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  كتاب السبعة البن مجاهد "جمًعا ودراسًة "  توجيه القراءات في

  حممد بن حمفوظ بن حممد أمني الشنقيطي

 –جـدة  – جامعـة جـدة - كلية القرآن الكرمي والدراسات اإلسـالمية -قسم القراءات 

  السعودية .

  

 mahfooz@hotmail.com: البريد اإللكتروني

  : صخالمل

علــم التوجيــه مــن أجــل وأعظــم العلــوم قــدرًا؛ لتعلقــه بكتــاب اهللا، وقراءاتــه وإبــراز مــا هــي 

يُعــد تصــنيف "كتــاب  والبحــث عــن معانيهــا واالحتجــاج هلــا.عليــه مــن بالغــة وفصــاحة 

فتًحــا كبــريًا يف جمــال التــأليف يف القــراءات، -رمحــه اهللا تعــاىل-م ابــن جماهــدالســبعة" لإلمــا

حصـر املواضـع الـيت تعـرض فيهـا ، و يف ُمَصـنَّف واحـدٍ  فهو أوَّل من مجع القـراءات السـبع

كــان  نتــائج الدراسـة:و  لتوجيـه القــراءات ودراسـتها. -رمحـه اهللا تعــاىل-داإلمـام ابـن جماهــ

؛ إذ كثُـــــرت التصـــــانيف املتعلقـــــة بتوجيـــــه لكتـــــاب الســـــبعة أثـــــٌر عظـــــيٌم يف علـــــم التوجيـــــه

رمحــه اهللا -يُعتــرب اإلمــام ابــن جماهــد .-رمحــه اهللا تعــاىل-القــراءات الــيت ذكرهــا ابــن جماهــد

-تنوعــت توجيهــات ابــن جماهــد توجيــه القــراءات.مــن أوائــل القــراء الــذين ُعنــوا ب-تعــاىل

للقـــــراءات مـــــا بـــــني التوجيـــــه بـــــاألثر، والتوجيـــــه باللغـــــة وهـــــو الغالـــــب، -رمحـــــه اهللا تعـــــاىل

  واالحتجاج بقراءة أخرى.

 - وجيــهالتعلــم  – ابــن جماهــد -كتــاب الســبعة-توجيــه القــراءات :الكلمــات المفتاحيــة

  .التصانيف
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 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   
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 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

Guidance readings in Ibn Mujahid's book "Collection 
and Study" 

Muhammad bin Mahfouz Amin Al-Shanqeeti 

Reading Department - College of the Noble Qur’an and 
Islamic Studies - University of Jeddah - Jeddah - Saudi 
Arabia. 

e-mail: mahfooz@hotmail.com 

Abstract 

The science of direction for and the greatest of sciences; For 
his attachment to God's book, his readings and highlighting 
what they are of eloquence and eloquence and the search for 
their meanings and protest to them. The classification of the 
"Book of Seven" by Imam Ibn Mujahid - may God have 
mercy on him - is a major breakthrough in the field of 
authorship in the readings, as it is the first of the collection of 
the seven readings in one classifier. List the places where 
Imam Ibn Mujahid - may God have mercy on him - offered 
guidance and study it. The results of the study: The book of 
the seven had a great impact in the science of orientation; 
There are many classifications related to directing the 
readings mentioned by Ibn Mujahid - may God Almighty 
have mercy on him -. Imam Ibn Mujahid - may God have 
mercy on him - is considered one of the first readers to 
address the guidance of readings. Ibn Mujahid’s guidance - 
may God have mercy on him - for the readings varied 
between guidance with impact, and guidance in the language, 
which is predominant, and invocation of another reading. 

Keywords: Guidance readings - Book of the Seven - Ibn 
Mujahid - the science of guidance – 
classifications. 
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  المقدمة

احلمــد هللا الــذي أنــزل علــى عبــده الكتــاب، ومل جيعــل لــه عوجــا، والصــالة والســالم 

ــــني الطــــاهرين، وصــــحابته الغــــر  ــــه الطيب ــــى آل ــــى ســــيدنا حممــــد وعل األمتــــان األكمــــالن عل
  امليامني، أما بعد:

شــــرفًا علــــم  فــــإنَّ أجــــلَّ العلــــوم قــــدرًا، وأعالهــــا منزلــــة، وأمساهــــا مكانــــة، وأعظَمهــــا

هذا العلم باهتمام العلمـاء قـدميًا  نَّه يتعلق بأشرف كتاب أُنزل؛ لذلك َحظيَ القراءات؛ أل
  يف علم القراءات وما تعلَّق به. وحديثًا فصنَّفوا فيه املصنفات الكثرية

املصـنفات يف علــم القـراءات (كتــاب السـبعة) لإلمــام أيب وأقــدم  ومـن أهــم وأعظـم

، ُمَصــــنٍَّف يف القــــراءات الســــبع بهـــــ)؛ إذ هــــو أوَّل كتــــا٣٢٤بكــــر أمحــــد بــــن جماهــــد (ت
: (ُمَسـبَِّع (القـراءات السـبع) بعـد تأليفـه، وأطلقـوا علـى ابـن جماهـدوَعَرَف النـاُس مصـطلح 

  السبع) بسبب تصنيفه هلذا الكتاب. 

قــام -رمحـه اهللا تعـاىل-وقـد الحظـت أثنـاء تصــفحي هلـذا الكتـاب القـيِّم أنَّ مصــنفه
مســـتعيًنا بـــاهللا -خاصـــة يف أوَّلـــه، فعقــدت العـــزمبتوجيــه بعـــض القـــراءات واالحتجــاج هلـــا، 

  ودراستها. على مجع تلك التوجيهات-تعاىل

  أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

-مكانة (كتاب السبعة( بني كتب القراءات، ومكانة مصنفه اإلمـام ابـن جماهـد - 

 .-رمحه اهللا تعاىل

، ممــا جعلــين أنَّ هــذه املواضــع تتضــمن مــادة جديــدة تتعلــق بعلــم توجيــه القــراءات - 
 أعمل على مجعها ودراستها.

إثــراء املكتبــة القرآنيــة ببحــث جيمــع هــذه التوجيهــات، ويكــون إضــافة إىل املراجــع  - 

  املعينة يف هذا العلم. 

  الدراسات السابقة:

بعد البحث واالستقراء وتتبع شبكات التواصل، مل أقف على حبـث خـاص جيمـع 
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ســـــعد  وقـــــد قـــــام الدكتور/أمحـــــد بـــــن ،-رمحـــــه اهللا تعـــــاىل-توجيهـــــات اإلمـــــام ابـــــن جماهـــــد

املطــريي
)١(

-رمحــه اهللا تعــاىل-باإلشــارة إىل أرقــام الصــفحات الــيت تعــرض فيهــا ابــن جماهــد 

  للتوجيه، ومل يذكرها بالتفصيل.

  خطة البحث:

اقتضـــــت طبيعـــــة البحـــــث أن حيتـــــوي علـــــى مقدمـــــة، ومتهيـــــد، وفصـــــلني، وفهـــــرس 

  ، وفهرس للموضوعات.واملراجعللمصادر 

  أمهية البحث، وأسباب اختياره، وخطة البحث ومنهجه.تشمل املقدمة: و 

  التمهيد: ويتضمن تعريًفا موجزًا باإلمام ابن جماهد وكتابه السبعة.

يف توجيـــه القـــراءات يف كتابـــه -رمحـــه اهللا تعـــاىل-الفصـــل األول: مـــنهج ابـــن جماهـــد
  السبعة.

الســبعة، وفيــه  الفصــل الثــاين: توجيــه اإلمــام ابــن جماهــد للقــراءات الــوارد يف كتــاب

  مبحثان.

  املبحث األول: توجيه اإلمام ابن جماهد للقراءات الواردة يف سورة الفاحتة.

  املبحث الثاين: توجيه اإلمام ابن جماهد للقراءات الواردة يف بقية القرآن.

  على: الفهارس: وتشتمل

  فهرس املصادر واملراجع. .١

  فهرس املوضوعات. .٢

  منهج البحث:

 يف هذا البحث.  ئي التحليليسلكت املنهج االستقرا - 

اعتمـــــدت علـــــى طبعـــــة (كتـــــاب الســـــبعة) بتحقيـــــق: د.شـــــوقي ضـــــيف، الطبعـــــة  - 

 .اخلامسة
للقـراءات يف كتابـه السـبعة، -رمحـه اهللا تعـاىل-مجعت توجيهات اإلمام ابن جماهد - 

                                                           

يف كتابـــه القــــيم: (كتــــاب الســــبعة البـــن جماهــــد عرًضــــا ودراســــة)، وأصـــله رســــالة دكتــــوراه، وقــــد  )١(

  استفدت منه كثريًا.
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وبلغــت ثالثـــة وعشـــرين موضـــًعا، عــدا االســـتطرادات، والتوجيـــه بالرســـم، ورتبتهـــا 

 سبعة.حسب ترتيبها يف كتاب ال

فيمــــا يتعلـــق بتوجيــــه القــــراءات -رمحـــه اهللا تعــــاىل-ُقمـــت بنقــــل كـــالم ابــــن جماهــــد - 
 بنصه.

أذكــر حتتــه أضــع عنوانــاً هــو (تعليــق)، و -رمحــه اهللا تعــاىل-بعــد نقــل كــالم املصــنف - 

وتوجيــه كــل قــراءٍة، مث أقــوم مبناقشــة خــالف القــراء العشــرة يف القــراءة احملــتج هلــا، 
نـــاقًال مـــن الكتـــب املعتمـــدة يف علـــم التوجيـــه، -رمحـــه اهللا تعـــاىل-توجيـــه املصـــنف

 من قراءات شاذٍة. مبيًنا ما يذكره أحيانًا

قمـت بكتابـة الـنص القــرآين الكـرمي بالرسـم العثمـاين، وفقــا للقـراءة الـواردة، ســواء   - 
 كانت متواترة أو شاذة.

خرَّجــت األحاديــث الــواردة يف الــنص، وبينــت احلكــم علــى مــا مل يكــن منهــا يف  - 

 و أحدمها.الصحيحني أ
 مل أترجم لألعالم الوارد ذكرهم يف ثنايا البحث جتنًبا إلثقال البحث باحلواشي. - 
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  التمهيد

  :-رحمه اهللا تعالى-أوال: تعريٌف موجٌز باإلمام ابن مجاهد

  اسمه ونسبه ومولده: 

املشـهور  ،هو أبـو بكـر أمحـد بـن موسـى بـن العبـاس بـن جماهـد التميمـي البغـدادي
))ابن جماهد((بـ

)١(
.  

هـ) يف سوق العطش مبدينة بغداد٢٤٥ولد عام (
)٢(

.    

  مكانته العلمية:

باإلمامة وغريها مـن الصـفات الـيت تـدلُّ -رمحه اهللا تعاىل-ُوصف اإلمام ابن جماهد

مل يكــن عاِلًمــا يف -رمحــه اهللا تعــاىل-علــى مكانتــه العلميــة العاليــة بــني علمــاء عصــره؛ فهــو

لـوم وفنـون متعـددة؛ كعلـم اللغـة، يظهـر ذلـك جليًـا بل كان متبحرًا يف ع القراءات وحدها
  بعلل لغوية وحنوية. يف احتجاجه للقراءات

كثرة ثنـاء العلمـاء عليـه؛ فمـن ذلـك قـول -رمحه اهللا تعاىل-ويدلُّ على ُمسُوِّ مكانته

فــاق ابــن جماهــد يف عصــره ســائر نظرائــه مــن : "-رمحــه اهللا تعــاىل-اإلمــام أيب عمــرو الــداين
"هور نسكهلمه، وبراعة فهمه، وصدق هلجته، وظاتساع ع، مع أهل صناعته

)٣(
.  

وكان ثقة حجة بصرياً بالقراءات وعللهـا ورجاهلـا : "-رمحه اهللا تعاىل-وقال الذهيب

"عدمي النظري
)٤(

.  

احلــافظ األســتاذ أبــو بكــر بــن جماهــد : "-رمحــه اهللا تعــاىل-وقـال احملقــق ابــن اجلــزري

"عةالبغدادي شيخ الصنعة وأول من سبع السب
)٥(

.  

                                                           

  .)١/١٣٨النهاية البن اجلزري ( ، وغاية)٢/٥٣٥: معرفة القراء للذهيب (رينظ )١(

  .)١/١٣٨النهاية البن اجلزري ( )، وغاية١/١١٠تاريخ بغداد للخطيب (ينظر:  )٢(

  .)٢/٥٣٦معرفة القراء للذهيب ( )٣(

  ).٢/٢٢العرب يف تاريخ من غرب للذهيب ( )٤(

  .)١/١٣٩غاية النهاية البن اجلزري ( )٥(
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  شيوخه:

  أكثر من أربعني شيًخا، من أبرزهم:-رمحه اهللا تعاىل-ذكر له ابن اجلزري

 أمحد بن سهل أبو العباس اُألشناين.  -١
، وكـان مـن أبـرز شـيوخه، فقـد قــرأ عبـد الـرمحن بـن َعْبـُدوس أبـو الزعـراء البغـدادي -٢

 عليه القرآن عشرين ختمة.

أسـند عنـه  ))قُنبـل((ملكـي، امللقـب بــاإلمام قُنبل: حممد بن عبـد الـرمحن أبـو عمـر ا -٣
قـراءة ابــن كثــري، وطريـق ابــن جماهــد عـن قنبــل هــو املعتمـد يف الشــاطبية والتيســري، 

 وكثري من كتب القراءات.

إدريس بن عبد الكرمي احلداد البغدادي، الراوي عن خلف عن محزة -٤
)١(

.  

  تالميذه:

ا مــن شــيوخ القــراءات وال أعلــم أحــدً : "-رمحــه اهللا تعــاىل-قــال احملقــق ابــن اجلــزري

"أكثر تالميذ منه وال بلغنا ازدحام الطلبة على أحد كازدحامهم عليه
)٢(

.  

  ومن أبرزهم:

 أمحد بن نصر بن منصور أبو بكر الشذائي.  -١

 احلسن بن سعيد بن جعفر أبو العباس املطوعي.  -٢
 عبد الواحد بن عمر بن حممد أبو طاهر البغدادي.  -٣

ج الشنبوذيحممد بن أمحد بن يوسف أبو الفر  -٤
)٣(

.  

