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 اممص 
من أهم الؽتب التي تـاولت حرز  «فتح الوصقد ذ ذح الؼصقد»يعد كتاب 

يؼول  ،الؼصقدة العظقؿة الشلن عـد الؼراء تؾك ،اأماي لإمام الشاضبي بالرح
كبغت ذ آخر الدهر أعجوبة أهل العر، فـبذ الـاس » :صامة ذ بقان فضؾفا أبو

فا دا حوت من ضبط ادشؽات وتؼققد شواها من مصـػات الؼراءات، وأقبؾوا عؾق
وقد اكتسبت هذه الؼصقدة صفرها  .(1)«ادفؿات، مع صغر احجم وكثرة العؾم

 وُيعي من ققؿة الؽتاب كون ،عـدما قام اإمام عؾم الدين السخاوي برحفا
 اادملف تتؾؿذ عذ اإمام الشاضبي وشؿع مـه الؼصقدة وعرضفا عؾقه مرارً 

بقان ادـفج الذي بـي  :وهدف البحث إى ،كقفا التي أودعفا إياهاواشتػاد مـه معا
، عؾقه اإمام السخاوي ذحه هذه الؼصقدة العظقؿة الشلن عـد عؾاء الؼراءات

كلن ادملف يريد  -فتح الوصقد-وما يـبغي اإصارة إى ففؿه من عـوان الؽتاب 
ن هذه الؼصقدة ويستؽشف يؼول دن بعده أكه فتح الباب دن أراد أن يـفل م أن

 .فؾقدخل من صاء ،معاكقفا
دن أتى بعده من تصدى لرح  إى أن هذا الؽتاب كان ادػتاح وخؾص البحث

ويشبه الؽتاب  حتجاج لؾؼراءات ودفع الطعون عـفا،ويستػاد مـه ذ اا ،الؼصقدة
ـى بادع اذ ضريؼة تللقػه اأماي كا عز عن ذلك أحد الباحثن ولقس ذًح 

احؼقؼي لؾرح أكه م يتتبع كل كؾؿة بالرح بل كان يؽتػي ذ بعض ادواضن با 
 .(2)شبق ذكره

 .الشاضبقة ،السخاوي، فتح الوصقد :الكلمات امفتاحية
                                       

 . 8إبراز ادعاي ص  (1)
. 61ص  ،حؼقق ودراشة لسورة الػاحة والبؼرة ،لعؾم الدين السخاوي ،فتح الوصقد ذ ذح الؼصقد (2)

ة أصول الدين والدعوة غر مـشور بؽؾق ،(158م حت رقم )1995هـ/ 1415بحث دكتوراه شـة 
 .كبقل حؿد إبراهقم اجوهري .د أ. ،جامعة اأزهر بطـطا
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 امقّدمة

احؿد ه رب العادن، أكزل عذ عبده الؽتاب وم جعل له عوجا، والصاة 
ن شقدكا حؿد الـبي اأمي ادَُمَيد من ربه والسام عذ أذف اخؾق وإمام ادرشؾ

 بادعجزات الباهرة التي من أَجِؾفا الؼرآن الؽريم، وعذ آله وصحبه أمعن. وبعد: 
فتعؾؼت قؾوب حػاظ الؼرآن الؽريم بؼصقدة اإمام الشاضبي، وُصِغػت 

ة الؼرآن أرواحفم بحػظفا وَدْرِشفا، وتـافسوا ذ روايتفا بالسـد إى كاطؿفا، وقراء
العظقم بُؿَضَؿـِفا، ولؼد رزق اه عز وجل هذه ادـظومة ادباركة الؼبول والشفرة 

ولؼد ُرِزق هذا الؽتاب من الشفرة »: إى يومـا هذا، يؼول اإمام ابن اجزري 
والؼبول ما ا أعؾؿه لؽتاب غره ذ هذا الػن، بل أكاد أن أقول: وا ذ غر هذا 

ا من باد اإشام خؾو مـه، بل ا أطن أن بقت ضالب ب أن بؾدً الػن، فنكـي ا أحس
 .(1)«عؾم خؾو من كسخة به

ولؼد تسابق أئؿة هذا الػن إى ذحفا وبقاها وفِك رموزها، وكثرت التصاكقف 
والروح عؾقفا، وتعددت مـاهج أصحاها ذ ذح الشاضبقة، ومن بن هذه 

لإمام السخاوي، وهذا بحث  «دفتح الوصقد برح الؼصق»الروح: كتاب 
أشلل اه تبارك  ختر ذ اإمام عؾم الدين السخاوي ومـفجه ذ ذح الشاضبقة.

وأن جعل عؿي  ،وأن يـػع به كل من قرأه ،وتعاى أن أبقـه عذ الوجه ادطؾوب
  .واه تعاى من وراء الؼصد ،لوجه اه عز وجل اخالًص 

  :أدبيات البحث
 .ة لإمام علم الدين السخاوي امصنفالنسب :أوًل 

قامت دراشات حول اإمام عؾم الدين السخاوي وجفوده ذ الؾغة ومـفجه ذ 
 :التػسر وعؾوم الؼرآن وترجقحاته كذكر مـفا التاي

                                       

 .2/22غاية الـفاية ذ ضبؼات الؼراء،  (1)
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 ،اجفود الؾغوية لإمام عؾم الدين السخاوي مع حؼقق كتابه ذ التػسر -
كؾقة دار العؾوم جامعة  .وهبة رضوانأمد ضه /مـشور لؾدكتور بحث دكتوراه غر

 .مفورية مر العربقة ،م2113/ هـ1424الػقوم 
ادشفور عن اإمام السخاوي أكه مؼرئ ذو باع ضويل ذ اإقراء وذ عؾوم 

تتؾؿذ عذ يديه الؽثر من  ،وهو مع هذا كان من اأفذاذ ذ جال الـحو ،الؼرآن
الـحوي صاحب  "ابن مالك"بالذكر وأخص مـفم  ،العؾاء ادشفورين ذ الـحو

 .تعاى األػقة ادشفور 
 :اومن الدراسات الي قامت حول اإمام السخاوي أيضً 

تػسر )اإمام عؾم الدين السخاوي ومـفجه ذ التػسر من خال كتابه  -
الرحقم  عبد/ مذكرة ماجستر غر مـشورة من إعداد الباحث .(الؼرآن العظقم

 ،م2112/هـ1433قسـطقـة  ،عبد الؼادر لؾعؾوم اإشامقةجامعة اإمام  ،ثابت
  .مفورية اجزائر

 امعً اإمام عؾم الدين السخاوي وجفوده ذ التػسر وعؾوم الؼرآن  -
كؾقة العؾوم  ،مذكرة ماجستر غر مـشورة لؾباحث ختار قديري ،ودراشة

الوادي  ،ة اخرجامعة الشفقد م ،صعبة العؾوم اإشامقة ،ااجتاعقة واإكساكقة
 .هـ مفورية اجزائر1436
رشائل متعددة ذ قسم الدراشات  .اإمام السخاوي ذ التػسر ترجقحات -

 .ادؿؾؽة العربقة السعودية ،جامعة ادؾك فقصل ،اإشامقة كؾقة اآداب
 :: النسبة لكتاب فتح الوصيداانيً 

ث قام م حق1995/هـ1416حتى عام  اطل كتاب فتح الوصقد خطوضً 
الباحث الدكتور كبقل حؿد إبراهقم اجوهري بتحؼقق ودراشة الؽتاب من أوله إى 
آخر شورة البؼرة ذ بحثه لؾدكتوراه ادؼدم إى قسم التػسر وعؾوم الؼرآن بؽؾقة 
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م قام 1998/ـه1419 ثم ذ عام ،أصول الدين والدعوة جامعة اأزهر بؿر
حؼقق مقع الؽتاب من خال بحث الباحث الدكتور أمد عدكان الزعبي بت

وقد  .ادؼدم ذ جامعة الؼرآن والعؾوم اإشامقة بلم درمان بالسودان الدكتوراه
 / هـ1423قامت بطباعة البحث مؽتبة البقان بدولة الؽويت الطبعة اأوى ذ عام 

 .م2112
ثم قام من بعده الدكتور مواي حؿد اإدريز الطاهري بتحؼقق الؽتاب 

ذ اآداب صعبة الدراشات اإشامقة بجامعة  الدكتوراهه ذ أضروحة ودراشت
وقامت مؽتبة الرصد بالرياض  ،م2111/هـ1421حؿد اخامس بالرباط ذ عام 

كا ضبعت الؽتاب دار الصحابة بطـطا  ،م2112هـ/1423بطباعة البحث ذ عام 
 عذ حؼقق مواي اكبرً  اوقد اعتؿدت اعتادً  ،ذ مر الؽتاب بتحؼقق مال ذف

  .اإدريز
 :كما قامت دراسات حول كتاب فتح الوصيد منها

  بحث  .«فتح الوصقد ذ ذح الؼصقد»التوجقه الرذ لؾؼراءات الؼرآكقة ذ
 ،جامعة بابل ،أذف عدكان حسن كؾقة الدراشات الؼرآكقة/ ماجستر لؾباحث
تب والوثائق وقد ضبعت الؽتاب دار الؽ ،م2118/هـ1427 مفورية العراق

   .م2117/ هـ1438العراققة ببغداد ذ هذا العام 
  مـفج اإمام السخاوي ذ الرد عذ الطاعـن ذ الؼراءات الؼرآكقة من خال
عي أمد خؾف / بحث ماجستر لؾباحث .«فتح الوصقد ذ ذح الؼصقد»كتابه 

/ هـ1435مر  ،جامعة ادـقا ،كؾقة اآداب قسم الدراشات اإشامقة ،عبدالؽريم
  .م2114

فتح الوصقد ذ »وم تؼم دراشة مـػصؾة حول مـفج اإمام السخاوي ذ كتابه 
ولذلك أحببت أن أقوم هذه الدراشة حول اإمام السخاوي  ،«ذح الؼصقد
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تبت من الدراشات التي كُ  امستػقدً  ،ومؽاكته العؾؿقة ومـفجه ذ كتابه فتح الوصقد
 عـه وعن مملػه.

 :مشكلة البحث
فتح »صاع ذ أوشاط عؾاء الؼراءات وضاب العؾم ذ هذا الػن أن كتاب 

ويرجع ذلك  ،هو أول ذح حرز اأماي ووجه التفاي «الوصقد ذ ذح الؼصقد
ف من وألّ »: إى ما جاء ذ غاية الـفاية ابن اجزري ذ ترمة اإمام السخاوي قوله

واه -بل هو  ،أول من ذحفا ففو ،الؽتب ذح الشاضبقة وشاه فتح الوصقد
وإلقه أصار الشاضبي بؼوله: يؼقض اه ها فتى  ،شبب صفرها ذ اآفاق -أعؾم

أن ذح اإمام السخاوي لؾشاضبقة شبب » :ومن قبؾه قال أبو صامة .(1)«يرحفا
ودا كان هذا الرح هذه ادثابة وكان صاحبه من أخذ العؾم عذ اإمام  .(2)«صفرها
اشتدعى ذلك أن كتعرف  :بي وكان أعرف الـاس بؿؼاصد أشتاذه ذ كظؿهالشاض

 وأن َكستؼرأ مـفجه من خال دراشة ،عذ صخص اإمام عؾم الدين السخاوي
 .«فتح الوصقد ذ ذح الؼصقد»كتابه 

 :هدف البحث
لعل اهدف اأول من هذا البحث إبراز ققؿة هذا الَعَؾم ومؽاكته العؾؿقة ذ  -
 .ان جفوده ادتؿقزة ذ العؾوم اأخرى مثل عؾم الؾغة وغره من العؾوموبق ،اإقراء
والذي ا يزال الؽثر مـه حتاج إى  ،توجقه الـظر إى تراث هذا العام الػذّ  -

  .خدمة من ضاب العؾم وأهل ادعرفة
                                       

 . 1/571غاية الـفاية ذ ضبؼات الؼراء  (1)
 حقث قال ذ ترمة عبد الرمن ،من ذلك اذلك إا أكه م يؽن متقؼـً وعذ الرغم من أن ابن اجزري قال       

حول ذ آخر عؿره إى الغرب فسؽن » :أبو الؼاشم اأزدي التوكز ادعروف بابن احداد "بقاض"بن 
  .366/ 1غاية الـفاية . «تؿل أن يؽون هو أول من ذحفاقؾت: وُح  .لؾشاضبقة امراكش وعؿل ذًح 

 . 8إبراز ادعاي ص/ (2)
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عذ  اتوضقح مـفجه ذ اإقراء الذي ُيعي من ققؿة الساع ذ اإقراء معتؿدً  -
 جال فقفا لؾرأي والؼقاس ادحض. ن الؼراءة شـة متبعة وااأصل ذ أ

 اشتخدم الباحث ادـفج ااشتؼرائي ااشتـباضي :منهج البحث. 
 تتؽون من خطة البحث:  

 .مقدمة ومبحثن وخامة
 .: فتتضؿن تعريف موجز بالبحثامقدمةأما 
: فقتضؿن التعريف باإمام السخاوي، ويشتؿل عذ امبحث اأول وأما

 دطالب اآتقة:ا
 : اشؿه وكسبه.امطلب اأول
 : مولده وكشلته.امطلب الثاي

 : أهم صقوخه.امطلب الثالث
 : مؽاكته العؾؿقة وأهم مملػاته.امطلب الرابع

 : أهم تامقذه.امطلب اخامس
 : وفاته.امطلب السادس

 : فقتضؿن مـفج اإمام السخاوي ذ ذح الشاضبقة، منامبحث الثايوأما 
 خال كتاب )فتح الوصقد(، ويشتؿل عذ ادطالب اآتقة:

 : أمقة كتاب )فتح الوصقد ذ ذح الؼصقد(.امطلب اأول
 : مـفج الرح واأشؾوب.امطلب الثاي

 : ااعتـاء بتوجقه الؼراءات الؼرآكقة.امطلب الثالث
 : رفضه تػضقل إحدى الؼراءتن عذ اأخرى.امطلب الرابع

 : دفع ادطاعن عن الؼراءات ادتواترة.سب اخاممطلا
 : مـفج السخاوي ذ التعامل مع آراء من شبؼوه.امطلب السادس
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 : موقػه من زيادات الؼصقد.امطلب السابع
: فتضؿـت أهم الـتائج التي توصؾت إلقفا من خال هذا البحث، اخامةوأما 

  .وادصادر التي اعتؿدت عؾقفا ،وتوصقات البحث
لل أن يرزقـا اإخاص والتوفقق والسداد ذ أقوالـا وأفعالـا، إكه شؿقع واهَ كس

 قريب جقب الدعوات، وصِل الؾفم عذ شقدكا حؿد وعذ آله وصحبه وشِؾم.
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 امبحح اأول 
 التعريف باإمام الشصاوِ

 امطلب اأول: ام』 ونسب』: -أ 
ن حؿد بن عبد الصؿد بن عبد اأحد بن عبد الغالب هو اإمام العَامة عي ب

ادؼرئ ادُػِر الُؾغوي  (1)بن َغَطاس، عَؾم الدين، أبو احسن اهَْؿداي السخاوي
 .(2)الشافعي، صقخ مشايخ اإقراء بدمشق

 امطلب الثاي: مولد《 ونشأت』: -ب 
لؾؿصادر التي ، وادتتبع (3)ولد السخاوي شـة ثان أو تسع ومسن ومسائة

قامت بسمة حقاة اإمام السخاوي جد أها م تبسط الؼول ذ بقان كشلته وضػولته 
لؽن كل ما كعؾؿه من خال هذه  ،وصباه وضؾبه العؾم ذ هذه ادرحؾة من حقاته

وهي من أعال - ادصادر أكه ضؾب العؾم، فلتؼن مبادئه ذ )شخا( مسؼط رأشه
صقخه أي إشحاق إبراهقم بن جبارة السخاوي  عذ -مر ذ حافظة الغربقة

