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 ملخص البحث
ه  ف  ها ب هف سمله  الم هم ى  ه يحتوي هذا البحث على حصر واستقراء، وجمع ودراسة لمواضع توجيه  القهراءاف  هف تر هإلر ا مهمِّ مبه أ

ب هف سمله   "الهداية إلى  لوغ الن أهمية"  ف سورة يوسف، وهو بعنوان: " توجي  القراءاف  ف كتمب الهداية إلى  لوغ الن أهمية أل ف محمد مب أف  ا
ه، سورة يوسهف جمعهم ودراسة"اواضت هب سةيعهة البحهث بن ينهتمق  هف مقدمهة، وتمهإلهد، وض همإلا راي هإلإلا، و متمهة 437المتو ى سنة القي ف 

ل  قد اح توى على ت م نب بهق  النتماج والتوصيمف، و هرس للمصمدر،  أمم التمهإلد  قد ت ما التعريف بعلق التوجي  وبهمإلت ، وبمم الق ق األو 
 ف بملمؤل أف وكتمب ، والق ق الث منف ت م ا جمع ودراسة مواضع الت وجي   ف سورة يوسفامبحثإلا للتعري

 املقدمة
  الحمد هلل رب العملمإلا، والصالة وال الِّ على  إلر الخلق بجمعإلا، محمد  ا عةد هللا وعلى آل  وصحب  إلى يوِّ الديااوبعد:  قد بنزل هللا 

ملمإلا،  ُنقل إلإلنم نقالا متواتراا على بوج  عدة، تلقمهم الن مس بملقةول وضربوا  هم، عا بامة القراءاف؛  كتمب  المةإلا، وتعهد بحرم  وتي إلره للع
ر العلممء ضديمام وحديثام لعلق توجي  القراءاف وعللهم،  أل روا في  الم ؤل رمف القي أمة التف ولةيمن توجإلهمف األوج  الواردة  ف اآلية الواحدة،  قد تصد 

ا وت مإلنام: ا ممِّتنو عب  مب أف  ا   إلا مرردة لهذا العلق، وم م نة  ف كت  الترمسإلراوما ب رز العلممء الذيا اعتنوا  هذا العلق وبل روا في  إ رادا
م، هه، صمح  المصن رمف الن في ة  ف علوِّ القراءاف والتر إلر، كملكشف عا وجوه القراءاف وعللهم وحججه437ب ف سمل  القي ف  المتو ى 

الم م ى  وا بمنة عا معمنف القراءاف، وغإلرهماولمم كمنب كت  الت رمسإلر ما المصمدر المهم ة لعلق توجي  القراءاف،  قد تنمولُب دراسة تر إلره
لن مسخ والمن وخ،  ه " الهداية إلى  لوغ الن أهمية"، ألهم أية ومبمنة مؤلر ، ولأمم جمع في  ما العلوِّ الكثإلرة مع علق الت ر إلر؛ كملمشبل، وا

ء، ورواية  والغري ، والقراءاف متواترهم وشمذهم مع توجإلههم، وغإلرهم مم م وصل إلي  علم  ما بلرمظ العلممء، ومذك أراف الرقهمء، ومجملس القر ا
رايةاوبعد البحث وسؤال بهل اال تصمص، والت   وايمف، ومبمحث بهل  الن مر والد أ أكد ما بن   لق ي ةق جمع ودارسة  الث أقمف ما بهل الن قل والر أ

توجي  ا ممِّ مب أف  ف كتمب الهداية، رغق عنمية مؤلر  بعلق االحتجمج؛ وألن  جمع المتررق ما بغراض البحث، عزمب بن بكت  بحثام  ف 
لوغ الن أهمية، لإلممِّ ب ف محمد مب أف توجي  القراءاف عا ا ممِّ مب أف  ا ب ف سمل ، بعنوان: "توجي  القراءاف الواردة  ف كتمب: الهداية إلى  

 هه(  ف سورة يوسف، جمعام ودراسة"ا437 ا ب ف سمل  القي ف  المتو ى سنة: )
 خطة البحث:

ة الموضههوب، وبسههبمب ا تيههمره،  اضت ههب سةيعههة البحههث بن يههأتف  ههف مقدمههة، وتمهإلههد، وض ههمإلا، و متمههة، و هههمرسا المقدمههة: وت ههم نب بهميهه 
ما د: وت هههم ا التعريههف بعلههق التوجيههه ، وفيهه   ال ههة م ملههه :التمهإلهه  ومههنهج البحههثا ل: تعريههف الت وجيههه  لغههةا واصهه الحا الم لههه   الم لهه  األو 

ف  ها ب هف  الث منف: الررق  إلا علق الت وجي  وعلق القراءافا ل: ترجمهة مهوجزة لإلمهمِّ مبه أ الم ل  الث ملث: بهم أية علهق الت وجيه  و مادته ا الق هق األو 
، وتعريهف ببتمبه  الهدايههة إلهى  لهوغ الن أهميهة، وفيه  مبحثههمن:سمله  ا ،  لقي هف  ف  ها ب هف سمله  القي ههف  ل: ترجمهة مهوجزة لإلمهمِّ مبهه أ المبحهث األو 

ل: اسهههم  ون هههب  وكنإلتههه  ومولهههده ونشهههأت ا وفيههه   م هههة م ملههه : منف: شهههإلو   وتالمإلهههذها الم لههه  األو   الم لههه  الث ملهههث: مؤلرمتههه ا الم لههه  الثههه 
المبحههث الثه منف: كتههمب الهدايههة إلهى  لههوغ الن أهميهة، وفيهه  بربعههة  الم له  الخههممس: و مته ا الر ابههع: مبمنته  العلميههة، و نهمء العلمههمء عليهه ا الم له 
ل: اسق الكتمب، ون ةت  لمؤلر ا م مل : ج المؤلهف الم له  الث ملهث: مهنه الم ل  الثه منف: ييمته  العلميهة، ومبمنته   هإلا الت رمسهإلرا الم ل  األو 

الق ق الث منف: توجي  القراءاف الواردة  ف كتمب الهدايهة إلهى  لهوغ الن أهميهة،  هف  الم ل  الر ابع: منهج   ف إيراد القراءاف وتوجإلههما  ف تر إلرها
  ق   هرس  ةب المصمدر والمراجعا الخمتمة: ت م نب بهق الن تماجا سورة يوسف، جمعام ودراسةا

 منهج البحث:
 ات بعب  ف هذا البحث المنهج االستقرااف الوصرف التحلإللف، وضمب بمآلتفا 
 كتمبة النص  القرآنف المت ما القراءة القرآنية، بملرسق العثممنف، مع ذكر رضق اآلية  ف المتاا -1
 كتمبة نص  ا ممِّ مب أف  ف توجي  القراءةا -2
 ذكر القراءاف الواردة  ف الموضع، مع عزوهم لما ضرب  هما -3
 يراد األضوال المذكورة  ف توجي  القراءة، ممم وا ق ا ممِّ مبف وممم  ملر ، بو مم زاد علي  ما مصمدر الت وجي  األصإللةاإ -4
بل، ووضعهم  إلا ضوسإلا ﴿ ﴾ ا -5  كتمبة القراءة الشمذة بملرسق ا مالاف، وضب هم بملش 
 الالزمةا كتمبة البحث و ق ضواعد ا مالء الحديث، واستخداِّ عالممف الت رييق -6
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 التمهيد
 املبحث األوَّل: تعريف علم التوجيه

ةإلل الذي تقصده ب  التوجيه لغًة: اكمم ُعر أف  هأن  مم يتوج  إليه  (1)مصدر للرعل وج  ، يوج أ  وبصل  ما الوج ، ووج  الكالِّ: ال ريق بو ال  
اوممدة ] و ج ه[ بصُل واحد يدل على مقم لة شفء لشفء، والوج : م تقةل لكل شفء  وج  كل شفء م تقةل ا (2)ا ن من ما عمل وغإلره 

 ا(4)اووجوه القرآن معمني (3)[، ووج هب الشفء جعلت  على جهة 115] البقرة:   چ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ :  ضمل تعملى
 التوجيه اصطالًحا: 

بعد الن مر  ف التعريف اللغوي للتوجي  يمبا القهول بهأن  التعريهف االصه الحف ههو: " علهق يبحهث  هف معهمنف القهراءاف والكشهف عها وجوهههم 
 لغة العرب"اوعللهم  ف العربية، وإي مح وج  كل ضمرئ فيمم رواه وا تمره ما مروي  بشرس ، مع  يمن بن  هذه القراءة ال تخرج عا 

اوهههو عنههد الجرجههمنف: "إيههراد الكههالِّ محههتمال (5)وضههد عر  هه  ا مههمِّ الزركشههف بقولهه : "هههو مههم احتمههل معنإلههإلا، ويههؤتى بهه  عنههد   نههة المخمسهه "
ة، مهها نقههل اوعر  هه  األسههتمذ الههدكتور عةههد العلهف الم ههؤول بقولهه : "تةههإلا وجهه  ضههراءة مههم بمعتمهمد بحههد بدلههة العربيههة ا جممليهه (6)لهوجهإلا مختلرههإلا"

 ا(7)وإجممب وييمس، واستصحمب حمل"
 والتَّوجيه عند علماء القراءات يراد به أحد معنيني:

ل: تحديد وج  الكالِّ الممهر، بي: معنمه المبمشر المقصود ما القراءةا  وهو  هذا لمعنى مرادف للت ر إلرا األو 
مهر في  ما إشبمل، والمقصود من : البحث عا مغزى الكالِّ الذي ب مر إشبمالا  هف الث منف:  يمن وج  الكالِّ الخرف، ومعنمه، بو الت علإلل لمم ي

م ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ  ا وضهد   هر ا مهمِّ ا ها عمشهور ضوله  تعهملى:(8)ذها ال ممع، وإذا ضمِّ المر ر بحهل ههذا ا شهبمل اعتةهر ذلهي توجإلهها

كر: بي  يهههمن العلهههل والت وجإلههههمف وكشهههف الغهههوام " 70الكههههف:]  چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    اوههههذا المعنهههى الثهههمنف مههها (9)[ بقولههه : " وإحهههداِّ الهههذ أ
جهود الت عريف هو المقصود بملت وجي  عند ا سالق، ومن  توجي  القراءاف، بي البحث عا وجههم اللغوي بو المعنوي، وبيمن وجه  الكهالِّ عنهد و 