  آثاره:

  من أمهها:

 كتاب السبعة.   -١

يف -رمحـه اهللا تعـاىل-، وهو معتمد ابن جـينداد املفقودكتاب الشواذ: وهو يف عِ  -٢

                                                           

  .)١/١٣٩النهاية البن اجلزري ( ، غاية)٢/٥٣٦ينظر: معرفة القراء للذهيب ( )١(

  .)٢/١٤٢غاية النهاية البن اجلزري ( )٢(

  ).٢/١٤١املصدر السابق (ينظر:  )٣(



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٨٨٤

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

تصنيفه لكتابه (احملتسب)
)١(

. 

كتاب اجلامع: وهو يف ِعداد املفقود -٣
)٢(

.  

يف عـــــداد املفقـــــود عـــــدا (كتـــــاب -لألســـــف-وغريهــــا مـــــن املصـــــنفات، والـــــيت هـــــي
  السبعة).

  اته:وف

هـ)٣٢٤ببغداد يف شهر شعبان سنة: (-رمحه اهللا تعاىل-تويف
)٣(

  .  

  ثانًيا: تعريف موجز بكتاب السبعة:

، وهـو مـن يُعدُّ كتاب السبعة البن جماهد أقدم كتاب وصل إلينا يف علم القـراءات

يف علـــم القـــراءات، وقـــد كتـــب اهللا تعـــاىل لـــه مـــن الشـــهرة والـــذيوع مـــا مل أعظـــم املؤلفـــات 
  ري من الكتب.يكتب لكث

وموضــــوعه: القــــراءات الســــبع املشــــهورة؛ حيــــث إنَّــــه أول كتــــاب ُمجعــــت يف هــــذه 

ــــــن جماهــــــد ــــــد َحِظــــــَي صــــــنيع اإلمــــــام اب ــــــالَقبول -رمحــــــه اهللا تعــــــاىل-القــــــراءات، وق هــــــذا ب
واالستحســــان مــــن العلمــــاء ســــواًء يف عصــــره أو بعــــده، واقتصــــر علــــى اختيــــاره كثــــٌري مــــن 

جـــامع البيـــان، والتيســـري، وأيب الطيـــب ابـــن غلبـــون يف املصـــنفني يف القـــراءات كالـــداين يف 

ابــــن أيب طالــــب يف التبصــــرة يف القــــراءات الســــبع، اإلرشــــاد يف القــــراءات الســــبع، ومكــــي 
  وغريهم كثري.

ومعظم القراءات اليت ذكرها ابن جماهد هي من قبيل املتـواتر وإن اشـتمل الكتـاب 

  على بعض القراءات الشاذة.

األصول واملصـادر املعتـربة يف علـم القـراءات؛ وذلـك ملـا لـه ويُعدُّ كتاب السبعة من 

  من مكانة وأمهية ميكن تلخيصها يف النقاط التالية:

أنَّـــه مـــن الكتـــب الـــيت تـُُلقيـــت بـــالَقبول، وأمجـــع النـــاُس عليهـــا، ومـــا تضـــمنه مـــن   -١
 أحرفًا يسرية يعرفها احلفاظ. القراءات مقطوع به إالَّ 

                                                           

  ).٢/١٤٣)، وكشف الظنون حلاجي خليفة (١/٣٥احملتسب (: ينظر )١(

  )٢/١٣٧ينظر: النشر البن اجلزري ( )٢(

  .)١/١٤٢النهاية البن اجلزري ( )، وغاية٥/٣٥٥للخطيب ( تاريخ بغدادينظر:  )٣(



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٨٨٥

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

ت والطــــرق؛ حيــــث بلــــغ جممــــل مــــا أورده مــــن متيــــز كتــــاب الســــبعة بكثــــرة الروايــــا -٢

ــــة )١٠٢الروايــــات ( ــــا )١٣٣، ومــــن الطــــرق (رواي طريًق
)١(

ــــٌة  ، وهــــذه مــــادٌة علمي

 غزيرٌة.
عـــدًدا مـــن املســــائل الـــيت ال غــــىن -باإلضــــافة للقـــراءات الســــبع-َتَضـــمَّن الكتـــابُ  -٣

لطــــالب هــــذا العلــــم عنهــــا؛ كــــالتعريف بــــالقراء الســــبعة، وأنســــا�م، وشــــيوخهم، 

 وكالمه على أقسام محلة القرآن، وغري ذلك. ،م�وتالمذ
ظاهٌر يف كل كتب القراءات بعده؛ فكثري مـن املصـنفني  كان لكتاب السبعة أثرٌ  -٤

 بتوجيــه وتعليــل القــراءات ، كمــا اشــتغل آخــروناقتصــر علــى القــراء الــذين ذكــرهم

الــيت ذكرهــا يف الســبعة، كــأيب بكــر الســراج، وأيب علــي الفارســي، ومكــي بــن أيب 
 طالب. 

  ترامجهم للقراء. كما اعتمد عليه الذهيب وابن اجلزري يف

أصول ومصادر كتـاب (النشـر يف القـراءات العشـر)،  ترب (كتاب السبعة) منيُع  -٥
، وبلغـــــت الروايـــــات الـــــيت اختارهـــــا ابـــــن -رمحـــــه اهللا تعـــــاىل-لإلمـــــام ابـــــن اجلـــــزري

عـــن أربـــع روايـــات: روايـــة قـــالون  مـــن (كتـــاب الســـبعة)-رمحـــه اهللا تعـــاىل-اجلـــزري

نـــــافع، والـــــدوري عـــــن أيب عمـــــرو، وهشـــــام عـــــن ابـــــن عـــــامر، وأيب احلـــــارث عـــــن 
الكسائي

)٢(
.  

                                                           

  ).٢٥١كتاب السبعة البن جماهد عرًضا ودراسة للمطريي (ص: ينظر )١(

  ).٢٩٢املصدر السابق (صينظر:  )٢(



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٨٨٦

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

  الفصل األول

  منهج ابن مجاهد في توجيه القراءات في كتابه السبعة

أحـــد العلمـــاء -رمحـــه اهللا تعـــاىل-املصـــنفأن إنَّ النـــاظر يف كتـــاب (الســـبعة) جيـــد 

رمحـه -االحتجاج للقراءات؛ حيـث شـرعالذين مجعوا بني ميدان الرواية، وميدان التوجيه و 

لالحتجــاج للقــراءات الــواردة يف ســورة الفاحتــة بتوســٍع وتفصــيٍل إال أنَّــه أمســك -اهللا تعــاىل

ذكــر  اسـتطلتُ : "-رمحـه اهللا تعــاىل-كراهـة أن يقــل الكتـاب؛ فقــالعـن ذلــك بعـد الفاحتــة  

وأخــــربت  ،لــــكعــــن ذ فََأْمَســــكتُ  ل الكتــــابُ ُقــــثْـ وكرهــــت أن يَـ  ،الِعَلــــل بعــــد هــــذه الســــورة

"دةً بالقراءة جمرَّ 
)١(

.  

عـــاد ووجـــه بعـــض القـــراءات يف الســـور بعـــد -رمحـــه اهللا تعـــاىل-ومـــع هـــذا جنـــد أنَّـــه

  الفاحتة، وكان ُجلُّ اعتماده على اجلانب اللغوي يف توجيهه للقراءات.

متعـددة ومتنوعـة، -رمحـه اهللا تعـاىل-عند املصنف وميكن القول بأنَّ أصول التوجيه

  التايل: وهي على النحو

  األصل األوَّل: القرآن الكريم:

بغــــري ألــــف، بقولــــه  ]٤[الفاحتــــة:ين ىن يتومــــن ذلــــك توجيهــــه لقــــراءة 

]، ٢٣[احلشــر: هت مت]، وقولــه تعــاىل: ٢[النــاس: رث يتتعــاىل: 

ــــــــــه تعــــــــــاىل:  ين ىن من وتوجيهــــــــــه لقــــــــــراءة ــــــــــاأللف بقول [آل  ىث نثب

]٢٦عمران:
)٢(

.  

  :األصل الثاني: التوجيه باألثر

ــــه يف ]: ٤[الفاحتــــة: ين ىن منتوجيــــه القــــراءتني يف قولــــه تعــــاىل:  كقول

""وقد ُرويا مجيًعا عن النيب 
)٣(

.  

ال حتتـاج  إذا ثبتـت بـالتواتر عـن النـيب واملراد هنا: هو االستئناس، وإال فـالقراءة 

  إىل رواية آحاد لتعزيزها.

                                                           

  .)١١٢(صالسبعة  )١(

  ).١٠٤املصدر السابق (ص )٢(

  ).١٠٥املصدر السابق (ص )٣(



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٨٨٧

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

  األصل الثالث: التوجيه برسم المصحف:

ـــا؛ فلـــم يـــورد يف كتابـــه �ـــ-رمحـــه اهللا تعـــاىل-اعتـــىن املصـــنف ـــاًء بالًغ ذا األصـــل اعتن

صــاحف مــا يُبــنيِّ موافقــة القــراءة لرســم أحــد امل (الســبعة) قــراءًة خمالفــة للرســم أبــًدا، وكثــريًا

إىل ذلـــك يف -رمحــه اهللا تعــاىل-؛ حيــث أشـــاريف رمسهــا العثمانيــة إذا اختلفــت املصـــاحف

أربعة وعشرين موضًعا
)١(

  .  

 مخ :عـامر وابـنُ  فقـرأ نـافعٌ : "-رمحـه اهللا تعـاىل-هقولـ -علي سـبيل املثـال-منها

، ة وأهــل الشــامنــمصــاحف أهــل املدي يف يهــ وكــذلك ،بغــري واو ]١٠٧التوبــة:[مل

 يف يهــ وكــذلك ،بــواو خل ُي:والكســائ ومحــزةُ  وقــرأ ابــن كثــري وأبــو عمــرو وعاصــمٌ 

"مصاحفهم
)٢(

.  

 ،بــالواو ]٧٨رمحن:[الــ ىب نبقـَــرَأَ ابْــن َعــامر َوحــده : "-رمحــه اهللا تعــاىل-وقولــه

 يف يوكـذلك هـ ،باليـاء  رت يبوقـرأ البـاقون ، مصاحف أهل الشَّـام يف يوكذلك ه

"مصاحف أهل احلجاز والعراق
)٣(

.  

ومل أذكر هذا األصـل يف صـلب البحـث طلبًـا لالختصـار، واكتفيـت باإلشـارة إليـه 

  هنا.

    االعتماد على اللغة في التوجيه:األصل الرابع: 

للقـراءات؛ -رمحـه اهللا تعـاىل-يف أصول التوجيه عنـد ابـن جماهـد وهي السمة البارزة

  إذ قلما وجَّه قراءة دون االحتجاج هلا باللغة العربية بأنواعها واليت منها:

  االحتجاج بالنحو: -١

] بكســر الــراء، بأ�ــا جمــرورة ٧[الفاحتــة:ٍّ َّ ُّكتوجيهــه لقــراءة 

 َّ ام، ووجـــه قـــراءة النصـــب مخعلــى التكريـــر أو نعـــٌت لقولـــه:       ،

  وهي قراءة شاذة بثالث توجيهات حنوية:

                                                           

  ).٢١٦للمطريي (ص كتاب السبعة البن جماهد عرًضا ودراسة  )١(

  .)٣١٨السبعة (ص )٢(

  ).٦٢٣املصدر السابق (ص )٣(



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٨٨٨

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

التوجيه الثاين: النصـب علـى احلـال، مبعىن القطع،  مخالتوجيه األول: صفة لـ

والتوجيه الثالث: النصب على االستثناء
)١(

.  

  وأمثلته كثرية منها: االحتجاج بالصرف: -٢

بكـر وأبـو عمـرو  روايـة أيب فقرأ ابن كثري ونافع وعاصـم يف: -رمحه اهللا تعاىل-قوله

  :وابن عامر    روايـة حفـص ومحـزة  وقـرأ عاصـم يفِ ، تَ حَ َسـ :من ،بفتح الياء

"تَ حَ سْ أَ  :من ،بضم الياء وكسر احلاء  حس يوالكسائ
)٢(

.  

  استشهاده بكالم كبار أئمة اللغة: -٣

ـــه أثنـــاء توجيهـــه لقـــراءات يف  : "قـــال أبـــو محـــدون عـــن ين ىن منكقول

  ال جيمع مِلًكا. منْجيمُع مالًكا، و يتليزيدي عن أيب عمرو: ا

ملــــك  ين ىن يتإّمنـــا هـــو ذلــــك اليـــوم بعينـــه، و ين ىن منو

ذلك اليوم مبا فيه"
)٣(

.    

وكنقلـــه عـــن اخلليـــل واألخفـــش، وختطئتـــه لألخـــري، أثنـــاء توجيهـــه للقـــراءة الشـــاذة 

ام َّ       وهــي  :قــال اخلليــلو : "-رمحــه اهللا تعــاىل-بنصــب الــراء، قــال

ـــذين أنعـــم اهللا علـــيهم جـــائزةٌ  يعـــين بالصـــفة القطـــع مـــن ذكـــر و  ،علـــى وجـــه الصـــفة لّل

  .غري على احلال اوجيوز أن يكون نصبً ، اّلذين

"وهذا غلطٌ  ،على االستثناء) غري(نصب  :وقد قال األخفش
)٤(

.  

ترة مل يقتصــر توجيهــه علــى القــراءات املتــوا-رمحــه اهللا تعــاىل-ويالحــظ أنَّ املصــنف

 يوجــــه القــــراءات الشــــاذة أحيانًــــا، كتوجيهــــه لقــــراءة بــــل    ين ىن  بإســــكان

الــــــالم
)٥(

 ، وكتوجيهــــــه لقــــــراءة:      نن:وإســــــكان  بضــــــم اليــــــاء ]١٢[االنشــــــقاق

                                                           

  ).١١٢(صالسبعة  )١(

  .)٤١٩السبعة (ص )٢(

  ).١٠٤املصدر السابق (ص )٣(

  ).١١٢املصدر السابق (ص )٤(

  ).١٠٥املصدر السابق (ص )٥(



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٨٨٩

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

الصاد
)١(

.  

ال يرجِّح قـراءة متـواترًة علـى أخـرى، ومل -رمحه اهللا تعاىل-كما يالحظ أنَّ املصنف

أثنــاء توجيهــه للقــراءات إالَّ مــرًة واحــدًة أثنــاء توجيهــه للقــراءات يف جنــد لــه اختيــارًا لقــراءة 

أْملــُح مــن  من: و-رمحــه اهللا تعــاىل-؛ حيــث قــالين ىن منقولــه تعــاىل: 

يت "؛ ألنّه جيمُع االسم والفعل
)٢(

.  

