
 من خالل كتابه التفسير البسيط منهج الواحدي في توجيه القراءات القرآنية

 

 

 جامعة أم القرى .. األستاذ املساعد بقسم القراءات(1)

 الملخص

ُيعد علم التوجيه من العلوم املهمة يف 

 العلوم اليت يتعلق بها.الكشف عن مسائل 

وللتوجيه حول القرآن وعلومه أنواع، منها 

توجيه األقوال التفسريية، وتوجيه القراءات 

 القرآنية.

وُيعد اإلمام الواحدي من أجل علماء 

التفسري والقراءات، نظرا لتمكنه من علوم 

 الشريعة، ولغة العرب وبالغتها.

وملكانة هذا اإلمام يف علم التفسري على 

جاء هذا البحث لُينبه على قد ه اخلصوص، فوج

 .هذا اجلانب العظيم من علم اإلمام الواحدي

قيام اإلمام وكان من أبرز نتائجه: 

الواحدي بتوجيه القراءات املتواترة والشاذة، وأنه 

استعمل عدة أساليب يف توجيهها، منها: االعتماد 

على املعنى اللغوي للمفردة، والنظر يف موقع 

 إعرابها.الكلمة و

توجيه  -الواحديمنهج الكلمات الداللية: 

 سورة الفاحتة. – البسيطالتفسري  -القراءات

 

Abstract 

Guidance science is an important 

science in revealing science issues 

related to it. 

There are various types of guidance 

on the Qur’an and its sciences, 

including the interpretation of sayings 

and the guidance of Qur’anic 

readings. 

The Imam Al-Wahdi is considered for 

the sake of scholars of interpretation 

and readings, due to his ability to 

study the Sharia, the language of the 

Arabs and its rhetoric. 

And for the place of this imam in the 

science of interpretation in particular, 

this research has come to warn on this 

great aspect of the science of Imam 

Al-Wahdi. 

Among his most prominent results: 

The Imam Al-Wahidi directed 

frequent and abnormal readings, and 

he used several methods in directing 

them, including: relying on the 

linguistic meaning of the word, and 

looking at the location and expression 

of the word. 

Keywords: Al-Wahadi –Guidance -

AL-qara'at -Alfateha
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 (1).. الدكتور/ عبد هللا عثمان أحمد
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 المقدمة

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من 

يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن 

 حممًدا عبده ورسوله.

 بعد:أما 

مما ال شك فيه أن شرف العلم إمنا يظهر بشرف متعلقه، ومن أجل ذلك فإن أشرف العلوم  فإن

 ما كان يف سبيل خدمة كتاب اهلل تعاىل، وهي علوم القرآن، وأصول التفسري.

ولقد أنزل اهلل تعاىل القرآن الكريم وحتدى به أفصح أهل زمانهم، وأقدرهم على البالغة، 

 الفصاحة.وأغوصهم يف فنون 

فجاء القرآن الكريم كتابا خمتصا يف أسلوبه وبيانه، متميزا يف إنشائه وبالغته، مشتمال 

 على ضروب الفصاحة، وبديع النظام.

ومن أجل ذلك فقد تنوعت سبل العلماء يف خدمة هذا الكتاب العظيم، وكان من أجل تلك 

 العلوم ما يتعلق بدراسة فصاحته، واستخراج بالغته.

م التوجيه من العلوم الكاشفة عن بليغ املعاني، وجليل احلكم املنثورة يف حروف وُيعد عل

 القرآن الكريم، ومنتظمة يف حمكم نظامه.

ومن أجل ذلك فقد أحببت القيام جبهد متواضع يف سبيل إبراز جانب من اجلوانب العلمية 

)التفسري ابه اجلليل لإلمام الواحدي، وهو علم توجيه القراءات من خالل سورة الفاحتة يف كت

 البسيط(.

 راجيا من اهلل تعاىل أن يفتح بذلك أبوابا يف خدمة كتابه، وخدمة أهله من املفسرين والعلماء.

 أهمية املوضوع:

 تأتي أهمية املوضوع من عدة جوانب، أبرزها ما يلي:

 ارتباطه بأشرف العلوم وهو القرآن الكريم. (1)

 هذا الباب. رسوخ شخص اإلمام الواحدي رمحه اهلل يف (2)

 القيمة العلمية الكربى لتفسري اإلمام الواحدي )التفسري البسيط(. (3)

 متّيز اإلمام الواحدي يف تفسريه بالعناية بالقراءات وتوجيهها. (4)

 موسوعية الكتاب حيث مشل على علوم عدة، منها العقيدة، والفقه، وفنون اللغة. (5)

 الكبار بهذا الكتاب.تأثُر كثري ممن جاء بعد اإلمام الواحدي من املفسرين  (6)
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 أسباب اختيار املوضوع:

 :أهمهامن أسباب،  ةع لعدوباختيار هذا املوض ام الباحثق

 الرغبة يف خدمة اجلوانب املتعلقة بالكتاب العزيز. (1)

 بيان أثر توجيه القراءات يف كشف معاني ودالئل القرآن الكريم يف سورة الفاحتة. (2)

 القراءات القرآنية يف سورة الفاحتة على سبيل املثال.إبراز جهد اإلمام الواحدي يف توجيه  (3)

 ترسيخ املعاني اإلميانية من خالل توجيه القراءات يف سورة الفاحتة من كتاب التفسري البسيط. (4)
 

 البحث:أهداف 

 معرفة القراءات املذكورة يف سورة الفاحتة. (1)

 الوقوف على طريقة اإلمام الواحدي يف توجيهها. (2)
 

 :الدراسات السابقة

 وقف الباحث على عدد من الدراسات املتعلقة باإلمام الواحدي، ومن أبرزها ما يلي:   

 .(1)مقدمة حتقيق كتاب )التفسري البسيط( لإلمام الواحدي (1)

وخيتلف هذا البحث عنه: بأن الكالم املوجود حول منهجه يف القراءات القرآنية كالم عام، يدور 

احلجة حول اقتصار اإلمام الواحدي يف مصادر يف القراءات القرآنية على كتاب واحد، وهو كتاب 

 ، ومل يتطرق إىل شيء من منهجه يف توجيه القراءات.ألبي علي الفارسي

 مجيع القراءات الواردة يف سورة الفاحتة، سواء كانت متواترة أم من الشواذ.بينما ذكرت يف حبثي 

ألمحد عبد الرمحن املالد، ، منهج اإلمام الواحدي يف عرض القراءات وتوجيهها يف تفسري البسيط (2)

، من اجلامعة األردنية، بإشراف ماجستري -وهي عبارة عن دراسة أكادميية يف التفسري وعلوم القرآن

 م.2015 -هـ1436د شكري، أمحد خال

 وخيتلف هذا البحث عنه: يف أنه تعرض لبيان منهج اإلمام الواحدي يف تفسريه بشكل عام.

 بينما ذكرت يف حبثي مجيع القراءات الواردة يف سورة الفاحتة، سواء كانت متواترة أم من الشواذ.

ييالبوال يوشع ألراسة، توجيهات الواحدي يف البسيط للقراءات السبع يف سورة النساء مجعا ود (3)

بن  ، بإشراف د. عبداهللاإلسالمية، من اجلامعة ماجستري -وهي عبارة عن دراسة أكادميية، أووالبي

 .هـ1437 /7 /24 امحد حممود الشنقيطي،

                                                           

 دع شااا م يم و  ونشااا هم  اعسااا ق ببج معك  إلم م محمد بن ساااع وم قا ت مج دجعك يةم ك  ه ( رسااا دك ورا ر  15في )حقق  (1)
 .25يدو  ألجز ءم م ها 1430 دطبعكم  ألودىم م ك  إلم م محمد بن سع و  إلسالم كج مع - دبحث  دعةمي 
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 .يف سورة النساء الواردة للقراءات السبعوخيتلف حبثي عنه: بأنه هذا البحث خمتص 

 الواردة يف سورة الفاحتة، سواء كانت متواترة أم من الشواذ. بينما ذكرت يف حبثي مجيع القراءات

 .(2)للدكتور جودة حممد حممد املهدي، الواحدي ومنهجه يف التفسري (4)

وقد تكلم عن منهج اإلمام وخيتلف حبثي عنه: بأن هذا الكتاب يتعلق باملنهج يف التفسري عموما، 

(، ومل يذكر سوى قراءتني 320 -296ص: الواحدي يف عرض القراءات واالحتجاج هلا يف تفسريه )

ملك(، )غري( باجلر والنصب، وكان كالمه مقتصرا  -من القراءات الواردة يف سورة الفاحتة، )مالك

 .فقط على إيراد قول اإلمام الواحدي

بينما ذكرت يف حبثي مجيع القراءات الواردة يف سورة الفاحتة، وذكر من سبق أو وافق اإلمام 

 .جيه، وذكر التوجيهات اليت أغفل ذكرهاالواحدي على تو

 منهج البحث:

يعتمد البحث على املنهج االستقرائي، وذلك من خالل تتبع األماكن اليت ذكر فيها اإلمام 

الواحدي القراءات القرآنية يف سورة الفاحتة، ويعتمد أيضا على املنهج التحليلي، وأتبعت يف كتابة 

  االستقرائية املوضوعية، واملنهج املتبع يف ذلك:هذا البحث الطريقة االستنباطية 

 مجع القراءات القرآنية يف سورة الفاحتة من خالل كتاب اإلمام الواحدي. -

البداية بذكر اختالف القراء يف الكلمة القرآنية، ثم ذكر توجيه اإلمام الواحدي  -

 للقراءات، وذكر أقوال العلماء واألئمة فيما خيتص باملوضوع.

