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 يحيى بن محمد حسن زمزمي. د
  جامعة أم القرى-أستاذ مساعد بقسم القراءات 

 
 

 ملخص البحث
 
 : احلمد هللا والصالة والسالم على رسوله وبعد 
 وأرفعهـا قـدراً، لتعلقـه بكتـاب اهللا تعـاىل،            فلما كان علم القراءات من أشرف العلـوم       

فقد عين به العلماء من مفسرين وحمدثني وفقهاء ولغويني وأصوليني إضـافة إىل القـّراء، وحيـث قـد                   
أبرزت جهود كثري من املفسرين والنحويني يف هذا اجلانب، وأغفلـت عنايـة احملـدثني هبـذا العلـم،                   

 . يف خدمته مع أن لعلماء احلديث وشراحه جهوداً مباركة
فأردت أن أسهم حبسب اسـتطاعيت يف إبـراز جهـود احملـدثني عامـة يف العنايـة بعلـم                    
القراءات فحصرت مرويات القراءات يف عدد من كتـب احلـديث وشـروحها كصـحيح البخـاري                 
ومسلم والسنن األربع ومسند أمحد والتمهيد البن عبـدالرب إضـافة إىل كتـاب املصـاحف البـن أيب                   

 أن أخص بالدراسة جهود اإلمام العالمة احملدث احلافظ أمحـد بـن علـي بـن حجـر                   داود، مث رأيت  
، )فـتح البـاري بشـرح صـحيح البخـاري         (من خالل كتابه القيم الفريد      ) هـ٨٥٢ت  (العسقالين  

) ٤٠٠(ولذا فقد تتبعت املواضع اليت أورد فيها القـراءات أو أشـار إليهـا يف كتابـه فبلغـت حنـو                      
  .موضع فيما وقفت عليه 

وبعد تصنيفها ودراستها دراسة حتليلية، حصـرت مصـادره وآراءه يف مسـائل القـراءات               
يف حبث سابق مسـتقل، ويف هـذا البحـث حـددت طريقتـه يف عـرض القـراءات وإيرادهـا، مث                      
استنبطت منهجه يف االستدالل بالقراءات من حيـث شـرح ألفـاظ احلـديث واسـتنباط األحكـام                  

يث التوجيه واالحتجاج، ومن حيـث اللغـة واإلعـراب، ووجـدت            والترجيح بني الروايات، ومن ح    
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 هو أحد علماء هذا الفن املتخصصـني فيـه، ولـه عنايـة متميـزة مبسـائله،                  -رمحه اهللا -أن احلافظ   
ومنهج فريد يف االستدالل بالقراءات واالحتجاج هلا، مع التنبيـه إىل بعـض االسـتدراكات اليسـرية                 

 .عليه يف مواضع قليلة 

ن موضوع البحث مل تسبق دراسته، فلعله أن يضـيف جديـداً يف هـذا البـاب،                 ويف ظين أ  
 ..واهللا املوفق للصواب، وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني 
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احلمد هللا الذي علم بالقلم، علّم اإلنسان ما مل يعلم، مث الصالة والسالم على رسول 
 :  أما بعد.آله وصحبه ومن اقتفىعلى ا حممد بن عبداهللا واهلدى، وإمام التقى، نبين

فإن علم القراءات علم جليل القدر، رفيع املكانة والفضل، ذلـك لتعلقـه خبـري               
 يا أيها الناس قـد جـاءكم        الكالم، وأفضل كتاب، وأصدق حديث، اهلدى والنور املبني         

  .)١(برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً 
اسة هذا العلم وحبث مسائله والعناية به، يرفع قدر صاحبه ويزيده فضـالً             لذا فدر 

وشرفاً، فالقراءات علم يعرف به كيفية النطق بكلمات القرآن، وطـرق أدائهـا، وأوجـه             
  .)٢(االختالف فيها، مع إسناد كل وجه لناقله

أجلّ األمور  وعليه فاالشتغال هبذا العلم حفظاً لـه وأداء ونقالً ورواية وتعليماً، من            
هي كـالم اهللا    )٣(اليت تصرف فيها األعمار وتقضى فيها األوقات، كيف والقراءات املقبولة         

  .)٤()خريكم من تعلم القرآن وعلّمه(  :ووحيه وقرآنه، وقد قال 
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وملا كان هذا العلم هبذه املرتلة، فقد عين به العلماء، وحبثه الفضالء، واهتم به 
األصوليون إضافة إىل القراء، فال تكاد تقرأ يف وهاء، واللغويون املفسرون واحملّدثون والفق

كتب فن من تلك الفنون إال وجتد فيه العناية بالقراءات إيراداً هلا واستدالالً هبا وتوجيهاً 
 .ملشكلها، أو دراسة ألحكامها وحبثاً يف مسائلها 

ن عنايـة   ولقد حبث الباحثون وألف املؤلفون وكتب الكتاب الكـثريون، يف بيـا           
 وأغفل كثري من الباحثني عناية أئمة احلديث وشارحي         )٥(املفسرين والنحويني بعلم القراءات   

كتبه هبذا الفن املهم، مع أن هلم يف ذلك جهوداً مباركة، وعناية متميزة، حتتاج إىل من يربزها                 
 .ويدرس مناهجهم فيها، وهذا باب واسع واملوضوعات فيه كثرية وكبرية 

للحـافظ  " فتح الباري بشرح صحيح البخـاري     " هذا الباب كتاب     ولقد فتح يل  
هـ رمحة اهللا عليه، حيث الحظـت شـدة         ٨٥٢العالمة أمحد بن علي بن حجر العسقالين        

عنايته بالقراءات وكثرة إيراده هلا مع حترير بعض مسائلها، وتوجيه مشكلها، فقد حصـرت            
 أو أشار إليها، فدرستها وصـنفتها،       لقراءاتاأورد فيها   " الفتح"موضع يف   ) ٤٠٠(حنواً من   

مصادر احلافظ ابن حجر وآراؤه يف مسائل القراءات من         "وأخرجت منها حبثاً سابقاً بعنوان      
، مث عزمت على املضي يف هذا البـاب،         )٦("خالل كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري      

 :  بعنوان -هذا-فرأيت أن يكون البحث الثاين 
  االستدالل بالقراءات من خالل كتابهمنهج احلافظ ابن حجر يف

 "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"
 : ها منولقد اخترت هذا املوضوع ألسباب عدة 

 . حاجة علم القراءات إىل عناية الباحثني دراسة ملسائله وحتقيقاً لكتبه وحتريراً ملشكالته -١
 .علم القراءات  إبراز جهد بعض علماء احلديث وشّراحه يف ما يتعلق بحماولة -٢
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 .زلته عند العلماء، وكثرة إيراد احلافظ للقراءات فيه ـومن" فتح الباري" أمهية كتاب -٣
زارة علمه يف خمتلف الفنون ومنها تلقيـه لعلـم          غ مكانة احلافظ وقدره وسعة اطالعه و      -٤

  .)٧(القراءات بالسند املتصل
سـتدالل بـالقراءات وتوجيههـا     إثراء مادة هذا العلم بدراسة مناهج العلمـاء يف اال   -٥

 .واالستنباط منها 
 :لخص يف اآليت تأما منهجي يف البحث في

مجعت كل ما وقفت عليه من املواضع اليت أورد فيها احلافظ بعض القراءات أو أشـار                 -١
 . موضع كما تقدم ٤٠٠إليها، وقد بلغت حنواً من  

 ما يتعلق بشـرح احلـديث       درست تلك املواضع وصنفتها حبسب موضوعاهتا، إذ فيها        -٢
 .واستنباط األحكام، وفيها ما يتعلق بالتوجيه أو باللغة واإلعراب وهكذا 

 .تتبعت طريقة احلافظ يف عرض كل قضية مما سبق ملعرفة منهجه فيها -٣
استشهدت يف كل قضية أذكرها جبملة من املواضع كأمثلة ومناذج هلا، مث قد أشـري إىل                 -٤

 .بقيتها اختصاراً 
 من أهم كتـب القـراءات،       -نقالً عن احلافظ  -وثقت القراءات اليت استشهدت هبا       -٥

 .ونبهت على الشاذ منها 
نبهت إىل بعض املواضع اليت وهم فيها احلافظ يف نسبة بعض القراءات إىل أصـحاهبا أو       -٦

 .إنكارها أو غري ذلك 
 وأما من يذكر عرضاً     ،-غالباً-ترمجت لألعالم الذين نقلت عنهم أو نقل عنهم احلافظ           -٧

  .)٨(فال ألتزم لـه بذلك، خاصة إن كان من املشاهري، فأترك ترمجته اختصاراً
 :وقد رأيت أن تكون خطة هذا البحث بعد هذه املقدمة على النحو اآليت 

 : التمهيد، ويشمل -
 .أمهية علم القراءات ومرتلته بني العلوم األخرى ) ١
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 .لعلماء عليه وعلى مصّنفه وثناء ا" فتح الباري"زلة ـمن) ٢
 .حملة موجزة عن تلقي احلافظ لعلم القراءات ومصادره فيها ) ٣

 :عناية احملدثني بالقراءات : املبحث األول 
  . بصفة عامةعناية احملدثني بالقراءات: أوالً
 . بصفة خاصةالبخاري وابن حجر بالقراءات :عناية اإلمامني: ثانياً
 .افظ ابن حجر يف عرض القراءات وإيرادهامنهج احل : املبحث الثاين
 . شرح ألفاظ احلديث واستنباط األحكام بالقراءات من حيثاالستدالل : املبحث الثالث
 . التوجيه واالحتجاج بالقراءات من حيثاالستدالل : املبحث الرابع 

 . اللغة واإلعراب بالقراءات من حيثاالستدالل : املبحث اخلامس 
 .مث املراجع ..  هم النتائج وأ..  مث اخلامتة 
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 :أمهية علم القراءات ومرتلته بني العلوم األخرى: أوالً
ال شك أن علم القراءات مقدم على سائر العلوم، مفّضل على بقية الفنون، لتعلقه              
باحلبل املتني والصراط املستقيم كتاب رب العاملني، أصدق حديث وخري كـالم، والعلـوم              

 وإليه تتحاكم وعلى هنجه تسري، ومما يؤكد أمهية هذا العلم وفضله مـا              يألخرى منه تستق  ا
 :يلي 
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أن به يعرف عظيم نعمة اهللا تعاىل ومنته على هذه األمة، حيث أذن هلا يف تالوة كتابـه                   ) ١

  .)٩(تيسرياًوبعدة قراءات، وكلها شاٍف كاٍف، تسهيالً عليها 
حفظ كتابه الكرمي، فاصطفى قراًء حاذقني خملصني، نقلوا لنـا          أن اهللا تعاىل هيأ أسباب       ) ٢

وا حتريكاً  لمتواتراً غضاً طرياً، وُعنو بضبطه ورمسه وأدائه، فلم يهم        نقالً  القرآن وقراءاته   
وال تسكيناً، وال تفخيماً وال ترقيقاً، حىت ضبطوا مقادير املدات، وتفاوت اإلمـاالت،             

 -بإذن رهبـم  -مل يهتد إليه فكر أمة قبلهم، فحموه        الصفات، مما   بومّيزوا بني احلروف    
من خلل التحريف، وحفظوه من الطغيان والتطفيف، وذلك من فضل اهللا علينا وعلى             

  .)١٠(الناس أمجعني
اشتمال علم القراءات على علوم عدة، إضافة إىل موضوعه األصلي، وهو أداء القرآن              ) ٣

" علم الفواصل "و" علم الضبط "، و "احفعلم رسم املص  "بوجوهه املختلفة، إذ تعلق به      
وغريها، وكلها علوم شريفة تسهم     " علم تراجم القراء  "و" علم االحتجاج والتوجيه  "و

  .)١١(يف حفظ كتاب اهللا تعاىل
أن يف اختالف القراءات آية بالغة، وداللة واضحة، على صدق من جاء هبذا القـرآن                ) ٤

 قراءاته، إال أنه مل يتطرق إليه تضاد وال         العظيم، إذ هو مع كثرة االختالف وتنوعه بني       
 ولو   . )١٢(تناقض وال تعارض، بل يصّدق بعضه بعضاً على منط واحد وأسلوب فريد           

 .)١٣( كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثرياً 
إعظام أجور هذه األمة، حيث يفرغـون جهـدهم يف تتبـع            : من فضائل هذا العلم      ) ٥

م واألحكام منها، واجتهاداً يف     كَأداء، وحبثاً عن معانيها واستنباطاً للحِ     القراءات حفظاً و  
  .)١٤(الكشف عن توجيهها وتعليلها، واألجر على قدر املشقة

 
 : وثناء العلماء على مصّنفه )) تح الباريف((  زلةـمن: ثانياً
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اب  كونه شرحاً ألصح الكتب بعد كت      -فتح الباري - إن مما رفع مكانة هذا الكتاب        -
اهللا تعاىل وهو صحيح اإلمام حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري، أبو عبداهللا، احلافظ الثقة               

هـ، والذي انتقى أحاديثه من ستمائة ألف حديث يف سـت           ٢٥٦الفقيه املتقن، املتوىف سنة     
  .)١٥(عشرة سنة، وهو أول مصنف يف الصحيح اجملرد

وأتقنها وأوسعها علماً، وهو    " لبخاريصحيح ا "من أجل شروح    " فتح الباري " ويعّد   -
من أكرب مصنفات ابن حجر وأنفعها وأشهرها، وقد قضى فيه زيادة على مخـس وعشـرين                

 مقدمة فتح البـاري     هدي الساري "سنة، وقدم لـه مبقدمة طويلة هي مصنف كامل وّمساها          
 خـالف  ، وميتاز شرحه بإجياز العبارة مع الوضوح والبيان، وتتبـع   "بشرح صحيح البخاري  

 .العلماء واستقصاء أقواهلم، مع العناية باإلعراب واللغة والبديع وغريها 
حىت قبل إمتامه، قـال احلـافظ       " فتح الباري  "اقتناء ولقد رغب كثري من الناس يف        -

حىت خطبه مجاعة من ملوك األطراف بسؤال علمائهم هلم يف ذلك، فاستنسخت لصاحب             :(
 وكان ملك املغرب يومئذ عبدالعزيز احلفصي، املعـروف         املغرب األدىن نسخة مما كمل منه،     

بابن فارس، وكان الذي كمل من الكتاب حينئذ قدر ثلثه، واسنتسخت لصاحب املشـرق              
شاه رخ بن تيمورلنك نسخة بعد ذلك، وجهزت لـه من قبل امللك األشـرف، ومل يكـن                 

: سبب رغبتهم فيه    الكتاب كمل، مث يف سلطنة امللك الظاهر جهز لـه نسخة كاملة، وكان             
  .)١٦()اشتهار املقدمة، فصار من يعرف فصوهلا يتشوق إىل األصل

يف ضمن ذكر حوادث بعض السنني      " تاريخ قرة العيون يف مين امليمون     "وذكر صاحب   
بآالف الدنانري وأدخـل يف مكتبـة ملـك         " فتح الباري "بأنه يف هذه السنة اشتري كتاب       

  .)١٧(اليمن
ا الكتاب تغين عن وصفه، فقد انفرد بكثري من الفوائـد            وعلى كل حال فشهرة هذ     -

  .)١٨(احلديثية والنكات األدبية واملباحث الفقهية مما مل يسبقه إليه غريه
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شـرح  : مسعت كثرياً من شيوخنا رمحهم اهللا يقولون        ( : يف مقدمته    )١٩(قال ابن خلدون  
 مل يوف ما جيب لـه مـن        ن على األمة، يعنون أن أحداً من علماء األمة        ْيكتاب البخاري دَ  

 . اهـ )٢٠()الشرح هبذا االعتبار
 ضــي بشــرح احملقــقن قُْيلعــل ذلــك الــدَّ :()٢١(قــال حــاجي خليفــةو
 . اهـ)٢٢() ابن حجر

أما احلافظ ابن حجر رمحه اهللا فقد أثىن عليه األئمة والعلماء وعلى رأسهم شـيخه               
: ، وسئل عند موتـه      )٢٤(ث حيث شهد لـه بأنه أعلم أصحابه باحلدي       )٢٣(زين الدين العراقي  

  .)٢٦(ث باهليثمي، وثلَّ)٢٥(من بقي من احلفاظ ؟  فبدأ باحلافظ ابن حجر وثىن بولده أيب زرعة
ال هجـرة بعـد     :(أما تشرح اجلامـع الصحيح للبخاري ؟ قال        : وملا قيل لإلمام الشوكاين   

  .)27()الفتح
اً من علمه   جبصفوا ع ، وأما تالمذته فقد و    )٢٨()ما رأينا مثله  :(وقال عدد من مشاخيه     

وكرمه وقيام   وصربه على الطلبة،   وتواضعه ولينه ووقاره،   وأدبه وحسن مسته،   وسعة اطالعه، 
  .)٢٩(مع ذكائه وسرعة قراءته وكتابته وحنو ذلك الليل،

  فبلغهـا   )٣١(شرب ماء زمزم ليصل إىل مرتبـة الـذهيب        :( عنه   )٣٠(ال السيوطي ق
 . اهـ )٣٢()وزاد

، ومصنفاته  )شيخا٧٣٠ً(واطالعه أن عدد شيوخه جاوز      ومما يدل على سعة علمه      
نقل عن كـثري    ) كتاب١٤٠٠(أمساء أكثر من    " الفتح"، وقد ذكر يف     )اًمصنف٣٠٠(قاربت  
  .)٣٣(منها
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 :حملة موجزة عن تلقي احلافظ لعلم القراءات ومصادره فيها: ثالثاً 
وم والفنـون،    يف خمتلف العل   -كما تقدم -لقد تتلمذ احلافظ على كثري من الشيوخ        

إبراهيم بن أمحد بن عبدالواحـد التنـوخي،        : ومنها علم القراءات الذي أخذه عن شيخه        
ـ   الدمشقي، برهان الدين أيب    ـ املقـرئ اجملـّود املس  ( إسحاق، الذي وصفه احلافظ ب ند ــ

، عين بالقراءات ومهر فيها حىت صار شيخ الديار املصرية يف القراءات واإلسناد،             )٣٤()الكبري
أ القراءات بدمشق على الرقي وبعضها على ابن بضحان، وأفرد على ابن حنلة وأجازه        فقد قر 

ابن جبارة وقرأ التيسري على أمحد بن حممد العشاب، وقرأ الشاطبية على القاضي بدر الدين               
ــى  ــان، والســبع عل ــى أيب حي ــراءات العشــر عل ــرأ الق ــا ق ــة، كم ــن مجاع  ب

  .)٣٥(ريكْابن السراج واحلُ
قرأت :[ فظ ما تلقاه من علم القراءات عن شيخه التنوخي فقال            وقد ذكر احلا   -

يف البقرة جامعاً للقراءات السـبع مبـا        " املفلحون"عليه من أول القرآن العظيم إىل قولـه        
 )٣٦(بقراءته هلذا القدر على الشيخ برهان الدين اجلعـربي        " العنوان"و" التيسري"اشتمل عليه   

ن الدين، وأشهد عليه بذلك يف شهر رمضان سنة ست          شيخ القراءات، وأذن يل الشيخ برها     
 .وتسعني 

بن امث قرأت عليه الشاطبية تامة بسماعه هلا على القاضي بدرالدين حممد بن إبراهيم              
  )٣٨(اعه هلا على املعني أيب الفضل هبة اهللا بن حممد بن األزرقـ بسم)٣٧(مجاعة

 .عه من ناظمها بسما" قارئ مصحف الذهب"وبـ" ابن فار اللنب"املعروف بـ
أيضاً بقراءته هو هلا على     " )٣٩(يبالعقيلة يف مرسوم اخلط، نظم الشاط     "وقرأت عليه   

 )٤٠(احلافظ مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب بسماعه على احلسن بن عبدالكرمي سبط زيادة             
 . بسماعه على ناظمها )٤١(بسماعه هلا من لفظ حممد بن عمر بن يوسف القرطيب
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أيضاً عن إمساعيل بن يوسـف بـن        " الشاطبية"وبـ" العقيلة"ذه  وأخربين شيخنا هب  
 )٤٤(]و، وهللا احلمد    ل، عن الشاطيب بالع   )٤٣(خاوي، إجازة عن أيب احلسن علي السَّ      )٤٢(مكتوم
 .اهـ 

 وأخذ منه إجازة بكتبه     )٤٥(بن اجلزري احلافظ   كما التقى احلافظ بشيخ القراءات       -
، بل وأهدى إليه ابن اجلزري نسخة       "منجد املقرئني "و" النشر يف القراءات العشر   : "اليت منها 

واتصلت يل كتبه وأجاز يل ولولدي، وكتب يف االستدعاء مـا           :(قال احلافظ   " .  النشر"من  
 : نصه ونقلته من خطه 

إين أجــزت هلــم روايــة كــلّ مــا 
وكذا الصـحاح اخلمـس مث معـاجمٍ       
ــذي  ــٍر وال ــٍم يل ونث ــع نظ ومجي
ــا  ــط يف حي ــم ويبس ــاهللا حيفظه ف
ــدُ  ــورى العب ــر يف ال ــا املقّص وأن

 

أرويه مـن سـنن احلـديث ومسـندِ        
ــرد  ــزء مف ــل ج ــيخات وك واملش
ــِد ــّي ومنج ــر الزك ــت كالنش ألّف
ــدِ   ــق أمح ــرب احملق ــافظ احل ِة احل

)٤٦(قري حممد بن حممد بـن حممـد       الف

 
 

 فقد بلغت أكثر من أربعني مصدراً، وقد اختلفت         )٤٧(أما مصادره يف علم القراءات    
 :  على النحو التايلمن حيث فنوهنا،

أليب " القـراءات "و ،)٤٨(أليب عبيد " كتاب القراءات : "كتب يف القراءات مثل   ) ١
 "جامع البيـان يف القـراءات السـبع       "، و )50(البن جماهد " السبعة" و ،)٤٩(حامت السجستاين 

 . وغريها ،)52(للهذيل" الكامل يف القراءات اخلمسني"، و)51(للداين
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" معـاين القـرآن   : "توجيه والرسم وغريمها، حنـو    كتب يف علوم القراءات كال    ) ٢
ملكي " اإلبانة"،و)٥٥(للمهدوي" شرح اهلداية "، و )٥٤(البن أيب داود  " املصاحف"، و )٥٣(للفراء

  . )٥٦(بن أيب طالب
، )٥٨(، وتفسري عبـدالرزاق   )٥٧(كتب يف التفسري وعلوم القرآن كتفسري الطربي      ) ٣