هنــا (أملــح) مــن ناحيــة التوجيــه اللغــوي ال االختيـــار وال -رمحــه اهللا تعــاىل-ومــراده

  ".التفضيل وال الرتجيح

  واهللا أعلم

                                                           

  ).٦٧٧(صالسبعة  )١(

  .)١٠٤(ص السبعة )٢(



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٨٩٠

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

  الفصل الثاني

 توجيه اإلمام ابن مجاهد للقراءات الوارد في كتاب السبعة

  المبحث األول: توجيه القراءات الواردة في سورة الفاتحة في كتاب السبعة

  :]٤الفاتحة:[ين ىن منتوجيه القراءات في قوله تعالى:  -١

ــــو بكــــر أمحــــد بــــن جماهــــد ــــه: : "اختل-رمحــــه اهللا تعــــاىل-قــــال اإلمــــام أب فــــوا يف قول
ين ىن من ؛ فقــرأ عاصــم والكســـائي يف إثبــات األلــف وإســـقاطهاىن من 

ـــــــاقون:  ين ـــــــرأ الب ـــــــألف، وق ـــــــٍف، ومل ميُِـــــــلْ   يتب ـــــــف مـــــــن  بغـــــــري أل أحـــــــٌد األل

من
)١(

.  

] ومل يقــل: مِلــك ٢٦[آل عمــران: ىث نثقولــه:  منوحجــُة مــن قــرأ 

  ؛ ألنّه جيمُع االسم والفعل. يتأْملُح من  منامللك، و

 منْجيمـُع مالًكـا، و  يتأبو محدون عن اليزيدي عن أيب عمرو:  قال
  جيمع مِلًكا.ال 

ملــــك  ين ىن يتإّمنـــا هـــو ذلــــك اليـــوم بعينـــه، و ين ىن منو

  ذلك اليوم مبا فيه.

 مت]، وقولــه: ٢[النــاس: رث يتقولــه:   يتوحجــة مــن قــرأ 

  .]٢٣[احلشر: هت

عــن حممــد بــن شــعيب  حــدثين مــدين بــن شــعيب؛ يــا مجيًعــا عــن النــيب وقــد ُروِ 
 اجلرمي عن أيب معمر عن عبد الوارث عن أيب عمرو: أنّه قرأ     .ساكنة الالم  

 وروى غـــريُه عــــن عبــــد الــــوارث عـــن أيب عمــــرو     وســــاكنة مكســــورة الــــالم ،

  الالم.

وُهـو   قال أبو بكر: وهـذا مـن اخـتالس أيب عمـرو الـذي ذكـر أنّـه كـان يفعلـه كثـريًا

                                                           

وإّال فقـــد أماهلـــا بعـــُض القـــرّاء، وســـيأيت تفصـــيُل ذلـــك يف التعليـــق علـــى  يعـــين مـــن طُـــُرِق كتابـــه،  )١(

  . -رمحه اهللا تعاىل-كالمه



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٨٩١

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

"استثقاًال  والكسرِ  مِّ  الضيسكنون وسط االسم يف )دٍ بْ كَ ( ):دْ كبِ (ب ِيف كقْول اْلعر 
)١(

.  

  التعليق:

قـــراءتني متـــواترتني، وقـــراءٌة شـــاّذٌة يف قولـــه تعـــاىل: -رمحـــه اهللا تعـــاىل-املصـــنفذكـــر 
ين ىن من.  

، وبإســــقاط األلــــف وعزاهــــا لعاصــــٍم والكســــائي منالقــــراءة بزيــــادة األلــــف 

يت وعزاها لبقية السبعة
)٢(

.  

القراءة بإسكان الالم وأسندها إىل أيب معمر عن عبد الوارث عن أيب عمرو
)٣(

.  

  وُرِوي عن عبد الوارث أيًضا   .  

القــراءات وجــه -رمحــه اهللا تعــاىل-ونالحــظ هنــا أن اإلمــام أبــا بكــر أمحــد بــن جماهــد
  :الثالث

  :وعزاها لعاصم والكسائي واحتج هلا بثالث حجج من: األولىلقراءة ا

ـــه تعـــاىل:  احلجـــة األوىل: الـــردُّ إىل النظـــري ـــه؛ وذلـــك يف قول  مث زثاملتفـــق علي

  ، وهذا من توجيه القراءات بالقرآن.]٢٦[آل عمران:ىث نث

: "(مالـك) جيمـع االسـم -رمحه اهللا تعاىل-التوجيه اللغوي يف قوله احلجة الثانية:

ا معـىن الفعـل؛ ألّ�ـا املختص باألمساء، وفيهـ ))فاعل((لك ألّ�ا على وزن ؛ وذ"والفعل
تعمل عمله من الرفع والنصب

)٤(
.  

ــا ة الثالثــة: التوجيــه بــاألثر؛ وذلــك يف قولــه عــن القــراءتنياحلجــ : "وقــد ُرويــا مجيًع

  ".عن النيب 

                                                           

  ).١٠٥-١٠٤السبعة (ص )١(

باأللف، وبقية العشرة من غري ألف.  منقراءة عاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر  )٢(

  ).١/٣٧١النشر البن اجلزري (: ينظر

  ).٤١، وشواذ القراءات للكرماين (ص)٩ينظر: خمتصر ابن خالويه (ص )٣(

شــــرح اهلدايــــة : عــــدٌد مــــن املصــــنفني. ينظــــر-رمحــــه اهللا تعــــاىل-نقــــل هــــذا التوجيــــه عــــن املصــــنف )٤(

  ).١/١٦للمهدوي (



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٨٩٢

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

وأبو بكـر وعمـرو وعثمـان   (أنّه  ويشري إىل ما رواه أبو داود والرتمذي وغريمها

باأللف) منكانوا يقرؤون 
)١(

.  

، وإال لتوجيــه باحلــديث النبــوي واآلثــار وإّمنــا هــو مــن بــاب االســتئناسواحلــقُّ أّن ا
  فالقراءة إذا ثبتت بالتواتر ال حتتاج إىل رواية آحاٍد لتعززها.

 منبقـــــراءة -رمحـــــه اهللا تعـــــاىل-املصـــــنف ونشـــــري هنـــــا إىل إعجـــــاب اإلمـــــام

ــــه:  ــــك يف قول ــــاأللف؛ وذل ّــــه جيمــــُع االســــم  يتأْملــــُح مــــن  من"وب ؛ ألن
  والفعل".

-رمحـــه اهللا تعـــاىل-املصـــنف مـــن غـــري ألـــف، وعزاهـــا  يتالقـــراءة الثانيـــة: 

  لبقية القراء غري عاصم والكسائي.

  واحتج هلا بثالث حجج أيًضا:

 يتاحلجــــة األوىل: الـــــردُّ إىل النظـــــري املتفـــــق عليــــه؛ وذلـــــك يف قولـــــه تعـــــاىل: 

، وهــذا مــن توجيــه ]٢٣[احلشــر: هت مت]، وقولــه: ٢[النــاس: رث
  قرآن.القراءات بال

باإلسناد إىل اإلمام أيب عمرو بـن احلجة الثانية: التوجيه اللغوي؛ وذلك فيما نقله 

ال  منْجيمــــُع مالًكــــا، و  يتأنّــــه قــــال: " -رمحــــه اهللا تعــــاىل-العــــالء البصــــري
  جيمع مِلًكا.

ملـــك  ين ىن يتإّمنـــا هـــو ذلـــك اليـــوم بعينـــه، و ين ىن منو

  ذلك اليوم مبا فيه".

رمحــه -املصــنف ن أيب عمــرو الفارســيُّ ومكــيٌّ نقــًال عــنوقــد نقــل هــذا التوجيــه عــ

  بألفاظ متقاربة.-اهللا تعاىل

  الرتمــذي وغــريه (أّن النــيب احلجــة الثالثــة: التوجيــه بــاألثر، ويشــري إىل مــا رواه 

                                                           

)، والرتمــذي يف ســننه، أبــواب القــراءات ٤٠٠٠)، رقــم: (٤/١٩٠أخرجــه أبــو داود يف ســننه (  )١(

  ).٢٩٢٨)، رقم: (٥/٤٨، (عن رسول اهللا 

  ).٢٩٢٨)، رقم: (٣٣٤واحلديث ضعفه األلباين يف ضعيف سنن أيب داود (ص     



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٨٩٣

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

)يتكان يقرأ 
)١(

.  

  بالتواتر فال حنتاج إىل رواية آحاد. ن عن النيب ان ثابتتاوالقراءت

ـــــواخلالصـــــة أّن القـــــراءتني ـــــد رّجـــــح بعـــــضال جيـــــوز  نا متواترت  ردُّ أيٍّ منهمـــــا، وق
إحــدى القــراءتني علــى األخــرى ترجيًحــا يكــاد ُيســقط األخــرى،  املفســرين واملــوجِّهني

كـال منهمـا متـواتر، وبـذلك يُعلـم قـدر ومنزلـة اإلمـام   وال جيـوز؛ ألنَّ  يٍّ ضـوهذا غـري مر 

ف إّال أنّـــه وّجـــه األخـــرى، ؛ إذ مـــع تنويهـــه بقـــراءة األلـــ-رمحـــه اهللا تعـــاىل-ابـــن جماهـــد
  ن.اوصرّح بأ�ما ثابتت

 قـــــراءة القـــــراءة الثالثـــــة:     رمحـــــه اهللا -املصـــــنف بإســـــكان الـــــالم، وعزاهـــــا

  ، وهي قراءة شاذٌة.معمر عن عبد الوارث عن أيب عمروأيب إىل -تعاىل

بـــأّن إســـكان الـــالم علـــى التخفيـــف؛ لكـــون -رمحـــه اهللا تعـــاىل-املصـــنفووجههـــا 

دأب أيب عمـــرو يف التخفيـــف إذا وجـــد لـــه ســـبيًال،  ف احلركـــات، وهـــذاالســـكون أخـــ

  تــه؛ كتســكينهءوذلــك كثــٌري يف قرا   :٦٧[البقــرة ،[محو:امللــك]٢٠[ ،
 و     :وما شابه ذلك ]٥٠[غافر

)٢(
.  

بقولــــه: "ومل ميُِــــْل أحــــٌد األلــــف مــــن -رمحــــه اهللا تعــــاىل-املصــــنف ومــــا أشــــار إليــــه

من"  به القراء السبعة من طرقه وإال فقد أماهلا إمالة كربى حيـىي بـن يعمـر يعين
اين، وأماهلا بني بني قتيبة عن الكسائييسختوأيوب ال

)٣(
.  

ـــارة نقـــلوقـــد  اإلمـــام أبـــو علـــي -منومل ميـــل أحـــٌد األلـــف مـــن -هـــذه العب

اإلمــام أبــو حيــان يف البحــر احملــيط بقولــه:  الفارســي عــن شــيخه ابــن جماهــد، وتعّقبــه
يف قراءة اإلمالة أبو علي الفارسـي فقـال: ومل ميـل أحـٌد مـن القـراء جهل النقل أعين "و 

ـــــر منألـــــف  ـــــذلك أث ، وذلـــــك جـــــائٌز إال أنّـــــه ال يقـــــرأ مبـــــا جيـــــوز إال أن يـــــأيت ب

                                                           

)، ٢٩٢٧)، رقــم: (٥/١٨٥، (أخرجــه الرتمــذي يف ســننه، أبــواب القــراءات عــن رســول اهللا  )١(

  من رواية أم سلمة. 

  ).٢/٢٣١واحلديث ضعفه الرتمذي، وأخرجه احلاكم يف مستدركه وصححه (     

  ).٦٣الداين (ص التيسري أليب عمرينظر:  )٢(

  ).١/١٣٥البحر احمليط أليب حيان (ينظر:  )٣(



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٨٩٤

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

مستفيض"
)١(

.  

  ]:٧[الفاحتة: ٰذ]، و٦[الفاحتة: ميتوجيه القراءات في  -٢

حيثمــــا ] و ٧-٦[الفاحتــــة: ٰر ٰذ يي ىي مي خيمــــن قولــــه تعــــاىل: 
  وردت يف القرآن.

أّن القــراء اختلفــوا يف القــراءة بالســني والصــاد والــزاي -رمحــه اهللا تعــاىل-املصــنف ذكــر

  واإلمشام.

 بيد بن عقيل بالسني، وكذلك روى عبيـد بـن عقيـلعفقرأ ابن كثري يف رواية القواس و 

  . السني والصادنيهارون األعور الوجه-أبو عمر-عن أيب عمرو البصري، وروى عنه

وروى األصـــمعي عـــن أيب عمـــرو أنـــه قـــرأ (الـــزِّراط) بـــالزاي خالصـــة، وكـــذلك حكـــى 
  الفراء عن محزة.

محـزة  غـري أنّ بقوله: "-رمحه اهللا تعاىل-املصنف عنه وقرأ محزُة بإمشام الصاد زايًا، وعّرب 

  ".فيلفظ �ا بني الصاد والزاي وال يضبطها الكتاب ،كان يشم الصاد

 أن إّال بالصـاد إّال   مي سـليمٌ أ قـال مل يقـر قال: "أنّه إىل خّالٍد  املصنف وأسند

ومل يكــن يشــم الصــاد الــزاي يف  ،ســليما كــان يقــرأ يف الصــالة بشــبه الــزّاي يف هــذه وحــدها

  ."الصاد يف القرآن كله يويصف ،ه غريهاالقرآن كلِّ 

  وقرأ الباقون بالصاد.