 ا(10)مم في  ما إشبمل
 بحث الثاني: الفرق بني علم توجيه القراءات، وعلم القراءاتامل

ة القهراءاف، كمهم بن  علهق  يه  القهراءة بمحهُث يقول سمش كةري زاده  ف  يمن الررق  إلا علمف الت وجي  والقراءاف: "علل القراءاف علُق بمحُث عها ل أم أ
ل (11)عا آنإل تهم" ح هذا الررق بقول : "  مألو  وايهة بصهالا  هف  -علهق القهراءاف –درايهة، والثه منف  -الت وجيه  علهق –ا ق  وض  روايهة، ولمهم كمنهب الر أ

، ولههق يعبههس األمههر، وموضههوب هههذا العلههق  م، والثهه منف بصههالا ل  رعهها وغميتهه  هههمهرة  -علههق الت وجيهه  بو علههل القههراءاف –العلهوِّ الشههر،ية، جعههل األو 
م يقهرب بعهدة وجهوه –ابي جعهل القهراءاف (12)للمتأمهل المتهيق "  م؛ ألنه   تر هإلر، وههو مههم  -ضرآنها ؛ ألن ههم رويهب و همهب، وجعهل الت وجيه   رعها بصهالا

 ا(13) سم مه بعلق علل القراءاف؛ بي تر إلر لتلي األوج 
 املبحث الثالث: أهميَّة علم التَّوجيه وفائدته
م" يقهول ا مهمِّ الكواشهف  هف الرماهدة المرجههوة مها  ها ت حها بن   اوالمههراد(14)وجيه  القهراءاف: " بن يبهون دلههإلالا علهى ح ه  المهدلول عليه ، بو مرج أ

ا يحتهمج إلههى دلإلهل يههدي إليه  ويةإلنهه ، فيهأتف الت وجيه  ويتعههدد  تعهدد المهدلول والمقصهود، ومهها هنهم تت هح   ماههدة لكهل ضهراءة مهدلوالا مههم، بو مقصهدا
نجهده مةثو هام  هف  الت وجي  وتتعدد، وي عى علممء الت ر إلر واللغة ، والرق  إلى التدلإلل على آرااهق وضواعدهق ما  هالل توجيه  القهراءاف، وههذا مهم

 ا(15)كتةهق المتنوعة، الرقهي ة منهم واللغوي ة، وكت  الت ر إلر ما بمب بولى
  ة لإلمام مكي بن أبي طالب القيسي، وتعريف بكتابه اهلداية إىل بلوغ النِّهايةزالقسم األول: ترمجة موج

 املبحث األوَّل ترمجة موجزة لإلمام مكي بن أبي طالب القيسي
 وَّل: امسه ونسبه وكنيته ومولده ونشأتهاملطلب األ

ر  هف عله  وِّ القهرآن، هو ب و محم د مب أف  ا ب ف سمل   ا حمُّوش  ا محم د  ا مختمر القي ف، القإلروانهف  هق  القرسةهف، ا مهمِّ العال مهة المتبحه أ
ديا، انترهع به   لهق غرإلهر مها النه مس، وعمهق اسهم ، اشهتهر والعربي ة، صمح  الت صمنيف، والمقرئ العملق بمعهمنف التهُّراِّ، بسهتمذ القهر اء والمجه  و أ

الح وإجمبة الد عوةا ولد بملقإلروان لت ع بقإلا ما شعبمن سنة  مس و م إلا و ال مماةا ونشأ  ف  إلئة علمية متمإل أزة؛ حإلث ز ر العصهر  بملص 
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لهق الر ل الكةإلر  ف تكويا شخصهإلت  وتري أيه   هف درجهمف الذي عمش في  بببمر العلممء الذيا كمنب لهق جهود عميمة  ف نشر العلق، وكمن 
 ا(16)العلق، وسيمهر ذلي ال حقام، ما  الل ذكر شإلو   وتالمإلذه

 املطلب الثَّاني: شيوخه وتالميذه:
  همف  عمصر ا ممِّ رحم  هللا الكثإلر مها العلمهمء الهذيا ارتهمد مجمل ههق وتهردد علهإلهق ل له  العلهوِّ المتنوعهة، كمهم بنه   لهق يبتهفأ بعلمهمء  لهده،
ف الرماهدة مها ب هواه العلمهمء، مها القإلهروان، ومصهر، واألنهدلس، وضهد كهمن يصه رف شهإلو   وال يتتلمهذ علهى بي بحهد، إال  إذا ا سهتو ى الةلدان يتلقه 
يمنهة والرههق  هف علهوِّ ا روط التف سلةهماضمل  ف حديث  عا نر  : "يج  على سمل  القرآن بن يتخإل ر لقراءت  ونقل  وضب  ، بههل الد أ لقهرآن، الشُّ

المة  هف الن قهل وال يا وال ه  رههق  هف علهوِّ القهرآن، والن رمذ  ف العربية، وصحة الن قهل عها األامهة المشههوريا بهملعلق،  هتذا اجتمهع للمقهرئ صهحة الهد أ
اوفيمم يلهف ذكهر لهبع  بشههر مها سهمع مهنهق ا مهمِّ (17)والن رمذ  ف علق العربية والت جويد لحبمية بلرمظ القرآن كملب حملت  ووجةب إمممت اا" 

ا هق  (20)ا الصهر مرايهونس  ها عةهد هللا المعهروف بهم (19)اعةد المنعق  ها عةإلهد هللا  ها غلةهون (18)مبف:ب و الح ا علف  ا محمد المعم ري 
ب العلق، وحر ب المجملس ب ،  منترع  ب  ع دد كةإلهر تصد ر ا ممِّ للتعليق  مجتمع حول  بقرسبة  ف م جد النخإللة والزهراء والم جد الجممع سال 

م منهق:سليممن  ا  لف التجإلةف المعروف بأ ف الولإله  ب،  مصة القراءاف والتر إلر، وبذكر فيمم يلف بع ا اعةهد هللا  ها (21)د البهمجفما ال ال 
 ا(23)ابحمد  ا محمد  ا  ملد(22)سهل األنصمري 

 املطلب الثالث: مؤلَّفاته
ل، وضهد ذكهر عنه  ذلهي  كمن ا ممِّ مب أف واسع المعر ة كثإلر الت أليف  ف العلوِّ المختلرة، لكن   كمن متمإلزاا  ف الت ر إلر والقهراءاف  هف المقهمِّ األو 

ر، والمقرئ، ول  ح ٌّ كةإلر  ف العلوِّ ا سالمية األ رى، وهذه بعٌ  ما مؤل رمت  الم ةوعة،  ف علوِّ القراءافاما ترجموا ل ،  هو الم  ر  
 ا (24)ا بمنة عا معمنف القراءاف

 ا(25)الت بصرة  ف القراءاف
 ا (26)الر أعمية لتجويد القراءة وتحقإلق لر  الت أالوة

 ا (27)الكشف عا وجوه القراءاف ال بع وعللهم وحججهم
 ا(28)الهداية إلى  لوغ الن أهمية

 املطلب الرَّابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
   هإلا تالمإلهذه احتل ا ممِّ مب أف منزلة عملية  ف شت ى العلوِّ مم م كمن ل  األ ر الكةإلر  ف تةوبه مرات  العلممء، وكمنب ل  منزلة رفيعة  هف حيمته 
م ومعمصري ، وضد  ل د هذه القيمة بمم ترك  للمبتبة العلمية ما مؤل رمف  ل دف اسم  بعد و مت اوضد تنو عب ،بمراف الث نمء على ا  ف، ممه  ممِّ مبه أ

علهق القهراءاف وترنُّنه  فيه ، يدلُّ على علو أ منزلت ،  قهد وصهر  الحمإلهدي بم مممهة  هف القهراءاف، ويقهول القمضهف ،يهمض: " كهمن مهع رسهو    هف 
م راويةا، ااا ومقراام بديبام"  ، عملمما  وجوه القراءاف، متبحراا  ف علوِّ القرآن،  كهمن مها (29)نحوي م لغوي م  قإلها ، وضمل ا ا األنبمري بن   كمن  مضالا

يا والعقهل، كثإلهر ا كمم ضمل عن  ا ا  ل أكمن: "هو مها بههل الت بحهر  هف القهرآن والعرب(30)الر اسخإلا  إلهم  د الهد أ يهة، كهمن ح ها الرههق والخلهق، جإله أ
ا للقراءاف ال بع، عملمما بمعمنإلهم"   ا(31)التآليف  ف علق القرآن مح نام لذلي، مجودا

 املطلب اخلامس: وفاته
لتإلا  لتم ما محهر ِّ، سهنة سهبع تو  أف ا ممِّ مب أف  ا ب ف سمل  القي ف رحم  هللا، يوِّ ال ةب، عند صالة الرجر، ود ا ُضحى يوِّ األحد، للإل

ة، و ال إلا وبربع مماة، وصل ى علي  ا ا محم داوضد شهد جنمزت   لٌق عميٌق ما الن مس، وضد رزئ ب  بهل ضرسبة بأعمق رزية، وحهف  ب هرير  ه بمه 
   يح جنمت ، إن   سميع مجإل ا ارحق هللا ا ممِّ مبف وغرر ل  ونم ر وجه ، وبسبن (32)منهق شبمب ومشيخة،  عمق مشهده، وببوه ور وه

 املبحث الثاني: كتاب اهلداية إىل بلوغ النِّهاية
 املطلب األول: اسم الكتاب، ونسبته ملؤلفه

ف، وإن ا تلرهوا  هف  يمهر اسق الكتمب وصحة ن ةت  لمؤلر  بعدة بمور منهم:إجممب المصمدر التف ترجمب ل  على ن بة كتمب الهدايهة إلهى مبه أ
اودي وا ها مخلهوف إلوسف والهد  ،  مضتصر القمضف ،يهمض وال ه أ علهى اسهق )الهدايهة(، وسهم مه ا ها حهزِّ  (33)ذكر عنوان الكتمب إيجمزاا، وترصإلالا

