
 
 
 
 
 
 

 :امللخص
الدراسات القرآنية لها اهميتها ومذاقها الخاص ألنها تعنى بدراسة كتاب هللا ان 

تعالى، وبيان المراد منه والكشف عن معاني آياته وتوضيح اهدافه، فعلم القراءات القرآنية 
ن أعظم ما يشتغل به  العبد في من أشرف العلوم، وأفضلها؛ لتعلقه بكتاب هللا تعالى وا 

قرائه  .هذه الحياة الدنيا تعلم كتاب هللا تعالى، وقرأته وا 
فالقراءات القرآنية من أهم العلوم التي اعتنى به علماء القراءات والتفسير واللغة، 

 وذلك لما لها صلٌة بفهم معاني كالم هللا تعالى، وادراك مقاصده والوقوف على مراميه.
عن منهج االمام ابن حجر العسقالني في القراءات القرآنية من خالل  تحدثناوقد 

 .كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري 
كبير على العلوم األخرى، ومنها  أثرله فضل علم القراءات، وتوصلنا الى ان 

فمنهم من قد حضيت باهتمام كبير  عناية علماء الحديث بالقراءات،وان  علم الحديث،
ن منهج الحافظ ابن و  .مهتف، ومنهم من أفرد لها كتًبا وأبواًبا في مصنفاخصها بالتألي ا 

حجر في عرض القراءات لم يقتصر على المتواتر دون الشاذ، كما أنه عني بعزو كثير 
استخدم مصطلحات القراء و ، بينها والترجيح عليها، والحكم اهبمن القراءات إلى أصحا

حجر بالقراءات في شرح أحاديث الصحيح ، كثرة استدالل الحافظ ابن و  المشهورة.

يف االحتجاج  (هـ 852ت )منهج احلافظ ابن حجر العسقالني 
 من خالل كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري بالقراءات

 شهاب د. أكرم عبد خليفة م.أ.
 اجلامعة العراقية / كلية اآلداب

 الء حممدعو الباحث 
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 استنباط في أو الحديث، ألفاظ معاني بعض بيان في اهبواآليات، وكان استدالله 
عني الحافظ بتوجيه القراءات واالحتجاج وقد  نها، أو في الترجيح بين الروايات.م األحكام

اللغة والنحو، لها من حيث المعنى والتفسير، ومن حيث الرسم العثماني، ومن حيث 
 .والمسائل الفقهية

Abstract: 

The Quranic studies have a special importance and taste 

because they are concerned with the study of the Book of Allaah, 

the meaning of it and the revelation of the meanings of its signs and 

the clarification of its objectives. The Quranic readings are the most 

honorable of sciences, and the best of them is to relate to the Book 

of Allaah. Learn the book of God, read it and read it. Quranic 

reading is one of the most important sciences that scholars of 

reading, interpretation and language have taken care of, because it 

is related to understanding the meaning of the words of Allaah and 

understanding his purposes and standing on his goals. We have 

talked about the approach of Imam Ibn Hajar al-Askalani in the 

Quranic readings through his book Fath al-Bari Sharh Sahih 

Bukhari. We found that the science of reading, and its great impact 

on other sciences, including modern science. And that the care of 

the scholars of the modern readings, has been inspired Bahamam 

large, some of them singled out, and some of them singled out 

books and doors in their work. The approach of Al-Hafiz Ibn Hajar 

in the introduction of readings is not limited to the frequent without 

deviant, as it is attributed to many of the readings to the owners and 

judged, and the weighting between them, and used the terms of the 

famous readers. Al-Hafiz Ibn Hajar has a great deal of reasoning in 

reading the hadeeths of the hadeeth and the verses, and he used to 

borrow them in some of the meanings of the hadiths of the hadeeth, 

or in deriving the rulings from them, or in the weighting between 

the narrations. Al-Hafiz has directed the direction of readings and 

protests in terms of meaning and interpretation, in terms of Ottoman 

drawing, in terms of language, grammar, and jurisprudential issues. 
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الحمد هلل رب العالمين، الذي أنزل كتابه المبين، على رسوله الصادق األمين، 
فشرح به صدور عباده المؤمنين، وصلى هللا على سيد األولين واآلخرين، وخاتم األنبياء 

وأصحابه الغر ِّ الميامين والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى اله الطيبين الطاهرين 
 وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

 وبعد:
فإن الدراسات القرآنية لها اهميتها ومذاقها الخاص ألنها تعنى بدراسة كتاب هللا 
تعالى، وبيان المراد منه والكشف عن معاني آياته وتوضيح اهدافه، فعلم القراءات القرآنية 
ن أعظم ما يشتغل به العبد في  من أشرف العلوم، وأفضلها؛ لتعلقه بكتاب هللا تعالى وا 

قرائه، فقد قال رسول هللا  هذه الحياة الدنيا عن ذلك:  تعلم كتاب هللا تعالى، وقرأته وا 
 .(4)(خيركم من تعلم القران وعلمه)

فالقراءات القرآنية من أهم العلوم التي اعتنى به علماء القراءات والتفسير واللغة، 
 ه.وذلك لما لها صلٌة بفهم معاني كالم هللا تعالى، وادراك مقاصده والوقوف على مرامي

ولكي يتسنى للناس فهم معاني اآليات وتدبرها، هيئ هللا عز وجل لهذا الكتاب 
الكريم على تطاول االزمان رجااًل تحملوا المسؤولية فافنوا في سبيل ذلك حياتهم وبذلوا 
اعز اوقاتهم واستغنوا عن ما يلهيهم عنه، ومن هؤالء الرجال االمام الحافظ ابن حجر 

لذي بلغ من المكانة العلمية العالية والتي جعلت اقالم العلماء من العسقالني رحمه هللا، ا
الموافق له والمخالف، تفيض بالثناء عليه وتشهد له بالرسوخ وطول الباع، في العلوم كلها 
ومنها علم القراءات. وقد اخترنا بحثا عن منهج االمام ابن حجر العسقالني في القراءات 

 .باري شرح صحيح البخاري القرآنية من خالل كتابه فتح ال
 -مقدمة واربعة مباحث وهي كاالتي:على و تضمنت خطة البحث 

فتح )اشتمل على التعريف بالحافظ ابن حجر العسقالني وكتابه  :املبحث االول
 .(الباري شرح صحيح البخاري 
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 للتعريف بالقراءات القرآنية والقراء العشرة ورواتهم. ناهفخصص وأما املبحث الثاني:
وقد تضمن القراءات عند الحافظ ابن حجر، ومنهجه في  املبحث الثالث:اما 

 عرضها ونسبتها الى قراءها ورواتهم.
فيه عن منهج الحافظ ابن حجر في االحتجاج  نافقد تحدث :اما املبحث الرابع

بالقراءات القرآنية على شرح اآليات وشرح االحاديث النبوية وعلى رسم المصحف 
 ت على المسائل اللغوية.واالحتجاج بالقراءا

 .وفيها اهم النتائج ،ومن ثم اخلامتة
 واملصادر واملراجع.
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 املبحث األول
 مخسة مطالب. حيتوي علىالتعريف باحلافظ ابن حجر وكتابه الفتح، و

 املطلب االول
 امسه ونسبه وكنيته ولقبه

بما لقد حظي الحافظ ابن حجر بترجمة وافية بدًء من ترجمته لنفسه وانتهاًء 
 ترجمه معاصروه.

 امسه ونسبُه:
هو اإلمام أحمد بن علي بن دمحم بن دمحم بن علي بن محمود بن أحمد بن 

الكناني  . (2)حجر
، العسقالني  (3)

 .(1)، المصري المولد، والمنشأ، والدار، والوفاة(1)
 كنيته ولقبه:

نية، كما صرح ُيكنَّى بـ )أبي الفضل( كناه أبوه بهذه الك –رحمه هللا  –كان  كنيته: - أ
وأحفظ منه أنه قال: كنية ولدي )بذلك الحافظ نفسه، فقد قال في ترجمته لوالده: 

، وقد ثبتت هذه الكنية فيما بعد وصار الحافظ معروفًا بها، (1)أحمد: أبو الفضل(
 .(1)وقد ذكرها كل من ترجم له

 ابن حجر()المعروف ب, (8)يلقب ب)شهاب الدين( –رحمه هللا  –: وكان لقبه - ب
، كما إن شخصيته العلمية ومكانته أضفت عليه ألقابا (9)وهو لقب لبعض آبائه
و)علم  (إمام الحفاظ)و (40)(أمير المؤمنين في الحديث)و (كثيرة منها: )الحافظ

 .(44)وغيرها (شيخ اإلسالم)و (األئمة

 املطلب الثاني
 مولده ونشأته، ومكانته العلمية

ُولد إمامنا الحافظ ابن حجر في الثاني والعشرين من شهر مولدُه ونشأته:  -1
هـ( وذلك على شاطئ النيل 113شعبان سنة ثالث وسبعين وسبعمائة هجرية )

بمصر القديمة )العتيقة( وفي هذا قال ابن حجر: )شعبان عام ثالثة من بعد 
. وقد اختلف من ترجم له في ذكر اليوم (42)سبع مائة وسبعين اتفاق المولد(
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ونشأ ابن حجر يتيم  ذي ولد فيه وليس من الضروري سرد ذلك االختالف.ال
األبوين، فقد مات أبوه في رجب سنة سبع وسبعين وسبعمائة، وماتت أمه قبل 

 .(43)ذلك وهو طفل
بلغ الحافظ ابن حجر من المكانة العلمية العالية التي جعلت : مكانته العلمية -2

يض بالثناء عليه، وتبين مكانته العلمية، أقالم العلماء من الموافق و المخالف تف
ت )وتشهد له بالرسوخ وطول الباع في العلم فمن ذلك: ما قاله الحافظ السخاوي 

فأما ثناء األئمة عليه فاعلم أن حصر ذلك ال يستطاع وهو في ): (هـ 902
 . (41)مجموعه كلمة إجماع(

هـ(: )الشيخ العالم والكامل  801)ت  العراقي زين الدين قال عنه شيخه - أ
الفاضل اإلمام المحدث المفيد المجيد الحافظ المتقن الضابط الثقة 

 .(41)، وشهد له بأنه أعلم أصحابه بالحديث (41)المأمون(

بقية العلماء األعالم، قاضي القضاة، وصاحب ): (41)قال ابن قاضي شهبة - ب
وبالجملة فهو إمام زمانه، وحافظ )المصنفات التي سارت بها الركبان(. وقال: 

 . وقته أوانه، وعنده من الذكاء والفطنة وصفاء القريحة ما تحي ر فيه األبصار(
 املطلب الثالث
 .(18)شيوخه وتالميذه 

عدد وفير من الشيوخ الذين تلقى  - رحمه هللا -اجتمع البن حجر : شيوخه -4
عليهم العلم، سواء في مصر، أم في البلدان التي رحل إليها، وقد جمع هللا له من 
العلماء واألئمة ما لم يجتمع ألحد من أهل عصره، حتى بلغ عدد شيوخه أكثر من 

 .(49)( شيخا130)

كتبه، حتى بذكر شيوخه في كثير من  - رحمه هللا -وقد اعتنى الحافظ ابن حجر
 إنه أفردهم في كتابين:

ترجم فيه لشيوخه، وذكر فيه  (: كتاب )المجمع المؤسس للمعجم المفهرساألول
فادة، وجعله على قسمين: جازة، أو اإلِّ  مروياته عنهم بالسماع، أو اإلِّ
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من أخذ عنهم شيئًا  والثاني:: من حمل عنهم عن طريق الرواية، األولالقسم 
ف إلى الثاني من أخذ عنه شيئًا بالمذاكرة من األقران ونحوهم، عن طريق الدراية، وأضا

 ( نفسًا.130وقد بلغ جملة من ترجم لهم في كتابه هذا: )
)المعجم المفهرس(، وهو عبارة عن فهرس للكتب  فهو: الثانياما الكتاب 

والمرويات التي تلقاها، وذكر فيه شيوخه من خالل ذكره ألسانيده في الكتب والمسانيد 
 -:اشهر شيوخه بالقراءاتوسأكتفي بذكر  .(20)المروياتو 

أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن التنوخي  - أ
د المسند الكبير ابو اسحاق(، شيخ )الشامي، الذي وصفه الحافظ بـ المقرئ المجوَّ

 .(24)هـ(800الديار المصرية في القراءات، توفي سنة: )
بع، (22)عليه الفاتحة، ومن أول البقرة إلى قوله }اْلُمْفلُِّحوَن{وقد قرأ  ، بالروايات السَّ

َن له الشيخ في اإلقراء  جامًعا لذلك بين طرق " الشاطبي " و" العنوان " و" التيسير "، وأذِّ
في سنة ست وتسعين وسبعمائة، وأخبره  -على العادة في ذلك-بذلك، وأشهد على نفسه 

 .(23)المعيَّن على العالمة برهان الدين إبراهيم الجعبري بقراءة هذا القدر 
أبو الخير شمس الدين دمحم بن دمحم بن دمحم ابن الجزري الشافعي، ولد في دمشق  - ب

وتفقه بها ولهج بطلب الحديث والقراءات، َمَهَر بالقراءات حتى انتهت إليه رئاسة 
 .(21)(هـ833)اإلقراء وصار مقرئ الممالك اإلسالمية، توفي سنة: 

أخذ منه اجازة بكتبه التي منها: )النشر في القراءات العشر( و)منجد المقرئين(، 
َن  وأهدى اليه ابن الجزري نسخة من "النشر"، وكتب على المجلد األول ما نصه: )هديٌة مِّ
العبد الفقير إلى رحمة َّللاَّ تعالى، دمحم بن دمحم بن دمحم بن الَجَزري مؤلُفه، عفا َّللاَّ تعالى 