]، ٩ل:[النحـــــٌّ ٍّ زايـــــا يف مثـــــل:  ســـــليم عـــــن محـــــزة بإمشـــــام الصـــــادوقـــــرأ 

، وكــــــــــذلك ]٤٦[األنعــــــــــام:ّٰ ، و]٢٨[القصــــــــــص: مئنئ زئ رئو
جم :و٢٢[الغاشــــــــــية ،[مت:الطــــــــــور]وتابعــــــــــه الكســــــــــائي يف: ٣٧ ،[

ٌّو ،مئ زئ، .وما كان مثل ذلك  

، متوالبــــــاقون كلهــــــم بالصــــــاد اخلالصــــــة، واختلــــــف عــــــن الكســــــائي يف: 
  .جمو

والكتـــاب  ،األصـــلوالســـني : "-رمحـــه اهللا تعـــاىل-مث قـــال اإلمـــام أبـــو بكـــر بـــن جماهـــد

                                                           

  ).١/١٠٤احلجة أليب علي الفارسي (: )، وانظر١/١٣٥البحر احمليط أليب حيان ( )١(



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٨٩٥

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

وهــي  يف احلنــكِ  دٌ اء هلــا تصــعُّ الطــ ألنّ  ؛اءوهــا مــن الطــبُ قرِّ اد ليُ تبــت بالصــوإّمنــا كُ  ،بالصــاد

ــــ وهــــي مــــن حــــروف الصــــفري ،وســــةمُ بقــــة والســــني مهْ طْ مُ   ل علــــيهم أن يْعمــــل اللســــانُ فثُق

اء ِيف للطــــ فقلبــــوا الســـني إىل الصـــاد ألّ�ــــا مؤاخيـــةٌ  ،واحـــدةٍ  ا يف كلمــــةٍ يً ســـتعلِ ا ومُ ًضـــنخفِ مُ 
  احلنـــك عمــــًال ا يفدً تصـــعِّ ا مُ فيهمـــ يعمـــل اللســـانٌ لِ  ؛اإلطبـــاق ومناســـبة للســـني ِيف الصـــفري

  .واحًدا

الصــــاد وإن كانــــت مــــن حــــروف اإلطبــــاق فهــــي  نّ وأمــــا إمالــــة الصــــاد إىل الــــزاي فــــأل
 ؛لبـــت الصـــاد إىل حـــرف جمهـــور مثلهـــا مـــؤاخ للصـــاد بالصـــفريمهموســـة والطـــاء جمهـــورة فقُ 

ا حنــ مــنْ  ّٰ و زئ، وٌّوكــذِلك القــْول ِيف ، اءليُكــون جمهــورا كالطــ

"واهلمس ا حنو الزاي فلعلة اجلهر�
)١(

.  

  التعليق:

وقـرأ بالسـني،   ٰذ، و مي روى رويس عن يعقـوب وابـن جماهـد عـن قنبـل

الباقون بالصاد إال محزة، فروى عنه خلف بإمشـام الصـاد الـزاي يف مجيـع القـرآن، واختلـف 
ـــع عـــن خـــّالد يف إمشـــام األو  ـــالالم يف مجي ل فقـــط، أو حـــريف الفاحتـــة خاصـــة، أو املعـــرف ب

، أو ال إمشام يف شيء عنهالقرآن
)٢(

.  

هنــــا أربــــع قــــراءات يف الكلمتــــني، ثالثــــة منهــــا -رمحــــه اهللا تعــــاىل-املصــــنف وقــــد ذكــــر
  ، والرابعة منهن شاذة.متواترة

عبيـــد بـــن القـــراءة بالســـني، وعزاهـــا البـــن كثـــري مـــن روايـــيت القـــواس و القـــراءة األولـــى: 

  عقيل، وأيب عمرو البصري من رواية عبيد بن عقيل.

  .بإمشام الصاد زايًا، وعزاها حلمزةالقراءة  القراءة الثانية:

  القراءة بالصاد اخلالصة وعزاها لبقية القراء.القراءة الثالثة: 

وعزاها لألصـمعي عـن أيب -وهي قراءة شاذة-القراءة بالزاي اخلالصة القراءة الرابعة:
والفراء عن محزة عمرو،

)٣(
.  

                                                           

  ).١٠٧-١٠٥السبعة (ص )١(

  ).١/٢٧١النشر البن اجلزري (ينظر:  )٢(

  ).٤٤)، وشواذ القراءات للكرماين (ص١/٩٤غرائب القراءات البن مهران ( )٣(



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٨٩٦

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

للقــراءات املتــواترة ووّجههــا، ومل يتعــرض لتوجيــه -رمحــه اهللا تعــاىل-املصــنف وقــد احــتج

  القراءة الشاذة.

السـني " ني بأّ�ا األصل، ومبا أسنده عـن اإلمـام الكسـائي أنّـه قـال:سفاحتج لقراءة ال
 الكتــــــابُ  ،ولكــــــينِّ أقــــــرأ بالصــــــاد أتبــــــع الكتــــــاب ،يف كــــــالم العــــــرب ريُ أْســــــ  مييف 

"بالّصاد
)١(

.  

ــــه وهــــذا القــــول للكســــائي رواه اإل ــــران يف كتاب ــــو بكــــر أمحــــد بــــن ِمْه غرائــــب ((مــــام أب
بقولـــه: "لـــوال أين ال أحـــب خمالفـــة املصـــحف لقـــرأت (الســـراط) بالســـني؛ ألنـّــه  ))القـــراءات

مأخوذ من ُمْسرتِط الطعام"
)٢(

.  

ل: "والكتـــــــاُب بالرســـــــم فقـــــــابالصـــــــاد القـــــــراءة -رمحـــــــه اهللا تعـــــــاىل-املصـــــــنف ووّجهـــــــه
بالصاد"

)٣(
.  

مث عّلل كتابتها بالصاد بأّن السـني حـرٌف مهمـوٌس فيـه تسـفٌُّل، وبعـدها حـرٌف ُمطبـٌق 

ـــه تكلُّـــٌف وصـــعوبٌة، جمهـــوٌر مســـتعلٍ  ، واللفـــظ بـــاملطبق ا�هـــور بعـــد املســـتفل املهمـــوس في
للســان يف ؛ وليكــون عمــل اوالّتصــعُّدِ  ملؤاخا�ــا الطــاء يف اإلطبــاقِ  فأبــدل مــن الســني صــاًدا

. اإلطباِق والّتصعُِّد عمًال واحًدا   فذلك أسهُل وأخفُّ

ونقل عنه هذا التوجيه اإلماُم مكي وغريُه
)٤(

.  

شــديٌد جمهــوٌر يناســب الســني يف  ووّجــه القــراءة بإمشــام الصــاد زايًــا؛ بــأّن الــزاي حــرفٌ 

انسةأراد التقريب وا� الصفري، ويناسب الطاء يف اجلهر والشدة، فمن قرأ باإلمشام
)٥(

.  

مل يوجــــه القــــراءة الشــــاذة بــــالزاي اخلالصــــة؛ -رمحــــه اهللا تعــــاىل-ونالحــــظ أن املصــــنف
لبعض العرب با�انسة، وهي لغة-رمحه اهللا تعاىل-ووّجهها املهدوي

)٦(
.  

                                                           

  ).١٠٧السبعة (ص )١(

  ).١/٩٤غرائب القراءات البن مهران ( )٢(

  ).١٠٧السبعة (ص )٣(

  ).١/١٤٣)، والبحر احمليط أليب حيان (١/٣٤الكشف ملكي (ينظر:  )٤(

  ).١/١٦شرح اهلداية للمهدوي (نظر: ي )٥(

  ).١/١٤٤)، والبحر احمليط أليب حيان (١/١٧املصدر السابق (ينظر:  )٦(



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٨٩٧

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

لألصــمعي عــن أيب عمــرو -رمحــه اهللا تعــاىل-املصــنف وهــذه القــراءة الشــاذة الــيت عزاهــا

 قـال بعـُض اللغـويِّني:: "-رمحـه اهللا تعـاىل-و حيـانبعـض النحـويني فقـال اإلمـام أبـخطّأها 

يعـين -إّمنا مسع أبـا عمـرو يقرُؤهـا باملضـارعة ،ما حكاُه األصمعيُّ يف هذه القراءة خطأٌ منه
وحكـى هـذا الكـالم أبـو  ،فتوّمهها زايًا، ومل يكن األصمعيُّ حنوي�ا فيـُْؤمن على هذا-اإلمشام

انتهى "هدعن أيب بكر بن جما-يعين الفارسي-عليٍّ 
)١(

.  

نقـول: مـا حكـاه األصــمعي -رمحـه اهللا تعـاىل-وتعليقـا علـى مـا ذكـره اإلمـام أبـو حيـان
على أّ�ا لغة مـن لغـات العـرب، وأمـا األصـمعي  عن أيب عمرو قراءة شاذة ال يُعّول عليها

يف اللغة وأحد األعالم فيها فهو إمامٌ 
)٢(

.  

جماهـٍد نقـال عـن أيب علـي الفارسـي هـو وننبِّه هنا إىل أّن نسبة هـذا القـول لإلمـام ابـن 
صّدًر كالمـه بــ: "قـال أبـو بكـر"-رمحه اهللا تعاىل-وهٌم من اإلمام أيب حيان؛ فالفارسي

)٣(
 

أنّه يعين ابـن جماهـد، والصـواب أنّـه يعـين اإلمـام أبـا بكـر حممـد بـن السـري  أبو حيانوظن 

البغدادي النحوي
)٤(

للقراءات يف سـورة الفاحتـة  ، وقد صرّح الفارسي أنّه نقل منه تعليالته
البقرة جزء من سورةو 

)٥(
.  

  :وشبهه ]٧الفاتحة:[ٌّ توجيه القراءات في قوله تعالى:  -٣

أّن القـرّاء اختلفـوا يف ضـم اهلـاء -رمحـه اهللا تعـاىل-ذكر اإلمام أبو بكر أمحد بن جماهد
خمحيثمــــا وقــــع، وكــــذلك  ٌّ مــــن 

)٦(
 ،مس 

)٧(
بضــــم اهلــــاء ، فقــــرأ محــــزة 

  ن بكسرها.والباقو 

كمــا ذكــر أّن القــراء اختلفــوا يف صــلة مــيم اجلمــع بــواو، فوصــلها ابــُن كثــري، واختلــف 
فقــرأ بصــلتها قــالون، وإمساعيــل بــن جعفــر واملســيِّيب وابــن مجّــاز خبــالف عــنهم، عــن نــافع 

                                                           

  ).١/١٤٣احمليط أليب حيان (البحر  )١(

  .)١/٤٧٠نظر: غاية النهاية البن اجلزري (ي )٢(

  ).١/١٤٠احلجة للفارسي (ينظر:  )٣(

  ).١٤/٤٨٣سري أعالم النبالء للذهيب (: ترمجته يف ينظر )٤(

  ).١/١٠٢احلجة للفارسي (ينظر:  )٥(

  ].٧٧من مواضعها سورة آل عمران: [ )٦(

  ].٤٤[ من مواضعها سورة آل عمران: )٧(



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٨٩٨

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

ال : "كـان نـافع لها ورٌش إذا كان بعدها مهزة أصلية، وروى أمحـد بـن قـالون عـن أبيـهصوو 

  ".  يعيب رفع امليم

، علــــى أن ِقراءتــــه كانــــت باإلســــكانِ  فهــــذا يــــدل: "-رمحــــه اهللا تعــــاىل-املصــــنف قــــال
"واّلِذي قرأت بِِه اإلسكان

)١(
.  

  بإسكان امليم. وقرأ أبو عمرو وعاصم وابن عامر ومحزة والكسائي

ضـــمها، وضـــم مـــا الف القـــراء يف كســـر مـــيم اجلمـــع و خـــ-رمحـــه اهللا تعـــاىل-كمـــا ذكـــر
مليم ساكن، وكان قبلها هاء وقبلها كسرة أو ياء ساكنة، مثـل: قبلها وكسره إذا كان بعد ا

جض مص :٦١[البقــــرة[ ،يي ىي مي:القصــــص]فكســــر املــــيم واهلــــاء ]٢٣ ،

يف ذلــك كلِّــه أبــو عمــرو البصــري، وضــم اهلــاء واملــيم مجيًعــا محــزة والكســائي، وضــم املــيم 
  وكسر اهلاء باقي القراء.

، مصلِّه؛ فوّجـه قـراءة محـزة يف ضـم القراءات يف ذلك ك-رمحه اهللا تعاىل-مث وجه

خم ،مس   ًوال جيوز كسر اهلـاء إذا  األّ�ّن إذا وليهّن ظاهر صارت ياءا�ّن ألف ،
 ، فعامـل اهلـاء مـع املكـىن معاملـة الظـاهر؛ إذ كـان مـا قبـل اهلـاء صـار ألًفـاكان قبلهـا ألـف

إال يف لغـة قليلـة  ز كسـرها، مل جيـاوميمً  امل جيز كسر اهلاء، ولو كان مكان اهلاء وامليم كافً 

ال تـدخل يف القـراءة؛ لبعـد الكـاف مـن اليـاء، كمـا وّجههـا بـأّن الضـم هـو األصـل؛ ألنـّـك 
  ، كقولك: هم، فُرتكت على حاهلا.إذا ابتدأت كانت مضمومة

ضم ابـن كثـري ونـافع يف أحـد قوليـه ملـيم اجلمـع وصـلتها، بأنّـه -رمحه اهللا تعاىل-ووّجه 

اء قلـت: عليهمـا، فأتيـت بـألف التثنيـة، كـذلك أنّـك إذا ثّنيـت اهلـأصل الكلمـة، أال تـرى 
  إذا مجعت قلت: عليهمو، فأتيت بواو اجلمع، كما نقول: قام، وقاما، وقاموا.

وأخوا�ـا باســتثقال ضـمة اهلــاء بعــد  مصكســر اهلـاء مــن -رمحــه اهللا تعـاىل-ووّجـه

تقـع يف يـة لليـاء؛ ألّن اهلـاء الياء فأتى بالكسرة؛ ألن الكسرة من جـنس اليـاء، واهلـاء مؤاخ
  موقع الياء يف القوايف، وهي حرف خفي، فأتبعوا الياء الكسرة يف اهلاء.

كسر اهلاء وضم امليم عند لقائهـا السـاكن بـأّن املـيم البـد مـن -رمحه اهللا تعاىل-ووّجه

إىل أصــٍل قــد كــان هلــا، وهــو -ملــا احتــيج إىل حركتهــا-الــذي لقيهــا فــُرّدتْ  حركتهــا للســاكن

                                                           

  ).١٠٩السبعة (ص )١(



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٨٩٩

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

هــا إىل األصــل ضــرورة، كمــا م، وتركــوا اهلــاء علــى حــال كســر�ا؛ إذ مل تــْدُعهم إىل ردّ الضــ

، ومل تْتبعهـا املـيُم لبعـدها تبعت الياء ألّ�ا ُشـبِّهْت �ـاادعت إىل ضم امليم؛ وألّن اهلاء إّمنا 

  عنها.