 املراجع لكل منقول وعزوه لقائله، وذلك يف احلاشية.ذكر  -

 عدم ترمجة األعالم؛ لعدم خفاء حاهلم على املتخصص. -

 ذكر معلومات املصادر واملراجع يف فهرس مستقل يف خامتة البحث. -

 التعريف مبفردات املوضوع )توجيه القراءات(. -

 خطة البحث:

وخطة وأهدافه، والدراسات السابقة، ختياره، املقدمة، وتشتمل على أهمية املوضوع، وسبب ا

 .، واملنهج املتبع فيهالبحث

 

                                                           

 م(.9781 دطبعكم  ألودى )م ص يكوز ر   ألوت ف  دم - دع ش م  دمجةس  أليةى دةشئ ن  إلسالم ك  (2)
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 ، وفيه مطلبان:التوجيه لغة واصطالحابالواحدي وب تعريفالمتهيد: يف 
 بالواحدي. تعريفالاملطلب األول: 

 .اصطالحاواملطلب الثاني: تعريف التوجيه لغة 
 وفيه أربعة مطالب:، املبحث األول: القراءات الواردة يف سورة الفاحتة

 .[4]الفاحتة:  {َماِلِك}املطلب األول: بيان القراءات الواردة يف قوله تعاىل: 
 .[6]الفاحتة:  {الصَِّراَط}املطلب الثاني: بيان القراءات الواردة يف قوله تعاىل: 
 .[7ة: ]الفاحت {َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم }املطلب الثالث: بيان القراءات الواردة يف قوله تعاىل: 
 .[7]الفاحتة:  {َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم}املطلب الرابع: بيان القراءات الواردة يف قوله تعاىل: 

 

 ، وفيه ستة مطالب:منهج اإلمام الواحدي يف توجيه القراءات املبحث الثاني:

 .املطلب األول: التوجيه املبين على املعنى اللغوي للمفردة
 .بين على النظر يف تفسري اآلية ودالالتهااملاملطلب الثاني: التوجيه 
 .بين على اآليات املوافقة يف نفس املعنىاملاملطلب الثالث: التوجيه 
 .بين على النظر يف سياق اآلياتاملاملطلب الرابع: التوجيه 

 .املطلب اخلامس: التوجيه املبين على طريقة نطق الكلمة عند العرب
 .على موقع الكلمة وإعرابهااملطلب السادس: التوجيه املبين 

 ، وفيها أهم النتائج والتوصيات.اخلامتة

 .فهرس املراجع واملصادر

 متهيد

 يف التعريف بالواحدي وبالتوجيه لغة واصطالحا

 :(3)التعريف بالواحدياملطلب األول: 

                                                           

(م  دمعاخب من را ب 1659 /4(م معجا  ألوب ء )1017 /2( يعظ  ت جما  فيم وم ك  دقص  ويص   أهل  دعص  )3)
ت ري   (م303 /3وف  ت  ألع  ن ) (م223 /2(م إنب ه  د و   يةى أنب ه  دعح   )423 دساااااااااااااا  و دا ري  ن ساااااااااااااا ب ر ) م 

(م 57 /16(م  د د يك و دعه يك )101 /20د  في ب د ف  ت )  (م339 /18ساااااااااان  أيالم  دع الء ) (م264 /10 إلسااااااااااالم )
(م  د ةغك في ت  جا أئمك 86(م  دعقد  دمذهب في طبق ت حمةك  دمذهب ) م 240 /5طبق ت  دشاا فة ك  در  ل دةسااب ي )

(م طبق ت  دشااااااا فة ك 37 /8ت ضااااااا ب  دمشااااااااب  ) (م523 /1غ يك  دعه يك في طبق ت  دق  ء ) (م200 دعح  و دةغك ) م 
طبق ت  (م145 /2(م بغ ك  د ي   )184 /7(م  دثق ت ممن دا يقع في  دراب  دساااااااااااك )256 /1البن ت ضااااااااااي شااااااااااهبك )
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 :أوال: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته

 هو: علي بن أمحد بن حممد بن علي.

يف امسه،  بن خلكان وابن كثريبعض املؤرخني كاهذا ما اتفق عليه أكثر من ترجم له، وقد زاد 

 : علي بن أمحد بن حممد بن علي بن متويه.فذكروا أنه

 ونسبه: الواحدي النيسابوري الشافعي.

 .(4)أما الواحدي فهو نسبة إىل الواحد بن الديل بن مهرة

 نيسابور، وهي مدينة مشهورة خبراسان يف بالد فارس. وأما النيسابوري فهو نسبة إىل موطنه

 وأما الشافعي فهو نسبة إىل مذهبه الفقهي، وهو مذهب اإلمام الشافعي.

 وهو نسبة إىل جده ابن متويه. ،(5)"وزاد ابن خلكان فقال: املتوي، وقال ابن األثري: "املتويي

 وكنيته: أبو احلسن.

 :ثانيا: مولده ونشأته

، أو حتديد مولده، كتب الرتاجم اليت ترمجت لإلمام الواحدي ذكر تاريخ ميالده مل أقف من خالل

 .(7)وذكر غريه أنه كان من أبناء السبعني، (6)قال عنه الذهيب بأنه شاخوإمنا 

 هـ(.400ولد تقريبا يف حدود سنة ) ميكن القول: بأن اإلمام ذلكومن خالل 

األثر يف  بلغذلك أكان لالتجار، وأعيان من  أبوهقد كان ، فوسعة نشأ يف بيت غنى كانت وقد

 ، وهم:ألبنائهلعلم اتسهيل طلبه 

                                                           

طبق ت  دمفسااااااااا ين دصون  و  ) م  (م456 /3تالو   دعح  في وف  ت أع  ن  دده  ) (م394 /1 دمفسااااااااا ين دةد ووو  )
 /2ساااااةا  د لااااا ت إدى طبق ت  دفح ت ) (م330 /3(م شاااااذر ت  دذهب )168(م طبق ت  دشااااا فة ك دةحسااااانعي ) م 127
 (.255 /4 أليالم دةزررةي ) (م349

 /3(. ووتع في وف  ت  ألع  ن )65( مخاصاااااا  فاب رب  ألرا ب بم  أهمل في دب  دةب ب من و جب  ألنساااااا ب ) م 4)
 ( ه ذ م " د  حد بن  ددين بن مه  ".304

 (.163 /3(  دةب ب في تهذيب  ألنس ب )5)

 (.342 /18 دع الء )( سن  أيالم 6)

 (.330 /3(م شذر ت  دذهب )184 /7( يعظ م  دثق ت ممن دا يقع في  دراب  دساك )7)
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، وقال عنه: (8)ذكره صاحب كتاب املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور، األول: عبد الرحمن

"مستور صاحل، أخو اإلمام علي الواحدي األكرب منه، وأصلهم من نيسابور وهم من أوالد النجار، 

الزيادي، وابن يوسف، ومن بعدهم من أصحاب األصم، وعقد له جملس اإلمالء يف اجلامع مسع من 

املنيعي قبل الصالة يوم اجلمعة وأملى سنني وقرئ عليه أكثر مسموعاته، وتويف يوم األربعاء غرة شهر 

 ربيع اآلخر سنة سبع ومثانني وأربع مائة، روى عنه أبو احلسن".

وقال عنه: ، (9)صاحب كتاب املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابورذكره أيضا ، الثاني: سعيد

"سعيد بن أمحد بن حممد السمسار أبو بكر الواحدي، أخو اإلمام املفسر علي الواحدي، شيخ ثقة، 

مستور، صائن، عفيف، كان حيرتف بالسمسرة، مسع من أصحاب األصم، روى عنه أبو احلسن 

 احلافظ".

 :الته العلميةثالثا: طلبه للعلم ورح

التحق بكتاب الشيخ اإلمام و، سنينه األوىل اإلمام الواحدي رمحه اهلل تعاىل يف طلب العلم منذبّكر 

 .(10)أبي عمر سعيد بن هبة اهلل املوّفق

وإذا علمنا أن هذا ، (11)ثم حلق مبجلس الشيخ اإلمام حممد بن حممد بن حممش أبو طاهر الزيادي

العاشرة  قرابةأن اإلمام الواحدي بدأ بالسماع من الشيوخ  ذلك يؤكد نهـ(، فإ410الشيخ تويف سنة )

 أنه ختم كتاب اهلل حفظا قبل حلاقه مبجلس السماع.ال شك ، ومن عمره

 .من شيوخ األمصار يف الرحلة يف طلب العلمبعد ذلك بدأ ثم 

ويف ذلك يقول اإلمام الواحدي عن نفسه: "ولو أثبت املشايخ الذين أدركتهم، واقتبست عنهم هذا 

 .(12)"العلم، من مشايخ )نيسابور( وسائر البالد اليت وطئتها، طال اخلطب ومل الناظر

 ومل يذكر مرتمجوه البلدان اليت دخلها واليت رحل إليها.

                                                           

 (.343( ) م 8)

 (.254( ) م 9)

 (.1018 /2( وم ك  دقص  ويص   أهل  دعص  )10)

 (.423(  دمعاخب من را ب  دس  و دا ري  ن س ب ر ) م 11)

 (.425 /1(  دافسن   دبس ط )12)



225 

 

 

 225 

 البسيط التفسير كتابه خالل من القرآنية القراءات توجيه يف الواحدي منهج
 أحمد عثمان هللا عبد /الدكتور                                                      أنموذًجا الفاتحة سورة

 العيدروس
 

 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2020سبتمبر  -يوليو( 7( المجلد )33العدد)

 

الشيخ: أشهد باهلل لقد أخربنا أبو احلارث حممد بن  لكنه ذكر دخوله مدينة جرجان، فقال: "قال

 .(13)..."عبد الرحيم احلافظ جبرجان

ويقول رمحه يف نص نفيس يصف فيها مراحل طلبه للعلم: "وأظنين مل آل جهدا يف إحكام أصول هذا 

له العلم، على حسب ما يليق بزماننا هذا، ويسعه سنو عمري على قلة أعدادها، فقد وفق اهلل تعاىل و

 احلمد، حتى اقتبست كل ما احتجت إليه يف هذا الباب من مظانه، وأخذته من معادنه.

أما اللغة: فقد درستها على الشيخ أبي الفضل أمحد بن حممد بن عبداهلل بن يوسف العروضي رمحه 

اهلل، وكان قد خنق التسعني يف خدمة األدب، وأدرك املشايخ الكبار، وقرأ عليهم وروى عنهم، وله 

ملصنفات الكبار، واالستدراكات على الفحول من علماء اللغة والنحو، وكنت قد الزمته سنني، ا

أدخل عليه عند طلوع الشمس، وأخرج لغروبها، أمسع، وأقرأ، وأعلق، وأحفظ، وأحبث، وأذاكر 

 أصحابه ما بني طريف النهار، وقرأت عليه الكثري من الدواوين، وكتب اللغة.

كنت يف ميعة صباي، وشرخ شبيبيت، وقعت إىل الشيخ أبي احلسن علي بن  وأما النحو: فإني ملا

حممد بن إبراهيم الضرير رمحه اهلل، وكان من أبرع أهل زمانه يف لطائف النحو وغوامضه، وأعلمهم 

مبضايق طرق العربية ودقائقها، ولعله تفرس يف وتوسم أثر اخلري لدي، فتجرد لتخرجيي، وصرف 

 يذخر عين شيئا من مكنون ما عنده، حتى استأثرني بأفالذه، وسعدت به وكده إىل تأدييب، ومل

أفضل ما سعد تلميذ بأستاذه، وقرأت عليه جوامع النحو والتصريف واملعاني، وعلقت عنه قريبا من 

مائة جزء يف املسائل املشكلة، ومسعت منه أكثر مصنفاته، يف النحو والعروض والعلل، وخصين 

 ل القراءات املرتبة يف كتاب "الغاية" البن مهران.بكتابه الكبري يف عل

ثم ورد علينا الشيخ اإلمام أبو احلسن عمران بن موسى املغربي املالكي، وكان واحد عصره، وباقعة 

دهره يف علم النحو، مل يلحق أحد ممن مسعنا شأوه يف معرفة اإلعراب، ولقد صحبته مدة مقامه 

 عندنا، حتى استنزفت غرر ما عنده.

