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 المستخلص 
)غيث النفع في  يتناول البحث جمع توجيه العالمة علي النوري الصفاقسي للقراءات، الذي ضّمنه في كتابه      

يتكون من مقدمة،  القراءات السبع( وإفراده في بحث مسقتل، والتعليق على ما يحتاج لتعليق وبيان من توجيهه، و
الثالث:  ، والتوجيه ونشأته والتأليف فيه بعلم  تعريف للالثاني: ، وترجمة العالمة الصفاقسيلوثالثة مباحث، األول: 

إلى نهاية سورةالكهف  سورةوجهها الصفاقسي من  للمواضع التي   فهرس  ثم ، البحث  خاتمةطه، ويتلوها   
وسلكت في البحث المنهج االستقرائي التحليلي. لمصادر والمراجع،  ا  

واألدائي، وغير   والمعنوي والرسمي  والنحوي والتركيبياللغوي وكان من أهم نتائجه: تنوع توجيهاته، فمنها 
كعلم الوقف واالبتداء، وبيانه لحكم الوقف على الكمات التي   عنايته في توجيهه للقراءات بعلوم أخرى ذلك، و

، وأنه قد يوجه القراءة المتفق عليها عند جميع القراء، لفائدة يريد بيانها. يوجهها  
 

، توجيه القراءات. غيث النفع، الصفاقسي كلمات مفتاحية:   

 
Abstract 

The research deals with the collection of Allamah Ali al-Nuri’s guidance on readings, 

which he included in his book (Ghaith al-Naf’ fi al-Qira’at al-Sabe) and singled out it 

in a separate study, commenting on what needs to be commented and a statement of 

his guidance, and it consists of an introduction, and three chapters, the first: for the 

translation of Allamah Sfaxi, and the second: To define the science of guidance, its 

origins and authorship,  And the third: for the places mentioned by Al- Sfaxi from 

Surat Al-Kahf to the end of Surat Taha, followed by the conclusion of the research, 

then the index of sources and references, and I followed the inductive-analytical 

method in the research. 

Among his most important results: the diversity of his directives, including linguistic, 

grammatical, morphological, moral, formal, and so on, and his care in guiding 

readings with other sciences such as the science of endowment and the beginning, and 

his statement of the rule of endowment on the words he directs, and that he may direct 

the reading agreed upon by all readers, for the benefit of wanting to clarify it. 

 

Keywords: Sfaxi, Ghaith Al-Nafe, directing alqira'at 
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 طهإلى نهاية سورة  الكهف سورةمن  توجيه الصفاقسي للقراءات في "غيث النفع في القراءات السبع"

 المقدمة: 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى  
 أما بعد: آله وصحبه أجمعين

فإن العلماء قد ألفوا في صنوف من العلم مؤلفات جامعة، تضم في طياتها العديد 
تلك   العلوم والمعارف، ومن  القراءات األجالء، من  ألفه عدد من علماء  المؤلفات ما 

كالعالمة علي النوري الصفاقسي، الذي ألف كتابه المحرر )غيث النفع في القراءات 
القرآن   ورسم  القراءات،  كتوجيه  بالقراءات،  المتعلقة  العلوم  من  جملة  وضمنه  السبع( 

 الكريم، والوقف واالبتداء، وغيرها.
هللا رحمه  له  كانت  مواضع    ولما  كتابه  حوى  إذ  القراءات،  بتوجيه  ظاهرة  عناية 

كثيرة وجه فيها القراءات، والمطلع على توجيهه رحمه هللا يجد أنه اشتمل على جوانب 
منها   التوجيه  من  اللغوي عدة  والتركيبي،    ،التوجيه  ، والرسمي  ،والمعنوي والنحوي، 

 ويختصر في مواضع أخرى. واألدائي، ونجده يسهب في بعض التوجيهات جدًا، 
لذا أحببت أن أجمع توجيهه للقراءات، ونظرًا لطول مادة التوجيه في الكتاب فإني  

 طه. إلى نهاية سورة  سورة الكهف من سأتناول في هذا البحث توجيهه للقراءات 
 منهج البحث: 

 سلكت في البحث المنهج االستقرائي التحليلي، واعتمدت فيه ذلك الخطوات اآلتية: 
معت توجيهات الصفاقسي للقراءات متسلسلة على ترتيب سور القرآن الكريم  ج  -

 وحسب ورودها في كتابه. 
صّدرت بذكر الكلمة القرآنية التي وردت فيها القراءات التي وجهها، ثم أتبعتها    -

 بذكر نص الصفاقسي في توجيهها، مع اإلحالة إلى موضع النص من الكتاب.
 ذكر رقمها بين معكوفتين في متن البحث. عزوت كل آية إلى سورتها مع -
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توجيه   - في  العلماء  أقوال  من  إليه  وأشار  الصفاقسي  العالمة  ذكره  ما  وثقت 
 القراءات من مصادرهم. 

ولم    - رحمه هللا،  الصفاقسي  توجيهات  من  لتعليق  يحتاج  ما  على  إال  أعلق  لم 
خشية من إطالة أتكلف التعليق على كل توجيه، لوضوح توجيهه لها غاية الوضوح، و 
 البحث بما ال ضروة له، هذا مجمل منهج البحث، وهللا ولي التوفيق.

لم أترجم ألي من األعالم الوارد ذكرهم في البحث، رغبة في االختصار حتى    -
 ال يطول البحث. 

 : (1) المبحث األول: ترجمة العالمة الصفاقسي 
.: َعِليُّ ْبُن َساِلٍم ْبِن اسمه ونسبه َفاُقِسيُّ  ُمَحمٍَّد ْبِن َساِلٍم ْبِن َأْحَمَد ْبِن َسِعيٍد النُّوري الصَّ

مصارد   بعض  في  وقع  لما  خالفًا  ونسبه،  اسمه  في  والمحرر  الصواب  هو  هذا 

ترجمته من إسقاط اسم أبيه أو تصحيف اسم جد أبيه أو إسقاطه
 (2)

. 
لى تحفة اإلخوان  وقد صرح هو باسمه ونسبه في آخر رسالته المسماة: )تقريض ع

في التحذير من حضور حضرة فقراء الزمان( وهي محفوظة بالمكتبة الوطنية بتونس، 
( برقم  مجموع  الفقير 18078ضمن  العبد  وكتبه  قاله   « فقال:  هللا،  رحمه  بخطه   )

الراجي رحمة ربه، المعترف بتقصيره وذنبه، عليُّ بن سالم بن محمد بن سالم بن أحمد 

فا هللا عنه بمنِّه آمين، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم «بن سعيد النُّوري ع
 (3)

. 
الحسن، وأبو محمد، واألولى أعرف وأكثر شهرة، وله من األبناء سواهما    كنيته: أبو 

ممن عرف وذكر في كتب التراجم، أحمد، ومرزوق، وله أيضًا ابنة واحدة
(4)

. 
شهيرة، وفي أماكن عديدة، قال السمعاني: »   النُّوري الصفاقسي، والنُّوري: نسبةلقبه:  

النُّوري بضم النون المشددة والراء المهملة بعد الواو، هذه النسبة إلى )ُنور( وهي بليدة 
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للزيارات   الناس  بها مزارات ومشاهد يقصدها  وعدَّ   -بين بخارى وسمرقند عند جبل، 
ا، وال أدري ألي شيء ثم قال: وجماعة من أهل العراق نسبتهم هكذ   -جملة من أهلها  

قيل لهم النُّوري، منهم أبو الحسن محمد بن محمد الصوفيُّ النُّوري، من كبار المشايخ، 

» فيه  ونور  وجهه  لحسن  النُّوري  سمي  إنما  قيل: 
 (5)

األثير   ، ابن  ذلك  نحو  وذكر 

الجزري في اللباب 
(6)

المغرب، ، غير أنهما لم يشيرا إلى أصل هذه التسمية عند أهل  
نسبة ألحد  تكون  أن  يمكن  إذ  النُّوري،  للشيخ علي  بالنسبة  بأصلها  القطع  يمكن  فال 
أجداده ويكون انتسابه لبلدة أو موضع، أو لعلة أخرى كالتي ذكرت ألبي الحسن محمد 

 بن محمد الصوفيِّ النُّوري، أو لغير ذلك، وهللا أعلم. 
وبعضهم   )صفاقس(  إلى  نسبة   : واألشهر والصفاقسيُّ بالسين،  )سفاقس(  ينطقها 

نطقها بالصاد، وهي مدينة في الجنوب التونسيِّ على الساحل، قال عنها اإلدريسي: » 

وبالجملة إنها من أعز البالد، وأهلها لهم نخوة وفي نفسهم عزة .. «
 (7)

 . 
وألف مولده ووفاته:   النُّوري بصفاقس، عام ثالثة وخمسين  الشيخ علي  العالمة  ولد 

لهجرة، الموافق لعام ثالثة وأربعين وستمائة وألف من الميالد من ا
(8)

. 
وتوفي رحمه هللا بعد حياة حافلة بجليل األعمال ونافعها، يوم الجمعة ثاني عشر  
للخامس والعشرين من   الموافق  الهجرة،  ربيع األول سنة ثمان عشرة ومائة وألف من 

الد، وهو التاريخ المنقوش على الشهر السادس من عام ستة وسبعمائة وألف من المي

قبره
 (9)

. 
وكان عمره رحمه هللا حين وفاته خمسة وستين عامًا، مليئًة بالعلم والعمل والعبادة 

والجهاد واإلقراء والتأليف
(10)

 ، رحمه هللا رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. 
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عن شيوخها، بدأ الشيخ علي النُّوري طلبه للعلم بصفاقس، فأخذ    رحالته وطلبه للعلم:
وكان والده فقيرًا، ولذا لم يوافقه على السفر إلى تونس لطلب العلم، إال أن قوة عزيمته  
لم تحل دون طموحه ومبتغاه، فرحل إلى تونس وهو ابن أربع عشرة سنة، وقرأ على 
وقد  يديهم،  على  العلوم  من  كثير  على  الزيتونة، وحصل  بجامع  مشايخ عصره  أجلة 

الت مشايخه  على  المدرستين  أثنى  سكن  بتونس  إقامته  مدة  وفي  فهرسته،  في  ونسيين 
 الشماعية والمنتصرية. 