الا بمسهق: )الهدايههة إلهى  لهوغ الن أهميهة  ههف علهق معهمنف القهرآن وتر ههإلره، وبنهواب علومه (،  هه (34)ويهمضوف ف : )الهدايهة إلهى  لههوغ الن أهميهة(، وورد مرصه 
ف((35)المصمدر األ رى عند القر ف واليم عف وا ا  ل أكمن وا ا العمهمد وحهمجف  ليرهة م من هوبام لمؤلره : )تر هإلر مبه أ ة اإحمله (36) ، ويهرد بحيمنها
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ٻ  ٻ  چ ا ممِّ مب أف نر    ف كتب  األ رى على تر إلره الهداية، حإلث يشإلر  ف كتمب  مشبل إعراب القرآن  ف سيمق إعرابه  لقوله  تعهملى: 

، ومثهل ذلهي  هف إحملته  (37)"نهم ههذه اآليهة  هف كتهمب الهدايهة بأشهبع مها ههذاوضهد  إل  [ إلى ترصإلل ذلي  ف تر إلره، حإلث ضمل: "52]س :  چٻ  
 ا(38) [19الن مء: ] چ ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅچ :   الكشف عا وجوه القراءاف إلى تر إلر الهداية لقول  تعملىلكتمب
ة  هههف آرااههه  واجتهمداتههه   -1 نقهههل كتههه  الت ر هههإلر المتهههأ رة عنههه ، مثهههل المحهههرر الهههوجإلز ال ههها ع يهههة، والجهههممع ألحبهههمِّ القهههرآن للقرسةهههف،  مصههه 

 ا(39)وتوجإلهمت  

 املطلب الثَّاني: قيمته العلمية
ة عنهد األند ه ا ها حهزِّيعهدُّ كتهمب الهدايهة مها بجهل أ الكته  وبهم أههم  هف الت ر هإلر، لقيمته  العلميه ة  مصه  مها بجهل أ مهم صهن ف،  (40)ل هإلإلا،  قهد عهد 

مها  (43)مها بشههر مؤلرمته ، وههو عنهد ا ها  ل أكهمن (42)مها بشهرف تصهمنير ، وكهذلي رآه يهمضوف الحمهوي والهدب مغ (41)وعده القمضف ،يهمض
مهة: " ههذا كتهمب جمعهب فيه   التصمنيف الن م عةاوال هرة مها ضوله   هف المقد أ رف والشُّ بدل  ما نرع تر إلره لجودت  وجاللت ، ومم ضد ر هللا ل  ما الش 

حمبة  مم وصل إلف  مها علهوِّ كتهمب هللا جهل ذكهره، واجتههدف  هف تلخيصه ، وبيمنه  وا تيهمره وا تصهمره، مهم وصهل إلهف  مها مشههور تأويهل  الصه 
مذ علههى ح هه  مقههدرتف ومههم تذكرتهه  وضههب تههأليرف لهه ، وذكههرف المههأ ور مهها ذلههي عهها الن ةههف والتههمبعإلا ومهها ب مههم   ملسو هيلع هللا ىلصعههدهق  ههف الت ر ههإلر، دون الشهه 

م  وجدف إلي  سةإلالا ما روايتف، بو مم صح  عندي ما روايهة غإلهري، وبضهربب عها األسهمنإلد ليخهف  حرمه  علهى مها برادهااا جمعهب فيه  علومها
لت  هداية إلى  لوغ الن أهمية  ف كشف علق مم  لغ إلف  ما علق كتمب هللا تعملى ذكرت  ممم وضرب على  همه  ووصهل كثإلرة و وااد عميمةاااا جع

 ا(44)إلف  علم  ما بلرمظ العلممء ومذكراف الرقهمء، ومجملس القر اءاا"

 املطلب الثَّالث: مصادره يف الكتاب
تهف اعتمهد علإلههم، حإلهث يقهول: "ههذا كتهمب جمعهب فيه  مهم وصهل إلهف  مها علهوِّ كتهمب هللا ذكر ا ممِّ مب أف  ف مقدمة كتمبه  الهدايهة مصهمدره ال

حمبة والته مبعإلا ومها بعهدهق  هف الت ر هإل ر، جل ذكهره، واجتههدف  هف تلخيصه ، وبيمنه  وا تيهمره وا تصهمره، مهم وصهل إلهف  مها مشههور تأويهل الصه 
رته  وضهب تهأليرف له  مذ على ح   مقهدرتف ومهم تذك  مهم وجهدف إليه  سهةإلالا مها روايتهف، بو مهم  ملسو هيلع هللا ىلص ، وذكهرف المهأ ور مها ذلهي عها النةهف دون الش 

اومهها  ههالل هههذا القههول يمبهها تق ههيق مصههمدره التههف (45)صههح  عنههدي مهها روايههة غإلههري، وبضههربب عهها األسههمنإلد ليخههف  حرمهه  علههى مهها براده" 
 اعتمدهم  ف تر إلره إلى صنرإلا: 

ة: -أوال  المصادر األصل ِّية الخاصَّ
 كت  الت ر إلر بملمأ ور، وبهمهم: وهف
 االستغنمء لألد وي، وضد نقل عن  كثإلراا لكون  ضد تتلمذ على مؤلر ،  كمن يأ ذ عن  ب ذاا مبمشرااا -1
 جممع الةيمن لل  ةري، والذي ينقل عن  نقالا مبمشرااا -2
 ا، حإلث ال يبمد يخلو تر إلر آية ما القرآن ما ضول ا ا ،ب مس تر إلر ا ا ،ب مس  -3
م  -4  ا(46)تر إلر المموردي، ما الت رمسإلر التف نقل عنهم ا ممِّ مب أف بي ا

ة: ة التههف رجههع إلإلهههم  ههف تر ههإلره، كتر ههإلر ا هها سههالِّ ف ثانيااا: اصااادر ثانو ااَّ ه، وب ههف عةإلههدة 207ه، والرههر اء ف200وهههف كتهه  الت ر ههإلر العممهه 
ه، وكت  اللغة والمعمجق والن حوا وضد صر ح  ذلي  ف مقدمت ، حإلث ضمل: "ومم تخإل رته  مها 338ه، والن حمس ف276ه، وا ا ضتإلبة ف210ف

كت  ب ف جعرر الن حمس، وكتمب ب ف إسحمق الز جمج، وتر إلر ا ها ،به مس، وا ها سهالِّ، ومها كته  الرهر اء، ومها غإلهر ذلهي مها كته   هف علهوِّ 
 ا(47) الت ر إلر والمعمنف، والغراا  والمشبلااا"القرآن و 

 املطلب الرَّابع: منهج املؤلِّف يف تفسريه
حمبة، وههو األسههمس الهذي بعتمهده بكثهر المر هه أ  ف  هف تر هإلر كتهمب هللا علههى القهرآن والمهأ ور مها الحههديث وبضهوال الصه  ريا، يقهوِّ مهنهج ا مهمِّ مبهه أ

لم مال اللغوية، واألحبمِّ الرقهي ة،  إلتنمول آية بو مجموعة ما اآليمف ُمةرزاا الوجوه الن حويه ة ومهم يتعلهق  ههم لكن   يجمع إلي  الت ر إلر بملربي  ف ا
،  هق  آراء العلمهمء وينمضشههم بمهم يهراه منمسهبام، دون  ف أ والمهدنف أ اسهت راد بو ترصهإلل، ما القراءاف، ويذكر بسهبمب النهُّزول والن مسهخ والمن هوخ، والمبه أ

 حإلل إلى كتب  األ رى عند ال رورةا  ل ي
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 ويمبا تلخيص منهج   ف هذا الكتمب  ف بمور: 

 تر إلره القرآن بملقرآن -1
ن ةا -2  تر إلره القرآن بمل ُّ
حمبة والت مبعإلاا -3  تر إلره بملمأ ور ما بضوال الص 
 اهتممم  بملجوان  الن حوي ة واللغوية والةالغي ةا -4
 القرآني ةاعنميت  بملقراءاف  -5
  يمن  لألحبمِّ الرقهي ةا -6
 ا(48)استعمنت  بعلوِّ القرآن -7

 املطلب اخلامس: منهجه يف إيراد القراءات وتوجيهها
المعمنف مذ ة، ووجوه تمإل ز تر إلر الهداية  ةيمن القراءاف القرآني ة األ رى لآلية الواحدة، ولق يقتصر على القراءاف المتواترة،  ل بورد القراءاف الش  
زا  ف علق القراءاف وتهر  لنهم مؤل رهمف كثإلهرة تهدلُّ علهى  مهدى معر ته   ههذا المترت أبة علإلهم، ونوب الوضف على كل أ ضراءة، وضد كمن ا ممِّ مب أف ُمةر 

ة لقةولههم، كمهم بنه   يهورد القهراءة لةيهمن المعنهى للوجه  ا ع ة والحجه  را هف أ للكلمهة، كمهم بنه   يةهإلا شهذوذ العلق، وهو  ف ذكره للقراءة يبشف عا العله 
 هللاااللغة  ف القراءة، وير  هم بحيمنام ب رىا وسيأتف  يمن ذلي  ف الق ق الث منف عند دراسة توجي  القراءاف الواردة  ف سورة يوسف بتذن 

 ا ودراسةالقسم الثاني: توجيه القراءات الواردة يف كتاب اهلداية إىل بلوغ النِّهاية، يف سورة يوسف، مجًع
 سورة يوسف  

 . [٤: ]اآلية چې   ى    ى  ائ  ائ           چ اآلية القرآنية:  -1

 قال اإلمام مكِّي:
 (ا49)" ﴿بحد ْعشر﴾ بتسبمن العإلا لكثرة الحركمف: ضرب الح ا، ب و جعررااا  " 

 الدِّراسة:
ه أعشهر   تنه   حإلنئههذ ضهرب ب هو جعرهر بتسهبمن العهإلا، حملهة وصهل: أا نهم، بحهد، ت ههعة  ب أعشهر ،  م إذا براد اال تهداء علهى وجه  اال تبهمر  ه بمه 

اا والرهتح، وا سهبمن لغتهمن صهحيحتمن، وال ُيلترهب لمها سعها علههى  ، وبهدءا يةتهدئ برهتح العهإلاا وضهرب البهمضون كهل  ذلهي برهتح عهإلا أعشهر  وصهالا
،  قد ُسمع ذلي عا العرب  ف   ا(50)ضولهق: أالتقب حلقتم الب من  بت بمف بلف أحلقتم ضراءة ب ف جعرر نمراا اللتقمء ال مكنإلا وصالا