نه، لخزانة موالنا الشيخ اإلمام العالمة حافظ عمره، وشيخ مصره، شهاب الدين أبي ع
الفضل أحمد ابن الشيخ اإلمام المرحوم نور الدين أبي الحسن علي بن دمحم بن دمحم 
العسقالني، المعروف ببن َحَجر، أَجلَّه َّللاَّ تعالى، وأدام نفع المسلمين بمؤلفاته المفيدة، 

وله الفضل وألوالده، أبقاهم َّللاَّ وحفظهم  -، وأيَّامِّه السعيدة، ولقد أَجْزُته وفضائله العديدة
روايته عن ِّي، ورواية جميع ما يجوز لي روايته وكتب في يوم األحد الثاني من  -بحياته

 .(21)(في الحجة الحرام سنة ثالث وعشرين وثمانمائة، ُتجاه الكعبة بين زمزم والمقام
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َن العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير، )نه ما نصه: وعلى المجلد الثاني م هدية مِّ
دمحم بن دمحم بن دمحم الجزري، غفر َّللاَّ له ُذنوَبه، وستر عيوبه، لخزانة سيدنا وموالنا الشيخ 
اإلمام العالمة شيخ األنام، وحافظ اإلسالم، شهاب الدنيا والدين أبي الفضل أحمد بن 

سقالني، أدام َّللاَّ تعالى نفع المسلمين بعلومه الشريفة، علي بن دمحم بن دمحم بن حجر الع
روايته عن ِّي ومالي  - وله المنة -وأبقى على المؤمنين فوائد مؤلَّفاته الظَّريفة، وأجزُته 

روايته. وكذلك ألوالده أبقاهم َّللاَّ تعالى في ظالله ولسائر أقاربه من أهله وآله، وكتب في 
ة الحرام سنة ثالث وعشرين وثمانمائة ُتجاه البيت الحرام يوم األحد الثاني من ذي الحج

 .(21)(بين زمزم والمقام
لما اشتهر ذكر ابن حجر في وقته، وذاع صيته في اآلفاق وعال ذكره، تالميذه:  -2

وارتفع قدره، وانتشرت مصنفاته، أصبح مهوى أفئدة الطالبين ومحط رحالهم ، فبدا 
، ومما زاد من كثرة طلبته حسن خلقه  الناس يأخذون عنه، وينتحلون من منحله

معهم، فكان يبسط لهم وجهه، ويوسع عليهم من ماله، وكان معهم هينًا لينًا، رفيقًا 
حليمًا، وكان يقضي حوائجهم ويالطفهم، مما زادهم ذلك فيه حبًا، وتوقيرًا 

 .(21)وتبجيالً 
علمهم في  طلبة كثيرون، شاع –رحمه هللا  –لقد تتلمذ على يد الحافظ ابن حجر 

 - االفاق نذكر من بين هؤالء:
أبو الفضل تقي الدين دمحم بن دمحم بن دمحم بن فهد الهاشمي، برع في الحديث وأكثر  -أ

هـ، له مصنفات عدة من أشهرها: لحظ 814من المسموع والشيوخ، توفي سنة: 
 .(28) األلحاظ بذيل طبقات الحفاظ

البرعمي المعروف بالكافيجي، لقب بذلك أبو عبد هللا محيي الدين دمحم بن سليمان  -ب
لكثرة اشتغاله بكتاب الكافية في النحو، كان إمامًا كبيرًا في المعقوالت وعلوم 
العربية، وله يد حسنة في الفقه والتفسير ونظر في علوم الحديث، توفي سنة: 

عراب، 819) هـ(، له مصنفات عدة أكثرها مختصرات، ومن أجلها: شرح قواعد اإلِّ
ر في علوم الحديث، ومختصر في علوم التفسير، وهو المسمى ومختص
 .(29)بالتيسير
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أبو بكر بن أحمد بن دمحم بن عمر األسدي، الشهبي، الدمشقي، الشهير بابن  -ت
ه عمر أقام قاضيا بشهبة إحدى  قاضي شهبة، وقد اشتهر بهذا االسم؛ ألن أبا جد 

هـ(، له مصنفات عدة 811قرى حوران أربعين سنة، عالم الشام، فقيه، مؤرخ، )ت
من اشهرها: اإلعالم بتاريخ اإلسالم، إرشاد المحتاج، وبداية المحتاج، وكالهما 

 .(30)في شرح المنهاج، وهو ابن تقي الدين مؤلف طبقات الشافعية

خاوي،  -ث أبو الخير دمحم بن عبد الرحمن بن دمحم بن أبي بكر بن عثمان بن دمحم الس 
الزم الحافظ أتم  مالزمة وانتفع به، حتى قال عنه  اإلمام الحافظ المؤر خ الكبير،

، صاحب "الضوء الالمع في أعيان (34)الحافظ ابن حجر: )هو أمثل جماعتي(
القرن التاسع"، و" اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم  أهل التأريخ"، و" المقاصد الحسنة في 

واهر بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة "،" فتح المغيث"،" والج
 .(32)هـ(902ت)والدرر"، 

 املطلب الرابع
 وفاتهو مؤلفاته 

في مختلف العلوم والفنون، وكان نابغة  -رحمه هللا  -برع الحافظ ابن حجرمؤلفاته:  - أ
زمانه، واكثر في التصنيف والتأليف، فابتدأ التأليف في وقت مبكر وكان له من 
العمر اثنتان وعشرون سنة، وقد اختلف الناس في عدد مصنفاته حتى أوصلها 

 .(33)( عنوانًا 213تلميذه السخاوي إلى )
شاكر محمود عبد المنعم فقد أفرد في دراسته فصاًل خاصًا في ذكر  أما الدكتور

( مصنفًا ورتبها حسب 282مؤلفاته وأطال النفس في ذكرها حتى أوصلها إلى )
مصنفًا وهكذا  (31)(289، وذكرها أيضًا عبد الستار الشيخ فأوصلها إلى )(31)الموضوعات

وقد  ،هذه أبرز مصنفاته، و ثاً فقد حظيت مصنفات ابن حجر بدراسات كثيرة قديمًا وحدي
 -: وكما يأتي:(31)ذكرها أغلب من ترجم له

 اإلتقان في جمع أحاديث فضائِّل القرآن. -4
 اإلصابة في تمييز الصحابة. -2
 إنباء الُغُمر بأبناء الُعُمر. -3
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 .(31)تغليق التعليق على صحيح البخاري  -1
 تقريب التهذيب. -1
 تهذيب التهذيب. -1
 .(38)العجاب في بيان األسباب -1
 (الذي هو موضوع دراستنا)فتح الباري بشرح صحيح البخاري  -8

 لسان الميزان. -9
اري مقدمة فتح الباري  -40 هدي الس 

(39). 
في الثامن عشر من ذي الحجة سنة  –رحمه هللا  –توفي الحافظ ابن حجر وفاته:   - ب

هـ(، وكان له مشهد عظيم لم ُيَر مثله في كثرة من حضر من الشيوخ فضاًل 812)
عمن دونهم، وقد ر بعض من حضر جنازته بأكثر من خمسين ألف إنسان، وحصل 

عليه صالة الغائب في  من البكاء واالنتحاب أسفًا على فقده الشيء الكثير، وُصلِّي
مكة، وبيت المقدس، والخليل، وحلب، ودمشق وغيرها، وُدفن تجاه تربة الديلمي 

 . (10)بالقرافة
 املطلب اخلامس

 (.الفتح)التعريف بكتاب: 

إن كتاب فتح الباري ُيعدُّ من أجل شروح صحيح البخاري قيمة الكتاب وأهميته:  -1
نَُّه أجل كتب الحافظ ابن  كما ويعد   .(14)-رحمه هللا  –حجر على اإلطالق، وا 

موسوعة علمية كبيرة، أودع فيه الحافظ ابن حجر رحمه هللا علوما شتى، ال نكاد 
نجد مثله في كتاب آخر، ففيه مباحث قيمة في الفقه، وخفايا علم الرجال، وكشف 
عن مبهمات الحديث في المتن واإلسناد، ومباحث لغوية مفيدة، كما فيه شرح لعدد 

يات القرآنية. وأطال القول في تفسير اآليات القرآنية، وأسباب النزول، من اآل
 (12)وا عجاز القرآن، ووجوه القراءات، بكالم بليغ شامل، جمعه من أمهات الكتب.

كان االبتداء في تأليفه في أوائل سنة الوقت الذي أستغرقه وطريقة تأليفه:  -2
وعشرين سنة، واتبع في هـ( وقد مكث الحافظ ابن حجر في تأليفه خمسًا 841)

ورى العلمية على الطريقة التي كان عليها اإلماُم أبو حنيفة   –تأليفه خط ة الشُّ
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ه  –رحمه هللا  مع أصحابه في استنباط الفِّْقه، فكان الحافظ ابن حجر يكتب بخط ِّ
الُكرَّاسَة ثم يكتُبها جماعًة من مهرة طلبته المعتبرين، َيجتمُع بهم في يوم من 

ْفُر ال يكمل األسبوع  للُمَباحثةِّ في هذا الشرح وتصحيح النسخ المكتوبة، فصار الس ِّ
ر. واستمر  على هذه الطريقة إلى أن  –رحمه هللا  –منه شيء إال وقد قوبل وحر 

، سوى ما ألحقه (13)هـ(812يسر  هللا تعالى له إكماله في أول يوم من رجب سنة )
 .(11)فيه بعد ذلك، فلم ينته منه إال قبيل وفاته

يعد كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري وثناء العلماء عليه:  (الفتح)منزلة  -3
من أكبر وأجمع ما ألفه ابن حجر وذلك لما أودع فيه من علوم شتى، وفوائد عدة، 
وامتاز بكثرة مصادره العلمية التي استعان بها في شرحه، والتي بلغت أكثر من 

ايته الفائقة بالحديث من جميع نواحيه، الف واربعمائة مصدر، وامتاز ايضا بعن
سندا، ومتنا، وضبطا، وشرحا، وترجمة للرواة وترجيحا عند الخالف، ومن ثم 
دراسته للمسائل وعرضه لألقوال وادلتها واستخراجه للفوائد واستخالصها من 

فإنه أفاض في تفسير  -خاصة  -وفيما يتعلق بالقرآن وعلومه الحديث وغير ذلك.
آنية وذكر أسباب النزول وا عجاز القرآن ووجوه القراءات، ونقل في ذلك اآليات القر 

فتح  -، فإن هذا الكتاب (11)عن أمهات الكتب وعن أئمة اللغة والتفسير والقراءات
يعد موسوعة علمية جامعة، لذلك انكب عليه الباحثون والدارسون  -الباري 

كثير من العلماء وقد اثنى عليه يستخرجون منه أصناف العلوم ودالالتها. 
 ومنهم:

اذ قال: )شرح البخاري، المسمى فتح الباري، وهو أجل   -رحمه هللا  - السخاوي 
 .(11)تصانيفه مطلقًا، وأنفعها للطالب مغربًا ومشرقًا، وأجلها قدرًا، وأشهُرها ذكرًا(

 -ونقل االمام السخاوي جملة من اقوال العلماء في مدحه والثناء عليه منهم:
: )ومصنفاته تزيد على المائة من أجلها (11)هـ( 814) قاضي ُشْهَبةوقال ابن  -4

 .شرحه على البخاري لم يصنف مثله وال على منواله(

 .(لم ُيصنَّف مثله وال على منواله): (18)وقال ابو البركات الغزي  -2
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ْحنة -3 : )وألف في فنون الحديث كتبًا عجيبة، أعظمها (19)وقول القاضي ابن الش ِّ
وعندي أنه لم يشرح البخاري أحد مثله، فإنه أتى فيه بالعجائب شرح البخاري، 

يضاح، وأجاب عن غالب االعتراضات، ووجه كثيرًا  والغرائب، أوضحه غاية اإلِّ
 .مما عجز غيره عن توجيهه(

لم يصنف أحد من األولين وال من اآلخرين )هـ(:944)تقال عنه السيوطي و  -1
 .(10)مثله(

ال ): أما تشرح الجامع الصحيح للبخاري؟ قال: (14)لإلمام الشوكانيولما قيل  -1
 .(12)(هجرة بعد الفتح

 املبحث الثاني
 نيمطلب وحيتوي علىالتعريف بالقراءات القرآنية والقراء العشرة ورواتهم: 

 املطلب االول
 .تعريف القراءات لغة واصطالحا

فهو قرأ( يقرأ قرآنا بمعنى )تال( )جمع قراءة، وهي مصدر : القراءات في اللغة -
وقرْأُت الكتاب قراءًة وقرآنا أي: جمعته وضممت بعضه إلى بعض، قال  (13)قارئ 

. قال (11): وسمي القرآن بذلك؛ ألن ه يجمع السور فيضمها(11)أبو عبيدة
 .(11)، أي: جمعه وقراءته(11){إِّنَّ َعَلْيَنا َجْمَعُه َوُقْرآَنهُ }:تعالـى

لعلماء القراءات جملة من التعاريف قد يختلف بعضها : في االصطالحالقراءات  -
 عن بعض لكنها قد تكون متقاربة متقاربة في المعنى، وممن عر فها: 

: يقول فيها بأنها: "علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها (18)اإلمام ابن الجزري  -1
 .(19)بعزو الناقلة"

أئمة القر اء مخالفًا بهِّ غيره  : بأنها: "مذهب يذهب إليه إمام منويعرفها الزرقاني  -2
في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه سواء كانت هذه المخالفة 

 .(10)في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها"
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والذي يظهر على تعريف الزرقاني أنه قد حصر التعريف على االختالف بين 
تها، بينما نجد الخالف الواقع بين القر اء وحصر االختالفات في النطق بالحروف وهيئا

 (14)القراءات أعم من هذا، إذ يشمل اللغة واإلعراب واإلثبات والحذف والوصل والفصل.
: )معرفة وجوه االتفاق واالختالف تبين لنا ومما تقدم يظهر لنا ان هذه التعريفات

ثبات  وفصل في كيفية نطق الحروف وكتابتها، وما يتعلق بهيأة النطق من حذف وا 
لذلك نجد أن تعريف ابن الجزري كان جامعًا  .(12)ووصل وتخفيف وتشديد وغير ذلك(

 مانعًا.
 املطلب الثاني

 :التعريف بالقراء العشرة ورواتهم
هو عبد هللا بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة  اهلل بن عامر: عبد اإلمام األول:

الشامي إمام أهل الشام في القراءة والذي انتهت إليه مشيخة اإلقراء بها )ت  اليحصبي
 .. اشتهر بالرواية عنه راويان هما: هشام و ابن ذكوان(13)هـ(448

هو عبد هللا بن كثير بن عمر بن عبد هللا بن المطلب  ابن كثري املكي: اإلمام الثاني:
مكة في القراءة، لقي عددا من الصحابة  القرشي المكي، من بني عبد الدار، ثقة إمام اهل

. اشتهر (11)هـ(420منهم: عبد هللا بن الزبير، وابو ايوب االنصاري، توفي سنة )ت
 بالرواية عنه راويان، هما: البزي وقنبل.