ادالؽي، ثم صد الرحال إى اإشؽـدرية شـة اثـتن وشبعن ومسائة، وشؿع من 
 أي الطاهر أمد بن حؿد بن إبراهقم الَسؾػي، كا شؿع من أي الطاهر بن عوف

فزاد حرصه عذ  -الؼاهرة-الزهري اإشؽـدراي ادالؽي، ثم اكتؼل إى مر
مازمة الشقوخ، فسؿع من أي اجقوش عساكر بن عي، وأي الؼاشم البوصري، 
وإشاعقل بن صالح بن ياشن، وغرهم، ودا وصل اإمام الشاضبي إى مر، 
واصتفر أمره، وذاع صقته، ازمه السخاوي مدة ضويؾة، وقرأ عؾقه الؼرآن الؽريم 

                                       

فع اارتقاب عن ادمتؾف وادختؾف ذ اأشاء اإكال ذ ر :يـظر. كسبة إى )شخا( قرية بلشػل مر (1)
 .4/556والؽـى 

  .2/192بغقة الوعاة  ،341، معرفة الؼراء الؽبار 1/569يـظر: غاية الـفاية  (2)
 .569/ 1غاية الـفاية:  (3)
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ز اأماي ووجه التفاي ذ بالروايات، وتؾَؼن مـه قصقدتقه ادشفورتن: حر
الؼراءات السبع )الشاضبقة(، وعؼقؾة أتراب الؼصائد ذ أشـى ادؼاصد ذ رشم 

 .(1)الؼرآن، وأتؼن عؾقه عؾم الؼراءات والـحو والؾغة
 امطلب الثالث: أهم شيوخ』: -جـ 

ا عذ اأخذ من كبار العؾاء والتؾِؼي من فضاء حريًص  لؼد كان السخاوي 
جؾق ا  -ا الشاضبيخصوًص - مقع اأقطار، وقد طفر أثر هماء الشقوخ دشايخ ذ

لإقراء، وحسن  ذ تؽوين صخصقته العؾؿقة، التي أَهؾته إى كال التصُدر
 :ومن أهم شيوخ』 الذين تلقى منهمالتصـقف، وجودة التللقف، 

  : رةــأ. القاه

 ادؼرئؿران ادري أبو الطاهر إشاعقل بن أي التؼى صالح بن ياشن بن ع 
 .(هـ524-596)

   عساكر بن عي بن اشاعقل أبو اجقوش ادري ادؼرئ الـحوي الشافعي
 .هـ(491-581)

 بن ثابت االؼاشم هبة اه بن عي بن مسعود بن ثابت بن هاصم بن غالب  أبو
اأكصاري اخزرجي ادـستري اأصل ادري ادولد والدار ادعروف بالبوصري 

 .هـ(516-598)
 هأبو حؿد الؼاشم بن  اإمام  .، وغرهمهـ(591- 538)الشاضبي بن أمد فِْرُ

 ب. اإسكندرية:

  (هـ576 -475) الِسؾػي بن أمد بن حؿد إبراهقم أمد بن حؿداحافظ أبو الطاهر . 
  هـ(581-485)أبو الطاهر بن عوف الؼرر الزهري اإشؽـدري. 

                                       

 .1/571غاية الـفاية:  (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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  :دمشق .ج
  الؼاشم بن عساكر هاء الدين أبو حؿد الؼاشم بن عي بن حسن بن هبة اه

 .هـ(611- 527) الدمشؼي
 احسن بن احسن بن شعقد وهو أبو القؿن زيد بن  ،أبو القؿن الؽـدي

 (1) .وغرهم ، (613-521)تاج الدين الؽـدي  ،احؿري
 امطلب الرابع: مكانت』 العلمية، وأهم مؤلفات』: -د 
ودا كان ذا  ،اجتؿع لإمام السخاوي من روب العؾم ما قل أن جتؿع لغره 

 حديث،والتػسر وا ،عؼل حصقف وذكاء كر وحػظ متؼن برع ذ الػؼه والؼراءات
والؾغة واأدب والشعر كا حاز حب الـاس وامتؾك قؾوهم قال ابن خؾؽان 

ورأيته بدمشق والـاس يزدمون عؾقه ذ » :وقال، «وكان لؾـاس فقه اعتؼاد عظقم»
ورأيته مرارا يركب هقؿة وهو يصعد إى جبل » :وقال، «اجامع أجل الؼراءة

رأ مقعاده ذ موضع غر اآخر والؽل وحوله اثـان وثاثة وكل واحد يؼ ،الصاحن
صقُخ الُؼَراء بدَمْشَق، خَتم » :قال ابن كثرو (2) «ذ دفعة واحدة وهو يرد عذ اجؿقع

و يؼول عـه  ،(3)«َعَؾقه ُأُلوٌف من الـَاس، وكان قد قرأ عذ الَشاضِبِِي وذح َقِصقَدَته
بالؼراءات وعؾؾفا،  ا، عادً امػتقً  اقفً بالؾغة، فؼ اذ العربقة، بصرً  اكان إمامً »الذهبي: 

 امطرًح  ،امتواضعً  اخرً  اـً وكان ديِ » :اوقال أيًض  «ذ التػسر اها، بارعً  اُجِودً 
وكان  .من أذكقاء بـي آدم ،حاد الؼرحة ،مطبوع الـادرة ،حؾو ادحارة ،لؾتؽؾف

 ،عامة ان إمامً كا» :وقال السقوضي (4)«حبب إى الـاس ،كبر الؼدر ،وافر احرمة
                                       

 .بترف 1/571غاية الـفاية:  :يـظر (1)
قؾت ما » :التحؿل فؼال وقد أكؽر اإمام الذهبي هذه الطريؼة ذ .وما بعدها 3/341وفقات اأعقان  (2) 

إا الشقخ عؾم الدين وذ الـػس من صحة حؿل  امن ادؼرئن ترخص ذ إقراء اثـن فصاعدً  اأعؾم أحدً 
 . 341 معرفة الؼراء الؽبار. «الرواية عذ هذا الػعل رء فنن اه تعاى ما جعل لرجل من قؾبن ذ جوفه

 .8/297ضبؼات الشافعقة الؽزى  :ويـظر، 198/ 13بداية والـفاية ال( 3)
 بعدها. وما 47/193تاريخ اإشام  (4)
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 اعارفً  ،ذ الـحو والؾغة والتػسر اإمامً  ،بالؼراءات وعؾؾفا ابصرً  ،اجّودً  اا حؼؼً مؼرئً 
: مع التواضع والدين وادودة وحسن ضويل الباع ذ اأدب ،بالػؼه وأصوله

  .(1)«من أفراد العام وأذكقاء بـي آدم ،اأخاق
 .خاوي العؾؿقةمن كل هذه الـؼول تظفر مؽاكة اإمام الس

 ومن أهم مؤلفات』:
  وقد ذكره ياقوت احؿوي باشم )الوحقد ذ  :فتح الوصقد برح الؼصقد

 .(2)(فتح الوحقد ذ ذح الؼصقد)وابن خؾؽان بعـوان  ،(ذح الؼصقد
  ففو  ،ويعتز هذا الؽتاب عؿدة ذ عؾم الرشم :الوشقؾة إى كشف العؼقؾة

  .(شـى ادؼاصدأتراب الؼصائد ذ )أؾة قؼذح دـظومة صقخه اإمام الشاضبي ع
  ضَؿـه عدة مصـػات، مـفا: عؾم ااهتداء ذ  :مال الؼراء وكال اإقراء

معرفة الوقف واابتداء، مراتب اأصول وغرائب الػصول، الطود الراشخ ذ 
  .مـفاج التوفقق إى معرفة التجويد والتحؼقق ،ادـسوخ والـاشخ

  توجد كسخة مـفا ذ مؽتبة اجامعة  :طاءات الؼرآن ذح قصقدة الشاضبي ذ
 .2/3916 :اإشامقة بادديـة ادـورة حت رقم

  مـظومة ذ  :هداية ادرتاب وغاية احػاظ والطاب ذ تبقن متشابه الؽتاب
 .متشابه كؾات الؼرآن مرتبة عذ حروف ادعجم

  دويد الؼرآن  مـظومة ذ :عؿدة ادػقد وعدة ادجقد ذ معرفة التجويد
 .اوتؼع ذ أربع وشتن بقتً  ،خاويـبـوكقة الس اوتسؿى أيًض  ،الؽريم
  (3)وقد وصل فقه إى شورة الؽفف: كتاب التػسر . 

                                       
 .2/192بغقة الوعاة  (1)

 فتح الوحقد ذ ذح الؼصقد قال: وهي"وذكره ابن خؾؽان حت مسؿى  ،5/1963معجم اأدباء  (2)
  .والؽتاب مطبوع 7/322 "اأعقان يـظر وفقات" .وهو وهم مـهقصقدة الشاضبي ذ رشم ادصحف 

 =بتحؼقق ،حت عـوان تػسر الؼرآن العظقم كامًا  اوعذ الرغم من هذا الؼول إا أكه وجد مطبوعً ( 3(
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 امطلب اخامس: أهم تاميذ《:  -هـ 
لؼد تتؾؿذ عذ يد السخاوي عؾاء كثرون: مـفم من ضارت صفرته وضبؼت 

  ومن هؤلء:اآفاق، 
  واوي وهو عبد السام بن عي بن عؿر بن شقد الـاس زين الدين الز

 . (هـ 681- 589)الزواوي ادالؽي 
  الرمن بن إشاعقل بن إبراهقم ادؼدد،  أبو صامة عبد اإمام صفاب الدين

 .هـ(665 -599)صاحب كتاب: )إبراز ادعاي من حرز اأماي( 
  وشى صؿس وهو حؿد بن عي بن م ،صؿس الدين أبو الػتح اأكصاري
 .(هـ657)ت الدين 
   اإمام أبو عبداه حؿد بن عبداه بن مالك، صاحب األػقة ادشفورة ذ
 .(1)وغرهم كثر ،(ـه672ــ  611)الـحو

 امطلب السادس: وفات』: -و 
لقؾة اأحد، ثاي عر ُمادى اآخرة، شـة ثاث وأربعن  توذ السخاوي 

ه السـة رحقل ثؾة من مشاهر عؾاء اإشام، وشتائة من اهجرة، وقد صفدت هذ
 .(2)كادحِدث احافظ أي عؿرو ابن الصاح، واحافظ الضقاء ادؼدد، وغرما

                                       
ضبعته دار الـر  ،والدكتور/أذف حؿد عبد اه الؼصاص ،الدكتور/ موشى عي موشى مسعود=

ان بلدلة عذ كسبة مقع التػسر إى اإمام عؾم ادحؼؼ وقد اشتدل ،م2119هـ/ 1431لؾجامعات ذ عام 
من قال أكه م يؽؿل التػسر وأكه توقف عـد شورة الؽفف  ادعاءوكاقشا ذ ادؼدمة  ،الدين السخاوي

ثم أوضحا ذ الـفاية أن ما ذكر من اأدلة عذ كسبة الؽتاب  ،بلدلة كثرة إثبات كسبة الؽتاب إى مملػه
 .واه تعاى أعذ وأعؾم ،ماهو ما أدى إلقه اجتفاد

  .بترف 341معرفة الؼراء الؽبار: ، بترف 1/571غاية الـفاية:  (1)
 .1/571غاية الـفاية:  (2)
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 امبحح الثاني
 منهج اإمام الشصاوِ ي كتاب )فتح الىصيد( 

 أمية كتاب )فتح الوصيد ي شرح القصيد(: :امطلب اأول
من ِققَؿتِه من ققؿة قصقدة )حرز  اًض لؼد اشتؿد كتاب )فتح الوصقد( بع

اأماي( ذاها، ا ِشَقا وأن السخاوي تتؾؿذ عذ الشاضبي مباذة، وازمه مدة 
كان السبب ذ صفرة قصقدة )حرز  لقست بالؼؾقؾة، بل ققل إن السخاوي 

 ففو أول من» :وكذا اإمام ابن اجزري فؼال .(1)كص عذ ذلك أبو صامة ،اأماي(
وإلقه أصار الشاضبي بؼوله:  ،شبب صفرها ذ اآفاق -واه أعؾم-بل هو  ،ذحفا

وقد صاع أن اإمام السخاوي هو أول من ذح  .(2)«يؼقض اه ها فتى يرحفا
لؽن ا يؿؽن اجزم بذلك لوجود ذح لؾشاضبقة أي العباس أمد  :"الشاضبقة"

ذ ذح قصقد  يفـد الؼاضباد"بعـوان  هـ(641)بن عي اأكدلز ادتور شـة 
لؽن اتػق الؽافة من عؾاء الؼراءات عذ أن من أشباب صفرة  ،(3) "الشاضبي

وذ كظري أن ذلك  ،ذح اإمام السخاوي ها بؽتاب فتح الوصقد"الشاضبقة "
 .راجع دؽاكة السخاوي العؾؿقة وصفرته الذائعة ذ عره

  النقاط اآتية:ومكن إمال جوانب أمية كتاب )فتح الوصيد( ي
تتْؾُؿذ السخاوي عذ الشاضبي مباذة، ومازمته الطويؾة له، لذلك ففو  -1

                                       

وإكا صفرها بن الـاس وذحفا، وبَن معاكقفا وأوضحفا، وكَبه عذ قدر كاطؿفا، وعَرف »حقث قال: ( 1)
، «دين، بؼقة مشايخ ادسؾؿن، أبو احسن عي بن حؿد...صقخـا اإمام العامة عؾم ال :بحال عادفا

  .اكظر: إبراز ادعاي من حرز اأماي ذ الؼراءات السبع
 .1/571غاية الـفاية  (2)

قام بدراشته وحؼقؼه الدكتور/ يوشف بن مصؾح مفل الردادي لـقل درجة الدكتوراه من قسم الؼراءات  (3)
 .هـ1434معة أم الؼرى شـة بؽؾقة الدعوة وأصول الدين ذ جا
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واشتػاد مـه ذ  اوقد عرض عؾقه الؼصقدة مرارً  أعرف بؿؼاصد صقخه ذ كظؿه،
 إيضاح بعض معاكقفا.

إضافة إى ما اصتفر به  ،مؽاكة اإمام السخاوي العؾؿقة ذ جال الؼراءات -2
 .التؼوى جعل لؾؽتاب أمقة عـد ضاب هذا العؾممن الورع و

ومعاي الؼرآن اشتػادها  ،احتػاظ ذحه بػوائد مة ذ الؼراءات الؼرآكقة -3
 .وضقاعه ،ذ عره وم يتوفر لـا اآن لػؼده ااإمام السخاوي ما كان موجودً 

 تلثره فقؿن جاء بعده من ذاح الشاضبقة، كلي صامة واجعزي وغرهم. -3
 اعتـاؤه بالؼراءات وتوجقففا وتوطقػفا وإطفار عؾؾفا وحججفا. -4

 هذا فضا عن جالة ممِلػه ومبؾغه من العؾم وُعُؾِو مـزلته.
 امطلب الثاي: منهج الشرح واأسلوب:

 افتتح اإمام السخاوي ذحه بؿؼدمة، أهم شاها ما يي:
اه تعاى والصاة والسام عذ * اشتفاها باحْؿَدَلة والشفادتن والثـاء عذ 

 .×رشوله 
 * ثم ذكر الغرض من تللقػه هذا الؽتاب.

* ثم ذكر ُكَبًذا من فضائل اإمام أي الؼاشم الشاضبي ومولده ووفاته وصقوخه 
 ري اه عـفم.