ذ لهأي  بن ههق اسهتثق ف ههذا النهوب كله  ، إال  ا نهم عشهرا و  ر  هأ لوا كثهرة الحركهمف، ضمل الرر اء  ف ضهراءة ا سهبمن: "ومها القهر اء مها ي هبا العهإلا مها ع شه 
إلا ووجدوا األلف  أف )ا نم( واليمء  أف )ا نى( سمكنة  كرهوا ت بإلا  ف مؤنه ث العهدد ألن  الشه أ إلا  هأ العهإلا وإلهى جنةههم سهمكا، وال ي جهوز ت هبإلا العه 

م   ا(51)ما عشرة ي با  ال ي تقيق ت بإلا اْلع إلا والشإلا معا

 [.7]اآلية: چڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  چ  اآلية القرآنية: -2

 قال اإلمام مكِّي:
 (ا52)" عا ب بمرهق، وضصصهق ةرة لل مالإلا معنمه: عأ ةرة، وما جمع، ما ضرب ﴿ آية ﴾،  معنمه: عأ "

 الدِّراسة:
  عةرة   جعل بمر يوسف علي  ال الِّ كل  د: بن  ة لما وح   ملحج  ا(53)ضربهم ا ا كثإلر بغإلر بلف على الت وحإلد، وضربهم البمضون بمأللف على الجمع

لأ يقههل: )عةههرا [، ولههق 111] اآليههة: چائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  چ  وآيههةا ودلإللهه  ضولهه : رههْ ا ا(، ويبههون ضههد نههمب بملواحههد عهها الجميههع كقولهه : ب وأ ال  أ
اضمل ا ممِّ مب أف  ف الكشف: " ضربه ا ا كثإلر علهى الت وحإلهد، جعهل شهأن (54)   جعل كل   عل ما ب عمل  آية  جمع لذلية لما جمع: بن  والحج  

د، وإن كههمن شههأنهمم علههى 50]المؤمنههون: چگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  حههدة، وإن كههمن  ههف الترصههإلل آيههمف، كمههم ضههمل:يوسههف كلهه   آيههة وا [  وحهه 
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نهى" الت رصإلل آيمف، وضرب البمضون بملجمع؛ ال تالف بحوال يوسف، والنتقمل  ما حمٍل إلى حمل،  رف كل أ حمٍل جهرف عليه  آيهة،  جمهع لهذ  المع
 ا(55)
 [.10]االية:  چے  ۓ  ۓ  چ اآلية القرآنية:  -3

 قال اإلمام مكِّي: 
ة مرة،  أتههب علههى المعنههىا ورويههب عهها مجمهههد، وب ههف رجههمء، والمعنههى:  أ ههذه بعهه  مههمر  مرة سههي  ي  بعهه  ال هه   مء، ألن  ضههرب الح هها ﴿تلتق هه ﴾ بملتهه   "

 ا(56)"ال ريق ما الم م ريا
 الدِّراسة: 

، مرةمرة سهي  ي  بعه  ال ه   ألن   ؛﴿تلتق   بع  ال يمرة﴾، وهذا محمهول علهى المعنهى :والح ا وضتمدة ،وب و رجمء ،مجمهد القراءة شمذ ة، رويب عا
 وحبى سإلةوي : سق ب بع  بصمبع ، وبنشد:

 (ِّ  ا(57وتشرق بملقول ال ذي ضد بذعت  ااا كمم شرضب صدر القنمة ما الد 
 .[12]االية:چۉ  ې  ې  ې  ې  چ  اآلية القرآنية: -٤

 قال اإلمام مكِّي: 
وضمل مجمهد: نرتع: بي: نحر  بع هنم بع هما، ، ل ما رعى )يرعو(تعون، وك ر العإلا،  معنمه: نرتع الغنق وا  لا وهو نرنرتع بملنُّ : وما ضرب "

نق، ويعقهل، ويعهرف األمهوراوما بسهبا العهإلا، وضهرب وما ضرب بمليمء، وك ر العإلا،  ههو يرتعهل مها "رعهى" بي: يرعهى الغه بي: نتحمرس، ونتكملؤا
ل، عهها ا هها كثإلههر إ بهمف اليههمء  ههف ﴿نرتعههف ﴾، علههى نيهه   عههاوروي ا حراء: مها رتههعبمليهمء،  معنههمه: برسههل  يترههر ج، وينشهه   ههف الصهه   ة م  ة ال هه  ُضْنةههُ

 (ا58)"عرمم يجوز  ف الش أ ن   إلهم، وفي  بعدا وإ
 الدِّراسة:
، وبسهبا البهمضون العهإلا ،المهدنيمن، وا ها كثإلهر :ون، وضرب البمضون  إلهمم بمليمء، وك ر العإلا ما يرتهعبملنُّ  :وا ا عممر ،وب و عمرو ،ا ا كثإلرضرب 

ة ما ضرب بملنُّون ا(59وب ةب ضنةل اليمء  إلهم  ف الحملإلا بخالف) واللعه  ، إذ لق يبونوا بنةيمء  ف ذلي الوضب،   ب ةر  ذلي عا جممعتهقبن   وحج 
؛ لتقدِّ ذكره، وح ا اال تيمر عن  بمللع ؛ لصغره؛ ألن    ب ةر  ذلي عا يوسف دون إ وت ة لما ضربه بمليمء: بن  ا والحج   ف غإلر البمسل جماز

  ب هذه لما ك هرهم: بنه  ة والحج  ، ام ولهوا  ع  ف األرض مرحا إذا ات  ،   ب ذه ما رتع يرتعة لما بسبا العإلا: بن  ا والحج  ذلي مر وب عن  في  اللوِّ
 ا(60ما الر عى )

 [12]االية: چۈئ     ۈئ     ۆئ   ۆئچ اآلية القرآنية:  -5
 قال اإلمام مكِّي:

 ؛يحإلى   يجفء ما كل مبمنا ضمل ذلي بحمد  األن   ؛يح: إذا جمءف ما كل مبمنا  همز الذا ا  ب ذه ما ضولهق: تذاء ب الر أ ما همز الذ أ  "
 (ا61)" ، مثل: الرإلل، والمإلل، والكيسجعل  ليس بمشتق   بن  وما لق يهمز  على تخفيف الهمزا وضإلل:   شةه   ف سرعت ، وروغمن  بملريحاكأن  

 الدِّراسة :
وُ ر أرب الهمزة على لغة ما ضمل ال بصل ل   ف الهمز، ضمل الك هماف: "ال ا(62)الذا  مهموزة، هف ضراءة الجمهور عدا الك ماف وورش و لف

 ا(63)بعرف بصل   ف الهمز"  لق يهمزه  ف ضراءت  
 [18]اآلية:  چ ژ  ژچ اآلية القرآنية:  -6

 قال اإلاام اك ِّي:
ُغ، وبح هها، وإنمههم يختههمر الن صهه   ههف األمههر  " " علههى المصههدرا والر  ههع بْ لهه  ضههرب ،ي ههى  هها عمههر بملن صهه  علههى معنههى: "  مصههةر صههةراا جمههإلالا

ة"   ا(64) مص 
راسة  : الد ِّ
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واذ، وههف من هوبة عنهد الرهر اء أل هف أ  ها كعه   ةر، ومنه  ضوله  تعهملى:القراءة ما الش  ة الن صه  بنه   جعله  كهمآلمرأ لنر ه  بملصه  ۇئ       چ  ، وحجه 

 :وقااال قطاافد   ااد ف  ،أو  شاارني صاا ف جم اا  ، اارافص صاا ف جم اا  :علااإ مااامار ا تاادأ   ااد ف [، وحجااة الفَّ اا  5]المعااار :   چۇئ  ۆئ  
 .(65وجم   نعت للص ف ) ، ص فص ص ف

 [ا19]اآلية:    چ ڱ ڱ     ڱ     ڱچ اآلية القرآنية:  -7
 قال اإلمام مكِّي: 

وههو معنهى اا  ما بصحمب ، يقمل ل : بشرى: يم بشهرى، ههذا غهالِّا وكهذلي ضهمل ا ها جةإلهر، وضتهمدةاق، نمدى رجالا م رآه ضد تعل  دي: لم   قمل ال ُّ  "
 دعم بشمرت ا ،فتوضإلل المعنى: يم بشمر ، ضراءة ما ضرب " يم بشراي "

  ضهمل: يهم   دعهم البشهرى، كأنه  وما ضرب بغإلر يمء، احتمل بن يبون دعم رجهالا اسهم  بشهرى  لهق ي هر  إلهى نر ه   ههو  هف موضهع ر هعا وضإلهل: إنه  
 تهم البشرىابي  

 القراءة، يراد  هم ا ضهم ة،  هق     ضمل: يم ضوِّ ببشروا، ويجوز بن تكون هذهةا  كأن  د القص    على تنةي  المخمسةإلا، وتوكإلومعنى نداء البشرى: بن  
 ا(66)" اليمءب حذ 

 الدِّراسة: 
 ا(67بشرى بغإلر إضم ة، وضرب البمضون  يمء مرتوحة بعد األلف) ون يمضرب الكو إلُّ 

ة ما حذف اليم ة ما ضرب بمليمء: بن   بضم   إلى نر  ، وحج  داء  هف ههذه ومعنى النه أ ء: بن   نمدى البشرى ولق ي ف، وهو نداء مررد شماع، وحج 
 (ا68) ةالمخمسةإلا، وتوكإلد القص   مم هو على تنةي جإل  وال تعقل إن  األشيمء التف ال تُ 

 [.23]اآلية:  چ ڀ  ڀ  ڀچ اآلية القرآنية:  -8
 قال اإلمام مكِّي: 

﴾ بملرتح،  تح " ههم شهة   ؛كهذلي ومها ضهق   ،ومها ك هر، اللتقهمء ال همكنإلا لهيا أفُ تهيه  : وما همز جعل  مها، اللتقمء ال مكنإلاوما ضرب ﴿ه إْلب  ل ي 
 بن  له   هف ا عراباوضهد ضإلهل:    صهوف، الحه   مم  نف ألن  أف، وإن أ وما لق يهمز، ب دل ما الهمزة تمءاا ويجوز بن يبون ليس ما تهي   ،بقةل وبعد