أما القرآن وقراءات أهل األمصار واختيارات األئمة: فإني اختلفت أوال إىل األستاذ أبي القاسم علي بن و

أمحد البسيت رمحه اهلل، وقرأت عليه القرآن ختمات كثرية ال حتصى، حتى قرأت عليه أكثر 

 طريقة األستاذ أبي بكر أمحد بن احلسني بن مهران رمحه اهلل.

بي عثمان سعيد بن حممد احلريي وأبي احلسن علي بن حممد الفارسي ثم ذهبت إىل اإلمامني أ

رمحهما اهلل، وكانا قد انتهت إليهما الرئاسة يف هذا العلم، وأشري إليهما باألصابع يف علو السن، 

                                                           

 (.401دعزوت ) م ( أسب ب  13)
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ورؤية املشايخ، وكثرة التالمذة، وغزارة العلوم وارتفاع األسانيد، والوثوق فيها، فقرأت عليهما، 

 احد منهما حظا وافرا بعون اهلل وحسن توفيقه.وأخذت من كل و

 وقرأت على األستاذ سعيد مصنفات ابن مهران، وروى لنا كتب أبي علي الفسوي عنه.

 وقرأت عليه بلفظي كتاب الزجاج يف املعاني روايته عن ابن مقسم عنه، ومسع بقراءتي اخللق الكثري.

إبراهيم الثعليب رمحه اهلل، وكان حرب  ثم فرغت لألستاذ اإلمام أبي إسحاق أمحد بن حممد بن

العلماء بل حبرهم، وجنم الفضالء بل بدرهم، وزين األئمة بل فخرهم، وأوحد األمة بل صدرهم، وله 

التفسري امللقب بالكشف والبيان عن تفسري القرآن، الذي رفعت به املطايا يف السهل واألوعار، وسارت 

  األقطار:به الفلك يف البحار، وهبت هبوب الريح يف

 وسار مسري الشمس يف كل بلدة ... وهب هبوب الريح يف الرب والبحر

وأصفقت عليه كافة األمة على اختالف حنلهم، وأقروا له بالفضيلة يف تصنيفه ما مل يسبق إىل مثله، 

فمن أدركه وصحبه علم أنه كان منقطع القرين، ومن مل يدركه فلينظر يف مصنفاته؛ ليستدل بها 

كان حبرا ال ينزف، وغمرا ال يسرب، وقرأت عليه من مصنفاته أكثر من مخسمائة جزء، على أنه 

 .(14)وتفسريه الكبري، وكتابه املعنون بالكامل يف علم القرآن وغريهما"

 رابعا: شيوخه وتالمذته:

 شيوخه: -

األثر يف  بالغاإلمام الواحدي موطن العلماء ومقصد األدباء، وقد كان لذلك  كان مسقط رأسلقد 

 .علومهوتنوع  مشاخيهكثرة 

 ومن أبرز شيوخه:

 .(15)(هـ418إبراهيم من حممد أبو إسحاق االسفراييين )ت  -

 .(16)(هـ421أمحد بن احلسن بن أمحد احلرشي احلريي أبو بكر النيسابوري )ت  -

                                                           

 (م باص ف.425 -417 /1(  دافسن   دبس ط )14)

 (.301 /1( ذر ه  د  حد  في  دافسن   د س ط )15)

 (.264 /10( يعظ م ت ري   إلسالم )16)
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 .(17)(هـ427أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب أبو إسحاق النيسابوري )ت  -

 .(18)(هـ430أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد اهلل بن احلارث التميمي أبو بكر األصبهاني )ت  -

أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن يوسف العروضي الشافعي، أبو الفضل املعروف بالصفار )ت  -

 .(19)(هـ416

 .(20)(هـ428إمساعيل بن إبراهيم بن حممد، النصراباذي )ت  -

 .(21)(هـ449بن أمحد أبو عثمان الصابوني )ت إمساعيل بن عبد الرمحن  -

 .(22)(هـ431املفضل بن إمساعيل بن أبي بكر اإلمساعيلي اجلرجاني )ت  -

 .(23)(هـ433سعيد بن العباس بن حممد بن علي القرشي أبو عثمان اهلروي )ت  -

 .(24)سعيد بن حممد بن حممد بن إبراهيم الزعفراني أبو عثمان احلريي -

 .(25)(هـ502هلل املوفق أبو عمر البسطامي )ت سعيد بن هبة ا -

 .(26)(هـ433عبد الرمحن بن محدان بن حممد بن نصرويه النيسابوري )ت  -

 .(27)هـ(448عبد الغافر بن حممد بن عبد الغافر بن أمحد الفارسي )ت  -

 .(28)(هـ429عبد القاهر بن طاهر بن حممد بن عبد اهلل التميمي، أبو منصور البغدادي )ت  -

                                                           

 (.424 /1( ذر ه في مقدمك را ب   دافسن   دبس ط )17)

 (م158 /8( ذر ه  د  حد  في  دافسن   دبس ط )18)

 (.417 /1دافسن   دبس ط )( ذر ه في مقدمك را ب   19)

 (.424( يعظ م  دمعاخب من را ب  دس  و دا ري  ن س ب ر ) م 20)

 (.424( يعظ م  دمعاخب من را ب  دس  و دا ري  ن س ب ر ) م 21)

 (.509 /3( ذر ه  د  حد  في  دافسن   د س ط )22)

 (.575 /3( ذر ه  د  حد  في  دافسن   دبس ط )23)

 (.421 /1افسن   دبس ط )( ذر ه في مقدمك را ب   د24)

 (.1018 /2( يعظ م وم ك  دقص  ويص   أهل  دعص  )25)

 (.424( يعظ م  دمعاخب من را ب  دس  و دا ري  ن س ب ر ) م 26)

 (.424( يعظ م  دمعاخب من را ب  دس  و دا ري  ن س ب ر ) م 27)

 (.123 /1( ذر ه  د  حد  في  دافسن   د س ط )28)
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 .(29)علي بن أمحد أبو القاسم البسيت -

 .(30)علي بن حممد أبو احلسن الفارسي -

 .(31)علي بن حممد بن إبراهيم بن عبد اهلل القهندزي، أبو احلسن الضرير -

 .(32)(هـ448عمر بن أمحد بن حممد بن مسرور أبو حفص النيسابوري )ت  -

 .(33)عمران بن موسى أبو احلسن املغربي -

 .(34)(هـ432بن جعفر املولقاباذي، أبو حسان املزكي )ت حممد بن أمحد  -

 .(35)(هـ453حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن جعفر، أبو سعد الكنجروذي )ت  -

 .(36)حممد بن حممد بن حممش بن علي بن أيوب، الزيادي أبو طاهر -
 

 تالمذته: -

، للتدريسجللوس من ا مكنهما  واملنزلة العلمية من املكانةبلغ اإلمام الواحدي  أن مما ال شك فيه

 .(37)"قال الذهيب: "تصدر للتدريس مدة وعظم شأنه، فقد الطلبة ختريجو

قال القفطي: "وسار الناس إىل علمه واستفادوا وكان رمحه اهلل مقصد الطلبة وقبلة املستفيدين، فقد 

 .(38)"من فوائده

 

                                                           

 (.421 /1 دافسن   دبس ط )( ذر ه في مقدمك را ب  29)

 (.422 /1( ذر ه في مقدمك را ب   دافسن   دبس ط )30)

 (.420 /1( ذر ه في مقدمك را ب   دافسن   دبس ط )31)

 (.424( يعظ م  دمعاخب من را ب  دس  و دا ري  ن س ب ر ) م 32)

 (.421 /1( ذر ه في مقدمك را ب   دافسن   دبس ط )33)

 (.424 دس  و دا ري  ن س ب ر ) م ( يعظ م  دمعاخب من را ب 34)

 (.424( يعظ م  دمعاخب من را ب  دس  و دا ري  ن س ب ر ) م 35)

 (.424( يعظ م  دمعاخب من را ب  دس  و دا ري  ن س ب ر ) م 36)

 (.341 /18( سن  أيالم  دع الء )37)

 (.223 /2( إنب ه  د و   يةى أنب ه  دعح   )38)
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 ومن أبرز تالمذته:

هـ(، وصفه الذهيب بأنه من أكرب 503اخلواري )ت عبد اجلبار بن حممد بن أمحد أبو حممد  -

 .(39)تالميذه

(، قال السمعاني: "كتب لي اإلجازة هـ529حممد بن عبد اهلل األرغياني أبو نصر الراونريي )ت  -

 .(40)جبميع مسموعاته غري مرة وما أدركته"

"مسعت منه أسباب  (، قال السمعاني:هـ534عمر بن عبد اهلل األرغياني أبو العباس الراونريي )ت  -

 .(41)النزول للواحدي"

(، قال السمعاني: "ومسعت هـ522حييى بن عبد الرحيم بن حممد املقربي أبو بكر اللبيكي )ت  -

منه حضورا سنة تسع ومخسمائة وأجاز لي مجيع مسموعاته ومن مجلتها التفاسري الثالثة عن اإلمام 

، والوجيز وتفسري النيب صلى اهلل عليه وسلم، علي بن أمحد الواحدي الوسيط بني املقبوض والبسيط

 .(42)قال: برواييت عنه"

(، قال القفطي: "ختصص بصحبة اإلمام على بن أمحد هـ528أمحد بن حممد بن أمحد امليداني )ت  -

 .(43)الواحدي، واألخذ عنه، ومساع التفسري منه، وقراءة النحو عليه"

(، قال الفارسي: "نشأ يف طلب العلم هـ491ي )ت علي بن سهل بن العباس أبو احلسن النيسابور -

 .(44)وتبحر يف العربية، وكان من تالمذة علي الواحدي، وكان صحيح اللفظ "

 .(45)(، فقد روى عنه القراءاتهـ465يوسف بن علي بن جبارة اهلذلي أبو القاسم )ت  -

 .(46)حممد بن الفضل بن أمحد الفراوي، أبو العباس الصاعدي -

                                                           

 .(340 /18( سن  أيالم  دع الء )39)

 (.52 /6(  ألنس ب دةسمع ني )40)

 (.53 /6(  ألنس ب دةسمع ني )41)

 (.1841 -1840(  دمعاخب من معجا شن خ  دسمع ني ) م 42)

 (.156 /1( إنب ه  د و   يةى أنب ه  دعح   )43)