* ثم عرض السـد ادتصل لإمام الشاضبي بالؼراء السبعة، عن ضريق صقخقه: أي 
 العاص الـػزي، وأي احسن بن هذيل عن أي داوود عن أي اه حؿد بن أي عبد

 عؿرو الداي رمفم اه تعاى.
 .* ثم ذكر بعض اأبقات الشعرية ادتـوعة التي أماها عؾقه اإمام الشاضبي 

وإحساشه  ،وبن أن هذا العؿل قربة إى اه عز وجل ،* ثم ذكر الغرض من تللقػه
  .لرغبة صقخه ذ ذحفا ابلمقة الؼصقدة وحؼقؼً 
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، عذ ضريؼة ترتقب الـاطم ابقتً  ااأبقات بقتً  ثم ذح اإمام السخاوي 
 ذ ذحه ادـفج التاي: ابلبوابه وفصوله، مَتبِعً 

/ عدم وقوف』 عند رموز القراء الكلمية أو اﾅرفية الواردة ي اأبيات، 4
 نية(:)الكلمة القرآــــ لتفسرها وبيان كيفية قراءهم لـ

ا دا فعؾه كثر وقد اَتبع السخاوي هذا ادـفج ذ اأعم اأغؾب من كتابه، خافً 
اح الشاضبقة من بعده، ولعل شبب ذلك يرجع إى أن السخاوي يرى أن كل  من ُذَ
 من يؼرأ ذحه يؽون عذ عؾم بالؼصقدة ورموزها، وما اصتؿؾت عؾقه من قراءات.

 :والػرشومن اأمثؾة عذ ذلك من اأصول 
 : من اأصول:أوًل 

 ( وما:187/188عـد ذحه لؾبقتن )
َزُة َأْذَهْبُتْم ِذ اَاْحَؼاِف ُصِػَعْت   َوَمْ

 

 َوَصَا مُ  اًا َص وِ  ْت امَ  دَ َا ى كَ رَ ُلْخ بِ  
 
 

 ةٌ ـزَ ؿْ ــَح  َػعَ َص  انَ كَ  نْ  أَ ِذ  ونَ  كُ ِذ وَ 
 

 ِفَا َس ي مُ ؼِ ْش مَ الدِ وَ  اـًَض يْ أَ  ـةُ بَ عْ ُص وَ  
 
 
 

إى أها كذلك  "َوَصَا مُ  اًا َص وِ  ْت امَ  دَ َا كَ  "أصار بؼوله »: قال السخاوي 
  [13ادجادلة: ] ﴾ڤ﴿ مَشَػعة هؿزة ااشتػفام ذ مواضع من الؼرآن كثرة، كحو

وصبفه، والعرب ُتَوِبخ هؿزة ااشتػفام تارة، وتستغـي عـفا تارة، أها لقست 
 .(1)«اهؿزة اخز، كؼولك: يا فان ! أتقت ُمـَْؽرً لاشتخبار، فالتوبقخ حصل 

: "الدمشؼي"فؿعـاه: َأِأن كان ذا مال يطقعه، و "َءَأن َكانَ "من قرأ »ثم قال 
: مـصوب عذ احال، أي: وصَػع الدمشؼي ذ "مسفا"معطوف عذ ما قبؾه، و

 .(2)«حال تسفقؾه
                                       

 .2/294 فتح الوصقد ذ ذح الؼصقد (1)
 .2/294ادصدر السابق  (2)
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 : من الفرش:اانيً 
 وما: (756 -755)د، عـد ذحه أول بقتن من شورة هو
 َوإِِي َلُؽْم بِالَػْتـــِح َحـــَق ُرَواتِـــهِ 

 

 َوَباِدَئ َبْعَد الَداِل بِاهَْؿِز ُحِؾَا  
 اَوِمْن ُكِل َكِوْن َمْع َقَد اْفَؾـَح َعــــادًِ  

 
 ا َعَا َفُعِؿقِت اْضُؿْؿُه َوَثِؼْل َصذً  
    ﴾┇┅  ┆   ﴿ا بلي، وبلي، أي: متؾبًس بالػتح، أي: أرشؾـاه  "أي"»: قال  

 "بادئ"بدل مـه، والؽر عذ: أرشؾـاه بلن ا تعبدوا، فؼال هم: إي، و   [26هود: ]
ا مـه، وإما أن يؽون من : إما أن يؽون خػػً "بادي"باهؿز: أول الرأي وبدؤه، و

هم، : إذا طفر، وهو عؾقفا: مـصوب عذ الظرف، أي: وقت حدوث أول رأ"بدا"
ﾛ   ﴿» ثم قال:  (1).«أو وقت حدوث طاهره، فُحِذف، وُأِققم ادضاف إلقه مؼامه

ﾜ﴾  [ :41هود ] ڃ ﴿ بالتـوين: أي: من كل رء زوجن، وهو مػعول﴾، 
 ، ﴾ڃ ﴿ مػعول ﴾ﾞ  ﴿مضاف، و  ﴾ﾝ  ﾜ   ﴿و تلكقد،  ﴾ﾞ ﴿و
لؾبقـة إذا م ُهَْتَدى ها،  : ُأْخِػَقْت، وَعِؿَقْت: َخِػَقْت، واْشُتِعر العؿى"َفُعِؿَقْت "

، كا اْشُتِعر ها البر ذ وصػفا بلها ىلؽوها بؿـزلة اأعؿى ذ كوكه ا ُهْدَ 
 وقال الػراء: ُعِؿي عَي اخز،  ﴾ ﾕ  ﾔ  ﾓ ﴿ :مبرة وبصرة، كا ذ قوله

 .(2)«وَعِؿي، بؿعـى واحد
بقان كقػقة قراءة الؼراء عذ أن السخاوي أحقاكا ما يتعَرض لتػسر الرموز، و

كا فعل بعض  ،دون أن حقل الرمز لؼارئه ،لؾؽؾؿة الؼرآكقة، ولؽن بنصارة عابرة
 .ذاح الشاضبقة

 وهو: ،( باب اإطفار واإدغام261فعـد ذحه لؾبقت )
 َفنِْطَفاُرَهــا َأْجَرى َدَواَم َكِسقِْؿَفــا

 

 َقْوَلــُه َواِصــٌف َجَا  اَوَأْطَفَر ِرَيــً 
                                        

 .2/984  فتح الوصقد (1)
 .2/985ادصدر السابق  (2)
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عـد  (إذ) أطفروا ذال ا وابن كثر وعاصًا ...وتػسر الرمز: أن كافعً »: قال 
، لؽن ذلك (1) .«مقع هذه احروف، وأطفر الؽسائي وخاد عـد اجقم مـفا فؼط

 ، واأغؾب اأعم عدم تعُرضه لؾرموز، كا ذكركا أوا.اكادر جدً 
التعريف الباب وما / تصدير《 كل اب من أبواب اأصول مقدمة تتضمن 2

 يتعلق ب』:
اإدغام: اإدخال لؾقء ذ »مثال ذلك: قوله ذ أول باب اإدغام الؽبر 

القء، ومـه: أدغؿت الؾجام ذ فم الػرس، إذا أدخؾته فقه، وأدغؿت رأس الػرس 
 ذ الؾجام: كذلك، قال الشاعر:

 ...بُِؿْؼَرَبـاٍت َبَلْيِدْهِـْم َأِعـَُتــــَفا
 

 (2) إَِذا َفِزُعـوا ُأْدِغْؿَن ذ الُؾــُجمِ ُخوص  
 .(3) «وُشِؿي اإدغام الؽبر هذا: اشتقعابه قواعد اإدغام... 
اإمالة: اكحراف الـطق باحرف ادال عن »: وقال ذ صدر باب الػتح واإمالة

خرجه، ملخوذة من: َأَمْؾت الرمح وصبفه، إذا أزلته عن اشتؼامته، فؾا أصبفت 
األف الرمح ذ اشتؼامته، وعوجت عن اشتؼامتفا ذ الـطق، ُشِؿي ذلك: إمالة، 
والغرض ها: تشاكل الؾػظ بتؼريب احركات واحروف بعضفا من بعض، لقَتحد 

 .(4)« عؿل الؾسان...
وهؽذا شائر أبواب اأصول إا شورة أم الؼرآن، فنكه صَدرها بؿؼدمة، بَن فقفا 

كؾفا متواترة، وأكه ا جوز تػضقل إحداها عذ اأخرى، وأن  أن الؼراءات السبعة
داها ــر إحـة، ا كصــقـي العربـفا فـار وجفـفـراءات إطـه الؼــقـوجـن تـرض مـــالغ

                                       

 .2/275فتح الوصقد  (1)
 . 1/213ديوان اهذلقن  :يـظر. البقت لسعادة بن جمية اهذي (2)
 . 2/221فتح الوصقد ( 3)
 .2/417بق ادصدر السا (4)
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 .(1)وإبطال اأخرى
 :ا وإعرااً وصرفً  ا ولغةً / العتناء ألفاظ اأبيات اشتقاقً 3

 (:7م )فعذ شبقل ادثال: ذ قول الشاضبي البقت رق
 َوَقاِرُئــُه الـَؿْرِيُ َقــَر ِمَثاُلـــهُ 

 
 َوُموِكـَا  اَكاُاْتُرِج َحاَلْقــِه ُمِرحـً 
بؿعـى: اشتؼر، واأتركج: لغة ذ اأترج، وأراح  "َقرَ "»: يؼول السخاوي  

يريح ففو مريح: إذا عبق، وآَكَل الزرَع والـخَل وكَل رء: إذا َأْضَعَم، وقارئه: 
... وحالقه:  وما بعده اخز، "َقرَ " مبتدأ، وادري: خزه، وجوز أن يؽون صػة، و

 .(2)«بدل من اأترج، ومرحا وموكا: مـصوب عذ احال
 (:572وأيضا: قوله ذ ذح قول الشاضبي البقت رقم )

 َوُحِرَك َعُن الُرْعــــِب َضَاً َكَا َرَشا
 

 ـى َأَكُثوا َصائَِعًا َتَا َوَيْغَشــــ اً َوُرْعَبـــ 
الُرْعب والُرُعب لغتان، وققل: اأصل التحريك فُلْشِؽن »قال السخاوي:  

، كا قالوا: الُصُبح ذ اكالُرْشل، وققل: بل اأصل اإشؽان، وإكا ُضَم إتباعً  اخػقػً 
مـصوب  :"صائعا": أي كا ثبت واشتؼر،... وقوله "كا رشا"الُصْبح، ومعـى قوله: 

آل عؿران: ] ﴾پ ﴿  : عائد عذ "تا"، والضؿر ذ "تا"عذ احال من الضؿر ذ 
بؿعـى: تبع، أكه تبع ما قبؾه، وتؼديره: وتغشى أَكثوا، ثم قال: تا  "تا"و [154
ادحذوف، والتؼدير: أَكثوه  "أكثوا" من مػعول ا ما قبؾه، وجوز أن يؽون حاًا صائعً 
 .(3) .«ايضا: ذ موضع احال، أي تالقً أ "تا"ا، وصائعً 

 / العتناء امعاي اإشارية الي اشتملت عليها قصيدة )حرز اأماي(:4
 عن الؼراءات من ادعؾوم أن قصقدة )حرز اأماي( تتضؿن معاي رائؼة، فضًا 

                                       

 .2/213يـظر ما قاله السخاوي ذ صدر شورة أم الؼرآن، فتح الوصقد  (1)
  .1/189 مؼدمة ادحؼق ،فتح الوصقد :يـظر (2)
 .2/799 فتح الوصقد (3)
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فؿن ذلك: ما  ذ إطفارها ودؾقتفا، السبع، ولؼد اجتفد عؾم الدين السخاوي 
 (، وهو:144البقت )قاله ذ 

 َولِؾَداِل كِْؾـٌم ُتْرُب َشْفـــــٍل َذَكــا َصــَذا
 

َضَػــــا ثَم ُزْهــٌد ِصْدُقُه َطاِهٌر  
 َجَا 

 
 .(1)« ... التسسي اه هذا الؽام: ترب شفل بن عبد ...ومعـى»قال: 

 (، وهو:277وأيضا: قوله ذ البقت )
 ــــاَش رَ  دْ قَ  ـــاءِ  الػَ ِذ  مِ زْ اجَ  اءِ بَ  امُ غَ دْ إِ وَ 
 

 اوَ  اً ـــدَ اِص قَ  ْب تُ  يَ  ِذ ِر َخ وَ  ــــقداً َمِ  
، "قد رشا مقدا"ا، كا قال: ..... فؿن أدغم فندغامه قد ثبت مقدً »: قال  

 .(2)« وأصار بذلك: إى رِد ضعن من َضَعن ذ إدغامه......
)حرز اأماي(: ما أصار ومن ادعاي الرائؼة التي اشتـبطفا السخاوي من قصقدة 

 (، وهو:728إلقه عـد ذحه البقت رقم )
 هِ ــادِ َض  ِح تْ فَ  عْ مَ  اءِ القَ  مِ َض بِ  ُل ِض يَ 
 

ْ وَ  ـاٌب حَ ِص    ــِؾاَض مُ  ـاكَ ــَا هُ ــــوْ َش َخْ  َم
دا كاكت الؼراءة بػتح القاء وكر الضاد ُتْعِجب ادعتزلة، »: قال السخاوي  

 .(3)«وم خشوا هـاك مضِؾا"الؼراءة اأخرى:  ويتعَؾؼون ها، قال ذ
 (، وهو:658وكذلك: قوله ذ ذح البقت )

 َهَاــــَر اِس اكْ وَ  اً قَ افِ كَ  ــــنْ ؽِ َش وَ  كْ رِ َح وَ 
 

 َا بَ وْ أَ وَ  رَ دَ  ِف ؾْ اخُ بِ  هِ بِ وْ ى َص ِمَ  
                                        

ُي، َصِحَب َخاَلُه: ُحََؿَد بَن َشَوارٍ  (1) ، َوَلِؼَي ِذ احَِج َذا الـُْوِن وهو َشْفُل بُن َعْبِد اهِ بِن ُيْوُكَس َأُبو ُحََؿٍد الُتْسَسِ
َي َوَصِحَبُه.  ادِْرِ

ِذر اهَُجْقِؿُي، َرَوى َعـُْه اِحَؽاَيات: ُعَؿُر بُن َواِصٍل، َوَأُبو ُحََؿٍد اجََرْيِرُي، َوَعَباُس بُن ِعَصاٍم، َوُحََؿُد بُن ادُـْ
. )يـظر شر أعام الـباء َوَضائَِػٌة. وقال الذهبي: الَصَواُب: َمْوُتُه ِذ  ادَُحَرِم، َشـََة َثَاٍث َوَثَاكِْنَ َوماَئَتْنِ

الطبعة  ،هـ1415اه حؿد بن أمد الذهبي ط/ممشسة الرشالة  لإمام صؿس الدين أي عبد 13/331
 الثالثة ت/ جؿوعة من ادحؼؼن بنذاف الشقخ صعقب اأركاؤوط.

 .2/394 فتح الوصقد: (2)
 .2/961ظر فتح الوصقد: يـ (3)
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: أها قراءة طاهرة "مى صوبه باخؾف در وأوبا"... ومعـى قوله »: قال 
ادعـى، م يؼع فقفا ما وقع ذ قراءة الػتح من اإصؽال عذ من تصَدى إيضاح 

 .(1)«ذلك...
 (، وهو:926وأيضا: ما قاله عـد ذحه البقت رقم )

 يـِ تَ قْ لَ ي وَ مِ وْ قَ  اءُ القَ وَ  ـــةٍ بَ حْ ى ُص وَ ِش 
 

 َا َص كْ أَ  َب ؾْ الؼَ  ُث رِ وْ تُ  ــَت قـْلَ وَ  وْ لَ  مْ كَ وَ  
: يشر إى معـى اآية وكدم الظام ذ "وكم لو ولقت" ...»: يؼول السخاوي  

فؼال: وكم لو يؼوها  ،[ 73الـساء: ]  ﴾ۅ ﴿ يوم الؼقامة وعضه عذ يديه، وقوله
، والؽتاب (2)«ادتـدم: لو فعؾت كذا، وكم لقت تؽون كـصل السفم يؼع ذ الؼؾب

 .(3)حرز اأماي ميء بادعاي اإصارية التي ضؿـفا الشاضبي 
 / اهتمام』 اإحصاء واﾅصر:5

ذ كتابه فتح الوصقد بحر ادواضع ادتعددة  اهتم اإمام السخاوي 
 وإحصائفا، لو كان لؾؽؾؿة الؼرآكقة أكثر من موضع.