إلى   ثم رجع  الجامع األزهر،  إلى مصر، والزم جماعة من األعالم في  ثم رحل 
( سنة، بعد أن  25م( وله من العمر )1668هـ  1078بلده صفاقس في أواخر سنة )

 تزود من العلم، وأخذ اإلجازات من شيوخه. 
لم تاريخ سفره إلى مصر لاللتحاق باألزهر على وجه التحديد، وربما كان في  وال يع

( سنة  لمن  1663هـ  1073غضون  باألزهر  المجاورة  مدة  ألن  منها،  قريبًا  أو  م( 
 استكمل تحصيله بتونس هي في الغالب خمس سنوات.

  وبعد رجوعه من رحالته في طلب العلم تفرغ لإلقراء والتعلم، واتخذ من دار سكناه 
بها خمس  الدراسة  مدة  وكانت  والتعليم،  لإلقراء  ومدرسة  زاوية  اللولب  بحومة  الكائنة 

سنوات بين ابتدائي وثانوي، ثم يتأهل الطالب لاللتحاق بالزيتونة أو األزهر
 (11)

. 
للعلم بصفاقس، ثم رحل شيوخه وتالميذه: أ( شيوخه:   النُّوري طلبه  بدأ الشيخ علي 

عشرة سنة، وقرأ على أجلة مشايخ عصره بجامع الزيتونة، إلى تونس وهو ابن أربع  
 وحصل على كثير من العلوم على يديهم.

ثم رحل إلى مصر، والتحق باألزهر، وتلقى عن طائفة من علماء األزهر، وعلى  
بلده إال وقد أجيز من   إلى  بعدها  يعد  لم  العلم، حيث  يديهم كان تخرجه وتمكنه في 
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وتأهل للتعليم والتدريس والفتيا، وفي ما يأتي ذكر جملة عدد منهم في مختلف الفنون،  

مما وقفت عليه من أسماء شيوخه
 (12)

: 
أبو الحسن الكرَّاي الوفائي وهو الوحيد الذي ُعرف من شيوخه ببلده صفاقس،    -1

وهؤالء محمد القروي،    -4سليمان بن محمد األندلسي،    -3عاشور القسنطيني،    -2
هم من مشايخ الزيتونة، ولم تذكر المصادر من شيوخه الثالثة من شيوخه بتونس، و 

وأما بقية شيوخه فهم ممن تلقى عليهم في مصر، وهم اآلتية أسماؤهم:   بتونس غيرهم،
أحمد بن    -7أحمد بن عبد اللطيف الِبشِبيشي،    -6إبراهيم بن مرعي الشبرخيتى،    -5

  -10هيم اللقاني،  عبد السالم بن إبرا   -9جالل الدين الصديقي،    -8أحمد العجمي،  
الخياط،   إبراهيم  بن  الشبرامّلسي،    -11علي  الضياء  عبد هللا   -12علي  بن  محمد 

يحيى   -15محمد بن محمد الدرعي،    -14محمد بن محمد األفراني،    -13الخرشي،  
 .ي بن زين العابدين حفيد شيخ اإلسالم زكريا األنصار 

تالميذه:   الطال ب(  الكثير من  النُّوري  للشيخ علي  بعد رجوعه من  كان  فإنه  ب، 
رحالته في طلب العلم اتخذ من دار سكناه الكائنة بحومة اللولب زاوية لقراءة القرآن  
الوافدين   الطلبة  لسكنى  بيوتًا  فيها  وهيأ  الدروس،  وإلقاء  والتعليم  لإلقراء  وتفرغ  والعلم، 

با بالزاوية  المقيمين  الطلبة  يبر  وكان  األخرى،  البلدان  من  أو  الضواحي،  لطعام، من 
 ويكسوهم، ولذلك توافد عليها الطلبة من جهات عديدة من البالد التونسية ومن غيرها.

تالميذه أسماء  من  عليه  وقفت  مما  جملة  ذكر  يأتي  وفيما 
(13)

بن    -1:   إبراهيم 
  -3)ابن المترجم له(،    أحمد بن علي النُّوري الصفاقسي  -2أحمد الجمل الصفاقسي،  

عبد العزيز  -5عبد السالم بن صالح التاجوري،   -4ي، أحمد بن محمد العجمي الفزان
الفراتي )ت  المساكني،    -6هـ(،  1131بن محمد  ُخَلْيَفة  بن  علي بن محمد   -7علي 
الصفاقسي،   الصفاقسي،    -8المقدم  األنصاري  الضرير،   -9قاسم  الِحْرَقافي  محمد 
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الحكموني،    -10 السوسي،    -11محمد  الشهيد  محمد  بن  بن    -12محمد  محمد 
 المؤدب الشرفي. 

عليه:   العلماء  وثناء  ومكانته  متصفًا صفاته  هللا  رحمه  النُّوري  علي  الشيخ  كان 
شغوفًا  كان  فقد  يده،  ذات  المبكر رغم ضيق  نبوغه  أبرزها  من  كان  جليلة،  بصفات 
بالعلم من باكورة حياته، فحفظ القرآن الكريم وهو ابن عشر سنين، ورحل لطلب العلم  

 سنة. وهو ابن أربع عشرة 
وكان زاهد عابدًا متواضعًا كريمًا، يرحم الفقراء، ويرفق بالضعفاء، ويحسن للطلبة،  

 ويطعمهم الطعام، ويكسوهم من كسبه، ويربيهم أحسن تربية. 
قال الوزير السراج: » وكان كلما بقي للفجر قدر ساعة يضرب بيده على بيوت 

الطلبة ليقوموا للعبادة «
 (14)

. 
يفتر عن   السنة  ولم  وإحياء  العلم،  العلية في  همته  ونهارًا، صرف  لياًل  التدريس 

نيَّة، وكان فريد العصر في سيرته المرضية.  السَّ
للحالل   طلبًا  ويّتجر،  األثواب،  يخيط  وكان  يمينه،  كّد  من  إال  يأكل  ال  وكان 

 . وتوكاًل على هللا في ضمان رزق خلقه، وال يأخذ عن تعليمه شيئًا طلبًا لمرضاة رّبه
قال حسين خوجة: » وله حصة من النهار يدخل فيها داره، يسبك غزاًل ليأكل من  

عمل يده، آخذًا باألكل من كّد اليمين «
 (15)

. 
أو   خاصة  إجازات  أجازوه  قد  شيوخه  من  عددًا  أن  العلمية،  مكانته  يؤكد  ومما 
من   غيرها  في  أو  عليهم،  قرأها  التي  الكتب  من  عدد  في  أو  معين  كتاب  في  عامة 

روياتهم، وذلك في فنون عديدةم
(16)

. 
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وبث   لإلقراء،  انقطاعه  العلمية؛ من خالل  الحركة  نشر  في  كبير  دور  له  وكان 
خالل  من  الدهر،  ورحلة  العصر،  فريد  صار  حتى  السنة،  وإحياء  واإلرشاد،  العلم 
كالقراءات،  الفنون،  مختلف  في  بالتأليف  عنايته  خالل  ومن  أنشأها،  التي  المدرسة 

 والفقه، والفلك، وغيرها من العلوم المتفرقة.   والعقيدة،
منه   يطلبون  كانوا  العلم  أهل  من  أن عددًا  أيضًا  العلمية  مكانته  على  يدل  ومما 
إليه كتابًا لينظر فيه   التأليف في بعض المسائل العلمية، أو شرح كتاب، أو يحيلون 

ويعلق عليه، ويلّحون عليه في ذلك
(17)

. 
اكتشافه لدواٍء لداء    ؛وهو من مآثره الجليلة  ،مية أيضاً ومما يدل على مكانته العل

بداء  الموت  من  الكثيرين  الدواء  بهذا  أنقذ  وقد  قرن،  من  بأكثر  )باستور(  قبل  الَكَلب 
االستقالل  جاء  أن  إلى  لطالبه  مجانًا  ويسلمونه  بتركيبه،  أحفاده  احتفظ  وقد  الَكَلب، 

 فأبطل استعماله، وحجر عليهم صنعه.
روز الشيخ النُّوري وتمكنه في الناحية العلمية، ومع ما كان يقوم به  وإضافة إلى ب

من دور كبير في التعليم والتأليف، فقد كانت له مشاركة فاعلة في الحياة السياسية، 
الجهاد ضد هجمات فرسان مالطة على سواحل  إذكائه لروح  ويظهر ذلك من خالل 

وعم الغزاة،  لتجهيز  وكسبه  ماله  من  وبذله  لصناعة صفاقس،  تقاليد  إرساء  على  له 

السفن بصفاقس، ليتمكن بها أهلها من الدفاع عن المدينة
(18)

. 
عليه: العلماء  ثناء  من  نقل  المصري   ومما  الغرقاوي  الفيومي  أحمد  بن  أحمد  قول 

أنفع  1101)ت  من  وإن   « النُّورية:  العقيدة  شرح  في  البهية  الخلع  كتاب  في  هـ( 
العقيدة فيه  المؤلفة  والعالم    المختصرات  اإلمام،  للشيخ  المنسوبة  الفريدة  والدرة  المفيدة 

النُّوري علي  الحسن  أبى  الشيخ  الزاهد،  والورع  العابد،  الناسك  الهمام،  المفيد  النحرير 
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المغربي الصفاقسي، نفعنا هللا به، وأطال عمره، ونشر له الفضل والخير، ونشر بهما 

ذكره، آمين «
 (19)

. 
ومن أجل أعيان فضالء متأخري صفاقس شيخ شيوخنا  وقال محمود مقديش: »  

الشيخ أبو الحسن سيدي علي النُّوري، كان رحمه هللا تعالى ثقة عمدة في علوم الدين  
وسير  ومغاٍز  الفقه  وأصول  الدين  وأصول  وعربية  وقراءة  وفقه  وتفسير  حديث  من 

وميقات وتصوف، وما يتبع ذلك، وما يتوقف عليه «
 (20)

وهو رحمه . وقال أيضًا: »  
هللا تعالى صاحب وقت القرن الثاني عشر بوطن صفاقس، فأحيى هللا به رسوم العلم 
جملة  به  فتفقه  انطماسها،  بعد  التعاليم  يديه  على  وأظهر  اندراسها،  بعد  الوطن  بهذا 

خالئق من جميع األوطان « 
(21)

. 
امؤلفاته:   من  عدد  في  نفيسة  مكتبة  هللا  رحمه  النُّوري  علي  الشيخ  ن  لفنون؛ كوَّ

كالقراءات وعلومها، والعقيدة، والفقه، والفلك، وله أيضًا مؤلفات عديدة في موضوعات 
 متفرقة، إال أن أبرز مجاالت تأليفه هو ما كان في القراءات وما يتعلق بها.