 .يب عبيد وحنوها  وفضائل القرآن أل)٥٩(واملرشد الوجيز أليب شامة
  والتمهيد البن  )٦٠(كتب يف احلديث وشروحه كصحيح البخاري وموطأ مالك       ) ٤
 . وحنوها )٦٣( والقبس البن العريب)٦٢( وشرح السنة للبغوي)٦١(عبدالرب

العبـاب الزاخـر    "، و )٦٤(كالصحاح للجـوهري  : كتب يف اللغة واإلعراب     ) ٥
 .، وغريمها )٦٥(اينغللص" واللباب الفاخر

 من حيث كثرة النقل عنها وقلته، ومن حيث املنقول           هذه املصادر  لفت كما اخت  -
 النصوص  تقريباً يعزو أو رأي يف مسألة من مسائل القراءات، لكنه يف مجيعها           " قراءة"وكونه  

 . أو بدون تسمية الكتاب -)٦٦(ولو اختصاراً-إىل قائلها، مع تسمية كتبهم 
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אא

אאא
 
 : بصفة عامةعناية احملدثني بالقراءات: أوالً

لقد عين احملدثون من رواة ومصنفني وشارحني مبرويـات القـراءات فحفظوهـا             
ونقلوها، وأفردوا هلا كتباً وأبواباً يف مصنفاهتم، بل منهم من أفردها بالتأليف، كما شـرحوا               

أشري هنا بإجياز إىل بعض كتب احلـديث        أحاديثها واستدلوا هبا واستنبطوا األحكام منها، وس      
 : وشرحه اليت تضمنت نقل مرويات القراءات أو أفردهتا بالتأليف أو شرحتها 

اشتمل على مرويات كثرية هلا عالقـة بعلـم         : )٦٧(مسند اإلمام أمحد ابن حنبل    ) ١
القراءات كأحاديث مجع القرآن وكتابته يف املصاحف واختالف القراءات وحنوها، وقد بلغ            

  .)٦٨( حديثاًأربعني: عددها حنو
كتـاب صـالة    "وتضمن ذكر روايات عديـدة يف       : )٦٩(صحيح اإلمام مسلم  ) ٢

 )٧٠(النـووي اإلمام  تتعلق برتول القرآن على سبعة أحرف، بوب عليها         " املسافرين وقصرها 
، وكذا روايـات تتعلـق      )٧١() على سبعة أحرف وبيان معناه      أنزل باب بيان أن القرآن   :(بـ

ـ   باختالف ا  فيه حديث قراءة   جاء  ، ومما   )باب ما يتعلق بالقراءات   :(لقراءات وبوب عليها ب
  .)٧٣("والذكر واألنثى" بالدال، وقراءة )72("كرفهل من مدَّ"

ـ  وأورد   )٧٥("كتاب احلروف والقـراءات   "نه  وقد ضمَّ : )٧٤(سنن أيب داود  ) ٣ ه في
 بنصـب راء    )٧٦("ويل الضرر  أ غَري"أربعني حديثاً، منها ما هو يف اختالف القراءات، كقراءة          

، وكذا اخلـالف    )عمل( بكسر امليم وفتح الالم من       )77(" صاحلٍ  غريَ لَِمإنه عَ "، وقراءة   )غري(
 . وغري ذلك )٧٨("ملك"و" مالك يوم الدين"يف قراءة 
كتاب القراءات عن رسـول اهللا      :(وعقد فيه كتاباً بعنوان     : )٧٩(سنن الترمذي ) ٤
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(     ًملـك يـوم    " يف ثالثة عشر باباً، منها احلديث يف قراءة          أورد فيه ثالثة وعشرين حديثا

 اإلشـارة    وقد تقـدمت   )٨٠("والذّكر واألنثى "وقراءة  " إنه عمل غري صاحل   "، وقراءة   "الدين
  .إليها آنفاً
وأورد فيـه   " جامع ما جاء يف القـرآن     "وقد عقد فيه باب     : )٨١(سنن النسائي ) ٥

  .)٨٢(حرفروايات عديدة حلديث نزول القرآن على سبعة أ
 وهو كتاب كبري أورد فيه من املرويـات       : )٨٣(البن أيب داود  " املصاحف"كتاب  ) ٦

 فيما يتعلق جبمع املصحف ورمسه وسرد الكثري من قـراءات الصـحابة             )٨٤() رواية ٨٢١(
وقد أملى مرة   " إنه كان أحفظ من أبيه    "ه حمدث من أوثق احلفاظ، حىت قيل        فُنِّالتابعني، ومصَ و

ث ثالثني ألف حديث من حفظة، ما أخطأ إال يف ثالثة منها، ويف أخرى              على أصحاب احلدي  
  .)٨٥(أملى ستة وثالثني ألف حديث، أخطأ يف اثنني منها

وهو مما  : أليب حامت السجستاين  " اختالف املصاحف "وكتاب  " القراءات"تاب  ك) ٧
داود أفرده بالتصنيف يف هذا الباب، واإلمام أبو حامت مقرئ حمـّدث، حـّدث عنـه أبـو                  

  .)٨٧( يف مسنده وغريهم كثري)٨٦(والنسائي يف كتابيهما، وأبو بكر البزار
وهو من أكرب شروح املوطأ وأنفعها، وقد أفاض        : البن عبدالرب " التمهيد" كتاب   )٨

سـورة  "، وذكر مواضع اخـتالف القـراءة يف         "األحرف السبعة "مصنفه يف شرح حديث     
هذا مـا   :(موضعاً للخالف فيها، مث قال      ) ٤٢(، وحاول أن يستقصي ذلك، فأورد       "الفرقان

 . اخل )٨٨(...)يف سورة الفرقان من احلروف اليت بأيدي أهل العلم بالقرآن 
الواردة يف كتب   " القراءات" الكتب اليت شرحت أحاديث      أغلب هذا إضافة إىل     -

السنة كشرح النووي على صحيح مسلم ومعامل السنن وبذل اجملهـود وحتفـة األحـوذي               
 .وحنوها
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 : بصفة خاصة بالقراءات" البخاري وابن حجر"عناية اإلمامني : ثانياًَ
 بالقراءات، فأورد عدداً منها مروياً بإسناده،       -رمحه اهللا -لقد عين اإلمام البخاري     

فقـط  " كتاب التفسري "وذكر عدداً منها تعليقاً أو حكاية يف تراجم أبوابه، وقد أحصيت يف             
اً أورد فيها القراءات من النـوعني املـذكورين، فمـن           من صحيحه حنواً من أربعني موضع     
 : املرويات املسندة اليت رواها ما يلي

  .)٨٩("وعلى الذين يطّوقونه فدية طعام مسكني"قراءة ابن عباس ) ١
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضالً مـن ربكـم يف مواسـم             "قراءة ابن عباس    ) ٢

  .)٩٠("احلج
" كـذبوا "خمففـة، وقـراءة عائشـة     "  كذبوا وظنوا أهنم قد  "قراءة ابن عباس    ) ٣

  .)٩١(مثقلة
وأما الغالم  "وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صاحلة غصباً         "قراءة ابن عباس    ) ٤
  .)٩٢("فكان كافراً
 : ومن املعلقات اليت أوردها يف تراجم األبواب ما يلي -
ـ      " وإىل مدين أخاهم شعيباً   "باب  :[  قال   -١ إىل ... د  إىل أهل مدين، ألن مدين بل

رسيها من  يها ومُ جِرت، ومُ ــاها من رس  ـــجراها من جرت هي، مرس    ويقرأ مَ : أن قال 
 . اهـ)٩٣(]ل هبا ِعفُ

الذين حلفوا،  " املقتسمني" . "الذين جعلوا القرآن عضني   "باب قولـه   :[  قال   -٢
 . اهـ)٩٤("]ألقسم"أي أقسم، وتقرأ " ال أقسم"ومنه 

ط، ويقـرأ   مبسـلَّ " : مبسيطر"،  " ...غاشيةهل أتاك حديث ال   "سورة  :[  قال   -٣
 . اهـ)٩٥(] بالصاد والسني
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 )٩٦(، وقرأ عبيـد بـن عمـري       " ...ىــل إذا يغش  ــواللي"سورة  :[  قال   -٤
 . اهـ)٩٧(" ]تتلظى"

 . اهـ )٩٨(" ]كالصوف"كألوان العهن، وقرأ عبداهللا : ، كالعهن:[... قال -٥
 بالقراءات ؛ رواية هلا ونقـالً، أو         إىل غري ذلك من األمثلة اليت تدل على عنايته         -

 .توجيهاً لبعض معانيها، أو تفسرياً لقراءات أخرى، أو لغري ذلك من األعراض
 فقد كانت عنايته بالقراءات كبرية، وإيـراده        -رمحه اهللا  - أما احلافظ ابن حجر      -

ءات  وفيها قـرا   - من الصحيح  -كتاب التفسري -وخاصة يف   -هلا كثرياً، بل ال تكاد متر آية        
خمتلفة إال ويوردها أو يشري إليها، حىت وإن كانت شاذة، وقـد تقـدمت اإلشـارة إىل أين                  

أورد فيها القراءات أو أشار إليها، كما أنه        " الفتح"أحصيت ما يقارب األربعمائة موضع من       
 وكل ذلك يدل علـى شـدة        اًنقل فيما يتعلق مبسائل القراءات عن أكثر من أربعني مصدر         

مه هبا، فقد أثرى هبا كتابه، وزين هبا شرحه، بل إنه أثرى علم القراءات مبا نقله                عنايته واهتما 
  .-واهللا املستعان- اآلن يف عداد املفقودات كثري منهاعن كتب 
 وبالنظر يف هذه املواضع الكثرية تظهر مدى عنايته بالقراءات، ويتضح ذلك جلياً             -

 :من خالل النقاط اآلتية 
التفسري أو فضـائل    " يف مجيع شرحه، ومل يقتصر على كتايب          أنه أورد القراءات   -١
 مجيع أجزاء الكتـاب   علىموزعة" الفتح"من الصحيح، فاملواضع اليت أحصيتها من      " القرآن

 .بال استثناء، كما سيتبني ذلك جلياً من خالل األمثلة اليت سأذكرها يف املباحث اآلتية 
تعددة، وهذا سيأيت بيانه يف املبحث       أنه عرض القراءات بطرق خمتلفة، وبصيغ م       -٢

 " .منهجه يف عرض القراءات"التايل 
 : ، منها)٩٩( أن للحافظ آراء عديدة يف مسائل القراءات وأحكامها-٣
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 مث نـزل    -أحد األحرف السـبعة   -نزل أوالً بلسان قريش     (ترجيحه أن القرآن    ) أ
  .)١٠٠()باألحرف السبعة املأذون يف قراءهتا تسهيالً وتيسرياً

سبعة أوجه جيوز أن يقرأ بكل وجـه        :(ترجيحه أن املراد باألحرف السبعة أي       ) ب
منها، وليس املراد أن كل كلمة وال مجلة منه تقرأ على سبعة أوجه، بل املراد أن غايـة مـا                    

  .)١٠١()انتهى إليه عدد القراءات يف الكلمة الواحدة إىل سبعة
ـ :(آراؤه يف القراءة الشاذة كقولـه فيهـا        ) ج  ا عنـد األئمـة حكـم       وحكمه
  .)١٠٣()وهو حجة وليس بقرآن:(، وقولـه أيضاً )١٠٢()التفسري

 أنه عين بتوجيه القراءات واالحتجاج هلا وله منهج يف ذلـك، كمـا سـيأيت                -٤
 .تفصيله قريباً 
 أنه عين بوصل أسانيد املعلق منها وكذا احلكم على هذه األسانيد، ومن أمثلة              -٥

 : ذلك 
اليت أوردها البخاري تعليقاً، قـال      " تتلظى :" -املتقدمة -  قراءة عبيد بن عمري   ) أ

وصله سعيد بن منصور عن ابن عيينة وداود العطار كالمها عن عمرو بن دينـار               :[ احلافظ  
فاتت :(حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال       : وقال الفراء " ناراً تتلظى "عن عبيد بن عمري أنه قرأ       

وهذا إسناد صـحيح    " فأنذرتكم ناراً تتلظى  "ه يقرأ   عبيد بن عمري ركعة من املغرب، فسمعت      
 اخل ...) 

  .)١٠٤(]كالمه 
، أوردها البخاري تعليقـاً، وقـال       )١٠٥(بالياء" إنين بريء "قراءة ابن مسعود    ) ب

 بإسناده عن طلحة بن " كتاب القراءات" يف )١٠٦(وصله الفضل بن شاذان:(احلافظ 
 . اهـ )١٠٧()سعودمصرف عن حيىي بن وثاب عن علقمة عن عبداهللا بن م
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 اليت علقها البخـاري، فـذكر       )١٠٨("فامضوا إىل ذكر اهللا   "وصله لقراءة عمر    ) ج
احلافظ هلا ثالثة أسانيد عن عمر، مث ذكر طرقاً هلا عن ابن مسعود، وحكـم علـى تلـك                   

  .)١٠٩(األسانيد
 أنه تصّدى للرد على بعض املصنفني ودفع تومهاهتم يف إنكار بعض القـراءات،    -٦
 : ذلكومن أمثلة 
أمجـع  : وقال الفراء :[ قال احلافظ ما نّصه     " سكارى"الرد على الفراء يف قراءة      ) أ

سكرى وما هـم    "مث روى بإسناده عن ابن مسعود       " سكارى وما هم بسكارى   "القراء على   
ونقله اإلمجاع عجب، مع :(مث تعقبه فقال  ]  وهو جيد يف العربية  انتهى     :  قال   )١١٠("بسكرى

 حيىي بن وثاب ومحزة واألعمش والكسائي قرءوا مبثل ما نقل عن ابـن              أن أصحابه الكوفيني  
  واختارهـا   ومسعود، ونقلها أبو عبيـد أيضـاً عـن حذيفـة وأيب زرعـة بـن عمـر                 

 . اهـ )١١١()أبو عبيد
 عن ابن عباس يف     -سنداً- يف إنكاره للقراءة الثابتة      )١١٢(الرد على الزخمشري  ) ب

، فذكر بعض من وافق ابن عباس يف قراءهتا من          "نيأفلم يتب : "، حيث قرأها  )١١٣("أفلم ييأس "
وأما ما أسنده الطربي عن ابن عباس فقد اشتد إنكـار           :(الصحابة والتابعني مث قال احلافظ      

وهي : مجاعة ممن ال علم لـه بالرجال صحته، وبالغ الزخمشري يف ذلك كعادته إىل أن قال                
 املستعان، وقد جاء ابن عباس حنو ذلـك يف          وتبعه مجاعة بعده واهللا   . واهللا فرية ما فيها مرية      

التزقـت الـواو يف     " ووصى" قال   )١١٤( وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه        :قولـه تعاىل   
 . الصاد، أخرجه سعيد بن منصور بإسناد جيد عنه 

وهذه األشياء وإن كان غريها املعتمد، لكن تكذيب املنقول بعد صحته ليس مـن              
 . اهـ )١١٥() تأويله مبا يليق بهدأب أهل التحصيل، فلينظر يف
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 أنه استدل بالقراءات يف تبيني بعض معاين مفردات وردت يف احلـديث، ويف              -٧
استنباط األحكام، ويف الترجيح بني الروايات، ويف اللغة واإلعراب، كما سـيأيت بيانـه يف               

 .املباحث اآلتية 
ف السبعة،   أنه أطال النفس وأفاض يف بعض مباحث القراءات، كمبحث األحر          -٨

  . ذلك وحنو)١١٦(واستقصائه لألحرف املختلف فيها من سورة الفرقان
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لقد عرض احلافظ القراءات يف شرحه بأساليب متعددة، وبطرق خمتلفـة، وميكـن             

 :تلخيص معامل منهجه يف النقاط اآلتية 
 يقتصر على ذكر القراءات السبع، بل وال العشر، وإمنا أورد أضعافها مـن               مل -١

ابن عباس وابن مسعود وعمر     : القراءات األخرى الشاذة، كقراءات بعض الصحابة ومنهم        
  : أمثلتها ومن ، وأيب بن كعب وسعد بن أيب وقاص وابن عمر وغريهم

  .)١١٧("وجتعلون شكركم أنكم تكذبون"قراءة ابن عباس ) أ
  .)١١٨("إين أنا الرزاق"قراءة ابن مسعود ) ب
  .)١١٩("اهللا ال إله إال هو احلي القيام"قراءة عمر ) ج
  .)١٢٠("سبحان ريب األعلى"قراءة أيب بن كعب وابن عمر ) د

بـن  وابن املسيب   اسعيد  : وكذا أورد قراءات بعض التابعني ومن بعدهم، ومنهم         
يد بن عمري وابن حميصن واجلحدري وابن       مصرف، واحلسن البصري واألعمش وجماهد وعب     

 :يفع وعمرو بن دينار وغريهم، ومن أمثلتها ِمالسَّ
  .)١٢٢("فليؤد الذي امتن :")١٢١(قراءة ابن حميصن) أ
  .)١٢٤(بفتح اهلاء" زهرة ")١٢٣(قراءة احلسن) ب
  .)١٢٦(باجليم" عجال جسداً لـه جؤار ")١٢٥(قراءة األعمش) ج
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 قرأ هبا، ونسبها إىل أصحاهبا، سـواء كانـت           عزا كثرياً من القراءات إىل من      -٢
ة أو شاذة، وهذا يف الغالب من أمره، كما تقدم يف األمثلة السابقة، ومن األمثلـة                ــمقبول

 : غريها 
م وابن كـثري وأيب     ــراءة عاص ــهي ق  :()١٢٧("رصعُِّت"راءة  ــقولـه يف ق  ) أ
 . اهـ )١٢٨()جعفر

 قـرأ نـافع     )١٢٩(" هو الرب الرحيم   هنإنا كنا من قبل ندعوه إ     "قولـه يف قراءة    ) ب
 . اهـ )١٣٠()بالفتح والباقون بالكسر" أنه"والكسائي 
للقـراءة  " املشـهورة " عين باحلكم على القراءات غالباً، واستخدم مصطلح         -٣

، كما أنه حكم على أسانيد كثري من القراءات املـردودة،    "الشاذة"املقبولة يف مقابل القراءة     
 : ومن أمثلة ذلك 

والقراءتـان  :( بتاء التأنيث، وبياء التذكري، قـال        )١٣١("يتفيؤا"ـه يف قراءة    قول) أ
 . اهـ )١٣٢()شهريتان

وقد قرئ يف الشواذ بالنصب وهـي        :()١٣٣("إىل كلمة سواء  "قولـه يف قراءة    ) ب
 . اهـ )١٣٤()قراءة احلسن البصري

ويشهد لـه ما رواه سعيد بن منصور عن هيثم عن          :(.. قولـه يف قراءة شاذة     ) ج
وجتعلـون شـكركم أنكـم    :"أيب بشر عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أنه كـان يقـرأ               

 . اهـ )١٣٦() وهذا إسناد صحيح)١٣٥("تكذّبون
 -اجلمهور  :( استخدم مصطلحات القراء يف نسبة القراءات إىل أصحاهبا مثل           -٤

وحنو ذلـك ومـن     ..)  أهل الشام    - أهل احلجاز    - أهل الكوفة    - الكوفيون   -األخوان  
 :جه ما يلي مناذ
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بسكون الدال يف قراءة اجلمهور، وقرأ األعرج وهي رواية عن          " والبدن:("قال  ) أ
 .  اهـ )١٣٧()عاصم بضمها
 ومراده باجلمهور   )١٣٨( اآلية ..  والبدن جعلناها لكم     :يعين قولـه تعاىل    : قلت

قـد  أكثر القراء من العشرة وغريهم، وأما قراءة الضم فهي شـاذة و           : يف غالب إطالقه أي   
  .)١٣٩(رويت عن احلسن أيضاً

وقرأ اجلمهور بفتح الـواو، واألخـوان        :()١٤٠("هنالك الوالية "قال يف قراءة    ) ب
 . اهـ )١٤١()بكسرها

، وقد وافقهمـا خلـف      "محزة والكسائي : "واألخوان يف مصطلح القراء مها    : قلت
  .)١٤٢(هنا

ـ   [ .. )١٤٣("وحرام على قرية أهلكناها   "قال يف قراءة    ) ج : هورتان  والقراءتان مش
قرأ أهل الكوفة بكسر أوله وسكون ثانيه، وقرأ أهل احلجاز والبصـرة والشـام بفتحـتني                

 . اهـ )١٤٤(]وألف، ومها مبعىن كاحلالل واحلل 
هم حفـص   منوإمنا قرأ من الكوفيني باألول محزة والكسائي وشعبة، وخرج          : قلت

ملدنيان، وابـن كـثري     وخلف، وأما أهل احلجاز فيدخل فيهم من العشرة نافع وأبو جعفر ا           
املكي، وأما أهل البصرة فيدخل فيهم أبو عمرو ويعقوب، وأما أهل الشام فيدخل فيهم ابن               

  .)١٤٥(عامر
فيما وقفت " القراءات العشر"أو " القراء العشرة"مل يستخدم احلافظ مصطلح : تنبيه

 .رغم كثرهتا " الفتح"عليه من تلك املواضع يف 
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قـرئ  : "أس به من القراءات، فعرب عنها بقولــه          ترك احلافظ عزو عدد ال ب      -٥
ومـن   وحنوها،" قرئ يف الشاذ  "أو  " وقرئ يف املشهور  "أو  " كقراءة من قرأ بكذا   "أو  " بكذا

 :أمثلته 
 : بقـراءة فقـال      )١٤٦()وهو حامل أمامة  :(استشهد يف شرح لفظه من احلديث       ) أ

فة كما قـرئ يف قولــه       ة، وروي باإلضا  ـوين ونصب أمام  ـاملشهور يف الروايات بالتن   [ 
 . اهـ )١٤٨(] بالوجهني )١٤٧( إن اهللا بالغ أمره  :تعاىل

باجلر مضافاً إليه، وقرأ    " أمره"بغري تنوين، و  " بالغ"قرأ حفص   : والوجهان مها : قلت
  .)١٤٩(بالنصب" أمره"بالتنوين و" بالغ"الباقون 

عـرض  تريدون  "وهو كقراءة من قرأ     :(استشهد يف موضع آخر بقراءة فقال       ) ب
 . أهـ)١٥١()يريد عرض اآلخرة:  باجلر أي)١٥٠("الدنيا واهللا يريد اآلخرة

 بالتشديد من التعليم،    )١٥٢( وما يعلمان من أحد      :وقولـه تعاىل   :[ قولـه  ) ج
... يف يتعاقب مع اهلمـزة      ـوقرئ يف الشاذ بسكون العني من اإلعالم بناء على أن التضع          

  .)١٥٣(]اخل 
 ومل يوردها، ومن أمثلة     -وخاصة الشاذة -القراءات   أشار احلافظ إىل عدد من       -٦