 (، وهو:211ومن أمثؾة ذلك: قوله ذ ذح البقت رقم )
 ــــَا ِص ػْ قَ لِ  ــــاءَ َج وَ  اً رَ ـــا بَ ؿَ فِ ػِ ؾْ خُ بِ          ــــهُ قبُ بِ ــــى َح بَ لَ  مِ الَض  ــــَل بْ قَ  كَ ــدُ مَ وَ 

آل ]  ﴾ۋ   ﴿ هذه اهؿزة جاءت ذ ثاثة مواضع:»: يؼول السخاوي 
   ﴾┹    ┺ ﴿ ذ شورة ص، و [ 8ص: ]      ﴾プ  ブ ﴿ل عؿران، وآذ   [15عؿران: 

 .(4)« ذ شورة الؼؿر... [ 25الؼؿر: ]
ضافة التسعة والتسعن التي جاء بعدها وذ باب ياءات اإضافة: ذكر ياءات اإ

                                       

 .2/911ادصدر السابق:  (1)
 .2/262 :ادصدر السابق (2)
(، 938 ،796 ،619 ،614، 611ولؾؿزيد من اأمثؾة يـظر ما قاله السخاوي ذ ذح اأبقات اآتقة: ) (3)

 وغرها من اأبقات.

 .2/313ادصدر السابق:  (4)
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ا ، وأيًض (2)، وكذلك ذكر القاءات التي بعدها مزة مؽسورة(1)مزة مػتوحة تػصقًا 
 .(3)القاءات التي بعدها مزة مضؿومة 

، وبعدها مزة "أكا"وذ شورة البؼرة: ذكر ادواضع التي وردت فقفا كؾؿة 
 (:521ه قول الـاطم ذ البقت رقم )وذلك عـد ذح مػتوحة أو مؽسورة أو مضؿومة،

 مِ َض  عْ مَ  لِ ْص  الوَ ا ِذ كَ أَ  ــــدُ مَ وَ 
 ةٍ زَ َمْ 

 َا جِ بُ  ْرِ ؽَ  الْ ِذ  ُف ؾْ اخُ ى وَ تَ أَ  ــٍح تْ فَ وَ  
بل إن السخاوي ذ بعض اأحقان كان هتم بـظم اأبقات الشعرية لؾؽؾؿة  (4)

ومن  ويسفل ضبطفا، الؼرآكقة التي وردت ذ مواضن عديدة، لقؼرب حػظفا،
ذلك: ذ باب الوقف عذ مرشوم اخط ذكر ادواضع التي رشؿت فقفا الؽؾات 

 –كعؿت  –رمت "اآتقة بالتاء ادػتوحة عذ هقئة أبقات صعرية، والؽؾات هي: 
 :ثم ذكر بعد ذلك ما أفرد وهي "معصقت –لعـت  –كؾؿت  – امرأت –شـت 

ذات  –ابـت  –مرضات  –فِْطَرَت  –هقفات  –َقُت َبؼِ  –ُقَرَت  –َجـََت  – َصَجَرت"
 (5) ."غقابت –آيات  –

 / العتناء معاي القرآن:6
ذ تػسر الؼرآن الؽريم بؾغ فقه الغاية، ولؼد  اُذكر أن اإمام السخاوي ألف كتابً 

أطفر السخاوي ذ كتاب )فتح الوصقد( قدرة فائؼة عذ اشتؼراء الـصوص الؼرآكقة 
ا عذ ما فتح اكقفا، اعتادا عذ أدوات التػسر ادجتؿعة لديه، واعتادً واشتجاء مع

ذكره عـد ومن اأمثؾة الدالة عذ ذلك: ما ، اه عؾقه به من ففم ثاقب وموهبة فائؼة
                                       

  .وما بعدها 2/546 فتح الوصقد (1)
  .وما بعدها 2/561السابق  ادصدر (2)
  .وما بعدها 2/566 ادصدر السابق (3)
 .(521وما بعدها البقت ) 2/732 ادصدر السابق (4)
 .وم أذكر اأبقات هـا لطوها واكتػقت بذكر الؽؾم ،529: 526/ 2يـظر: ادصدر السابق  (5)
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ﾍ  ﾌ  ﾋ  ﾊ    ﾏ       ﾎ ﴿ :توجقفه الؼراءتن الواردتن ذ قوله تعاى
  ﾓ  ﾒ  ﾑ  ﾐ﴾  [ :13احديد] ،  :و»حقث قال :﴿ ﾐ﴾ أي أمفؾوكا، أهم :

أرع هم إى اجـة كنراع الزق عذ الركاب، وبؼي هماء مشاة، فؽان إمفاهم 
بؿعـى: اكتظروكا، أو: اكظروا إلقـا، أن كورهم بن  ﴾ﾐ ﴿وتلِكقفم إكظارا هم، و

 .(1)«أيدهم، فنذا التػوا إلقفم اشتـار ضريؼفم هم
الوصقد( لتػسر بعض اآيات التي ُأْصِؽل  بل إكه كان يتعرض ذ كتابه )فتح

┞  ┟  ┠ ┡   ﴿ معـاها، فعـد توجقفه الؼراءات الواردة ذ قوله تعاى:
وهي  ،﴾┞  ┟   ┠  ┡  ┢ ﴿ قرأ حػص»قال:  [117ادائدة: ]  ﴾┢
فادعـى:  ﴾┠ ﴿وعي وابن عباس، واأولقان: تثـقة َأْوى، وهو فاعل يّ قراءة أُ 

ق عؾقفم اأولقان، أي اأَحَؼان من بقـفم بالشفادة، من الورثة الذين اشتح
واأولقان: بلن جردوما لؾؼقام بالشفادة، ويظفروا ها كذب الؽاذبن، كلن هذين 

وقرأ مزة . الشاهدين اشتحؼا عذ الذين ما مـفم أن يستشفدوما وأن يعقـوما
، عذ أكه وصف لؾذين اشتحق ﴾لِنِ ِمَن اَلِذيَن اْشُتِحَق َعَؾْقِفُم اْأَوَ ﴿وأبو بؽر: 

عؾقفم، وهو جرور أو مـصوب بلعـي، وجعؾفم أَولِن: إما لتؼدم ذكرهم ذ أول 
أو: لتؼدمفم  [116ادائدة: ]   ﴾ヴ   ケ  カ  ヮ  ヱ﴿ الؼصة، وهو قوله تعاى:

ِمَن اَلِذيَن اْشُتِحَق ﴿وقرأ الباقون: . جاكب ذ الشفادة لؽوهم أحق هاعذ اأ
، قالوا: ومعـاه: من الذين اشتُِحَق عؾقفم اإثم، أي: جـى ﴾َؾْقِفُم اْأَْوَلَقانِ عَ 

عؾقفم، واأولقان: عذ هذا مرفوع عذ تؼدير قول قائل: ومن ما؟، فؼقل: ما 
، [117ادائدة: ]  ﴾ۋ﴿، أو: من الضؿر ذ  "خرانآ"اأْوَلَقان، أو: عذ البدل من 

قال أبو حؿد مؽي ذ »ثم قال: ، «... ير فاأولقان آخرانأو: عذ اابتداء، والتؼد
الؽشف: وهذه اآية ذ قراءها وإعراها وتػسرها ومعاكقفا وأحؽامفا من أصعب 

                                       
 .1/191  فتح الوصقد مؼدمة ادحؼق :يـظر (1)
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آي الؼرآن وأصؽؾفا، وحتؿل أن ُيْبَسط ما فقفا من العؾوم ذ ثاثن ورقة أو 
 .(1) «أكثر...

 اكا ذكر، وما رأيت أحدً  اولعؿري إها دشؽؾة جدً »: ثم قال السخاوي 
┞  ┟   ┠  ┡  ﴿ َخََؾص كامه فقفا من أوها إى آخرها، وَأْصَؽُل ما فقفا قوله:

وهو الذي  -وُحْتََؿل عـدي »ثم قال: . «إا ما ذكرته فقفا من قول بعضفم ، ﴾┢
: أي اشتحـق خصومفم "اْشَتَحَق َعَؾْقِفمُ "أن معـى قوله:  -ا يغؾب عذ الظن شواه

احق عؾقفم، أن اخصؿن مستِحق، ومستَحق عؾقه، فؼد كاكوا بتحؾقف ادذكورين 
عؾقفم، فؾا حصؾت الريبة ذ احــالػــن، ووقـع مـا صـَؽــك ذ صدقــفا:  امستَحؼ  

 .(2) «قـام آخـران مـن الـذين اشتحــق عؾقفم
 م عن العقيدة:/ الرد على امعتزلة، عند تعرEض』 لتوجي』 اآات الي تتكل7

عذ اختاف أكواعفا، جد أن السخاوي  إن ادتلمل ذ مصـػات السخاوي 
  كان ا ُخِْػي ِضقَؼه من آراء أهل ااعتزال، فـراه يتعرض آرائفم ذ كتابه

 .)فتح الوصقد( ويرد ادخالف مـفا
 و:(، وه728ومن اأمثؾة الدالة عذ ذلك: ما أصار إلقه عـد ذحه البقت رقم )

 هِ ــادِ َض  ِح تْ فَ  عْ مَ  اءِ القَ  ــمِ َض بِ  ُل ِض يَ 
 

ْ وَ  ـاٌب حَ ِص    ــِؾاَض مُ  ـاكَ ــَا هُ ــوْ َش َخْ  َم
دا كاكت الؼراءة بػتح القاء وكر الضاد ُتْعِجب ادعتزلة، »: قال السخاوي  

 .(3) «"وم خشوا هـاك مضِؾا"ويتعَؾؼون ها، قال ذ الؼراءة اأخرى: 
                                       

 .421ف عن وجوه الؼراءات السبع وعؾؾفا ص كتاب الؽش  :يـظر (1)
 .وما بعدها 864/ 2 :فتح الوصقد( 2)
حقث قرأ حػص ومزة  ﴾ｹ  ｸ   ﴿ 37. ذ قوله تعاى من شورة التوبة اآية 2/961 : فتح الوصقد( 3)

م أه"وادعـى عذ هذه الؼراءة  ،والؽسائي بضم القاء وفتح الضاد وقرأ الباقون بػتح القاء وكر الضاد
 =وإكا قال اإمام السخاوي أن هذه اآية. 258/ 2يـظر زاد ادسر . "أي بالـزء"يؽتسبون الضال به 
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وقال بعض » :( يؼول1195: ما أصار إلقه عـد ذحه لؾبقت )اثؾة أيًض ومن اأم
 ، من حرف اإضاقبدًا جوز أن تؽون هذه الـون  –ويؼصد به الزخري-ادتلخرين 

 أو أن يؽون صاحب الؼراءة به من ري برواية الشعر ،وجري الوصل جرى الوقف
وهو كام » :ام السخاوي بؼولهوقد رد اإم .(1)«ومرن لساكه عذ رف غر ادـرف

 .(2)«وعدم معرفة بطريؼتفم ذ اتباع الـؼل ،صدر عن شوء طن بالؼراء
( ذكر رواية السود إدغام الضاد ذ الشن ذ قوله 142وذ ذحه لؾبقت )

وضعن الزخري ذ  ،وقد أكؽر الـحويون إدغامه» :قال ﴾ﾏ  ﾎ ﴿ :تعاى
قب رواية أي صعقب عذ عادة ادعتزلة ذ ما برئت من ع :فؼال ،رواية أي صعقب

 .(3)«والـؼؾة الثؼات ،الطعن عذ اأئؿة اأثبات
 / اعتماد《 على أقوال اإمام الشاطي ي شرح بعض أبيات الشاطبية:8

 من الؼصقدة، وهو:عـد ذحه البقت  سخاوي ال ومن ذلك: ما كص عؾقه
                                       

ومن يراجع تػسر الزخري جد أكه ذكر ، ُتْعِجُب ادعتزلة بـاًء عذ مذهبفم بلن العبد خؾق أفعال كػسه=
  ﾈ  ﾇ  ﾆ ﴿ رض لتػسر قوله تعاى:دون تعؾقق أها ا تصطدم مع مذهبه لؽن عـدما تع ةهذه الؼراء

 ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉ ﴾ [28 :الؽفف]  ففذه اآية تصادم مذهب ادعتزلة ذ خؾق أفعال العباد وتـزيه اه
من جعؾـا قؾبه " :تعاى عن إضال الـاس أو إرادة الضال هم كجد الزخري هـا فر إى التلويل فؼال

وأبخؾته، إذا وجدته كذلك.   عـه، كؼولك: أجبـته وأفحؿتهأو وجدكاه غافا غافا ً عن الذكر باخذان
َأْغَػَؾـَا ) :وقرئ" :ثم اشتشفد بؼراءة صاذة ذ هذا ادؼام فؼال. "أو من أغػل إبؾه إذا تركفا بغر شؿة

 :يـظر. "، بنشـاد الػعل إى الؼؾب عذ معـى: َحِسَبـَا قؾبه غافؾن، من أغػؾته إذا وجدته غافا(قؾبه
وبذكره هذه الؼراءة الشاذة يػر من إشـاد خؾق الغػؾة ذ الؼؾب إى اه تعاى بنشـاده  .2/671 الؽشاف

 ."هو يشؿر لؾفرب من احق": ولذلك عؾق عؾقه ابن ادـر هـا فؼال ،الػعل إى الؼؾب
 .4/688الؽشاف  :يـظر (1)
 .2/1311فتح الوصقد  (2)
وأما ما رواه أبو صعقب السود عن القزيدي أن  ،والضاد ا تدغم إا ذ مثؾفا كؼولك إقبض ضعػفا" :يؼول الزخري .1/551لؾزخري  عة اإعرابادػصل ذ صـ :ويـظر .2/243فتح الوصقد  (3)

 ."فا برئت من عقب رواية أي صعقب ﴾ﾏ  ﾎ ﴿ :أبا عؿرو كان يدغؿفا ذ الشن ذ قوله تعاى
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 عٍ ــــافِ َص  ُق ثَ وْ أَ  اهِ ــــــاَب تَ كِ  نَ إِ وَ 
 

 ـــَا ِض ػَ تَ مُ  اً بَ اهِ وَ  ـــــاءٍ ـَ ــــى غَ ـَ غْ أَ وَ  
أن بعض صقوخه شلله: هل  أخزي صقخـا أبو الؼاشم »: حقث قال  

، قال: [1ادائدة: ] ﴾ゼ  ズ ﴿ ، كا جاء الرباعي ذ:اثاثقً  "ور"دد ذ الؼرآن 
أن أفعل  [111التوبة: ]  ﴾┮  ┯  ┰  ┱  ┲┳   ﴿ قؾت: كعم، ذ قوله تعاى:

!، "وذ"، ا من   ﴾┯﴿ ثم قال صقخـا: فؾو قال قائل: لعؾه ُبـِي من من الثاثي.
قؾـا: الؽؾؿة إذا جاء فقفا ثاثي ورباعي، فلفعل من ثاثقفا ا غر، وأما أعطاهم 

قال: والذي يدل عذ أكه إكا ُبـِي من الثاثي دون الرباعي: أن  فؾم يلت فقه ثاثي.
ُرم غر متعٍد، وأكرم مـك مثؾه غر متعٍد، ولو كان من أكرم لؽان أكرم متعٍد، وك

 .(1)«ا مثؾهمتعديً 
 عـد ذحه البقت السابع عر من الؼصقدة، وهو: اومـه ما: ذكره أيًض 

 هِ ائِ زَ َج  ـــدَ ـْ عِ  ــــلِ جْ الـَ بِ  ـُُؽــــمْ  طَ َا فَ 
 

 ــَا ؿَ ـال ةُ ــــوَ ػْ الَص وَ  اهِ ــــُل هْ أَ  ــــَك ئِ ولَ أُ  
والصػوة: بالػتح والؽر، لغتان فصقحتان، والضم أيضا حؽي »: قال  

وا ":  (2)قال الشقخ فقفا، وهو الزء اخالص، والتؼدير: واجؿوع الصػوة.
 .(3)«يؿتـع أن يؽون ِصْػوة بالؽر مع صػي