المعجم:   مرتبة على حروف  مؤلفاته  أذكر  يلي  كتبها    -1وفيما  إجازة ووصية: 
تقريض    -3،  (23) أدعية ختم القرآن  -2،  (22)لطيب إلى تلميذه عبد الحفيظ بن محمد ا

الزمان فقراء  حضرة  حضور  من  التحذير  في  اإلخوان  تحفة  تنبيه   -4،  (24)على 
، (25) الغافلين وإرشاد الجاهيلن عما يقع لهم من الخطأ حال تالوتهم كتاب هللا المبين

أو)في معتقد    -5 النُّورية في اعتقاد األئمة األشعرية،  ،   (26) السادة األشعرية(العقيدة 
فتوى في تحريم الدخان، أو )رسالة في   -7،  (27) غيث النفع في القراءات السبع  -6

الدخان مروياته  -8،  (28) تحريم  الصالة    -9،  (29) فهرست  أحكام  في  كتاب 
فقهاء طرابلس(   -10،  (30)وشروطه بين  فيهما االضطراب  )وقع  مسألتين  في  الكالم 
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وت بالسماع  تتعلق  العثماناألولى  المصحف  رسم  اتباع  حكم  في  والثانية  ، (31) وابعه، 
الدرة وحرز األماني، على حسب ما قرأه على شيخه   -11 مسائل مفردة من طريق 

مناسك   -13،  (33) معين السائلين من فضل رب العالمين  -12،  (32) سلطان المزاحي 
، (35) واألوقات والقبلةالمنقذ من الوحلة في معرفة السنتين وما فيهما    -14،  (34) الحج
 .(36)الهدى والتبيين فيما فعله فرض عين على المكلفين  -15

 المبحث الثاني: تعريف التوجيه ونشأته والتأليف فيه: 

 تعريف التوجيه لغة واصطالحًا: 

لغة:   ﴿َأي  التوجيه  تعالى  هللا  قال  كما  ُه،  ُيَوجِّ َه  َوجَّ ُيَوجِّ مصدر:   ه  َنَما 
 
َيأ اَل  ِت ُه 

 [.76ِبـَخْير﴾]النحل  
وأصول الكلمة: الواو والجيم والهاء، قال ابن فارس: " الواو والجيم والهاء، أصل  
واحد، يدل على مقابلة الشيء، والوجه: مستقبل لكل شيء .. ووجهت الشيء: جعلته 

على جهة "
 (37)

. 
ن  من قرآ  -وحقيقة التوجيه في العلوم هي: أنه إذا وقعت صعوبة في فهم كالم ما  

يقف الشارح عند ذلك الكالم الذي قد يفهم    -أو حديث أو أثر أو شعر أو غير ذلك  
النفس يوجب  انقداح في  يفهم مع  أو  يفهم أصاًل،  الوجه الصحيح، أو ال  على غير 

 استغرابه ؛ يقف عند ذلك الشارح وييسر تلك الصعوبة ويحل كل غموض. 
واحد  مرتبة  في  ليست  ومداركهم  الناس  عقول  أن  التوجيه  وبما  يختلف  لذلك  ؛  ة 

العالم  به  يشعر  إدراكه  ويدق  يصعب  مما  وكثير  للمنتهين،  التوجيه  عن  للمبتدئين 
المدرك ويحتاج إلى حله وتوجيهه ... والمبتدئ يكون في غفلة عنه غير حاس به وال  
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مدرك، بل ال يستطيع أن يدركه حق اإلدراك وال أن يحيط به، وهناك كثير من الكالم  

تدئ عسرًا، وال ينقدح ذلك العسر في ذهن المنتهي أصالً يراه المب
(38)

. 
عرفه طاش كبري زاده: فقال: " علم علل القراءات ": "علم باحث عن  واصطالحًا:  

لـّمية القراءات، كما أن علم القراءة باحث عن أّنـّيتها"
 (39)

. 
الرواية أصاًل في العلوم  ثم قال بعد ذلك: " فاألول دراية، والثاني رواية، ولما كانت  

العلم   الشرعية جعل األول فرعًا، والثاني أصاًل، ولم يعكس األمر ... وموضوع هذا 

وغايته ظاهرة للمتأمل المتيقظ "
(40)

. 
القراءات والكشف عن   يقال: علم يبحث فيه عن معاني  التعريف أن  واألولى في 

الت  الجهة  إلى  بالقراءة  الذهاب  أو  العربية،  فيها وجهها ومعناها. وجوهها في  يتبين  ي 
أعلم المتقدم، وهللا  اللغوي  المعنى  تبيين وجوه ،  وهو منطلق من  منه  يقصد  أو: علم 

وعلل القراءات واإليضاح عنها واالنتتصار لها
 (41)

. 
 استعمل العلماء للتعبير عن علم التوجيه مصطلحات عيدة، هي: مصطلحات التوجيه: 

"وجوه   - كتاب  مثل  )وجوه(  بلفظ  السابقون  العلماء  عنه  يعبر  كان  ما  وهو  التوجيه، 
هـ تقريبًا(، وكتاب )المحتسب في تبيين  170القراءات" لهارون بن موسى األعور )ت  

هـ( وكتاب 392ن بن جني )ت  وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها( ألبي الفتح عثما 
)الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها( ألبي محمد مكي بن أبي طالب 

 هـ(.437)ت 
)تعليل القراءات( مثل كتاب " قراءة ابن عامر بالعلل " لهارون بن موسى األخفش   -

)ت  المعروف 292الدمشقي  سليمان،  بن  لمحمد  العشر"  القراءت  تعليل   " وكتاب  هـ( 
 هـ(.525"ابن أخت غانم " )ت بـ
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الق  - في  المعاني   " كتاب  مثل  القراءات(  درستويه  )معاني  بن  محمد  ألبي   " راءات 
 ه(. 370هـ( و"معاني القراءات" ألبي منصور ألزهري )ت 347)ت 
علي   - ألبي  السبعة"  للقراء  "الحجة  كتاب  مثل  للقراءات(  و)االحتجاج  )الحجة( 

ه( و"حجة 370قراءات السبع" البن خالويه )ت ه( و"الحجة في ال377الفارسي )ت  
 القراءات" البن زنجلة.  

 )إعراب القراءات( مثل كتاب )إعراب القراءات الشواذ( ألبي البقاء العكبري. -
للدكتور   - المتواترة(  القراءات  تخريج  في  )المستنير  كتاب  مثل  القراءات(  )تخريج 

 محمد سالم محيسن، وانفرد بذلك فيما أعلم. 
أص بقية  ثم  بين  من  والغالب  السائد  هو  القراءات(  )توجيه  مصطلح  بح 

المصطلحات، حيث ألف عدد من العلماء بهذا المسمى، مثل كتاب )الجمع والتوجيه 
محمد  بن  شريح  الحسن  ألبي  الحضرمي(  إسحاق  بن  يعقوب  اإلمام  به  انفرد  لما 

)ت   قراءت539الرعيني  توجيه  وبسط  السميفع  ابن  )اختيار  وكتاب  نافع( هـ(  على  ه 
)ت   الهمذاني،  العطار  أحمد  بن  الحسن  العالء  مصطلح  569ألبي  وغلب  هـ( 

 )التوجيه( على سائر المؤلفات في هذا العصر فلم يستعمل غيره إال قلياًل. 
   نشأة علم التوجيه والتأليف فيه:

كان   إذ  القراءات،  بتلك  القرآن  فيه  نزل  الذي  العهد  منذ  مبكرًا،  التوجيه  علم  نشأ 
ارئ أو السامع حين تعرض له قراءة فيشكل عليه معناها من جهة غموضها عنده،  الق

معناها   تفقه  في  االجتهاد  إلى  ذلك  يدعوه  الظاهر،  في  آخر  نص  مع  تعارضها  أو 
باب  أنه من  األمر  أول  له في  ما ظهر  وبين  بينها  والجمع  الغموض عنها،  وإجالء 

توجه أخرى  بآية  قراءة  لمعنى  يحتج  وقد  وقد    التعارض،  مقصودها،  وتبين  معناها، 
يختار قارئ ما قراءة في كلمة قرئت بأكثر من وجه، فيوجه قوة قراءته باالحتجاج على 
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، وفي عصر التدوين عرف توجيه القراءات ضمن (42) قراءة من قرأ بالوجه اآلخر فيها
وإعرابه، وضمن  علم تفسير القرآن الكريم، وضمن الكتب المصنفة في معاني القرآن  

 كتب اللغة والنحو.
والعربية مؤلفات مستقلة   التفسير  فألف علماء  التوجيه علمًا مستقاًل  علم  ثم صار 
في توجيه القراءات واالحتجاج لها وبيان معانيها، والكشف عن وجوهها، ومؤلفاتهم في 