 : ذلك 
بفتح أوله وكسر اهلمزة " بئيس"و:( قال )١٥٤( بعذاب بئيس :يف قولـه تعاىل   ) أ

 . اهـ )١٥٥()هي القراءة املشهورة، وفيها قراءات كثرية يف املشهور والشاذة ال نطيل هبا
 ما ننسخ من آية أو      :ىل  من قولـه تعا  " ننسأها"ذكر القراءات املشهورة يف     ) ب

 . اهـ )١٥٧()وفيها قراءات أخرى يف الشواذ:( مث قال )١٥٦("ننسها
 ما دهلم على موته إال      :من قولـه تعاىل    " منسأته"ذكر القراءات املشهورة يف     ) ج

 . اهـ)١٥٩()وفيها قراءات أخر يف الشواذ:( مث قال )١٥٨(دابة األرض تأكل منسأته 
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أليب عبيد مـن    " القراءات"افظ اعتمد ما يف كتاب       أن احل  -واهللا أعلم - يظهر   -٧
القراءات واعتربها مشهورة مقبولة، ويدل على هذا أنه ربط بني كثري من القـراءات الـيت                

 :يوردها وبني الكتاب املذكور للحكم عليها بالقبول أو الشذوذ، ومن ذلك 
  أمنـا    وظـّن داود    :مـن قولــه تعـاىل       " فتّناه" قراءة عمر يف     يفقولـه  ) أ

وأما قراءة عمر فمذكورة يف الشواذ ومل يذكرها أبو عبيـد يف            :( بتشديد التاء    )١٦٠(فتّناه  
 . اهـ )١٦١()القراءات املشهورة

 وغريها  )١٦٢( وجربيل وميكال    :من قولـه تعاىل    " جربيل" قراءة   يفقولـه  ) ب
 واختيـار أيب    وهي قراءة محزة والكسائي وأيب بكر وخلف      :(زة  مهبفتح اجليم والراء بعدها     

 . اهـ )١٦٣()عبيد
  مـا ننسـخ مـن آيـة أو          :من قولــه تعـاىل      " ننسها" قراءة   يفقولـه  ) ج

واألول قراءة األكثر واختارها أبو عبيـد       :( بضم أوله وكسر السني بغري مهز        )١٦٤(ننسها  
 . اهـ )١٦٥(..)وعليه أكثر املفسرين 

جم أبواب الصـحيح،     وصل املعلق من القراءات اليت أوردها البخاري يف ترا         -٨
وعين باحلكم على أسانيد عدد من القراءات الشاذة اليت يوردها، وقـد تقـدمت أمثلـة                

  .)١٦٦(ذلك
 منسوبة إىل   )١٦٧("تمن تفوّ " قراءة   -نقالً عن الفراء  -أورد احلافظ يف موضع     : تنبيه

محـزة  : ، ومل يشر إىل من قرأ هبا مـن السـبعة ومهـا            )١٦٨(علقمة وابن مسعود وأصحابه   
  .)١٦٩(ئيوالكسا
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 بالقراءات يف شرحه ألحاديث الصحيح وبيان -رمحه اهللا-لقد استدل احلافظ 
 : معانيها، وذلك يف مواضع خمتلفة، وكان استخدامه للقراءات فيها على عدة وجوه منها

 :  وردت يف احلديثةاستدالله بالقراءات يف بيان معىن أو وجه لفظ: أوالً
 احلافظ بالقراءات يف هذا النوع بصور عديدة، إذ أوردها أحياناً           دهاشلقد كان است  

لبيان كيفية أداء ونطق لفظه من احلديث، ومرة يف بيان قياسها، وأخرى لضبطها، وأخـرى               
 :ة ذلك ومن أمثل..  لبيان معناها، وهكذا 

 بالوجهني، أي باإلضافة كما هـي قـراءة         )١٧٠("بالغ أمره " استشهاده بقراءة    -١
، وذلك عند بيانه للروايات الواردة يف       )١٧١(حفص، وبالتنوين مع النصب على قراءة الباقني      

 كان يصـلي    املذكور يف حديث أيب قتادة األنصاري أن رسول اهللا          ) ةحامل أمام :(لفظ  
  .)١٧٢(احلديث . نت بنت رسول اهللا  بنت زيةوهو حامل أمام

املشهور يف الروايات بـالتنوين ونصـب       ) ةوهو حامل أمام  (قولـه  :(قال احلافظ   
)  بـالوجهني   إن اهللا بـالغ أمـره        :أمامه، وروي باإلضافة كما قرئ يف قولـه تعـاىل          

  .)١٧٣(اهـ
- بفتح السني وسكون الكاف من غري ألف         )١٧٤("سكرى" استشهاده بقراءة    -٢

الـواردة يف   " فرحـى " يف بيان قيـاس كلمـة        -)١٧٥(قراءة محزة والكسائي وخلف    وهي
  .)١٧٦(احلديث

يف " وترى الناس سكرى  "مجع فرحان على غري قياس، ومثله       " فرحى"قولـه  :(قال  
  .)١٧٧(اهـ) قراءة
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، "اآلخرة" جبر   )١٧٨("تريدون عرض الدنيا واهللا يريد اآلخرة     " استشهاده بقراءة    -٣
 .رواية لفظة وردت يف احلديث وذلك عند بيان وجه 

 أن يف   )١٨٠( هكذا للجمهور، وحكى الكرمـاين     )١٧٩("وإذا هلا قرنان  "قولـه  :(قال  
فأعرهبا باجلر أو بالنصب على أن فيه شيئاً مضافاً حذف وترك املضاف إليـه              " قرنني"نسخة  

ـ   "على ما كان عليه وتقديره، فإذا هلا مثل قرنني، وهو كقراءة من قرأ               دنيا تريدون عرض ال
  .اهـ)١٨١()باجلر أي يريد عرض اآلخرة" واهللا يريد اآلخرة

  .)١٨٣( قرأ هبا ابن مجاز)١٨٢(والقراءة املشار إليها شاذة: قلت 

حافظوا على الصلوات والصـالة الوسـطى صـالة         " إيراده للقراءة الشاذة     -٤
ـ   "الواردة يف حديث    " الصالة الوسطى "، وذلك بياناً ملعىن     )١٨٤("العصر الة حبسونا عن الص
ويؤيده ما رواه أبو عبيد بإسناد صحيح عن أيب بن          :(... ، حيث قال ما نصه      )١٨٥("الوسطى

بغـري  " الة الوسطى صالة العصر   ــحافظوا على الصلوات والص   "كعب أنه كان يقرؤها     
 . اهـ )١٨٦()واو

وروى ابن جرير من طريق هشام بن عروة        :(كما أنه أورد أثراً آخر يف ذلك فقال         
حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وهي     "كان يف مصحف عائشة     (  : قال )١٨٧(عن أبيه 
 . اهـ )١٨٨(")العصر

دعوين ( : يف احلديث  استشهاده بقراءة شاذة استطراداً يف بيان وجه قولـه    -٥
وإمنا غاير بني   :(، مث قال    )١٩٠()ذروين ما تركتكم  :( حيث ذكر رواية مسلم      )١٨٩()ما تركتكم 

ل املاضي واسم الفاعل منهما واسم مفعوهلا، وأثبتوا الفعل املضارع          اللفظني ألهنم أماتوا الفع   
 ع ع وَدِمومثلــه دع ويــدع، ولكــن ُســ" ذر"وفعــل األمــر وهــو " يــذر"وهــو 

 قرأ بذلك إبراهيم    )١٩١(عك ربك وما قلى      ما ودَ  :كما قرئ به يف الشاذ يف قولـه تعاىل         
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 . اهـ )١٩٣() وطائفة)١٩٢(بن أيب عبلة

، والتخفيف شاذ، وقد روي عن ابن       )عكوّد(شديد الدال من    قرأ العشرة بت  : قلت
  .)١٩٤(عباس وعروة بن الزبري وهشام بن عروة وغريمها

 :استدالله بالقراءات يف استنباط األحكام : ثانياً
 يف اسـتنباط بعـض      -وغالبها من الشـاذ   -لقد استدل احلافظ بقراءات عديدة      

 :ه، ومن أمثلة ذلك األحكام الفقهية، أو لتأييد مذهب فقهي وترجيح
 االستدالل بقراءة شاذة يف تأييد مذهب اجلمهور بأن ابتداء فرض احلج كـان              -١

 -أي سنة فرضـه   -مث اختلف يف سنته     :(... يف السنة السادسة للهجرة، حيث قال مانصه        
 )١٩٥( وأمتوا احلج والعمرة هللا      :فاجلمهور على أهنا سنة ست ألهنا نزل فيها قولـه تعاىل           

 )١٩٧( ومسـروق  )١٩٦(نبين على أن املراد باإلمتام ابتداء الفرض، ويؤيده قراءة علقمة         وهذا ي 
 بأسانيد صحيحة عنهم، وقيـل      )١٩٩(أخرجه الطربي " وأقيموا" بلفظ   )١٩٨(وإبراهيم النخعي 

 . اهـ )٢٠٠()املراد باإلمتام اإلكمال بعد الشروع، وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك
اذة هنا، تطبيق منه للقاعدة اليت ذكرها يف بعض         استدالل احلافظ بالقراءة الش   : قلت

وحكمها عنـد األئمـة     :( وهي قول عن القراءة الشاذة       -وتقدمت اإلشارة إليها  -املواضع  
 . اهـ )٢٠١()حكم التفسري

وأما املسألة املشار إليها واليت أورد احلافظ فيها قول اجلمهور بفرضـية احلـج يف               
 -سنة تسع أو عشر   -إىل أن فرضه كان متأخراً      السنة السادسة للهجرة، فقد ذهب آخرون       

 وهللا  :استدالالً برتول آية آل عمران يف إحدى السنتني املذكورتني، وهي قولــه تعـاىل               
 وممن أيد هذا القول شيخ اإلسالم ابن        )٢٠٢(على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً         

 .)٢٠٣(رمحهما اهللا تعاىل-تيمية وتلميذه ابن القيم 
 الشاذة الواردة يف قولــه      -رضي اهللا عنهما  -ستدالل بقراءة ابن عباس      اال -٢

بفتح الطـاء   " يطّوقونه" حيث قرأ    )٢٠٤( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني         :تعاىل
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وتشديد الواو مبنياً للمفعول خمفف الطاء، على أن اآلية حمكمة وليست منسوخة، وأهنا حتمل              
شيخ الكبري واملرأة الكبرية، كما نص عليه األثر املروي يف          على من ال يقدر على الصيام كال      

 )٢٠٥("نيوعلى الذين يطّوقونه فدية طعام مسـك      "عن عطاء مسع ابن عباس يقرأ       ( :الصحيح
ليست مبنسوخة، هو الشيخ الكبري واملرأة الكبرية ال يستطيعان أن يصـوما            : قال ابن عباس    

  .)٢٠٦()فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً
وأما على قراءة ابن عباس فال نسخ ألنه جيعل الفدية على من تكلف             ( :فظ  قال احلا 

ويف احلـديث حجـة لقـول       .  ر، وهذا احلكم باق   الصوم وهو ال يقدر عليه فيفطر ويكفِّ      
الشافعي ومن وافقه أن الشيخ الكبري ومن ذكر معه إذا شق عليهم الصوم فأفطروا فعلـيهم                

  .)٢٠٧( كالمهاخل) الفدية خالفاً ملالك ومن وافقه

 وعلى الذين يطيقونه فدية     : استدالله بقراءة اجلمهور يف اآلية السابقة وهي         -٣
لنافع وابـن عـامر وأيب      " مساكني" على اإلفراد، خبالف قراءة اجلمع       )٢٠٨(طعام مسكني   

  .)٢٠٩(جعفر

فلمقابلة اجلمع باجلمع، ومن أفرد فمعناه فعلـى     " مساكني"ومن مجع   :(قال ما نصه    
ممن يطيق الصوم، ويستفاد من اإلفراد أن احلكم لكل يوم يفطـر فيـه إطعـام                كل واحد   

 . اهـ )٢١٠()مسكني، وال يفهم ذلك من اجلمع

قال ( :وما أشار إليه احلافظ ذكر مثله الطربي عند تفسريه لآلية حيث قال             : قلت
:  مبعىن على الواحد، " طعام مسكني "وأعجب القراءتني إيلّ يف ذلك قراءة من قرأ         : أبو جعفر   

 ألن يف إباحة حكم املفطر يوماً       ،وعلى الذين يطيقونه عن كل يوم أفطروه فدية طعام مسكني         
وليس يف إبانة حكـم املفطـر مجيـع         -فطر مجيع الشهر    واحداً، وصوالً إىل معرفة حكم امل     

، وأن  -الشهر، وصول إىل إبانة حكم املفطر يوماً واحداً، وأياماً هي أقل من أيام مجيع الشهر              
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فلذلك اخترنا  " .  الواحد"ال يترجم به عن     " اجلميع"، وأن   "اجلميع"يترجم عن   " واحد"كل  
 . اهـ )٢١١()قراءة تلك بالتوحيد

 ترجيحـاً يكـاد     ومعلوم أن القراءتني إذا تواترت، مل ترجح إحدامها على األخرى         
  .)٢١٢(، ألن كالً منهما قرآن من كالم اهللا عز وجليسقط القراءة األخرى

، وذلك  )٢١٣( وآتيتم إحداهن قنطاراً     :ده لقراءة شاذة يف قولـه تعاىل        إيرا -٤
فيه إشارة إىل جـواز كثـرة       :(حني ذكر جواز كثرة املهر حيث أورد اآلية املذكورة مث قال            

وقد استدلت بذلك املرأة اليت نازعت عمر رضي اهللا تعاىل عنه يف ذلك، وهـو مـا                  املهر،
ال تغـالوا يف مهـور      : دالرمحن السلمي قال قال عمـر     أخرجه عبدالرزاق من طريق أيب عب     

وآتيتم إحداهن قنطـاراً مـن      :"فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر، إن اهللا يقول           : النساء
امـرأة خاصـمت عمـر      : عود، فقال عمر  ــ، قال وكذلك هي يف قراءة ابن مس       "ذهب

 . اهـ )٢١٤()فخصمته
 يف  )٢١٥( من أيـام أخـر      دة  ع ف : استشهاده بقراءة شاذة يف قولـه تعاىل        -٥

ظاهر صنيع البخاري يقتضي جواز التراخـي       : قلت  ( :مسألة التتابع يف قضاء الصوم، قال       
 )٢١٦(والتفريق ملا أودعه يف الترمجة من اآلثار كعادته وهو قول اجلمهور، ونقل ابـن املنـذر               

وغريه عن علي وعائشة وجوب التتابع وهو قول بعض أهل الظـاهر، وروى عبـدالرزاق               
" فعدة من أيام أخر متتابعـات     "فرتلت  : يقضيه تباعاً، وعن عائشة   : سنده عن ابن عمر قال    ب

، وهذا إن صـح يشـعر    )٢١٨(أهنا قراءة أيب بن كعب    " املوطأ"ويف  .  )٢١٧(فسقطت متتابعات 
بعدم وجوب التتابع فكأنه كان أوالً واجباً مث نسخ، وال خيتلف اجمليزون للتفريق أن التتـابع                

 . اهـ )٢١٩()أوىل
واخلالف يف هذه املسألة مشهور، وقد ذهب اجلمهور إىل استحباب التتـابع            : قلت

مع عدم القول بوجوبه، وهو قول ابن عباس وأنس بن مالك وأيب هريرة وجماهد ومالك وأيب                
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حنيفة والثوري واألوزاعي والشافعي وأمحد وغريهم، وحكي وجوب التتابع عن علي وابن            
  .)٢٢٠(األدلة تؤيد مذهب اجلمهورعمر والنخعي والشعيب، وظاهر 

 وامسحوا برؤسكم وأرجلكـم     : إيراده للقراءتني املتواترتني يف قولـه تعاىل        -٦
وهي قراءة نافع وابن عـامر والكسـائي        ) وأرجلكم(، بنصب الالم يف     )٢٢١(إىل الكعبني   

، حيث ذكر مذهب من اكتفى باملسـح        )٢٢٢(ويعقوب وحفص، وخبفضها وهي قراءة الباقني     
وحجـة  :(، قال احلـافظ     )٢٢٣(الً بقراءة اخلفض، وذهب اجلمهور إىل وجوب الغسل       استدال

 فإنه بيان للمراد، وأجابوا     اجلمهور األحاديث الصحيحة املذكورة وغريها من فعل النيب         
معطوف على  : بالنصب عطفاً على أيديكم، وقيل    " وأرجلكم"عن اآلية بأجوبة منها أنه قرئ       

املسـح يف اآليـة     : وقيل  بالنصب،  جبال أويب معه والطري       يا :كقولـه  " برؤسكم"حمل  
حممول ملشروعية املسح على اخلفني، فحملوا قراءة اجلر على مسح اخلفني وقراءة النصـب              

 . اهـ )٢٢٤()على غسل الرجلني
 :استدالله بالقراءات يف الترجيح بني الروايات : ثالثاً

 يف ترجيح   -فيما وقفت عليه  -  لقد استخدم احلافظ القراءات يف مواضع قليلة جداً       
-بعض الروايات احلديثية على بعض، ومثال ذلك ما ذكره يف شرحه حلديث ابن عبـاس                

 ال حتسنب الذين يفرحون مبا أتـوا وحيبـون أن           : يف نزول قولـه تعاىل      -رضي اهللا عنهما  
 . اآلية )٢٢٥(.. حيمدوا مبا مل يفعلوا 

لئن : اذهب يا رافع إىل ابن عباس فقل      :  هاب قال لبوّ  )٢٢٦(أن مروان :(روى البخاري   
فقال ابـن   .   وأحب أن حيمد مبا مل يعمل معذباً لنعذبن أمجعون           ويتكان كل امرئ فرح مبا أ     

 يهود فسأهلم عن شيء فكتموه إياه وأخربوه بغريه  دعا النيب ما لكم وهلذه ؟  إمنا    : عباس  
 وفرحوا مبا أتوا من كتماهنم، مث قـرأ          أخربوه عنه فيما سأهلم    فأروه أن قد استحمدوا إليه مبا     



 
 

 
 
 هـ١٤٢٥، صفر ٢٩، ع١٧جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٣٢
 

 : كـذلك حـىت قولــه      )٢٢٧( وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب          :باس  ـابن ع 
 يفرحون مبا أتوا وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا ()احلديث )٢٢٨ . 

 كذا لألكثر بالقصر مبعىن جاءوا      "مبا أتوا "قولـه  :(قال احلافظ يف شرحه للحديث      
بضم اهلمزة بعدها واو أي أعطوا، أي من العلم         ) مبا أوتوا  ()٢٢٩( فعلوه، وللحموي  أي بالذي 

 واألول أوىل ملوافقتـه     )٢٣٠( فرحوا مبا عندهم من العلم       :الذي كتموه، كما قال تعاىل      
، وموافقـة   )٢٣٢( وسعيد بـن جـبري     )٢٣١(التالوة املشهورة، على أن األخرى قراءة السلمي      

 . اهـ )٢٣٣()ري ابن عباساملشهور أوىل مع موافقته لتفس
بالقصر، إمنا هي قراءة    " مبا أتوا "يف  " التالوة املشهورة "ما أطلق عليه احلافظ     : قلت

 .)٢٣٤(العشرة مجيعاً، وأما القراءة األخرى بضم اهلمزة وبعدها واو فهي شاذة
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אאא
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 علم يعىن ببيان وجوه القراءات من حيث اللغـة          : هو   علم التوجيه أو االحتجاج   
واالحتجـاج  ) حجج القـراءات  (، و )علل القراءات (والتفسري وبيان املختار منها، ويسمى      

  . )235(لـها
ولقد عين احلافظ بتوجيه القراءات واالحتجاج هلا، سواء كانت متواترة أو شاذة،            

حيث اللغة والتصريف واإلعراب ومـن      وكان استدالله هلا من حيث املعىن والتفسري، ومن         
حيث رسم املصحف، وقد نقل يف بعض ذلك عن أئمة صـنفوا يف هـذا الشـأن كـأيب                   

 :  والفراء وغريمها، وبيان ذلك على النحو التايل)٢٣٦(عبيدة
 :توجيهه من حيث املعىن والتفسري : أوالً

معىن كل قراءة   وأعين بذلك أي اآليات اليت أورد فيها أكثر من قراءة، مث أشار إىل              
 :وما تقتضيه من تفسري، ومن أمثلته 

 :فقـال   " باب اإلبراد بالظهر يف السـفر     " أورد اإلمام البخاري أثراً معلقاً يف        -١
أي قال يف تفسـري     :( اهـ، فقال ابن حجر يف شرحه        )٢٣٧()يتفّيأ يتمّيل : وقال ابن عباس    (

اد أن الفيء مسي بذلك ألنه ظـل         معناه يتمّيل، كأنه أر    )٢٣٨( يتفيأ ظالله    :قولـه تعاىل   
يف روايتنا باملثناة الفوقانية أي الظـالل، وقـرئ أيضـاً           " تتفيأ"مائل من جهة إىل أخرى، و     

 . اهـ )٢٣٩()بالتحتانية أي الشيء، والقراءتان شهريتان
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 قرأ هبا أبو عمرو ويعقوب، وهي على تأنيـث          -بالفوقانية-والقراءة األوىل   : قلت
رأ الباقون بالتحتانية، وذلك على تذكري معىن اجلمع، وألن تأنيثه غري         وق" الظالل"لفظ اجلمع   

  .)٢٤٠(حقيقي
  إىل نصـب  :مـن قولــه تعـاىل     " نصـب " نقل يف توجيه قراءة لفظـة        -٢
الَنْصب بالفتح هو الَعلم الذي نصبوه ليعبدوه، ومن قرأ         :( قول أيب عبيدة     )٢٤١( يوفضون  

للفراء النصب والنصـب    " املعاين" والذي يف    ،...نصب بالضم فهي مجاعة مثل رهن ورهن        
 . اهـ )٢٤٢()واحد وهو مصدر واجلمع األنصاب

قرأ بضم النون والصاد ابن عامر وحفص، وقرأ الباقون بفتح النون وسكون            : قلت
  .)٢٤٣(الصاد

معىن قولـه   : )244(قال ابن بطال  :( نقل توجيه قراءتني وعلق عليه، حيث قال         -٣
     حي    وجعلنا من املاء كل شيء )املـاء  ب، أراد احليوان الذي يعيش باملاء، وقيل أراد         )٢٤٥

 دخل فيه اجلماد أيضاً، ألن حياهتا هـو          وجعلنا من املاء كل شيء حياً        النطفة، ومن قرأ    
 وهـذا املعـىن أيضـاً خيـرج مـن القـراءة            : قلـت . خضرهتا وهي ال تكون إال باملاء       