 ، وهي:(128، 127، 126) وأيضا: ما كَص عؾقه عـد ذحه اأبقات رقم
 ــهِ وكِ ؽَ لِ  وطٍ لُ  آَل  مٍ ــوْ قَ  ــارُ ـفَ طْ إِ وَ 
 

 ــن َتـََبــــَا مَ  هُ دَ رَ  وٍف ـــرُ ُح  قــــَل ؾِ قَ  
 ـرٌ فِ ظْ مُ  َج َح  وْ لَ وَ  اً دَ قْ كَ  ْك لَ  امِ غَ دْ نِ بِ  

 
 ـَا تَ عْ َا  ــَح ا َص ذَ إِ  ـــهِ قْ اكِ ثَ  لِ ــــَا عْ نِ بِ  
 افَ ـؾُ ــــاٌء اْص هَ  ةٍ ـزَ َمْ  نْ مِ  ــهُ الُ دَ بْ نِ فَ  

 
 ـدَا ابْ  اوٍ وَ  نْ مِ  اسِ الـَ  ُض عْ بَ  اَل قَ  دْ قَ وَ  
                                        

 .2/89فتح الوصقد:  (1)
 : اإمام الشاضبي ري اه عـه.ادراد بالشقخ (2)

 .2/117ادصدر السابق:  (3)
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  يشبه ا [ 5يوشف: ]   ﴾: ﴿   ｼｻ  ｺ (1)قال الشقخ»: قال السخاوي 
لُِقوُشَف ذ "أكه قام مؼام اشم لو َطَفَر أُْدِغَم، كؼوله:  ،[59احجر: ] ﴾ڑ

 .(2)«، وُأْعطَِي حؽؿه"اْأَْرضِ 
من ادفم هـا أن كشر إى أن اإمام السخاوي ، و(3)وكظائر ذلك كثرة بالؽتاب

كان ُيَػِصل ما أمؾه صقخه إذا اشتدعى اأمر ذلك ومن هذا ما عؼده بعد هاية 
وذ هاية باب اإدغام بن كسبة  ،لذلك ذحه اإدغام الؽبر حقث عؼد فصًا 

بو الؼاشم كان أ» :اإدغام الؽبر إى السود فؼط بـاًء عذ قراءته عذ صقخه فؼال
يعـي الشاضبي يؼرئ باإدغام الؽبر من ضريق السود أكه كذلك قرأ : وأن 

كان جؿع بن ترك اهؿز  وأن أبا عؿرو ابن العاء  ،رواية السود أعم
وذ مؼابل تعويؾه عذ أقوال الشاضبي عـد ذح  (4)«واإدغام ذ احدر وذ الصاة
ما كان يـتؼد أقوال الشاضبي ذ بعض  أحقاكا بعض اأبقات فنن السخاوي 

 (:75ادواضع، وذلك امتثاا أمر اإمام الشاضبي بذلك ذ قوله ذ البقت )
 ةٍ ؾَ ْض ػَ بَ  اَدِرْكـــــهُ فَ  ٌق رْ َخ  انَ كَ  نْ إِ وَ 
 

 َا وَ ؼْ مِ  ادَ َج  نْ مَ  ــهُ حْ ؾِ ْص قُ لْ وَ  ـمِ ؾْ احِ  نَ مِ  
 (:162رقم ) ومن ذلك: ما ذكره عـد ذحه قول الشاضبي ذ البقت

 مْ فُ ُص ػْ َح  ـرِ ْص الؼَ وَ  اِف الؼَ  ونِ ؽُ ُس بِ  ْل قُ وَ 
 

 ـىؾَ تَ ُجْ  انِ ؽَ ااْش بِ  هَ ى ضَ دَ لَ  ـهْ تِ لْ يَ وَ  
بسؽون الؼاف وكر اهاء من  [ 52الـور: ]  ﴾ی ﴿ قرأ حػص»حقث قال:  

، فنن  ﴾ی﴿وأما ما رواه حػص عن عاصم »وقال أبو عي ذ احجة: صؾة. غر
                                       

 ا.الشقخ هـا: الشاضبي أيًض  (1)

 . وما بعدها 229/ 2ادصدر السابق:  (2)
 2/242(142وكذلك ذحه لؾبقت رقم ) 2/125 فتح الوصقد"(، 22اكظر مثا ذحه لؾبقت رقم ) (3)

 ثرة.وما بعدها ومواضع أخرى ك 2/713( 511) ،وما بعدها

 .2/257فتح الوصقد  (4)
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، كذلك "َكتِف"، فؽا يسؽن كحو: "َكْتف"مثل  ﴾ی﴿من  "َتْؼهِ "وجفه أن 
ومثؾه: فبات ، (1)«، وعذ هذا قول الشاعر:... م يؾده أبوان"َتِؼه"يسؽن الؼاف من 

فؾا أشؽن ما قبل اهاء هذا التشبقه، حرك اهاء بالؽر، كا  .(2)ا وما تؽردشامـتصبً 
 حرك بالػتح ذ: م يؾده.

 قوله: حَرك اهاء بالؽر، ُغِؾط فقه من»: الشاضبي قال الشقخ أبو الؼاشم 
ِقَبل عؾؿه بالؼراءة، أن أصل حػص أن يؽر هذه اهاء وكظائرها ويصؾفا بقاء، 
فنن شؽن ما قبل اهاء م يصؾفا بقاء، فؾا أشؽن الؼاف لؾتخػقف هاهـا، وقع قبؾفا 

 الذي كان فقفا، شاكن، فجرى عذ أصؾه ذ حذف الصؾة، وبؼقت اهاء عذ الؽر
ا م يسؽن اهاء ذ وا يصح قول أي عي أكه كر التؼاء الساكـن، أن حػًص 

 «[28الـؿل: ]   ﴾گ ﴿ قراءته قط إا ذ
 .«ذ الؽشف جقد والذي قاله مؽي »:(3)قال
كان جب عذ من أشؽن الؼاف ضُم اهاء، أن هاء الؽـاية إذا شؽن ما »:(4)قال

، و)عـه(، لؽن دا كان شؽون الؼاف (ساكن ياء ُضَؿت كحو: )مـهقبؾفا وم يؽن ال
 .«عارضا م يعتد به، وأبؼى اهاء عذ كرها التي كاكت عؾقفا مع كر الؼاف

ا عذ كام مؽي السابق الذي كؼؾه عـه الشاضبي معؾؼً  -ثم قال السخاوي 
وم يصؾفا "لك: ، ثم قال مؽي بعد ذ"وإى هاهـا كام شديد"»: -ووصػه بلكه جقد 

بقاء أن القاء ادحذوفة قبل اهاء مؼدرة مـوية، فبؼي احذف ذ القاء التي بعد اهاء 
 .(5)«"عذ أصؾه

                                       
  .2/266الؽتاب  :يـظر .كسبه شقبويه ذ الؽتاب إى رجل من أزد الراة (1)
هذيب الؾغة  :يـظر .كتب الؾغة قؿي( ذؿصخر التالبقت يـسب لؾعجاج )عبد اه بن رؤبة بن لبقد بن  (2)

  .وغره. وقد بحثت ذ ديواكه من رواية اأصؿعي فؾم أجده11/299
  أي الشاضبي. (3)
 .2/244 أي مؽي بن أي ضالب، وُيـَظر: الؽشف عن وجوه الؼراءات السبع وعؾؾفا وحججفا (4)
 .2/244الؽشف: ( 5)
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ا، ا عذ كام مؽي اأخر الذي كؼؾه عـه الشاضبي أيًض معؾؼً  -ثم قال السخاوي 
لوصل با (ُيَمِدهْ )وهذا التعؾقل ا يستؼقم من قبل أكه قرأ »: -ووصػه بلكه جقد 

 .«وصبَفه، ولو كان يعتز ما قاله من تؼدير القاء قبؾه، م يصل هـاك
إكه دَا أشؽن الؼاف حصل قبل اهاء شاكن، "وإكا يؼال: »ثم قال السخاوي: 

 .(1)«ا عذ أصؾهفؾم يصل اهاء، وكرها جريً 
ذ ذح  ُيَعِؼب عذ أقوال إمامه الشاضبي  وكا كان السخاوي 

 ه كذلك كان ُيَعِؼب عذ الـظم كػسه.اأبقات، فنك
 (89فؿن ذلك: قوله ذ ذح البقت )

 ـــــاَهَ ــــــــى ِأَ لَ وْ أَ  مِ الذَ بِ  ــــهُ َس ػْ ى كَ رَ يَ 
 

 َا اأَ وَ  ْزِ الَص  نَ مِ  ْق عَ ؾْ تَ  مْ ـلَ  دِ جْ ؿَ ـ الَذ عَ  
أا لؽان أحسن، أن ا "م تصز عذ الصز واأا"ولو قال: »قال السخاوي:  
، وا ُيْسَتعظم َلْعؼه، وإكا ُيْسَتعظم ا ُيْؾَعق، وهو كبت يشبه الِشقح رائحة وضعًا 

 .(2)«الصز عؾقه مع عدمٍ 
 (، وهو:1128وأيضا: ما قاله ذ ذح البقت )

 ِذ  دُ عْ بَ  ــمَ الَض  ِرِ اكْ وَ  ِرْ اكْ  هُ ؾَ قْ  قِ ِذ وَ 
 

 ـــىؾَ جَ  اكْ َا كَ  ـــونَ ؿُ ؾَ عْ يَ  ْب اضِ َخ وَ  رٍ ِص كَ  
 .(3)«"اكر"مؽان  "ذ ققؾه اخػض"والصواب: »قال السخاوي:  

 / نسبة كل وج』 إى الطريق امأخوذ من』 إذا تعددت اأوج』 عن الراوي أو القارئ:9
إذا ورد خاف عن قارئ من الؼراء السبعة، أو راٍو من رواهم، فنن السخاوي 

 جه.غالبا َما يشر إى الطريق الذي ورد مـه كل و 
 (، وما:112، 111فؿن ذلك: ما ذكره ذ ذح البقتن )

                                       

 .وما بعدها 2/262فتح الوصقد  (1)
 .2/193فتح الوصقد  (2)
 .2/1238ادصدر السابق  (3)
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 ــةٌ اَح َص فَ  ْنِ تَ ورَ الُس  ْنَ بَ  َك ؾُ ْص وَ وَ 
 

 َا َص َح  اهُ يَ َا َج  ل  كُ  نْ تَ ؽُ اْش وَ  ْل ِص وَ  
 هُ تُ رْ كَ ذَ  هٌ ْج وَ  ـَب  ُح ــَا كَ  َص  كَ َا وَ  

 
 َا الطّ  ُح اِض وَ  هُ قدُ جِ  ٌف ـَا ــا ِخ قفَ فِ وَ  
خقر دا ُرِوي عن أهل اأداء فقه، أما ابن جاهد فُرِوي عـه وهذا الت»قال:  

ا، لؾعؾة التي الوصل حؿزة، ودن ترك التسؿقة، وروي عن غر ابن جاهد أيًض 
تؼدمت حؿزة، وأما السؽت فعؾقه أكثر أهل اأداء وأجاء ادتصدرين، وهو 

مر وأي عؿرو، ا عن ابن جاهد،... ثم قال: ا كص ذ ذلك عن ابن عامروي أيًض 
ولؽـه وجه مستحب من الشقوخ، يعـي التخقر من غر حديد، وهذا قول ابن 

 ذ مصـػاته، وغرما. غؾبون وقول احافظ أي عؿرو 
م يلت عـفا رواية مـصوصة بػصل وا بغر فصل، وادلخوذ »قال ابن غؾبون: 

 .(1)«ذ قراءها بغر فصل، وبه قرأت
وم »عن أي عؿرو الوصل بقـفا كحؿزة، قال:  (2)  هاصموكؼل أبو ضاهر بن أي

 .«يلتـا عن ابن عامر ذ هذا رء
وقد ذكر ادفدوي وغره عن أي عؿرو الػصل بالتسؿقة والوصل مثل مزة 

... واخاف ادشار إلقه عن ورش أن أبا غاكم ادظػر بن أمد بن مدان  والسؽت،
ورتن لورش ذ مقع الؼرآن، وتابعه عذ ذلك ادؼرئ كان يلخذ بالتسؿقة بن الس

 اآخذون عـه كاأذُفوي حؿد بن أمد وغره.
وشائر ادرين ادحؼؼن عذ خاف ذلك، يعـي ذ »قال احافظ أبو عؿرو: 

رواية أي يعؼوب عن ورش، وقد روى غر أي يعؼوب التسؿقة عن ورش، وقد 
                                       

 .1/36التذكرة ذ الؼراءات الثان  (1)
ن حؿد بن أي هاصم أبو ضاهر البغدادي ادؼرىء أحد اأعام ومصـف كتاب عبد الواحد بن عؿر ب (2)

 .1/312معرفة الؼراء الؽبار  .(349البقان ومن اكتفى إلقه احذق بلداء الؼرآن )ت
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 .(1)«كؼل ابن غؾبون ترك الػصل مـصوصا عن ورش
 (:577ومن ذلك أيضا: ما ذكره عـد ذحه قول الـاطم البقت )

 ــــواؾُ تَ قَ  امِ عَ كْ  اَا  ِذ ــــاَا قَ  ــــدْ قَ ... وَ 
 

 َا وَ  هُ لَ  نَ ـــبَ َس َحْ  ــــاً بَ قْ غَ  ــــِف ؾْ اْخُ بِ وَ  
 عؿرو ، فؼال أبو(َوَا َحَْسَبَن اَلِذيَن ُقتُِؾوا)وأما: »: حقث قال السخاوي  

 :" قرأته عذ أي الػتح عن قراءته عذ عبد الباقي وأي ضاهر اأكطاكي بالقاء
 .(2)«"هشام، وقرأته عذ أي احسن وعذ أي الػتح من ضريق عبداه بالتاء

ا ا يتعرض لذلك، فعذ شبقل ادثال: عـد ذكره اخاف الوارد عن لؽـه أحقاكً 
، م يتعرض لذكر الطرق التي ورد مـفا (3)قالون ذ ضم مقم اجؿع وصؾتفا بواو

كل وجه، وكذلك عـد ذكره اخاف الوارد عن ابن ذكوان ذ إدغام دال قد ذ 
ا، ، لؽن ذلك كادر جد  ジ  ザ   ゴ  ゲ  グ ﴾(4) ﴿ الزاي من قوله تعاى:

 .(5) واأغؾب اأعم هو ما ذكركاه أوًا 
 والحتجاج ها:: العتناء بتوجي』 القراءات القرآنية الثالثامطلب 

 ،حرص اإمام السخاوي عذ توجقه الؼراءات الؼرآكقة ادتواترة وااحتجاج ها
واعتؿد اإمام السخاوي ذ توجقفه لؾؼراءات عذ الؼرآن والسـة واآثار والؾغة 

يؾزم قبوها وادصر  وإكا فعل ذلك لقمكد عذ أن الؼراءة شـة متبعة ،وغر ذلك
وشوف كستعرض  ،وا جوز فقفا الؼقاس ادحض ،لؾرأي وا جال فقفا ،إلقفا

 فقا يي: بعض اأمثؾة الدالة عذ ذلك
                                       

 .وما بعدها 214/ 2فتح الوصقد  (1)
 .2/814ادصدر السابق ( 2)
 .2/212ادصدر السابق  (3)
 .2/374ادصدر السابق  (4)
وأمثؾة ذلك كثرة جدا ذ هذا الرح، ولؾؿزيد من اأمثؾة: يـظر ما ذكره السخاوي عـد ذحه اأبقات  (5)

 (، وغرها من اأبقات.285 - 281 - 269 - 148 - 143اآتقة: )
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 بادد، [4الػاحة:] ﴾ﾁ ﾀ ｿ﴿مثال ذلك: عـد توجقفه قراءة القرآن الكرم:
 .(1)«... [26آل عؿران: ]   ﴾ゴ     ゲ ﴿: : اشم فاعل، كؼوله تعاى ﴾ ｿ﴿و»قال: 