 (.431(  دمعاخب من را ب  دس  و دا ري  ن س ب ر ) م 44)

 .(523 /1( يعظ م غ يك  دعه يك في طبق ت  دق  ء )45)

 (.85( رول يع  تفسن ه  د جنز. يعظ م  د جنز دة  حد  ) م 46)
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(، قال الفارسي: "سليم هـ492م بن علي بن أمحد بن حممد أبو نصر اخلشنامي )ت عبد الكري -

 .(47)اجلانب من املختلفة إىل اإلمام علي الواحدي كتب تصانيفه وقرأها عليه"

(، قال الفارسي: "مسع من الواحدي التفسري هـ506احلسني بن حممد بن حممود بن سورة )ت  -

 .(48)وغريه"

(، قال عنه السمعاني: "مسعت منه مجيع هـ525املاهياني أبو الفضل املروزي )ت حممد بن أمحد  -

 .(49)التفسري املعروف بالوسيط للواحدي"

(، قال يف كتابه السياق: "قد هـ529عبد الغافر بن إمساعيل بن عبد الغافر بن حممد الفارسي )ت  -

 .(50)أجازني جبميع مسموعاته ومصنفاته"

د امليهين، قال عنه الذهيب: "له إجازة من املفسر أبي احلسن الواحدي روى أمحد بن طاهر بن سعي -

 .(51)بها تفاسري"

 خامسا: أقوال العلماء فيه:

 :(52)ل فيهي، حتى قعبارات األجالء على جليل الثناء والتقريظ لإلمام الواحديالعلماء، و تتابعت أقوال

 قد مجع العامل يف واحد ... عاملنا املعروف بالواحدي

 ما يلي: ذلكومن نصوص العلماء يف 

قال عبد الغافر الفارسي: "االمام املصنف املفسر النحوي أستاذ عصره وواحد دهره، أنفق صباه وأيام 

 .(53)شبابه يف التحصيل، فأتقن األصول على األئمة، وطاف على أعالم األمة"

يعّنيه، وقد خبط ما عند أئمة  وقال الباخرزي: "مشتغل مبا يعنيه، وإن كان استهدافه للمختلفة إليه

األدب من أصول كالم العرب خبط عصا الراعي فروع الغرب، وألقى الدالء يف حبارهم حتى نزفها، 

ومد البنان إىل مثارهم إال أن قطفها، وله يف علم القرآن، وشرح غوامض األشعار تصنيفات، بيديه 

 .(54)ألعنتها تصريفات"

                                                           

 (.366(  دمعاخب من را ب  دس  و دا ري  ن س ب ر ) م 47)

 (.217(  دمعاخب من را ب  دس  و دا ري  ن س ب ر ) م 48)

 (.63 /12(  ألنس ب دةسمع ني )49)

 (.424(  دمعاخب من را ب  دس  و دا ري  ن س ب ر ) م 50)

 (.197 /20أيالم  دع الء )( سن  51)

 (.1660 /4( معجا  ألوب ء )52)

 (.1660 /4( نقة  يع  في معجا  ألوب ء )53)

 (.1018 -1017 /2( وم ك  دقص  ويص   أهل  دعص  )54)
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املفسر النحوي، أستاذ عصره، قرأ احلديث على املشايخ وأدرك وقال القفطي: "اإلمام املصنف، 

 .(55)اإلسناد العالي، وسار الناس إىل علمه، واستفادوا من فوائده"

 .(56)"وقال ابن خلكان: "كان أستاذ عصره يف النحو والتفسري

 .(57)وقال الذهيب: "إمام علماء التأويل"

 ..(58)ت"وقال أيضا: "وكان طويل الباع يف العربية واللغا

 .(59)وقال أيضا: "له شعر رائق"

وقال الصفدي: "كان أبو احلسن إماما مفسرا حنويا أنفق أيام صباه يف التحصيل وأتقن األصول على 

 .(60)األئمة وطاف على أعالم األمة"

آبادي: "اإلمام املفسر، النحوي، اللغوي، األستاذ العالي. كان له معرفة بفنون من  وقال الفريوز

 .(61)العلم"

 .(62)وقال ابن اجلزري: "إمام كبري عالمة"

وقال ابن قاضي شهبة: "كان فقيها إماما يف النحو واللغة وغريهما، شاعرا، وأما التفسري فهو إمام 

 .(63)عصره"

                                                           

 (.223 /2( إنب ه  د و   يةى أنب ه  دعح   )55)

 (. 303 /3( وف  ت  ألع  ن )56)

 (.340 -339 /18سن  أيالم  دع الء )( 57)

 (.341 -340 /18سن  أيالم  دع الء ) (58)

 (.341 /18سن  أيالم  دع الء ) (59)

 (.101 /20(  د  في ب د ف  ت )60)

 (.200(  د ةغك في ت  جا أئمك  دعح  و دةغك ) م 61)

 (.523 /1( غ يك  دعه يك في طبق ت  دق  ء )62)

 (.257 -256 /1( طبق ت  دش فة ك البن ت ضي شهبك )63)
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 .(64)وقال ابن العماد: "أحد من برع يف العلم وكان شافعي املذهب"

 سادسا: آثاره العلمية:

م يعظبيان اإلمام الواحدي و انتشار وإشهارمن أسباب تآليف املتنوعة لقد كانت التصانيف املونقة وال

 .(65)قال تلميذه عبد الغافر: "أحسن كل اإلحسان يف البحث والتنقري"، فقد يف العلم منزلته

وقال ابن خلكان: "رزق السعادة يف تصانيفه، وأمجع الناس على حسنها، وذكرها املدرسون يف 

 .(66)دروسهم"

 .(67)آبادي: "ومصنفاته كثرية شهرية" وقال الفريوز

 وقد كان رمحه اهلل معتنيا بالتأليف ومبدعا يف التصنيف.

 ومن مصنفاته ما يلي:

 .(68)وهو من أشهر وأوائل الكتب اليت ألفت يف أسباب نزول القرآن، وهو مطبوع أسباب النزول، -

 وهو غري مطبوع.، (69)اإلغراب يف اإلعراب -

                                                           

 .(330 /3)شذر ت  دذهب ( 64)

 (. 1660 /4( نقة  يع  في معجا  ألوب ء )65)

 (.303 /3( وف  ت  ألع  ن )66)

 (.200(  د ةغك في ت  جا أئمك  دعح  و دةغك ) م 67)

 -هااااااااااااااا  1412 ددم مم  دطبعكم  دث ن كم  –يص م بن ي د  دمحسن  دحمند نم  دع ش م و ر  إللالح  ( طبع باحقنقم68)
 م. 1992

 (.1660 /4 ألوب ء )معجا  ( يعظ م69)
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كتبه يف التفسري وأكربها، قال القفطي: "أكثر فيه من اإلعراب وهو من أشهر  البسيط، -

 .(71)وهو مطبوع، (70)والشواهد واللغة، ومن رآه علم مقدار ما عنده من علم العربية"

 وهو غري مطبوع.، (72)التحبري يف شرح أمساء اهلل تعاىل احلسنى -

 وهو غري مطبوع.، (73)الدعوات واحملصول -

 مطبوع.وهو غري ، (74)املغازي -

 .(76)وهو مطبوع، (75)وهو تفسري خمتصر، قال عنه القفطي: "وهو عجيب" الوجيز، -

 .(77)تفسري وسط غري طويل وال خمل، وهو مطبوع لكنهوهو يف التفسري  الوسيط، -

 وهو غري مطبوع.، (78)تفسري النيب صلى اهلل عليه وسلم -

                                                           

 (.223 /2( إنب ه  د و   يةى أنب ه  دعح   )70)

( رساااا دك ورا ر   بج معك  إلم م محمد بن سااااع وم قا ت مج دجعك يةم ك من  دج معك بسااااب   وتعساااا ق م 15( حقق في )71)
يدو  ألجز ءم  هاااااااااااااااام 1430ج معك  إلم م محمد بن ساع و  إلساالم كم  دطبعكم  ألودىم  - دع شا م يم و   دبحث  دعةمي 

25. 

 (.  303 /3( يعظ م وف  ت  ألع  ن )72)

 (.1660 /4معجا  ألوب ء ) ( يعظ م73)

 (.1660 /4معجا  ألوب ء ) ( يعظ م74)

 (.223 /2( إنب ه  د و   يةى أنب ه  دعح   )75)

طبعكم  ألودىم ومشاااااقم بن وتم  د -( طبع باحقنقم لاااااف  ن يدن ن و ووو م و ر  دعشااااا م و ر  دقةا ش  دد ر  دشااااا م ك 76)
 ها.  1415

احقنق وتعةنقم  دشاااااااا   ي وت أحمد ي د  دم ج وم  دشاااااااا   يةي محمد مع مم  ددرا ر أحمد محمد لاااااااان  م طبع ب( 77)
م تادما  وت :ا م  ألسااااااااااااااااا ذ  دادرا ر ي ااد  دحي  دف ما و  م  دادرا ر أحمااد ي ااد  دغعي  دجماالم  دادرا ر ي ااد  د حمن ي يس

 .4يدو  ألجز ءم م م 1994 -ها  1415 دطبعكم  ألودىم م د ع ن – دع ش م و ر  دراب  دعةم كم بن وت 

 (.1660 /4معجا  ألوب ء ) ( يعظ م78)



234 

 

 

 234 

 البسيط التفسير كتابه خالل من القرآنية القراءات توجيه يف الواحدي منهج
 أحمد عثمان هللا عبد /الدكتور                                                      أنموذًجا الفاتحة سورة

 العيدروس
 

 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2020سبتمبر  -يوليو( 7( المجلد )33العدد)

 

وقال عنه ابن خلكان: "شرح ديوان أبي  ،(79)قال القفطي: "وهو غاية يف بابه" شرح ديوان املتنيب، -

وهو ، (80)الطيب املتنيب شرحًا مستوفى، وليس يف شروحه مع كثرتها مثله، وذكر فيه أشياء غريبة"

 .(81)مطبوع

 وهو غري مطبوع. ،(82)فضائل القرآن -

 وهو غري مطبوع.، (83)قتلى القرآن -

الواحدي: "وقد سبق لي قبل هذا الكتاب بتوفيق اهلل وحسن تيسريه  قال عنه خمتصر التفسري، -

وهو غري ، (84)جمموعات ثالث يف هذا العلم: معاني التفسري، ومسند التفسري، وخمتصر التفسري"

 مطبوع.

الواحدي: "وقد سبق لي قبل هذا الكتاب بتوفيق اهلل وحسن تيسريه  قال عنه، مسند التفسري -

وهو غري ، (85)العلم: معاني التفسري، ومسند التفسري، وخمتصر التفسري" جمموعات ثالث يف هذا

 مطبوع.