 . اخل كالمه )٢٤٦(..)املشهورة 
، مث القراءة الشاذة وتوجيههـا، مث       )حّي: (ل معىن القراءة املتواترة     فاحلافظ هنا نق  

ن يؤخذ من املتواترة، وقد عرب عنها باملشهورة إشـارة          أعلق بأن معىن القراءة الشاذة ميكن       
 . منه إىل أن األخرى شاذة كما هو منهجه يف إطالق هذا املصطلح، وقد تقدمت اإلشارة إليه

ـ ) كل شيء حيّ  (من  " حّي" على خفض    واتفقوا:(قال يف اإلحتاف     " شـيء "صفة ل
 . اهـ )٢٤٧(")جعلنا" من غري قراءتنا بالنصب، مفعوالً ثانياً لـاًوقرئ شاذ
 مع اخلضر اليت أخرجها اإلمام البخاري، أن موسـى           جاء يف قصة موسى      -٤

 )مما علمت رشـداً :(وحيث إن قولـه .   اهـ )٢٤٨()أتيتك لتعلمين مما علمت رشداً( :قال  



 
 

 
 

             ٣٥                 حيىي زمزمي  .  د-منهج احلافظ ابن حجر يف االستدالل بالقراءات                         
 

 :، فقد عين احلافظ بذكر القراءات فيها وتوجيهها، فقـال           )٢٤٩(جزء آية من سورة الكهف    
قرأ أبو عمرو بفتحتني، والباقون كلهم بضم أوله        " جئت لتعليمي مما علمت رشداً      "قولـه  (

ين، وبضم مث   الدِّ: وسكون ثانيه، واجلمهور على أهنما مبعىن كالبخل والبخل، وقيل بفتحتني           
 . اهـ )٢٥٠() النظرصالح: سكون 

وقـد  ( :قرأ البصريان بفتحتني، والباقون بضم مث سكون، قال ابن اجلزري           : قلت
بالضم هو الصالح، وبالفتح هـو  ) الرشد: (سئل اإلمام أبو عمرو بن العالء عن ذلك، فقال   

 العلم، وهذا غاية يف احلسن، أال تـرى إىل           إمنا طلب من اخلضر      العلم، وموسى   
 وهيء لنا    كيف أمجع على ضمه، وقولـه       )٢٥١( فإن آنستم منهم رشداً      :قولـه تعاىل   

لى فتحه ؟  ولكـن      ع كيف أمجع    )٢٥٣( وألقرب من هذا رشداً      ،  )٢٥٢(من أمرنا رشداً    
مجهور أهل اللغة على أن الفتح والضم يف الُرْشد والَرَشد لغتان، كالُبْخل والَبَخل والُسـقْم               

 . اخل كالمه )٢٥٤(..)والَسقَم واحلُْزن واحلََزن 

" : مفرطـون :(" قولــه    -تعليقاً-د  ــاري عن جماه  ـام البخ ـ أورد اإلم  -٥
، )٢٥٦( ال جرم أن هلم النار وأهنم مفرطون         :يعين من قولـه تعاىل     .   اهـ   )٢٥٥()منسيون

 :مث قـال احلـافظ      ) معجلون:(فوصل احلافظ األثر املعلق وذكر قول من فسرها بقولـه          
قراءة اجلمهور بتخفيف الراء وفتحها، وقرأها نافع بكسرها وهو من          وهذا كله على    : قلت(

اإلفراط، وقرأها أبو جعفر بن القعقاع بفتح الفاء وتشديد الراء مكسورة أي مقصـرون يف               
 . أهـ )٢٥٧()أداء الواجب مبالغون يف اإلساءة

ر  املتواترة يف هذه اللفظة، مع توجيهها وذك       اتفهنا قد استوعب احلافظ ذكر القراء     
  .)٢٥٨(معانيها وتفسريها

 :توجيهه من حيث اللغة واإلعراب والتصريف : ثانياً
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وأعين بذلك املواضع اليت وّجه فيها القراءات مبقتضى املعىن اللغـوي واشـتقاق             
الكلمة وإعراهبا، وهذا املسلك الغرض منه بيان وجه القراءة من حيث اللغة، وليس املقصود              

وية عليها، فهذا ال يليق بقدر كتاب اهللا تعاىل املنقول بـالتواتر،            إثباهتا أو تطبيق القواعد النح    
 .فالقراءة سنة متبعة إذا ثبتت مل يردها قياس عربية وال فشو لغة وال غريها 

وأئمة القراء ال تعمل يف شيء مـن        :(نقل ابن اجلزري عن أيب عمرو الداين قولـه         
ية، بل على األثبت يف األثر، واألصح       حروف القرآن على األفشى يف اللغة واألقيس يف العرب        

يف النقل، والرواية إذا ثبتت عنهم مل يردها قياس عربية وال فشو لغة، ألن القراءة سنة متبعة،                 
 . اهـ )٢٥٩()يلزم قبوهلا واملصري إليها

 :ومن هذا الباب كان توجيه احلافظ للقراءات مبقتضى اللغة، ومن أمثلة ذلك 
، فأورد احلافظ ما    "باب يأجوج ومأجوج  "كتاب الفنت    بّوب اإلمام البخاري يف      -١

ويـأجوج  :(يف هاتني اللفظني من قراءات، وأفاض يف توجيهها وبيان أصل اشتقاقها، فقال             
ومأجوج بغري مهز ألكثر القراء، وقرأ عاصم باهلمزة الساكنة فيهما وهي لغة بين أسد، وقرأ               

، ومها امسان أعجميان عند األكثر،      )٢٦١(هبمزة بدل الياء  " أأجوج: ")٢٦٠(العجاج وولده رؤبة  
بل عربيان، واختلف يف اشتقاقهما، فقيـل مـن         : منعا من الصرف للعلمية والعجمة، وقيل     

أجيج النار وهو التهاهبا، وقيل من األّجة بالتشديد وهي االختالط و شدة احلر، وقيل مـن                
ووزهنمـا يفعـول    األج وهو سرعة العدو، وقيل من األجاج وهو املاء الشديد امللوحـة،             

ومفعول، وهو ظاهر قراءة عاصم وكذا الباقني إن كانت األلف مسهلة من اهلمزة، فقيـل               
، وقيل ماجوج من ماج إذا اضطرب، ووزنه أيضاً مفعـول، قالـه أبـو                مجّ فاعول من يجّ  

واألصل موجوج، ومجيع ما ذكر من االشتقاق مناسب حلـاهلم، ويؤيـد            :(، قال   )٢٦٢(حامت
ـ    : جعله من ماج إذا اضطرب قولـه تعاىل         االشتقاق وقول من   ذ ـ وتركنا بعضهم يؤمئ

 . اهـ )٢٦٤() وذلك حني خيرجون من السد)٢٦٣(ميوج يف بعض 
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" أأجوج"فقد أورد احلافظ يف هاتني اللفظتني ثالث قراءات، منها قراءة شاذة وهي             
إن كانا  -ما  هبمزتني، مث ذكر اخلالف يف كوهنما أعجميان أو عربيان، مث اخلالف يف اشتقاقه            

 مث كأنه مال إىل عربيتهما، حيث أشار إىل أن مجيع االشتقاقات تناسب حاهلم، وأيد               -عربيني
  .)٢٦٥(باآلية املذكورة" ماجوج"اشتقاق 

 إلـيهم   ُعـ أال يرج  : نقل توجيه القراءة بضم العني وفتحها من قولـه تعاىل           -٢
أنه ال يرجع، ومـن مل      : لقراءة بالضم   تقدير ا : وقال أبو عبيدة    :(فقال  .   اآلية   )٢٦٦(قوالً  

 . اهـ )٢٦٧()يضم العني نصب بأنْ
قرأ العشرة بضم العني، وفتحها قراءة شاذة، والتوجيه املذكور يؤيـده مـا             : قلت

برفع العـني،   " أن ال يرجع  "وقرأت فرقة   :( يف تفسريه لآلية حيث قال       )٢٦٨(ذكره ابن عطية  
" أن ال يرجعَ  "، وقرأت فرقة    أنه ال يرجعُ  : تقدير  على هذه القرءة خمففة من الثقيلة وال      " أن"و
 . اهـ )٢٦٩()على هذه القراءة هي الناصبة" أن"و

قال ابن :(ما نصه  ..) )٢٧٠(وكان عرشه على املاء( قال اإلمام البخاري يف باب      -٣
محيد جميد، كأنه فعيل من ماجد حممود من        : احلبيب، يقال : الكرمي، والودود   : اجمليد  : عباس  
أي -، وذا العـرش بـالرفع صـفة لــه           :(...فقال احلافظ يف شرحه     .   اهـ   )٢٧١()محد
 بالرفع، فيكون من صفات اهللا، وبالكسر فيكون صفة        " اجمليد" واختلفت القراء يف     -لودودل

 . اهـ )٢٧٢()العرش
ذو . وهو الغفـور الـودود      :(أثر ابن عباس مروي يف تفسري قولـه تعاىل         : قلت
 البـاقون   أمحزة والكسائي وخلف العاشر، وقر    ) اجمليد(الكسر يف   ، وقرأ ب  )٢٧٣()العرش اجمليد 

  .)٢٧٤(بالرفع
يقال أمر  " ٍقْييف ضَ :(" قال اإلمام البخاري يف سورة النحل من كتاب التفسري           -٤

فقال احلافظ يف شـرح     .  اهـ   )٢٧٥() وَهيِّن ولَْين وليِّن وَمْيت وَمّيت     نق مثل َهيْ  يِّق وضَ ْيَض
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 بفتح أوله وختفيـف ضـيق       )٢٧٦("قْيوال تك يف ضَ   :" قولـه تعاىل    قال أبو عبيدة يف   :(ذلك  
ْيت وهْين ولْين، فإذا كسرت أوله فهـو مصـدر          م: كمّيت وهّين ولّين، فإذا خففتها قلت       

 بالكسر والباقون بالفتح، فقيل علـى       )٢٧٨(وقرأ ابن كثري هنا ويف النمل      .  )٢٧٧(ق انتهى ْيِض
 . اهـ )٢٧٩()قْيمر َضأي يف أ لغتني، وقيل املفتوح خمفف من ضيق

مث أورد قراءة ابن كـثري فيهـا ويف         " ضيق"فقد نقل احلافظ هنا ما يتعلق بتصريف        
  .)٢٨٠( وذكر توجيه القراءتني يف اللغة-النمل-موضع آخر 
اآليات األوىل من سورة .."  بالليل باب قيام النيب  " أورد اإلمام البخاري يف      -٥

. نشأ قام باحلبشـية     : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما       :(املزمل واآلية األخرية منها، مث قال       
  اهـ )٢٨١()ليوافقوا: وطاًء قال مواطأة للقرآن، أشّد موافقة لسمعه وبصره وقلبه، لواطئوا 

وهذا وصله عبد بن محيد مـن طريـق         :(فقال احلافظ يف كالمه عن أثر ابن عباس         
هذه القـراءة   :  قال الطربي  جماهد أشد وطاء أي يوافق مسعك وبصرك وقلبك بعضه بعضاً،         

بفتح " وطئاً"وقرأ األكثر   : على أنه مصدر من قولك واطأ اللسان القلب مواطأة ووطاء، قال          
 اخل  )٢٨٢(...)الواو وسكون الطاء، مث حكي عن العرب وطئنا الليل وطئاً أي سـرنا فيـه                

 .كالمه 
ـ     " ًءِوطَا" أبو عمرو وابن عامر      أقر: قلت ف ممـدودة   بكسر الواو وفتح الطاء وأل

وطـئ يطـأ    "د، مصـدر    مبفتح الواو وسكون الطاء بال      " وطأ"بعدها مهزة، وقرأ الباقون     
  .)٢٨٣("وطأ

 :توجيهه من حيث االختالف يف رسم املصحف : ثالثاً
وأعين به املواضع اليت احتج فيها احلافظ برسم املصحف العثماين يف بيان وجه قراءة          

 -فيما وقفت عليه  -ستعمله احلافظ يف مواضع قليلة      من القراءات، وهذا النوع من التوجيه ا      
 : فمنها 
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 قـول   )٢٨٤("باب حكم املرتد واملرتدة واستتابتهم    " أن اإلمام البخاري أورد يف       -١
.   اآليـة    )٢٨٥( من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونـه              :اهللا تعاىل   

" من يرتدد  "-]أحد رواة الصحيح    [ -ذر  ووقع يف رواية أيب     :(... فقال احلافظ يف الشرح     
بتشـديد  " من يرتد "بدالني، وهي قراءة ابن عامر ونافع، وللباقني من القراء ورواة الصحيح            

إن اإلدغام لغة متيم واإلظهار لغة احلجاز، وهلذا قيل إنه وجـد يف مصـحف      : الدال، ويقال 
هي يف مصحفي املدينـة     حف بلده، فعلى هذا ف    صعثمان بدالني، وقيل بل وافق كل قارئ م       
 . اهـ )٢٨٦()والشام بدالني، ويف البقية بدال واحدة

أبو جعفر من العشرة، وقد أورد اإلمام ابـن أيب داود يف            : قرأ بدالني أيضاً    : قلت
  .)٢٨٧( يف رمسها مبا يوافق القراءتني املصاحفآثاراً عدة يف اختالف" املصاحف"كتاب 

  :-معلقـاً -ول ابن عباس    ــة الرمحن ق   أورد اإلمام البخاري يف تفسري سور      -٢
 . اهـ )٢٨٨()ذو العظمة: ذو اجلالل (

األوىل بالواو صفة للوجه، ويف قراءة ابن       " ذو اجلالل "وقرأ اجلمهور   :(قال احلافظ   
بالياء صفة للرب، وقرأ اجلمهور الثانية كذلك إال ابن عامر فقرأهـا            " ذي اجلالل "مسعود  

 . اهـ )٢٨٩()م كذلكأيضاً بالواو، وهي يف مصحف الشا
 ويبقى وجه ربـك ذو اجلـالل        :اآلية األوىل يف السورة هي قولـه تعاىل        : قلت

، وقد اتفق العشرة على قراءهتا بالواو، كمـا اتفقـت املصـاحف علـى               )٢٩٠(واإلكرام  
  .)٢٩٢(، وقراءة ابن مسعود بالياء شاذة)٢٩١(ذلك

، )٢٩٣(اجلالل واإلكرام    تبارك اسم ربك ذي      :أما اآلية الثانية فهي قولـه تعاىل       
ـ       وهي كذلك يف املصاحف الشامية، وقرأها الباقون       " اسم"فقد قرأها ابن عامر بالواو نعتاً ل

  .)٢٩٤(بالياء نعتاً للرب، وكذا هي يف مصاحفهم
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قرأ اجلمهور  : تنبيه  :(من كتاب التفسري ما نصه      " سورة الرمحن " قال احلافظ يف     -٣
، وقرأ محزة والكسائي باخلفض عطفاً علـى العصـف،          بالضم عطفاً على احلب   " والرحيان"

بعد الذال املعجمـة    " واحلب ذا العصف  "وذكر الفراء أن هذه اآلية يف مصاحف أهل الشام          
ومل أمسع أحداً قرأ هبا، وأثبت غريه أهنا قراءة ابن عامر، بل املنقول عن ابن عامر                : ألف، قال 

 عطف على األرض ألن معـىن وضـعها         احلب وذا العصف والرحيان، فقيل    : نصب الثالثة   
ونظري ما وقع يف هذا     : ق مضمرة، قال الفراء     جعلها، فالتقدير وجعل احلب اخل، أو نصبه خبلَ       

ومل يقرأ هبـا  : قال " واجلار ذا القرىب واجلار اجلنب    "املوضع ما وقع يف مصاحف أهل الكوفة        
ــهى  ــه نفــى املشــهور، وإال فقــد قــرئ هبــا أ. أيضــاً أحــد، انت  يضــاً يف وكأن

 . اهـ )٢٩٥()الشواذ
، فقرأ ابـن    )٢٩٦( واحلب ذو العصف والرحيان      :اختلف يف قولـه تعاىل     : قلت

بألف، وقـرأ محـزة     " ذا العصف "عامر بنصب األمساء الثالثة، ورسم يف املصحف الشامي         
خبفض النون، وقرأ الباقون برفع األمساء الثالثـة، ووقـع يف           " والرحيان"والكسائي وخلف   

  .)٢٩٧(بالواو" ذو العصف"م مصاحفه
" ذي" فقد قرأ العشرة     )٢٩٨( واجلار ذي القرىب واجلار اجلنب       :أما قولـه تعاىل    

باأللف، مل يثبت   " ذا"بالياء، وكذا هي يف مصاحفهم، وما روي أن يف مصاحف أهل الكوفة             
 )٢٩٩(من طريق صحيح، وأنكره أئمة القراءات ومنـهم محـزة الزيـات وابـن أيب داود                

 قـال   -يعين الكسائي -، بل قد أخرج ابن أيب داود بإسناده عن علي بن محزة             )٣٠٠(والداين
وقال أبو عمرو الداين    .   اهـ   )٣٠١(")واجلار ذي القرىب  "يف مصاحف أهل الكوفة خاصة      :(

يف بعـض   : ويف النساء قال الكسائي والفراء      :(يف رسم املصحف ما نّصه      " املقنع"يف كتابه   
بألف، ومل جند ذلك كذلك يف شيء من مصاحفهم         " ذا القرىب واجلار  "مصاحف أهل الكوفة    
 . اهـ )٣٠٢()وال قرأ به أحد منهم
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شاذة، وقد قرأ هبا    " ذا"بالياء خفضاً، وقراءة األلف     " ذي"وعليه فالقراءة املتواترة    
  .)٣٠٤(ماه وابن أيب عبلة كما ذكر عن)٣٠٣(أبو حيوة
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אא
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 على  -رها وشاذها تمتوا- من االستدالل بالقراءات     -رمحه اهللا -لقد أكثر احلافظ    

 .عدد من املسائل النحوية والصرفية، وكذا بعض األوزان واالشتقاقات اللغوية 
 هو أصح ما نقل يف اللغة العربيـة         -بقراءاته املتعددة -ومما ال شك فيه أن القرآن       

أعظم حجة وأهم مصدر يستدل به للغة ومسـائلها،         " فالقراءات"ه وأصوبه، وعليه    وأسلم
قد عين القراء هبا من حيث النقل كتابة ومشافهة ومساعاً، ومن حيث رمسها يف املصـاحف،           و

ومن حيث ضبطها ونقطها وعدها وفواصلها وتوجيهها وترمجة نقلتها وغري ذلـك، ممـا ال               
ل ذلك كله فإن هذه املظاهر من شدة العنايـة          بقرآن أبداً، وق  يتوفر بدرجته يف منقول غري ال     

 إن حنن نزلنـا     واالهتمام هي شيء من حتقيق وعد اهللا سبحانه وتعاىل حبفظ كتابه الكرمي             
  .)٣٠٥(الذكر وإنا لـه حلافظون 

وتقدم أن القراءة سنة متبعة يلزم قبوهلا واملصري إليها، وإذا ثبتت مل يردهـا قيـاس                
، فيستدل هبا   )٣٠٦(فشو لغة، ألن ثبوهتا سنداً، هو األصل األعظم، والركن األقوم         عربية وال   

 .على اللغة وغريها ال العكس 
إذا جوزنا إثبات اللغة بشعر جمهـول، فجـواز إثباهتـا            :()٣٠٧(قال الفخر الرازي  

آن، ردة يف القر  ابالقرآن العظيم أوىل، وكثرياً ما ترى النحويني متحريين يف تقرير األلفاظ الو           
فإذا استشهدوا يف تقريرها ببيت جمهول فرحوا به، وأنا شديد التعجب منـهم، فـإهنم إذا                
جعلوا ورود ذلك البيت اجملهول على وفقها دليالً على صحتها، فألن جيعلوا القرآن علـى               

 . اهـ )٣٠٨()صحتها كان أوىل
 :يأما أمثلة استدالل احلافظ بالقراءات من حيث النحو واإلعراب فمنها ما يل
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 بإثبـات   )٣٠٩( إنه من يتقي ويصرب      : استدالله بقراءة قنبل يف قولـه تعاىل        -١
مع أن الفعل جمزوم، وذلك من قبيل إجراء املعتل جمرى الصحيح، وقد كرر             " يتقي"الياء يف   

 : احلافظ استشهاده باآلية على هذه املسألة يف مواضع كثرية منها 
إن يقم مقامك يبكي فال يقـدر        :(..  عند وفاته وفيه   يف حديث مرض النيب     ) أ

وقد نقل احلافظ يف شرحه قول      .  احلديث   )٣١٠(..)مروا أبا بكر فليصل     : على القراءة، قال  
" إن يقم مقامك يبكي، ومروا أبا بكر يصلي       "ووقع يف بعض الروايات هنا       :()٣١١(ابن مالك 

تفاء حبذف احلركـة،    بإثبات الياء فيهما، وهو من قبيل إجراء املعتل جملرى الصحيح، واالك          
 . اهـ )٣١٢(")إنه من يتقي ويصرب"ومنه قراءة من قرأ 

 لطعام صـنعته    أن جدته مليكة دعت رسول اهللا       (يف حديث أنس بن مالك      ) ب
  .)٣١٣(احلديث...) قوموا فألصلِّ لكم : له، فأكل منه مث قال

رى وثبتت الياء يف اجلزم إجراء للمعتل جم      :(وكذلك نقل يف شرحه قول ابن مالك        
 . اهـ )٣١٤(")إنه من يتقي ويصرب"الصحيح كقراءة قنبل 

 )٣١٥(..)البيعان باخليار ما مل يتفرقا، أو يقول أحدمها لصاحبه اختر           "يف حديث   ) ج
 .احلديث 

كذا هو يف مجيع الطـرق      " أو يقول أحدمها  "قولـه  : تنبيه:(قال احلافظ يف شرحه     
، فلعـل   "ما مل يتفرقا  "زوم عطفاً على قولـه     ، ويف إثباهتا نظر ألنه جم     "يقول"بإثبات الواو يف    

  . اخل كالمه)٣١٦(" ..)إنه من يتقي ويصرب"الضمة أشبعت كما أشبعت الياء يف قراءة من قرأ 
 . احلديث )٣١٧(.."وال يبيع الرجل على بيع أخيه "يف حديث ) د
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" ال"علـى أن    " يبيـع "كذا لألكثر بإثبات الياء يف      " ال يبيع "قول  :(قال يف شرحه    
إنـه مـن يتقـي    "راءة من قرأ ــرة كق ــافية، وحيتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكس      ن

 . اخل )٣١٨(" ..)ويصرب
 على مسألة   )٣١٩()فهل أنتم تاركو يل صاحيب    :(استدالله بقراءة يف شرح حديث      ) ٢

 :حيث قال يف توجيه احلديث مـا نصـه         الفصل بني املضاف واملضاف إليه باجلار واجملرور،      
مضافاً وفصـل بـني املضـاف       " صاحيب"أحدمها أن يكون    : ريه بوجهني   ووجهها غ ،  (...