 أنّـــه إتبـــاُع الكســـرقـــراءة أيب عمـــرو بكســـر اهلـــاء واملـــيم مًعـــا ب-رمحـــه اهللا تعـــاىل-ووّجـــه

الكسر لثقل الضم بعد الكسـر، كـذلك اسـتثقلوا ضـم اهلـاء بعـد الكسـر، واسـتثقلوا ضـمة 

  امليم بعد كسرة اهلاء.

ضـــم اهلـــاء واملـــيم بأنّـــه ملـــا ُردت املـــيم إىل أصـــلها عنـــد التقـــاء -رمحـــه اهللا تعـــاىل-ووّجـــه

 اســتثقاًال  السـاكن وهـو الضـم ُرّدت اهلـاء أيًضـا إىل أصــلها وهـو الضـم، وأتبـع الضـم الضـم

للخروج من الكسر إىل الضم
)١(

.  

  التعليق:

، وضـــّم يعقـــوب  مس ،خم ،مصقـــرأ محـــزة ويعقـــوب بضـــم اهلـــاء مـــن 

اهلاء من ضمري التثنية، واجلمع إذا وقعت بعد ياء ساكنة مطلًقا
)٢(

.  

وإســكا�ا إذا وقعــت قبــل حمــرك، فضــم املــيم مــن مجيــع  واختلفــوا يف صــلة مــيم اجلمــع

وفق ورش علـى اابن كثري وأبو جعفر، واختلف عن قالون، و  ووصلها بواو يف اللفظ ذلك

الصلة إذا وقع بعد ميم اجلمع مهزة قطع
)٣(

.  

واختلفوا يف كسر ميم اجلمع وضمها وضم ما قبلها وكسره إذا كـان بعـد املـيم سـاكٌن 

ـــــاٌء حنـــــو:   زت، ]٩٣[البقـــــرة:جع مظوكـــــان قبلهـــــا هـــــاء وقبلهـــــا كســـــرة أو ي

فكســـر املـــيم واهلـــاء يف ذلـــك   ]١٦٦ة:البقـــر [مئ خئ، ]٢٤٦[البقـــرة:مت
كلِّه أبو عمرو، وضم امليم واهلاء مجيًعا محزة والكسائي وخلـف، وأتبـع يعقـوب املـيم اهلـاء 

، فضــمها حيــث ضــم اهلــاء وكســرها حيــث كســرها، وقــرأ البــاقون بضــم علــى أصــله املتقــدم

امليم وكسر اهلاء
)٤(

.  

                                                           

  ) باختصار.١١١-١٠٨السبعة (ص )١(

  ).١/٢٧٢النشر البن اجلزري (ينظر:  )٢(

  ).١/٢٧٣النشر البن اجلزري (ينظر:  )٣(

  ).١/٢٧٤املصدر السابق (ينظر:  )٤(



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٩٠٠

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

  مسائل: القراء يف ثالث ذكر اختالف-رمحه اهللا تعاىل-ونالحظ هنا أن املصنف

حلمــــــزة، وكســــــرها  مس ،خم ،مصاملســــــألة األوىل: ضــــــم اهلــــــاء مــــــن 

إذا ابتـدأت �ـا  ؛ ألنّـك بأ�ـا األصـل يف اهلـاء ضـمقـراءة ال -رمحه اهللا تعاىل-للباقني، ووّجه
بـأّن اليـاء مـن -رمحـه اهللا تعـاىل-، وذكـركانت مضمومة فتقول: ُهـم، فرتكـت علـى أصـلها

مص ،خم ،مس ارضة وأصلها ألٌف وإّمنا انقلـنب إىل اليـاء عنـد اتصـاهلّن ع

يعتد �ا وترك اهلاء على ضمتها األصليةباملضمر والياء عارضة غري الزمة فلم 
)١(

.  

كســر اهلــاء لبــاقي القــراء عــدا محــزة باســتثقال ضــمة اهلــاء بعــد -رمحــه اهللا تعــاىل-ووّجــه

مؤاخية للياء ّن اهلاءالياء، فكسرت اهلاء؛ ألّن الكسرة من جنس الياء؛ وأل
)٢(

.  

صــلة مــيم اجلمــع بأّ�ــا األصــل؛ فعنــد التثنيــة نقــول: عليهمــا، -رمحــه اهللا تعــاىل-ووّجــه
  فتثبت ألف التثنية، وكذلك عند اجلمع األصل أن نقول: عليهمو.

قـراءة اإلســكان بطلــب التخفيـف-رمحــه اهللا تعــاىل-ووّجـه
)٣(

، وأْمــِن اللّــبس؛ إذ كانــت 

د دلّـــت علـــى االثنـــني، وال مـــيم يف الواحـــد، فلمـــا لزمـــت املـــيم اجلمـــع األلـــف يف التثنيـــة قـــ
رمحـه اهللا -، أمـا إذا لقـي املـيم سـاكٌن، فقـد وّجـهحذفوا الواو وأسكنوا امليم طلًبا للتخفيف

قــراءة كســر اهلــاء وضــم املــيم؛ بــأّن املــيم البــد مــن حركتهــا للســاكن الــذي لقيهــا، -تعــاىل

ســر�ا؛ كصــلها وهــو الضــمُّ، وتُركــت اهلــاء علــى حــال  إىل أ-حركتهــاملــا احتــيج إىل -فــُردت
لعدم ضرورة ردِّها إىل أصلها كما فعلوا مع امليم

)٤(
.  

بإتبـاع الكسـر الكسـر لثقـل  قراءة أيب عمرو بكسر اهلاء واملـيم-رمحه اهللا تعاىل-ووّجه

وحجـة أيب عمـرو يف كسـرة اهلـاء : "-رمحه اهللا تعاىل-الضم بعد الكسر؛ قال اإلمام مكي
إىل حركـــة املـــيم ملـــيم، إذا أتـــى بعـــدمها ســـاكن وقبـــل اهلـــاء يـــاء أو كســـرة، أنّـــه ملـــا اضـــطر وا

لـذلك علـى األصـل يف التقـاء السـاكنني، فلمـا كسـر املـيم أتبعهـا  كسرها   اللتقاء الساكنني

"كسرة اهلاء قبلها، وكان قد كسر اهلاء للياء قبلها
)٥(

.  

                                                           

  ).١/٣٦)، والكشف ملكي (١١١-١١٠السبعة (صينظر:  )١(

  ).١/١٨وي ()، وشرح اهلداية للمهد١١٠السبعة (صينظر:  )٢(

   ).١/٢٣)، وشرح اهلداية للمهدوي (١٠٩السبعة (صينظر:  )٣(

  ).١/١٨٦)، واحلجة للقراء السبعة للفارسي (١١٠السبعة (صينظر:  )٤(

  ).١/٣٧الكشف ( )٥(



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٩٠١

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

 املــيمَ  م إذا لقيهــا ســاكٌن بأنّــه ملــا ردَّ للهــاء واملــي ضــم الكســائي-رمحــه اهللا تعــاىل-ووّجــه

اسـتثقاًال للخـروج مـن الكسـر إىل وأتبـع الضـم الضـم  ،إىل أصلها أيًضا اهلاءَ  لها ردَّ إىل أص

الضم
)١(

.  

، مصوهــــو مــــذهب محــــزة أيًضــــا بــــل يزيــــد محــــزٌة بضــــم اهلــــاء وصــــًال ووقًفــــا مــــن 

خم ،مس .سواء كان بعدهّن ساكٌن أو حمرتٌك، كما مّر معنا  

  ]:٧الفاتحة:[ٍّ َّ ُّتوجيه القراءات في قوله تعالى:  -٤

 نـــافعٌ  ،خبفـــض الـــرّاء ٍّ َّ ُّ رأ : "قـــ-رمحـــه اهللا تعـــاىل-املصـــنف قـــال

...خّربنا واختلفـوا عـن ابـن كثـري فحـدثين، والكسـائيُّ  عـامر ومحـزةُ  وأبو عمـر وابـنُ  وعاصمٌ 

 َّ ام: بّكار بن عبد اهللا بن كثري املكي عـن أبيـه أّ�ـا كـان يقـرأ     ،  وقـال
يعــين بالصــفة القطــع مــن و  ،علــى وجــه الصــفة للّــذين أنعــم اهللا علــيهم وهــي جــائزةٌ  :اخلليــل

  .غري على احلال اوجيوز أن يكون نصبً ، ذكر اّلذين

    .وهذا غلطٌ  ،على االستثناء) غري(نصب  :وقد قال األخفش

  .ه عن ابن كثري الكسر مثل قراءة العاّمةوروى غريُ 

"وجيوز على التكرير )ّلذينـ(ال فألنّه نعتٌ  )؛غري( ومن كسر
)٢(

.  

  التعليق:

بكســر  ٍّ َّ ُّاتفــق القــراء العشــرة مــن طــرقهم املتــواترة علــى قــراءة 

هنــا -رمحــه اهللا تعــاىل-املصــنف بنصــب الــراء، ومــن ذلــك مــا أســندهالــراء، وقُــرئ يف الشــاذِّ 

  .الراءنصب ب عن بكار بن عبد اهللا بن كثري عن أبيه

ُرِوي النصُب عن عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب، وابن عمـر وابـن الـزبري كما 

، ورواه اخلليل بن أمحد عن ابن كثريوأيب هريرة وابن أيب عبلة
)٣(

.  

                                                           

  ).٤/١٣٧٣)، ولطائف اإلشارات للقسطالين (١١١السبعة (صينظر:  )١(

  ).١١٢-١١١السبعة (ص )٢(

  ).١/٩٦البن مهران (غرائب القراءات ينظر:  )٣(



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٩٠٢

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

))املبهج((وهي قراءُة ابِن ُحميصن كما يف 
)١(

  .  

  

وّجـــه القـــراءتني املتـــواترة والشـــاذة؛ فوجـــه -رمحـــه اهللا تعـــاىل-ونالحـــظ هنـــا أّن املصـــنف
  لقراءة املتواترة بأمرين:ا

  . ٰرلقوله تعاىل: -صفة-نعتٌ  ٍّاألمر األول: أّن الكسر يف 

  .  -يعين البدل-األمر الثاين: أنّه جمروٌر على التكرير

معرفـة، وأجيـب عـن   ٰرنكرٌة و ٍّ ونالحظ أّن التوجيه األّول مشكٌل؛ ألنّ 

  هذا بوجهني:

ا مل يقــع بــني ضــدين، وأّمــا إذا وقــع بــني إّمنــا يكــون نكــرة إذ ٍّأّن الوجــه األول: 
مـــررت باحلركـــة ((حينئـــذ باإلضــافة تقـــول:  ٍّفقـــد احنصـــرت الغْرييّــُة، فيتعـــّرُف  ضــدين

  واآلية من هذا القبيل. ))غِري السكون

الوجـــــه الثـــــاين: أّن املوصـــــول أشـــــبه النكـــــرات يف اإل�ـــــام الـــــذي فيـــــه فُعومـــــل ُمعاملـــــة 
النكرات

)٢(
.  

  توجيهات: ةبثالث-رمحه اهللا تعاىل-(غري) فقد وّجهها املصنفأّما القراءة الشاذة 

  التوجيه األول: على الصفة للذين أنعم اهللا عليهم، مبعىن القطع.

وقـــد حكـــي عـــن اخلليـــل حنـــو هـــذا، أنـّــه : "-رمحـــه اهللا تعـــاىل-قـــال أبـــو علـــي الفارســـي

"أجازه على وجه الصفة والقطع من األول كما جييء املدح
)٣(

.  

: "نصـــبه...أو علــــى الصــــفة وأهـــل الكوفــــة يســــمونه -رمحــــه اهللا تعــــاىل-رانوقـــال ابــــن ِمهـــ
القطع"

)٤(
.  

                                                           

  ).٤٥شواذ القراءات للكرماين (صينظر:  )١(

)، ولطـائف ١/٧١)، والـدر املصـون للسـمني احللـيب (١/١٤٩البحر احملـيط أليب حيـان (ينظر:  )٢(

  ).١٣٧٥-٤/١٣٧٤اإلشارات للقسطالين (

  ).١/٣١٣احلجة للفارسي ( )٣(

  ).١/٩٦غرائب القراءات ( )٤(



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٩٠٣

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

  أن يكون نصًبا على احلال.التوجيه الثاين: 

  صاحب احلال على هذا اإلعراب والتوجيه.-رمحه اهللا تعاىل-املصنف ومل يُبني

، ٌّ وقـــــد اختلـــــف يف ذلـــــك اْلُمعرِبـــــون؛ فقيـــــل: إنـــــه علـــــى احلـــــال مـــــن الضـــــمري يف 
تقدير: صراط الذين أنعمت عليهم ال مغضوبًا عليهموال

)١(
.  

: "وهو الوجه ومل يسوِّغ الفرّاُء غريه"-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام أبو حيان
)٢(

.  

كما ذهب إليه املهدوي وغـريُه، قـال أبـو حيـان: "وهـو    ٰروقيل: إنّه على احلال من 
جيوز" خطأ؛ ألّن احلال من املضاف إليه الذي ال موضع له ال

)٣(
.  

  لألخفش وغّلطه. املصنف التوجيه الثالث: أّن النصب على االستثناء، وعزاه

  والتقدير: إّال املغضوب عليهم.

قــال أبــو حيــان: "أو علــى االســتثناء، قالــه األخفــُش والزجــاُج وغريُمهــا، وهــو اســتثناٌء 

ـــــــهمنقطـــــــعٌ  ـــــــه اللفـــــــظ السابقــــــــ ومنعـــــــه الفـــــــرّاء مـــــــن أجـــــــل (ال) يف قول  ِّ: ؛ إذ مل يناول

ّٰ :٧[الفاحتة"[
)٤(

.  

ومنع االستثناء ابن مهران
)٥(

.  