هو عاصم بن بهدلة بن أبي النجود األسدي الكوفي  عاصم الكويف: اإلمام الثالث:
روى عنه عطاء بن أبي رباح وأبو صالح السمان وهما من شيوخه ومن كبار التابعين، 

ليه انتهت اإلمامة في القراءة بالكوفة بعد شيخه أبي عبد الرحمن  وقرأ عليه خلق كثير، وا 
عاصم يقرأ الناس وكان  السلمي قال أبو بكر بن عياش لما هلك أبو عبدالرحمن جلس

. اشُتهر بالرواية عنه راويان، هما: (11)هـ(421عاصم أحسن الناس صوتا بالقرآن )ت
 .شعبة، وحفص

هو يزيد بن القعقاع المخزومي أحد القر اء العشرة  أبو جعفر املدني: االمام الرابع:
راءة فسمي تابعي مشهور كبير القدر قال يحيى بن معين: كان إمام أهل المدينة في الق
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اشتهر بالرواية عنه راويان، هما:  (11)هـ(432القارئ بذلك، وكان ثقة قليل الحديث )ت
 ابن وردان وابن جماز.

هو زبان بن العالء بن عمار المازني  أبو عمرو بن العالء البصري: اإلمام اخلامس:
على  البصري فليس في القراء السبعة أكثر شيوًخا منه سمع أنس بن مالك وغيره وقرأ

ليه انتهت اإلمامة في 411ت )، (11)الحسن البصري  هـ(، نشأ بالبصرة ومات بالكوفة وا 
 .، اشتهر بالرواية عنه راويان، هما: السوسي والدوري (18)القراءة بالبصرة

هو حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي الزيات، قرأ  االمام السادس: محزة الكويف:
القرآن عرضا على األعمش ودمحم بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ومنصور وأبي إسحاق 
وغيرهم، تصدر لإلقراء مدة وقرأ عليه عدد كثير وكان إماما حجة قيما بكتاب هللا تعالى 

 ثخين الورع عديم النظير حافظا للحديث بصيرا بالفرائض والعربية عابدا خاشعا قانتا هلل
اشتهر  (19)هـ(411قال البخاري حمزة بن حبيب الزيات مولى بني تيم هللا بن ربيعة )ت

د  .بالرواية عنه راويان، هما: خلف، وخال 
الليثي، أحد القراء   هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم نافع املدني: اإلمام السابع:

أصبهان، وكان أسود اللون حالكا، صبيح الوجه،  السبعة واألعالم ثقة صالح، أصله من
حسن الخلق، فيه دعابة، أخذ القراءة عرضا عن جماعة من تابعي أهل المدينة، توفي 

 .، واشتهر بالرواية عنه راويان، هما: قالون وورش(10)هـ(419سنة )ت 
لذي هو علي بن حمزة بن عبد هللا الكسائي المدني اإلمام ا الكسائي: االمام الثامن:

اشتهر بالرواية عنه  (14)هـ(489ت)انتهت إليه رئاسة اإلقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات 
 .راويان، هما: أبو الحارث والدوري 

هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد هللا بن أبي  يعقوب احلضرمي: االمام التاسع:
السجستاني هو إسحاق الحضرمي البصري قارئ أهل البصرة في عصره قال أبو حاتم 

أعلم من رأيت بالحروف واالختالف في القرآن وعلله ومذاهبه ومذاهب النحو وقال أحمد 
 .اشتهر بالرواية عنه راويان، هما: رويس، وروح (12)هـ(201بن حنبل هو صدوق )ت
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البغدادي ، وحفظ   هو خلف بن هشام بن ثعلب البزار خلف البزار: االمام العاشر:
سنين وابتدأ في الطلب وهو ابن ثالث عشرة وكان ثقة كبيًرا زاهًدا القرآن وهو ابن عشر 

دريس.(13)هـ(229عابًدا عالًما )ت   . اشتهر بالرواية عنه راويان، هما: إسحاق، وا 
 املبحث الثالث
: عرضها واختيارها واحلكم (الفتح)القراءات القرآنية عند احلافظ ابن حجر يف كتابه 

 مطلبني: حيتوي علىوعليها، 
 املطلب االول

 :(الفتح)انواع القراءات عند احلافظ ابن حجر يف كتابه 
اشترط علماء القراءات ثالثة شروط تعرف بها القراءات الصحيحة، وتميزها عن 

 -غيرها من القراءات الشاذة، وكما يأتي: 
 .كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه -1
 .ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتماال -2

واختلف العلماء في مستوى صحة السند، فذهب الجهور الى  .(11)دهاوصحة سن -3
اشتراط التواتر، واكتفى البعض بالشهرة واالستفاضة، الن االستفاضة تفيد القطع 

 .(11)القراءة، قرآنيةالمطلوب في اثبات 

لقد عني الحافظ ابن حجر بالقراءات كثيرا، وأورد العديد من القراءات في شرحه 
بل ال تكاد تمر آية من كتاب هللا وفيها قراءة إال ويقف  –كتاب التفسير سيما في  -

عليها، أو يشير إليها، حتى وان كانت القراءة شاذة، حتى بلغ مجموع القراءات التي 
أوردها في شرحه ما يزيد على األربع مائة قراءة، منثورة في جميع شرحه، وموزعة على 

سم األعظم منها، وكان عرضه لهذه القراءات طرق جميع كتبه، وكان لكتاب التفسير الق
 .عدة وصيغ متعددة

ويتضح ذلك من خالل تتبع القراءات المبثوثة في كتابه، فلم يقتصر على ذكر 
القراءات المتواترة قراءات األئمة العشرة، بل تعدى ذلك الى ذكر القراءات الشاذة. ومن 
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رحمه  - ت التي أوردها الحافظ ابن حجرخالل البحث واالستقراء والتتبع لمواضع القراءا
 -في شرحه للصحيح، تبين لنا أنها على نوعين: –هللا 

وهي الغالب على القراءات التي عرضها الحافظ ابن حجر  أواًل: القراءات املتواترة:
وكانت هذه القراءات موضع اهتمامه، مقدما لها، ومحتجا بها ومرجَّحا بها  -رحمه هللا  –

ونقل اختيار العلماء لها، لكنه لم يصرح "بالقراءات العشرة"، أو "القراء على غيرها، 
العشر" فضاًل عن كثرتها في الفتح، واستعمل الحافظ للتعبير عن هذا النوع من القراءات 
عبارات عديدة كـ "المشهورة " و" الجمهور" والسبعة " و" جمهور القراء" و"العامة" 

لهذه المصطلحات تبين انه يريد بها "القراءة المتواترة" وفيما و"األكثر" وبعد التتبع الدقيق 
 يأتي نماذج من هذه القراءات:

ِّ قال الحافظ ابن حجر في قوله تعالى:} -4 قرأ : )(11){ َواتَُّقوْا َيْوًما ُتْرَجُعوَن فِّيهِّ إَِّلى َّللا 
الجمهور بضم التاء من )ُترجعون( مبنيا للمجهول، وقرأ أبو عمرو وحده بفتحها 

 .(11)مبنيا للفاعل(
ق ِّ األَنُفسِّ وفي قوله تعالى:} -2 يهِّ إِّالَّ بِّشِّ ُل َأْثَقاَلُكْم إَِّلى َبَلٍد لَّْم َتُكوُنوْا َبالِّغِّ قال  (18){َوَتْحمِّ

ق ِّ الحافظ ابن حجر: )قرأ الجمهور بكسر الشين من } {، وقرأها أبو جعفر بن بِّشِّ
 .(19)القعقاع بفتحها(

القراءة التي اختل فيها ركن من أركان القراءة هي و  ثانيا: القراءة الشاذة:
موافقتها للعربية ولو بوجه، وموافقتها ألحدى المصاحف العثمانية ولو  - الصحيحة الثالثة

 .(80)فعندئذ يطلق عليها قراءة ضعيفة أو شاذة أو باطلة  –احتماال، وصح سندها 
نالت القراءات الشاذة نصيبا وافرًا من كتاب الفتح، إذ لم يكتف الحافظ بذكر 

 (83)والحسن البصري  (82)واليزيدي (84)ابن محيصن)قراءات القراء األربع الشواذ وهم: 
( بل تعداهم الى غيرهم، فقد ذكر قراءات الصحابة ومنهم: ابن عباس، وابن (81)واألعمش

د بن ابي وقاص، وابن عمر، رضي هللا عنهم مسعود، وعمر، وُأبي بن كعب، وسع
اجمعين، وكذا أورد قراءات بعض التابعين ومن بعدهم، ومنهم: سعيد بن المسيب، 

ميفع، والجحدري، وعمر بن دينار، وغيرهم  .وطلحة بن مصرف، وابن السَّ
 -ويمكن تقسيم القراءات الشاذة التي أوردها الحافظ ابن حجر على ما يأتي:
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 شذوذه نقل اآلحاد: ومن أمثلة ذلك:ما كان سبب  - أ
يَن اْلَبْيَت اْلَحَرامَ } عند شرحه لقوله تعالى: -4 قرأ )قال الحافظ ابن حجر:  (81){َوال آم ِّ

 .(81)الجمهور )وال آمين البيت( بإثبات النون، وقرأ األعمش بحذف النون مضافا(

قال الحافظ  (81){َوْقًراَوفِّي آَذانِّهِّْم }من قوله تعالى:وعند حديثه عن كلمة )َوْقرا( 
 .(89)(بكسرها (88)وقرأ الجمهور بفتح الواو، وقرأ طلحة بن مصرف)ابن حجر: 

قال الحافظ ابن  (90){َوَأنُتْم ُحُرمٌ }وفي كالمه عن مفردة )ُحُرم( من قوله تعالى: -2
 .(94)وقرأ الجمهور بضم الراء، ويحيى بن ثابت بإسكانها()حجر: 

ومن القراءات الشاذة التي أوردها الحافظ قراءات عدها الحافظ ابن حجر تفسيرًا:  - ب
قراءات لها حكم التفسير( فقد ساقها لبيان معنى آية، َأو )ابن حجر في الفتح 

حكم فقهي، قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على حديث البخاري عن ابن 
المجاز أسواقا في الجاهلية كانت عكاظ ومجنة وذو )رضي هللا عنهما:  -عباس

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال ) فلما كان اإلسالم فكأنهم تأثموا فيه فنزلت:
فقال عنها الحافظ ابن  (93)قرأها ابن عباس( (92)في مواسم الحج()من ربكم 

. (91)(فهي على هذا من القراءة الشاذة ، وحكمها عند االئمة حكم التفسير)حجر: 
 -على ذلك منها:وفيما يأتي شواهد 

ما أورده الحافظ ابن حجر من قراءة ابن مسعود في تحديد قطع يد السارق في  -4
َيُهَما}قوله تعالى: ارَِّقُة َفاْقَطُعوْا َأْيدِّ ارُِّق َوالسَّ وقد قرأ )قال الحافظ ابن حجر:  (91){َوالسَّ
، وساق َأقوال الصحابة والفقهاء في بيان قطع (91)فاقطعوا أيمانهما()ابن مسعود 

يد السارق واستدل بقراءة ابن مسعود في تحديد اليمين ال الشمال بدليل قوله 
 .(أيمانهما)

قال الحافظ ابن  (91){َوَكاَن َوَراءُهم مَّلٌِّك َيْأُخُذ ُكلَّ َسفِّيَنٍة َغْصًبا}وفي قوله تعالى: -2
حجر: )وكان ابن عباس يقرأها: )وكان )أمامهم( ملك يأخذ كل سفينة )صالحة( 

 . (98)غصبا(
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 املطلب الثاني
 منهجه يف عرض القراءات وإيرادها.