 :(43) ذلك كثيرة على مر العصور، ومن أشهر المؤلفات المطبوعة
 هـ(. 370القراءات: ألبي منصور محمد بن أحمد الهروي األزهري )ت معاني  -1
 هـ(. 370ن بن أحمد بن خالويه الهمذاني )ت ءات السبع وعللها: للحسياإعراب القر  -2
 الحجة في القراءات السبع: له أيضًا.  -3
 هـ(. 377الحجة للقراء السبعة: ألبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي )ت  -4
 هـ(.392جوه شواذ القراءات واإليضاح عنها: البن جني )ت المحتسب في تبيين و  -5
 هـ(.403حجة القراءات: ألبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة )ت  -6
وعل -7 السبع  القراءات  وجوه  عن  طالب الكشف  أبي  بن  لمكي  وحججها:  لها 

 هـ(.437)ت 
وفى  شرح الهداية في القراءات السبع: ألبي العباس أحمد بن عمار المهدوي )المت -8

 هـ(.440بعد 
 المختار في معاني قراءات أهل األمصار: ألحمد بن عبد هللا بن إدريس.  -9
وعللها -10 القراءات  وجوه  في  محمد،   :الموضح  بن  علي  بن  نصر  هللا  عبد  ألبي 

 هـ(.565الشيرازي، الفارسي، النحوي، المعروف بابن أبي مريم )المتوفى بعد 
 هـ(. 616هللا بن الحسين العكبري )ت ألبي البقاء عبد  :إعراب القراءات الشواذ  -11

 طه:  سورةنهاية إلى سورة الكهف ه من يوجمواضع التالمبحث الثالث: 
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قال الصفاقسي: » قرأ حفص في [:  1قوله تعالى ﴿ِعَوَجا )( َقيِ ًما﴾]الكهف   -1
إشعارًا  تنفس،  التنوين سكته يسيرة من غير  المبدلة من  األلف  بالسكت على  الوصل 

ا﴾ على أنه نعت له، بل هو منصوب بفعل مقدر، ﴿َقيًِّما﴾ ليس متصاًل بـ﴿ِعَوجً بأن  
: جعله قيمًا وأنزله، فيكون حااًل من الهاء المتصل به، ويحتمل غير هذا، والباقون  يأ

«  بغير سكت، فلهم في تنوينه اإلخفاء ألجل قاف ﴿َقيًِّما﴾
(44)

. 
ويحتمل غير هذا    حااًل من الهاء المتصل بهفيكون    »وما ذكره رحمه هللا في قوله  

 .(45)كما نص على ذلك أبو البقاء العكبري   ﴿لَُّه﴾المراد به الهاء في  «
 نحويًا، وبين إعرب الكلمة على القراءتين.  اً توجيهفوجه رحمه هللا القراءتين هنا 

من   حال  أنه  أيضًا:  المحتملة  الوجوه  موضعه،    ﴿اْلِكَتاَب﴾ ومن  عن  مؤخر  وهو 
أيضًا،  حال  قبله  المنفية  والجملة  ثانية،  حال  أنه  ويحتمل:  قيِّما،  الكتاب  أنزل  أي: 

 .(46) والتقدير: أنزله غير جاعل له عوجًا قيِّما
بإسكان الدال  قرأ شعبة قال الصفاقسي: »:  [2]الكهف  قوله تعالى ﴿ِمن لَُّدْنُه﴾ -2

 مع إشمامها الضم، وكسر النون والهاء، ووصلها بياء في اللفظ.
والمراد باإلشمام هنا: ضم الشفتين عقب النطق بالدال الساكنة، على ما ذكره مكي  

 وأبو عبد هللا الفاسي وغيرهم .  والداني
  -  فانظرهواعترض األول  -وقال الجعبرى: ال يكون اإلشمام بعد الدال، بل معه 

تنبيهًا على أن أصلها الضم، وسكنت تخفيفًا «
 (47)

. 
عقب النطق بالدال إما أن يكون  ضم الشفتين فذكر القولين في بيان اإلشمام، وأن 

على أن أصلها الضم،   هتنبي، وعلل للثاني بأن الحكمة منه ال يكون معهأو الساكنة، 
 . وسكنت تخفيفاً 
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واإلشمام هنا ضم الشفتين مع   »:  قولهوقول الجعبري الذي أشار إليه هو في 
 ي هو تهيئة العضو للضم ، وليس حركة ، وتجوز األهواز  يالدال ، قال الفارس

ألنه متحرك    ﴿ِقيَل﴾هو بعد الدال كالوقف ، وليس كـ يبتسميته اختالسًا ، وقال مك 
، وقال : ال يدركه األعمى ، قلت : ليس بعده ، ألنه إن لم يكن   ي ووافقه السخاو 

المشمة ، ال  يلى حرف لزم سكته ، ولم ينقل ، أو على حرف ، فإن كان النون فهع
الدال ، والتقدير: الدال ، فهذا خلف ، أو على الدال فهو المّدعى ، وال يلزم منه  

 .(48)«تحركها .. 
، وما تضمنة من نقل عن  قول الصفقاسي هذا  يونقل الشيخ عبد الفتاح القاض

 .(49) « ي والظاهر أن الحق مع الجعبر  »، ثم قال عقب ذلك :  ي الجعبر 
 أدائيًا، وبين أصل حركة الدال قبل إشمامها. اً توجيهفوجه رحمه هللا القراءتين هنا 

ا﴾]الكهف   -3 ْرَفقاً قـرأ نـافع والشـامي بفـتح   قـال الصفاقسـي: »[:  16قوله تعاالى ﴿مِ 
اء، ومن فتح المـيم فخـم الـراء، ومـن الميم، وكسر الفاء، والباقون بكسر الميم، وفتح الف

وإن كانــــت المــــيم فيــــه زائــــدة، فلهــــذا قــــال بعضــــهم  ؛كســــرها رققهــــا، ألن الكســــرة الزمــــة

بتفخيمه لزيادتها، والصواب األول «
(50)

. 
فوجه رحمه هللا القراءتين هنا أيضًا توجيها أدائيًا، وبين تأثر الراء بحركة الحرف 

 ساكنة وحينئذ تتأثر بحركة ما قبلها.الذي قبلها، لكون الميم 
ِه﴾]الكهف  -4 ياْ َْ َرا راؤه مرقــق لـورش مــن  قــال الصفاقسـي: »[: 18قولاه تعااالى ﴿َِ

ــانيف، وبــــه قــــرأ الــــدان علــــى فــــارس  يأجــــل الكســــرة قبلــــه، وهــــو الــــذى فــــي أكثــــر التصــ
 .والخاقاني

على أبي الحسن،   يوبه قرأ الدان ،وأخذ جماعة فيه بالتفخيم من أجل العين بعده

« [32و﴿ِذَراًعا﴾]الحاقة   [44]ق واألخذ عندنا باألول، ومثله ﴿ِسَراًعا﴾
 (51)

. 
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ذكر هنا الوجهين في الراء عن ورش، وهما الترقيق والتفخيم، وذكر وجه كل  
 الكسرة قبلمنهما، فبين علة الترقيق الذي رجحه وذكر أن عليه العمل، وهي وجود 

 .(52)الراء، وذكر أيضًا أن علة تفخيم الراء هي وقوع العين بعده
ووجه القراءتين هنا أيضًا توجيهًا أدائيًا كما سبق في الموضع الذي قبله، مع 

الخالف في حالة الراء فهي هنا متحركة بالفتح، ولكن بالنظر إلى حركة ما قبلها وهو 
بعده أخذ بعضهم بالتفخيم كما بين  الكسرة، أخذ بعضهم بالترقيق، ولكون حرف العين

 رحمه هللا.
ِنيَن﴾ -5 قـرأ األخـوان  قـال الصفاقسـي: »:  [25]الكهف  قوله تعالى ﴿َثاَلَث ِماَئٍة ساِ

بحذف تنوين ﴿ِماَئٍة﴾ على اإلضافة، والباقون بالتنوين «
(53)

. 
 نحوي كما هو ظاهر.   اً توجيهوالتوجيه هنا 

ِرُ ﴾ -6 قـــرأ الشـــامي بتـــاء  قـــال الصفاقســـي: »: [26]الكهف قولاااه تعاااالى ﴿َوَْ ُيشاااْ

، والباقون بالياء، ورفع الكاف، على الخبر «يالخطاب، وجزم الكاف، على النه
(54)

. 
 والتوجيه هنا نحوي أيضًا، بين فيه إعراب الفعل على القراءتين.  
َداِة﴾ -7 ــي: »: [28]الكهف قولاااه تعاااالى ﴿َِاْلغاااَ ــال الصفاقسـ ــم  قـ ــامي بضـ ــرأ الشـ قـ

وإســكان الــدال، وبعــده واو مفتوحــة، والبــاقون بفــتح الغــين والــدال، وبعــدها ألــف  الغــين،

لفظًا، والرسم بواو بعد الدال «
(55)

. 
 ، كما هو ظاهر. رسميوتوجيهه رحمه هللا للقراءتين هنا توجيه 

ا َأْكَثُر﴾ -8 لَّ﴾ [34]الكهاااااف قولاااااه تعاااااالى ﴿َأناااااَ ا َأقاااااَ ــال : [39]الكهف و﴿َأناااااَ قـــ
نافع بإثبات ألف ﴿َأَنا﴾ فيصير من باب المنفصل، والباقون بحذفها قرأ  الصفاقسي: »

لفظًا في الوصل، فال مد عندهم، وكلهم يقف باأللف، تبعًا للرسم «
(56)

. 
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 ، كما هو ظاهر. رسميوتوجيهه رحمه هللا للقراءتين هنا أيضًا توجيه 
ا﴾ -9 ْنهاااَ الحرميـــان وشـــامي قـــرأ  قـــال الصفاقســـي: »: [36]الكهف قولاااه تعاااالى ﴿مِ 