الواحدي: "وقد سبق لي قبل هذا الكتاب بتوفيق اهلل وحسن تيسريه  قال عنه معاني التفسري، -

وهو غري ، (86)جمموعات ثالث يف هذا العلم: معاني التفسري، ومسند التفسري، وخمتصر التفسري"

 مطبوع.

 وهو غري مطبوع.، (87)التحريف عن القرآن الشريفنفي  -

                                                           

 (.223 /2( إنب ه  د و   يةى أنب ه  دعح   )79)

 (.303 /3( وف  ت  ألع  ن )80)

 ها. 1419( طبع باحقنقم ي سنن  ألي اي وتصي  دحسننم  دع ش م و ر  د  ئد  دع ايم بن وتم  دطبعك  ألودىم 81)

 (م وولف  بأن  مخاص .1277 /2رشف  دظع ن ين أس مي  دراب و دفع ن )في  ( ذر ه ح جي خة فك82)

 (.342( نقل يع   بن رجب في دط ئف  دمع رف ) م 83)

 (.50 /1د  )(  دافسن   د س ط دة  ح84)

 (.50 /1(  دافسن   د س ط دة  حد  )85)

 (.50 /1(  دافسن   د س ط دة  حد  )86)

 (.1660 /4معجا  ألوب ء ) ( يعظ م87)
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 سابعا: وفاته:

مرض طويل أمل به. إثر(، هـ468تويف رمحه اهلل بنيسابور يف شهر مجادى اآلخرة من سنة )  
 

 اصطالحا:لغة والتوجيه املطلب الثاني: تعريف 

 أوال: يف اللغة:

مقابلة لشيء. والوجه مستقبل لكل : "الواو واجليم واهلاء: أصل واحد يدل على قال ابن فارس

 .(88)شيء، ووجهت الشيء: جعلته على جهة"

 .(90)ولذلك يستعار الوجه للمذهب والطريق ،(89)ووجه الكالم: هو السَّبيل اليت تقصدها به

ويقال: خرج القوم فوجهوا للناس الطريق توجيهًا إذا وطئوه وسلكوه حتى استبان أثر الطريق 

 .(91)ملن يسلكه

 .ملقصود الكلمة يف القراءاتقرب هو األ عنىوهذا امل

 ثانيا: يف االصطالح:

 .(92)"إيراد الكالم على وجه يندفع به كالم اخلصم"هو التوجيه 

والتعليل له، أو بيان األوجه اليت يتخرَّج عليها وُيفهم من ، ويقصد بالتوجيه بيان وجه الكالم

 .(93)خالهلا

 ، بغض النظر قبول قوله قائل القولاألسس اليت استند إليها  فهم: القراءات( توجيه) تعريفو
 أو رده.

فاملقصود من توجيه القراءات خترجيها على وفق القواعد العربية، وبيان جريانها على أساليب 

 العرب.

                                                           

 م م و  )وج (م باص ف.(89 -88 /6) م البن ف رسمق ي س  دةغك (88)

 م م و  )وج (.(4/66) م دةخةنل بن أحمد دعنن (89)

 م م و  )وج (.(856) م  دة  غب  ألل ه نيم  دمف و ت في غ يب  دق آن (90)

 م م و  )وج (.(6/4777) م البن معظ ردس ن  دع ب (91)

 (.99) م م دةج ج ني داع يف ت (92)

م  دف ز  در ن  في أل ت  دافسن  م(198) م  م دة  ر   دع ن  در ن  ش ح  دف ز  در ن  في أل ت  دافسن يعظ م  (93)
 (.186) م  دةدهة   
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 املبحث األول

 القراءات الواردة يف سورة الفاحتة

 :[4]الفاحتة:  {َماِلِك}املطلب األول: بيان القراءات الواردة يف قوله تعاىل: 

 :(94)على وجهني {َماِلِك}تعاىل:  اختلف القراء يف قراءة قوله

 .عاصم والكسائياألول: قراءتها بألف بعد امليم، وقد قرأ بذلك 

 .الباقونوقد قرأ بذلك األئمة  الثاني: قراءتها بدون ألف،

 :[6]الفاحتة:  {اَطالصَِّر}املطلب الثاني: بيان القراءات الواردة يف قوله تعاىل: 

 :(95)على أربعة أوجه {الصراط}تعاىل:  اختلف القراء يف قراءة قوله

 األول: قراءتها بالصاد، وهي قراءة أكثر القراء. 

 الثاني: قراءتها سينا بدل الصاد، وهي قراءة الكسائي.

 ، وهي قراءة خلف عن محزة.الصاد الزاي (96)الثالث: قراءتها بإمشام

 بالزاي بدل الصاد، وهي قراءة شاذة. الرابع: قراءتها

 :[7]الفاحتة:  {َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم } املطلب الثالث: بيان القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 :(97)على وجهني {َعَلْيهْم}تعاىل:  اختلف القراء يف قراءة قوله

 األول: بكسر اهلاء، وهي قراءة أغلب القراء.

 .محزة ويعقوبالثاني: بضم اهلاء، وهي قراءة 

 :[7]الفاحتة:  {َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم} املطلب الرابع: بيان القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 :(98)على وجهني {َغْيِر}تعاىل:  اختلف القراء يف قراءة قوله

                                                           

 (.19 /1 دحجك دةق  ء  دسبعك )م (104 دسبعك في  دق  ء ت ) م يعظ م ( 94)

 د جنز في شاااااا ح ت  ء ت  دق أ   دثم ن ك أئمك  ألمصاااااا ر  دخمسااااااك ) م م (105 دساااااابعك في  دق  ء ت ) م يعظ م ( 95)
124.) 

 ف  دح ف  دم ت ي إلشاااام مم ه  ضاااامب شاااافا ب بعند ساااا  ن  دح ف بدون لاااا ت فال يدر  إال ب دبصاااا م وي  ن ف (96)
م (177أشاااااااااه   دمصاااااااااطةح ت في فن  ألو ء ويةا  دق  ء ت ) م يعظ م   دم ف ع أو  دمضااااااااام م. يية   وال ي  ن إال ف

 .(37معجا ية م  دق آن ) م 

 .(80حجك  دق  ء ت ) م  م(112 /1مع ني  دق  ء ت دصزه   )يعظ م ( 97)

 (.116 /1)مع ني  دق  ء ت دصزه   م (111 دسبعك في  دق  ء ت ) م يعظ م ( 98)
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 األول: باخلفض، وذلك بكسر الراء، وهي قراءة متواترة.

 بالنصب، وذلك بنصب الراء، وهي قراءة شاذة. الثاني:
 

 املبحث الثاني

 اإلمام الواحدي يف توجيه القراءات منهج

 :التوجيه املبين على املعنى اللغوي للمفردة املطلب األول:

مالك : بأن [4]الفاحتة:  {َماِلِك}قوله تعاىل: حيث قام اإلمام الواحدي بتوجيه القراءة األوىل 

، ألنه يقال: مالك الطري والدواب والوحوش وكل شيء، وال يقال: ملك كل ملعنىيف ا أمجع وأوسع

شيء، إمنا يقال: ملك الناس، وال يكون مالك الشيء إال وهو ميلكه، وقد يكون ملك الشيء وهو 

ال ميلكه كقوهلم: )ملك العرب والعجم(، وألنه جيمع الفعل واالسم، وألن معنى اآلية أنه ميلك 

 .(99)ين بني خلقه دون غريه، فالوصف يكون مالكااحلكم يوم الد

وهذا التوجيه مبين على املعنى اللغوي للمفردة، فقد أشار اإلمام الواحدي إىل أن كلمة 

)مالك( أوسع يف الداللة من حيث املعنى من كلمة )ملك(، وال شك أن ما كان أوسع يف املعنى وأمشل 

اهلل تعاىل، وما يستحقه من جليل األوصاف، وكريم أنه مقدم على غريه، خاصة فيما يتعلق جبناب 

 األفعال.

 ،واألصمعي ،عبيدة يبوقد قال بهذا التوجيه مجع من العلماء من أئمة اللغة والقراءة، كأ

 .(100)واألخفش

وال ملك له، وال  امللك أمشل وأمت؛ ألنه قد يكون مالٌكووجه به أيضا القراءة الثانية: حيث إن 

 .(101)ملكإىل وله  يكون ملٌك

وهذا التوجيه مبين أيضا على املعنى اللغوي للمفردة، فقد أشار اإلمام الواحدي إىل أن كلمة 

 )ملك( أوسع داللة يف املعنى من كلمة )مالك(.

                                                           

 ".مج ور  ب تف و  دق  ء  دعش   (غن )كةمك م "(195 /1 داح ي  و داع ي  )وت ت  دط ه   بن ي ش ر في 

 .(499 /1 دافسن   دبس ط ) (99)

 (.114 /1) م دةثعة ي درشف و د   نم (15 /1مع نى  دق آن دصخفش )يعظ م ( 100)

 .(499 /1 دافسن   دبس ط ) (101)
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وبه رجح الطربي هذه القراءة على ، (102)وقد ذكر هذا التوجيه ابن زجنلة ونسبه إىل العلماء

 .(103)األخرى

 :بين على النظر يف تفسري اآلية ودالالتهااملالتوجيه  املطلب الثاني:

( مالك: بأن )[4]الفاحتة:  {َماِلِك}قوله تعاىل: حيث قام اإلمام الواحدي بتوجيه القراءة األوىل 

معناه ميلك إقامة يوم الدين، على معنى ميلك أن يأتي به، وإذا كان املعنى على هذا فالوجه )مالك( ال 

 .(104))ملك(

ال ميلك أحد يف ذلك اليوم عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، حيث قال: ))وهذا التوجيه مروي 

]النبأ:  {ال يتكلمون إال من أذن له الرمحن وقال صوابا}ثم قال:  ((،معه حكما كملكهم يف الدنيا

 {وال يشفعون إال ملن ارتضى}[ وقال: 151[ ، ]ص:108]طه:  {وخشعت األصوات للرمحن}[ وقال: 38

 .(105)[28]األنبياء: 

وهو مبين على النظر يف تفسري اآلية ودالالتها، فإن اهلل عز وجل يبهت اجلاحدين واملنكرين 

 ي، واملتصرف الذي ال يشاركه أحد.يوم القيامة، ويقرر اجلبار جل شأنه أنه املالك احلقيق

 :بين على اآليات املوافقة يف نفس املعنىاملالتوجيه  املطلب الثالث:

مما : بأنه [4]الفاحتة:  {َماِلِك}قوله تعاىل: حيث قام اإلمام الواحدي بتوجيه القراءة األوىل 

[ فقولك: األمر له، وهو مالك األمر 19]االنفطار:  {واألمر يومئذ هلل} تعاىل: من التنزيل قوله هيقوي

 .(106)مبعنى

وهذا التوجيه مبين على اآليات املوافقة يف نفس املعنى، فقد أشار اإلمام الواحدي إىل أن قوله 

، وهما يفيدان [19]االنفطار:  {واألمر يومئذ هلل}، يطابق معنى قوله تعاىل: {مالك يوم الدين}تعاىل: 

 امللك والتصرف واألمر.