منهج في عرض القراءات القرآنية، سواء كانت  - رحمه هللا -للحافظ ابن حجر 
 -متواترة أم شاذة، ُأجملها في ما يأتي: 

 النوع االول: منهجه يف عرض القراءات املتواترة: 
 ومن أمثلة ذلك: .أواًل: حيكم بشهرتها

ي َمْسَغَبةٍ أطعم( من قوله تعالى:})قراءة  -4 . قال الحافظ ابن (99){َأْو إِّْطَعاٌم فِّي َيْوٍم ذِّ
"أو أطعم" ولغيره "أو إطعام"، وهما قراءتان  (400)حجر: )ووقع في رواية أبي ذر

 .(404)مشهورتان(
الَفَك إِّالَّ َقلِّيالً من قوله تعالى:} (َخْلَفكَ )وقراءة  -2 . قال الحافظ (402){َوا ًِّذا الَّ َيْلَبُثوَن خِّ

، فقرأ )خلفك( الجمهور، وقرأ )خالفك( (403))قلت والقراءتان مشهورتان ابن حجر:
 . (401)(، وهي رواية حفص عن عاصم(401)ابن عامر واألخوان

 ومن أمثلة ذلك: .ثانيًا: يعرضها ثم يرجُِّح بينها
أورد الحافظ ابن حجر قراءتين،  (401){َأَقَتْلَت َنْفًسا َزكِّيَّةً في قوله تعالى:} -4

زاكية( وهي قراءة الباقين، ثم رجح القراءة )االولى)زكية( وهي قراءة االكثر والثانية 
يَلة " من صيغ المبالغة  .(401)(االولى بقوله: )واالولى أبلغ، ألنَّ " َفعِّ

إَِّلى ُنُصٍب }:ابن حجر في لفظة "نصب" من قوله تعالىوأورد الحافظ  -2
قراءتين، األولى بفتح النون وسكون الصاد وهي قراءة الجمهور  (408){ُيوفُِّضونَ 

، ثم رجح الحافظ ابن حجر (409))َنْصب(، والثانية بضم النون والصاد )ُنُصب(
  .(440)قراءة الجمهور، فقال: )واألول أصح(

 -ومن أمثلة ذلك: اختيار العلماء هلا.ثالثًا: يذكرها ثم ينقل 

ُهْم َطائٌِّف }:من قوله تعالى (طائف)ما نقله من اختالف العلماء في لفظة  -4 إَِّذا َمسَّ
ُرواْ  ْيَطانِّ َتَذكَّ َن الشَّ طائف( فيها قراءتان، األولى "طائف"، )فذكر ان لفظة ( 444){م ِّ

واختار )للقراءة األولى فقال: ) (443)، ثم نقل اختيار الطبري (442)والثانية "َطيف"
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جرير األولى، واحتج بأن أهل التأويل فسروه بمعنى الغضب، أو الزلة، وأما  ابن
 .(441)(الطيف فهو الخيال

قراءتين، األولى بفتح الواو، والثانية بكسر  (441){َواْلَوْترِّ }:وكذلك نقل في قوله تعالى -2
اختياره للقراءة الثانية فقال: )قرأ  (441)ثم نقل عن أبي عبيد (441)الواو

تر(، )الجمهور)الوتر( بفتح الواو، وقرأها الكوفيون سوى عاصم بكسر الواو  الوِّ
 .(448)(واختارها أبو عبيد

 النوع الثاني: منهجه يف عرض القراءات الشاذة:
يصرح بشذوذها ويذكر  فمرةللحافظ ابن حجر منهج في عرضه للقراءات الشاذة، 

يكتفي باإلشارة  وثالثة يستدل بها في مسالة، أو حكم شرعي، ومرة أخرى من قرأ بها، 
، وسوف (449)إليها فيقول: وفي الشواذ قراءة أخرى أو وفيها قراءات أخرى في الشواذ

 وهي كاالتي: في عرضه للقراءات الشاذة  الحافظ منهجاوضح هذه الطرق الثالث ل
 -ومن أمثلة ذلك: :ىل: قراءات يعرضها ثم حيكم عليها بالشذوذالطريقة االو

قال الحافظ ابن حجر:  (420){َفَقاتُِّلوْا َأئِّمََّة اْلُكْفرِّ إِّنَُّهْم اَل َأْيَماَن َلُهمعند قوله تعالى:} -1
)قرأ الجمهور بفتح الهمزة من "أيمان"، أي ال عهود لهم، وعن الحسن البصري 

 .(424)(بكسر الهمزة وهي قراءة شاذة

نَدُه َمَفاتُِّح اْلَغْيبِّ اَل َيْعَلُمَها إِّالَّ ُهوَ }:وفي قوله -2 قال الحافظ ابن حجر:  (422){َوعِّ
"المفاتح" جمع مِّفتح بكسر الميم اآللة التي يفتح بها مثل مِّنجل ومناجل، وهي لغة 
قليلة في اآللة والمشهور مفتاح بإثبات األلف وجمعه "مفاتيح" بإثبات الياء، وقد 

 .(423)قرئ بها في الشواذ، قرأ ابن السميفع " وعنده مفاتيح الغيب"

القراءات الشاذة التي  ات شاذة يعرضها من باب االستدالل بها:الطريقة الثانية: قراء
ذكرها الحافظ من باب االستدالل بها على معنى أو على مسألة فقهية او لبيان حكم 

 -:مثلةاأل ومنشرعي، 
استدل الحافظ بالقراءة الشاذة: )حافظوا  استدالله بالقراءة الشاذة على المعنى: .4

، في بيان معنى "الصالة (421)صالة العصر(على الصلوات والصالة الوسطى )
...ويؤيده ما رواه أبو عبيد بإسناد صحيح عن )الوسطى"، حيث قال ما نصه: 
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أبي بن كعب أنه كان يقرؤها "حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى صالة 
 .(421)العصر" بغير واو(

استدل ابن حجر بالقراءة الشاذة:  استدالله بالقراءة الشاذة على مسالة فقهية: .2
، على جواز كثرة المهر، وقد استدلت (421)وآتيتم إحداهن قنطاًرا )من ذهب(()

 . (421)في ذلك بذلك المرأة التي نازعت عمر 
قراءات شاذة يكتفي باإلشارة إليها ويعزو السبب يف عدم ذكرها أحيانا اىل  الطريقة الثالثة:

 - ومن أمثلة ذلك: خشية اإلطالة.
يَن َظَلُموْا بَِّعَذاٍب َبئِّيسٍ }:بئيس( من قوله تعالى)قراءة  -4 قال ابن  (428){َوَأَخْذَنا الَّذِّ

وبئيس بفتح أوله وكسر الهمزة وهي القراءة المشهورة، وفيها قراءات كثيرة ) حجر:
 .(429) (في المشهور والشاذة ال نطيل بها

َها قِّْنَواٌن َومَِّن }:من قوله تعالى (قِّْنوان)نقل ابن حجر قراءة  النَّْخلِّ مِّن َطْلعِّ
َيةٌ  قنوان( بكسر القاف، وقرأ األعمش واألعرج )قرأ الجمهور )فقال ابن حجر:  (430){َدانِّ

وهي رواية عن أبي عمرو بضمها، وهي لغة قيس، وعن أبي عمرو رواية أيضا بفتح 
قراءة  القاف، وخرجها ابن جنى على أنها اسم جمع لقنو ال جمع، ثم قال: وفي الشواذ

 .(434)أخرى(
 املبحث الرابع

 اربعة مطالب: حيتوي علىمنهج احلافظ ابن حجر يف االحتجاج بالقراءات القرآنية: و
 املطلب األول

 االحتجاج بالقراءات على شرح اآليات:
بالقراءات القرآنية على شرح بعض اآليات  -رحمه هللا –احتج الحافظ ابن حجر 

 من األمثلة على ذلك: و وبيان معانيها، 
َغيرِّ الَمغُضوبِّ في بيان معنى )ال( من قوله تعالى:} احتجاجه بقراءة عمر  -4

ال ِّينَ  قال أهل العربية "ال" زائدة )فقال الحافظ ابن حجر: ) (432){َعَليهِّْم َواَل الضَّ
لتأكيد معنى النفى المفهوم من )غير( لئال يتوهم عطف "الضالين" على "الذين 

يل "ال" بمعنى )غير( ويؤيده قراءة عمر )غير المغضوب عليهم وغير أنعمت"، وق



 

 

423 

 حممد ءالباحث عال &أ.م.د. أكرم عبد خليفة 

 عشر خلامساالعدد 

 

 اآلداب جملة مداد

، ذكرها أبو عبيد وسعيد بن منصور بإسناد صحيح وهي للتأكيد (433)الضالين(
 .(431)أيضا((

رضي هللا  -يلحظ على الحافظ ابن حجر في هذا المثال انه احتج بقراءة عمر
  .على من قال بأن  )ال( في اآلية بمعنى )غير( -عنه 
القصر( الذي ورد )في بيان معنى  احتج الحافظ ابن حجر بقراءة ابن عباس  -2

 (431){إِّنََّها َتْرمِّي بَِّشَرٍر َكاْلَقْصرِّ من قوله تعالى:} (431)ذكره في حديث ابن عباس
القصر بسكون الصاد وبفتحها وهو على الثاني جمع )فقال الحافظ ابن حجر: )

عباس )كالَقَصر( بفتحتين، وقيل هو  قصرة أي كأعناق اإلبل ويؤيده قراءة ابن
 .(431)أصول الشجر، وقيل أعناق النخل((

الكذب( في )احتج الحافظ ابن حجر بقراءة مجاهد رضي هللا عنه في بيان معنى  -3
ُبواْ قوله تعالى:} ... والمراد )، فقال الحافظ ابن حجر: )(438){َوَظنُّوْا َأنَُّهْم َقْد ُكذِّ

ما يقول القائل "كذبتك نفسك" قلت: ويؤيده قراءة بالكذب الغلط ال حقيقة الكذب ك
 .(439)((مجاهد )وظنوا أنهم قد َكَذُبوا( بفتح أوله مع التخفيف أي غلطوا

 املطلب الثاني
 .االحتجاج بالقراءات على شرح األحاديث

بالقراءات القرآنية في شرحه ألحاديث  -رحمه هللا -احتج الحافظ ابن حجر
مختلفة، وكان استدالله بالقراءات في شرحه للحديث على الصحيح، وذلك في مواضع 

صور عدة، فمرة يورد القراءة لبيان كيفية اداء ونطق لفظة من الحديث، ومرة لبيان 
  -. ومن األمثلة على ذلك: (410)قياسها، ومرة لضبطها، وأخرى لبيان معناها

على شرحه  (414){ُغ َأْمرِّهِّ إِّنَّ َّللاََّ َبالِّ إحتجاجه بقراءة )بالغ أمره( في قوله تعالى:} -4
أن رسول هللا ) لفظة )ُأمامة( التي ورد ذكرها في حديث أبي قتادة األنصاري 

  كان يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب بنت رسول هللا  وألبي العاص بن
ذا قام حملها   .(412)(الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وا 
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قوله " وهو حامٌل ُأمامَة " المشهور في )فقال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: )
إن هللا بالغ )الروايات بالتنوين ونصب أمامه، وروي باإلضافة ،كما قرئ في قوله تعالى: 

 .(413)أمره( بالوجهين(

َواتَُّقوْا َيْومًا الَّ َتْجزِّي َنْفٌس َعن نَّْفٍس تجزي( من قوله تعالى:})واحتج بقراءة  -2
.... ولن تجزي عن أحد ) :عن النبي  على شرحه لحديث البراء  (411){َشْيئاً 
 .(411)(بعدك

قال ابن حجر: )وقال صاحب األساس: بنو تميم يقولون البدنة "ُتجزى" عن سبعة 
وأهل الحجاز "َتجزى" بفتح أوله، وبهما قرئ " ال تجزى نفس عن نفس  ،بضم أوله

 .(411)شيئا"(

َن َأَماَنَتهُ }:تعالىاحتج بقراءة ابن محيص في قوله  -3 ي اْؤُتمِّ على  (411){َفْلُيَؤد ِّ الَّذِّ
من  كنت أغتسل أنا والنبي )شرحه لحديث عائشة رضي هللا عنها حيث قالت: 

إناء واحد كالنا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه 
ذا فقال ابن حجر في شرحه له .(418)إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض(

قوله )فاتزر( كذا في روايتنا وغيرها بتشديد التاء المثناه بعد الهمزة )الحديث: )
َره( بهمزه ساكنه بعد الهمزة المفتوحة ثم المثناه بوزن افتعل، وأنكر  وأصله )فْأَتزِّ
أكثر النحاة اإلدغام حتى قال صاحب المفصل: أنه خطأ لكن نقل غيره أنه 

مجمع البحرين، وقال ابن مالك أنه مقصور  مذهب الكوفيين وحكاه الصغاني في
 .(419)((فليؤد الذي ات من( بالتشديد)على السماع، ومنه قراءة ابن محيصن 

َرةَ بالجر من قوله تعالى:} (احتج بقراءة )اآلخرة -1 ، وذلك عند (410){َوَّللا ُ ُيرِّيُد اآلخِّ
ذا لها قرنان()بيان لفظة وردت في حديث  قال ابن حجر في شرحه  .(414)وا 

تريدون عرض الدنيا وهللا ) )... فإذا لها مثل قرنين، وهو كقراءة من قرأ للحديث:
 .(412)(بالجر أي يريد عرض اآلخرة (يريد اآلخرة

َحافُِّظوْا َعَلى صالة العصر( على قوله تعالى:})واحتج بقراءة شاذة وهي زيادة قول  -1
اَلةِّ اْلُوْسَطى َلَواتِّ والصَّ ، لبيان معنى "الصالة الوسطى" التى وردت في (413){الصَّ

حبسونا عن الصالة )قال يوم الخندق  أن النبي )حديث علي رضي هللا عنه: 
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 -شك يحيى  -الوسطى حتى غابت الشمس مأل هللا قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم 
  .(411)((نارا

ويؤيده ما رواه أبو عبيد بإسناد صحيح عن أبي بن كعب أنه  )قال ابن حجر: )
كان يقرؤها حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى صالة العصر بغير واو، أو هي 

 .(411)عاطفة لكن عطف صفة ال عطف ذات((
َعَك َربَُّك َوَما َقَلىواحتج بقراءة )َوَدَعك( بتخفيف الدال، من قوله:} -1 وهي  (411){َما َودَّ

دعوني ما ) حه للفظة وردت في حديث أبي هريرة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:على شر 
تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختالفهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن 

ذا أمرتكم بأمرفأتوا منه شيء فاجتنبوه حجرفي شرحه  ابن فقال (411)(مااستطعتم وا 
مدة تركي إياكم بغيرأمر بشيء وال نهي عن شيء، وانما  للحديث: )ما تركتكم أي

غاير بين اللفظين ألنهم أماتوا الفعل الماضي واسم الفاعل منهما واسم مفعولهما 
وأثبتوا الفعل المضارع وهو يذر وفعل األمر وهو ذر ومثله دع ويدع ولكن سمع 

قرأ بذلك ودع كما قرئ به في الشاذ في قوله تعالى "ما ودعك ربك وما قلى" 
 .(418)(إبراهيم بن أبي عبلة وطائفة

 املطلب الثالث
 االحتجاج بالقراءات على رسم املصحف.