بميم بعد الهاء، على التثنية، والباقون بحذفها، على اإلفراد، وكل تبع مصحفه «
(57)

. 
 ، كما هو ظاهر. رسميوتوجيهه هنا رحمه هللا للقراءتين توجيه 

ا﴾ -10 ــي: »: [38]الكهف قولاااه تعاااالى ﴿لَِّكناااَّ ــال الصفاقسـ ــامي بإثبـــات  قـ ــرأ الشـ قـ
ها، وال خــالف بيــنهم فــي إثباتهــا فــي الوقــف، األلــف بعــد النــون وصــاًل، والبــاقون بحــذف

اتباعًا للرسم «
(58)

. 
 أيضًا. رسميوالتوجيه هنا توجيه 

قـرأ األخـوان باليـاء،  قـال الصفاقسـي: »: [43]الكهاف قوله تعالى ﴿َوَلْم َتُكن﴾ -11

على التذكير، والباقون بالتاء، على التأنيث «
(59)

. 
 تركيبي. وتوجيهه هنا رحمه هللا للقراءتين توجيه 

ًدا﴾]الكهف  -12 َْ ُرشااْ قــرأ البصــرى  قــال الصفاقســي: » :[66قولااه تعااالى ﴿ُعلِ مااْ
بفــتح الــراء والشــين، والبــاقون بضــم الــراء وإســكان الشــين، لغتــان، وال خــالف بيــنهم فــي 

ًدا﴾ ا َرشــــَ ْن َأْمِرنــــَ َذا  [10]الكهف الموضــــعين المتقــــدمين وهمــــا ﴿مــــِ ْن هــــَ َرَب مــــِ وال ﴿أَلقــــْ

أنهما بفتح الراء والشين «[ 24]الكهف  َرَشًدا﴾
(60)

. 
 وتوجيهه رحمه هللا للقراءتين هنا توجيه لغوي.

ــال الصفاقســـي: »: [78]الكهاااف قولاااه تعاااالى ﴿ِفَراُ ﴾ -13 ــم  قـ َراُق﴾ راؤه مفخـ ــِ ﴿فـ

للجميع، لوجود حرف االستعالء بعده «
(61)

. 



 

 29   | مجلة مداد اآلداب 

 طهإلى نهاية سورة  الكهف سورةمن  توجيه الصفاقسي للقراءات في "غيث النفع في القراءات السبع"

وذلك لفائدة يريد   ﴿ِفَراُق﴾يالحظ هنا أنه وّجه ما اتفق القراء عليه، وهو تفخيم راء  
بيانها وهي علة تفخيمه للجميع، بسبب وقوع حرف االستعالء بعده، وهذا كما قال 

اإلمام الشاطبي
 (62)

 : 
 لكلهم التفخيم فيها تذلال    وما حرف االستعالء بعد فراؤه  

 للقراءتني هنا توجيه تركيبي.وتوجيهه 
الكـــاف والصـــاد مـــن  قـــال الصفاقســـي: »[: 1ماااريم قولاااه تعاااالى ﴿كهيع ﴾] -14

الحروف السبعة التى تمد طوياًل في الفواتح ألجل الساكن، والهـاء واليـاء مـن الحـروف 
 الخمسة التى على حرفين، فيجب فيها القصر .

ع، وهو مذهب ابن مجاهد  أهل األداء إلى اإلشبا  واختلفوا في العين، فذهب بعض 
 اللتقاء الساكنين.  ، وغيرهي ، واختاره مكي واألذفو  يبن محمد األنطاك يوعل

طاهر وابن   هوذهب بعضهم إلى التوسط، وهو مذهب عبد المنعم بن غلبون وابن
وغيره، لقصور حرف اللين عن   ي ، واختاره الجعبر يبن سليمان األنطاك  يوعلا شيط

« حرف المد واللين
 (63)

. 
وتوجييه لمد الياء من عين بسبب التقاء الساكنين؛ وتوجيه توسطها بأنه لقصور  

 حرف اللين عن حرف المد واللين؛ توجيه صوتي.
ْيًتا﴾] -15 ِْ شاَ تنبيـه: جـرى عمـل  قـال الصفاقسـي: »[: 27مريم قولاه تعاالى ﴿ِجتاْ

 اإلظهـار، باإلدغام، والحق أن فيه وجهـين: شيوخنا المغاربة على قراءة ﴿ِجْئِت َشْيًئا﴾
 "إنـه األشـهر، وبـه قـرأت " :ي لكونـه تـاء خطـاب، وعـزاه بعضـهم لنكثـرين، وقـال الجعبـر 

ولـم يـدغم فـي القـرآن كلـه ، لثقل الكسرة والتأنيث، وبهما أخذ سائر المتأخرين  واإلدغام،

تاء ضمير إال في هذا الموضع «
(64)

. 
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 وتوجيهه رحمه هللا للقراءتين هنا توجيه صوتي. 
ا﴾]قولااه  -16 قــرأ قــالون وابــن ذكــوان  قــال الصفاقســي: »[: 74مريم تعااالى ﴿َوِرْئيااً

بياء مشددة من غير همزة، والباقون بياء مخففة قبلهـا همـزة سـاكنة، وال يبدلـه السوسـى 

« إليه من التباس المعنى واشتباهه يلما يؤد 
(65)

. 
؛ توجيه وتوجيهه رحمه هللا لمنع اإلبدال للسوسي بخوف التباس المعنى واشتباهه

 أدائي معنوي. 
وُل﴾] -17 ا َيقاااااُ َنْكُتُ  ماااااَ الَّ ساااااَ َيْكُفُروَ  و [79مريم قولاااااه تعاااااالى ﴿ ْاااااَ الَّ ساااااَ ﴿كاااااَ

اَتِتِهْم﴾] ﴾ قــال الصفاقســي: »[: 82مريم َِِعبااَ الَّ ﴾ ﴿كــَ الَّ القــرآن فــي  معــًا، اعلــم أن ﴿كــَ
، يالعظيم في ثالثـة وثالثـين موضـعًا فـي خمـس عشـرة سـورة، وكلهـا فـي النصـف الثـان

يوقـف عليـه  قسـم: فحاصل القول فيهـا أنهـا تنقسـم ثالثـة أقسـام:...  السور المكية  يوف
يوقف على ما قبله، ويبتـدأ  وقسم:، على معنى الزجر والرد لما قبلها، ويبتدأ بما بعدها

ال يوقــف عليــه، وال يبتــدأ بــه، وال  وقســم:، االســتفتاحية (ال)أأو  (حقــاً )بــه علــى معنــى 

« وهاتان من القسم األول، موصواًل بما قبله وبما بعدهيكون إال 
(66)

. 
﴾فبين رحمه هللا هنا حكم  في هذين الموضعين أن يوقف عليهما، ويبدأ بما   ﴿َكالَّ

 بعدهما، وبين أن وجه ذلك هو كونهما للزجر ورد ما قبلهما.
 وتوجيهه للقراءتين هنا توجيه معنوي.

ا اْخَتْرُتَ ﴾] -18 قــرأ حمــزة بتشــديد  قــال الصفاقســي: »[: 13طااه قولااه تعااالى ﴿َوَأنااَ
اوالباقون بـالتخفيف، وقـرأ حمـزة أيضـًا ﴿اْخَتر   ا﴾نون ﴿َوَأنَّ  بعـدها  بنـون بعـد الـراء، َك﴾نـَ

من غير ألف، على لفظ الواحد « ألف، والباقون بتاء مضمومة موضع النون،
(67)

. 



 

 31   | مجلة مداد اآلداب 

 طهإلى نهاية سورة  الكهف سورةمن  توجيه الصفاقسي للقراءات في "غيث النفع في القراءات السبع"

وهو أنها على   ُتَك﴾﴿اْخَترْ والتاء في  ﴿َوَأَنا﴾فأشار إلى وجه قراءة التخفيف في 
والنون واأللف   ا﴾﴿َوَأنَّ اإلفراد، ويفهم منه وجه القراءة األخرى التي بينها بأنها بتشديد 

ووجهها هو أنها على الجمع، بـ)نا( التي للعظمة، تعود على الخالق   َك﴾َنا﴿اْخَتر في 

عز وجل
 (68)

 . وتوجيهه هنا تركيبي معنوي. 
ِحَتُكْم﴾]قولااه تعااالى  -19 قــرأ حفــص واألخــوان  قــال الصفاقســي: »[: 61طه ﴿َفُيسااْ

ــم اليـــاء، ــن  وكســـر الحـــاء، بضـ ــًا، (تَ حَ ســـْ أَ )مـ ــ رباعيـ ــيم يوهـ ــد وتمـ والبـــاقون ، لغـــة نجـ

« لغة الحجاز يوه، ثالثياً  (تَ حَ سَ )من ، بفتحهما
(69)

. 
اللغة التي  فجمع في توجيهه للقراءتين بين بيان اشتقاق الكلمة في كل قراءة، وبيان 

 جاءت عليها كل قراءة منهما. وتوجيهه هنا لغوي كما هو ظاهر. 
قرأ ابن ذكوان بالتاء، علـى  قال الصفاقسي: »[:  66طه  قوله تعالى ﴿ُيَخيَُّل﴾] -20

التأنيث، والباقون بالياء، على التذكير «
(70)

 . وتوجيهه للقراءتين هنا توجيه تركيبي.
ْد َأنَاْيَناُكم﴾] -21 قــرأ األخــوان بتــاء  قــال الصفاقســي: »[: 80 طااهقولااه تعااالى ﴿قااَ

 من غير ألف، على اللفظ الواحد، والباقون بنون مفتوحـة،  مضمومة بعد الياء التحتية،

بعدها ألف «
(71)

. 
ذكر هنا وجه قراءة األخوين حمزة والكسائي بالتاء وحذف األلف على اإلفراد، وأما 

 قراءة الباقين بالنون واأللف فهي على  الجمع. 