                                                           

 .(79) م  حجك  دق  ء تيعظ م  (102)

 .(150 /1ج مع  د   ن )يعظ م  (103)

 .(501 /1 دافسن   دبس ط ) (104)

 .(150 /1) م دةط    ج مع  د   ن (105)

 .(501 /1 دافسن   دبس ط ) (106)
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 .(108)الفارسيوأبو علي ، (107)وقد قال بهذا التوجيه مقاتل بن سليمان

ووجه به أيضا القراءة الثانية: حيث إن وصف اهلل تعاىل بامللك جاء يف غري آية، ومن ذلك قوله 

 {ملك الناس}تعاىل:[، وقوله 23]احلشر:  {امللك القدوس}تعاىل: ، وقوله {فتعاىل اهلل امللك}تعاىل: 

 .(109)[16]غافر:  {ملن امللك اليوم}تعاىل:[، وقوله 2]الناس: 

لتوجيه مبين أيضا على اآليات املوافقة يف نفس املعنى، فقد أشار اإلمام الواحدي إىل أنه وهذا ا

 وردت آيات أخرى يف نفس املعنى، وأن اهلل تعاىل هو املالك احلقيقي.

 .(110)وقد ذكر هذا التوجيه النحاس عن أئمة اللغة، كأبي عبيد، واملربد

( تدالن على العظمة والشمول، خاصة إذا أن الكلمتان )مالك، ملك -واهلل أعلم-والظاهر 

 .(111)جاءت يف سياق التعظيم للباري جل وعال

يف اجلمع بني القراءتني فائدة عظيمة؛ وهي أن ملكه جّل وعال ملك قال الشيخ ابن عثيمني: "

حقيقي؛ ألن ِمن اخللق َمن يكون ملكًا، ولكن ليس مبالك: يسمى ملكًا امسًا وليس له من التدبري 

وِمن الناس َمن يكون مالكًا، وال يكون ملكًا: كعامة الناس؛ ولكن الرب عّز وجّل مالٌك شيء؛ 

 .(112)"مِلك

 :بين على النظر يف سياق اآلياتاملالتوجيه  املطلب الرابع:

، {رب العاملني}أن اهلل تعاىل نبه يف أول السورة بأنه مالك كل شيء، وذلك يف قوله تعاىل: 

 .(113)على ما سبق، وبيان معنى آخر غري موجود يف األول زائدوصف فيه  {ملك}وقراءة 

                                                           

 (.36 /1تفسن  مق تل بن سة م ن ) (107)

 (.19 /1 دحجك دةق  ء  دسبعك ) (108)

 .(500 /1 دافسن   دبس ط ) (109)

 .(62 /1)مع ني  دق آن يعظ م  (110)

 (.114 /1) م دةثعة ي درشف و د   نيعظ م ( 111)

 .(12 /1تفسن   دف تحك و دبق   ) (112)

 .(499 /1 دافسن   دبس ط ) (113)
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وهذا التوجيه مبين على النظر يف سياق اآليات، وتفضيل القراءة اليت تفيد معنى تأسيسيا 

 جديدا، على القراءة اليت تفيد معنى توكيديا مكررا.

 .(114)وهذا التوجيه قال به اإلمام الطربي

 :التوجيه املبين على طريقة نطق الكلمة عند العرب املطلب اخلامس:

: بأنها [6]الفاحتة:  {الصَِّراَط}قوله تعاىل: حيث قام اإلمام الواحدي بتوجيه القراءة األوىل يف 

على اللسان، ألن )الصاد( حرف مطبق كـ )الطاء( فيتقاربان وحيسنان يف السمع، والسني حرف  أخف

 .(115)مهموس فهو أبعد من الطاء

 .(118)وأبو علي الفارسي، (117)واألزهري، (116)وقد ذكر هذا التوجيه ابن خالويه

؛ ألنه من االسرتاط مبعنى: االبتالع، ووجه القراءة الثانية: بأن األصل يف الكلمة أنها بالسني -

 .(119)فالسراط يسرتط السابلة

 .(122)وأبو علي الفارسي، (121)واألزهري، (120)وقد ذكر هذا التوجيه ابن خالويه

ووجه القراءة الثالثة: بأن فيها ختفيفا يف النطق، ومل جيعلها زايا خالصة لئال تلتبس أصل  -

 .(123)الكلمة

                                                           

 .(150 /1ج مع  د   ن )يعظ م  (114)

 .(522 -152 /1 دافسن   دبس ط )يعظ م  (115)

 (.62 دحجك في  دق  ء ت  دسبع ) م  (116)

 (.111 /1مع ني  دق  ء ت ) (117)

 (.49 /1 دحجك دةق  ء  دسبعك ) (118)

 .(552 /1 دافسن   دبس ط )يعظ م  (119)

 (.62 دحجك في  دق  ء ت  دسبع ) م  (120)

 (.111 /1مع ني  دق  ء ت ) (121)

 (.49 /1 دحجك دةق  ء  دسبعك ) (122)

 .(252 /1 دافسن   دبس ط )يعظ م  (123)
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 .(125)وأبو علي الفارسي، (124)وقد ذكر هذا التوجيه ابن خالويه

 .(126)ووجه القراءة الرابعة: بأن فيها ختفيفا يف النطق -

 .(127)وقد ذكر هذا التوجيه أبو علي الفارسي

ويالحظ على هذه التوجيهات أنها مبنية على طريقة نطق الكلمة عند العرب، وهذا التنوع يف 

ألن هذه الصفات املتنوعة يف أدائه ال  ؛ليس من االختالف الذي يتنوع فيه اللفظ أو املعنىطريقة النطق 

 .(128)خترجه عن أن يكون لفظا واحدا

: [7]الفاحتة:  {َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم }قوله تعاىل: يف كما قام اإلمام الواحدي بتوجيه القراءة األوىل 

أن الياء أخت الكسرة وبعضها، على معنى أنها تتولد من الكسرة، أال ترى أن )الياء( كسرة ب

مشبعة، كما أن )الواو( ضمة مشبعة، واأللف فتحة مشبعة، وإذا كان كذلك فلو انكسر ما قبل 

ونهم( وكذلك )عليهم وفيهم( وذلك أن إتباع )الياء( اليت هي )اهلاء( وجب كسرها حنو: )بهم( و)من د

 .(129)أخت الكسرة بالكسرة أوىل من إتباعه بالضمة، لثقل االنتقال من الكسرة إىل الضمة

 .(131)وابن زجنلة ،(130)وقد ذكر هذا التوجيه الزجاج

عليه( كسر، ويف ) ،أن هذه )اهلاء( يف )عليهم( هي اليت يف )عليه(ووجه أيضا هذه القراءة: ب

 .(132)ضربته :كقولك، ألن األصل كان عليهو

                                                           

 (.36 دحجك في  دق  ء ت  دسبع ) م  (124)

 (.49 /1 دسبعك ) دحجك دةق  ء  (125)

 .(252 /1 دافسن   دبس ط )يعظ م  (126)

 (.49 /1 دحجك دةق  ء  دسبعك ) (127)

 .(132 /1 إلتق ن في ية م  دق آن ) (128)

 .(536 /1 دافسن   دبس ط ) (129)

 (.52 /1مع ني  دق آن وإي  ب  ) (130)

 .(18حجك  دق  ء ت ) م  (131)

 .(536 /1 دافسن   دبس ط ) (132)
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 ،ن األصل )عليهو( فحذفت الواو لسكونها وسكون )الياء(كما وجه القراءة الثانية: بأ

 .(133)وبقيت الضمة لتدل على الواو

 .(134)وقد ذكر هذا التوجيه ابن زجنلة

العرب، وهي ال تؤثر ويالحظ على هذه التوجيهات أنها مبنية على طريقة نطق الكلمة عند 

 على معنى املفردة.

 

 :التوجيه املبين على موقع الكلمة وإعرابها املطلب السادس:

 {َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم}قوله تعاىل: حيث قام اإلمام الواحدي بتوجيه القراءة األوىل يف 

 .(135)فض على البدل من )الذين(: بأن اخل[7]الفاحتة: 

 .(136)الزجاجوقد ذكر هذا التوجيه 

ال تفارقهما االلف والالم،  (الذين)و (الذي)ن أل ؛أجود من الصفة (غري)البدل يف قال األخفش: "

 .(137)"وما أشبهه (الرجل)وهما أشبه باالسم املخصوص من 

هذا يشكل على قول من يرى أن البدل حيل حمل املبدل منه، وينوى وقال السمني احلليب: "

خلو الصلة من العائد، أال ترى أن التقدير يصري: صراط الذين أنعمت على  باألول الطرح، إذ يلزم منه

 .(138)"غري املغضوب عليهم

                                                           

 .(540 -953 /1ط ) دافسن   دبس  (133)

 .(80حجك  دق  ء ت ) م  (134)

 .(544 /1 دافسن   دبس ط ) (135)

 .(53 /1مع ني  دق آن وإي  ب  ) (136)

 (.71 /1 دق آن ) يمع ن (137)

 م باص ف.(71 /1 ددر  دمص ن ) (138)
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و)غري( نكرة، وجاز أن يقع هاهنا صفة  ،أن يكون صفة )الذين(ووجه أيضا هذه القراءة: ب

ألن الذين هاهنا ليس مبقصود قصدهم، فهو مبنزلة قولك: إني ألمر بالرجل مثلك  ؛لـ)الذين(

 .(139)كرمهفأ

 .(142)والزجاج، (141)والفراء، (140)وقد ذكر هذا التوجيه األخفش

 (غري)ألن  ؛وهو مشكلوقد أجاب السمني احلليب على من أشكل هذا اإلعراب، حيث قال: "

إمنا يكون نكرة إذا مل يقع بني  (غري)معرفة، وأجابوا عنه جبوابني: أحدهما: أن  (الذين)نكرة و

حينئذ باإلضافة، تقول: مررت  (غري)ضدين، فأما إذا وقع بني ضدين فقد احنصرت الغريية فيتعرف 

واآلية من هذا القبيل. والثاني: أن املوصول أشبه النكرات يف اإلبهام الذي  (السكون)باحلركة غري 

 .(143)"فيه فعومل معاملة النكرات

فكأنك قلت: )صراط الذين  ،على احلال النصبالثانية مبا يلي: بأن كما وجه القراءة 

 .(144)أنعمت عليهم ال مغضوبا عليهم(

 .(145)وقد ذكر هذا التوجيه الزجاج

فكأنك قلت: إال املغضوب عليهم، وهو ، االستثناءالنصب على  أنووجه أيضا هذه القراءة: ب