بالقراءات القرآنية على رسم بعض  -رحمه هللا  -احتج الحافظ ابن حجر 
 ومن أمثلة ذلك: رضي هللا عنهم. مصاحف الصحابة

د( بدالين،وهي -4 قراءة نافع وابن عامر،  ما أورده ابن حجر في قراءة )من يرَتدِّ
واحتج عليها برسم مصحف عثمان ومصحفي المدينة والشام فقال: )ووقع في 

القراء  من رواية أبي ذر "من يرتدد" بدالين وهي قراءة بن عامر ونافع ،وللباقين
ولهذا قيل إنه وجد في مصحف عثمان  ورواة الصحيح "من يرتد" بتشديد الدال

فعلى هذا فهي في مصحفي المدينة  ارئ مصحف بلدهبدالين، وقيل بل وافق كل ق
 إحتج ابن حجرنرى المثال  هذا فيف (419)البقية بدال واحدة( والشام بدالين،وفي

 على القراءتين بما مكتوب في المصاحف.
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أورد ابن حجر في اآلية الثانية من سورة الرحمن قوله )ذي الجالل( التي قراءها  -2
الجالل( والتي هي قراءة الجمهور من قوله ذي )بدل  (ابن عامر )ذو الجالل

ْكَرامِّ }تعالى: ي اْلَجاَللِّ َواإْلِّ واحتج  عليها بأنها في مصحف  (410){َتَباَرَك اْسُم َرب َِّك ذِّ
وقرأ الجمهور )ذو الجالل( األولى بالواو ) الشام كذلك، فقال الحافظ رحمه هللا:

صفة للرب، وقرأ الجمهور صفة للوجه، وفي قراءة ابن مسعود )ذي الجالل( بالياء 
 الثانية كذلك إال ابن عامر فقرأها أيضا بالواو، وهي في مصحف الشام

 .(414)(كذلك

َيا َأيَُّها أورد ابن حجر قراءة أبي بن كعب " راعونا " بالجمع، من قوله تعالى:} -3
َنا يَن آَمُنوْا اَل َتُقوُلوْا َراعِّ ، فقال واحتج بأنها على رسم مصحف ابن مسعود، (412){الَّذِّ

... وفي قراءة أبي بن كعب "ال تقولوا راعونا" وهي بلفظ الجمع وكذا )ابن حجر: 
 .(413)(في مصحف ابن مسعود

استدل بمصحف عائشة رضي هللا عنها على قراءة " وهي صالة العصر" وهي   -1
اَلةِّ اْلُوْسَطىزيادة عن قوله تعالى:} َلَواتِّ والصَّ قال ابن  (411){َحافُِّظوْا َعَلى الصَّ

جر: ))وروى ابن جرير من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: كان في ح
مصحف عائشة )حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وهي صالة 

 .(411)العصر((

َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا }واستدل على تفسيره ل )وقضى( بمعنى )وصى( من قوله: -1
على أنها في مصحف أبي بن كعب، فقال ابن  (411){إِّالَّ إِّيَّاُه َوبِّاْلَوالَِّدْينِّ إِّْحَساًنا

وتفسير )قضى ربك أن ال تعبدوا( بمعنى وصى، منقول من مصحف )حجر: )
 .(411)أبي بن كعب((

 املطلب الرابع
 .االحتجاج بالقراءات على املسائل اللغوية

من االستدالل بالقراءات سواء أكانت  -رحمه هللا  -أكثر الحافظ ابن حجر
بقراءاته  -ومما ال شك فيه أن القرآن  اذة على عدد من المسائل اللغوية.متواترة، أم ش
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أعظم حجة وأهم مصدر يستدل بها على اللغة ومسائلها، وفيما يأتي بعض  -المتعددة 
  - المسائل التي احتج بها الحافظ ابن حجر بالقراءات القرآنية:

احتج الحافظ ابن حجر  :مع أن الفعل جمزوم (الياء)املسألة األوىل: إثبات حرف العلة 
 .(418){إِّنَُّه َمن َيتَّقِّ َويِّْصبِّْر يتقي( في قوله تعالى:})على هذه المسألة بقراءة 

 -وقد كرر الحافظ ابن االحتجاج بهذه المسألة في مواضع كثيرة في الفتح، منها:
فقد قال الحافظ ابن حجر وهو يشرح في قول ابن  عند حديثه عن مرض النبي  -1

ووقع في بعض الروايات هنا إن يقم مقامك يبكي، ومروا أبا بكر ): (419)مالك
يصلي، بإثبات الياء فيهما وهو من قبيل أجراء المعتل لمجرى الصحيح واالكتفاء 

 .(410)(بحذف الحركة ومنه قراءة من قرأ "إنه من يتقي ويصبر"
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في )وعند شرحه لحديث  -2

ن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما قوله أو )قال الحافظ ابن حجر: .(414)(بيعهما وا 
يقول أحدهما كذا هو في جميع الطرق بإثبات الواو في " يقول" وفي إثباتها نظر؛ 

فلعل الضمة اشبعت كما اشبعت الياء  (ما لم يتفرقا)ألنه مجزوم عطفا على قوله 
 .(412)من قرأ أنه من يتقي ويصبر()في قراءة: 

احتج الحافظ ابن حجر  املسألة الثانية: الفصل بني املضاف واملضاف إليه باجلار واجملرور:
مْ أوالدهم شركائهم( بنصب})على هذه المسألة بقراءة  هِّ { وخفض "شركائِّهم" في قوله َأْواَلدِّ

ْم ُشَرَكآُؤُهمْ َوَكذَ تعالى:} هِّ  .(413){لَِّك َزيََّن لَِّكثِّيٍر م َِّن اْلُمْشرِّكِّيَن َقْتَل َأْواَلدِّ
إن هللا بعثني إليكم فقلتم )فقال الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

ما  (411)كذبت وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي(
ووجهها غيره بوجهين أحدهما ان يكون صاحبي مضافا وفصل بين المضاف )نصه: 

والمضاف إليه بالجار والمجرور عناية بتقديم لفظ اإلضافة وفي ذلك جمع بين إضافتين 
إلى نفسه تعظيما للصديق ونظيره قراءة ابن عامر: )وكذلك زين لكثير من المشركين قتل 

ض "شركائِّهم" وفصل بين المضافين أوالدَهم شركائهم( بنصب "أوالدَهم" وخف
 .(411)بالمفعول(
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احتج الحافظ ابن حجر على هذه المسألة  :املسألة الثالثة: حذف الفاعل بعد النفي
يَن ُقتُِّلوْا يحسبن( بالياء بدل التاء من قوله تعالى:})بقراءة هشام في لفظة  َواَل َتْحَسَبنَّ الَّذِّ

ِّ َأْمَواًتا ال يزني الزاني حين )وذلك بعد أن أورد اإلمام البخاري حديث:  .(411){فِّي َسبِّيلِّ َّللا 
يزني وهو مؤمن وال يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن وال يسرق حين يسرق وهو 

 .(411)(مؤمن وال ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن
 قال ابن مالك فيه جواز حذف)قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: 

.. ونظير حذف الفاعل .الفاعل لداللة الكالم عليه والتقدير وال يشرب الشارب الخمر الخ،
الذين قتلوا في سبيل هللا" بفتح الياء التحتانية أوله أي:  يحسبنبعد النفي قراءة هشام "وال 

 .(418)ال يحسبن حاسب(
احتج الحافظ ابن حجر على هذه المسالة  :املسألة الرابعة: حذف العائد على املوصول

َي َأْحَسَن َأحسُن( بضم النون من قوله تعالى:})بقراءة  ُثمَّ آَتْيَنا ُموَسى اْلكَِّتاَب َتَماًما َعَلى الَّذِّ
ياًل ل ُِّكل ِّ َشْيءٍ  باب ومن )أورد اإلمام البخاري في كتاب فرض الخمس:  كما .(419){َوَتْفصِّ

 الدليل على أن الخمس لإلمام، وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض: ما قسم النبي 
قال عمر بن عبد العزيز: لم يعمهم بذلك ولم  .لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر

فعلق الحافظ ابن حجر في شرحه على الحديث  .(480)إليه( يخص قريبا دون من أحوج
دون من أحوج إليه" أي: دون من هو أحوج إليه، قال ابن  )وقوله "ولم يخص قريبا بقوله:

)تماما  (484)مالك: فيه حذف العائد على الموصول وهو قليل، ومنه قراءة يحيى بن يعمر
 .(482)على الذي أحسن( بضم النون أي الذي هو أحسن(
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 أهم النتائج.اخلامتة وفيها 
ومنها علم الحديث، فبين فضل علم القراءات، وأثره الكبير على العلوم األخرى،  -1

 .الفنين ارتباط وثيق
عناية علماء الحديث بالقراءات، فمنهم من خصها بالتأليف، ومنهم من أفرد لها  -2

، وكان على رأس هؤالء المحدثين اإلمام الحافظ ابن مهتكتًبا وأبواًبا في مصنفا
 . فقد أولى علم القراءات عناية فائقة حجر رحمه هللا

ن الحافظ  -3 فهو من المتخصصين فيه، حيث قرأ  ،ابن حجر من علم القراءاتَتَمكُّ
على شيخه إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي " الشاطبية " في القراءات 

جازته بكتبه  ،السبع "والعقيله " في مرسوم الخط ولقاءه بإمام القر اء ابن الجزري وا 
ع األصيلة لدى علماء النشر( و )منجد المقرئين( وهما من المراج)التي منها 

 .القراءات
 . قراءة اربعمائة من أكثر بلغت حتى (الفتح) في اهتكثرت القراءات وغزار -4

إن منهج الحافظ ابن حجر في عرض القراءات لم يقتصر على المتواتر دون  -5
 عليها، والحكم اهبالشاذ، كما أنه عني بعزو كثير من القراءات إلى أصحا

 . المشهورة القراء طلحاتمص واستخدم، بينها والترجيح
كثرة استدالل الحافظ ابن حجر بالقراءات في شرح أحاديث الصحيح ، واآليات،  -6

بيان بعض معاني ألفاظ الحديث، أو في استنباط األحكام  في اهبوكان استدالله 
 .منها، أو في الترجيح بين الروايات

والتفسير، ومن عني الحافظ بتوجيه القراءات واالحتجاج لها من حيث المعنى  -7
 .والمسائل الفقهية ،حيث الرسم العثماني، ومن حيث اللغة والنحو

سأل هللا تعالى، أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا ممن يقيم حروفه نهذا و 
ويطبق حدوده، وأن يجعله شافعا لنا يوم القيامة، وأن يرزقنا اإلخالص في القول 

  .نا دمحم، وعلى آله وصحبه أجمعينوالعمل، وصلى هللا على نبيي
  



 

 

430 

 ...يف االحتجاج (هـ 852ت )منهج احلافظ ابن حجر العسقالني 

 جملة مداد اآلداب عشر خلامساالعدد 

 هوامش البحث ومصادره:
                                                           

رقم الحديث ، 193/ 4صحيح البخاري، كتاب فضائل القران، باب خيركم من تعلم القران وعلمه،  ((4
1021 . 

( قال السخاوي: )هذا هو المعتمد في نسبه(، ينظر: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن 2)
هـ(، تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد، دار ابن 902لشمس الدين بن دمحم السخاوي )ت  -حجر

 .4/404م،  4999، هـ 4149، 4بيروت، ط ، حزم للطباعة والنشر والتوزيع
اللباب ينظر: ، ثم ألف بعدها نون ثانية: اسم لقبائِّل عربية عدة، وفتح النون ، ( )كَِّنانة( بكسر الكاف3)

هـ(، 130دمحم بن دمحم الشيباني الجزري )تفي تهذيب األنساب: أبو الحسن علي بن أبي الكرم 
 .3/444م، 4980 -هـ 4100دار صادر، بيروت، 

يقال لها: عسقالن ، مما حد مصر، ( نسبة إلى )عسقالن( وهي بلدة بساحل الشام من فلسطين1)
 .4/403الشام. ينظر: الجواهر والدرر: 

هـ(، منشورات دار 902السخاوي )ت لشمس الدين  -الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ( ينظر: 1) 
وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، لجالل الدين  ،31/ 2 -مكتبة الحياة، بيروت 

، 4هـ(، تحقيق: دمحم ابي الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، مصر، ط 944السيوطي )ت 
نهجه وموارده في . وابن حجر العسقالني مصنفاته ودراسة في م4/313م،  4911 -هـ 4381

 .1/219مؤسسة الرسالة، ، 11 -4/11كتابة االصابة، شاكر محمود عبد المنعم: 
ألحمد بن علي بن حجر العسقالني، تحقيق: د. دمحم عبد المعيد  -إنباء الغمر بأبناء العمر( ينظر: 1)

 .4/411م، 4981 -هـ 4101، 2خان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
والحافظ ابن حجر العسقالني أمير المؤمنين في الحديث، عبد ، 4/402والدرر الجواهر  ( ينظر:1)

 . 4/11وابن حجر العسقالني ودراسة مصنفاته ، 21الستار الشيخ، دار القلم، دمشق، ص 
 . 4/402الجواهر والدرر ( ينظر: 8)