والجمع هنا أيضًا على وجه التعظيم من هللا تعالى لنفسه جل في عاله
 (72)

 .
 وتوجيهه هنا تركيبي معنوي.
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 ي قـــرأ نــــافع والبصــــر  قـــال الصفاقســــي: »[: 133طااااه قولااااه تعااااالى ﴿َتْأِتِهم﴾] -22

«ر وحفــص بالتــاء، علــى التأنيــث والبــاقون باليــاء، علــى التــذكي
(73)

. وتوجيهــه للقــراءتين 
 هنا توجيه تركيبي.

 الخاتمة
في ختام البحث أحمد هللا على توفيقه إلتمامه، وأذكر أهم النتائج والتوصيات، 

 وهي كاآلتي: 
ونسب العالمة الصفاقسي، وتاريخ وفاته، كما في أكثر مصادر اسم تصحيح   -1

ترجمته وكما نص عليه في بعض مؤلفاته، بخالف ما وقع في بعض المصادر من  
 خطأ فيها. 

العلمية، وإبراز تمكنه في  الصفاقسي إيضاح جوانب متعددة من مكانة العالمة  -2
وما يتصل بها، كعلم التوجيه الذي حظي بعناية   القراءات مختلف الفنون، وال سيما 

 جلية منه في كتابه الحافل غيث النفع في القراءات السبع.
التوجيه  لتي شملت اتنوع أصول التوجيه لدى العالمة الصفاقسي رحمه هللا،   -3

 .واألدائي والمعنوي والرسمي تركيبيوالالنحوي اللغوي و 
عنايته بتوجه بعض القراءات المتفق عليها عند جميع القراء، وذلك لفائدة يريد   -4

 بيانها، كبيان علة الحكم. 
 ومما أوصي به في ختام هذا البحث:

حمه هللا التي ال تزال  العناية بتحقيق مؤلفات العالمة علي النوري الصفاقسي ر  -1
 مخطوطة محفوظة في مكتبات المخطوطات العالمية.

محاولة الحصول على ما هو مفقود من مؤلفاته مما قد يكون محفوظًا في   -2
 بعض مكتبات المخطوطات دون أن يكون مفهرسًا ومنسوبًا إليه. 
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ى مادة العناية باستخراج مكنونات المؤلفات الجامعة من العلوم المتعددة، سو  -3
الكتاب الرئيسة، ككتاب )غيث النفع في القراءات السبع( الذي حوى علومًا عديدة،  

 كعلم الوقف واالبتداء، وعلم الرسم، وغيرها. 
 وهللا ولي التوفيق، وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 
 الهوامش 

 

األعالم  1) منها:  المصادر،  من  عدد  في  الصفاقسي  ترجمة  وردت  المؤلفين  5/14(  وتراجم   ،
السندسية  5/49التونسيين   والحلل  اإليمان، ص125،  3/122،  أهل  بشائر  وذيل   ،127-128  ،

الزكية   النور  واألثبات  457-322-1/321وشجرة  الفهارس  وفهرس  العمر 2/673،  وكتاب   ،
، ونزهة األنظار 2/506، ومعجم المؤلفين  1873/ 2عربية والمعربة  ، ومعجم المطبوعات ال1/193
2/358-368 . 

واألثبات    (2) الفهارس  فهرس  اإليمان ص  2/673ينظر  أهل  بشائر    14/ 5واألعالم    127وذيل 
 . 1/193وكتاب العمر  2/506ومعجم المؤلفين 

 /أ. 79تقريض على تحفة اإلخوان ق  (3)

ص  (4) اإليمان  أهل  بشائر  ذيل  األنظار    129ينظر  التونسيين   2/372ونزهة  المؤلفين  تراجم 
3/398 . 

 . 155-12/154األنساب  (5)

 . 330/ 3اللباب في تهذيب األنساب  (6)

اآلفاق ص  (7) اختراق  في  المشتاق  األرض ص76نزهة  صورة  وينظر  والممالك   37،  والمسالك 
البلدان    669ص الت  3/223ومعجم  إفريقيا    68جاني ص اورحلة  االعتبار و   2/87ووصف  صفوة 
1/125 . 

  2/673وفهرس الفهارس    127وذيل بشائر أهل اإليمان ص  322ينظر شجرة النور الزكية ص   (8)
 . 1/193وكتاب العمر  5/49وتراجم المؤلفين التونسيين 
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ص  (9) اإليمان  أهل  بشائر  ذيل  ص129ينظر  الزكية  النور  وشجرة  الفهارس 322،  وفهرس   ،
، وهو 2/368توفي سنة سبع عشرة ومائة وألف، كما في نزهة األنظار  ، وُذكر أنه  2/673واألثبات  

التونسيين  المؤلفين  تراجم  ينظر  الذي عليه األكثرون،  ذكره، وهو  غير صحيح، والصحيح ما سبق 
 . 1/194وكتاب العمر  5/57

 . 2/368ينظر نزهة األنظار  (10)

 . 2/359ينظر نزهة األنظار  (11)

األعالم    (12) تراجهم:  في  التونسيين  3/161ينظر  المؤلفين  وتراجم   ،4/25  ،4/155  ،5 /49 ،
،  2/222،  238/ 1،  1/176، وخالصة األثر  3/296،  2/493، والحلل السندسية  5/52،  5/50
ص 4/238،  174/ 3،  128/ 3،  2/416 الخبر  وخالصة  اإليمان  553،  أهل  بشائر  وذيل   ،

ص191،  128ص الزكية  النور  وشجرة  ص321،  انتشر  من  وصفوة  و 173،  اآلثار ،  عجائب 
الفهارس  1/171 بالمغرب ص674/ 2، وفهرس  والقراءات  العمر  109، والقراء  وكتاب   ،1/193  ،
 . 380-360/ 2، 339/ 2، 172/ 2، ونزهة األنظار 5/1796، وموسوعة أعالم المغرب 2/105

،  303/ 3،  229/ 3، والحلل السندسية  5/238ينظر في تراجمهم: تراجم المؤلفين التونسيين    (13)
،  347،  1/318،  1/344،  1/322، وشجرة النور الزكية  190،  126شائر أهل اإليمان صوذيل ب

، 25/ 4،  3/172،  2/439، وتراجم المؤلفين التونسيين  369/ 2،  2/368،  2/358ونزهة األنظار  
اإليمان ص 5/53،  417،  367 أهل  بشائر  وذيل  الزكية  251،  129،  النور  وشجرة   ،1 /318  ،
،  2/149، ومعجم المؤلفين  4/549،  411/ 2،  463،  453،  451،  1/190، وكتاب العمر  344

 . 2/370ونزهة األنظار 
 . 125/ 3الحلل السندسية  (14)

 . 128ذيل بشائر اإليمان ص (15)

 . 5/53، وتراجم المؤلفين التونسيين 2/1133، 2/673ينظر فهرس الفهارس  (16)

/أ، 16السائلين من فضل رب العالمين قتنظر أقواله في مقدمات تلك الكتب، ومنها: معين    (17)
/أ، وتعليقه على كتاب الشيخ عبد السالم بن  1والهدى والتبيين فيما فعله فرض عين على المكلفين ق

رسم  اتباع  حكم  في  والثانية:  وتوابعه،  بالسماع  تتعلق  األولى:  مسألتين،  فيه  تناول  الذى  عثمان 
فة اإلخوان في التحذير من حضور حضرة فقراء /أ. وتعليقه على كتاب تح 72المصحف العثماني، ق

 /ب. 78الزمان، للشيخ علّى بن عبد الصادق الجبالي العيادي، ق
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صفاقس    (18) تاريخ  األنظار    2/107ينظر  التاريخ   361-2/213ونزهة  عبر  صفاقس  ومدينة 
 . 28ص

 /أ. 1الخلع البهية ق (19)

 . 2/358نزهة األنظار  (20)

 . 362/ 2المصدر السابق  (21)

وذكر مؤلفه أنه يوجد منه نسخة خطية محفوظة في دار الكتب   1/197نظر كتاب العمر  ( ي22)
 ( مجاميع، وبعد مراسلتي لها ثم ذهابي إليها تبين أنه مفقود منها. 490المصرية برقم ) 

هـ، ولم أقف عليه  1984وذكر مؤلفه أنه طبع بصفاقس سنة    5/59( تراجم المؤلفين التونسيين  23)
 حتى في تونس.

المكتبة الوطنية بتونس، ضمن مجموع برقم )  (24) -/ب78( األوراق  ) 18078وهو محفوظ في 
 (، وهو بخط المؤلف رحمه هللا. 16×22( المقاس )28/أ( األسطر )79

م بتحقيق محمد الشاذلى النيفر، ثم طبع عن هذه الطبعة بمؤسسة  1974( طبع في تونس سنة  25)
 صفحة، مع حذف اسم المحقق. 144في  م،  1987هـ1407الكتب الثقافية ببيروت سنة 

(26( برقم  بتونس  الوطنية  المكتبة  في  محفوظًا  كان   )19964( األوراق  عدد  المقاس  4(   )
( ناسخه تلميذ المؤلف: علي بن محمد المؤخر، وهو مفقود من المكتبة، وال يوجد منه 15.5×20.9)

 إال غالف الكتاب، وُدونت عليه المعلومات السابقة.