وما ضرب بمليمء  على التخفيف ما هذا المعنهى، ويبهون " لهي "  هإلئتيا ومعنمه: ح نةٌ  ،جمء يجفء :همء ي هفُء " مثلمم هو ما: "ما همز،  تن  
أف ق كتهمء ضمهب، كمهم يقهول الرجهل:  يه  مء للمتكل أ ا والت  أفُ مء،  هف ما تهي  الت   ما همزه، وضق   ن  بوضإلل:  ، كمم نقول: " لي عندي"ارما كالِّ آ 
 (ا69)" ء،  يأةبهف أ لألمر، 

 الدِّراسة:
 ههف هههذه الكلمههة ضههراءاف مهها المتههواتر ومهها الشههمذ، وهههف  ههف مجملهههم كملتههملف: تقههرب برههتح الهههمء مههع الحركههمف الههثالِّ  ههف التههمء  ههال همههز، وتقههرب 

ة مها ك هر؛  هه  و علهى األصهل  هف التقهمء بملحركمف الثالِّ  ف التمء مع  تح الهمء وك رهم، وكلهم لغمف، وهف اسق  معل بمعنهى: بهمدرا وحجه 
ال ههمكنإلا، ومهها  ههتح  هههو علههى التخفيههف، ومهها ضههق  جعلهه  مثههل عههوُض وضةههُلاوتقرب  ر ههع الهههمء وتشههديد اليههمء مب ههورة مههع الهمههز وضههق  التههمء 

نفاوتقرب ب ههق الهههمء وهمههزة بعههدهم يههمء ممههدودة مر وعههة التههمء ﴾ُهإل أئههبُ ﴿ بُ هُ ﴿، بمعنههى: ُضر أبههُب لههي، بي:  يههأنف هللا لههي وبعههد  مثههل ُدعإلههُب،  ﴾ئأإلههْ
 ا(70)بمعنى: ُضربب لي

 [30]اآلية: چ جب  حب  خبچ  اآلية القرآنية: -9
 قال اإلمام مكِّي:

وضههمل الشههعةف:  لجبههمل بعملإلهههمااشههغمف  مههذه ، ألن   م﴾ بههملعإلا غإلههر معجمههة: بي: ضههد ذههه   هههم كههل  ه  ر  ع  وضههرب ب ههو رجههمء، واألعههرج، وضتمدة:﴿شهه  "
 (ا71)" جنون غف: مف: ح ، والش  عالش أ 

 الدِّراسة:
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واذ، والمعنهى علههى ضههراءة الجمهههور بهملغإلا المعجمههة عنههد ال ةههري "شهأ  مه غ مف القلهه ": حجمبهه  وغال هه  الهذي هههو فيهه ، وإيهه  القهراءة المههذكورة مهها الشهه 
ي مبغة الذ يمنف  ى الن  ن  غ غ مٍف ت ْةت غأ ٌل ااا ُدُ ول  ش  ا أ مل  ه قٌّ ُدون  ذ لأي  د  ض ْد ح  مبأُع)بقول :و   (72 أ األص 

ة ما ضرب بملعإلا المهملة على معنى: (73)وضمل الر راء: " بي  رق شغمف ضلةهم"   :ببم عةإلد بنشد  إلب امرئ القيس  بن  ولع ب  إال  بُ ا وحج 
 كمم شعف المهنؤة علي  الرجل ال ملف        بيقتلنف وضد شعرب  ؤادهم 

 فءضهمل ب هو جعرهر والقهوالن يرجعهمن إلهى شه ، والشهعف جنهون  ،الشهغف حه  :  ضهملنه  بوروي عا الشعةف  ،وجواه  ذلي ضمل  شةهب لوعة الح  أ  
 ا(74 ملمعنى وصل حب  إلى شغرمهم عةد  غل  على ضلةهم)، حجمب القل  غمفالش أ  ألن   ؛واحد
 [ 31]اآلية: چپ  پ  پ  چ :  اآلية القرآنية  -10

 قال اإلمام مكِّي: 
ْرد)الُمتهْيوضمل ال هحم :  عمِّاوهو المجلس وال    ،ىل  عْ ن  ُ ز ما غإلر همز، على و  مء﴾ بتسبمن الت   ىك  تْ مُ  وضرب الح ا: ﴿ " مو  (، وضإلهل 75: الزُّمه 

 (ا77)"مس(، وروي ذلي عا ا ا ،ب  76هو األترنج)
 الدِّراسة:

م﴿ا ههتص  ب ههو جعرههر بحههذف الهمههزة  ههف "ُمت كههم"، وتكههون لهه  علههى وزن ُمت قههى، وضربهههم شههمذ ا األعههرج برههتح المههيق:  ، ومجمهههد ب ههق المههيق مههع ﴾م ْتكهها
ئ وهو بح ها  هف كأ المت  كمء ب لغ ما االت أ  )ُمت ك أا(، وهو اال تيمر؛ ألن  اضمل الهذلف  ف الكممل: " (78) ﴾ُمت كمءا ﴿، وضرب الح ا: ﴾ُمْتكائاأ﴿الهمز: 
مج: "(79)"عيقالن   أف، وإنمهم متكهأ مرتعهل، وبصهل  :)ُمْتك أا( بملهمز، يقمل: تأكئ  الرجُل يْتك ُأ، ُتك أا، والتك م بصهل  مها :والقراءة الجإلدةاوضمل الزج   :وكه 

 ا(80)"ُموت زن ما  الوزن  :موتكأ مثل
 [33]اآلية: چژ  ژ     ڈچ  :اآلية القرآنية -11

 قال اإلمام مكِّي: 
جا﴾ برتح ال  أ ضرب عثممن  " إلف،  هو مصدرا وهف ضراءة ا ا ب ف إسحمق، واألعرج، ويعقوبا  ال جا بح    إن   إلا والمعنى: رب أ : ﴿ال  

 (ا81)"نمدعت  إلي  ما الز أ جا على مم الِّ، ا تمر ال  أ يوسف علي  ال    وما ك ر جعل  اسمماا والمعنى: بن   هرياورويب عا الزُّ 
 الدِّراسة:

ة ما ضرب بملرتح: جعل إلا، وضرب بمضف العشرة بب رهما وضربهم شمذ ة: الزُّهري، وا ا هرمز وا ا ب ف إسحمق، وحج    عل  ضرب يعقوب برتح ال  أ
ما   :ممم يدعوننف إلي ، بي إلف   جا بح     أ نزول ال  على اسق المبمن، فيبون المعنى: :، وما ك رإلف   ا بح   سج  بُ  بنْ  :المعنىو   المصدر،

، فيجوز بن يراد ب  هللا عز    ركوب المعصيةا جا بح   إلف  إلا والنُّون، جعلهم اسق للجنس ويبون المعنى: صمح  ال  أ وما ضرب بب ر ال  أ
 ا (82)وجل
 [ 36]اآلية:  چ  ۋ    ۋچ   اآلية القرآنية:  -12

 قال اإلمام مكِّي:
وضإلل: المعنى: بعصر   ،مون الخمر عنبا ي مُّ  ،: لغة عممن ضمل ا ا ،بمس ا ا م عود: ﴿بعصر عنبما﴾ ومعنمه:  مر عن او ف ضراءة ااا "

 (ا83عن   مر)
 الدِّراسة:

لمخملرت  سواد المصحف،   ؛ر إلرحمل ذلي على الت  ب﴿بعصر عنبم﴾، ذه  بهل الت وجي  والمر رون لمم ذه  إلي  ا ممِّ مب أف  ف توجي  
 ا(84)  واتر ضراءتهم بعصر  مرام ب عنهمم بملت  وللث
 [45]اآلية:  چٺ  ٺ  ٺ  چ  اآلية القرآنية:  -13

 قال اإلمام مكِّي:
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حم :  ، وعبرمة، وضتمدة، وال   مسوضرب ا ا ،ب   ا"كر بعد سنإلا،  ذكر بمره للمليتذ  "ضمل الكلةف:  ة يوسف، وبمرهاوصي   كر بعد حإلاٍ بي: تذ   "
م: إذا ن فا بمها   بتسبمن الميق، وبملهمء: جعل  مصدر بم وضرب مجمهد: ﴿بعد بْم ﴾ خفيف بي: بعد ن يمنابملهمء، و تح الميق والت    ﴾عد بم  ب﴿

 (ا85)"خفيفوتأويلهم كتأويل ما  تح الميقا وبصل المصدر  تح الميق، وما بسبا  لت  
 الدِّراسة: 

واذ، و إلهم بربعة بوج : ال ق ، بمعنى بعد حإلا، و تحهم وك رهم، بي بعد نعمة وضصد إلإلهق بملخ إلر، القراءاف الواردة  ف هذه اآلية ما الش 
نة، بمعنى الن أ يمن، وكل هم تؤول للمعنى الذي ذكره ا ممِّ مب أف، وهو الن أ يمن والت ذكر بعد  تر  ما الز ما؛ ألن   لق  ة و تح الهمزة والميق وهمٍء منو 

ر بملن أعمة، بي بعد بن  ة، وهف لغة تميق، وييس غإلالن، إال  بن  ا ممِّ لق يذكر ضراءة ك ر الهمزة والذي ُ   أ بنعق علي  بملن جمة يتذكر إال  بعد مد 
 ا(86)

 [.63]اآلية: چمئ  ىئ  يئ  جب  چ  اآلية القرآنية: -14
 قال اإلمام مكِّي: 

 ا(87)ما ضرب بمليمء:  معنمه: يبتل لنر   حمالا، وما ضرب بملنُّون: براد بن هق ب ةروا عا بنر هق، وعن  بملكإلل" "
 الدِّراسة:

 ا(88)ضربهم حمزة والك ماف و لف بمليمء، وضرب البمضون بملنُّون 
ة لما ضربه بمليمء: بن   براد: انرراد كل  واحد منهق ببإلل ا  ة لما ضربه بملنُّون: بن   ب ةر  هذلي عها جمهمعتهق، وبد هل ب همهق  هف الكإلهل  ملحج  والحج 

 هتذا ضهملوا: نكتهل، جهمز بن يبهون ب هوهق دا هالا ، [ 65]اآليهة: چ ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ        چچ  :معهق، ويدلُّ على النُّون ضول  تعملى
 ا(89)معهق، وإذا ضملوا: يبتل بمليمء لق يد لوا هق  ف هذه الجملة 

 چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ : اآلية ال فآنية  -15
 قال اإلمام مكِّي:

ُر ونم عملمي ْهما﴾ وقرأ الس   "  تممِّا  چٺ چ  الوضف على هذه القراءة، على، و ص ملن  بدي: ﴿واألرض َيم

ون علإلههم، و  ون علإلههم، بو "ويالم هون األرض" يمهرُّ شهب  والن ص  على إضممر  عل بمنزلة: "زيد بنزلب علي "، كأن   ضمل: ويغشون األرض يمهرُّ
  چٺ  چ ﴾ عل   االتد دا و وين عن عل   ضُ وذك ر األفش ر ر  ا ﴿األر  [.31]اإلنس ان:  چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ  ذلهي مها ا ضهممرا وههو مثهل

 .(90)"ا عل  هذاا أيض  حسن  
 الدِّراسة:

را للمحذوف، على تقدير "يق عون األرضأ يمرون علإلهم"، وال واذ، وضراءة الرتح على جعل الرعل مر  أ ر  ع على القراءاف الواردة  ف اآلية ما الش 
 ا (91)اال تداء ومم بعده  ةره، وهذا الت وجي ، موا ق لمم ذكره ا ممِّ مب أف 

 [110]اآلية:  چڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ : اآلية القرآنية -16
 قال اإلمام مكي: 

سههل نصههرنما فيبههون الرعههالن ضههومهق ضههد كههذ وهقا جههمء الرُّ  سههل الههذيا تقههدِّ ذكههرهق، مهها إيمههمن ضههومهق، وبيقهها الرسههل بن  حتههى إذا اسههتيأس الرُّ ااا "
دم، هههذا علههى سههل بي هها للرُّ   چۋ   چ و: و  چۈ  چ  : ههفان وال ههمإلر ، سههلللرُّ  ذبوتعا﴾ ضههراءة مهها شههد  ر ههإلر: الح هها، وضتههمدة ا ضههمل هههذا الت  ﴿ ك  ُ

مهها آمهها مهها  وا بن   هق مهها ضههومهق، وهنههُّ سههل مهها إيمههمن مهها كههذ  وتحتمههل هههذه القههراءة معنههىا آ ههر، وهههو بن يبههون المعنههى: حتههى إذا اسههتيأس الرُّ 
ههم ما عماشهة رضهف هللا عنههم: روى عهروة عنههم بن   وهذا المعنى مرويٌّ  سل نصرنما وهق، لمم لحقهق ما الةالء واالمتحمن، جمء الرُّ ضومهق ضد كذ  

ا  المؤمنإلا بملةالء، وال ُّ   ال بمعنى اليقإلاا ،يبمعنى: الش    وهق لمم لحقهق فيبون الماُّ المؤمنإلا ضد كذ   سل بن  الرُّ  ر حتى ها  ضملب: م ح 
ُ وا: بي: الرُّ  ضهومهق بن   سهل مها إيمهمن ضهومهق، وهها  ﴾  علهى تقهدير: حتهى إذا اسهتيأس الرُّ   واذأ ف ﴿ كهُ م المعنى على ضراءة ما  ره   أم   ذأ سهل ضهد كهُ
م معنهى آ هر، وههو ي، وتحتمل هذه القراءة بي ا بمعنى: اليقإلا، وبمعنى: الش   وا ب  ما النصرا جمء الرسل نصُرنما فيبون الماُّ دُ عأ وا لمم وُ رُ  لأ بُ 

  معل ا إلى مم لق ي ق   د  تهقا  ق رُ سل ضد كذ   الرُّ  ضومهق بن   ما إيممن ضومهق، وها   "سلذ ا استيأس الرُّ حتى إأ "بن يبون التقدير: 
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 (ا92)"ضومهق ضد كذ وا  ف ردهق على الرسل سل بن  خفيف، ومعنمه: وبيقا الرُّ وضد ضرب مجمهد ﴿ك ذُ وا﴾ برتح الكمف والت  
 الدِّراسة:

 ا(93)ضرب ب و جعرر والكو إلون بملت خفيف، والبمضون بملت شديدا وضرب مجمهد شمذ ا برتح الكمف مع الت خفيف
ذ وا بي كههذ ه د ولكنهه   ُ ره أف، والثهه منف: علههى تقهدير بن  األمههق ضههد كهُ ل: بن يبههون بمعنهى المشههد  ق الشههي من، بو وضهراءة الت خفيههف علهى وجهههإلا: األو 

 ا(94) تح الكمف مع الت خفيف يبون المعنى: علق الرُّسل بن  ضومهق كذ وا فيمم جحدوا ب رؤسمؤهقا وعلى 
 اخلامتة

ف  ها ب هف سمله   هف سهورة يوسهف مها كتهمب الهدايهة إلهى  لهوغ النهميهة، بذكهر ب هرز الن تهما ج بعد االنتهمء مها جمهع ودراسهة توجإلههمف ا مهمِّ مبه أ
 التف توصلب إلإلهم ب نمء البحث، وهف: 

م يجعلهه  مصههدراا لتوجيهه  القههراءاف كتههمب الهدايههة إلههى  لههوغ الن هميههة يحتههوي علههى الكثإلههر مهها القههراءاف المتههواترة  -1 مذ ة، مههع توجإلههههم، ممهه  والشهه 
  نوعإلهما

 ههر ما  الل البحث اهتممِّ ا ممِّ مب أف  ف تر إلره بملتوجي  اللغوي والمعنوي للقراءافا -2
 ههر اهتممِّ مب أف  ا ب ف سمل   ةيمن الوضوف وا تال هم تبعم ال تالف القراءافا -3
مب القراءة  ف تر إلره،  نراه يذكرهق بحيمنام، ويهملهق بحيمنام، ولعل  ذلي لذكرهق  ف كتمب  ا بمنة  ف معمنف لق يهتق ا ممِّ مب أف  ذكر بصح -4

 القراءاف، والذي يمبا الرجوب إلي 
 لق يت رق ا ممِّ للخال مف األصولية، واضتصر  ق  على الخال مف الررشيةا -5
 رةا لق يوج  ا ممِّ مب أف جميع القراءاف الواردة  ف ال و  -6
 بورد ا ممِّ الكثإلر ما القراءاف الشمذة، معزو ة إلى ما ضرب  هم  ف مواضع، وبال عزو  ف مواضع ب رىا -7

ر وبعمن  تممِّ هذا البحث، وبسأل  سبحمن  القةولا  و ف الختمِّ بحمد هللا على مم ي  
 وصلى هللا وسلق على نةإلنم محمد وعلى آل  وصحب  بجمعإلاا

 ثبت املصادر واملراجع
 قرآن الكريقاال ا1
هههه(، تحقإلههق: محمههد ب ههو الر ههل إ ههرا يق، مبتبههة وم بعههة المشهههد 911ا تقههمن  ههف علههوِّ القههرآن، جههالل الههديا عةههد الههرحما ال ههإلوسف )ف ا2

 ِّا1967الح إلنف، القمهرة، ال بعة األولى، 
 ِّا1996ف، ال بعة األولى، إعراب القراءاف الشواذ، ب و البقمء العبةري، تحقإلق: محمد ال إلد بحمد عزوز، عملق الكت ،  إلرو  ا3
ه(، منشهوراف محمهد علهف  ي هون، دار الكته  العلميهة  إلهروف ال بعهة األولهى 338إعراب القرآن، ب هو جعرهر بحمهد  ها محمهد النحهمس ) ا4 هه

 ه ا1421
هههه(، تحقإلههق: محمههد ب ههو الر ههل إ ههرا يق، دار 646إنبههمه الههرواة علههى بنبههمء النحههمة، لجمههمل الههديا ب ههف الح هها علههف  هها يوسههف القر ههف )ف ا5

 ِّا1950الكت  المصرية القمهرة، ال بعة األولى
هه(، تحقإلههق: محمههد ب ههو الر ههل إ ههرا ي794الةرهههمن  ههف علههوِّ القههرآن،  ههدر الههديا محمههد  هها عإلههد هللا الزركشههف)ف ا6 ق، دار إحيههمء الكتهه  هه

 ِّا1957العربية، مصر، 
هه(، تحقإلق محمد ب هف الر هل إ هرا يق، دار الركهر 911بغية الوعمة  ف سبقمف اللغويإلا والنحمة، جالل الديا عةد الرحما ال إلوسف )ف  ا7

 ِّا1399 إلروف، ال بعة الثمنية 
هههه(، الههدار التون ههية للنشههر، 1393مههد ال ههمهر  هها عمشههور )تحريههر المعنههى ال ههديد وتنههوير العقههل الجديههد مهها تر ههإلر الكتههمب المجإلههد، لمح ا8

 ِّا1984
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ه(ا سبههع وزارة 544ترتإله  المهدار  وتقريه  الم هملي لمعر ههة بعهالِّ مهذه  ا مهمِّ مملههي، تهأليف القمضهف ،يهمض  هها موسهى ال هةتف )ف ا9 هه
 األوضمف والشون ا سالمية، المغربا

ه(، ضهب816التعريرمف، الشهريف علهف  ها محمهد الجرجهمنف )ف ا10    وصهحح  جممعهة مها العلمهمء بتشهراف النمشهر: دار الكته  العلميهة، هه
 هها1403ال بعة األولى 

 -توجي  المر ريا للقراءاف المختمرة للقرآن الكريق حتى نهمية القرن الرابهع الهجهري، ح ها سهملق  بشهمن، جهمازة د هف الدوليهة للقهرآن الكهريق ا11
 ِّا2013ا ممراف، 

هه(، تحقإلههق: محمههود شههمكر،  ههر ج بحمديثهه  بحمههد شههمكر، دار المعر ههة 310، ب ههو جعرههر ال ةههري )ف جههممع الةيههمن عهها تأويههل آي القههرآن ا12 هه
 ِّا1971بمصر، ال بعة الثمنية 

 هها1405هه(، دار إحيمء التراِّ العربف  إلروف، 671الجممع ألحبمِّ القرآن ، ب و عةد هللا محمد  ا بحمد األنصمري القرسةف )ف ا13
هههه(، تحقإلههق: سههعإلد األ غههمنف، مؤس ههة الرسههملة  إلههروف ال بعههة 403زرعههة عةههد الههرحما  هها محمههد)فحجههة القههراءاف ال هها زنجلههة ب ههف  ا14