 ويف ذلك مجع بني إضافتني إىل نفسه        ،واملضاف إليه باجلار واجملرور عناية بتقدمي لفظ اإلضافة       
 وكذلك زين لكثري من املشركني قتل أوالدهـم       ( :تعظيماً للصّديق، ونظريه قراءة ابن عامر       

، وفصـل بـني املضـافني       "شـركائهم " وخفـض    "أوالدهـم "، بنصب   )٣٢٠()شركائهم
 . اخل)٣٢١(..)باملفعول

ورفع الم  " زين"ر الياء من    س، فقرأ ابن عامر بضم الزاي وك      :(...قال ابن اجلزري    
إليه، وهو فاعـل يف     ) قتل(بإضافة  " شركائهم"وخفض مهزة   " أوالدهم"ونصب دال   " قتل"

وهو املضاف إليه باملفعول وهـو      ) شركائهم(وبني  ) قتل(املعىن، وقد فصل بني املضاف وهو       
 . اهـ )٣٢٢()أوالدهم(

مث ذكر اعتراض النحاة على هذه القراءة، وأفاض يف الرد عليهم، واستدل يف ذلك              
 .باحلديث املذكور 

باب ومن الدليل على    :(ما نصه   " كتاب فرض اخلمس  " قال اإلمام البخاري يف      -٣
 لبين املطلـب    --ما قسم النيب     : أن اخلمس لإلمام، وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض        

مل يعمهم بذلك ومل خيص قريبـاً دون        : قال عمر بن عبدالعزيز     .  وبين هاشم من مخس خيرب      
 . اخل )٣٢٣(..)من أحوج إليه 
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أي " ومل خيص قريباً دون من أحوج إليه      "وقولـه  :(فعلق احلافظ يف شرحه بقولـه      
العائد على املوصول وهو قليل، ومنـه       فيه حذف   : دون من هو أحوج إليه، قال ابن مالك         

 بضم النون أي الذي هـو أحسـن،      )٣٢٥("متاماً على الذي أحسن    ")٣٢٤(قراءة حيىي بن يعمر   
 أي )٣٢٦("وهو الذي يف السماء إله ويف األرض إلـه        "وإذا طال الكالم فال ضعف ومنه       : قال

 . اهـ )٣٢٧()ويف األرض هو إله
د قرأ هبا أيضاً احلسـن واألعمـش        وقراءة حيىي بن يعمر املذكورة شاذة وق      : قلت

وعن :(، وقد استدل هبا احلافظ على املسألة النحوية املذكورة، قال يف اإلحتاف             )٣٢٨(وغريمها
هو أحسن، فحـذف    : بالرفع، على أنه خرب حمذوف، أي       " الذي أحسن "األعمش  واحلسن  

 . اهـ )٣٢٩()العائد، وإن مل تطل الصلة وهو نادر
ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال يشرب         "ث   أورد اإلمام البخاري حدي    -٤

 . احلديث )٣٣٠(..  "اخلمر حني يشرب وهو مؤمن 
فيه جواز حذف الفاعل لداللة الكالم      : قال ابن مالك    :(.. فقال احلافظ يف شرحه     

وال يشرب الشارب اخلمر اخل، وال يرجع الضمري إىل الزاين لئال خيتص به             : عليه، والتقدير   
يف حق كل من شرب، وكذا القول يف ال يسرق وال يقتل ويف ال يغل، ونظـري                 بل هو عام    

 بفتح اليـاء    )٣٣١("وال حيسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا      "حذف الفاعل بعد النفي قراءة هشام       
 . اهـ )٣٣٢()التحتانية أوله أي ال حيسنب حاسب

 حـذف   قراءة هشام املذكورة خبلف عنه، وقد استدل هبا احلافظ على مسألة          : قلت
، )٣٣٣(أي وال حيسنب الشهداء أنفسهم أمواتاً     : الفاعل على التوجيه الذي ذكره، وقدره غريه        

  .)٣٣٤("وال حتسنب"وقرأ الباقون بتاء اخلطاب 
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 أورد اإلمام البخاري حديثاً، وفيه ذكر بعض من قتل يوم بئر معونة، ومما جاء               -٥
ي عروة به، ومنذر بن عمـرو       وأصيب فيهم يومئذ عروة بن أمساء بن الصلت، فسم        ( :فيه  

 . اهـ )٣٣٥()مسي به منذراً
مسي به منذر، كما تقدم     : كذا ثبت بالنصب، واألوىل   " مسي به منذراً  :("قال احلافظ   

تقريره يف الذي قبله، أي أن الزبري مسي ابنه منذراً باسم املنذر بن عمرو هذا، فيحتمـل أن                  
 :إىل أن قال  ...) حمذوف واملراد به الزبري     تكون الرواية بفتح السني على البناء للفاعل وهو         

مقام " به"وحيتمل أن يوجه النصب على مذهب الكوفيني يف إقامة اجلار واجملرور يف قولـه              (
 . اهـ )٣٣٧() )٣٣٦("جزى قوماً مبا كانوا يكسبونلُي"الفاعل، كما قرئ 

الـزاي  بضم الياء األوىل وفتح     " ليجزى قوماً "القراءة اليت استدل به احلافظ      : قلت
على أنه مفعول به، ونائب الفاعل حمذوف تقـديره         " قوماً"على البناء للمفعول، مع نصب      

ويف : قال السـمني    ) مبا(النائب الظرف، وهو    : وقيل:(، قال يف اإلحتاف     "اجلزاء"أو  " اخلري"
.   اهـ   )٣٣٨()هذه حجة لألخفش والكوفيني، حيث جيوزون نيابة غري املفعول به مع وجوده           

  .)٣٣٩(ة عشرية قرأ هبا أبو جعفر املدينوهي قراء
وأما أمثلة استدالل احلافظ بالقراءات من حيث األوزان واالشتقاقات اللغوية 

 : فمنها
حيـث روى   :  وردت يف احلديث     ة استشهاده بقراءة سبعية يف بيان وزن لفظ       -١

اعة أحـد   ما صلى هذه الس   :"أو قال   (.. اإلمام البخاري حديثاً يف فضل صالة العشاء وفيه         
فرجعنا ففرحنا مبا مسعنا من رسول اهللا       "ال يدرى أي الكلمتني قال، قال أبو موسى         " غريكم
(" )اهـ )٣٤٠ . 
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قولــه  :(ه احلافظ وقـال     نّيبكما  ) فرجعنا فرحى :(وقد جاء يف رواية للصحيح      
 يف قراءة، أو تأنيث     )٣٤١("وترى الناس سكرى  "مجع فرحان على غري قياس، ومثله       " فرحى"

 . اهـ )٣٤٢()وهو حنو الرجال فعلتفراح 
بفتح السني وإسكان الكاف من غري ألف بعد     " سكرى"والقراءة املذكورة يف    : قلت

، وعليه فاللفظة الواردة يف احلديث على وزهنـا         )٣٤٣(الكاف، قرأ هبا محزة والكسائي وخلف     
 . بفتح الفاء وإسكان الراء ) فرحى(فتكون 

 وردا يف لفظ حديثي، حيث جاء يف حديث          استشهاده بقراءتني يف بيان وجهني     -٢
 بنت زينب بنت رسول     ة كان يصلى وهو حامل أمام     أن رسول اهللا    :(أيب قتادة األنصاري    

 .  احلديث )٣٤٤( ..)اهللا 
املشهور يف الروايات بـالتنوين     " ةوهو حامل أمام  "قولـه  :(قال احلافظ يف شرحه     

ـ      "ــةأمام"ونصب    )٣٤٥("إن اهللا بـالغ أمـره     "ه تعاىل   ، وروي باإلضافة كما قرئ يف قول
 . اهـ )٣٤٦()بالوجهني

باإلضافة من غري تنوين، وقرأها البـاقون بـالتنوين         " بالغ أمره :"قرأ حفص   : قلت
  .)٣٤٧(والنصب

، حيث قال اإلمام    "سبيل" نقله الستشهاد بقراءة شاذة يف تذكري وتأنيث لفظه          -٣
وهذا " هذه سبيلي :"يقال  .  سبيل اهللا   باب درجات اجملاهدين يف     :(البخاري يف كتاب اجلهاد     

 . اخل )٣٤٨()..سبيلي 
أي أن السبيل يذكر ويؤنـث      " يقال هذه سبيلي  "وقولـه  :(قال احلافظ يف شرحه     

 : )٣٤٩("ليضل عن سبيل اهللا ويتخـذها هـزوا       :"وبذلك جزم الفراء فقال يف قولـه تعاىل        
قد تؤنث، قـال اهللا تعـاىل       الضمري يعود على آيات القرآن، وإن شئت جعلته للسبيل ألهنا           

وإن يروا سـبيل الرشـد ال يتخـذوها         :"، ويف قراءة أيب بن كعب       )٣٥٠("قل هذه سبيلي  :"
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ـ )٣٥١("سبيال إشارة إىل الطريقة أي هـذه      " هذه"وحيتمل أن يكون قولـه تعاىل       .  )٣٥٢( اه
 . اهـ )٣٥٣()الطريقة املذكورة هي سبيلي فال يكون فيه دليل على تأنيث السبيل

ة أيب بن كعب املذكورة شاذة، وقد قرأ هبا غريه كما ذكر ابـن عطيـة                قراء: قلت
والسـبيل  " السـبيل "على تأنيث   " ال يتخذوها وتتخذوها  "وقرأ ابن أيب عبلة     :(ذلك فقال   
 . اهـ )٣٥٤()تؤنث وتذكر
الفطـرة  "الواردة يف حديث " ظفر "ة إشارته إىل قراءات شاذة عند ضبطه للفظ -٤

واألظفار مجع ظفر بضـم     :(، فقال احلافظ ما نصه      )٣٥٥("األظفارتقليم  :"، وذكر منها    "مخس
، وقد قيـل    )٣٥٧( كسر أوله، وأنكره ابن سيده     )٣٥٦(الظاء والفاء وبسكوهنا، وحكى أبو زيد     

 . اهـ )٣٥٩() أنه قرئ بكسر أوله وثانيه)٣٥٨(إهنا قراءة احلسن، وعن أيب السمال
 وعلى الـذين    :ىل  مرة واحدة يف القرآن يف قولـه تعا      " ظفر"وردت لفظة   : قلت

، فالقراءات اليت أشار إليها احلافظ يريد هبا هذه اآليـة،           )٣٦٠(هادوا حرمنا كل ذي ظفر      
وقرأ مجهور الناس   :(منها قراءة متواترة وهي بضم الظاء والفاء، والبقية شاذة، قال ابن عطية             

السـمال  بسكون الفاء، وقرأ أبـو      " ظفر"بضم الظاء والفاء، وقرأ احلسن واألعرج       " ظفر"
 .اهـ)٣٦١()بكسر الظاء وسكون الفاء" ظفر"قعنب 

) دعـوين (استشهاده بقراءة شاذة فيما يتعلق بإماتة الفعل املاضي مـن لفظـة             ) ٥
ذروين مـا   :( ويف روايـة مسـلم       )٣٦٢()دعوين ما تـركتكم   :(ث  ـــواردة يف حدي  ـال

توا الفعل املاضي   وإمنا غاير بني اللفظني ألهنم أما     :(، حيث قال احلافظ ما نصه       )٣٦٣()تركتكم
وفعل األمـر وهـو     " يذر"هما واسم مفعوهلما، وأثبتوا الفعل املضارع وهو        منواسم الفاعل   

 مـا   :ومثله ودع ويدع، ولكن مسع ودع كما قرئ به يف الشاذ يف قولـه تعـاىل                " ذر"
 . اهـ )٣٦٥() قرأ بذلك إبراهيم بن أيب عبلة وطائفة)٣٦٤(عك ربك وما قلى وَد
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אWאא
WאW
 ،لعلم القراءات فضله العظيم واثره الكبري يف سائر العلوم، ومنها علم احلديث            -١

 .فبني الفنني ارتباط وثيق وعالقة محيمة 
ليف، ومنـهم   ألتاللمحدثني عناية بالغة مبرويات القراءات، فمنهم من خصها ب         -٢

نفاهتم، اضافة إىل شرحهم ألحاديثها واستنباطهم  األحكـام         صاباً يف م  من أفرد هلا كتباً وأبو    
بن حجر ـ رمحهما اهللا ـ فقد   االبخاري و: منها، وكان على رأس هؤالء احملدثني اإلمامان 

 . علم القراءات عناية متميزة لياأو
 أن احلافظ ابن حجر تلقى علم القراءات سنداً وإجازة، فهو من املتخصصـني              -٣

يف " الشـاطبية  " يث قرأ على شيخه إبراهيم بن أمحد بن عبـد الواحـد التنـوخي     فيه، ح 
يف مرسوم اخلط مسندة إىل ناظمهما، كما التقى إمام القراء ابن           " والعقيله  "القراءات السبع   

ومها من املراجـع املعتمـدة      )) منجد املقرئني ((و  )) النشر((اجلزري وأجازه بكتبه اليت منها      
 .ءات لدى علماء القرا

 للحافظ ابن حجر منهج متميز يف عرض القراءات، فهو مل يقتصر على ذكـر               -٤
املتواتر منها، بل أورد كثرياً من الشاذ، كما أنه عين بعزو كثري من القراءات إىل اصـحاهبا                 
واحلكم عليها، واستخدم مصطلحات القراء املشهورة، ووصل املعلق من القـراءات الـيت             

 .جم أبواب الصحيح أوردها البخاري يف ترا
 استدل احلافظ بالقراءات يف شرح أحاديث الصحيح يف مواضع خمتلفة، وكان            -٥

استدالله هبا يف بيان بعض معاين ألفاظ احلديث، أو يف استنباط األحكام منها، أو يف الترجيح                
 .بني الروايات 
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 ومـن    عين احلافظ بتوجيه القراءات واالحتجاج هلا من حيث املعىن والتفسري،          -٦
 .حيث اللغة واإلعراب والتصريف، ومن حيث االختالف يف رسم املصحف 

 أكثر احلافظ من االستدالل بالقراءات ـ متواترها وشاذها ـ على عدد مـن    -٧
 .املسائل النحوية والصرفية، وكذا بعض األوزان واالشتقاقات اللغوية 

 
WאאW

يف " جهود علماء احلديث يف العناية بعلـم القـراءات        " أقترح أن تفرد دراسة      -١
 .رسالة جامعية متخصصة 

 كما أقترح دراسة مناهج بعض احملدثني يف االستدالل بـالقراءات وعرضـها             -٢
 .وتوجيهها 
 شاملة، مع تصنيفها وإعادة     خاصة أوصي جبمع مرويات القراءات يف موسوعة        -٣

 .ترتيبها خدمة هلذا العلم اجلليل 
بعد عصر ابن اجلزري وإىل عصـرنا       " طبقات القراء   " صي جبمع ودراسة     أو -٤

 .هتم اسانيدهم وإجازأاحلاضر، وترمجة سريهم وحصر 
 
ذا وأسأل اهللا تعاىل، أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يرزقنا اإلخـالص يف              ه

 . القول والعمل، واهللا أعلم، وصلى اهللا على نبيينا حممد وآله وصحبه أمجعني
 
 






 
 

 
 

             ٥١                 حيىي زمزمي  .  د-منهج احلافظ ابن حجر يف االستدالل بالقراءات                         
 
 

אאא
 
  .١٧٤: النساء ) ١(
 البدور الزاهرة للقاضـي     ،٦٧/ ١:  ، اإلحتاف    ٣: منجد املقرئني البن اجلزري ص    : انظر يف تعريفه    ) ٢(

  .٧: ص
 .كما هو معلوم املتواترة وهذه القراءات املقبولة هي قراءات األئمة العشرة ) ٣(
 ٥٠٢٧: رقـم "  م القرآن وعلمـه   خريكم من تعل  "كتاب فضائل القرآن، باب     : أخرجه البخاري   ) ٤(

 ) .٧٤/ ٩: الفتح (
ومن ذلك الرسائل اجلامعية وغريها يف بيان مناهج املفسرين يف استعمال القراءات، فقد كتب يف هذا                ) ٥(

 عن تفسري الطربي والبغوي وأيب حيان وابن عطية والشـوكاين وغريهـم،             -حسب علمي -الباب  
 يف هذا اجملال كأيب علي الفارسي واألزهري وابن خالويه          وكذا حبثت جهود بعض النحويني واللغويني     

 .وابن جين وغريهم 
 . جملة جامعة أم القرى يفبحث ال هذا نشر) ٦(
 .، وسيأيت تفصيل ذلك قريباً ٨٨/ ١انظر اجملمع املؤسس البن حجر  ) ٧(
 .املستعان والذي يدعو إىل ذلك ظروف النشر يف اجملالت، مع كثرة األمساء الواردة واهللا ) ٨(
  .١٤: ص" التلخيص يف القراءات الثمان"انظر مقدمة ) ٩(
  .٥٣/ ١: انظر النشر ) ١٠(
  .١٩/ ١: انظر مقدمة شرح السنباطي على الشاطبية ) ١١(
  .٥٢/ ١: انظر النشر ) ١٢(
  .٨٢: النساء ) ١٣(
  .٥٣/ ١: انظر النشر ) ١٤(
 .  وغريها ٤٧/ ٩، هتذيب التهذيب ١٢٢/ ٢، تذكرة احلفاظ ٣٩١/ ١٢السري :  انظر ترمجته يف) ١٥(
  .٩٠/ ١: ، البدر الطالع ١٦١-١٦٠لوحة  ) خ: (اجلواهر الدرر ) ١٦(
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  .٣٦/ ٢: انظر الضوء الالمع ) ١٧(
  .٣٦٧/ ١: انظر كشف الظنون ) ١٨(
عبدالرمحن بن حممد بن حممد بن خلدون احلضرمي، أبو زيد، عامل مؤرخ حباثة، أصـله مـن                 : هو ) ١٩(

 ) .٣٣٠/ ٣: انظر األعالم (هـ  ٨٠٨ة، لـه مؤلفات عدة، تويف سنة إشبيلي
  .١٨٥٣  رقم ١٢٦/ ٢: مقدمة ابن خلدون  ) ٢٠(
هو مصطفى بن عبداهللا كاتب جليب، املعروف حباجي خليفة، مؤرخ تركي األصل، وله مصـنفات                ) ٢١(

 ) .٢٣٦/ ٧: األعالم .  (هـ ١٠٦٧بالعربية والتركية والفارسية، تويف سنة 
  .٦٤٠/ ٢: كشف الظنون ) ٢٢(
هو عبدالرحيم بن احلسني بن عبدالرمحن بن إبراهيم، زين الدين العراقي، أبو الفضـل، احلـافظ                 ) ٢٣(

انظر اجملمع . (هـ٨٠٦الكبري، واحملدث الشهري، صاحب التصانيف يف احلديث وعلومه، تويف سنة 
 ) .٣٨٢/ ١: ، غاية النهاية ١٧٦/ ٢: املؤسس 

  .٣٩/ ٢: ضوء الالمع انظر ال ) ٢٤(
هو أمحد بن عبدالرحيم بن احلسن، ويل الدين، ابن العراقي، قاضي الديار املصرية، لـه مصنفات                ) ٢٥(

 ) .٧٢/ ١: انظر البدر الطالع .  (هـ ٨٢٦يف احلديث وعلومه، تويف سنة 
فظ، تـويف سـنة     هو علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي، نور الدين، أبو احلسن، الشافعي، احلا              ) ٢٦(

 ) .٤٤١/ ١: انظر البدر الطالع (هـ ٨٠٧
/ ٦: ك اجلهاد والسـري     : ، وأصل احلديث يف صحيح البخاري       ٣٢٣/ ١:  انظر فهرس الفهارس     (27)

  . ١٤٨٧/ ٣: ك اإلمارة : ، وصحيح مسلم ١٣
  . ١٦٨/ ١: انظر مقدمة تغليق التعليق  ) ٢٨(
  .١٧٢-١٦٨/ ١: ها، مقدمة تغليق التعليق  وما بعد٣٩/ ٢ : عالضوء الالم:  انظر  ) ٢٩(
 بكر بن حممد بن سابق الدين السيوطي، جالل الدين، إمام حـافظ             بوهو عبدالرمحن بن الكمال أ     ) ٣٠(

 ) .٣٠١/ ٣: انظر األعالم .  (هـ ٩١١ مصنف، تويف سنة ٦٠٠مؤرخ أديب، لـه حنو 
دثني واحلفاظ واملؤرخني، تصانيفه تقارب     هو حممد بن أمحد بن عثمان، املعروف بالذهيب، شيخ احمل          ) ٣١(

 ) .٣٢٦/ ٥: ، األعالم ٧١/ ٢: غاية النهاية (املائة، وشيوخه يف احلديث زيادة على ألف شيخ 
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  .٥٤٧انظر تذكرة احلفاظ ص ) ٣٢(
 . ٤٤٠ ص، معجم املصنفات يف الفتح ١١/ ١: انظر مقدمة اجملمع املؤسس  ) ٣٣(
  .٢٠١-٧٩/ ١: ابن حجر يف اجملمع املؤسس انظر ترمجته وما تلقاه عنه  ) ٣٤(
  .٨-٧/ ١: انظر غاية النهاية ) ٣٥(
هو إبراهيم بن عمر بن إبراهيم اجلعربي املقرئ، برهان الدين، أبو إسحاق، حمقق حاذق ثقة كـبري،              ) ٣٦(

 ) .٢١/ ١: غاية النهاية . (هـ ٧٣٢شرح الشاطبية والرائية وصنف يف أنواع العلوم، تويف سنة 
و حممد بن إبراهيم بن سعد اهللا بن مجاعة الكناين احلموي الشافعي، بدر الدين، أبو عبداهللا، عـامل                  ه) ٣٧(

: األعـالم   . (هـ  ٧٣٣نة  ــوم القرآن وغريها، تويف س    ـقاض، لـه تصانيف يف احلديث وعل     
٢٩٧/ ٥. ( 

ق، تويف يف حـدود     هو هبة اهللا بن حممد بن عبدالوارث، أبو جعفر، األنصاري، املعروف بابن األزر            ) ٣٨(
 ) .٣٥٢/ ٢: غاية النهاية . (هـ ٦٤٠