عدة  27) طبع  سنة  (  بمصر  بوالق  بمطبعة  أوالها  )سراج  1293طبعات،  كتاب  هامش  على  هـ، 
القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي( البن القاصح، كما حقق في رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى،  

م، بتحقيق: د.سالم بن غرم هللا الزهراني، وهو أعظم كتب الشيخ علي النُّوري 2005هـ  1426عام  
 لم القراءات، وهو األصل لمادة هذا البحث. وأوسعها في ع

 . 1/197وكتاب العمر  322( ينظر شجرة النور الزكية ص28)

، ولم أقف على نسخة لها  2/674وفهرس الفهارس واألثبات  1/457( ينظر شجرة النور الزكية 29)
المفقود، كما نص على ذل ك في أي مكتبة من مكتبات المخطوطات، والظاهر أنها اآلن في عداد 

 . 5/62محمد محفوظ من قبل، وهللا أعلم، ينظر تراجم المؤلفين التونسيين 
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اآلتية 30) باألرقام  بتونس،  الوطنية  المكتبة  في  ثالث  خطية،  نسخ  أربع  الكتاب  لهذا  يوجد   )
 (. 4213)  405( والرابعة في المكتبة األزهرية بمصر، برقم 9026( و)20155( و)19558)

 م، بتحقيق محمد محفوظ. 1986هـ  1406مي ببيروت، سنة ( طبع في دار الغرب اإلسال31)

 (. 19119( يوجد منه نسخة خطية محفوظة في المكتبة الوطنية بتونس ضمن مجموع برقم )32)

 (. 7866( يوجد منه نسخة خطية محفوظة في المكتبة الوطنية بتونس ضمن مجموع برقم )33)

( ونسخة  2243( وبرقم )1648الوطنية بتونس، برقم ) ( يوجد له نسختان خطيتان، في المكتبة  34)
 د(. 2150ثالثة في الخزانة العامة بالرباط، برقم )

فيها(  35) وما  السنين  )في معرفة  النسخ  الوطنية و ( وفي بعض  المكتبة  في  نسخ خطية  له عشر 
 (. 9278بتونس، برقم )

ويوجد منه نسخة خطية محفوظة في  ( وهو شرح لكتابه الذي ألفه في أحكام الصالة وشروطها،  36)
 ( بخط المؤلف رحمه هللا. 19475المكتبة الوطنية بتونس برقم )

 . 89-6/88( معجم مقاييس اللغة 37)

 . 115-114( ينظر الفوز الكبير لولي هللا الدهلوي 38)

 .336-3/335( مفتاح السعادة 39)

السعادة  40) مفتاح  القرآ335-336/ 3(  الكلمات  العلم:  هذا  وموضوع  قراءتها، .  في  المختلف  نية 
 وغايته: معرفة معاني القراءات ودالالتها وثبوتها. 

 .  1/18( شرح الهداية  41)

وتوجيه مشكل القراءات   77واالحتجاج للقراءات ص  1/10( ينظر الحجة ألبي علي الفارسي  42)
 . 76العشرية الفرشية، ص 

التوج43) علم  في  المؤلفات  استعراض  في  الباحثين  من  عدد  اجتهد  كيوسف (  العصور  عبر  يه 
البرهان في علوم القرآن للزركشي   والدكتور حازم سعيد حيدر    1/428المرعشلي في تحقيقه لكتاب 

للمهدوي   الهداية  شرح  لتحقيق  مقدمته  علل    1/28في  لتحقيق  مقدمته  في  العيدي  محمد  والدكتور 
لماجستير )توجيه مشكل  والدكتور عبد العزيز الحربي في مقدمة رسالته ل   24/ 1الوقوف للسجاوندي  

 . 78القراءات العشرية الفرشية( ص 
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 . 190والبدور الزاهرة ص 3/1299، وينظر جامع البيان 2/812( غيث النفع 44)

   .  2/837في التبيان  (45)
 .  433/ 7والدر المصون  3/309والفريد   2/837ينظر التبيان  (46)

النفع  47) غيث  وينظر  2/812(  ص،  صو   572التبصرة  السبع  البيان   276المفردات  وجامع 
 .  3/951الآللئ الفريدة و   3/1302

 . )خ( 560ص يكنز المعان (48)
 .  188البدور الزاهرة ص (49)

 . 364( واإلتحاف ص 834البيت رقم )  66، وينظر حرز األماني ص2/813( غيث النفع 50)

 . 191صوالبدور الزاهرة   2/776وينظر جامع البيان  2/815( غيث النفع 51)

 . 1/300الكافي  و   223/ 1التذكرة و  62العنوان صو   2/776نظر جامع البيان ي (52)
 . 21، وينظر اإلتحاف ص2/816( غيث النفع 53)

 . 191والبدور الزاهرة ص  1/113، وينظر جامع البيان 2/816غيث النفع  (54)

 . 103والبدرو الزاهرة ص  365، وينظر اإلتحاف ص2/816غيث النفع  (55)

 366واإلتحاف ص  2/924، وينظر جامع البيان 2/818النفع ( غيث 56)

 . 192والبدور الزاهرة ص  366، وينظر اإلتحاف ص2/818غيث النفع  (57)

 . 366( واإلتحاف ص 839البيت رقم )  66، وينظر حرز األماني ص2/818غيث النفع  (58)

 . 192والبدور الزاهرة ص 3/1310، وينظر جامع البيان 2/818غيث النفع  (59)

 . 369واإلتحاف ص 3/1314، وينظر جامع البيان 2/823( غيث النفع 60)

 . 195، وينظر البدور الزاهرة ص2/829( غيث النفع 61)

 (. 350البيت رقم )  29حرز األماني ووجه التهاني، ص( 62)

النفع  63) غيث  و 2/834(  المعانينظر  ،  والنشر    150،  145ص  ي لجعبر ل  يكنز    1/348)خ( 
 . 1/70التذكرة و  272التبصرة صو 
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 . )تحقيق اليزيدى( 2/286 يكنز المعانوينظر ، 2/841( غيث النفع 64)

 . 201( والبدور الزاهرة ص219البيت رقم )  18، وينظر حرز األماني ص2/842( غيث النفع 65)

 . 2/843( غيث النفع 66)

 . 382واإلتحاف ص 3/1354، وينظر جامع البيان 2/847( غيث النفع 67)

ال(  68) معاني  لنزهري  ينظر  ص  2/144قراءات  القراءات  البشر   451وحجة  فضالء  وإتحاف 
 . 382ص

النفع  69) غيث  البيان  ،  2/857(  جامع  للنحاس  و   3/1356وينظر  القرآن  والحجة    3/43إعراب 
 . 229/ 5للقراء السبعة 

 . 385( واإلتحاف ص 878البيت رقم )  69، وينظر حرز األماني ص2/858( غيث النفع 70)

 . 206والبدور الزاهرة ص  387، وينظر اإلتحاف ص2/860النفع ( غيث 71)

 . 245، والحجة في القراءات السبع ص267ينظر إعراب القراءات السبع وعللها ص( 72)

 . 390واإلتحاف ص 3/1364، وينظر جامع البيان 2/866( غيث النفع 73)

 فهرس المصاتر والمراجع: 
حمـــد البنــا الـــدمياطي، تحقيــق: أنـــس إتحــاف فضــالء البشـــر فــي القـــراءات األربعــة عشــر: أل -1

 م.2006هـ 1427، 3مهرة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
بواعثه وتطوره وأصوله وثماره: للـدكتور عبـد الفتـاح شـلبي، مجلـة البحـث   االحتجاج للقراءات -2

 هـ.1401العلمي بجامعة أم القرى، العدد الرابع، 
خالويه، ضبط نصه وعلق عليه: أبو محمد األسيوطي، إعراب القراءات السبع وعللها: البن  -3

 م.2006هـ 1427، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط
ــرآن -4 ــراب القـ ــة إعـ ــب، مكتبـ ــالم الكتـ ــد، عـ ــازي زاهـ ــر غـ ــق د. زهيـ ــاس: تحقيـ ــر النحـ ــي جعفـ : ألبـ

 م.1985ه 1405، 2النهضة العربية، ط
 م.1986 ،7لخير الدين الزركلي، دار العلم للماليين بيروت، ط األعالم: -5
بحـــاث للســـمعاني، تقـــديم وتعليـــق: عبـــد هللا عمـــر البـــارودي، مركـــز الخـــدمات واأل: األنســـاب -6

 الثقافية، بدار الجنان.
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 ه.1404، 1البدور الزاهرة: للشيخ عبدالفتاح القاضي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط -7
يوسـف المرعشـلي ورفيقيـه، البرهان في علوم القرآن: لبدر الدين الزركشي، تحقيـق الـدكتور:  -8

 م.1994هـ1415طبعة دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية 
: للــــدكتور عبــــد الكــــافي أبــــو بكــــر، التعاضــــدية العالميــــة للطباعــــة والنشــــر، تــــاريخ صــــفاقس -9

 م.1966صفاقس، 
التبصــرة فــي القــراءات الســبع: لمكــي بــن أبــي طالــب، تحقيــق: د.محمــد غــوث النــدوي، الــدار  -10

 م.1982هـ 1402، 2طد، السلفية بالهن
عيسـى البـابي ، ق: علـي محمـد البجـاوي يحق، تالبقاء العكبري  يب: ألالتبيان في إعراب القرآن -11

 .الحلبي وشركاه
التــذكرة فــي القــراءات الثمــان: لطــاهر بــن غلبــون، تحقيــق: أيمــن رشــدي ســويد، نشــر جماعــة  -12

 هـ.1412 ،1تحفيظ القرآن الكريم بجدة، ط
 م.1994، 2: لمحمد محفوظ، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، طينتراجم المؤلفين التونسي -13
: لعلــي النــوري تقــريض علــى تحفــة اإلخــوان فــي التحــذير مــن حضــور حضــرة فقــراء الزمــان -14

 (.18078الصفاقسي، نسخة خطية محفوظة بالمكتبة الوطنية بتونس، ضمن مجموع رقم )
بــــن علــــي الحربــــي، رســــالة إعــــداد عبــــد العزيــــز : توجيــــه مشــــكل القــــراءات العشــــرية الفرشــــية -15