 ِّا1982الثملثة 
ه(، تحقإلهق: الهدكتور عةهد العهمل سهملق مبهرِّ، دار الشهروق  إلهروف، 370الحجة  ف القراءاف ال بع، الح إلا  ا بحمهد  ها  ملويه ) ف ا15 هه

 ِّا1977ال بعة الثمنية 
هه(، وضههع حواشههي  وعلههق عليهه  كممههل مصهه رى 377و علههف الح هها  هها بحمههد  هها عةههد الغرههمر الرمرسههف)فالحجههة للقههراء ال ههبعة، ب هه  ا16 هه

 ِّا2001الهنداوي، دار الكت  العلمية  إلروف، ال بعة األولى 
 ِّا1982حجة القراءاف، أل ف زرعة عةد الرحما  ا محمد  ا زنجلة، تحقإلق: سعإلد األ غمنف، مؤس ة الرسملة، ال بعة الثملثة،  ا17
ه(، تحقإلهق: الهدكتور بحمهد  رحهمف، دار عمهمر، 437مية لتجويد القراءة وتحقإلهق لره  الهتالوة، ب هو محمهد مبهف  ها ب هف سمله  )فالرع ا18 هه

 ِّا1996عم من، ال بعة الثملثة، 
هه(، تحقإلهق: جمهمل الهديا محمهد شهرف، النمشهر: 324ال بعة  ف القراءاف، المؤلف: ب ف ببر بحمد  ا موسى  ا مجمهد البغدادي)ف ا19
 ها1428مصر، ال بعة األولى  -ر الصحمبةدا
ه(، تحقإلهق: مجموعهة مها المحققهإلا بتشهراف 748سإلر بعالِّ النةالء، المؤلف: شمس الديا ب ف عةد هللا محمد  ا بحمد الذهةف، )ف ا20

 ها1405الشيخ شعإل  األرنمؤوط، النمشر: مؤس ة الرسملة، ال بعة الثملثة 
 هها1349ِّ(، ال بعة األولى، 1936حمد  ا ح ا مخلوف )فشجرة النور الزكية  ف سبقمف المملكية، لم ا21
 ِّا1399هه(، دار الم إلرة،  إلروف، ال بعة الثمنية 1089شذراف الذه   ف ب بمر ما ذه ، ا ا عممد الحنةلف )ف ا22
سبمعتهه : هههه(، دار الكتههمب العربههف، بشههرف علههى 682الشههرح الكةإلههر علههى مههتا المقنههع، ب ههو الرههرج عةههد الههرحما ا هها ضدامههة المقدسههف ) ا23

 محمد رشإلد رضما
ه(، عنهف  نشهره وصهحح  وراجهع بصهل : ال هإلد 578الصلة  ف تمريخ بامة األندلس، ب و القمسهق  لهف  ها عةهد الملهي  ها بشهبوال )ف ا24 هه

 هها1374عزف الع مر الح إلنف، مبتبة الخمنجف، ال بعة الثمنية، 
 هها 1403كت  العلمية  إلروف، ال بعة األولى هه(، دار ال945سبقمف المر ريا، الحم   شمس الديا محمد الداوودي )ف ا25
هه(، تحقإلق: إح من ،بهمس، دار الرااهد العربهف  إلهروف، ال بعهة األولهى 711سبقمف الرقهمء، ب و إسحمق إ را يق  ا علف الشإلرازي )ف ا26

 ِّا1970
جا رج تراسهر، النمشهر: دار الكته  ه(، سبهع بعنمبهة: 833غمية النهمية  ف سبقمف القراء، المؤلف: محمد  ا محمد  ا الجهزري، )ف ا27

 ها1402 إلروف،  -العلمية
ه(، عربه  مها الرمرسهية: سهلممن النهدوي، 1176الروز الكةإلر  ف بصول التر إلر، ألحمد  ا عةد الرحيق المعروف  هولف هللا الهدهلوي ) ا28 هه

 هها1407دار الصحوة القمهرة، ال بعة الثمنية، 
ه(، تحقإلهق: جمهمل  ها ال هإلد الشهمي ، مؤس هة 465دة علإلههم، يوسهف  ها علهف الههذلف )فالكممل  ف القراءاف العشر واألربعهإلا الزااه  ا29 هه

 هها1428سمم للتوزيع والنشر، ال بعة األولى 
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ه(، 1067كشهف المنهون عها بسههممف الكته  والرنهون، الملهف: مصهه رى  ها عةهد هللا الق ه ن إلنف المشهههور بمسهق حهمجف  ليرهه ، )ف ا30
 ا1941ِّبغداد،  -النمشر: مبتبة المثنى

هههه(، تحقإلههق: دا محإلهف الههديا رم ههمن، 437الكشهف عهها وجهوه القههراءاف ال ههبع وعللههم وحججهههم، ب هو محمههد مبههف  ها ب ههف سمله  )ف ا31
 ِّا1981مجمع اللغة العربية دمشق، 

 هها1414هه(، دار صمدر  إلروف، ال بعة الثملثة، 711ل من العرب، محمد  ا مبرِّ  ا منمور األنصمري )ف ا32
ه(، وزارة األوضهمف392شهواذ القهراءاف وا ي همح عنههم، ب هو الرهتح عثمهمن  ها جنهف )فالمحت    هف تةإلهإلا وجهوه  ا33 المجلهس األعلهى  -هه

 هها1420للشون ا سالمية، 
ه(، تحقإلهق: عةهد ال هالِّ عةهد الشهم ف، 542المحرر الوجإلز  ف تر إلر الكتمب العزيهز، ب هو محمهد عةهد الحهق  ها غمله  األندل هف )ف ا34 هه

 هها1422 بعة األولى دار الكت  العلمية  إلروف، ال
 هه(، تحقإلق: آر ر جرري، مبتبة المتنةف، القمهرةا370مختصر شواذ القرآن ما كتمب الةديع، الح إلا  ا بحمد  ا  ملوي  ) ف ا35
ه(، دار الكته  العلميهة 768مرآة الجنمن وعةرة اليقممن  ف معر ة مم يعتةر مها حهوادِّ الزمهمن، ب هو محمهد عفيهف الهديا اليهم عف )ف ا36 هه

 هها1417ال بعة األولى إلروف، 
ه(، تحقإلهق: دا حهمتق ال همما، مؤس هة الرسهملة  إلهروف، ال بعهة الثمنيهة، 437مشبل إعراب القرآن، ب و محمهد مبهف  ها ب هف سمله  ) ا37 هه

 هها1405
 هه(، المبتبة العلمية  إلروفا770المصبمح المنإلر  ف غري  الشرح الكةإلر، بحمد  ا محمد الرإلومف )ف ا38
ه(، تحقإلهق: عةهد الجإلهل شهلةف، عهملق الكتةهف  إلهروف، 311 را يق  ها ال هري  ها سههل ب هو إسهحمق الزجهمج )فمعمنف القرآن وإعراب ، إ ا39 هه

 هها1408ال بعة األولى 
ه(،  تحقإلههق: بحمههد النجههمتف، ومجموعههة، دار المصههرية للتههأليف والترجمههة، 207معههمنف القههرآن، ب ههو زكريههم يحإلههى  هها زيههمد الرههراء )ف ا40

 ال بعة األولىا
هه(، تحقإلق: إح همن ،بهمس، دار الغهرب ا سهالمف، ال بعهة األولهى 626األدبمء، شهمب الديا ب و عةد هللا يمضوف الحموي، )فمعجق  ا41

 هها1414
 المعجق الوسي ، مجمع اللغة العربية، النمشر: دار الدعوةا ا42
و، دار الركهر لةنهمن، ال بعهة األولهى معجق المقمييس  ف اللغة، ب و الح إلا بحمد  ا  همرس  ها زكريهم، تحقإلهق: شههمب الهديا ب هو عمهر  ا43

 ِّا1994
ه(، تحقإلق: داسيمر آلتف 748معر ة القراء الكبمر على ال بقمف واألعصمر، الملف: شمس الديا ب ف عةد هللا  ا بحمد الذهةف، )ف ا44

 ها1416ضوالج، النمشر: مركز البحوِّ ا سالمية بمستمنةول، ال بعة األولى 
ف موضوعمف العلوِّ، بحمد مصه رى المشههور ببةهرى زادة، تحقإلهق: كممهل ببهري عةهد الوههمب، دار مرتمح ال عمدة ومصبمح ال يمدة   ا45

 الكت  الحديثةا
ه(، تحقإلهق: إ هرا يق ال هممرااف، النمشهر: مبتبهة 577نزهة األلبمء  ف سبقمف األدبمء، المؤلف: عةد الهرحما  ها محمهد األنصهمري، )ف ا46
 ها1405األردن، ال بعة الثم لة  -المنمر
ه(، تحقإلق: علف  ا محمد ال بمب، النمشهر: 833ر  ف القراءاف العشر، المؤلف: ب ف الخإلر محمد  ا محمد ا ا الجزري، )فالنش ا47

 دار الركر،  دون تمريخا
 ِّا1991الهمدي إلى لغة العرب، ح ا سعإلد الكرمف، دار لةنمن لل بمعة والنشر،  ا48
 ِّا2007لشمرضة، الهداية إلى  لوغ النهمية، مجموعة ما البمحثإلا، جممعة ا ا49
 ِّا1968هه(، تحقإلق: إح من، دار صمدر  إلروف، 681وفيمف األ،يمن وبنبمء ب نمء الزممن، بحمد  ا  لكمن )ف ا50