ى"»، قال: "َفاْرِ "و [81هود:]  ﴾ىئ ﴿ وأيضا عـد توجقفه قراءي: ى"و "َرَ  "َأْرَ
 . (2)«... [4الػجر:]  ﴾ｼ  ｻ  ｺ  ﴿ ،[1اإراء: ]  ﴾ｴ  ｳ  ｲ ﴿ لغتان،

 -(َوَما َكاَن لِـَبٍِي َأن ُيَغَل..)مثال ذلك: قوله ذ توجقه قراءة  :السنة النبوية
ـبي أن خوكه أمته ذ : أي ُخان، أي: ما كان ل"ُيَغَل "ومعـى »: -بالبـاء لؾؿػعول

حن  ×ويدل عذ صحته: قول الـبي  ،الغـقؿة، وجوز أن يؽون معـاه: يوجد غاا  
 ا لقسمت』 عليكم، م ل جدوي جبانً وه لو كان ‾ ملء اأرض ذهبً »أحُوا عؾقه: 

 .(3) «ول خيًا 
 بالؽر، أي ... وإلقاشن»: -بادد-(اِل َياِشنَ  )  وأيضا قوله ذ توجقه قراءة

بؽر اهؿزة، ُوِصل: أي ُوِصل مع الؼر مع إشؽان كر، يعـي: إشؽان كرة 
، كلن اشؿه "َءاِل َياِشنَ "الام، فقصر ءال ياشن: إلقاشن، وكتبت ذ ادصحف: 

اللهم صلِ  على آل أي »: ×له من أجؾه كا قال رشول اه آياشن، وُشِؾم عذ 
w(4)«أو. 
فا ـػـوصـراءات بــؼـض الـعـه بـفـقـوجـد تــِض ـعَ ـان يُ ـا كـا مـاكً ـقـأح هــل إكــب
 .×ي ـبـــراءة الــا قـفـلكـب

 – [ 281البؼرة: ]  ﴾┨  ┩     ┪ ﴿ ومثال ذلك: قوله ذ توجقه قراءة كافع:
                                       

 .216/ 2فتح الوصقد  (1)
 .2/995ادصدر السابق  (2)
 .7376رقم  7/236 . واحديث أخرجه الطزاي ذ اأوشط2/813ادصدر السابق  (3)
البخاري ذ صحقحه ك/ الزكاة باب  . واحديث أخرجه حؿد بن إشاعقل2/1212ادصدر السابق  (4)

  .1497رقم  2/129صاة اإمام ودعائه لصاحب الصدقة 
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، وكذلك اأمر ذ توجقفه (1)«كاكت بالضم ×والظاهر أن قراءة الـبي »: -بالضم
بالبـاء - [161عؿران: آل] ﴾パバ ﴿ وقراءة ،(2) -السن بؽر- (ُب َحِْس )قراءة 
 .(4) -بنشؽان الؽاف -[  74الؽفف: ]  ﴾حج  ﴿ ، وقراءة(3) -لؾػاعل

ومن أمثؾة توجقفه الؼراءات باآثار: ما ذكره عـد توجقفه قراءة ابن كثر 
يَل َوِمقَؽاِئقَل ) كه قال: وُرِوي عن ابن كثر أ»: : حقث قال السخاوي (َجْزِ

يَل َوِمقَؽاِئقَل )ذ ادـام، وهو يؼرأ  ×رأيت رشول اه  ، قال: فا أقرأها أكا إا (َجْزِ
 .(5)«هؽذا

وهـاك شؿة عامة ذ إيراد اإمام السخاوي لأحاديث واآثار ذ فتح الوصقد 
 إى با ا يدعووأمثؾته كثرة ذ الؽتاب  ،ثار مسـدةوهي أكه ا يذكر اأحاديث واآ

 .حره أو التؿثقل له
التوجي』 القراءات الشاذة امروية عن بعض الصحابة والتابعن، أو امذكورة 

 ومثال ذلك: قوله ذ توجقه الؼراءات الواردة ذ قوله تعاى: ي مصاحفهم اخاصة:
وهي ذ مصحف عبداه بالظاء، وكذلك »: [24التؽوير: ]  ﴾┐  ┑      ┒    ┓  └   ﴿

 .(6)«أي بالضاد، وقرأ ابن عباس بالظاء قرأ، وذ مصحف
َهل َتْسَتطِقُع َرَبَك َأن ُيـَِزَل َعَؾْقـَا َمآِئَدًة )وكذلك قوله ذ توجقه قراءة الؽسائي 

: ما روي عن معاذ بن جبل أكه قال: أقرأكا الـبي "رواته"معـى قوله: »: (ِمَن الَسَؿآءِ 
                                       

 .2/755 فتح الوصقد (1)
 .2/755ادصدر السابق  :اكظر (2)
 .2/813ادصدر السابق  (3)
 .2/855ادصدر السابق  (4)
 .2/654ادصدر السابق  (5)
 .2/1311ادصدر السابق  (6)
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ا يؼرأ بالتاء، وكذلك مرارً  ×عت رشول اه ، قال: وشؿ(َهل َتْسَتطِقُع َرَبَك ): ×
 .(1)«... روي أها قراءة عي وعائشة

إن توجقه الؼراءات بالـحو والؾغة صائع ذ  التوجي』 النحو واللغة والشعر:
كتاب )فتح الوصقد(، ومن اأمثؾة الدالة عذ ذلك: ما قاله عـد توجقفه الؼراءات 

ووجه قراءة ابن كثر: »:[37البؼرة:] ﴾┿  ┾  ┽┻  ┼   ﴿ الواردة ذ قوله تعاى:
ذ الؼراءة  ﴾┼    ﴿ : مػعول، و"دمَ آ"فالؽؾات: فاعؾة، و أن ما تؾؼقته فؼد تؾؼاك،

ومن اأفعال ما يستوي ذ ادعـى إضافته إى  .اأخرى: فاعل، والؽؾات: مػعولة
 .(2)«كذا...وأصابـي كذا وأصْبُت  ،عول، كحو: كالـي كذا، وكِْؾت كذاالػاعل وادػ

كا أكه ذ توجقفه قد يستشفد لؾؼراءة بلبقات من الشعر العري، ومثال ذلك: أكه 
 جرى ادتصل إجراء عذ -باإشؽان- (ُثَم ْهَو  )عـدما َوَجَه قراءة قالون والؽسائي

 ، اشتشفد بؼول الشاعر:ادـػصل
 ـــٍب ؼِ حْ تَ ْس مُ  أْصــَرْب َغـــْرَ  مَ وْ قَ الْ فَ 
 

 (3)ـــــلٍ اغِ  وَ َا وَ  الؾـــهِ  ــــنَ مِ  ـــاً ــؿَ ثْ إِ  
 (4) «أْصــَرْب َغـــْرَ  :وقد أجروا ادـػصل جرى ادـػصل ذ كحو» :فؼال 

: -بػتح ادقم- [167آل عؿران: ]  ﴾ڦ ﴿ة ا: ما قاله ذ توجقه قراءوأيًض 
أن يومئذ بؿـزلة كؾؿة واحدة من قبل  -والؽؾؿة ذ موضع خػض-والػتح »

فة، أن ادضاف يؽتسب من ادضاف إلقه البـاء واإعراب، إذا كان ادضاف اإضا
 من الشائعة، كحو: يوم، وحن، وقبل...، ومن ذلك:

 ا الصبَ َذ قب عَ ِش ؿَ ـبت الاتَ عَ   ِحنَ َذ عَ 
 

 (1)«وقؾت أدَا أْصُح والشقب واِزعُ  

                                        

 .وما بعدها  2/876ادصدر السابق:  (1)
 .2/629فتح الوصقد  (2)
 .134ديوان امرئ الؼقس ص  :يـظر. "يا دار ماوية "البقت امرئ الؼقس من قصقدة  (3)

 .2/628فتح الوصقد  (4)
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 وكتاب )فتح الوصقد( ميء هذه الـاذج. 
 إى أن اإمام السخاوي م يؾتزم رأي مدرشة بعقـفا ذ ومن ادفم هـا أن كشر

وهو هذا  ،وإكا كان مسؾؽه أكه يرجح كل ما توافق مع الرواية والساع :الؽتاب
عذ خاف مدرشة البرة  ،يتػق إى حد ما مع مـفج مدرشة الؽوفة ذ الساع

 .ادتشددة ذ الساع وادؽثرة ذ الؼقاس
 فضيل إحدى القراءتن على اأخرى:: رفض』 تالرابعامطلب 

يـبغي التـبقه هـا إى أن تػضقل بعض وجوه الؼراءة عذ بعض أمر جائز وا 
، وأما التػضقل "وجه هذه الؼراءة أقوى من وجه تؾك الؼراءة"بلس به، فتؼول: 

ادـفي عـه: ففو التػضقل الذي ُيسِؼط الؼراءة اأخرى، وهذا ا جوز، أن 
عذ  ، ولؼد رد اإمام السخاوي (2)مـزلة من عـد اه عز وجلالؼراءات كؾفا 

 كل من تعرض لؾؼراءات السبعة بتػضقل بعضفا عذ بعض.
وقبل ذحه شورة أم الؼرآن كتب مؼدمة بن فقفا أكه ا جوز تػضقل إحدى 

اعؾم أن »الؼراءتن ادتواترتن عذ اأخرى، أن الؽل ثابت صحقح، فؼال: 
ج الؼراء إبداء وجه الؼراءة ذ العربقة، ا كر إحدى الؼراءتن الغرض بذكر حج

وتزيقف اأخرى، أن الؽل ثابت صحقح متػق عذ صحته، بخاف اخاف ذ 
...وقد طن من ا  ...، وكحن كؼول: إن قراءة السبعة كؾفا متواترة، مسائل الػؼه

ُيْؽَتػى مـفا بواحدة، وهو معرفة له، ومن م ُيـعم الـظر من الػؼفاء أن قراءة السبعة 
...، وأما من أخذ يػضل  غؾط قبقح، بل َتَعُؾم السبعة فرض من فروض الؽػاية،

                                       
  .)قصقدة وعقد أي قابوس( 53صه ديواك :يـظر .ي. والبقت لؾـابغة الذبقا2/989ادصدر السابق  (1)

  أثره ،مراحؾه ،ااختقار عـد الؼراء مػفومه"يراجع ذ هذا بحث الدكتوراه لؾدكتور أمن إدريس فاته  (2)
 ،وما بعدها 285( مبحث لوازم ااختقار ص 11591جامعة أم الؼرى حت رقم ) "الؼراءات ذ

  .وما بعدها 579الصحقحة ص  ءات ادتواترة أوومبحث إهام ادػاضؾة بن الؼرا
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بن الؼراءتن: فؼال: ادالك أعم من ادؾك، أكه يضاف إى كل متؿَؾك من الدواب 
 .(1)« ... صحقحتان والثقاب وغرها بخاف ادؾك، فغؾط أن الؼراءتن

توضح لـا موقػه من ادػاضؾة بن الؼراءات: ما ذكره ذ توجقه  ومن اأمثؾة التي
 :﴾ﾂ  ﾁ  ﾀ      ｿ  ｾ ﴿الؼراءات الواردة ذ قوله تعاى: 

، وباجر آخرين. يعـى: أها كزلتا من ا: أراد بالـصب قومً وقال الشافعي » : قال
 الساء: فلفادت إحداما وجوب الغسل، وأفادت اأخرى ادسح عذ اخػن،

، «هكذا أنزلت، هكذا أنزلت»ذ الؼراءتن ادختؾػتن:  ×وكذلك قال الـبي 
 .»(2)ففذا يميد ما ذهب إلقه الشافعي 

 : دفاع』 عن الطعون امَُوجنهة إى القراءات امتواترة:اخامسامطلب 
عن الؼراءات ادتواترة ورد قول كل من تعرض  لؼد دافع اإمام السخاوي 

 قة ادتواترة بالطعن.لؾؼراءات الؼرآك
 (من الؼصقدة وهو:199ومن اأمثؾة الدالة عذ ذلك: ما قاله عـد ذح البقت)

 هُ ــدَ ْح َد وَ مَ  دْ قَ  ِف ؾْ اخُ بِ  ـةً ؿَ آئِ وَ 
 

 ِدَا بْ أَ  ــوِ حْ  الـَ ِذ وَ  اً ػَ ْص  وَ َا َش  ـْل فِ َش وَ  
ءة من َحَؼَق ...ودا كظروا إى أن أصل هذه اهؿزة السؽون، َضَعػوا قرا»قال:  

 .(3)«لذلك وكرهوها، والؼراءة ثابتة ا ُتَرُد بؿثل هذه اخرافات
  [22إبراهقم: ]   ﴾┋  ┌  ┍ ﴿ ا: ما ذكره عـد ذحه قراءة مزةوأيًض 

مرخي اكر حؿزة جؿا، من: أحسن وأمل، أن »، حقث قال: - القاء بؽر-
قال أهل البرة: قراءته هذه غر الـحوين ردوا هذه الؼراءة وأضالوا الؼول فقفا، 

                                       

 .وما بعدها 213/ 2فتح الوصقد  (1)
وهذا الـؼل عن اإمام الشافعي م أجده ذ كتبه وا ذ كتب  .وما بعدها 2/852ادصدر السابق:  (2)

 .الشافعقة
 .2/312 فتح الوصقد (3)
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جقدة، والؼراءة صحقحة ثابتة، وها وجه من ققاس العربقة قوي، وهي قراءة 
اأعؿش وحقى بن وثاب وُمْران بن أعن والؼاشم بن معن. وقال: هو صواب، 

وإن  -ا،... ثم قال: فنذا كاكت هذه الؽرة ذ القاء عذ هذه الؾغة وكان ثؼة بصرً 
، وعَضدها من الؼقاس ما ذكركا، م جز لؼائل أن يؼول: إن -أْصَقع مـفا كان غرها 

 .(1)«الؼراءة بذلك حن...
 : منهج السخاوي ي التعامل مع آراء َمْن سبقو《:السادسامطلب 

وهو أن اإمام السخاوي  مفا   اعـدما كتحدث حت هذا ادطؾب كستحر صقئً 
ادػاضؾة بن الؼراءات ادتواترة مـطؼة جعل من كون الؼراءة شـة متبعة وعدم 

وهذا ا يؿؽن أن كوافق من ذهب إى أن اإمام  ،حظورة ا يـبغي ااقساب مـفا
ذلك أكه  ،(2)السخاوي ا يرجح بن اأقوال ادختؾػة التي يوردها وا يـاقشفا

 ومن يطالع فتح الوصقد جد أكه وقف موقف ادتصدي ،حدد معاير السجقح عـده
وعذ هذا اأشاس يؿؽــا أن كحدد  ،لؽل من حاول الطعن ذ الؼراءات ادتواترة

من اأعام من هم الباع  مـفجه ذ التعامل مع آراء من شبؼوه من خال كؿوذجن
أبو  -م إمام الؼراءات أبو عبقد الؼاشم بن شّا )الطويل ذ عؾم الؼراءات، وهم: 
 .(عي الػارد إمام الـحو والؼراءات
                                       

ا ما ذكره السخاوي عـد ذحه قراءة مزة ًض ، ولؾؿزيد من اأمثؾة ُيـَْظر أي2/1138 :ادصدر السابق (1)
َسَبَن اَلذين َكَػُروا أَكَا ُكْؿِذ َهُْم َخْرٌ ِأَكُػِسِفمْ ) ، وكذلك قراءته 2/819 فتح الوصقد:(، َوَا َحْ
َك َوَكَذلِ )ا ما ذكره ذ توجقه قراءة ابن عامر: وما بعدها، وأيًض  2/817: الوصقد فتح ،باجر (َواْأَْرَحامِ )

َكآئِِفمْ  كَِن َقْتُل َأْوَاَدُهْم ُذَ وما بعدها، وكذلك ما ذكره ذ  2/912فتح الوصقد:  ،(ُزِيَن لَِؽثٍِر ِمَن ادُْْرِ
 .2/1311، فتح الوصقد  (َقَواِريَرا) توجقه قراءة من وقف باألف ذ قوله تعاى:

اإمام عؾم الدين السخاوي " هـ1436شس كتب ذلك الباحث اجزائري ختار قديري ذ أضروحته لؾا (2)
بحث غر  .95عـد تعرضه لؽتاب فتح الوصقد ص/ :"ودراشة اوجفوده ذ التػسر وعؾوم الؼرآن معً 

جامعة  .صعبة العؾوم اإشامقة ،قسم العؾوم اإكساكقة ،كؾقة العؾوم ااجتاعقة واإكساكقة ،مـشور
 .الشفقد مه خر الوادي
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من أبرز أئؿة الؼراءات  :هـ(224 -151)م أول: مع أي عبيد القاسم بن سا  
وقد أورد اإمام السخاوي الؽثر من  ،معبقد الؼاشم بن شّا  الؼرآكقة ادتؼدمن أبو

ولؽن ذلك م يؿـعه من كؼد آرائه التي يتعرض  نآرائه وأقواله ذ كتابه فتح الوصقد
ن، أو بادػاضؾة بن قراءتن متواترتن، ومن اأمثؾة عذ فقفا لؾؼراءات الؼرآكقة بالطع

ذ مؼام قبوله لطرف من قوله، ورده الطرف اآخر، يؼول السخاوي ذ  جاء ذلك ما
واختار أبو عبقد اإشؽان وم »: [58الـساء: ]  ﴾ائ ﴿ توجقه الؼراءات الواردة ذ كؾؿة

نْعمنا »قال لعؿرو بن العاص:  حن ×يرو غره. قال: أها فقا ُيْروى لغة الـبي 
قال: ثم هي أصل  هذا الؾػظ. ×، هؽذا ُيْروى عـه (1)«امال الصاح للرجل الصاح

)ما(، وإكا قرأ تؾك الؼراءة اأخرى من  الؽؾؿة أيضا، إكا هي )كِْعَم(، زيدت فقفا
ب قرأها، لؾؽراهة أن جؿعوا بن شاكـن: العن وادقم، فحركوا العن، وهو مذه

 .(2)«حسن ذ العربقة، ولؽـه عذ خاف احديث واأصل مقعا
والذي قاله جقد، إا قوله: إكا قرأوا لؾؽراهة أن »وتعؼبه السخاوي بؼوله: 

ا، إذ قد بقـا جؿعوا بن شاكـن، وقوله: ولؽـه عذ خاف احديث واأصل مقعً 
 .(3)«أن الؼراءة شـة متبعة، م يؼرأ أحد من اأئؿة بالؼقاس

ذ توجقه الؼراءات الواردة ذ قوله -وذ مؼام رده قوله مؾة، يؼول السخاوي 
أن  ،﴾ۓ    ﴿ وقال أبو عبقد: ااختقار:» [251البؼرة:]   ﴾ۓ  ┐  ┑  ﴿ تعاى:

  .(4)«اه لقس يغالبه أحد، إكا هو الدافع وحده
ضا، واه قؾت: ومعؾوم أن الـاس يدافع بعضفم بع»وتعَؼبه السخاوي بؼوله: 

                                       

 .17763حديث رقم  29/299م أمد مسـد اإما (1)
 .بترف 1/181 :فتح الوصقد (2)
 .بترف 1/181 ادصدر السابق (3)
 .بترف 181/ 1ادصدر السابق  (4)
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فاعل ذلك عذ احؼقؼة، فالدفاع مـه، فا مطعن أي عبقد بعد هذا، وقد قدمت 
 [ 31التوبة: ]  ﴾ۓ   ┐┑ ﴿ وقد قال اه تعاى:ا أن ذلك قد يؽون من الواحد، أيًض 

ه ـة أوجـاثـذه ثـفـع، فـدفـع الـوضـم يـل فـؿـوز أن ُيْستَعــجـه يــا أكًض ـوتؼَدم أي
 .(1)«الـا قـُرُد مــتَ 

عذ  اعتؿد اإمام السخاوي  :هـ( 377 -288) ا: مع أي علي الفارسيانيً 
 .أي عي الػارد وعَول عؾقه ذ توجقه كثر من الؼراءات الؼرآكقة كتاب احجة

ذ هذا الشلن  وقد َشِعد ابن جاهد »وقد أصاد السخاوي بلي عي، فؼال: 
 .»(2)التزم ذَح كتابه أبـو عي الػارد  شعادة باققة عذ الدهر، كقف وقد

وعذ الرغم من أن أبا عي الػارد قد ذح كتاب السبعة، إا أن اإمام 
السخاوي خالػه ذ كثر من اختقاراته حن عارض ادـفج الذي مه عؾقه وهو أن 

 .وا جال لؾرأي فقفا أو الؼقاسشـة متبعة  الؼراءة
 :(199قت )فقؼول السخاوي عـد ذحه الب

 هُ ــدَ ْح َد وَ مَ  دْ قَ  ِف ؾْ اخُ بِ  ـةً ؿَ آئِ وَ 
 

 ِدَا بْ أَ  ــوِ حْ  الـَ ِذ وَ  اً ػَ ْص  وَ َا َش  ــــْل فِ َش وَ  
، يريد أن من الـحوين من ا جقز فقفا غر "وذ الـحو أبدا": (3)وقوله ...»  

، أوجبوا إى اأصل، وعذ ذلك أبو عي ومن تابعه من خِص كامه االبدل كظرً 
  من جفة أن احركة هـا أصؾقة، "أءذا"، و"أءكا" البدل، وفَرقوا بن هذه الؽؾؿة، وبن

 .(4)«وَثَم عارضة، فـظروا إى شؽوها ذ اأصل...
                                       

 .بترف 1/181فتح الوصقد  (1)
 .بترف 1/181ادصدر السابق  (2)
 أي: الشاضبي. (3)

 .312/ 2ادصدر السابق  (4)
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والؼراءة ثابتة ا ُتَرُد بؿثل هذه »: -كامه عذ مَعِؼبا-ثم قال السخاوي 
 .(1)«اخرافات

عذ الرغم من مؽاكة  :-شيخ』- هـ(591 -538) : مع أي القاسم الشاطياالثً 
اإمام الشاضبي عـد اإمام السخاوي حتى إكه حتج لـظؿه ويدفع عـه كا جاء عـد 

 صاحب أمل قد :إن قال قائل» :( من كظؿه فؼال116تعرضه لرح البقت )
 :قوله ذ مذكور وهو هؿؾه م :قؾت ،الػاحة أول التسؿقة عذ اتػاقفم ذكر الؼصقد

ُبَد من التسؿقة مفا   أكه ابَن  فؼد "شواها... وا بد مـفا ذ ابتدائك شورًة "
 :(2)«...حالٍ  كل عذ ها امبتدئً  إا تؽون ا الػاحة قراءة عـد وأكت ،ابتدأت شورة

فعـد ذحه م يؿـعه  كظؿه أبقات ذ واحد من صقخهإا أكه كان له اشتدراك عذ 
عن بقان اأحسن واأفضل الذي يدفع اإصؽال ذ الـظم  إجاله له وتوقره إياه
 :( من الـظم791و  789فعـد ذحه لؾبقتن )

 اذَ آئِ  وُ حْ كَ  هُ امُ فَ ػَ تِ اْش  رَ رِ ا كُ مَ وَ 
 

 َا وَ أَ  ُل الؽُ  امِ فَ ػْ تِ و اْش ذُ ا فَ ـَ ئِ أَ  
 ِزٌ ُخْ  امِ الَش وَ  لِ ؿْ  الـَ ِذ  عٍ افِ ى كَ وَ ِش  

 
 ِوا ْت عَ قَ ا وَ ذَ إِ  عْ مَ  اِت عَ ازِ ى الـَوَ ِش  
ذكروا أن هذا البقت مشؽل  وكان أصحاب أي الؼاشم » :قال السخاوي 

  :الؾػظ فغره فؼال
 شوى الشام غر الـازعات وواقعة

 

 له كافع ذ الـؿل أخز فاعتذ 
و ــول .ولــه أعــقـؾـن وعــسـد واأول أحــيء واحـى صـود إلــعـا يـؿـاهـومعـ 

 :خ ـقـشـال الــق
 اوما كّرر اشتػفامه كحو آئذ

 

 أئـّا فااشتػفام ذ الـؿل كان أوا 
                                        

 .312/ 2ادصدر السابق. (1)
 .211/ 2صدر السابق اد (2)
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 خصوص وباأخبار صام بغرها
 

 شوى الـّازعات مع إذا وقعت ِوا 
  .(1)«ارتػع اإصؽال وطفر ادراد 

وقد أمل الدكتور مواي اإدريز اداحظات التي تتعؾق بتعامل اإمام 
  :لالسخاوي مع من شبؼوه فؼا

ا ما ُيَسِؾم أقوال أئؿة الؼراء فقا يتعؾق بعرض الروايات إن السخاوي غالبً »
، أما إذا تعؾق اأمر بتوجقه الؼراءات وإيراد (2)جال لاجتفاد فقه والطرق ما ا

ا ا، ويرد ما يراه جاكبً عؾؾفا فنكه يعرض اأقوال عذ مقزان عؼؾه، فقؼبل ما يراه صوابً 
 لؾصواب.
مه باإكصاف ذ احؽم عذ اأقوال، بغض الـظر عن أصحاها: فؾم * اِتسا

من كؼد  ،يؿـعه إعجابه الشديد بؿثل أي عبقد الؼاشم بن شام وأي عي الػارد
  .بعض آرائفا

* التلُدب مع العؾاء الذين شبؼوه، ولو اختؾف معفم ذ اجتفاداهم، غر أكه ذ 
ت ادتواترة، أو ُيَرِجح بن قراءتن متواترتن معرض الرد عذ من يطعن ذ الؼراءا

يؽون أكثر حَدة وأصد قسوة. ومثال ذلك ما فعؾه من هؽؿه بالزخري عـد ضعـه 
الـور: ]  ﴾ﾏ  ﾎ ﴿ :ذ رواية أي صعقب إدغام الضاد ذ الشن ذ قوله تعاى

فعؼب اإمام  «فا برئت من عقب روايُة أي صعقب» :فؼال الزخري [62
عذ عادة ادعتزلة ذ الطعن عذ اأئؿة اأثبات والـؼؾة » :السخاوي عذ ذلك بؼوله

 . (3)«الثؼات
                                       

 .1133/ 2ادصدر السابق  (1)
، 128 ،127 ،126 ، 111 ، 99ولؾؿزيد من اأمثؾة، ُيـَْظر ما ذكره السخاوي ذ ذح اأبقات اآتقة: ) (2)

 .ادباركة الؼصقدة أبقات من وغرها ،(992 ، 473
 .243/ 2فتح الوصقد  (3)
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* الدقة ذ كؼل اأقوال: بالـص تارة أو بادعـى تارة أخرى، غر أكه ذ حاات 
 عذ غر وجفه اأصي، ومن اأمثؾة الدالة كادرة أعوزته هذه الدقة، فقـؼل قوًا 

قال »، حقث قال السخاوي: (َأْرِجْئهِ ) ه ذ توجقه قراءة ابن ذكوان عذ ذلك: ما ذكر
أبو عي: ضم اهاء مع اهؿز ا جوز غره، وقال: ورواية ابن ذكوان عن ابن عامر 

كر اهاء مع اهؿز »وبالرجوع إى قول أي عي ذ احجة، كجده يؼول:  .(1)«غؾط
، فعذ اأقل -ا ذ ادعـى م يؽن طاهرً  وإن -، فالػرق بن الؼولن (2)«غؾط ا جوز

 ذ التلُدب مع الرواة والـََؼؾة.
プ  ﴿وذ معرض ذكره اخؾف الوارد عن أي عؿرو ذ إمالة الراء ذ قوله تعاى: 

  ポボ  ペ   ベ﴾ [ :19يوشف]،  :بعد ذكره  -وقال أبو احسن ذ التذكرة »قال
وبالرجوع إى كتاب التذكرة، . (3)«: وُرِوَي عن أي عؿرو بن الؾػظن-الػتح 

وجدكا أن ابن غؾبون ذكر بن الؾػظن قبل الػتح ولقس بعده، وكص قول ابن 
وُرِوَي عن أي عؿرو بن الؾػظن وبالػتح، وبالوجفن »غؾبون ذ التذكرة هو: 

 .(4)«قرأُت له
ذ * اتصافه باأماكة العؾؿقة ذ كؼل اأقوال وكسبتفا إى أصحاها، غر أكه 

ا، فاته أن يـسب بعض اأقوال إى أصحاها، ما يوهم أن الؽام حاات كادرة جد  
لعؾم الدين السخاوي كػسه، ومن ذلك قوله ذ توجقه الؼراءات الواردة ذ قوله 

حقث قال السخاوي: قال الػراء ذ اإضافة: دا  ،[ 7الـؿل: ]  ﴾ヅ  ヂ  ﴿تعاى: 
ر الثاي، كا قالوا: حبة اخراء، ولقؾة الؼؿراء، اختؾف الؾػظان ُتُوِهم اأوُل غ

                                       

  .2/267 فتح الوصقد (1)
 . 4/62 الؼراءات احجة ذ عؾل (2)

 .2/1113فتح الوصقد ط/ الرصد  (3)
 .2/379التذكرة ذ الؼراءات الثان  (4)
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 .، وغره من اإضافة إى الـعت"ِخَرةِ َلَداُر اْآ " و :ويوم اجؿعة
، من أجل أن اإضافة ضم رء إى (1)ورَد البريون قوله»ثم قال السخاوي:

 رـػـعـي جـد أبــــود عـوجـه مـاطـػـه وألــصـــول بــؼـذا الــوه .(2)«رء
 .(3) رآن(ــؼـراب الــه: )إعـــابـتـي كـاس فــحـــال

ما ُياحظ عذ عؾم  :ااقتصار《 على الكى ي نسبة اأقوال إى أصحاها كثرً 
ا ما يؼتر عذ الؽـى ذ كسبة اأقوال إى أصحاها، ا الدين السخاوي أكه كثرً 

وإذا كان كثر مـفا تسفل شقا إذا َتَعَؾق اأمر بلعام مشسكن ذ كـقة واحدة، 
معرفتفا بالؼرائن ادازمة ها، فنن بعضفا اآخر يؾتبس عذ الؼارئ العادي، ما قد 

 يضطره إى الرجوع إى جؿوعة من ادصادر لقتعرف عذ صاحب هذا الؼول.
 (، وهو:9فعذ شبقل ادثال: قوله ذ ذح البقت )

 اً يَ ارِ وَ َح  َي ــرِ احَ  انَ كَ  نْ إِ  ــرُ احُ  وَ هُ 
 

 ـَا بَ ـَ تَ  نْ  أَ َى إِ  يهِ ـرِ حَ تَ بِ  ـهُ لُ  
 .(4)"قال أبو عؿرو: احََوُر ذ الَعْن: صدة بقاض البقاض وشواد السواد"قال:  

عذ أبى عؿرو بن  وهذه الؽـقة )أبو عؿرو(، أضؾؼفا اإمام السخاوي 
قباي، وبالرجوع العاء البري، وعذ اإمام أي عؿرو الداي، وعذ أي عؿرو الش
 .(5)«إى مصادر الؾغة تبن أن صاحب هذا الؼول هو: أبو عؿرو الشقباي

 : موقف』 من زادات القصيد:السابعامطلب  
 كتاب )التقسر ذ هذه الؼصقدة ادباركة، جاعًا  لؼد كظم اإمام الشاضبي 

                                       

 أي: الػراء. (1)

 .2/1152فتح الوصقد ط/ الرصد  (2)
 .3/198إعراب الؼرآن  (3)
 .2/83فتح الوصقد  (4)