 .(146)النصب إذا كان ما بعد )إال( منصوبا استثناء الشيء من غري جنسه، وحق )غري( يف االستثناء

 .(147)وقد ذكر هذا التوجيه الزجاج

                                                           

 .(544 /1 دافسن   دبس ط ) (139)

 (.16 /1 دق آن ) يمع ن (140)

 (.7 /1مع ني  دق آن ) (141)

 .(53 /1 دق آن وإي  ب  )مع ني  (142)

 م باص ف.(71 /1 ددر  دمص ن ) (143)

 .(554 /1 دافسن   دبس ط ) (144)

 .(53 /1مع ني  دق آن وإي  ب  ) (145)

 .(554 /1 دافسن   دبس ط ) (146)

 .(53 /1مع ني  دق آن وإي  ب  ) (147)
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 ومن التوجيهات اليت ذكرها العلماء، ومل يذكرها الواحدي:

 .(148){الذين أنعمت عليهم}من النصب على الصفة  -

ويالحظ على هذه التوجيهات أنها مبنية على موقع الكلمة وإعرابها، وقد اتفق علماء العربية 

 لقرآن على أنه جيب محل اآليات القرآنية على املشهور من كالم العرب.وا

 .(149)"القرآن إمنا حيمل على أشرف املذاهبقال املربد: "

 .(150)"والقرآن ُيتخري له وال يتخري عليهوقال ابن جين: "

يكون  وتوجيه تأويل القرآن إىل األشهر من اللغات أوىل من توجيهه إىل أن الوقال الطربي: "

 .(151)"األشهر ما وجد إىل ذلك سبيل

                                                           

 .(122 إلب نك ين مع ني  دق  ء ت ) م  (148)

 .(30 /3 در مل في  دةغك و ألوب ) (149)

 .(53 /1 دمحاسب في ت ننن وج ه ش  ذ  دق  ء ت و إليض ح يعه  ) (150)

 .(480 /4ج مع  د   ن ) (151)
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 اخلامتة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد صلى اهلل 

 عليه وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:

 فقد خلصت يف نهاية هذا البحث إىل عدد من النتائج والتوصيات، وهي كما يلي:

 أوال: النتائج:

 إمامة الواحدي يف التفسري واللغة والقراءات. أوال:

 التوجيه يف اللغة مشتق من مادة )وجه(، ومعناه: مستقبل الشيء بوجهه. ثانيا:

التوجيه يف االصطالح: هو إيراد الكالم على وجه يندفع به كالم اخلصم، إما من حيث بيان  ثالثا:

 وجه معناه، أو التعليل له.

 معني، ال يلزم منه املوافقة أو املخالفة.توجيه قول  رابعا:

من األساليب اليت أتبعها اإلمام الواحدي يف توجيه القراءات، من خالل القراءات اليت أوردها  :خامسا

 يف تفسري سورة الفاحتة ما يلي:

 التوجيه املبين على املعنى اللغوي للمفردة. -1

 التها.بين على النظر يف تفسري اآلية ودالاملالتوجيه  -2

 بين على اآليات املوافقة يف نفس املعنى.املالتوجيه  -3

 بين على النظر يف سياق اآليات.املالتوجيه  -4

 التوجيه املبين على طريقة نطق الكلمة عند العرب. -5

 التوجيه املبين على موقع الكلمة وإعرابها. -6

السابقني، وإمنا يضيف من  اإلمام الواحدي مل يقتصر عند قيامه بالتوجيه النقل عن :سادسا

 األوجه ما يراه يفي باملقصود، ويدل على املراد.

 قام اإلمام الواحدي بتوجيه القراءات املتواترة والشاذة. بعا:سا

 ثانيا: التوصيات:

دراسة منهج اإلمام الواحدي يف توجيه القراءات سواء كانت من القراءات املتواترة، أم من الشواذ،  -

 تفاسريه يف مجيع سور القرآن.وذلك من خالل 

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 فهرس املراجع واملصادر

اإلبانة عن معاني القراءات: املؤلف: أبو حممد مكي بن أبي طالب َحّموش بن حممد بن خمتار  (1)

الفتاح إمساعيل شليب، القيسي القريواني ثم األندلسي القرطيب املالكي، احملقق: الدكتور عبد 

 الناشر: دار نهضة مصر للطبع والنشر.

اإلتقان يف علوم القرآن: املؤلف: عبد الرمحن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي، احملقق: حممد  (2)

م، عدد األجزاء:  1974 /هـ1394أبو الفضل إبراهيم، الناشر: اهليئة املصرية العامة للكتاب، الطبعة: 

4. 
ملؤلف: أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي، النيسابوري، أسباب النزول: ا (3)

الدمام، الطبعة: الثانية،  –الشافعي، احملقق: عصام بن عبد احملسن احلميدان، الناشر: دار اإلصالح 

 هـ. 1412

أشهر املصطلحات يف فن األداء وعلم القراءات: املؤلف: أمحد حممود عبد السميع الشافعي  (4)

 . م2001 -هـ  1422بريوت، الطبعة: األوىل،  -الناشر: دار الكتب العلمية  احلفيان،

األعالم: املؤلف: خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، الناشر:  (5)

 م. 2002أيار / مايو  -دار العلم للماليني، الطبعة: اخلامسة عشر 

مجال الدين أبو احلسن علي بن يوسف القفطي، احملقق: إنباه الرواة على أنباه النحاة: املؤلف:  (6)

حممد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار الفكر العربي، القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، 

 .4هـ، عدد األجزاء:  1406الطبعة: األوىل، 

د، احملقق: األنساب: املؤلف: عبد الكريم بن حممد بن منصور التميمي السمعاني املروزي، أبو سع (7)

عبد الرمحن بن حييى املعلمي اليماني وغريه، الناشر: جملس دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد، 

 م. 1962 -هـ  1382الطبعة: األوىل، 

البداية والنهاية: املؤلف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري ثم الدمشقي،  (8)

 .هـ1408ء الرتاث العربي، الطبعة: األوىل احملقق: علي شريي، الناشر: دار إحيا

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة: املؤلف: عبد الرمحن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي،  (9)

 .2لبنان / صيدا، عدد األجزاء:  -احملقق: حممد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: املكتبة العصرية 

ؤلف: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة، امل (10)

 .هـ1421الناشر: دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: األوىل 

تاريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم: املؤلف: مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن  (11)

ار عّواد معروف، الناشر: دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: عثمان بن َقاْيماز الذهيب، احملقق: الدكتور بش

 .15م، عدد األجزاء:  2003األوىل، 

حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي، الناشر:  التحرير والتنوير: املؤلف: (12)
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 .30هـ، عدد األجزاء:  1984تونس، سنة النشر:  –الدار التونسية للنشر 

علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاني، احملقق: ضبطه وصححه  التعريفات: املؤلف: (13)

 هـ1403لبنان، الطبعة: األوىل –مجاعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمية بريوت 

 .م1983-

التفسري البسيط، لعلي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي، احملقق:  (14)

 -رسالة دكتوراة جبامعة اإلمام حممد بن سعود، الناشر: عمادة البحث العلمي  (15)يف  أصل حتقيقه

 .25هـ، عدد األجزاء:  1430جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الطبعة: األوىل، 

تفسري الفاحتة والبقرة: املؤلف: حممد بن صاحل بن حممد العثيمني، الناشر: دار ابن اجلوزي،  (15)

 .3هـ، عدد األجزاء:  1423اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 

التفسري الوسيط: املؤلف: أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي، النيسابوري،  (16)

: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، الشيخ علي حممد معوض، الدكتور أمحد الشافعي، حتقيق وتعليق

حممد صرية، الدكتور أمحد عبد الغين اجلمل، الدكتور عبد الرمحن عويس، الناشر: دار الكتب 

 .4م، عدد األجزاء:  1994-هـ 1415لبنان، الطبعة: األوىل،  –العلمية، بريوت 

بشري األزدي أبو احلسن البلخي، احملقق: عبد اهلل حممود  التفسري: املؤلف: مقاتل بن سليمان بن (17)

 هـ. 1423 -بريوت، الطبعة: األوىل  -شحاته، الناشر: دار إحياء الرتاث 

توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم: املؤلف: حممد بن عبد اهلل  (18)

لشافعي، مشس الدين، الشهري بابن ناصر )بي بكر(بن حممد ابن أمحد بن جماهد القيسي الدمشقي ا

، م1993بريوت، الطبعة: األوىل،  –الدين، احملقق: حممد نعيم العرقسوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة 

 .10عدد األجزاء: 

الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة: : املؤلف: أبو الفداء زين الدين قاسم بن ُقْطُلْوَبَغا السُّْوُدْوِني  (19)

عتق أبيه سودون الشيخوني( اجلمالي احلنفي، دراسة وحتقيق: شادي بن حممد بن سامل آل )نسبة إىل م

نعمان، الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وحتقيق الرتاث والرتمجة صنعاء، اليمن، 

 .9م، عدد األجزاء:  2011 -هـ  1432الطبعة: األوىل، 

ؤلف: حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: امل (20)

أبو جعفر الطربي، حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، بالتعاون مع مركز البحوث 

والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن ميامة، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر 

 .26م، عدد األجزاء:  2001 -هـ  1422وىل، والتوزيع واإلعالن، الطبعة: األ

حجة القراءات: املؤلف: عبد الرمحن بن حممد، أبو زرعة ابن زجنلة، حمقق الكتاب ومعلق  (21)

 حواشيه: سعيد األفغاني، الناشر: دار الرسالة.