 .2/31( ينظر: والضوء الالمع (9
أطلق المحدثون ألقابا على العلماء بالحديث أعالها )أمير المؤمنين في الحديث( ثم تليه )أمير  (40)

المؤمنين(، الحافظ، ثم المحدث، ثم المسند. ينظر: فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم 
لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، تحقيق، إحسان عباس، دار  -والمشيخات والمسلسالت 

 .322/ 4م، 4982، 2ط ، اإلسالمي، بيروت الغرب

لجالل الدين السيوطي، المكتبة العلمية، بيروت، ص  -ينظر: نظم العقيان في أعيان األعيان  (44)
 . 31/ 2. والضوء الالمع 401 . وحسن المحاضرة /11



 

 

434 

 حممد ءالباحث عال &أ.م.د. أكرم عبد خليفة 

 عشر خلامساالعدد 

 

 اآلداب جملة مداد

 

 .4/14. وينظر: ابن حجر العسقالني ودراسة مصنفاته: 4/401( الجواهر والدرر: 42)
البن حجر احمد بن علي العسقالني، تحقيق: الدكتور  -رفع اإلصر عن قضاة مصر ( ينظر:43)

 .4/424، والجواهر والدرر: 12هـ، ص4148، مكتبة الخانجي، بالقاهرة، 4ط:، علي دمحم عمر
 .213 /4( الجواهر والدرر (41
 .210/ 4( الجواهر والدرر: (41
 .2/39ينظر الضوء الالمع:  ((41

تقي  الدين، فقيه الشام في عصره، ، بن دمحم بن عمر األسدي الدمشقي  ( أبو بكر بن أحمد 41)
من أهل دمشق، اشتهر بابن قاضي ُشْهَبة؛ ألن أبا جده )نجم الدين عمر ، ومؤرخها، وعالمها

األسدي( أقام قاضيا بشهبة )من قرى حوران( أربعين سنة، من تصانيفه )اإلعالم بتاريخ 
 .2/14عالم للزركلي:هـ(. ينظر: األ 814اإلسالم(، )ت

 308 /4( الجواهر والدرر: (48
د.  -البن حجر احمد بن علي العسقالني، تحقيق -ينظر: المجمع المؤسس للمعجم المفهرس (49)

 .4/44هـ: 4141، دار المعرفة، ببيروت، 4ط:، يوسف عبد الرحمن المرعشلي
امير المؤمنين في  ، والحافظ ابن حجر92 -4/94( ينظر: ابن حجر العسقالني مصنفاته: 20)

 .440الحديث: ص
نباء الغمر: 202-4/419( ينظر: المجمع المؤسس: 24)  .1/313. وشذرات الذهب: 3/398. وا 

 .1( من سورة البقرة: من االية (22
محقق حاذق ثقة ، أبو إسحاق، برهان الدين، ( هو إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري المقرئ 23)

هـ. ينظر: غاية النهاية  132توفي سنة ، وصنف في أنواع العلوم شرح الشاطبية والرائية، كبير
مكتبة ، د.ط، لشمس الدين دمحم بن دمحم ابن الجزري، عني بنشره: ج. بوجسترا -في طبقات القراء
 .4/24هـ، 4314، الخانجي بمصر

 لجالل الدين عبد الرحمن بن الكمال -، وذيل طبقات الحفاظ 8/211( ينظر: إنباء الغمر: 21)
 .1/201. وشذرات الذهب: 311السيوطي، دار الكتب العلمية، ببيروت، ص

 .291-4/293الجواهر والدرر:  ((21
 .291-4/293( الجواهر والدرر: 21)
- 299والحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث: ، 10-2/38( ينظر: الضوء الالمع: 21)

311. 
 . 410( ينظر: نظم العقيان: 28)
 . 9/188وشذرات الذهب: ، 9/188لالمع: ( ينظر: الضوء ا29)
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 .4/13وشذرات الذهب: ، 1/381( ينظر: الضوء الالمع: 30)
 .23/  40( شذرات الذهب: 34)
 .11 -11/  4وشذرات الذهب: ، 243/  4( ينظر: الضوء الالمع: 32)
 .191-2/110( ينظر: الجواهر والدرر: 33)
 .398-4/413( ينظر: ابن حجر العسقالني ودراسة مصنفاته: 31)
 .311( ينظر: الحافظ ابن حجر العسقالني أمير المؤمنين في الحديث: 31)
-4/413وابن حجر العسقالني ودراسة مصنفاته: ، 191-2/110( ينظر: الجواهر والدرر: 31)

398. 
وصل في معلقاته )صحيح البخاري( من األحاديث المرفوعة واآلثار ، ( هو من أجل كتب الحافظ31)

ورتبها على األصل ، الحكم عليها وبيان درجته من الصحة والحسن والضعف مع، الموقوفة
 .2/111ينظر: الجواهر والدرر: ، حسب أبوابها

 .2/114ينظر: الجواهر والدرر: ، ( ويسمى أيضًا: )العباب في بيان األسباب(38)
، وجماالً  زاد شرحه لصحيح البخاري جالالً ، وال غنى للباحث عنه، ( هو كتاب فذ  ال نظير له39)

 .130ينظر: الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث: 
 . 2/10للسخاوي: ، . والضوء الالمع ألهل القرن التاسع212 -210( ينظر: الجواهر والدرر:ص10)
 . 188( ينظر: الجواهر والدرر: 14)
السالم الخيري،  لعبد المجيد الشيخ عبد الباري، وقف -( ينظر: الروايات التفسيرية في فتح الباري 12)

 .11/  4م:  2001 -هـ  4121، 4ط: 
 .2/111( ينظر: الجواهر والدرر: 13)
، والحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في 4/481( ينظر: ابن حجر العسقالني ودراسة مصنفاته: 11)

 .192الحديث: 
الباري شرح ( ينظر: مصادر الحافظ ابن حجر وآراؤه في مسائل القراءات من خالل كتابه )فتح (11

صحيح البخاري(، د. يحيى زمزمي، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، 
 .40ص

 .2/111( الجواهر والدرر: 11)
هـ(. ينظر: األعالم  814تقي  الدين، )ت ، ( أبو بكر بن أحمد بن دمحم بن عمر األسدي الدمشقي  11)

 .14/  2المصدر نفسه: ، للزركلي
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و دمحم بن احمد بن عبد هللا بن بدر، ابو البركات، رضي الدين ابن شهاب الدين العامري ه ((18
الغزي، مؤرخ من الشافعية، دمشقي المولد والوفاة، له مصنفات منها )بهجة الناظرين في تراجم 

 .1/333ه(. ينظر: األعالم للزركلي:  811الشافعية(، )ت 

ْحَنة، قاض فقيه ، سري  الدين، البركاتأبو ، هو عبد البر بن دمحم بن دمحم ((19 المعروف بابن الش ِّ
وانتقل إلى القاهرة، وتولى قضاء حلب ثم قضاء القاهرة، له ، حنفي، له نظم ونثر، ولد بحلب

منها )غريب القرآن( و)تفصيل عقد الفرائد( شرح به منظومة ابن وهبان في فقه ، مصنفات وكتب
 .213/  3األعالم للزركلي:  هـ(. ينظر: 924وغيرها، )ت، الحنفية

 .112( طبقات الحفاظ: ص (10
له مؤلفات ، دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاني: فقيه، مجتهد من كبار علماء اليمن ((14

و)إتحاف األكابر( و )الدرر البهية في ، منها )نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار(، عدة
، و)إرشاد الفحول( في أصول الفقه، خمسة مجلدات، في التفسيرالمسائل الفقهية( و)فتح القدير( 

 .298/  1هـ(. ينظر: األعالم للزركلي:  4210وغيرها، )ت 

 والسير: الجهاد كتاب أول في البخاري  أخرجه حديث وأصله، 4/323، ينظر: فهرس الفهارس( (12
 .2183رقم  -1/43

لدمحم مرتضى  -العروس من جواهر القاموس تاج . و مادة )قرأ(، 4/428لسان العرب: ينظر: ( (13
  .4/310، مادة )قرأ(، هـ(، مجموعة من المحققين، دار الهداية4201الزبيدي )ت

عالم باللغة واألدب له نحو ، اللغوي البصري ، مولى بني تيم أبو عبيدة، ( هو معمر بن المثنى(11
الدين بن محمود بن دمحم بن علي أو نحوها. واألعالم، لخير ، هـ 209توفي سنة ، مصنف 200

 .  212/ 1م:  2002، 41هـ(: دار العلم للماليين، ط: 4391الزركلي الدمشقي )ت ، بن فارس

، 1ط، تحقيق دمحم زكريا يوسف، هـ(393إلسماعيل بن حماد الجوهري )ت  -الصحاحينظر: ( 11)
 .2/11، مادة )قرأ(، م4981، دار العلم للماليين

 . 41اآلية: سورة القيامة، ( 11)
 . 4/11مادة )قرأ(: ، الصحاح( 11)

إمام القراءات ، أبو الخير، شمس الدين، هو دمحم بن دمحم بن دمحم بن علي بن يوسف الدمشقي ((18
 .2/211هـ. ينظر: غاية النهاية: 833توفي سنة ، وجامعها والمصنف فيها

محمـد بـن محمـد الجزري )ت لشمس الدين أبو الخيـر  -منجد المقرئين ومرشد الطالبين ( 19)
 .9: ص م4999-هـ 4120، 4دار الكتب العلمية ط:، هـ(833

عيسى ، دار إحياء الكتب العربية، لدمحم عبد العظيم الزرقاني -مناهل العرفان في علوم القرآن ( 10) 
 . 4/142 :3البابي الحلبي وشركاؤه ط:
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، رسالة والعشرين، دراسة صوتية صرفية نحويةالقراءات القرآنية في الجزء الخامس ( ينظر: 14)
 .1ماجستير: ص

 . 8ينظر: القراءات القرآنية في الجزء الخامس والعشرون: ص( 12)
تحقيق: بشار ، لشمس الدين الذهبي -معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ( ينظر: (13

 .411/ 4والنشر: . 88/ 4ه  4101، 4ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، معروف وآخرون 
 .111- 113 /4( ينظر غاية النهاية (11
ألبي العباس شمس  -وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، 88/ 4( ينظر: معرفة القراء الكبار: (11

 3/9، بيروت –الدين أحمد بن دمحم بن أبي بكر بن خلكان، تحقيق: إحسان عباس: دار صادر
 . 383 – 382/ 2وغاية النهاية: . 211/ 1( ينظر: وفيات األعيان: (11
 440)ت ، ( هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري، إمام أهل زمانه علًما وعماًل وزهًدا وفصاحة(11

 .4/231هـ، ينظر: غاية النهاية: 
 .404/ 4( ينظر: معرفة القراء الكبار: (18
 . 213-214/ 4وغاية النهاية: ، 444/ 4( ينظر: معرفة القراء: (19
 .444/ 4، والنشر: 2/330ينظر: غاية النهاية: ( (10
 .412/ 4. والنشر: 131 – 131/ 4( ينظر: غاية النهاية: (14
 . 481/ 4. والنشر: 394/ 1. وفيات األعيان: 411/ 4ينظر: معرفة القراء: ( (12
 . 212/ 4. وغاية النهاية: 213 – 214/ 2ينظر: وفيات األعيان: ( (13
 .4/9النشر:ينظر:  ((11
د. ابو طاهر عبد القيوم ، . وصفحات في علوم القراءات للسندي4/43المصدر نفسه:ينظر:  ((11

 . 11/  4، هـ 4141، 4المكتبة االمدادية ط، عبد الغفور السندي
 .284سورة البقرة، من اآلية:  ((11

، 208/ 2، والنشر: 81ص ، وتحبير التيسير، ، وهما قراءتان متواترتان201/ 8الفتح:  ((11
 .11والبدور الزاهرة: ص 

 .1سورة النحل، من اآلية:  ((18
، 319، واإلتحاف: ص 302/ 2، وهما قراءتان متواترتان. وينظر النشر: 381/ 8الفتح:  ((19

 .418والبدور الزاهرة: ص 

 .9/ 4ينظر: النشر:  ((80
السهمي مالهم المكي، مقرئ اهل مكة، ثقة، توفي سنة  هو دمحم بن عبد الرحمن بن محيصن ((84

 . 2/411هـ. ينظر: غاية النهاية: 432



 

 

431 

 حممد ءالباحث عال &أ.م.د. أكرم عبد خليفة 

 عشر خلامساالعدد 

 

 اآلداب جملة مداد

 

عالمة كبير في النحو ، ثقة، مقرئ ، البصري ، العدوي بالوالء، هو ابو دمحم يحيى بن المبارك ((82
مناقب بني و " المقصور والممدود " و " ، والعربية والقراءة، له كتبا عدة منها: " النوادر في اللغة

هـ(. ينظر: شذرات 202العباس " و " مختصر في النحو " ألفه لبعض ولد المأمون، )ت 
 .413/ 8، واألعالم للزركلي: 3/ 2الذهب:

، هـ440هو ابو سعيد بن يسار البصري إمام أهل زمانه علما وعمال وزهدا وفصاحة، توفي سنة  ((83
 .4/231ينظر: غاية النهاية: 

هو ابو دمحم سليمان بن مهران االعمش االسدي الكوفي موالهم، إمام جليل، حافظ متقن، توفي  ((81
 . 4/341هـ. ينظر: غاية النهاية:418سنة 

 .2سورة المائدة، اآلية:  ((81
، والقراءة بخذف النون شاذة. ينظر: مختصر ابن خالويه، البن جني، مكتبة 212/ 8الفتح:  ((81

ألبي دمحم عبد الحق بن  -، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز13القاهرة ص -المتنبي 
لبنان ط:  -غالب بن عطية األندلسي: تحقيق: عبد السالم عبد الشافي دمحم، دار الكتب العلمية 