 هوامش البحث
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 ممدة )وج (ا 13/555( انمر: ل من العرب ال ا منمور: 1)
 ا2/600( انمر: المصبمح المنإلر للرإلومف: 2)
 ا89-6/88( انمر: معجق مقمييس اللغة ألحمد  ا  مرس: 3)
 ا4/459الهمدي إلى لغة العرب، لح ا الكرمف: ( 4)
 ا2/314( الةرهمن  ف علوِّ القرآن للزركشف: 5)
 ا96( التعريرمف للجرجمنف، ص6)
 ا162( القراءاف الشمذة، ضواب هم واالحتجمج  هم  ف الرق  والعربية، للدكتور عةد العلف الم ؤول، ص7)
 ا65ولف هللا الدهلوي، ص( انمر: الروز الكةإلر  ف بصول التر إلر، لإلممِّ 8)
 ا 4/256( التحرير والتنوير: لمحمد ال مهر  ا عمشور: 9)
 ا91-89( انمر: توجي  المر ريا للقراءاف المختمرة للقرآن الكريق، للدكتور ح ا  بشمن، ص10)
 ا3/335( مرمتيح ال عمدة، ل مش كةري زاده: 11)
 ( المصدر ال م قا12)
 ا96( انمر: توجي  المر ريا، ص 13)
 ا1/281، وا تقمن  ف علوِّ القرآن لل إلوسف: 1/339( انمر: الةرهمن  ف علوِّ القرآن: 14)
 ا96( انمر: توجي  المر ريا، ص 15)
 ا2/270، وغمية النهمية  ف سبقمف القراء، ال ا الجزري، 751/ 2( انمر: معر ة القراء الكبمر، للذهةف: 16)
 ا89التالوة، مبف  ا ب ف سمل ، ص( الرعمية لتجويد القراءة وتحقإلق لر  17)
( هو: ب و محمد ا ا ب ف زيد القإلروانف المملكف، عملق بصل المغرب، يقمل ل  مملي الصغإلر، ل  مصنرمف منهم: كتمب النوادر والزيمداف، 18)

 ا160، وسبقمف الرقهمء للشإلرازي، ص17/10ه(ا انمر: سإلر بعالِّ النةالء للذهةف: 386تو ف سنة )
المههنعق  هها عةإلههد هللا  هها غلةههون، بسههتمذ مههمهر ومحههرر ضههمب ، لهه  مصههنرمف منهههم: ا رشههمد  ههف ال ههبع، عههرض عليهه  القههراءاف ( هههو: عةههد 19)

 ا419،420/ 1ه(ا انمر: غمية النهمية  ف سبقمف القراء للذهةف: 389جممعة، منهق: مبف  ا ب ف سمل ، تو ف بمصر سنة )
و الولإلد المعروف بملصر مر، ضمض بندل ف، ما بهل ضرسبة، ل  مصنرمف، منهم: الموضه  ( هو: يونس  ا عةد هللا  ا محمد  ا مغإلث، ب 20)

ه(ا انمر: سإلر بعالِّ النهةالء للهذهةف: 429 ف شرح الموسأ، حد ِّ عن  مبف  ا ب ف سمل ، وب و الولإلد البمجف، و لق كثإلر، تو ف سنة: )
 ا17/569-570
ف،  قيهه  مههملكف كةإلههر، مهها رجههمل الحههديث، ب ههذ عهها ا مههمِّ مبههف، لهه  مصههنرمف منهههم: ( هههو: سههليممن  هها  لههف  هها سههعد التجإلةههف القرسةهه 21)

 ا 2/409ه(ا انمر: وفيمف األ،يمن وبنبمء ب نمء الزممن ال ا  لكمن: 474ال راج  ف علق الحجمج، تو ف سنة: )
ه(ا 480ملهه ، وغإلههره، تههو ف سههنة )( هههو: عةههد هللا  هها سهههل  هها يوسههف األنصههمري، مقههرئ األنههدلس، ضههرب القههراءاف علههى مبههف  هها ب ههف س22)

 ا1/378انمر: غمية النهمية  ف سبقمف القراء ال ا الجزري: 
ه(ا انمههر: الصههلة ال هها 432( هههو: بحمههد  هها محمههد  هها  ملههد الكالعههف المقههرئ، روى عهها مبههف  هها ب ههف سملهه  وغإلههره، تههو ف سههنة: )23)

 ا89-1/88بشبوال: 
، وتحقإلههق الههدكتور: محإلههف الههديا رم ههمن، دار 1977شههلةف، دار نه ههة مصههر، عههمِّ  ( م ةههوب،  تحقإلههق الههدكتور: عةههد الرتههمح إسههممعإلل24)

 ا1979المأمون للتراِّ، ال بعة األولى عمِّ 
 ا1402الهند، عمِّ  -( م ةوب، تحقإلق الدكتور: محمد غوِّ الندوي، الدار ال لفية25)
 ها1417 ( م ةوب، تحقإلق الدكتورا بحمد ح ا  رحمف، دار عم من، ال بعة الثملثة عم26ِّ)
 ِّا1981دمشق عمِّ  -( م ةوب، تحقإلق: الدكتور: محإلف الديا رم من، مجمع اللغة العربية27)
 ِّا2007(م ةوب، تحقإلق: مجموعة ما البمحثإلا، جممعة الشمرضة، عمِّ 28)
 ا4/737( ترتإل  المدار ، للقمضف ،يمض: 29)
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 ا300ص( انمر: نزهة األلبمء  ف سبقمف األدبمء، ال ا األنبمري، 30)
 ا5/274( وفيمف األ،يمن: 31)
 ا1/316( انمر: معر ة القراء الكبمر: 32)
 ا107، وشجرة النور الزكية: ص2/298، وبغية الوعمة:2/331، وسبقمف الداودي:4/738( انمر: ترتإل  المدار :33)
 ا19/169( انمر: معجق األدبمء: 34)
 ا2/2041، وكشف النون: 3/261، وشذراف الذه : 5/275ووفيمف ب،يمن: ، 3/58، ومرآة الجنمن: 3/315( انمر: إنبمه الرواة: 35)
 ا1/459( انمر: كشف المنون: 36)
 ا2/464( مشبل إعراب القرآن لمبف: 37)
 ا384/ 1( انمر: الكشف: 38)
 ا1/151، والجممع ألحبمِّ القرآن: 1/66( انمر: المحرر الوجإلز: 39)
 ا3/197( وهو مم نقل  المقري نقال عن : 40)
 ا4/738انمر: ترتإل  المدار : ( 41)
 ا3/2554، ومعملق ا يممن: 19/168( انمر: معجق األدبمء: 42)
 ا 5/276( انمر: وفيمف األ،يمن:43)
 ا1/72( انمر: مقدمة تر إلر الهداية: 44)
 ا1/459( انمر: كشف المنون: 45)
 ا30-29( انمر: مقدمة تحقإلق كتمب الهداية، ص46)
 ا33-30مر: مقدمة تحقإلق الهداية، ص( للتوسع  ف مصمدر المؤلف، ان47)
 ا50-34( انمر: مقدمة تحقإلق الهداية، ص48)
 ا3500/ 5( الهداية: 49)
 ا 279/ 2، 338/ 1( انمر: النشر:50)
 ا2/34( معمنف القرآن للرراء:51)
 ا3505/ 5( الهداية: 52)
 ا 2/293، والنشر: 344( انمر: ال بعة  ف القراءاف ال ا مجمهد، ص53)
 ا 193الحجة  ف القراءاف ال بع، ال ا  ملوي ، ص( انمر: 54)
 ا2/5( الكشف عا وجوه القراءاف ال بع وعللهم وحججهم، لمبف  ا ب ف سمل : 55)
 ا3509-5/3508( الهداية: 56)
 ا2/237، والمحت   ال ا جنف: 2/194( انمر: إعراب القرآن، للنحمس: 57)
 ا5/3511( الهداية: 58)
 ا2/293والنشر: ، 345( انمر: ال بعة، ص59)
 ا2/6، والكشف:193( انمر: الحجة، ص60)
 ا3513-5/3512( الهداية: 61)
 ا1/394، والنشر: 346( انمر: ال بعة، ص 62)
 ا1/83، والكشف: 194( انمر: الحجة، ص63)
 ا5/3521( الهداية: 64)
 ا1/382اف: ، ومشبل إعراب القراء3/97، ومعمنف القرآن للزجمج:2/39( انمر: معمنف القرآن للرراء: 65)
 ا3525-5/3524( الهداية: 66)
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 ا2/293، والنشر: 347( انمر: ال بعة، ص67)
 ا2/7، والكشف:3/97( انمر: معمنف القرآن للزجمج، 68)
 ا3535-5/3534( الهداية: 69)
والنشر:  ،694-1/692، وإعراب القراءاف الشواذ: 2/8، والكشف: 358، وحجة القراءاف ال ا زنجلة، ص1/338( انمر: المحت  : 70)
 ا2/293
 ا3550-5/3549( الهداية: 71)
 ، 16/63( انمر: جممع الةيمن لل ةري: 72)
 2/42( معمنف القرآن للرراء، 73)
 ا420-3/418( انمر: معمنف القرآن للنحمس: 74)
الخليرههةا انمههر: المعجههق الوسههي : الزمههمورد: سعههمِّ مهها الةههي  واللحههق والرضههمق الملرههوف بههمللحق وحلههوى يقههمل لهههم لقمههة القمضههف ولقمههة ( 75)
 ا1/402
( األتههرج: ب ههق الهمههزة وتشههديد الجههيق  مكهههة معرو ههة الواحههدة بترجههة و ههف لغههة ضههعيرة تههرنجا انمههر: المصههبمح المنإلههر  ههف غريهه  الشههرح 76)

 ا1/73الكةإلر، للحموي: 
 ا5/3551( الهداية: 77)
 ا68ص ، ومختصر شواذ القراءاف ال  ا  ملوي ،1/399( انمر: النشر: 78)
 ا576( الكممل، للهذلف، ص79)
 ا3/106( إعراب القرآن للزجمج:80)
 ا5/3556( الهداية: 81)
 ا1/703، وإعراب القراءاف الشواذ: 1/399، والنشر:2/328( انمر: إعراب القرآن للنحمس: 82)
 ا3563-5/3562( الهداية: 83)
 ا1/343، والمحت  : 3/426( انمر: معمنف القرآن، للنحمس: 84)
 ا5/3576الهداية: ( 85)
-705/ 1، وإعراب شواذ القراءاف للعبةري:344/، 1، والمحت  : 3/432، ومعمنف القرآن، للنحمس: 16/122( انمر: جممع الةيمن: 86)

706 
 ا5/3595( الهداية: 87)
 ا2/295، والنشر: 350( انمر: ال بعة، ص88)
 ا4/432، والحجة للرمرسف 196( انمر: الحجة ال ا  ملوي ، ص89)
 ا5/3648( الهداية: 90)
 ا718-1/717، وإعراب شواذ القراءاف: 70( انمر: المحت  ، ص91)
 ا5/3652( الهداية: 92)
 ا2/296، والنشر: 70، ومختصر شواذ القرآن، ص352( انمر: ال بعة، ص93)
 .719-718 /1و وإعراب القرا ات الشعاذ: 4/441: ، والحجة للرمرسف2/56( انمر: معمنف القرآن للرراء: 94)