                                                           

  ).١/٩٧)، وغرائب القراءات البن مهران (١/٣١٣احلجة للفارسي (ينظر:  )١(

  ).١/١٤٩البحر احمليط ( )٢(

  ).١/١٤٩البحر احمليط ( )٣(

  املصدر السابق. )٤(

  ).١/٩٧غرائب القراءات ( )٥(



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٩٠٤

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

 

  المبحث الثاني: توجيه القراءات في بقية القرآن

  ]:١٢٦[البقرة: جي ٰهتوجيهه للقراءات في قوله تعالى: -١

ديد وحتريك امليم وتشـ ،واختلفوا يف تسكني امليم وكسر التاء: "-رمحه اهللا تعاىل-قال
 :فقــــرأ ابــــن عمــــر وحــــده،  جي ٰه :اء يف قولــــه تعــــاىلالتـــ       ًمــــن  خفيفــــة

"تُ عْ ُمشّددة التاء من متّـ  ٰه: وقرأ الباقون، تُ تعْ أمْ 
)١(

.  

  التعليق:

مــن أْمتــع ُميِْتــُع املعــّدى بــاهلمزة،  -رمحــه اهللا تعــاىل-املصــنف قــراءة ابــن عــامر كمــا ذكــر

وقراءُة الباقني من مّتع ُميتُِّع املعّدى بالتضعيف
)٢(

.  

  ]:١٩٠[األعراف: ىل مل يك :توجيه القراءات في قوله تعالى-٢

واختلفـــوا يف ضـــم الشـــني واملـــّد وكســـرها والقصـــر مـــن قولـــه : "-رمحـــه اهللا تعـــاىل-قـــال 

ىل مل يك  ، ية والكســائفقـرأ ابــن كثـري وابــن عــامر وأبـو عمــرو ومحـز ىل  مجــع

روايــة  يف موقــرأ نــافع وعاصــ، وكــذلك روى حفــص عــن عاصــم، شــريك بضــم الشــني واملــدّ 
 :بكر يبأ    مكسورة الشني على املصدر ال على اجلمع"

)٣(
.  

  التعليق:

ني وإسـكان الـراء مـع التنـوين، مـن غـري مـدٍّ وال مهـٍز، قرأ املدينان وأبو بكر بكسر الشـ
مفتوحة من غري تنوين ضم الشني وفتح الراء واملد ومهزةٍ وقرأ الباقون ب

)٤(
.  

خـــره مشــــاكلة آوُمنـــع مــــن الصـــرف؛ ألن اهلمــــزة يف مجـــع (شــــريك)،   ىلوقـــراءة 

  هلمزة محراء وما أشبهها.

مضـاف تقـديره: جعــال  ر حــذفدّ واُحلجـة ملـن قــرأ بكسـر الشـني أنـّـه أراد املصـدر، وقُـ
                                                           

  ).٢/٢٣٢النشر البن اجلزري، (: ، وانظر)١٧٢(ص السبعة )١(

  ).٤/١٥١٧ين ()، ولطائف اإلشارات للقسطال١/١٨٢شرح اهلداية للمهدوي (ينظر:  )٢(

  .)٢٩٩السبعة (ص )٣(

  ).٢/٢٧٣النشر البن اجلزري (ينظر:  )٤(



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٩٠٥

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

له ذا شرك، أو ذوي شرك، فريجع ذلك إىل معىن أّ�م جعلوا هللا شركاء
)١(

.  

ـــــه تعـــــالى-٣ ـــــه القـــــراءات فـــــي قول     ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي :توجي

  ]:١٩٠األعراف:[

 ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي :قولـه واختلفـوا يف: "-رمحه اهللا تعاىل-املصنف قال

 ٰذ يي :فقـــرأ ابـــن عـــامر وحـــده      ـــالنُّون والشـــني بـــاقون ال وقـــرأ، مـــن النشـــر ،ب

ٰر   من التسيري ،نيفتح السبضم الياء و"
)٢(

.  

  التعليق:

ونـــون ســـاكنة بعـــدها وشـــني  يـــاءوافــق أبـــو جعفـــر ابـــن عـــامر هنـــا علـــى قراءتـــه بفـــتح ال

معجمـــة مضـــمومة، مـــن النشـــر، وكـــذلك هـــي يف مصـــاحف أهـــل الشـــام وغريهـــا، والبـــثُّ 
والنشر سواٌء؛ ألّن معنامها التفريق، وقراءة اجلماعة من قوهلم: سيّـْرته فسار

)٣(
.  

  ]:٧١:يونس[ حي جيتوجيه القراءات في قوله تعالى: -٤

 :مسعـت نافًعـا يقـرأ :قـال يعـن األصـمع روى نصر بن على: " -رمحه اهللا تعاىل-قال
       حي  عـــن نـــافع مثـــل مـــا قـــرأ  يوروى غـــري األصـــمع، عَ مـــن َمجَـــ ،يممفتوحـــة املـــ

"من أمجعت ،باهلمز وكسر امليم  جي :وكلهم قرأ ،سائر القراء
)٤(

.  

  التعليق:
 لنــــافع هــــي قــــراءة رويــــس عــــن-رمحــــه اهللا تعــــاىل-املصــــنف عزاهــــاهــــذه القــــراءة الــــيت 

كسائر القراء  جييعقوب، واملقروء به لنافع 
)٥(

.  

مــن: (مجْعــُت)، ومنــه قولــه تعــاىل: -رمحــه اهللا تعــاىل-وقــراءة رويــس كمــا ذكــر املصــنف
جم هل مل خل :وقراءة اجلماعـــة مـــأخوذة مـــن ]، فهـــذا مـــن (مجْعـــُت)٩[آل عمـــران،

                                                           

)، ٢/٤٨٦)، والكشـــف ملكـــي (١٦٩احلجـــة يف القـــراءات الســـبعة البـــن  خالويـــه، (صينظـــر:  )١(

  .)٥/٢٢٣٠اإلشارات للقسطالين ( ولطائف

  .)٣٢٥السبعة (ص )٢(

  .)٢/٣٣٨هدوي (اهلداية للم )، وشرح٢/٢٨٢النشر البن اجلزري (ينظر:  )٣(

  .)٣٢٨السبعة (ص )٤(

  ).٢/٢٨٥النشر البن اجلزري (ينظر:  )٥(



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٩٠٦

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

: إذا أحكمته وعزمت عليهقوهلم: أْمجْعُت األمر
)١(

.  

  ]:٨١[هود: حن جنقوله تعالى:  توجيه القراءات في-٥

 :الوصــــل مــــن قولــــه مهــــز األلــــف وإســــقاطها يف واختلفــــوا يف"-رمحــــه اهللا تعــــاىل-قــــال
حن جن  ، ُكثري ونافع   فقرأ ابن   حن  وقرأ أبو عمـرو ، بِغْري مهز يتُ سرْ  :من

"ريتُ أسْ  :من  حن جن ي:ة والكسائوعاصم وابن عامر ومحز 
)٢(

.  

  التعليق:

�ـود واحلجـر  جنبـو جعفـر وابـن كثـري بوصـل األلـف مـن قولـه تعـاىل: قرأ نـافع وأ

 أن)]، ويكسرون النون مـن (٥٢]، والشعراء:[٧٧يف طه:[ حم جموالدخان، وكذلك 

للساكنِني وصًال، ويبتدئون بكسر اهلمزة، وقرأ الباقون بقطع اهلمزة مفتوحة
)٣(

.  

والقطع والوصل لغتان، يُقال: سرى، وأسرى مبعىن واحدٍ 
)٤(

.  

  ]:٢٣[يوسف: حنخن جنتوجيه القراءات في قوله تعالى: -٦

 وروى هشـــام بـــن عمـــار بأســـناده عـــن ابـــن عـــامر : "-رمحـــه اهللا تعـــاىل-قـــال   
ن بكـر مـوىل ابـ حـدثين ككـذل،  بكسر اهلاء ومهز اليـاء وضـم التـاء ،لك تُ أْ �يّ  :من حنخن

"سليم عن هشام بين
)٥(

.  

  التعليق:

واختلـف هشـام فـروى  غـري مهـز، مـن ن بكسـر اهلـاء وفـتح التـاءقرأ املدنيان وابن ذكـوا

عنه احللواين كذلك إّال إنّه باهلمز، وروى عنه الداجوين كسر اهلـاء واهلمـز وضـم للتـاء مـن 

مهز غري مهز، والباقون بفتح اهلاء والتاء من غيز
)٦(

.  

 مـــن طريـــق الـــداجوين وّجـــه قـــراءة هشـــام-رمحـــه اهللا تعـــاىل-املصـــنف ونالحـــظ هنـــا أن
                                                           

  ).١٨٣احلجة يف القراءات السبع البن خالويه، (صينظر:  )١(

  .)٣٣٨السبعة (ص )٢(

  .)٢/٢٩٠ينظر: النشر البن اجلزري ( )٣(

  .)٢/٣٥٢ينظر: شرح اهلداية للمهدوي ( )٤(

  .)٣٤٧السبعة (ص )٥(

  .)١٥٦صالبن اجلزري ( لنشرتقريب اانظر:  )٦(



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٩٠٧

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

ـــه، قـــال اإلمـــام ابـــن اجلـــزري ـــة القـــراءات علـــى غـــري عادت ـــه بقي رمحـــه اهللا -لوحـــده، ومل يوجِّ

والصـواُب أن هـذه السـبع بعد أن ذكر القراءات املتواترة والشاذة يف هذه الكلمة: "-تعاىل

، وليســت يف شــيٍء ُلــمَّ هَ  :يف هــذه الكلمــة، وهــي اســُم فعــٍل مبعــىن اتغــلُكلهــا  القــراءات
" التاُء فيها ضمُري متكلٍم وال ُخماطبٍ منها فعًال، وال

)١(
.  

  ]:٩٠[يوسف: ىفيف يث ىثتوجيه القراءات في قوله تعالى: -٧

كثــري   باالســتفهام غـري ابـنَ   ىفيف يث ىث :كلهـم قـرأ: "-رمحـه اهللا تعــاىل-قـال
"على اخلرب  ىفيف يث نث :فإنَّه قرأ

)٢(
.  

  التعليق:

والبــــــاقون �مــــــزتني علــــــى  قــــــرأ ابــــــُن كثــــــري وأبــــــو جعفــــــر �مــــــزة واحــــــدة علــــــى اخلــــــرب،
االستفهام

)٣(
.  

  ]:٦٢[النحل:مظ حطتوجيه القراءات في قوله تعالى: -٨

 حط :قـَــرَأَ نَــاِفع َوحــده: " -رمحــه اهللا تعــاىل-قــال      ًبكســر الــراء خفيفــة، 
"بَِفْتح الرَّاء من أفرطوا فهم مفرطون مظَوقـَرَأَ اْلَباُقوَن ، أفرطت "من

)٤(
.  

  التعليق:

املدنيان بكسر الراء، وقرأ الباقون بفتحها وشدَّدها أبو جعفر وخففها الباقون قرأ
)٥(

.  

ومــن كســر الــراء فمعنــاه: مفرِطــون يف املعاصــي، مــن أَفــرط يُفــرط، ومــن قــرأ بفــتخ الــراء 

إىل النار مرتوكون فيها فمعناه: مقدمون
)٦(

.  

  ]:٧٢[مريم: ىن نن من زنتوجيه القراءات في قوله تعالى: -٩

                                                           

  ).٢/٩الكشف ملكي (: ، وينظر)٣٩٥-٢/٣٩٤النشر البن اجلزري ( )١(

  .)٣٥١السبعة (ص )٢(

  .)٢/٣٦٤اهلداية للمهدوي ( ، وشرح)٢/٣٧٢ينظر: النشر البن اجلزري ( )٣(

  .)٣٧٤السبعة (ص )٤(

  .)٢/٣٠٤ينظر: النشر البن اجلزري ( )٥(

  )٢/٣٨١( ينظر: شرح اهلداية للمهدوي )٦(



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٩٠٨

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

  :وحــده يالكســائ قــرأ: "-محــه اهللا تعــاىلر -قــال     ًوقــرأ ، يــتُ جنَْ أَ  :مــن خفيفــة

"تُ يْ َجنَّ  :من مئ: الباقون
)١(

.  

  التعليق:

قــرأ الكســائيُّ ويعقــوب بــالتخفيف، وقــرأ البــاقون بالتشــديد، والقراءتــان مبعــىن واحــٍد؛ 

اء باهلمز اه بالتضعيف، ومن خفَّه عدَّ فمن شدَّد عدَّ
)٢(

.  

  

 خك حك جك مق حق مف خف حف جفالقـــــراءات فـــــي قولـــــه تعـــــالى:  توجيـــــه-١٠

  ]:٣٢-٣٠[طه:لك

مقطوعـة  األلـفُ    خف حف جف :هقرأ ابن عـامر وحـدَ : "-رمحه اهللا تعاىل-قال
 واليـاء َسـاِكنة  ،مفتوحة     وقـرأ البـاقون، علـى اجلـواب وا�ـازاة ،األلـف مضـمومة: 

 لك خك حك جك مق حق مف خف حف إالَّ أبــا عمــرو  ،علــى الــدعاء ،مفتوحــة األلــف

ما فتحا الياء من  "حف وابن كثري فإ�َّ
)٣(

.  

  التعليق:

  قطع اهلمـزة مفتوحـةب حق  :قرأ ابن عامر وابن وردان خبالف عنه      

حكوابتدائها بالضم، وفتح مهزة   مفبضم اهلمزة، والباقون بوصل اهلمزة 
)٤(

.  

أخـــرب عـــن نفســـه بـــالفعلني مجيًعـــا، فــــاهلمزة  أنَّ موســـى  ووجـــه قـــراءة ابـــن عـــامر

 ، ومضـمومة مـنألنَّه ثالثيٌّ    مفتوحة من        :ألنـَّه ربـاعي؛ ومعـىن الكـالم

إن جتعـــــل يل وزيـــــرًا مـــــن أهلـــــي َأشـــــدد بـــــه أزري وأُشـــــركه يف أمـــــري، وقـــــراءة البـــــاقني علـــــى 
الطلب

)٥(
.  

                                                           

  .)٤١١السبعة (ص )١(

  .)٢/٢٨١اهلداية للمهدوي ( ، وشرح)٢/٢٥٩ينظر: النشر البن اجلزري ( )٢(

  .)٤١٨السبعة (ص )٣(

  ).١٦٧تقريب النشر البن اجلزري (صينظر:  )٤(

اهلدايـــــة  )، وشـــــرح٢/٤٥٢)، وحجـــــة القـــــراءات البـــــن زجنلـــــة (٢/٩٧الكشـــــف ملكـــــي (ينظـــــر:  )٥(

  .)٢/٤١٦للمهدوي (



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٩٠٩

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

  ]:٦١[طه:خسمس حستعالى: توجيه القراءات في قوله -١١

بكــر وأبــو عمــرو  يبروايــة أ م يففقــرأ ابــن كثــري ونــافع وعاصــ: "-رمحــه اهللا تعــاىل-قــال

  :وابن عامر    ة روايـة حفـص ومحـز  م يفِ وقـرأ عاصـ، تَ حَ َسـ :مـن ،بفتح اليـاء
"تَ حَ سْ أَ  :من ،بضم الياء وكسر احلاء  حس يوالكسائ

)١(
.  