 .مؼدمة ادحؼق د. مواي اإدريز بترف 1/185فتح الوصقد ط/ الرصد : يـظر  (5)
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عؾقه أصوله  الؼراءات السبع( لؾحافظ أي عؿرو الداي أشاشه ومصدره الذي َقَعد
وأبوابه ومسائؾه وفروعه، ثم أضاف إلقفا إضافات مفؿة، حتاج إى الرح والبقان 

 والتحؼقق والتحرير، فجاءت هذه الؼصقدة كلصؾفا:
 هُ ارَ َص تِ اْخ  ُت مْ رُ  رُ ِس قْ ا التَ هَ ــرِ ْس  يُ ِذ وَ  -68

 

 ـــَا مَ مَ مُ  هُ ـْ مِ  اهِ نِ وْ عَ بِ  ْت ـَ ْج لَ فَ  
 دٍ ائِ وَ فَ  ـــرِ ْش ـَبِ  ْت ادَ ــا زَ فَ ـافُ ػَ لْ أَ وَ  -69 

 
 ــَا َض ػَ تُ  نْ ا أَ فَ فَ ْج وَ  اءً قَ َح  ْت ػَ ؾَ فَ  
وقد تعددت مواقف اإمام السخاوي ذ هذه الزيادات، فػي بعض اأحقان:  

 ."وهذا من زيادات الؼصقد" كان يشر إلقفا بؼوله:
 (:174) ومن أمثؾة ذلك: ما ذكره عـد ذحه قول الـاطم

 مْ ـفُ ُض عْ بَ وَ  ِت يْ إِ  لِ ْص الوَ  زِ َمْ  دَ عْ ا بَ مَ وَ 
 

 ـَا تَ  ـاً ؿَ فِ ػْ تَ ْس مُ  نَ آَا  مْ كُ ذُ اِخ مَ يُ  
ذ  [91- 51يوكس: ]   ﴾ۈئ﴿و، [ 225البؼرة: ]  ﴾ｳ  ｲ ﴿وأما »حقث قال:  

، (1)«ففو من زيادات الؼصقد[ 51الـجم: ] ﴾ﾐ   ﾏ  ﾎ  ﴿ يوكس ذ ادوضعن، و
 :(938وكذلك: عـد ذحه قول الـاطم )

 اكَ وا زَ ـــزُ وق اْمْ ُش ا وَ قفَ اقَ َش  وِق الُس  عَ مَ 
 

 ـــَا كِ وُ  اوُ الوَ  هُ دَ عْ بَ  ــــزٍ ؿْ ِهَ  ــــهٌ ْج وَ وَ  
فوجفه أكه دا اجتؿع واوان،  [ 33ص: ]  ﴾ポ  ｟〝 ﴿  وأما»قال:  

 .(2)«ُمِزت اأوى اكضامفا، وم يذكر هذا الوجه ذ التقسر وا ذ قراءة ابن كثر
ا يتجاهل هذه الزيادات وا يـص عؾقفا، ؼابل ذلك: كان السخاوي أحقاكً وذ م

 ومن ذلك:
〝  〞  ─  ━   ﴿ * زيادة وجه التحؼقق هشام ذ حرف فصؾت، وهو:

                                       

 174ذح البقت رقم  2/276فتح الوصقد ط/ الرصد:  (1)

ولؾؿزيد من اأمثؾة ُيـظر ما ذكره السخاوي عـد  ،938، ذح البقت رقم 1159/ 2 :ادرجع السابق (2)
 (، وغرها من اأبقات.774 - 653 - 215 - 211ذحه اأبقات اآتقة: )
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 .(1) [ 9فصؾت: ]   ﴾│   ┃  ┄  ┅ 
 .(2)* زيادة وجه الؼراءة باإبدال لورش وقـبل ذ اهؿزتن من كؾؿتن

 .(3)الوقف عذ الؽؾؿة التي كؼل مزها ورش * زيادة وجه الـؼل حؿزة ذ
ولو أردكا أن كحدد موقف اإمام السخاوي من الؼراءة بزيادات الؼصقد كجد 

ه عذ مـشل تؾك وكبَ  ،أكه وافق اإمام الشاضبي فقا زاده عذ التقسر وتبعه ذ ذلك
 ابي م يػعل صقئً ن اإمام الشاضلمـه ب االزيادات من كتب الداي ذ غر التقسر إياكً 

 اإياكً  ،يوجب ااختاف عذ فعؾه هذا من حقث الؼراءة با زاده أو ادـع من ذلك
وبا كصت عؾقه كتبفم بلن الرواية إذا صحت  ،مـه با اشتؼر عـد عؾاء الؼراءات

 .(4)وجب ادصر إلقفا
 

 .وه تعاى َأْعلى وأْعلم
 
 
 

 

 
 

                                       

 .198ذح البقت رقم  311/ 2:ادرجع السابق (1)
 .216.ذح البقت 2/317الوصقد:  فتح (2)
 .227ذح البقت رقم  2/332فتح الوصقد:  (3)

د/ شامي بن  ،يـظر ما زاده اإمام الشاضبي ذ حرز اأماي عذ التقسر لإمام الداي بن الؼراءة وادـع (4)
امن ذو احجة العدد الث ،جؾة معفد اإمام الشاضبي لؾدراشات الؼرآكقة ،حؿد شعقد عثان عبد الشؽور

 .24هـ ص 1431
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 امةاخ
 أهô êتائね البحث ，تتضمن

)إمام السخا́， بعد هذه اجولة ادخترة التي قؿت ها فقا يتعؾق بؿوضوع: 
، فنكـي قد َتَوَصْؾُت من خال بحثي هذا ادوضوع إى ，منهج。 في شرの الشاطبية(

 الـتائج التالقة:
لإمام السخاوي، من أول  )فتح ال．صيد في شرの القصيد( * ُيَعُد كتاب

 ي وصؾت إلقـا لؼصقدة حرز اأماي لؾشاضبي، فـال بذلك مزية التؼدم.الروح الت
أن السخاوي َتَتْؾؿذ  ،* أن كتاب )فتح الوصقد( من أهم الروح لؾشاضبقة

عذ الشاضبي مباذة، واشتػاد مـه ذ إيضاح بعض معاكقفا، فؽان السخاوي 
 .أعرف الـاس بؿؼاصد اإمام الشاضبي

إى اه  االرح إبراز مؽاكة هذا العؾم الريف تؼربً  * أن ادملف أراد من هذا
ولذلك شؿى  ،عز وجل من خال ذحه مـظومة أشتاذه التي تشتؿل عذ الزكة

 .ذحه فتح الوصقد فـالت الشفرة بخؾوص ادؼصد كا ذكر ذلك العؾاء
عذ التؿسك  اكان مبـق  )فتح الوصقد( * أن مـفج اإمام السخاوي ذ كتابه 

 ،عن الؼقاس مفا كاكت درجته ومؽاكة وكثرة من قال به امعرًض  ،اع مفا كانبالس
 .صعار أن الؼراءة شـة متبعة وا جال لؾرأي فقفا أو الؼقاس ادحض امعؾـً 

ا ذ ااحتجاج كتابً  -ذ الؼراءات  امع كوكه كتابً  -* ُيعتز كتاب )فتح الوصقد( 
 عن عـفا.لؾؼراءات، وإيراد العؾل ها، ودفع ادطا

* يتؿقز كتاب )فتح الوصقد( بسفولة العبارة وإيضاح ادعـى با يسفل عذ 
 .قارئه تـاوله

أن اإمام السخاوي مع  -من خال دراشة كتاب )فتح الوصقد(  -* َيَتبَن لـا 
ذ كتابه هذا من ادصادر التي أتى عؾقفا الزمن مثل كتاب الؼراءات أي عبقد 
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 .هالؼاشم بن شام وغر
لؼصقدة حرز اأماي بعد اإمام السخاوي هذا الؽتاب  اح* تلثر الُرّ 

فؽل من ذح الشاضبقة بعد ادملف كان عالة عذ  ،وبصاحبه واضح ذ ذوحفم
 .هذا الؽتاب

 
 .，ه تعال゜ من ，را╋ القصد

îالحمد ه رب العامي îا أôخر دع．ا′，. 
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 مراجعامصادر وافهرس 
بحث دكتوراه لؾدكتور أمن إدريس  .أثر《 ي القراءات ،مراحل』 ،الختيار عند القراء مفهوم』 -1

 .(11591فاته جامعة أم الؼرى حت رقم )
لإمام عبد الرمن بن إشاعقل بن إبراهقم  إبراز امعاي من حرز اأماي ي القراءات السبع  -2

ب العؾؿقة ب/ ت/ حؼقق إبراهقم عوض عطوة ط/ دار الؽت ،ادعروف بلي صامة الدمشؼي
 .بدون تاريخ

حؼقق د/ زهر غازي زاهد،  ،: لؾعامة أمد بن حؿد ادعروف بالـحاسإعراب القرآن  -3
 .م1985هـ /1415ط/ عام الؽتب ومؽتبة الـفضة العربقة اأوى 

ن هبة اه بن أي لعي ب اإكمال ي رفع الرتياب عن امؤتلف وامختلف ي اأماء والكى  -4
 .هـ اأوى1411ط/ دار الؽتب العؾؿقة بروت  ،ماكوا كر بن

بحث غر مـشور  ،ااإمام علم الدين السخاوي وجهود《 ي التفسر وعلوم القرآن معً   -5
هـــ كؾقة العؾوم ااجتاعقة واإكساكقة قسم العؾوم اإكساكقة 1436 لؾباحث/ ختار قديري
 .. جامعة الشفقد مه خر الوادي.قةصعبة العؾوم اإشام

ط/  ،لؾطزاي شؾقان بن أمد بن أيوب بن مطر الؾخؿي الشامي، أبو الؼاشم اأوسط  -6
بن حؿد وعبد ادحسن بن إبراهقم االؼاهرة بدون تاريخ ت/ ضارق بن عوض اه  –دار احرمن 

 .احسقـي
الـاذ:ط/ دار إحقاء  ،ثر الؼررالػداء إشاعقل بن عؿر بن ك أي البداية والنهاية  -7

 .م1988 -، هـ 1418الساث العري اأوى 
ط/ ادؽتبة  ،لإمام جال الدين السقوضي بغية الوعاة ي طبقات اللغوين والنحاة  -8

 .العرية لبـان حؼقق حؿد أبو الػضل إبراهقم بدون تاريخ
 ،ؿد بن أمد بن عثان الذهبيلشؿس الدين ح ،اريخ اإسام ووفيات امشاهر واأعام  -9

 .عؿر عبد السام تدمري د. حؼقق م اأوى1987هـ/1417 الؽتاب العري بروت لبـان ط/دار
ط/  ،ت/ أيؿن رصدي شويد ،أي احسن ضاهر بن غؾبون التذكرة ي القراءات الثمان -11

 .شؾسؾة أصول الـر اجاعة اخرية لتحػقظ الؼرآن
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بن غؾبون، ت/ ا، لإمام أي احسن ضاهر بن عبد ادـعم لثمانالتذكرة ي القراءات ا -11
 .د.أيؿن شويد، ط/ اجاعة اخرية لتحػقظ الؼرآن الؽريم بجدة بدون تاريخ

هـ ت/ 1422اأوى  ط/ دار ضوق الـجاة ،البخاري دحؿد بن إشاعقل اﾄامع الصحيح -12
  .حؿد زهر بن كار الـار

ت/ بدر  ،أبو عي ،مة احسن بن أمد بن عبد الغػار الػارّد : لؾعااﾅجة ي علل القراءات -13
أمد يوشف الدقاق الـاذ:  -بشر جوجاي راجعه ودقؼه: عبد العزيز رباح  -الدين قفوجي 

 .م1993 -هـ  1413دمشق/ بروت الثاكقة،  -دار ادلمون لؾساث 
ار الؽتب العؾؿقة بروت ط/ د ،)قصقدة وعقد أي قابوس( 53ص ،ديوان النابغة الذبياي -14

 .م 1996هـ /1416
 .م 1965هـ /1385الؼاهرة  –ط/ الدار الؼومقة لؾطباعة والـر  ،ديوان اهذلين -15
 .م2114هـ/1425ط/ دار الؽتب العؾؿقة بروت لبـان  ،ديوان امرئ القيس -16
ط/ ت/ عبد الرزاق ادفدي ، أي الػرج عبد الرمن بن عي بن حؿد اجوزي ،زاد امسر -17

 .هــ1422 –بروت  –دار الؽتاب العري 
ط/ هجر لؾطباعة  ،لتاج الدين بن عي بن عبد الؽاذ السبؽي ،طبقات الشافعية الكرى -18

 .د. عبد الػتاح حؿد احؾو، ه حؼقق د. حؿود حؿد الطـاحي1413والـر والتوزيع 
، حؿد بن حؿد بن يوشفصؿس الدين أبو اخر ابن اجزري،  غاية النهاية ي طبقات القراء -19

 .هـ ج. برجسسار1351مؽتبة ابن تقؿقة عـي بـره أول مرة عام 
 حؼقق ودراشة لسورة الػاحة والبؼرة ،لعؾم الدين السخاوي فتح الوصيد ي شرح القصيد -21

( غر مـشور بؽؾقة أصول الدين 158م حت رقم )1995هـ/ 1415بحث دكتوراه شـة 
 .ـطا أ.د/ كبقل حؿد إبراهقم اجوهري والدعوة جامعة اأزهر بط

 : لؾعامة أي احسن عي بن حؿد السخاوي، حؼقق/ ش.فتح الوصيد ي شرح القصيد -21
 .بدون تاريخ  مال الدين حؿد ذف، ط/ دار الصحابة لؾساث بطـطا.

ط/ مؽتبة الرصد الرياض  ،: بتحؼقق د. حؿد مواي اإدريز الطاهريفتح الوصيد -22
 م.2112هـ/1423
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دؽي بن أي ضالب الؼقز ت/ د. حي  ،كتاب الكشف عن وجو《 القراءات السبع وعللها -23
 .م1984/ ـه1414ط/ ممشسة الرشالة الطبعة الثالثة  ،الدين رمضان

 .ط/ دار اجقل بروت اأوى ت/ عبد السام هارون بدون تاريخ  ،لسقبويه ،الكتاب -24
ؼاشم حؿود بن عؿرو بن أمد، الزخري أي ال ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل -25

 .هــ1417 –الثالثة  بروت –ط/ دار الؽتاب العري  ،جار اه
لؾعامة أي حؿد مؽي بن أي  ،الكشف عن وجو《 القراءات السبع وعللها وحججها -26

 .بدون تاريخ الرحقم الطرهوي، ط/ دار احديث. عبد ضالب، حؼقق/ ش.
د/ ، حرز اأماي على التيسر لإمام الداي بن القراءة وامنع ما زاد《 اإمام الشاطي ي -27

شامي بن حؿد شعقد عثان عبد الشؽور جؾة معفد اإمام الشاضبي لؾدراشات الؼرآكقة العدد 
 .هـ1431الثامن ذو احجة 

عادل  - ت/ صعقب اأركموط ،مسند اإمام أمد بن حنبل بن هال بن أسد الشيباي -28
 1421ط/ ممشسة الرشالة اأوى،  إذاف: د عبد اه بن عبد ادحسن السكي مرصد، وآخرين

 .م 2111 -هـ 
ت/ إحسان  ،لشفاب الدين أي عبد اه ياقوت بن عبد اه الرومي احؿوي معجم اأداء -29

 .م1993هـ/ 1414عباس ط/ دار الغرب اإشامي، بروت 
 ، ،حؿد بن أمد بن عثان بن َقاْياز الذهبيلشؿس الدين أي عبد اه  معرفة القراء الكبار -31

 .م1997 -هـ 1417ط/ دار الؽتب العؾؿقة اأوى 
ط/مؽتبة اهال بروت  ،الزخري لإمام حؿود بن عؿر امفصل ي صنعة اإعراب -31

 .م ت/ عي بو مؾحم1993
ابن أي العباس صؿس الدين أمد بن حؿد بن إبراهقم بن أي بؽر ، وفيات اأعيان -32

 .ت/ إحسان عباس ط/ دار صادر بروت بدون تاريخ ،خؾؽان الزمؽي اإربي
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