يين الشاطيب الضرير، إمام عالمـة   َعه بن خلف بن أمحد، أبو القاسم وأبو حممد الرُّ         ريُّهو القاسم بن فِ   ) ٣٩(
 ) .١٢١: ، الفتح املواهيب ص٢٠/ ٢: غاية النهاية . (هـ ٥٩٠، تويف سنة مشهورمقرئ 

عبدالسالم، أبو علي، الغماري مث املطري، املعروف بسـبط زيـادة،           هو احلسن بن عبدالكرمي بن      ) ٤٠(
 ) .٢١٧/ ١: غاية النهاية . (هـ ٧١٢مقرئ حافظ، تويف سنة 

هو حممد بن عمر بن يوسف، أبو عبداهللا، األنصاري القرطيب املالكي، إمام عامل فقيه مفسر حنـوي                 ) ٤١(
 ) .٢١٩/ ٢غاية النهاية . (هـ ٦٣١مقرئ، تويف سنة 

. هــ   ٧١٦هو إمساعيل بن يوسف بن مكتوم السويدي مث الدمشقي، مقرئ حافظ، تويف سـنة               ) ٤٢(
 ) .٣٨٤/ ١: الدرر الكامنة (

هو علي بن حممد بن عبدالصمد، أبو احلسن اهلمداين السخاوي، املقرئ املفسر النحـوي اللغـوي            ) ٤٣(
 ) .٢٤٧/ ٢: غاية النهاية . (هـ ٦٤٣الشافعي، شيخ اإلقراء بدمشق تويف سنة 

  .٨٩-٨٧/ ١: انظر اجملمع املؤسس ) ٤٤(
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هو حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف الدمشقي، مشس الدين، أبو اخلري، إمـام القـراءات             ) ٤٥(

 ) .٢٤٧/ ٢: غاية النهاية . (هـ ٨٣٣وجامعها واملصنف فيها، تويف سنة 
  .٢٢٨-٢٢٥/ ٣: انظر اجملمع املؤسس ) ٤٦(
  .، وهذه خالصة لبعض ما فيه"مصادر احلافظ يف القراءات"بحث األول حول تقدمت اإلشارة إىل ال) ٤٧(
 موالهم، إمام عصره يف كل فن من العلم،         األزدي أبو عبيد    -بتشديد الالم –القاسم بن سالّم    : هو )٤٨(

 واللغة وغريها، منها القراءات ومعاين القرآن، تويف مبكة سنة          والفقهصنف يف القراءات واحلديث     
 . )١٠/٤٩٠، السري ٢/١٨ النهايةنظر غاية ا(هـ ٢٢٤

 إمام أهل البصرة يف النحو والقـراءة واللغـة          ، أبو حامت السجستاين   ،هو سهل بن حممد بن عثمان      )٤٩(
ـ ٢٥٥أهـ، تويف سنة    ) وأحسبه أول من صنف يف القراءات     : (والعروض، قال ابن اجلزري    . هـ

 . )١/٦٠٦ الوعاة بغية، ١/٣٢٠انظر غاية النهاية (
 بكر، شيخ القراء يف زمانـه، أول مـن سـبع        أبو املقرئ، جماهد   بنهو أمحد بن موسى بن العباس        (50)

 . )١/١٣٩ النهايةانظر غاية . (هـ٣٢٤السبعة، تويف سنة 
 مـوالهم القـرطيب،     األموي عمرو، الداين    أبوهو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر،            (51)

 صنف يف القراءات وعلومها كتباً      املقرئني حافظ، وشيخ مشايخ     املعروف بابن الصرييف، إمام عالمة    
 . )١/٥٠٣غاية النهاية (هـ ٤٤٤عديدة، تويف سنة 

هو يوسف بن علي بن جبارة بن حممد بن عقيل بن سوادة، أبو القاسم اهلذيل، أستاذ رّحال، طاف                   (52)
عن نفسه يف الكامـل،      ذكر ذلك    كماشيخاً،  ٣٦٥البالد يف طلب القراءات، ولقي يف هذا العلم         

 . )٢/٣٩٧غاية النهاية ، ١/٣٤٦القراءانظر معرفة (هـ ٤٦٥تويف سنة 
 شيخ النحاة، كان حيب الكـالم       بالفراء،هو حيىي بن زياد بن عبد اهللا الديلمي، أبو زكريا املعروف             )٥٣(

ـ ٢٠٧ القرآن، احلدود، اللغات، وغريها تويف سـنة         معاينومييل إىل االعتزال، لـه      ـ . هـ ر انظ
 . )٢/٣٧١ النهاية غاية، ١١/٢١٢هتذيب التهذيب(

 السنن، ثقة   صاحبهو عبد اهللا بن سليمان بن األشعث، أبو بكر السجستاين، ابن اإلمام أيب داود                )٥٤(
 . )١/٤٢٠انظر غاية النهاية (هـ ٣١٦مشهور، تويف سنة
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ـ مشهور، أستاذ املهدويهو أمحد بن عمار بن أيب العباس، أبو العباس           )٥٥( ه مؤلفـات يف التفسـري       ل

 . )١/٩٢غاية النهاية (هـ ٤٣٠والقراءات وغريها، تويف بعد 
 والعربية  القراءات بن حممد بن خمتار القيسي، إمام حمقق يف          وشمَُّح بن أيب طالب     مكي حممدهو أبو    )٥٦(

  وتفسري مشكل القرآن،   واهلداية،التبصرة، والكشف،   : وغريها، لـه حنو من تسعني مصنفاً منها        
 . )٢/٣٠٩انظر غاية النهاية (هـ ٤٣٧تويف سنة 

 التفسري والقراءات والفقه والتـاريخ، لــه        إمام جعفر،   أبو الطربي،هو حممد بن جرير بن يزيد        )٥٧(
 . )٢/١٠٦انظر غاية النهاية (هـ ٣١٠وغريه، تويف سنة ) القراءات(كتاب 

م، الصنعاين، احلافظ الكبري، عامل الـيمن،        مهام بن نافع، أبوبكر، احلمريي مواله      بن عبد الرزاق    هو )٥٨(
 . )٩/٥٦٣ السري، ٦/٣٨انظر اجلرح والتعديل (هـ ٢١١الثقة، تويف سنة 

 حجـة   ، شامة أبو املقدسي الشافعي،    القاسم،هو عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم بن عثمان، أبو            )٥٩(
غايـة النهايـة    (هــ   ٦٦٥  تويف سنة  العلوم،عالمة حافظ للفنون، وصنف الكثري يف أنواع من         

١/٣٦٥( . 
 بن أيب عامر، احلمريي األصبحي املدين، إمام دار اهلجـرة،           مالك أنس بن    بن مالكهو أبو عبد اهللا      )٦٠(

 . )٨/٤٨انظر السري (هـ ١٧٩وحجة األمة، تويف سنة 
أو عمر،   عاصم النمري األندلسي القرطيب املالكي،       بن عبد الرب    بنهو يوسف بن عبد اهللا بن حممد         )٦١(

 عاماً وتـويف  ٩٥ حافظ املغرب يف زمانه، حمدث ومؤرخ وأديب، عاش الفائقة،صاحب التصانيف  
 . )٨/٢٤٠ ، واالعالم١٨/١٥٣انظر السري (هـ ٤٦٣سنة 

 أئمة السلف والسنة، صـنف      من الشافعي، البغويهو أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد الفراء           )٦٢(
 . )٢/٢٥٩، األعالم ١٩/٤٣٩السري (هـ ٥١٦ة، تويف سنة يف التفسري واحلديث مؤلفات قيم

 قاض، من حفـاظ     ، العريب ابن بكر   أبوهو حممد بن عبد اهللا بن حممد بن املعافري اإلشبيلي املالكي،             )٦٣(
، األعـالم   ٢٠/١٩٧:السـري انظـر     (هـ  ٥٤٣نة  ـاحلديث، وصنف يف علوم كثرية، تويف س      

٦/٢٣٠( . 
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 إمام اللغـة واألدب، ومـن فرسـان الكـالم           الفارايب، أبو نصر،    ي،اجلوهرهو إمساعيل بن محاد      )٦٤(

 . )١/٤٤٦ الوعاة بغيةانظر (هـ ٣٩٣واألصول، تويف سنة 
 ويقـال – الصـغاين  العمـري هو احلسن بن حممد بن احلسن بن حيدر بن علي القرشي العدوي              )٦٥(

ـ ٦٥٠  تـويف سـنة    التصـانيف،  احلنفي، أبو الفضائل، إمام اللغة وصـاحب         -الصاغاين   .هـ
 . )١/٥١٩ : بغية الوعاة،٢٣/٢٨٢انظر السري (

 .وحنو ذلك ") معانيه"ذكره الفراء يف :(كقولـه ) ٦٦(
هو أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، أبو عبداهللا، إمام أهل السنة، ثقة حـافظ فقيـه حجـة ورع                    ) ٦٧(

 ) .٩٦ ترمجة ٨٤: انظر التقريب ص(هـ ٢٤١مشهور، تويف سنة 
  .٥٣-٢٩/ ١٨: ح الرباين بترتيب مسند أمحد انظر الفت) ٦٨(
ـ ٢٦١هو مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري، إمام حافظ ثقة فقيه،تويف سنة              ) ٦٩( . هـ

 ) .٦٦٢٣ ترمجة ٥٢٩: انظر التقريب ص(
انظر . (هـ٦٧٦هو حيىي بن شرف الدين بن مري النووي الشافعي، أبو زكريا، عامل فقيه،تويف سنة               ) ٧٠(

 ) .١٤٩/ ٨: الم األع
  .٥٦٠/ ١: انظر صحيح مسلم ) ٧١(
  .١٥: القمر ) 72(
، )١٤/ ١: انظر النشـر     ( بال خالف  ةعشري" كرمّد"، وقراءة   ٥٦٦-٥٦٥/ ١: صحيح مسلم   ) ٧٣(

 ) .٤٩٠/ ٥: ، احملرر الوجيز٤٣١/ ٢: احملتسب: انظر. (شاذة " والذكر واألنثى"وقراءة 
وغريها، " السنن"السجستاين، أبو داود، ثقة حافظ عامل مصنف        هو سليمان بن األشعث بن إسحاق       ) ٧٤(

 ) .٢٥٣٣ ترمجة ٢٥٠: التقريب ص. (هـ ٢٧٥تويف سنة 
  .٢٩٧-٢٧٧/ ٤: انظر سنن أيب دواد ) ٧٥(
انظـر  . (، والقراءة املذكورة قرأ هبا املدنيان وابن عامر والكسائي وخلف           ٩٥: من سورة النساء    ) ٧٦(

 ) .٢٥١/ ٢: النشر 
 ) .٢٨٩/ ٢: انظر النشر. (، والقراءة املذكورة قرأ هبا الكسائي ويعقوب ٤٦:  سورة هود  من(77)

 ) .٢٧١/ ١: انظر النشر . (، وكال القراءتني سبعيتان ٤: من سورة الفاحتة ) ٧٨(
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هو حممد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي، أبو عيسى، صاحب السنن، إمام ثقة، تـويف سـنة        ) ٧٩(

 ) .٦٢٠٦ ترمجة ٥٠٠: تقريب صانظر ال. (هـ٢٧٩
  .١٩٨-١٨٥/ ٥: انظر سنن الترمذي ) ٨٠(
هو أمحد بن شعيب بن علي بن سنان، أبو عبدالرمحن، النسائي، صاحب السنن، حافظ ثقة، تـويف                 ) ٨١(

 ) .٤٧ ترمجة ٨٠: انظر التقريب ص. (هـ ٣٠٣سنة 
، )الفتح (٢٣/ ٩: لبخاري  ، واحلديث املشار إليه أخرجه ا     ١٥٤-١٤٦/ ٢: انظر سنن النسائي    ) ٨٢(

 . متواتر هو، و٥٦٠/ ١: ومسلم 
هو عبداهللا بن سليمان بن األشعث، السجستاين، أبو بكر بن أيب داود، من كبار حفـاظ احلـديث          ) ٨٣(

 ) .٩١/ ٤، األعالم ٢٣٠/ ١٣: السري . (هـ ٣١٦واملصنفني فيه، تويف سنة 
  .٦١٠/ ٢: انظر كتاب املصاحف ) ٨٤(
  .٧٦٩: ٢: ، وتذكرة احلفاظ ٢٣٠/ ١٣: انظر السري ) ٨٥(
ند، تـويف سـنة     ــهو أمحد بن عمرو بن عبداخلالق، أبو بكر البزار، حافظ حمّدث، صاحب املس            ) ٨٦(

 ) .١٨٩/ ١: انظر األعالم . (هـ ٢٩٢
  وقد أشار إليهما الذهيب يف       . واهللا املستعان    -حسب علمي -وكال الكتابني يف حكم املفقود      : قلت) ٨٧(

 .١٤٤٩، كشف الظنون ص٣٨، وانظر الفهرست ص٣١/ ٩، وانظر الفتح ٢٦٩/ ١٢ :السري 
  .٣١٤/ ٨: انظر التمهيد ) ٨٨(
 ، واآليـة   ١٧٩/ ٨: الفـتح   .."  أيامـاً معـدودات     "كتاب التفسري، بـاب     : صحيح البخاري   ) ٨٩(

:يطيقونه ٢٠٦/ ١: انظر احملتسب  (.، والقراءة املذكورة شاذة ١٨٤: البقرة. ( 
، واآلية بدون   ١٨٦/ ٨: الفتح  .. "  ليس عليكم جناح    "كتاب التفسري، باب    : حيح البخاري   ص) ٩٠(

 ) .٢٧٤/ ١: انظر احملرر الوجيز  (.، والقراءة املذكورة شاذة ١٩٨:البقرة ) يف مواسم احلج(
، ١٨٩-١٨٨/ ٨: الفـتح   " أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة    "كتاب التفسري، باب    : صحيح البخاري   ) ٩١(

 ) .٢٩٦/ ٢: انظر النشر . ( وكال القراءتني سبعيتان ١١٠:ية يف سورة يوسف واآل
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-٤٢٣/ ٨: الفـتح   " قال أرأيت إذ أوينا إىل الصـخرة      "كتاب التفسري، باب    : صحيح البخاري   ) ٩٢(

الكهف " وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً وأما الغالم فكان أبواه مؤمنني           "، واآلية   ٤٢٤
 ) .٥٣٦/ ٣: انظر احملرر الوجيز  (.ة املذكورة شاذة ، والقراء٨٠-٧٩: 

 -بفـتح املـيم وضـمها     -تني  ء، وكال القرا  ٣٥٣/ ٨: كتاب التفسري، الفتح    : صحيح البخاري   ) ٩٣(
 ) .٢٨٨/ ٢: انظر النشر . (سبعيتان 

: انظر النشر . (بعيتان  ـ، وكال القراءتني س   ٣٨٢/ ٨: ح  ـكتاب التفسري، الفت  : صحيح البخاري   ) ٩٤(
٢٨٨/ ٢. ( 

: انظر النشر . (بعيتان  ــ، وكال القراءتني س   ٧٠٠/ ٨: كتاب التفسري، الفتح    : صحيح البخاري   ) ٩٥(
٣٧٨/ ٢. ( 

ـ ٦٨هو عبيد بن عمري بن قتادة الليثي، أبو عاصم املكي، تابعي جممع على ثقته، تويف سـنة                  ) ٩٦( . هـ
 ) .٤٣٨٥ ترمجة ٣٧٧: انظر التقريب ص(

انظـر احملـرر     (.  والقراءة املذكورة شاذة      ٧٠٦/ ٨:  التفسري، الفتح    كتاب: صحيح البخاري   ) ٩٧(
 ) .٤٩٢/ ٥: الوجيز

انظـر احملـرر     (.  والقراءة املذكورة شاذة      ٧٢٨/ ٨: كتاب التفسري، الفتح    : صحيح البخاري   ) ٩٨(
 ) .٥١٧/ ٥: الوجيز

 " .راءاتمصادر احلافظ وآراؤه يف مسائل الق"أحصيت هذه اآلراء يف البحث األول ) ٩٩(
 " .نزل القرآن بلسان قريش والعرب" باب -  كتاب فضائل القرآن ٩/ ٩: انظر الفتح ) ١٠٠(
 " .أنزل القرآن على سبعة أحرف" باب - كتاب فضائل القرآن ٢٣/ ٩: انظر الفتح ) ١٠١(
 . باب التجارة أيام املوسم - كتاب احلج ٥٩٥/ ٣: انظر الفتح ) ١٠٢(
 ويراجع تفصيل هذه املسألة يف حبـث        ) .٢٠٥٠( البيوع حديث     كتاب ٢٩٠/ ٤: انظر الفتح   ) ١٠٣(

 ) .١، رقم٢٤العدد (جملة جامعة أم القرى ) : املنهاج يف حكم القراءات(
  . ٣٧٠/ ٤: ، وانظر تغليق التعليق ٧٠٦/ ٨: انظر الفتح ) ١٠٤(
  .٢٦:   الزخرف  إنين براء مما تعبدون :من قولـه تعاىل ) ١٠٥(
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غايـة  . (هـ  ٢٩٠ذان بن عيسى، أبو العباس الرازي إمام ثقة عامل، تويف سنة            هو الفضل بن شا   ) ١٠٦(

 ) .١٠/ ٢: النهاية 
  .٣٠٧/ ٤:  التعليق قليغ، وانظر ت٥٦٨/ ٨: انظر الفتح ) ١٠٧(
  .٩:   اجلمعة  فاسعوا إىل ذكر اهللا :من قولـه تعاىل ) ١٠٨(
  .٣٤١/ ٤: انظر تغليق التعليق  سورة اجلمعة، و-  كتاب التفسري ٦٤٢/ ٨: انظر الفتح ) ١٠٩(
  .٢: احلج ) ١١٠(
  .٤٤٢/ ٨: الفتح ) ١١١(
هو حممود بن عمر بن حممد اخلوارزمي، جار اهللا، أبو القاسم، عـامل باللغـة واألدب، معتـزيل                  ) ١١٢(

 ) .١٧٨/ ٧: األعالم . (هـ ٥٣٨املذهب، تويف سنة 
 ) .٣٠/ ٢: انظر احملتسب (.  وقراءة ابن عباس املذكورة شاذة ٣١: من سورة الرعد ) ١١٣(
  .٢٣: اإلسراء ) ١١٤(
  .٣٧٣/ ٨: الفتح ) ١١٥(
  .٣٨-٢٣/ ٩: الفتح ) ١١٦(
انظـر   ( .٨٢: الواقعة  " وجتعلون رزقكم "، وهي شاذة والقراءة املتواترة      ٥٢٢/ ٢: انظر الفتح   ) ١١٧(

 ) .٣٦١/ ٢: احملتسب
  .٥٨: الـذاريات   "  هو الرزاق  إن اهللا "، وهي شاذة والقراءة املتواترة      ٣٦٠/ ١٣: انظر الفتح   ) ١١٨(

 ) .١٨٣/ ٥: انظر احملرر الوجيز(
انظـر   ( .٢: آل عمـران    " احلي القيوم "، وهي شاذة والقراءة املتواترة      ٦٦٦/ ٨: انظر الفتح   ) ١١٩(

 ) .٢٤٦/ ١: احملتسب
ر انظ (.١: األعلى" سبح اسم ربك األعلى   "،وهي شاذة والقراءة املتواترة     ٧٠٠/ ٨: انظر الفتح   ) ١٢٠(

 ) .٤٦٨/ ٥: احملرر الوجيز
د بن عبدالرمحن بن حميصن السهمي موالهم املكي، مقرئ أهل مكة، ثقة، تـويف سـنة                ـهو حمم ) ١٢١(

 ) .١٦٧/ ٢: غاية النهاية . (هـ ١٢٣
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: البقرة " فليؤد الذي اؤمتن"، وقراءة ابن حميصن شاذة والقراءة الصحيحة    ٤٠٤/ ١: انظر الفتح   ) ١٢٢(

 ) .٣٨٨/ ١: الوجيزانظر احملرر  ( .٢٨٣
هو أبو سعيد احلسن بن يسار البصري ن إمام أهل زمانه علماً وعمالً وزهداً وفصاحة، تويف سنة                 ) ١٢٣(

 ) .٢٣٥/ ١: غاية النهاية . (هـ ١١٠
، والصـحيحة   )٤/٧١:احملـرر الـوجيز   : انظر (، وقراءة احلسن شاذة   ٢٤٦/ ١١: انظر الفتح   ) ١٢٤(

  .١٣١ :واآلية يف سورة طه  بسكون اهلاء،
هو أبو حممد سليمان بن مهران األعمش األسدي الكويف موالهم، إمام جليل حافظ متقن، تـويف                ) ١٢٥(

 ) .٣١٥/ ١: غاية النهاية . (هـ ١٤٨سنة 
: باخلاء وهي يف سورة طه      " خوار" وقراءة األعمش شاذة، والصحيحة      ١٦٧/ ١٣: انظر الفتح   ) ١٢٦(

٨٨.  
  .١٨: لقمان ) ١٢٧(
  .٤٦٦/ ٦: الفتح ) ١٢٨(
  .٢٨: الطور ) ١٢٩(
 ) .٣٧٨/ ٢: انظر النشر . (، وقد قرأ أبو جعفر بالفتح أيضاً ٣٧/ ٥: الفتح ) ١٣٠(
  .٤٨: من سورة النحل ) ١٣١(
  .٤٣٥،٥٣٩/ ٧، ٧٣/ ٢:  وانظر أمثلة أخرى يف٢١/ ٢: الفتح ) ١٣٢(
  .٦٤: من سورة آل عمران ) ١٣٣(
  .٢٢٤/ ١٠، ٤٣٥/ ٧، ٤٥٦/ ٦:  وانظر أمثلة أخرى يف٢١٦/ ٨: الفتح ) ١٣٤(
  .٨٢: يف سورة الواقعة " وجتعلون رزقكم:" واآلية ) ١٣٥(
  .١٩٧/ ٨، ٩/ ١١، ٢٩٠/ ٤: ، وانظر أمثلة أخرى يف٥٢٢/ ٢: الفتح ) ١٣٦(
  .٥٣٦/ ٣: الفتح ) ١٣٧(
  .٣٦: احلج ) ١٣٨(
  .٢٧٥/ ٢: انظر اإلحتاف ) ١٣٩(
  .٤٤: الكهف ) ١٤٠(
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  .٤٠٨/ ٨الفتح ) ١٤١(
  .٢٧٧/ ٢: انظر النشر ) ١٤٢(
  .٩٥: األنبياء ) ١٤٣(
  .٦٦١٢  كتاب القدر حديث ٥٠٣/ ١١: الفتح ) ١٤٤(
  .١٩١/ ١، ٣٢٤/ ٢: انظر النشر ) ١٤٥(
 ) .٥٩٠/ ١: الفتح  . (٥١٦كتاب الصالة برقم : احلديث يف صحيح البخاري ) ١٤٦(
  .٣: الطالق ) ١٤٧(
  .٥٩١/ ١: الفتح ) ١٤٨(
  .٣٨٨/ ٢: انظر النشر ) ١٤٩(
 .  ٦٧: األنفال ) ١٥٠(
 .وسيأيت ذكرها " اآلخرة" والقراءة املذكورة شاذة، والقراءة املشهورة بنصب ٧/ ٣: الفتح ) ١٥١(
  .١٠٢: البقرة ) ١٥٢(
  .٢٢٤/ ١٠: الفتح ) ١٥٣(
  .١٦٥: األعراف ) ١٥٤(
  .٣٧٧/ ١: ، احملتسب ٢٧٢/ ٢: ، وانظر القراءات فيها يف النشر ٣٠١/ ٨: الفتح ) ١٥٥(
  .١٠٦: البقرة ) ١٥٦(
  .١٦٧/ ٨تح الف) ١٥٧(
  .١٤: سبأ ) ١٥٨(
  .٢١٦/ ١٣: الفتح ) ١٥٩(
  .٢٤: سورة ص ) ١٦٠(
  .٤٥٧/ ٦: الفتح ) ١٦١(
 . وغريها ٩٧: البقرة ) ١٦٢(
  .١٦٦/ ٨: الفتح ) ١٦٣(
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  .١٠٦: البقرة ) ١٦٤(
  .١٦٧/ ٨: الفتح ) ١٦٥(
 :  الفـتح    من مسألة عنايـة احلـافظ بـالقراءات، وانظـر أمثلـة أخـرى يف              ) ٥(انظر فقرة   ) ١٦٦(