  التعليق:

كســـائيُّ وخلــُف وحفــٌص ورويـــٌس بضــم اليــاء وكســـر احلــاء، وقــرأ البـــاقون قــرأ محــزة وال
بفتحها

)٢(
.  

تان؛ يقال: َسَحَته، وَأْسَحَتُه: إذا استأصله وأهلكهومها لغ
)٣(

.  

  ]:٦١[طه:خل حلتوجيه القراءات في قوله تعالى: -١٢

لـف مهز األلف وكسر امليم وإسـقاط األ واختلفوا يف: "-رمحه اهللا تعاىل-املصنف قال

  :هفقــرأ أبــو عمــرو وحــدَ ، خل حل: وفــتح املــيم مــن قولــه       مفتوحــة املــيم، 

"تُ عْ َأمجَْ  :من ،يمملا بِقطع اْأللف وكسر حل :وقرأ الباقون...تُ عْ مجََ  :من
)٤(

.  

  التعليق:

 هبقرأ أبو عمرو بوصل اهلمزة بفتح امليم، ووجهه أنَّه جعله من (مجع)، ودليلـه: 

وقرأ الباقون بالقطع وكسر املـيم، مـن (أمجـع) وأضـمر (علـى كـذا)، ]، ٦٠[طه:جت
فالتقدير: فأمجعوا كيدكم على موسى

)٥(
.  

  ]:١١٢[طه: خم حم جم هل ملتوجيه القراءات في قوله تعالى: -١٣

بـــاأللف   خم حم جم هل مل :كلهـــم قـــرأ: "-رمحـــه اهللا تعـــاىل-املصـــنف قـــال

                                                           

  .)٤١٩بعة (صالس )١(

  .)٢/٣٢١ينظر: النشر البن اجلزري ( )٢(

  ).٢/٤٥٤حجة القراءات البن زجنلة (ينظر:  )٣(

  )٤٢٠-٤١٩السبعة (ص )٤(

  .)٢/٣٢١النشر البن اجلزري (و  )،٢/١٠١: الكشف (ينظر )٥(



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٩١٠

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

 مل :غري اْبن كثري فإنَّه قرأ ،على اخلرب  جم، على النهى"
)١(

.  

  التعليق:

 قــرأ ابــُن كثــري:     بــاجلزم علــى النهــي، �ـَـى مــْن عمــل الصــاحلات وهــو مــؤمن أن
خيــــاف أن يظلمــــه أحــــٌد، وقــــرأ البــــاقون بــــالرفع علــــى اخلــــرب، أي: لــــيس خيــــاف أن يظلمــــه 

أحدٌ 
)٢(

.  

  :]٢٨[القصص: مئنئ زئ رئتوجيه القراءات في قوله تعالى: -١٤

 رئعـامر  فقرأ أبو عمرو وابنُ : "-محه اهللا تعاىلر -قال املصنف     بنصـب

 يُّ والكســـــائ ومحـــــزةُ  وعاصـــــمٌ  كثـــــري ونـــــافعٌ   وقـــــرأ ابـــــنُ ، ترْ دَ َصـــــ :مـــــن ،اليـــــاء وضـــــم الـــــدال

زئ  َتُ رْ دَ برفع الياء وكسر الدال من ص"
)٣(

.  

  التعليق:

 قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وابُن عامر     هـه أنـَّه ال، ووجْ بفتح الياء وضـم الـد

إذا رجعت من سـقيها؛ ودليلـه قولـه تعـاىل:  ثالثي غري متعدٍّ، من (َصَدَرت الرعاُء َتْصُدر)
ين ىن نن:وقــرأ البــاقون بضــم اليــاء وكســر الدالـــ ووجُهــه أنَّــه ربــاعيٌّ ٦[الزلزلــة ،[

اإلِبَل) إذا ردد�ا من السقي ت(َصَدرْ  متعدٍّ إىل مفعول حمذوف، فهو من
)٤(

.  

  ]:٢٢:الروم[ جب هئجيه القراءات في قوله تعالى: تو -١٥

م جب :عـــن عاصـــم قـــرأ حفــصٌ : "-رمحـــه اهللا تعـــاىل-قــال  ،بكســـر الـــالَّ

  :وقرأ الباقون، َعاملِ  مجعُ        م "بِنصب الالَّ
)٥(

.  

  التعليق:

ـــم  جبقـــرأ حفـــٌص:  ـــوا بـــذلك أل�َّ م؛ يعـــين: العلمـــاء، وُخصُّ يصـــلون بكســـر الـــالَّ

                                                           

  .)٤٢٤السبعة (ص )١(

  .)٢/٣٢٢النشر البن اجلزري ()، و ٢/١٠٧الكشف ملكي (ينظر:  )٢(

  .)٤٩٢صالسبعة ( )٣(

  .)٢/٣٤١النشر البن اجلزري ()، و ٢/١٥٣الكشف ملكي، (ينظر:  )٤(

  .)٥٠٧-٥٠٦السبعة (ص )٥(
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 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

خلــوقني مــن امل يعــينم مــن التــدبري مــا ال يصــل إليــه اجلاهــل، وقــرأ البــاقون بفتحهــا، بعلمهــ

املالئكة واإلنس واجلن؛ ألنَّ يف مجيع ما خلقه اهللا تعاىل آياٌت هلم
)١(

.  

  ]:١٤[األحزاب: حف جف مغ جغتوجيه القراءات في قوله تعالى: -١٦

 ن عـامر فقرأ ابن كثري ونـافع وابْـ: "-رمحه اهللا تعاىل-قال املصنف    َقِصـريَة، 

"ممدودة  حف :وأبو عمرو يُّ والكسائ ومحزةُ  وقرأ عاصمٌ ، تيْ تَـ أَ  :من
)٢(

.  

  التعليق:

قرأ املدنيان وابُن كثري وابُن ذكوان من طريق الصوري بغري مدٍّ، وقرأ الباقون باملدِّ 
)٣(

.  

دِّ البـن عـامر بكاملـه، أطلق القراءة بغري امل-رمحه اهللا تعاىل-ونالحظ هنا أنَّ املصنف

ـــا مـــع أنَّ هشـــاًما ال خـــالف عـــن  لعنـــه علـــى القـــراءة باملـــد، وطريـــق ابـــن جماهـــد عـــن اجلمَّ
-الســبعة، فلعــل ابــن اجلــزري هشــام مــن الطـرق املختــارة يف النشــر مــن كتـاب احلُلـواين عــن

اهللا مل يـذكر هـذه االنفـرادة؛ ملخالفتهـا سـائر الـرواة، والطـرق عـن هشـام، و -رمحه اهللا تعاىل

أعلم
)٤(

.  

ــه ابــن جماهــد هنــا قــراءة القصــر بأنـَّـه مــن الفعــل: (أتيـــت)؛ -رمحــه اهللا تعــاىل-وقــد وجَّ

  ، أي: لفعلوها؛ كقولك: أتيت خريًا، أي: فعلت خريًا؟واملعىن: جلاءوها

: ألعطوهـا، وهـو مطـابق لقولـه تعـاىل: لقراءة املدِّ؛ فاملعىن-رمحه اهللا تعاىل-ومل يتعرض
مغ 

)٥(
.    

  ]:٥١[القلم: ٰىه القراءات في قوله تعالى: توجي-١٧

ـــرَأَ نَـــاِفع َوحـــده : "-رمحـــه اهللا تعـــاىل-قـــال املصـــنف  قـَ       بفـــتح اليـــاء، 
"قَ لَ زْ من أَ  ،بضم الياء  ٰى :وقرأ الباقون، قلَ زَ  :من

)٦(
.  

                                                           

  .)٢/٣٤٥البن اجلزري ( ، والنشر)٢/٤٦٧ينظر: شرح اهلداية للمهدوي ( )١(

  .)٥٢٠السبعة (ص )٢(

  .)١٨٠صالبن اجلزري ( ، وتقريب النشر)٢/٣٤٨ينظر: النشر البن اجلزري ( )٣(

  .)٢/١٣٧لنشر البن اجلزري (ينظر: ا )٤(

  ).٢/١٩٦، والكشف ملكي ()٢/٤٧٤ينظر: شرح اهلداية للمهدوي ( )٥(

  .)٦٤٧السبعة (ص )٦(



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٩١٢

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

  التعليق:

عني، وقــرأ البــاقون ليصــيبونك بــالقــرأ نــافٌع وأبــو جعفــر بفــتح اليــاء، مــن: زَلَــَق، واملعــىن: 

بضم الياء، من: أزلَق، واملعىن: ينظرون إليك نظر العداوة
)١(

.  

  

  ]:١٢[االنشقاق:نن منتوجيه القراءات في قوله تعالى: -١٨

  يُّ:والكسـائ عـامرٍ  وابنُ  كثري ونافعٌ   قرأ ابنُ : "-رمحه اهللا تعاىل-قال املصنف     

   م شـــددةَ مضـــمومة اليـــاء مفتوحـــة الصــــاد م  ومحــــزةُ  وقـــرأ أبــــو عمـــرو وعاصـــمٌ ، الـــالَّ

من  ًوروى عبــاس عــن خارجــة عــن نــافع ، بفــتح اليــاء خفيفــة       اء م اليــبضــ

  :ان عـــن عاصـــم مثلـــهبَـــوقـــرأ عبـــاس عـــن أَ ، تيْ لَ ْصـــأَ  :مـــن ،خفيفـــةً       بضـــم اليـــاء 
"خفيفةً 

)٢(
.  

  التعليق:

  قراءات: هنا ثالث-رمحه اهللا تعاىل-ذكر املصنف

  القــراءة األولـــى:       وعزاهـــا لنـــافع الصـــاد وتشـــديد الــالمبضـــم اليـــاء وفــتح ،

.   وابِن كثري وابِن عامر والكسائيِّ

ووافقهـم القـراء الثالثـة: أبـو جعفـر -ومحـزة وعاصمعزاها أليب عمرو و  القراءة الثانية:
الفعــل منســوٌب ؛ فبفــتح اليــاء وإســكان الصــاد وختفيــف الــالم من-ويعقــوب وخلــف

، والقـراءة األوىل راجعـٌة إىل معناهـا إالَّ أنـَّه بُـِينَ إىل الكافر املعذَّب؛ ألنَّه إذا ُصـلِّيها َصـِلَيها

َد على التكثري ملا مل يسمَّ فاعله، وُشدِّ
)٣(

.  

  لتوجيه هاتني القراءتني املتواترتني.-رمحه اهللا تعاىل-ومل يتعرض املصنف

 القــراءة الثالثــة:      وإســكان الصــاد، وعزاهــا لعبــاس عــن خارجــة  بضــم اليــاء

-رمحـه اهللا تعـاىل-ذكر املصـنف عن نافع، وعباس عن أبان عن عاصم، وهي قراءٌة شاذةٌ 

                                                           

  .)٢/٣٨٩البن اجلزري ( ، والنشر)٢/٥٣٦ينظر: شرح اهلداية للمهدوي ( )١(

  .)٦٧٧انظر: السبعة (ص )٢(

  .)٢/٣٩٩(البن اجلزري  ، والنشر)٢/٥٥٠اهلداية للمهدوي ( شرح ظر: ين )٣(



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٩١٣

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

ا من (َأْصَلْيت عـن نـافع وأبـان عـن  ة)، وعزاها الكرماين إىل عيسى البصرة، وخارجـهنا أ�َّ

عاصم، والَعَتكي عن أيب عمرو
)١(

.  

وأبو األشهب ونـافع وعاصـم وأبـو عمـرو يف : "-رمحه اهللا تعاىل-احلليب وقال السمني
")َأْصلى( :بضمِّ الياء وسكوِن الصاد ِمنْ  )ُيْصلى(روايٍة عنهم 

)٢(
.  

                                                           

  ).٥٠٨شواذ القراءات للكرماين (صينظر:  )١(

  ).١٧٠خمتصر ابن خالويه (ص: )، وينظر١٠/٧٣٤الدر املصون ( )٢(



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٩١٤

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

 اخلامتة

احلمد هللا محًدا كثريًا طيًبا مبارًكـا فيـه، والصـالة والسـالم علـى سـيد ولـد آدم نبينـا 

  حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني، وبعد:

فمــن خــالل معايشــيت هلــذا البحــث، ووقــويف علــى جزئياتــه فــيمكن تلخــيص أهــم 

  النتائج والتوصيات مبا يلي:

علــم التوجيــه مــن أجــل وأعظــم العلــوم قــدرًا؛ لتعلقــه بكتــاب اهللا، وقراءاتــه وإبــراز   -١

 والبحث عن معانيها واالحتجاج هلا.ما هي عليه من بالغة وفصاحة 

فتًحـا كبـريًا يف -رمحـه اهللا تعـاىل-م ابـن جماهـديُعد تصنيف "كتاب السـبعة" لإلمـا -٢

يف ُمَصــــنَّف  جمــــال التــــأليف يف القــــراءات، فهــــو أوَّل مــــن مجــــع القــــراءات الســــبع

 واحٍد.

كتابـه بتوجيـه القـراءات توجيًهـا موسـًعا، وذلـك يف -رمحه اهللا تعـاىل-بدأ املصنف -٣

يانًـا لتوجيـه سورة الفاحتـة، مث أعـرض عـن ذلـك خشـية اإلطالـة إالَّ أنـَّه يتعـرض أح

  بعض القراءات مت حصرها ودراستها يف هذا البحث.

  وإن كان من وصايا فيمكن تلخيصها فيما يأيت:

-أوصــي املختصـــني بزيـــادة العنايـــة بدراســـة كتـــاب "الســـبعة" لإلمـــام ابـــن جماهـــد  -١

 وإبرازه.-رمحه اهللا تعاىل

اء اللغويـة فهـو مـن علمـ-رمحـه اهللا تعـاىل-املصـنفكما أوصـي بدراسـة شخصـية  -٢

  اللغة الكبار، ويظهر ذلك جليا ممن خالل توجيهاته للقراءات.