 .2/411، م4993هـ ـ 4143 - 4
 .21سورة األنعام، اآلية:  ((81
أقرأ أهل الكوفة في عصره، ، الكوفي أبو دمحم طلحة بن مصرف بن كعب بن عمرو الهمداني ((88

هـ(. 442ومن أهل الورع والنسك، )ت ، وكان يسمى )سيد القراء( وهو من رجال الحديث الثقات
 .3/230ينظر: األعالم للزركلي:

، والجامع 12، والقراءة بكسر الواو شاذة. ينظر: مختصر ابن خالويه: ص8/288الفتح:  ((89
البي عبد هللا دمحم بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري  -تفسير القرطبي -ألحكام القرآن 

براهيم أطفيش: دار الكتب 114الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت هـ( تحقيق: أحمد البردوني وا 
، والدر المصون في علوم الكتاب 1/101م: 4911 -هـ 4381، 2القاهرة، ط: –المصرية 

يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي أحمد بن ، شهاب الدين، المكنون: البي العباس
 .1/118دمشق: ، هـ( تحقيق: الدكتور أحمد دمحم الخراط: دار القلم111)ت 

 .4المائدة، من اآلية:سورة  ((90
 .2/411، والمحرر الوجيز: 210، ينظر: االتحاف: ص8/288الفتح:  ((94

، وهي قراءة شاذة. ينظر: 498والزيادة على اآلية )في مواسم الحج(، سورة البقرة، اآلية:  ((92
 .49مختصر ابن خالويه: ص

الجامع الصحيح المختصر: دمحم بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري: تحقيق: د. مصطفى ديب  ((93
في قول هللا  ، باب ما جاء4981 - 4101، 3اليمامة، بيروت، ط ، البغا: دار ابن كثير
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تعالى: )فإذا قضيت الصالة.... الى قوله تعالى وهللا خير الرازقين( من سورة الجمعة، اآلية 
 . 4911، الحديث: 44 -40

 .191/ 3الفتح:  ((91

 .38سورة المائدة، اآلية:  ((91

 .1/281، والمحرر الوجيز: 39، ينظر: مختصر ابن خالويه: ص42/99الفتح:  ((91

 .19اآلية: سورة الكهف،  ((91

، والجامع ألحكام القرآن: 3/131، وهي قراءة شاذة. ينظر المحرر الوجيز: 8/120الفتح:  ((98
44/31. 

 .41( سورة البلد، اآلية: (99
( هو عبد بن احمد بن دمحم بن عبدهللا بن ُغفير األنصاري، الهروي، المالكي، المعروف بابن (400

هـ(. ينظر: العبر في خبر من غبر، لشمس  131السم اك: وهو احد رواة صحيح البخاري )ت 
هـ(،تحقيق: أبو هاجر دمحم السعيد 118الدين أبي عبد هللا دمحم بن أحمد ابن عثمان الذهبي )ت 

 .1/11، واالعالم للزركلي: 2/291يوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ب.ت: بن بس

 .181، واإلتحاف: ص 313، والبدور الزاهرة: ص 104/ 2، ينظر: النشر: 411/ 1( الفتح: (404

 .11( سورة اإلسراء، اآلية: (402
والحجة في القراءات السبع: ألبي عبد هللا الحسين بن أحمد ، 488ينظر: البدور الزاهرة: ص  ((403

، 1ط: ، بيروت –هـ( تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم، دار الشروق 310)ت ، بن خالويه
، وجامع البيان في القراءات السبع: ألبي عمرو الداني عثمان بن سعيد بن 220ص، هـ4104

مارات، أصل الكتاب رسائل ماجستير من اإل –هـ(: جامعة الشارقة 111عثمان بن عمر )ت 
، والنشر: 214، والمبسوط: ص 4288/ 3، م 2001 -هـ  4128، 4ط: ، جامعة أم القرى 

 .414ص ، ، وتحبير التيسير308/ 2
 .2/211واألخوان في مصطلح القراء هما: حمزة والكسائي، ينظر: النشر:  ((401
، وتحبير التيسير: ص 308/ 2، والنشر: 488، ينظر: البدور الزاهرة: ص 393/ 8( الفتح: (401

 . 310، واإلتحاف: ص 414
 .11( سورة الكهف، من اآلية: (401

، والقراءتان متواترتان، قرأ ابن كثير ونافع وابن عمرو )زاكية( باأللف، وقرأ 8/149( الفتح: (401
، 2/343ية( بغير الف مع التشديد، وينظر النشر: عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي )زك

 .310واالتحاف: ص
 .13من اآلية: ، ( سورة المعارج(408
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قرأ حفص وابن عامر )ُنُصب( بضم النون والصاد وقرأ الباقون بفتح ، والقراءتان متواترتان ((409
، واإلتحاف: 24، وتحبير التيسير: ص 394/ 2ينظر النشر: ، النون وسكون الصاد )َنْصب(

 . 111ص 
 .221/ 3( الفتح: (440
 .204( سورة األعراف، من االية: (444

وهما قراءتان متواترتان، قرأ ابن كثير وابو عمرو والكسائي ويعقوب )َطْيف( بياء ساكنة بين  ((442
( بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة بعدها. الطاء والفاء من غير همزة وال الف، وقرأ الباقون )َطائِّف

 . 291، واإلتحاف: ص 428، والبدور الزاهرة: ص 211/ 2ينظر: النشر: 
له كتاب ، إمام التفسير والقراءات والفقه والتاريخ، أبو جعفر، ( هو دمحم بن جرير بن يزيد الطبري (443

 .401/ 2ينظر غاية النهاية ، ه 340توفي سنة ، )القراءات( وغيره
 . 331/ 43. وينظر جامع البيان في تأويل آي القران: 304/ 8الفتح:  ((441
 .3( سورة الفجر، اآلية: (441

/ 1، وجامع البيان في القراءات السبع: 312والقراءتان متواترتان: ينظر: البدور الزاهرة: ص  ((441
 .110، والمبسوط: ص 4100

إمام عصره في كل فن من ، أبو عبيد األزدي موالهم -بتشديد الالم–هو: القاسم بن سال م  ((441
توفي ، منها القراءات ومعاني القرآن، صنف في القراءات والحديث والفقه واللغة وغيرها، العلم

، وسير أعالم النبالء، لشمس الدين أبو عبد هللا 2/48هـ، ينظر غاية النهاية:  221بمكة سنة 
هـ( تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 118دمحم بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت 
 .40/190م:  4981هـ /  4101، 3شعيب األرناؤوط: مؤسسة الرسالة، ط: 

، لم اجد اختيار هذه القراءة في كتاب الناسخ والمنسوخ. فلعله ذكرها في كتاب 8/102( الفتح: (448
 القراءات والكتاب مفقود. 

 .9/111، 131- 304 -411/ 8( ينظر الفتح: (449

 .42( سورة التوبة، اآلية: (420
، وقع وهم لدى الحافظ في نسبة هذه القراءة )بكسر الهمزة( الى الشواذ، فقد 323/ 8( الفتح: (424

قرأ بها من السبعة ابن عامر ايضا، وكذا هي قراءة الحسن وعطاء وزيد بن علي. ينظر: تفسير 
 . 1/380البحر المحيط: 

 .19( سورة األنعام: اآلية: (422
والدر المصون: ، 4/ 1، والجامع ألحكام القران: 131/ 1، والبحر المحيط: 294/ 8( الفتح:(423
1 /110 . 
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 .238اآلية: ، البقرة، ( اآلية بدون )صالة العصر((421
 ، قرأ ابن عباس )حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى )صالة العصر(491/ 8( الفتح: (421

، وقراءة حفصة وعائشة )حافظوا على الصلوات 322/ 4بدون الواو، ينظر: المحرر الوجيز: 
 .209/ 3والصالة الوسطى )وصالة العصر( بالواو، والجامع ألحكام القران: 

تفسير  ، وهي قراءة عبد هللا بن مسعود. ينظر:20( اآلية بدون )من ذهب(، سورة النساء ،اآلية:(421
ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي  -كثير( القرآن العظيم )ابن

منشورات دمحم علي بيضون، ، هـ(، تحقيق: دمحم حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية111)ت 
 هـ.  4149، 4بيروت، ط/

. والحديث أخرجه عبدالرزاق من طريق أبي عبدالرحمن السلمي قال: قال 9/201( ينظر الفتح: (421
إن هللا يقول:"وآتيتم إحداهن ، ر: ال تغالوا في مهور النساء: فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمرعم

قنطاًرا )من ذهب( واألثر فيه ضعف أشار اليه الهيثمي في )مجمع الزوائد ومنبع الفوائد(: ألبي 
هـ( تحقيق: حسام الدين 801الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )ت: 

، وينظر مصنف عبد الرزاق 1/281م.  4991، هـ 4141القاهرة: ، قدسي: مكتبة القدسيال
1/480. 
 .411اآلية: ، ( سورة األعراف(428
 .211/ 4، ينظر: القراءات الشاذة في لفظة )بئيس( في المحتسب: 304/ 8( الفتح: (429
 . 99( سورة األنعام، اآلية: (430
 .222/ 4، والمحتسب: 11ويه: ص، ينظر: مختصر ابن خال289/ 8( الفتح: (434
 .1سورة الفاتحة، اآلية:  ((432

 .81/ 4والجامع ألحكام القران:  ،10/ 4وهي قراءة شاذة. ينظر: المحرر الوجيز:  ((433

ألبي ُعبيد القاسم بن سال م بن عبد هللا الهروي  -، وينظر: فضائل القرآن419/ 8الفتح:  ((431
ووفاء تقي الدين: دار ابن كثير ، ومحسن خرابة، هـ( تحقيق: مروان العطية221البغدادي )ت: 

/ 4، وينظر: الجامع ألحكام القران:290م: ص4991-هـ  4141، 4بيروت(، ط -)دمشق 
 .11اإلبانة: ص و ، 4/410المحيط: ، وتفسير البحر81

قال: )كنا نرفع الخشب بقصر ثالثة أذرع، أو أقل فنرفعه للشتاء فنسميه القصر( صحيح  ((431
 .1118 الحديث، 111 / 8البخاري، باب قوله )إنها ترمي بشرر كالقصر( 

 .32سورة المرسالت، اآلية:  ((431

 .188/ 8الفتح:  ((431

 .440اآلية: ، سورة يوسف ((438
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والجامع ألحكام القران: ، 10، وقراءة شاذة. ينظر: مختصر ابن خالويه: ص318/  8الفتح: ((439
ا عراب القرآن للنحاس: و  .311/ 1تفسير البحر المحيط: و  .111/ 1الدر المصون: و  .211/ 9
2 /241 . 

 ( ينظر بحث: منهج الحافظ ابن حجر في االستدالل بالقراءات من خالل كتابه فتح الباري، د.(410
صفر ، 29ع ، 41ج ، يحيى زمزمي، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها

 .21هـ. ص 4121
 . 3( سورة الطالق، اآلية: (414
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصالة، ، ، صحيح البخاري 194/ 4( الفتح: (412

 . 191حديث: 
، وبالتنوين مع النصب على قراءة الباقين، راءة حفص، أي باإلضافة كما هي ق194/ 4( الفتح (413

 .388/ 2ينظر النشر: 
 .18( سورة البقرة، اآلية: (411
. عن البراء بن عازب رضي هللا عنهما قال خطبنا النبي صلى هللا عليه و سلم 321/ 4( الفتح:(411

نسك يوم األضحى بعد الصالة فقال: )من صلى صالتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن 
قبل الصالة فإنه قبل الصالة وال نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء يا رسول هللا فإني 
نسكت شاتي قبل الصالة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح 

فإن في بيتي فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصالة قال )شاتك شاة لحم(. قال يا رسول هللا 
عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني ؟ قال )نعم ولن تجزي عن أحد 

حديث ، 4/210أخرجه البخاري  بعدك(،صحيح البخاري: كتاب العيدين، باب األكل يوم النحر،
942 . 