٣٧٣ /٨، ١٩٧ /٨، ٩ /١١.  
  .٣: امللك ) ١٦٧(
  .٦٦٠/ ٨: الفتح ) ١٦٨(
  .٣٨٩/ ٢: انظر النشر ) ١٦٩(
  .٣:   الطالق  إن اهللا بالغ أمره :من قولـه تعاىل ) ١٧٠(
  .٣٨٨/ ٢: انظر النشر ) ١٧١(
 ) .٥٩٠/ ١: الفتح   (٥١٦: كتاب الصالة، حديث: صحيح البخاري ) ١٧٢(
  .٥٩١/ ١الفتح ) ١٧٣(
  .٢:   احلج  وترى الناس سكارى وما هم بسكارى :ولـه تعاىل من ق) ١٧٤(
  .٣٢٥/ ٢: النشر ) ١٧٥(
  .٤٧/ ٢: ، الفتح ٥٦٧كتاب مواقيت الصالة، حديث : صحيح البخاري ) ١٧٦(
  .٤٩/ ٢: الفتح ) ١٧٧(
  .٦٧: األنفال ) ١٧٨(
 ) .٦/ ٣: الفتح  .  (١١٢١كتاب التهجد، حديث : صحيح البخاري ) ١٧٩(
الكواكـب  "د بن يوسف بن علي بن سعيد، مشس الدين الكرماين، عامل باحلديث، لــه               هو حمم ) ١٨٠(

 ) .٢٧٩/ ١: بغية الوعاة .  (هـ ٧٨٦وغريه، تويف سنة " الدراري يف شرح البخاري
  .٧/ ٣: الفتح ) ١٨١(
  .٥٥٢/ ٢: ، احملرر الوجيز البن عطية ٣٩٧/ ١: انظر احملتسب ) ١٨٢(
از، أبو الربيع الزهري موالهم املدين، مقرئ ضـابط، مـات بعـد             سليمان بن مسلم بن مج    : هو) ١٨٣(

 ) .٣١٥/ ١: غاية النهاية .  (السبعني واملائة
  .٢٣٨: ، البقرة )صالة العصر(اآلية بدون ) ١٨٤(
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 ) .١٩٥/ ٨: الفتح  .  (٤٥٣٣كتاب التفسري، حديث : صحيح البخاري ) ١٨٥(
 ) .٥٧٠/ ٢: تفسري الطربي (:، وقد خرج الطربي بسنده مثله ١٩٧/ ٨: الفتح ) ١٨٦(
عروة بن الزبري بن العوام أبو عبداهللا املدين، وردت الرواية عنه يف حروف القرآن، روى عن                : هو) ١٨٧(

وابنه هشام ابن عروة بن الزبري،      ) ٥١١/ ١: غاية النهاية   .  (هـ  ٩٣أبويه وعائشة، تويف سنة     
 ) .٣٤/ ٦: السري.  (هـ ببغداد ١٤٦أبو املنذر القرشي املدين، إمام ثقة حمدث، تويف سنة 

  .٣٢٣/ ١: ، احملرر الوجيز ٥٧١/ ٢: ، وانظر تفسري الطربي ١٩٥/ ٨: الفتح ) ١٨٨(
 ) .٢٥١: ١٣:(، الفتح ٧٢٨٨كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، حديث : صحيح البخاري ) ١٨٩(
  .٩٧٥/ ٢كتاب احلج، باب فرض احلج مرة يف العمر  : صحيح مسلم ) ١٩٠(
  .٣: ى الضح) ١٩١(
هو إبراهيم بن أيب عبلة بن يقظان، أبو إمساعيل، الشامي الدمشقي، تابعي ثقة كبري، لـه اختيار يف       ) ١٩٢(

 ) .١٩/ ١غاية النهاية .  (هـ ١٥١القراءات، تويف سنة 
  .٢٦٠/ ١٣: الفتح ) ١٩٣(
  .٦٤/ ١٠: ، اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ٤٣٢/ ٢: انظر احملتسب ) ١٩٤(
  .١٩٦ :البقرة ) ١٩٥(
هو علقمة بن قيس بن عبداهللا بن مالك، أبو شبل النخعي، فقيه كبري، قرأ علـى ابـن مسـعود                    ) ١٩٦(

 ) .٥١٦/ ١: غاية النهاية .  (هـ ٦٢وغريه، تويف سنة 
هو مسروق بن األجدع بن مالك، أبو عائشة، اهلمداين الكويف، إمام مشهور زاهد عامل، تويف سنة                ) ١٩٧(

 ) .٩٤/ ٢: غاية النهاية . (هـ٩٥
هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود، أبو عمران النخعي الكويف، إمام مشهور زاهـد عـامل،                  ) ١٩٨(

 ) .٣٠/ ١: غاية النهاية .  (هـ ٩٥تويف سنة 
  .٢٦٦/ ١: ، وانظر احملرر الوجيز ٢١٣/ ٢: انظر تفسري الطربي ) ١٩٩(
  .٣٧٨/ ٣: الفتح ) ٢٠٠(
  .٥٩٥/ ٣: الفتح ) ٢٠١(
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  .٩٧: آل عمران ) ٢٠٢(
  .١٠١/ ٢: ، زاد املعاد ٨-٧/ ٢٦: انظر الفتاوى ) ٢٠٣(
  .١٨٤: البقرة ) ٢٠٤(
، ٣٦٣-٣٦٢/ ١: ، املصاحف البن أيب داود      ١٤٣/ ٢: تفسري الطربي : وانظر هذه القراءة يف   ) ٢٠٥(

  .١١٨/ ١: احملتسب البن جين 
 ) .١٧٩/ ٨: الفتح  .  ()٤٥٠٥(كتاب التفسري حديث : صحيح البخاري ) ٢٠٦(
  .١٨٠/ ٨: الفتح ) ٢٠٧(
  .١٨٤: البقرة ) ٢٠٨(
  .٢٢٦/ ٢: انظر النشر ) ٢٠٩(
  .١٨١/ ٨: الفتح ) ٢١٠(
  .١٤٧/ ٢: تفسري الطربي ) ٢١١(
  .٣٣٩/ ١: ، الربهان للزركشي٢٨٢/ ١: انظر اإلتقان للسيوطي) ٢١٢(
  .٢٠: النساء ) ٢١٣(
بن بكار مـن وجـه آخـر        ، وقد ذكر احلافظ أن األثر املذكور أخرجه الزبري          ٢٠٤/ ٩: الفتح  ) ٢١٤(

خر عن مسروق عن عمر فذكره متصالً مطـوالً، وأصـل       آمنقطع، وأخرجه أبو يعلى من وجه       
   عنـد أصـحاب السـنن وصـححه ابـن حبـان           " ال تغالوا يف صدقات النساء    "قول عمر   

 واألثر فيه ضعف كما أشار إىل ذلـك اهليثمـي يف جممـع              واحلاكم، لكن ليس فيه قصة املرأة،     
، املقصد العلي يف زوائـد أيب يعلـى         ١٨٠/ ٦مصنف عبدالرزاق   :(وانظر   ،٢٨٤/ ٤الزوائد  
 ) . ٣٣٥/ ١٠املوصلي 

  .١٨٥: البقرة ) ٢١٥(
. هــ  ٣١٩هو حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، أبو بكر، فقيه جمتهد حافظ، تويف سـنة         ) ٢١٦(

 ) .٤٩٠/ ١٤: السري (
 .ضان  باب قضاء رم٢٤٢/ ٤انظر مصنف عبدالرزاق ) ٢١٧(
 ) .٤٩حديث رقم (ك الصيام، باب ما جاء يف قضاء رمضان والكفارات : انظر املوطأ ) ٢١٨(
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  .١٨٩/ ٤: الفتح ) ٢١٩(
  .٤٩٧/ ٧: على املقنع أليب الفرج بن قدامة املقدسي " الشرح الكبري: "انظر ) ٢٢٠(
  .٦: املائدة ) ٢٢١(
  .٢٥٤/ ٢: انظر النشر ) ٢٢٢(
  .٢٩٨-٢٩٣/ ١" : الشرح الكبري" يف انظر تفصيل املسألة وأدلتها) ٢٢٣(
  .٢٦٨/ ١: الفتح ) ٢٢٤(
  .١٨٨: آل عمران ) ٢٢٥(
هو مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية، أبو عبدامللك القرشي األمـوي، روى عـن عمـر                   ) ٢٢٦(

 ) .٤٧٦/ ٣: السري .  (هـ ٦٥وعثمان وعلي وغريهم، تويف سنة 
  .١٨٧: آل عمران ) ٢٢٧(
 ) .٢٣٣/ ٨: الفتح  .  (٤٥٦٨تاب التفسري، حديث ك: صحيح البخاري ) ٢٢٨(
هو أبو حممد عبدالرحيم بن عبدالوهاب بن عبدالكرمي، ابن القاضي تقي الدين احلسني بن موسى               ) ٢٢٩(

بن عيسى بن موسى بن رزين احلموي األصل، القاهري، جنم الدين، مسع الصحيح مـن سـت                 
.  هــ   ٧٩١، تويف سنة    "الصحيح"غالب  الوزراء، وابن الشحنة، ومسع عليه احلافظ ابن حجر         

 ) .٢٣٠/ ٢: انظر اجملمع املؤسس(
  .٨٣: سورة غافر ) ٢٣٠(
هو عبداهللا بن حبيب بن ربيعة، أبو عبدالرمحن السلمي الضرير مقري الكوفة، تابعي جليـل روى         ) ٢٣١(

 ) .٤١٣/ ١: غاية النهاية.  (هـ ٧٤عن عمر وعثمان وعلي وغريهم، مات سنة 
 جبري بن هشام األسدي، أبو حممد الكويف، تابعي جليل، قرأ على ابن عباس وغريه،               هو سعيد بن  ) ٢٣٢(

 ) .٣٠٥/ ١: غاية النهاية .  (هـ ٩٥قتله احلجاج سنة 
  .٢٣٥/ ٨: الفتح ) ٢٣٣(
، وفيه نسبة هذه القراءة إىل سـعيد بـن جـبري وأيب             ٥٥٣/ ١: انظر احملرر الوجيز البن عطية      ) ٢٣٤(

 . عبدالرمحن السلمي



 
 

 
 
 هـ١٤٢٥، صفر ٢٩، ع١٧جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٦٦
 
 

  .١٩٥/ ٢: ، شرح اجلعربي على الشاطبية٢٧٩/ ١: انظر فتح الوصيد (235)
هو معمر بن املثىن البصري اللغوي، أبو عبيدة، موىل بين تيم، أول من صنف يف غريب احلديث،                 ) ٢٣٦(

بغية : انظر.  (هـ٢٠٩وله اجملاز يف غريب القرآن وأيام العرب ومعاين القرآن وغريها،تويف سنة           
 ) .٢٩٤/ ٢: الوعاة 

 ) .٢٠/ ٢: الفتح   (٥٣٩كتاب مواقيت الصالة، حديث : صحيح البخاري ) ٢٣٧(
  .٤٨: النحل ) ٢٣٨(
  .٢١/ ٢: الفتح ) ٢٣٩(
  .٣٧: ٢: ، الكشف املكي ٣٠٤/ ٢: انظر النشر ) ٢٤٠(
  .٤٣: املعارج ) ٢٤١(
 .١٨٦/ ٣: ، املعاين للفراء ٢٧٠/ ٢: ، وانظر جماز القرآن أليب عبيدة ٢٢٦/ ٣: الفتح ) ٢٤٢(
  .٣٣٦/ ٢: ، الكشف ٣٩١/ ٢: انظر النشر ) ٢٤٣(

 هو علي بن خلف بن بطال القرطيب، أبو احلسن، شارح صحيح البخاري، يعرف بابن اللجام، من         (244)
  .٤٧/ ١٨: السري. (هـ ٤٤٩كبار املالكية، تويف سنة 

  .٣٠: األنبياء ) ٢٤٥(
  .٢٩/ ٥: الفتح ) ٢٤٦(
  .١٣٢/ ٢: كربي للع" اإلمالء"، وانظر ٢٦٣/ ٢: اإلحتاف ) ٢٤٧(
 ) .٤٠٩/ ٨: الفتح  .  (٤٧٢٥كتاب التفسري، حديث : صحيح البخاري ) ٢٤٨(
  .٦٦: الكهف ) ٢٤٩(
  .٤١٨-٤١٧/ ٨: الفتح ) ٢٥٠(
  .٦: النساء ) ٢٥١(
  .١٠: الكهف ) ٢٥٢(
  .٢٤الكهف ) ٢٥٣(
  .٣١٢/ ٢: النشر ) ٢٥٤(
  .)٣٨٤/ ٨: الفتح .  (كتاب التفسري، سورة النحل : صحيح البخاري ) ٢٥٥(
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  .٦٢: النحل ) ٢٥٦(
  .٣٨٥/ ٨: الفتح ) ٢٥٧(
  .١٨٦-١٨٥/ ٢: ، اإلحتاف ٣٠٤/ ٢: النشر : انظر ما يتعلق هبذه القراءات يف) ٢٥٨(
  .٢٦٢/ ١: ، اإلتقان ١٠/ ١: انظر النشر ) ٢٥٩(
العجاج هو عبداهللا بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي، أبو الشعثاء، من الشعراء، تويف                ) ٢٦٠(

 .هـ٩٠سنة 
.  هـ  ١٤٥وولده رؤبة بن عبداهللا، أبو اجلحاف، أو أبو حممد، راجز، من الفصحاء املشهورين، تويف سنة                

 ) .٣٤/ ٣، ٨٦/ ٤: انظر اإلعالم (
هبمزة بـدل   " آجوج ومأجوج :"وقرأ رؤبة بن العجاج      :(٥٤٢/ ٣يف احملرر الوجيز البن عطية        ) ٢٦١(

 .اهـ ) الياء
 . السجستاين وقد تقدمت ترمجته هو سهل بن حممد، أبو حامت) ٢٦٢(
  .٩٩: الكهف ) ٢٦٣(
  .١٠٦/ ١٣: الفتح ) ٢٦٤(
 :للعكـربي   " اإلمـالء "،  ٢٢٥/ ٢: ، اإلحتـاف    ٧٧/ ٢: الكشف  : انظر توجيه اللفظتني يف     ) ٢٦٥(

١٠٨/ ٢.  
  . ٨٩: طه ) ٢٦٦(
  .٢٤/ ٢حنوه يف  جماز القرآن ، وانظر ٤٢٧/ ٦: الفتح ) ٢٦٧(
 عبدالرحيم بن عطية األندلسي، أبو حممد، القاضي، فقيه مفسر حنـوي            هو عبداحلق بن غالب بن    ) ٢٦٨(

 ) .٧٣/ ٢: بغية الوعاة .  (هـ ٥٤٢شاعر أديب، تويف سنة 
  .٥٩/ ٤: احملرر الوجيز ) ٢٦٩(
  .٧: وهي جزء آية من سورة هود ) ٢٧٠(
 ) .٤٠٣/ ١٣: الفتح  .  (٢٢كتاب التوحيد، باب : صحيح البخاري ) ٢٧١(
  .٤٠٨/ ١٣: الفتح ) ٢٧٢(



 
 

 
 
 هـ١٤٢٥، صفر ٢٩، ع١٧جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٦٨
 
 
  .١٦-١٥: الربوج ) ٢٧٣(
  .٣٦٩/ ٢: ، الكشف ٣٩٩/ ٢: انظر النشر ) ٢٧٤(
 ) .٣٨٤/ ٨: الفتح .  (كتاب التفسري : صحيح البخاري ) ٢٧٥(
  .١٢٧: النحل ) ٢٧٦(
 . ٣٦٩/ ١ عبيد يف جماز القرآن  انظر كالم أيب) ٢٧٧(
  .٧٠:  آية  وال تكن يف ضيق مما ميكرون :يعين قولـه تعاىل ) ٢٧٨(
  .٣٨٥/ ٨: الفتح ) ٢٧٩(
  .٤١/ ٢: وانظر توجيه القراءتني أيضاً يف الكشف ) ٢٨٠(
 ) .٢١/ ٣: الفتح .  (كتاب التهجد : صحيح البخاري ) ٢٨١(
  .٢٣/ ٣: الفتح ) ٢٨٢(
  .٣٤٤/ ٢: انظر الكشف ) ٢٨٣(
 ) .٢٦٧/ ١٢: الفتح .  (كتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم : صحيح البخاري ) ٢٨٤(
  .٥٤: ائدة امل) ٢٨٥(
  .٤١٣/ ١: ، وانظر ما ذكره من توجيه يف الكشف ٢٦٩/ ١٢: الفتح ) ٢٨٦(
 . وما بعدها ٢٤٨،٢٦٠/ ١: انظر املصاحف ) ٢٨٧(
 ) .٦٢٠/ ٨: الفتح .  (كتاب التفسري : صحيح البخاري ) ٢٨٨(
  .٦٢٣/ ٨: الفتح ) ٢٨٩(
  .٢٧: الرمحن ) ٢٩٠(
  .٣٨٢/ ٢: انظر النشر ) ٢٩١(
  . ٢٢٩/ ٥: جيز انظر احملرر الو) ٢٩٢(
  .٧٨: الرمحن ) ٢٩٣(
  .٢٧٢/ ١: ، املصاحف البن أيب داود ٣٨٢/ ٢: انظر النشر ) ٢٩٤(
  .١١٤/ ٣ معاين القرآن  ، وانظر كالم الفراء يف٦٢٢-٦٢١/ ٨: الفتح ) ٢٩٥(
  .١٢: الرمحن ) ٢٩٦(
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  .٢٧٢-٢٧١/ ١" : املصاحف"، ٣٨٠/ ٢: انظر النشر ) ٢٩٧(
  .٣٦: النساء ) ٢٩٨(
  .٢٥٩-٢٥٨/ ١: ملصاحف انظر ا) ٢٩٩(
  .٥٢٧/ ١: ، واإلحتاف ١٠٣: للداين  ص" املقنع"انظر ) ٣٠٠(
  .٢٧٤/ ١: املصاحف ) ٣٠١(
  .١٠٣ص : املقنع ) ٣٠٢(
هو شريح بن يزيد أبو حيوة احلضرمي احلمصي، صاحب القراءة الشاذة ومقرئ الشام، تويف سنة               ) ٣٠٣(

 ) .٣٢٥/ ١: غاية النهاية .  (هـ ٢٠٣
  .٥٠/ ٢: رر الوجيز احمل: انظر ) ٣٠٤(
  .٩: احلجر ) ٣٠٥(
  .٢٦٢/ ١: ، اإلتقان ١٠/ ١: النظر النشر ) ٣٠٦(
هو حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي البكري، أبو عبداهللا، فخر الدين، الرازي، اإلمام                 ) ٣٠٧(

كالم يف التفسري، وله مصنفات كثرية يف اللغة والعقيدة وعلم ال         " مفاتيح الغيب "املفسر، صحاب   
 ) .٣١٣/ ٦: األعالم .  (هـ ٦٠٦واإلعجاز وغريها، تويف سنة 

  .٩٣/ ٣" : مفاتيح الغيب"تفسري الرازي  ) ٣٠٨(
  .٢٩٧/ ٢: ، وانظر القراءة يف النشر ٩٠: يوسف  ) ٣٠٩(
 ) .٢٠٣/ ٢: الفتح (كتاب األذان باب من أمسع الناس تكبري اإلمام، : صحيح البخاري  ) ٣١٠(
اهللا بن عبداهللا بن مالك، مجال الدين، أبو عبداهللا الطائي الشافعي النحوي، كان             هو حممد بن عبد    ) ٣١١(

إماماً يف القراءات وعللها ويف اللغة والنحو والتصريف والشعر، مع حسن تدينه وصدق هلجتـه              
.  وكمال عقله، لـه مصنفات عديدة كاأللفية والتسهيل وإعراب أحاديث البخاري وغريهـا             

 ) .١٣٠/ ١: بغية الوعاة (. هـ ٦٧٢تويف سنة 
  .٢١شواهد التوضيح والتصحيح ص:  يف  مبعناه، وانظر قول ابن مالك٢٠٤/ ٢: الفتح  ) ٣١٢(
 ) .٤٨٨/ ١: الفتح .    (كتاب الصالة، باب الصالة على احلصري : صحيح البخاري  ) ٣١٣(
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   .١٨٨-١٨٦شواهد التوضيح ص:  يف مبعناه وانظر قول ابن مالك٤٩٠/ ١: الفتح  ) ٣١٤(
 ).٣٢٨/ ٤: الفتح.  (كتاب البيوع، باب البيعان باخليار ما مل يتفرقا : صحيح البخاري  ) ٣١٥(
  .٣٢٨/ ٤: الفتح  ) ٣١٦(
 ) .٣٥٣/ ٤: الفتح .." .  ( أو دابة تاعاًإذا اشترى م"كتاب البيوع، باب : صحيح البخاري  ) ٣١٧(
  .٢٨٤/ ٧: الفتح : ، وانظر أيضاً ٣٥٣/ ٤: الفتح  ) ٣١٨(
 ) .١٨/ ٧: الفتح  .  (٣٦٦١كتاب فضائل الصحابة، حديث : صحيح البخاري  ) ٣١٩(
  . ١٣٧: األنعام  ) ٣٢٠(
  .٢٦/ ٧: الفتح  ) ٣٢١(
  .٢٦٣/ ٢: النشر  ) ٣٢٢(
 ) .٢٤٤/ ٦: الفتح .  (كتاب فرض اخلمس : صحيح البخاري  ) ٣٢٣(
 إنه أول من نقط املصاحف،      هو حيىي بن يعمر، أبو سليمان العدواين البصري، تابعي جليل، قيل           ) ٣٢٤(