  وعلى آله وصحبه أمجعنيوصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا ونبينا حممد 



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٩١٥

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

 املصادر واملراجع

  القرآن الكرمي.
" دراســـة وحتقيـــق: د. عيـــد مصـــطفى معـــاني القـــراءاتاألزهـــري، حممـــد بـــن أمحـــد، " -٢

 م).١٩٩١القاهرة، دار املعارف،  ،١درويش ود. عوض محد القوزي، (ط
ــــدين، " -٣ ــــاين، حممــــد ناصــــر ال ــــي داوداأللب ((د.ط)، "، صــــحيح وضــــعيف ســــنن أب

  ، (د.ت)).مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنةاإلسكندرية، 
"، حتقيــق وتعليــق: أمحــد حممــد شــاكر، ســنن الترمــذيالرتمــذي، حممــد بــن عيســى، " -٤

، مصـــــر، مكتبـــــة ومطبعـــــة ٢وض، (طحممـــــد فـــــؤاد عبـــــد البـــــاقي، إبـــــراهيم عطـــــوة عـــــ
 م).١٩٧٥-هـ١٣٩٥مصطفى البايب احلليب، 

وضــــع "، النشــــر فــــي القــــراءات العشــــر تقريــــبابــــن اجلــــزري، حممــــد بــــن حممــــد، " -٥
، بـــــــريوت، دار الكتـــــــب العلميـــــــة، ١حواشـــــــيه: عبـــــــد اهللا بـــــــن حممـــــــد اخلليلـــــــي، (ط

 م).٢٠٠٢-هـ١٤٢٣
ــــى النشــــر فــــي القــــراءات العشــــرابــــن اجلــــزري، حممــــد بــــن حممــــد، " -٦ "، أشــــرف عل

  تصحيحه: الشيخ علي الضباع، (دار الفكر).
". عـين بنشـره: ج. غايـة النهايـة فـي طبقـات القـراءابن اجلزري، حممـد بـن حممـد، " -٧

  هـ).١٤٠٢، بريوت، دار الكتب العلمية، ٣برجسرتاسر، (ط
". كنز المعاني في شرح حرز األماني ووجه التهـانياجلعربي، إبراهيم بن عمر، " -٨

، املغـــــــرب: وزارة األوقـــــــاف والشـــــــؤون اإلســـــــالمية، ١د اليزيـــــــدي، (طحتقيـــــــق: أمحـــــــ
  م).١٩٩٨-هـ١٤١٩

المحتســــب فــــي تبيــــين وجــــوه شــــواذ القــــراءات ابــــن جــــين، عثمــــان بــــن جــــين، " -٩
"، حتقيـــق: علـــي النجـــدي ناصـــف والـــدكتور عبـــد الفتـــاح إمساعيـــل واإليضـــاح عنهـــا

  ).٢شليب، (ط
"، حتقيـق: مصـطفى حينالمسـتدرك علـى الصـحياحلاكم، حممد بـن عبـد اهللا، " - ١٠

 م).١٩٩٠-هـ١٤١١، بريوت، دار الكتب العلمية، ١عبد القادر عطا، (ط
، ١"، اعتــىن بــه الشــيخ: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، (طلســان الميــزانابــن حجــر، " - ١١

  هـ).١٤٢٣بريوت، دار البشائر اإلسالمية، 
معجــم األدبــاء أو إرشــاد األريــب إلــى معرفــة احلمــوي، يــاقوت بــن عبــد اهللا، " - ١٢

، بـريوت: دار الكتـب العلميـة، بـريوت، ١". حتقيـق إحسـان عبـاس، (طديباأل



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٩١٦

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

  م).١٩٩١
"، دراسة وحتقيق: الشـيخ: عـادل البحر المحيطأبو حيان، حممد بن يوسف، " - ١٣

  م).٢٠١٠، لبنان، دار الكتب العلمية، ٣عبد املوجود ورفقاه، (ط
  قيــق: "، حت الحجــة فــي القــراءات الســبعابــن خالويــه، عبــد اهللا بــن احلســني، " - ١٤

  م).١٩٩٠، بريوت، مؤسسة الرسالة، ٥د. عبد العال سامل مكرم، (ط
"، حققــه إعــراب القــراءات الســبع وعللهــاابــن خالويــه، عبــداهللا بــن احلســني، " - ١٥

، القــــاهرة، مكتبــــة اخلــــاجني، ١وقــــدم لــــه: د. عبــــدالرمحن ســــليمان العثيمــــني، (ط
  م).١٩٩٢

"، (القـــاهرة، قـــرآنمختصـــر فـــي شـــواذ الابـــن خالويـــه، عبـــداهللا بـــن احلســـني، " - ١٦
  مكتبة املتنيب).

ــــي، " - ١٧ ــــاريخ بغــــداداخلطيــــب البغــــدادي، أمحــــد بــــن عل ــــب ت "، بــــريوت، دار الكت
  العلمية.

"، حتقيـق: أ. د. حـامت التيسير في القراءات السـبعالداين، عثمان بن سعيد، " - ١٨
  ه).١٤٢٩، الشارقة، مكتبة الصحابة، ١الضامن، (ط

"، حتقيــــق: ي القــــراءات الســــبعجــــامع البيــــان فــــالــــداين، عثمــــان بــــن ســــعيد، " - ١٩
 م).٢٠٠٥، دار الكتب العلمية، ١احلافظ حممد صدوق اجلزايري، (ط

"، حتقيـق: حممــد حميـي الــدين ســنن أبـي داودأبـو داود، سـليمان بــن األشـعث، " - ٢٠
  بريوت: املكتبة العصرية، (د.ت)).-عبد احلميد، ((د.ط)، صيدا

مـر عبـد السـالم التـدمري، "، حتقيـق: عتاريخ اإلسالمالذهيب، حممد بن أمحد، " - ٢١
  هـ).١٤٠٨، دار الكتاب العريب، بريوت، ١(ط

، دار الكتـــاب العـــريب، ١(ط ،"ســـير أعـــالم النـــبالءالـــذهيب، حممـــد بـــن أمحـــد، " - ٢٢
 هـ).١٤١٨

"، الــــذهيب، حممــــد بــــن أمحــــد، "معرفــــة القــــراء الكبــــار علــــى الطبقــــات واألعصــــار - ٢٣
ــــار قــــوالج، (ط ــــق: د.طي ــــة النشــــر والطب١حتقي -هـــــ١٤١٦اعــــة، ، أنقــــرة، مديري

  م).١٩٩٥
  "، شــــــرح وحتقيــــــق: معــــــاني القــــــرآن وإعرابــــــهالزجــــــاج، إبــــــراهيم بــــــن الســــــري، " - ٢٤

ه، ١٤٠٨، بــــــــــريوت، عــــــــــامل الكتــــــــــب، ١د. عبــــــــــداجلليل عبــــــــــده شــــــــــليب، (ط
  م).١٩٨٨

"، حتقيــق: حممــد أبــو البرهــان فــي علــوم القــرآنالزركشــي، حممــد بــن عبــد اهللا، " - ٢٥



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٩١٧

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

  .الفضل إبراهيم، (القاهرة، مكتبة دار الرتاث)
الكشــاف عــن غــوامض حقائــل التنزيــل وعيــون الزخمشــري، حممــود بــن عمــر، " - ٢٦

"، حتقيـق وتعليـق: عـادل عبـد املوجـود والشـيخ علـي األقاويل في وجوه التأويـل
  م).١٩٩٨-هـ١٤١٨، الرياض، مكتبة العبيكان، ١حممد معوض، (ط

"، حتقيــق: ســعيد األفغــاين، حجــة القــراءاتابــن زجنلــة، عبــد الــرمحن بــن حممــد، " - ٢٧
 هـ).١٤١٨، بريوت، مؤسسة الرسالة، ٥(ط

المبهج فـي القـراءات السـبع المتممـة بـابن عبد اهللا بن علي، " سبط اخلياط، - ٢٨
، حتقيــــق: حممــــد بــــن عيــــد الشــــبعاين، "واألعمــــش ويعقــــوب وخلــــف محيصــــن

  م).٢٠٠٧، طنطا، دار الصحابة لطباعة الرتاث، ١(ط
الكتـــــاب  الـــــدر المصـــــون فـــــي علـــــومالســـــمني احللـــــيب، أمحـــــد بـــــن يوســـــف، " - ٢٩

-١٤٠٦، دمشـق، دار القلـم، ١"، حتقيق:د. أمحد حممد اخلـراط، (طالمكنون
  م).١٩٨٦

"، حتقيـــق وشـــرح: عبـــد الســـالم هـــارون، الكتـــابســـيبويه، عمـــرو بـــن عثمـــان، " - ٣٠
  (القاهرة، مكتبة اخلاجني). 

بغيــــة الوعــــاة فــــي طبقــــات اللغــــويين الســــيوطي، عبــــد الــــرمحن بــــن أيب بكــــر، " - ٣١
، القــــاهرة، مطبعــــة عيســــى البــــايب ١بــــو الفضــــل، (ط"، حتقيــــق: حممــــد أوالنحــــاة

  هـ).١٣٨٤احلليب وشركاه، 
"، حتقيــــق جــــامع البيــــان عــــن تأويــــل آي القــــرآنالطــــربي، حممــــد بــــن جريــــر، " - ٣٢

، مركــــز البحــــوث والدراســــات ٣الــــدكتور: عبــــد اهللا بــــن عبداحملســــن الرتكــــي، (ط
  م).٢٠٠١-هـ١٤٢٢اإلسالمية بدار هجر، 

"، المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز" ابن عطية، حممد بن عبد احلق، - ٣٣
ــــــق: عبــــــد الســــــالم عبــــــد الشــــــايف، (ط ، بــــــريوت، دار الكتــــــب العلميــــــة، ١حتقي

  م).٢٠٠١
"، حتقيق: حممد السـيد عـزوز. إعراب القراءات الشواذالعكربي، أبو البقاء، "  - ٣٤

  م).١٩٩٦-هـ١٤١٧، بريوت، عامل الكتب، ١(ط
"، حققـه: بـدر الـدين للقـراء السـبعةالحجـة الفارسي، احلسـن بـن عبـدالغفار، " - ٣٥

ه، ١٤٠٤، دمشـــــق، دار املـــــأمون للـــــرتاث، ١قهـــــوجي وبشـــــري جـــــو جيـــــايت، (ط
  م). ١٩٨٤

"، حتقيــق: أمحــد بــن يوســف وحممــد علــي معــاني القــرآنالفــراء، حيــىي بــن زيــاد، " - ٣٦



        
 
 

 

 

 
 

   

 

 

٩١٨

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةني من العدد السادس والثالث السادساملجلد   

 "�
ً
 توجيھ�القراءات����كتاب�السبعة�البن�مجا�د�"جمًعا�ودراسة

  النجار، (القاهرة، الدار املصرية للتأليف والرتمجة).
". حتقيـق: فخـر الـدين قبـاوة، النحـو الجمـل فـيالفراهيدي، اخلليل بـن أمحـد، " - ٣٧

  هـ).١٤١٦، بريوت: مؤسسة الرسالة، ٥(ط
"، حتقيــق: لطــائف اإلشــارات لفنــون القــراءاتالقســطالين، أمحــد بــن حممــد، " - ٣٨

، ١مركــز الدراســات القرآنيــة مبجمــع امللــك فهــد لطباعــة املصــحف الشــريف، (ط
  هـ). ١٤٣٤املدينة، جممع امللك فهد، 

حتقيـق: حممـد أبـو  ،"إنباه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة"القفطي، علي بن يوسف،  - ٣٩
  ، القاهرة، دار الفكر العريب).١الفضل إبراهيم، (ط

الكشـــــف عـــــن وجـــــوه القـــــراءات الســـــبع القيســـــي، مكـــــي بـــــن أيب طالـــــب، " - ٤٠
ـــــدين رمضـــــان. (دمشـــــق، جممـــــع اللغـــــة العربيـــــة، وعللهـــــا ـــــق: د. حمـــــي ال "، حتقي
  هـ).١٣٩٤

"، حتقيــــق: الــــدكتور: مشــــران القــــراءات شــــواذالكرمــــاين، حممــــد بــــن أيب نصــــر، " - ٤١
  العجلي، (بريوت، مؤسسة البالغ).

"، حتقيـــق: د. شـــوقي الســـبعة فـــي القـــراءاتابـــن جماهـــد، أمحـــد بـــن موســـى، " - ٤٢
  ه).١٤١٨، بريوت، مؤسسة الرسالة، ٥ضيف، (ط

ـــن مجاهـــداملطـــريي، أمحـــد بـــن ســـعد،  - ٤٣ ـــاب الســـبعة الب ، الريـــاض،  ١"، (ط"كت
 هـ)١٤٣٦امعة امللك سعود، كرسي القرآن الكرمي وعلومه، ج

، ١" ( حتقيـــق د. حـــازم حيــــدر (ط شـــرح الهدايـــةاملهـــدوي أمحـــد بـــن عمـــار " - ٤٤
  ).١٩٩٥-هـ١٤١٦الرياض مكتبة الرشد، 

غرائـب القـراءات ومـا جـاء فيهـا مـن اخـتالف ابن مهران، أمحد بن احلسني، " - ٤٥
"، حتقيــق: بــراء بــن هاشــم الروايــة عــن الصــحابة والتــابعين واألئمــة المتقــدمين

  ه).١٤٣٨األهدل، (رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، قسم القراءات، 
"، حتقيـــق: د. زهـــري غـــازي زاهـــد، إعـــراب القـــرآنالنحـــاس، أمحـــد بـــن حممـــد، " - ٤٦

  م).١٩٨٨ه، ١٤٠٩، بريوت، عامل الكتب، ٣(ط
"، حتقيـــــــــق: د. حممـــــــــود كـــــــــابر المغنـــــــــيالنـــــــــْوزاوازي، حممـــــــــد بـــــــــن أيب نصـــــــــر، " - ٤٧

  م).٢٠١٨-ه١٤٣٩، مجعية تبيان، ١الشنقيطي.(ط
"، حتقيــق" مجــال بــن الكامــل فــي القــراءات العشــراهلــذيل، يوســف بــن علــي، " - ٤٨

، ١٤٢٨، مصـــر، مؤسســـة مســـا للنشـــر والتوزيـــع، ١الســـيد رفـــاعي الشـــايب، (ط
  م).٢٠٠٧