 هـ.1417ماجستير بجامعة أم القرى، 
ــان  -16 ــامع البيـ ــارقة، طجـ ــة الشـ ــداني، جامعـ ــرو الـ ــبع: ألبـــي عمـ ــراءات السـ ـــ 1428، 1فـــي القـ هـ

 م.2007
 حجة القراءات: لعبد الرحمن ابن زنجلة، تحقيق: سعيد األفغاني، دار الرسالة، بدون تاريخ. -17
، تحقيـق: د. عبــد العــال سـالم مكــرم، دار الرســالة، الحجـة فــي القــراءات السـبع: البــن خالويــه -18
 م.2000هـ 1421، 1ط
دار  ،الحجة للقراء السبعة: ألبي علي الفارسي، تحقيق: بدر الدين قهوجي وبشير جويجـاني -19

 هـ.1404 ،1طدمشق وبيروت، ، المأمون للتراث
حــرز األمــاني ووجــه التهــاني فــي القــراءات الســبع: للشــاطبي، ضــبط ومراجعــة: محمــد تمــيم  -20

 هـ. 1410، 2طالزعبي، مكتبة دار المطبوعات الحديثة، 
فـــي األخبـــار التونســـية: لمحمـــد بـــن محمـــد الـــوزير الســـراج، تحقيـــق: محمـــد الحلـــل السندســـية  -21

 م.1985، 1الحبيب الهيلة، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط



 

 والعشرون   الثامن العدد  |  40

 أ.د. سالم بن غرم هللا بن محمد الزهراني 

 

 

فــي أعيــان القــرن الحــادي عشــر: لمحمــد األمــين بــن فضــل هللا المحبــي، دار خالصــة األثــر  -22
 صادر، بيروت.

عــن بعــض أعيــان القــرنين العاشــر والحــادي عشــر: لعمــر بــن علــوي الكــاف، خالصـة الخبــر  -23
 م.2002، 1جمع وترتيب: عمر بن حامد الجيالني، دار المنهاج، ط

، ، تحقيــق: د.أحمـد محمـد الخــراطيللسـمين الحلبـالـدر المصـون فــي علـوم الكتـاب المكنــون:  -24
 م.1986 هـ1406، 1طدار القلم بدمشق، 

بفتوحــات آل عثمــان: لحســين خوجــة، تحقيــق: الطــاهر المعمــوري، ذيــل بشــائر أهــل اإليمــان  -25
 الدار العربية للكتاب.

: لعبـــد هللا بـــن أحمـــد التاجـــاني، تقـــديم: حســـن حســـني عبـــد الوهـــاب، تـــونس، جـــانيارحلـــة الت -26
 م.1981

 في طبقات المالكية: لمحمد بن محمد مخلوف، دار الفكر. شجرة النور الزكية -27
ــة: أل -28 ــرح الهدايـ ــار اشـ ــن عمـ ــد بـ ــدحمـ ــة الرشـ ــدر، مكتبـ ــعيد حيـ ــازم سـ ــق: د.حـ ــدوي، تحقيـ ، لمهـ

 م.1995 هـ1416، 1طالرياض، 
 م.1885بمستودع األمصار واألقطار: لمحمد بيرم الخامس، مصر، صفوة االعتبار  -29
من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر: لمحمـد الصـغير المراكشـي، طبعـة صفوة من انتشر   -30

 فاسية حجرية.
 : لمحمد بن حوقل البغدادي، بيروت، بدون تاريخ.صورة األرض -31
حسـن جبرتي، تحقيق: عالمة عبد الرحمن بن حسن ال: للفي التراجم واألخبار  عجائب اآلثار -32

 م.1958، 1لعربي بمصر، طمحمد جوهر، ورفيقيه، لجنة البيان ا
: البن طيفور السـجاوندي، تحقيـق د.محمـد بـن عبـد هللا العيـدي، مكتبـة الرشـد، علل الوقوف -33
 م.1994هـ 1415، 1ط
خليـل ود. زهيـر زاهـد : د. قيـحقي، تسـماعيل بـن خلـف األنصـار إل العنوان في القـراء السـبع: -34

 م .1986هـ 1406، 2، بيروت، طالعطية، عالم الكتب
ــرم هللا غيـــث النفـــع  -35 ــالم بـــن غـ ــي، تحقيـــق: د.سـ ــبع: لعلـــي النـــوري الصفاقسـ ــراءات السـ فـــي القـ

 م.2005هـ 1426الزهراني، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى، 
فهمـي حسـن النمـر ود.فـؤاد  الفريد في إعراب القرآن المجيـد: للمنتجـب الهمـذاني، تحقيـق: د. -36

 هـ.1411، 1طعلي مخيمر، طبعة دار الثقافة بالدوحة، 
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ومعجـــم المعـــاجم والمشـــيخات والمسلســـالت: لعبـــد الحـــي بـــن عبـــد فهـــرس الفهـــارس واألثبـــات  -37
  الكبير الكتاني، باعتناء الدكتور إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت.

في أصول التفسير: لولي هللا الدهلوي، ترجمة محمـد منيـر آغـا الدمشـقي، طبـع الفوز الكبير   -38
 ب خانة.باعتناء منير محمد كت

 م.1980، 1طلسعيد أعراب، دار الغرب اإلسالمي، : القراء والقراءات بالمغرب -39
الكافي في القراءات السبع: البن شريح الرعيني، تحقيق: سالم بن غـرم هللا الزاهرانـى، رسـالة  -40

 هـ .1419ماجستير بجامعة أم القرى، 
ــر  -41 ــاب العمـ ــد كتـ ــني عبـ ــن حسـ ــيين: لحسـ ــؤلفين التونسـ ــنفات والمـ ــي المصـ ــة فـ ــاب، مراجعـ الوهـ

 م.2001وإكمال محمد المطوي وبشير البكوش، الدار العربية للكتاب، تونس، 
الكـــالم فـــي مســـألتين وقـــع فيهمـــا االضـــطراب بنـــين فقهـــاء طـــرابلس، األولـــى تتعلـــق بالســـماع  -42

وتوابعه، والثانية في حكم اتباع رسم المصحف العثماني: لعلي النـوري الصفاقسـي، نسـخة مخطوطـة 
 (.18078مكتبة الوطنية بتونس، ضمن مجموع، برقم )محفوظة بال

ــة محفوظــــة  -43 ــخة خطيـ ــر الجعبــــري، نسـ ــن عمـ ــاني: إلبــــراهيم بـ ــرز األمـ ــاني شــــرح حـ ــز المعـ كنـ
 ( .151/16189بالمكتبة األزهرية، برقم )

فــي شــرح القصــيدة: ألبــي عبــد هللا الفاســي، تحقيــق: عبــد هللا بــن عبــد المجيــد  الآللــئ الفريــدة -44
 هـ.1420ستير بجامعة أم القرى، عام نمنكاني، رسالة ماج

 : لعز الدين بن األثير الجزري، دار صادر، بيروت.اللباب في تهذيب األنساب -45
مـــن خـــالل كتـــب الـــرحالت: للـــدكتور جمعـــة شـــيخة، المطبعـــة مدينـــة صـــفاقس عبـــر التـــاريخ  -46

 م.1995هـ 1419، 1المغاربية للطباعة والنشر واإلشهار، تونس، ط
ي عبيــد عبــد هللا البكــري، تحقيــق: أدريــان فــان ليــوفن وأنــدري فيــري، : ألبــالمســالك والممالــك -47

 م.1992بيت الحكمة، تونس، 
معــاني القــراءات لنزهــري: ألبــي منصــور األزهــري، تحقيــق: د. عيــد مصــطفى درويــش ود.  -48

 م.1991هـ 1412، 1عوض بن حمد القوزي، دار المعارف، ط
  ادر، بيروت، بدوت تاريخ.: لياقوت بن عبد هللا الحموي، دار صمعجم البلدان -49
معجــم المطبوعـــات العربيـــة والمعربـــة: جمـــع وترتيــب: يوســـف إليـــان ســـركيس، مكتبـــة الثقافـــة  -50

 الدينية، القاهرة، بدون تاريخ.
 م.1957 هـ1376دمشق ، معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة، مطبعة الترقي -51
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هـــارون، دار الفكـــر، معجـــم مقـــاييس اللغـــة: ألحمـــد بـــن فـــارس، تحقيـــق: عبـــد الســـالم محمـــد  -52
 م.1979هــ 1399

معــين الســائلين مــن فضــل رب العــالمين: لعلــي النــوري الصفاقســي، نســخة خطيــة محفوظــة  -53
 (.7866بالمكتبة الوطنية بتونس، ضمن مجموع برقم )

ومصــباح الســيادة فــي موضــوعات العلــوم: ألحمــد مصــطفى الشــهير بطــاش  مفتــاح الســعادة -54
 يروت.كبري زاده، دار الكتب العلمية، ب

المفـــردات الســــبع: ألبــــي عمــــرو الــــداني، تحقيــــق: علــــي محمــــد توفيــــق النحــــاس، طبعــــة دار  -55
 م .2006هـ 1427الصحابة للتراث بطنطا، الطبعة األولى 

 : لمحمد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت.موسوعة أعالم المغرب -56
ــار: لمحمـــود بـــن ســـعيد مقـــديش، تحقيـــق: علـــي  نزهـــة األنظـــار -57 فـــي عجائـــب التـــواريخ واألخبـ

 م.1988، 1الزواوي ومحمد محفوظ، دار الغرب اإلسالمي، بيروت ط
: ألبــي عبــد هللا محمــد اإلدريســي، تحقيــق: هنــري بيــريس، نزهــة المشــتاق فــي اختــراق اآلفــاق -58

 م.1957الجزائر، 
: لعلي النـوري الصفاقسـي، نسـخة خطيـة لفينالهدى والتبيين فيما فعله فرض عين على المك -59

 (.19475محفوظة بالمكتبة الوطنية بتونس، رقم )
 م.1983: لليون اإلفريقي، بيروت، وصف إفريقيا -60
 