 ) . ٣٨١/ ٢: غاية النهاية .  (تويف قبل سنة تسعني 
  . ١٥٤: األنعام  ) ٣٢٥(
  .٨٤: الزخرف ) ٣٢٦(
  . ٢٤٤/ ٦: الفتح ) ٣٢٧(
  .٣٤٤/ ١: ، احملتسب ٣٦٤/ ٢: احملرر الوجيز : انظر) ٣٢٨(
  .٣٨/ ٢: اإلحتاف ) ٣٢٩(
 ) .٥٨/ ١٢: الفتح .  (رب اخلمر  باب الزنا وش-كتاب احلدود : صحيح البخاري ) ٣٣٠(
  . ١٦٩: آل عمران ) ٣٣١(
  .١٢٨شواهد التوضيح ص، وانظر كالم ابن مالك يف ٥٩/ ١٢: الفتح ) ٣٣٢(
  .٤٩٤/ ١: انظر اإلحتاف ) ٣٣٣(
  . ٢٤٤/ ٢: انظر النشر ) ٣٣٤(
 ) .٣٨٩/ ٧: الفتح  .  (٤٠٩٣كتاب املغازي حديث : صحيح البخاري ) ٣٣٥(
  . ١٤: اجلاثية ) ٣٣٦(



 
 

 
 

             ٧١                 حيىي زمزمي  .  د-منهج احلافظ ابن حجر يف االستدالل بالقراءات                         
 
 
  . ٣٩١/ ٧: الفتح ) ٣٣٧(
  .٦٤٦/ ٩الدر املصون ، وانظر كالم السمني يف ٤٦٧/ ٢: انظر اإلحتاف ) ٣٣٨(
  .٣٧٢/ ٢: انظر النشر ) ٣٣٩(
 ) .٤٧/ ٢: الفتح .  (كتاب مواقيت الصالة، باب فضل العشاء : صحيح البخاري ) ٣٤٠(
  .٢: احلج ) ٣٤١(
  . ٤٩/ ٢: الفتح ) ٣٤٢(
  . ٣٢٥/ ٢: النشر ) ٣٤٣(
 ) .٥٩٠/ ١: الفتح .  (كتاب الصالة، باب إذا محل جارية صغرية : يح البخاري صح) ٣٤٤(
  . ٣: الطالق ) ٣٤٥(
  . ٥٩١/ ١: الفتح ) ٣٤٦(
  . ٣٨٨/ ٢: النشر ) ٣٤٧(
 ) .١١/ ٦: الفتح . (كتاب اجلهاد، باب درجات اجملاهدين : صحيح البخاري ) ٣٤٨(
  . ٦: لقمان ) ٣٤٩(
  . ١٠٨: يوسف ) ٣٥٠(
  . ١٤٦: األعراف "  ال يتخذوه سبيالً"تواترة لآلية القراءة امل) ٣٥١(
  .٣٢٧/ ٢يف معاين القرآن كالم الفراء ر انظ) ٣٥٢(
  . ١١/ ٦: الفتح ) ٣٥٣(
 . ٤٥٤/ ٢: احملرر الوجيز ) ٣٥٤(
 ) . ٣٣٤/ ١٠: الفتح .  (كتاب اللباس، باب قص الشارب : صحيح البخاري ) ٣٥٥(
صاري، اإلمام النحوي املشهور، صـاحب التصـانيف        هو سعيد بن أوس بن ثابت، أبو زيد األن        ) ٣٥٦(

بغيـة  .  (هـ  ٢١٥اللغات، لغات القرآن، التثليث وغريها، تويف سنة        : األدبية واللغوية، منها  
 ) . ٥٨٢/ ١: الوعاة 
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احملكم واحمليط األعظـم    : هو علي بن أمحد بن سيده اللغوي النحوي، أبو احلسن الضرير، صنف             ) ٣٥٧(

 ) . ١٤٣/ ٢: بغية الوعاة .  (هـ ٤٥٨يف سنة يف اللغة وغريمها، تو
بالكاف، ولعله تصحيف، والصحيح أبو السمال املقرئ، وهو قعنب بـن أيب            " السماك"يف الفتح   ) ٣٥٨(

قعنب أبو السمال، العدوي البصري، لـه اختيار شاذ يف القراءة، وهو إمام يف العربية، تويف يف                
 ) . ٢٦٥/ ٢: ، بغية الوعاة ٢٧/ ٢: غاية النهاية .  (حدود الستني ومائة 

  . ٢٤٥-٢٤٤/ ١٠: الفتح ) ٣٥٩(
  . ١٤٦: األنعام ) ٣٦٠(
  . ٣٥٧/ ٢: احملرر الوجيز ) ٣٦١(
: الفتح   .  (كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن الرسول         : صحيح البخاري   ) ٣٦٢(

٢٥١/ ١٣ ( 
  . ٩٧٥/ ٢: عمر كتاب احلج، باب فرض احلج مرة يف ال: صحيح املسلم ) ٣٦٣(
 " .ودعك"ديد دال ش والقراءة املتواترة بت٣: الضحى ) ٣٦٤(
 . ، وقد تقدم هذا املثال يف املبحث الثالث ٢٦٠/ ١٣: الفتح ) ٣٦٥(

 
 
 
 
 
 
 

אאא
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 وزارة األوقـاف،    ،حمب الدين واعظ  .د:  حتقيق ،  "كتاب املصاحف "ابن أيب داود، أبو بكر عبد اهللا،         -١

 .هـ١٤١٦ط األوىل قطر، 
 .، مكتبة ابن تيمية، القاهرة "الفتاوى" ابن تيمية، أمحد بن عبدالسالم، -٢
 .  دار الكتب العلمية، بريوت،"النشر يف القراءات العشر"ابن اجلزري، مشس الدين حممد بن حممد،  -٣
 . قاهرة ال،، مكتبة املتنيب"غاية النهاية يف طبقات القراء"ابن اجلزري، مشس الدين،  -٤
  هـ١٤٠٠ بريوت ،، دار الكتب العلمية"منجد املقرئني ومرشد الطالبني "،ابن اجلزري، مشس الدين -٥
 حممـد .  حتقيـق د   ،  "القبس يف شرح موطأ مالك بن أنـس       " أبو بكر حممد بن عبد اهللا،        ،ابن العريب  -٦

 . م١٩٩٢، دار الغرب اإلسالمي ط أوىل، عبد اهللا ولد كرمي
 .هـ ١٤٠١، ط الثانية "زاد املعاد"حممد بن أيب بكر،  ابن القيم، -٧
 . م١٩٨٨ ط الثانية ،، دار املسرية"الفهرست"م، أبو الفرج حممد،  ابن الندي -٨
عبد . و د  ،علي ناصف : ، حتقيق "احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات     "ابن جين، أبو الفتح عثمان،       -٩

 . ـه١٤٠٦ ط الثانية ،الفتاح شليب، دار سزكني
ــي،     -١٠ ــن عل ــد ب ــر، أمح ــن حج ــر  " اب ــار العم ــر بأخب ــاء الغم ــق"إنب   :، حتقي

 . هـ١٣٩١ ،حسني حبشي، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية القاهرة. د
 . القاهرة ،، دار الكتاب اإلسالمي"هتذيب التهذيب"ابن حجر،  أمحد بن علي،   -١١
 . ، دار اجليل" املائة الثامنةالدرر الكامنة يف أعيان" ابن حجر، أمحد بن علي،  -١٢
 املطبعة األمريية   ، جمموعة من العلماء   :، حتقيق "رفع اإلصر عن قضاة مصر    "ابن حجر، أمحد بن علي،       -١٣

 . م١٩٥٧ بالقاهرة
بتصـحيح  / بريوت–دار املعرفة   " فتح الباري بشرح صحيح البخاري    " ابن حجر، أمحد بن علي،        -١٤

 . هللالشيخ عبد العزيز بن باز رمحه ا
 ، دار املعرفة  ،، حتقيق يوسف املرعشلي   "اجملمع املؤسس للمعجم املفهرس   "ابن حجر، أمحد بن علي،       -١٥

 . هـ١٤١٣، بريوت
 .، دار الرشيد، سوريا "تقريب التهذيب" ابن حجر، أمحد بن علي، -١٦
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مي، ط األوىل سعيد القريف، املكتـب اإلسـال  . د: ، حتقيق"تغليق التعليق" ابن حجر، أمحد بن علي،  -١٧

 .هـ ١٤٠٥
 مكـة، ط الثالثـة     -، املكتبة التجاريــة    "مقدمة ابن خلدون  " ابن خلدون، عبدالرمحن بن حممد،       -١٨

 .هـ ١٤١٧
، حممد الفالح : ، حتقيق "التمهيد ملا يف املوطأ من األسانيد     "ابن عبدالرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا،          -١٩

 . هـ١٤٠٠
عبدالسالم عبدالشايف، دار الكتب العلمية،     : ، حتقيق "احملرر الوجيز "لب،   ابن عطية، عبداحلق بن غا     -٢٠

 .هـ ١٤١٣ط األوىل 
السيد أمحد صـقر، دار التـراث، ط        : ، حتقيق "تأويل مشكل القرآن  "ابن قتيبة، عبداهللا بن مسلم،       -٢١

 . هـ١٣٩٣ الثانية
سيد أمحد صقر، دار إحياء الكتـب       ال: ، حتقيق "تفسري غريب القرآن  "ابن قتيبة، عبد اهللا بن مسلم،        -٢٢

 . هـ١٣٧٨ ،العربية
شواهد التوضيح والتصحيح ملشـكالت اجلـامع       " ابن مالك، مجال الدين حممد بن عبداهللا الطائي،          -٢٣

 .هـ ١٤٠٣ط الثالثة / حممد فؤاد عبدالباقي، عامل الكتب: ،  حتقيق"الصحيح
ــد،      -٢٤ ــر أمح ــو بك ــد، أب ــن جماه ــراء  "اب ــبعة يف الق ــاب الس ــق" اتكت   :حتقي

 . ط الثانية ، القاهرة، دار املعارف،شوقي ضيف .د
 ط األوىل   ، بـريوت  ،، دار احلـديث   "سنن أيب داود  "أبو داود السجستاين، سليمان بن األشعث،        -٢٥

 . هـ١٣٩١
طيـار  : حتقيق" املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز      " عبد الرمحن بن إمساعيل،      ،أبو شامة  -٢٦

 . هـ١٣٩٥دار صادر، بريوت قوالج، 
  ط األوىل  ،وهيب غاوجي، دار الكتب العلميـة     : ، حتقيق "فضائل القرآن "أبو عبيد القاسم بن سالم،       -٢٧

 .هـ١٤١١
 حممد فؤاد سزكني، مؤسسة الرسالة، ط الثانيـة       .، حتقيق د  "جماز القرآن "أبو عبيدة، معمر بن املثىن،       -٢٨

 . هـ١٤٠١
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حممد حسن  : ، حتقيق "التلخيص يف القراءات الثمان   "كرمي بن عبدالصمد،     أبو معشر الطربي، عبدال    -٢٩

 .هـ ١٤١٢ط األوىل /عقيل 
عـوض  .عيد مصطفى درويش، د   .، حتقيق د  "معاين القراءات "األزهري، أبو منصور حممد بن أمحد،          -٣٠

 . هـ١٤١٢بن محد القوزي، دار املعارف، ط األوىل 
 ط األوىل   ،دار اهلجـرة  " ا يف التفسري واألحكـام    ــات وأثره القراء "،حممد بن عمر   . د ،بازمول -٣١

 هـ١٤١٧
/ حممد زغلول سـالم   .د :حتقيق" نكت االنتصار لنقل القرآن   " الباقالين، أبوبكر حممد بن الطيب،        -٣٢

 . منشأة املعارف، االسكندرية
ط، املكتـب   زهري الشاويش وشعيب األرناؤو    :، حتقيق "شرح السنة "البغوي، احلسني بن مسعود،      -٣٣

 .  هـ١٤٠٣اإلسالمي، ط الثانية، 
  ط األوىل  ، عامل الكتـب   ،  شعبان إمساعيل .  د  : حتقيق ،  "إحتاف فضالء البشر  " أمحد بن حممد،     ،البنا -٣٤

 . هـ١٤٠٧
 .، دار احلديث، القاهرة "الفتح الرباين" البنا، أمحد بن عبدالرمحن، -٣٥
إبـراهيم عطـوة   :  حتقيق ،"اجلامع الصحيح=لترمذيسنن ا"الترمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى،        -٣٦

 . هـ١٣٩٥ ط الثانية ،عوض، مطبعة مصطفى البايب احلليب
 ،أمحد عبد الغفور عطـار، دار العلـم للماليـني         : ، حتقيق "الصحاح"اجلوهري، إمساعيل بن محاد،      -٣٧

 .هـ١٤٠٤ ط الثالثة ،بريوت
 . هـ١٤١٤، املكتبة التجارية "كشف الظنون"حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهللا،  -٣٨
   بريوت،، دار الكتاب العريب"املغرب يف ترتيب املعرب" أبو الفتح ناصر بن عبد السيد، ،اخلوارزمي -٣٩
عبـداملهيمن  .د: ،حتقيـق ١ج" جامع البيان يف القراءات السبع"الداين، أبو عمرو عثمان بن سعيد،       -٤٠

 . كمل حتقيقه باحثون آخرون وأ،هـ١٤٠٦طحان، رسالة يف جامعة أم القرى، 
 . هـ١٤٠٩، ط األوىل "فهرس األعالم املترجم هلم يف سري أعالم النبالء"الّدالل، عمار وجهاد،  -٤١
 ، مؤسسة الرسـالة، بـريوت، ط الثامنـة        "سري أعالم النبالء  "الذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد،        -٤٢
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 . هـ١٤١٢
 . حممد جاد احلق، مصر، ط األوىل: ، حتقيق"بارمعرفة القراء الك "،الذهيب، مشس الدين -٤٣
 .، دار أم القرى للطباعة والنشر، القاهرة "تذكرة احلفاظ" الذهيب، حممد بن أمحد، -٤٤
 .، دار إحياء التراث العريب، بريوت، ط الثالثة "مفاتيح الغيب" الرازي، حممد بن عمر بن حسني، -٤٥
عبد اجلليل شليب، عامل    .د: ، حتقيق "معاين القرآن وإعرابه  "،  الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري      -٤٦

 . هـ١٤٠٨الكتب، ط األوىل 
 . م١٩٨٦، دار العلم للماليني، ط السابعة "األعالم"الزركلي، خري الدين بن حممود،  -٤٧
 .هـ١٤١٧، دار ابن عفان، ط األوىل "قواعد التفسري مجعاً ودراسة"خالد بن عثمان، . السبت، د -٤٨
سـعد  .حتقيـق د  " منع املوانع عن مجع اجلوامع يف أصول الفقه       " السبكي، عبد الوهاب بن علي،        -٤٩

 .هـ١٤٢٠احلمريي، دار البشائر اإلسالمية، ط األوىل 
 ، دار الكتب العلمية، بـريوت، ط األوىل     "اإلهباج يف شرح املنهاج   " السبكي، علي بن عبد الكايف،        -٥٠

 . هـ١٤٠٤
اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن       "ين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن،        السخاوي، مشس الد   -٥١

 .٩٥٦٤نشر وزارة الشؤون اإلسالمية مبصر، ومصورة خمطوطة اجلامعة اإلسالمية برقم " حجر
 . هـ١٤١٢، دار اجليل، ط األوىل "الضوء الالمع ألهل القرن التاسع"السخاوي، مشس الدين،  -٥٢
أمحد اخلراط،  .د: ، حتقيق "الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون     "ليب، أمحد بن يوسف،      السمني احل   -٥٣

 . هـ١٤١١دار القلم، دمشق، ط األوىل 
أميـن سـويد    .، خمطوط، حقق د   "العقد النضيد يف شرح القصيد    " السمني احلليب، أمحد بن يوسف،        -٥٤

 . جزءاً منه كرسالة من جامعة أم القرى
حيي بن حممد زمزمي، رسالة علمية جبامعة : ، حتقيق"شرح حرز األماين"د بن عبداحلق،   السنباطي، أمح  -٥٥

 .أم القرى 
، مكتبة نـزار البـاز،ط      "اإلتقان يف علوم القرآن   "السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر،        -٥٦

 .هـ١٤١٧ األوىل
حممد أبو الفضل إبراهيم،    : ، حتقيق "اةبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنح     "السيوطي، جالل الدين،     -٥٧
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 .املكتبة العصرية، بريوت 
 ،، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم     "حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة     "السيوطي، جالل الدين،     -٥٨

 .هـ١٣٨٧  دار إحياء الكتاب العريب، ط األوىل
 .هـ١٤٠٣ ط أوىل ، دار الكتب العلمية،"طبقات احلفاظ"السيوطي، جالل الدين،  -٥٩
 .أمحد شاكر: ، حتقيق"الرسالة "،الشافعي، حممد بن إدريس -٦٠
ابن حجر العسقالين مصنفاته ودراسة يف منهجـه ومـوارده يف كتابـه             "شاكر حممود عبد املنعم،      -٦١

 .هـ١٤١٧، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل "اإلصابة
 . ر، دار الفك"مسند أمحد"الشيباين، أمحد بن حنبل،  -٦٢
 مكتبـة   ،مصطفى مسـلم حممـد    : ، حتقيق "تفسري القرآن العظيم  "الصنعاين، عبد الرزاق بن مهام،       -٦٣

 . هـ١٤١٠ ط األوىل ،الرشد، الرياض
 محدي السلفي، مؤسسة الرسـالة، ط األوىل      : ، حتقيق "مسند الشاميني "الطرباين، سليمان بن أمحد،      -٦٤

 .هـ١٤٠٥
 ، دار الكتب العلميـة، ط األوىل      "جامع البيان يف تأويل القرآن    "،  الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير      -٦٥

 . هـ١٤١٢
شعيب األرنـاؤوط، مؤسسـة     : ، حتقيق "شرح مشكل اآلثار  "الطحاوي، أبو جعفر أمحد بن حممد،        -٦٦

 . هـ١٤١٥ الرسالة، ط األوىل
كتـوراة، عـام    ، رسـالة د   "الروايات التفسريية يف فـتح البـاري      "عبدالباري، عبداجمليد الشيخ،     -٦٧

 . هـ، اجلامعة اإلسالمية باملدينة١٤١٨
حممد السـيد أمحـد     : ، حتقيق "إعراب القراءات الشواذ  "العكربي، أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني،         -٦٨

 . هـ١٤١٧ عزوز، عامل الكتب، ط األوىل
هيم عطـوة، دار    إبـرا : ، حتقيـق  "إمالء ما من به الرمحن    " العكربي، أبو البقاء عبداهللا بن احلسني،        -٦٩

 .احلديث، القاهرة 
عبـداحلليم  .  د ،علي النجدي : ، حتقيق "احلجة يف علل القراءات السبع    "الفارسي، احلسن بن أمحد،      -٧٠
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 . ط الثانية ، اهليئة املصرية للكتاب،عبدالفتاح شليب.  د،النجار
 . ار، دار السرورحممد علي النج: ، حتقيق"معاين القرآن" أبو زكريا حيي بن زياد، ،الفراء -٧١
 . ، دار اجليل"القاموس احمليط"الفريوز أبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب،  -٧٢
 ، دار الكتاب العريي، ط األوىل     "البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة      "، عبد الفتاح  ،القاضي -٧٣

 . هـ١٤٠١
، دار الكتـاب العريـي، ط       "لعـرب القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة ا     "القاضي، عبد الفتاح،     -٧٤

 . هـ١٤٠١األوىل
 ، دار الكتـب العلميـة، ط األوىل       "اجلامع ألحكام القرآن    "،القرطيب، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد       -٧٥

 . هـ١٤٠٩
 هـ ١٤١٥، ط األوىل "الفح املواهيب يف مناقب الشاطيب" القسطالين، شهاب الدين أمحد بن حممد، -٧٦
حمي الدين رمضـان،    : ، حتقيق "الكشف عن وجوه القراءات السبع    "يب طالب،    القيسي، مكي بن أ    -٧٧

 .هـ ١٣٩٤
 .، دار إحياء الكتب العربية، تصحيح وتعليق حممد فؤاد عبد الباقي"املوطأ" مالك بن أنس،  -٧٨
  بـريوت، ط الثانيـة     –دار اجليل   " املغين يف توجيه القراءات العشر املتواترة     "حميسن، حممد سامل،     -٧٩

 . هـ١٤٠٨
 بـريوت   ، دار الفكر  ،حممد فؤاد عبدالباقي  : حتقيق" صحيح مسلم "مسلم بن احلجاج النيسابوري،      -٨٠

 . هـ١٤٠٣
 ط  ،، دار اهلجرة  "معجم املصنفات الواردة يف فتح الباري     "مشهور بن حسن سلمان و رائد صربي،         -٨١

 .هـ١٤١٢األوىل 
عبداهللا التركي، دار اهلجـرة، ط األوىل       . د: ، حتقيق "الشرح الكبري " املقدسي، عبدالرمحن بن حممد،      -٨٢

 .هـ ١٤١٥
عبد الفتاح شليب، املكتبة الفيصلية، ط      .د: حتقيق" اإلبانة عن معاين القراءات   " مكي بن أيب طالب،       -٨٣

 .هـ١٤٠٥الثالثة 
 ط األوىل جازم حيدر، مكتبة الرشد، الرياض،      .د: ، حتقيق "شرح اهلداية "املهدوي، أبو العباس أمحد،      -٨٤
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 .هـ١٤١٦
حممد علي الصابوين، جامعـة أم      : ، حتقيق "معاين القرآن الكرمي  "النحاس، أبو جعفر أمحد بن حممد،        -٨٥

 .هـ١٤٠٩ القرى، ط األوىل
بشرح جالل الدين السـيوطي، مكتـب املطبوعـات         " سنن النسائي "النسائي، أمحد بن شعيب،      -٨٦

 .هـ١٤٠٩اإلسالمية حبلب، ط الثانية 
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