 . 311/ 4. و تفسير البحر المحيط: 439/ 4، والمحرر الوجيز: 41/ 40( الفتح: (411
 .283سورة البقرة، اآلية:  ((411

 . 291حديث ، 4/443( صحيح البخاري: كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض،(418
 . 231/ 2. ينظر النشر: 101/ 4( الفتح: (419
 . 11سورة األنفال، اآلية:  ((410
عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي هللا عنه قال: كان الرجل في حياة النبي صلى هللا عليه  ((414

و سلم إذا رأى رؤيا فأقصها على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وكنت غالما شابا وكنت أنام في المسجد على 
الى النار فإذا  عهد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي

ذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ باهلل من النار  ذا لها قرنان وا  هي مطوية كطي البئر وا 
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قال: فلقينا ملك آخر قال لي: لم ترع. فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول هللا 
/ 4البخاري، باب فضل قيام الليل،ملسو هيلع هللا ىلص فقال )نعم الرجل عبد هللا لو كان يصلي من الليل( صحيح 

 .4010حديث: ، 318

وينظر: منهج ، 4/391والقراءة شاذة، قرا بها ابن الجماز، ينظر المحتسب: ، 1/ 3( الفتح: (412
 .21الحافظ ابن حجر في االستدالل بالقراءات من خالل كتابه فتح الباري، ص

 . 238اآلية: ، ( سورة البقرة(413
  .1219حديث: ، 4/238التفسير ،( صحيح البخاري: كتاب (411
، وينظر: منهج الحافظ ابن حجر في 293، ينظر: فضائل القرآن: ص 491/ 8( الفتح: (411

 .21االستدالل بالقراءات من خالل كتابه فتح الباري، ص
 .3سورة الضحى، اآلية:  ((411

 .1818حديث ،  ،1 /239صحيح البخاري: باب االقتداء بسنن رسول هللا  ((411

، ينظر: وقراءة )وَدعك( بتخفيف الدال شاذة. ينظر: تفسير البحر المحيط: 210/ 43الفتح:  ((418
، ومنهج الحافظ ابن حجر في االستدالل بالقراءات من 193/ 1. والمحرر الوجيز: 180/ 8

 .21خالل كتابه فتح الباري، ص
  .، قرأ بدالين ايضا219/ 42( الفتح: (419
 .18سورة الرحمن، اآلية:  ((410

. وينظر: هذين المثالين في بحث: 128، واإلتحاف: ص 382/ 2. والنشر: 123/ 8( الفتح: (414
 .39منهج الحافظ ابن حجر في االستدالل بالقراءات من خالل كتابه فتح الباري، ص

 401البقرة، اآلية: سورة  ((412
 .412/ 8الفتح:  ((413
 .238( سورة البقرة، اآلية: (411
 .322/ 4، والمحرر الوجيز: 411/ 1جامع البيان: ، ينظر 491/ 8( الفتح: (411
 .23( سورة اإلسراء، اآلية: (411
، وقد ذكر الحافظ أن هذا األثر أخرجه الطبري، وأخرجه أيضا من طريق 389/ 8الفتح:  ((411

قتادة قال: هي في مصحف ابن مسعود )ووصى(، ومن طريق مجاهد في قوله وقضى قال 
رأ ووصى وقال ألصقت الواو بالصاد فصارت قافا فقرئت )وأوصى( ومن طريق الضحاك أنه ق

 . 141 -41/143وقضى: ينظر: جامع البيان: 
 . 90( سورة يوسف، اآلية: (418
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( هو دمحم بن عبدهللا بن عبد هللا بن مالك، جمال الدين الطائي الشافعي النحوي، كان إمامًا في (419
مامًا في اللغة والنحو والتصريف والشعر، له مصنفات كثيرة، كاأللفية  القراءات وعللها، وا 
 هـ.  112والتسهيل وا عراب أحاديث البخاري وغيرها، توفي سنة 

 .203/ 2( الفتح: (410
 .2001( صحيح البخاري: كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا رقم الحديث (414
/ 32881/ 31381/ 18884/19081/ 4، وينظر: أمثلة أخرى في الفتح:328/ 1( الفتح: (412

281. 
 .431اآلية: ، ( سورة األنعام(413
 . 3114حديث ، 4339/ 3صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة،  ((411
فقرأ ابن عامر بضم الزاي وكسر الياء من "زين" ورفع ، قال ابن الجزري: )...، 21/ 1( الفتح: (411

وهو فاعل في ، إليه الم "قتل" ونصب دال "أوالدهم" وخفض همزة "شركائهم" بإضافة )قتل(
وقد فصل بين المضاف وهو )قتل( وبين )شركائهم( وهو المضاف إليه بالمفعول وهو ، المعنى

 .2/213)أوالدهم( النشر: 
 .419( واآلية بالتاء بدل الياء من " يحسبن". سورة آل عمران، اآلية: (411
رقم ، 3/19باب ما يحذر من الحدود الزنا وشرب الخمر، -( صحيح البخاري: كتاب الحدود (411

 . 1390الحديث 
 .19/ 42الفتح:  ((418
 .411سورة األنعام، اآلية:  ((419

، كتاب الخمس، ومن الدليل على أن 2914، 4413/ 3، ، صحيح البخاري 1/211( الفتح: (480
 الخمس لإلمام.

قيل انه أول من نقط ، تابعي جليل، ( هو يحيى بن يعمر، ابو سليمان العدواني البصري (484
 . 2/384المصحف، توفي قبل سنة تسعين. ينظر: غاية النهاية: 

. ينظر هذه المسائل في: منهج الحافظ ابن حجر في االستدالل بالقراءات من 211/ 1( الفتح: (482
 .11-13خالل كتابه فتح الباري، ص
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 املصادر واملراجع:
 .القرآن الكريم 
هـ(، تحقيق الدكتور عبد الفتاح 131القراءات، مكي بن أبي طالب )ت اإلبانة عن معاني  -4

 إسماعيل شلبي: دار نهضة مصر للطبع والنشر.

ابن حجر العسقالني مصنفاته ودراسة في منهجه وموارده في كتابة االصابة، شاكر محمود  -2
 عبد المنعم، مؤسسة الرسالة.

بن دمحم بن احمد بن عبد الغني  احمد، اتحاف فضالء البشر في القراءات االربعة عشر -3
 -دار الكتب العلمية، هـ( تحقيق: انس مهرة4441) شهاب الدين الشهير بالبناء، الدمياطي

 هـ.4121 –م 2001، 3ط، لبنان
اس أحمد بن دمحم بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي )ت  -1 إعراب القرآن: أبو جعفر النَّحَّ

دار ، لمنعم خليل إبراهيم: منشورات دمحم علي بيضون هـ( وضع حواشيه وعلق عليه: عبد ا338
 هـ.4124، 4الكتب العلمية، بيروت، ط 

هـ(: 4391الزركلي الدمشقي )ت ، األعالم، لخير الدين بن محمود بن دمحم بن علي بن فارس -1
 م.  2002، 41دار العلم للماليين، ط: 

، تحقيق: د. دمحم عبد المعيد خانإنباء الغمر بأبناء العمر، أحمد بن علي بن حجر العسقالني،  -1
 م.4981 -هـ 4101، 2بيروت، ط  -دار الكتب العلمية 

اللباب في تهذيب األنساب: أبو الحسن علي بن أبي الكرم دمحم بن دمحم الشيباني الجزري  -1
 .م4980 -هـ 4100هـ(، دار صادر، بيروت، 130)ت

عبد الفتاح القاضي، ، لشاطبية والدَّرى البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي ا -8
 . م4984 -هـ 4104، لبنان –بيروت ، دار الكتاب العربي، 4ط

هـ(، مجموعة من 4201لدمحم مرتضى الزبيدي )ت -تاج العروس من جواهر القاموس  -9
 .المحققين، دار الهداية

بن دمحم بن يوسف دمحم ، تحبير التيسير في القراءات العشر: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري  -40
، 4عمان، ط -األردن  -هـ( تحقيق: د. أحمد دمحم مفلح القضاة: دار الفرقان 833)ت: 
 م.2000 -هـ 4124

تحقيق ، هـ(111ألبي حيان أثير الدين دمحم بن يوسف األندلسي )ت  –تفسير البحر المحيط  -44
 هـ.4120بيروت، ط:  –صدقي دمحم جميل، دار الفكر 
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ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري  -)ابن كثير(تفسير القرآن العظيم  -42
منشورات دمحم علي ، هـ(، تحقيق: دمحم حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية111الدمشقي )ت 

 هـ.4149، 4بيضون، بيروت، ط/
جامع البيان في القراءات السبع: ألبي عمرو الداني عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر )ت  -43

، 4اإلمارات، أصل الكتاب رسائل ماجستير من جامعة أم القرى، ط –ـ(: جامعة الشارقة ه111
 م.2001 -هـ 4128

أبو جعفر ، جامع البيان في تأويل آي القرآن، لدمحم بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي -41
  .م2000 -هـ 4120، 4هـ( تحقيق: أحمد دمحم شاكر: مؤسسة الرسالة، ط340الطبري )ت

البي عبد هللا دمحم بن أحمد بن أبي بكر بن فرح  -تفسير القرطبي -الجامع ألحكام القرآن  -41
براهيم أطفيش: 114األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت هـ( تحقيق: أحمد البردوني وا 

 .م4911 -هـ 4381، 2القاهرة، ط: –دار الكتب المصرية 
هـ(، 902حجر، شمس الدين بن دمحم السخاوي )ت الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن  -41

، 4ط  -بيروت ، تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع
 م.4999 -هـ 4149

 –الحافظ ابن حجر العسقالني أمير المؤمنين في الحديث، عبد الستار الشيخ، دار القلم  -41
 دمشق. 

هـ( تحقيق: د. 310أبو عبد هللا )ت ، ين بن أحمد بن خالويهالحجة في القراءات السبع، الحس -48
بيروت،  –جامعة الكويت، دار الشروق  -األستاذ المساعد بكلية اآلداب ، عبد العال سالم مكرم

 هـ.4104، 1ط: 
أحمد بن يوسف ، شهاب الدين، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: البي العباس -49

 دمشق.، أحمد دمحم الخراط: دار القلمد.هـ( تحقيق: 111المعروف بالسمين الحلبي )ت 
 دار الكتب العلمية، بيروت.، ذيل طبقات الحفاظ، لجالل الدين السيوطي، د.ط -20
البن حجر احمد بن علي العسقالني، تحقيق: الدكتور علي دمحم  -رفع اإلصر عن قضاة مصر -24

 هـ.4148، خانجي، بالقاهرةمكتبة ال، 4ط، عمر
، 4لعبد المجيد الشيخ عبد الباري، وقف السالم الخيري، ط  -الروايات التفسيرية في فتح الباري  -22

 م. 2001 -هـ  4121
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هـ( 118سير أعالم النبالء، لشمس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت  -23
 4101، 3األرناؤوط: مؤسسة الرسالة، ط  تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب

 م. 4981هـ / 
، عبد الحي بن أحمد بن دمحم ابن العماد الَعكري الحنبلي -شذرات الذهب في أخبار من ذهب -21

 -هـ  4101، 4بيروت، ط –دمشق ، هـ(، تحقيق: محمود األرناؤوط، دار ابن كثير4089)ت 
 م.4981

دار العلم ، 1ط، هـ(، تحقيق دمحم زكريا يوسف393إلسماعيل بن حماد الجوهري )ت  -الصحاح -21
 .م4981، للماليين

دمحم بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي:  -الجامع الصحيح المختصر -صحيح البخاري  -21
جامعة دمشق، دار  -تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة 

 م.4981 -ه 4101، 3ط، بيروت –اليمامة ، ابن كثير

المكتبة ، د. ابو طاهر عبد القيوم عبد الغفور السندي، صفحات في علوم القراءات للسندي -21
 .هـ4141، 4االمدادية ط

هـ(، منشورات دار مكتبة 902لشمس الدين السخاوي )ت  -الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  -28
 الحياة، بيروت.

هللا دمحم بن أحمد ابن عثمان الذهبي )ت العبر في خبر من غبر، لشمس الدين أبي عبد  -29
 .تحقيق: أبو هاجر دمحم السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت هـ(،118

لشمس الدين دمحم بن دمحم ابن الجزري، عني بنشره: ج.  -غاية النهاية في طبقات القراء -30
 هـ،.4314، مكتبة الخانجي بمصر، د.ط، بوجسترا

دار ، حيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعيفتح الباري شرح ص -34
 هـ.4319، بيروت -المعرفة 

هـ( تحقيق: 221ألبي ُعبيد القاسم بن سال م بن عبد هللا الهروي البغدادي )ت:  -فضائل القرآن -32
، 4بيروت(، ط -ووفاء تقي الدين: دار ابن كثير )دمشق ، ومحسن خرابة، مروان العطية

 م.4991-هـ  4141
لعبد الحي بن عبد الكبير  -فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت  -33

 م.4982، 2الكتاني، تحقيق، إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط 

 بيروت. -لسان العرب، البن منظور، دار صادر -31
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ْهران النيسابورى   -31 هـ( تحقيق: 384)ت، المبسوط في القراءات العشر: أحمد بن الحسين بن مِّ
 م. 4984دمشق:  -سبيع حمزة حاكيمي: مجمع اللغة العربية 

ألبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )ت: ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -31
 م.  4991، هـ4141القاهرة: ، تبة القدسيهـ( تحقيق: حسام الدين القدسي: مك801

د. يوسف  -البن حجر احمد بن علي العسقالني، تحقيق -المجمع المؤسس للمعجم المفهرس -31
 هـ.4141، دار المعرفة، ببيروت، 4ط:، عبد الرحمن المرعشلي

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي  -38
 .م4999 -هـ4120المجلس األعلى للشئون اإلسالمية: -هـ(: وزارة األوقاف392)ت 

ألبي دمحم عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي:  -المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -39
 م.4993هـ ـ 4143 - 4لبنان ط:  -تحقيق: عبد السالم عبد الشافي دمحم، دار الكتب العلمية 

 القاهرة. -بن جني، مكتبة المتنبي مختصر ابن خالويه، ال -10
مصادر الحافظ ابن حجر وآراؤه في مسائل القراءات من خالل كتابه )فتح الباري شرح صحيح  -14

 البخاري(، د. يحيى زمزمي، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها.
تحقيق: بشار معروف ، لشمس الدين الذهبي، واإلعصارمعرفة القراء الكبار على الطبقات  -12

 ـ.ه4101، 4ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، وآخرون 

عيسى ، دار إحياء الكتب العربية، لدمحم عبد العظيم الزرقاني -مناهل العرفان في علوم القرآن  -13
 . 3البابي الحلبي وشركاؤه ط:

 لشمس الدين أبو الخيـر محمـد بـن محمـد الجزري )ت -منجد المقرئين ومرشد الطالبين  -11
 .م4999-هـ 4120، 4دار الكتب العلمية ط:، هـ(833

منهج الحافظ ابن حجر في االستدالل بالقراءات من خالل كتابه فتح الباري، د.يحيى زمزمي،  -11
 هـ. 4121صفر ، 29ع، 41ج، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها

 المطبعة التجارية الكبرى.، علي دمحم الضباعتحقيق: ، البن الجزري ، النشر في القراءات العشر -11
 لجالل الدين السيوطي، المكتبة العلمية، بيروت.  -نظم العقيان في أعيان األعيان  -11
ألبي العباس شمس الدين أحمد بن دمحم بن أبي بكر بن  -وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -18

 بيروت. –خلكان، تحقيق: إحسان عباس: دار صادر 
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