احلجة يف القراءات السبع: املؤلف: احلسني بن أمحد بن خالويه، احملقق: د. عبد العال سامل  (22)
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بريوت، الطبعة:  -جامعة الكويت، الناشر: دار الشروق  -ألستاذ املساعد بكلية اآلداب مكرم، ا

 .هـ1401الرابعة، 

احلجة للقراء السبعة: املؤلف: احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفارسيّ األصل، أبو علي، احملقق:  (23)

الدقاق، الناشر: دار أمحد يوسف -بشري جوجيابي، راجعه ودققه: عبد العزيز رباح-بدر الدين قهوجي

 .7، عدد األجزاء: م1993-هـ 1413دمشق/ بريوت، الطبعة: الثانية، -املأمون للرتاث

الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون: املؤلف: أبو العباس، شهاب الدين، أمحد بن يوسف بن  (24)

دار القلم،  عبد الدائم املعروف بالسمني احلليب، احملقق: الدكتور أمحد حممد اخلراط، الناشر:

 .11دمشق، عدد األجزاء: 

دمية القصر وعصرة أهل العصر: املؤلف: علي بن احلسن بن علي بن أبي الطيب الباخرزي،  (25)

 .3هـ، عدد األجزاء:  1414الناشر: دار اجليل، بريوت، الطبعة: األوىل، 

السبعة يف القراءات: املؤلف: أمحد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن جماهد البغدادي،  (26)

 .هـ1400مصر، الطبعة: الثانية،  –احملقق: شوقي ضيف، الناشر: دار املعارف 

سلم الوصول إىل طبقات الفحول: املؤلف: مصطفى بن عبد اهلل القسطنطيين العثماني املعروف  (27)

، احملقق: حممود عبد القادر األرناؤوط، إشراف وتقديم: أكمل «حاجي خليفة»بـ و« كاتب جليب»بـ 

الدين إحسان أوغلي، تدقيق: صاحل سعداوي صاحل، إعداد الفهارس: صالح الدين أويغور، الناشر: 

 .6م، عدد األجزاء:  2010تركيا، عام النشر:  –مكتبة إرسيكا، إستانبول 

مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن َقاْيماز  سري أعالم النبالء: املؤلف : (28)

الذهيب، احملقق : جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، الناشر : مؤسسة الرسالة، 

 .25م، عدد األجزاء :  1985هـ /  1405الطبعة : الثالثة ، 

بن حممد ابن العماد الَعكري شذرات الذهب يف أخبار من ذهب: املؤلف: عبد احلي بن أمحد  (29)

احلنبلي، أبو الفالح، حققه: حممود األرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط، الناشر: دار ابن 

 .11هـ، عدد األجزاء:  1406كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل، 

احملقق: د. طبقات الشافعية الكربى: املؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي،  (30)

حممود حممد الطناحي د. عبد الفتاح حممد احللو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: 

 .10، عدد األجزاء: هـ1413الثانية، 

طبقات الشافعية: املؤلف: أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهيب الدمشقي، تقي  (31)

بريوت، الطبعة:  –عبد العليم خان، دار النشر: عامل الكتب الدين ابن قاضي شهبة، احملقق: د. احلافظ 

 .4هـ، عدد األجزاء:  1407األوىل، 

طبقات الشافعية: املؤلف: أبو بكر بن هداية اهلل احلسيين، احملقق: عادل نويهض، الناشر: دار  (32)

 هـ.1402بريوت، الطبعة: الثالثة  –اآلفاق اجلديدة 
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مد األدنه وي، احملقق: سليمان بن صاحل اخلزي، الناشر: طبقات املفسرين: املؤلف: أمحد بن حم (33)

 .هـ1417السعودية، الطبعة: األوىل،  –مكتبة العلوم واحلكم 

طبقات املفسرين: املؤلف: حممد بن علي بن أمحد، مشس الدين الداوودي املالكي، الناشر:  (34)

اء بإشراف الناشر، عدد بريوت، راجع النسخة وضبط أعالمها: جلنة من العلم –دار الكتب العلمية 

 .2األجزاء: 

العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب: املؤلف: ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن  (35)

سيد مهين، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت  -أمحد الشافعي املصري، احملقق: أمين نصر األزهري 

 هـ. 1417لبنان، الطبعة: األولي،  –

 ري شرح الفوز الكبري يف أصول التفسري: املؤلف: سعيد أمحد البالن بوري.العون الكب (36)

العني: املؤلف: أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري، احملقق:  (37)

 .8د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة اهلالل، عدد األجزاء: 

ت القراء: املؤلف: مشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن غاية النهاية يف طبقا (38)

هـ ج. برجسرتاسر، عدد 1351يوسف، الناشر: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: عين بنشره ألول مرة عام 

 .3األجزاء: 

الفوز الكبري يف أصول التفسري: املؤلف: اإلمام أمحد بن عبد الرحيم املعروف بـ)ولي اهلل  (39)

القاهرة، الطبعة: الثانية  –(، َعرََّبه من الفارسية: سلمان احلسيين النَّدوي، الناشر: دار الصحوة الدهلوي

 م. 1986 -هـ  1407 -

قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر: املؤلف: أبو حممد الطيب بن عبد اهلل بن أمحد بن علي  (40)

/ خالد زواري، الناشر: دار املنهاج  باخمرمة، اهِلجراني احلضرمي الشافعي، ُعين به: بو مجعة مكري

 .6م، عدد األجزاء:  2008 -هـ  1428جدة، الطبعة: األوىل،  –

الكامل يف اللغة واألدب: املؤلف: حممد بن يزيد املربد، احملقق: حممد أبو الفضل إبراهيم،  (41)

 .4د األجزاء: م، عد 1997 -هـ  1417القاهرة، الطبعة: الطبعة الثالثة  -الناشر: دار الفكر العربي 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: املؤلف: مصطفى بن عبد اهلل كاتب جليب  (42)

بغداد، وصورتها  –القسطنطيين املشهور باسم حاجي خليفة أو احلاج خليفة، الناشر: مكتبة املثنى 

ديثة، ودار عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها، مثل: دار إحياء الرتاث العربي، ودار العلوم احل

 .6، عدد األجزاء: م1941الكتب العلمية، تاريخ النشر: 

الكشف والبيان عن تفسري القرآن: املؤلف: أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب، أبو إسحاق،  (43)

حتقيق: اإلمام أبي حممد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: األستاذ نظري الساعدي، الناشر: دار إحياء الرتاث 

 .10م، عدد األجزاء:  2002 -، هـ 1422لبنان، الطبعة: األوىل  –العربي، بريوت 

اللباب يف تهذيب األنساب: املؤلف: أبو احلسن علي بن أبي الكرم حممد بن حممد بن عبد  (44)
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 بريوت. –الكريم بن عبد الواحد الشيباني اجلزري، عز الدين ابن األثري، الناشر: دار صادر 

لسان العرب: املؤلف: حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري  (45)

 .15هـ، عدد األجزاء:  1414 -بريوت، الطبعة: الثالثة  –الرويفعي اإلفريقي، الناشر: دار صادر 

لطائف املعارف: املؤلف: زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، الَسالمي،  (46)

 .هـ1424دي، ثم الدمشقي، احلنبلي، الناشر: دار ابن حزم للطبتعة والنشر، الطبعة: األوىل، البغدا

احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها: املؤلف: أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي،  (47)

 .2األجزاء:  ، عددم1999 -هـ1420اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية، الطبعة: -الناشر: وزارة األوقاف
خمتصر فتح رب األرباب مبا أهمل يف لب اللباب من واجب األنساب: املؤلف: عباس بن حممد بن  (48)

أمحد بن السيد رضوان املدني الشافعي، الناشر: مطبعة املعاهد جبوار قسم اجلمالية، مصر، عام 

 هـ. 1345النشر: 

الوالء، املعروف باألخفش القرآن: املؤلف: سعيد بن مسعدة أبو احلسن اجملاشعي ب يمعان (49)

األوسط، حتقيق: الدكتورة هدى حممود قراعة، الناشر: مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة: األوىل، 

 .2م، عدد األجزاء:  1990 -هـ  1411

معاني القراءات: املؤلف: حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور، الناشر: مركز  (50)

-هـ 1412مللك سعود، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، جامعة ا-البحوث يف كلية اآلداب

 .3م، عدد األجزاء:  1991

معاني القرآن وإعرابه: املؤلف: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، احملقق: عبد  (51)

م، عدد األجزاء:  1988 -هـ  1408بريوت، الطبعة: األوىل  –اجلليل عبده شليب، الناشر: عامل الكتب 

5. 
معاني القرآن: املؤلف: أبو جعفر النحاس أمحد بن حممد، احملقق: حممد علي الصابوني،  (52)

 .هـ1409مكة املرمة، الطبعة: األوىل،  -الناشر: جامعة أم القرى 

معاني القرآن: املؤلف: أبو زكريا حييى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي الفراء، احملقق:  (53)

وسف النجاتي وحممد علي النجار وعبد الفتاح إمساعيل الشليب، الناشر: دار املصرية للتأليف أمحد ي

 مصر، الطبعة: األوىل. -والرتمجة 

معجم األدباء = إرشاد األريب إىل معرفة األديب: املؤلف: شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد  (54)

دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة: األوىل، اهلل الرومي احلموي، احملقق: إحسان عباس، الناشر: 

 .7م، عدد األجزاء:  1993 -هـ  1414

 1422دمشق، الطبعة: األوىل،  –معجم علوم القرآن: إبراهيم حممد اجلرمي، الناشر: دار القلم  (55)

 م. 2001 -هـ 

هاني، املفردات يف غريب القرآن: املؤلف: أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصف (56)
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 -دمشق بريوت، الطبعة: األوىل  -احملقق: صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامية 

 هـ. 1412

مقاييس اللغة: املؤلف: أمحد بن فارس بن زكريا القزويين الرازي، أبو احلسني، احملقق: عبد  (57)

 .6، عدد األجزاء: م1979 - هـ1399السالم حممد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 

املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور: املؤلف: إبراهيم بن حممد بن األزهر بن أمحد بن  (58)

حممد العراقي الصريفيين، احملقق: خالد حيدر، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع، سنة 

 .هـ1414النشر 

املؤلف: عبد الكريم بن حممد بن منصور التميمي السمعاني  :املنتخب من معجم شيوخ السمعاني (59)

املروزي، دراسة وحتقيق: موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر، الناشر: دار عامل الكتب، الرياض، الطبعة: 

 هـ. 1417األوىل، 

الوايف بالوفيات: املؤلف: صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي، احملقق: أمحد  (60)

، عدد م2000 -هـ1420بريوت، عام النشر: –ط وتركي مصطفى، الناشر: دار إحياء الرتاث األرناؤو

 .29األجزاء: 

الوجيز يف شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة األمصار اخلمسة: املؤلف: أبو علي احلسن بن علي  (61)

بريوت،  -الميبن إبراهيم بن يزداد اأَلْهَوازي، احملقق: دريد حسن أمحد، الناشر: دار الغرب اإلس

 م. 2002الطبعة: األوىل، 

الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: املؤلف: أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي،  (62)

دمشق،  -النيسابوري، الشافعي، حتقيق: صفوان عدنان داوودي، دار النشر: دار القلم , الدار الشامية 

 هـ. 1415بريوت، الطبعة: األوىل، 

عيان وأنباء أبناء الزمان: املؤلف: أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم وفيات األ (63)

بريوت، عدد  –بن أبي بكر ابن خلكان الربمكي اإلربلي، احملقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر 

 .7األجزاء: 
 


