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 قراءة اإلمام الشافعي 
 وتوجييا   جمعا  

 إعداد
 الدكتور/ ىشام بن سميمان بن محمد الزريري

 األستاذ المساعد بقسم القراءات
 كمية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية 

 المممكة العربية السعودية - جامعة جدة
 مقدمة

نا محمد كعمى آلو كصحبو الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى سيد المرسميف، نبي
أجمعيف، كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف كسمـ تسميما كثيرا. أما بعد فإف سمفنا الصالح لـ 
يألكا جيدان في خدمة القرآف الكريـ كعمكمو ركاية، كدراية، فتكالت األجياؿ جيالن بعد جيؿ مف 

ـ ما بيف مقؿ، كمكثر، ، فيملسو هيلع هللا ىلصالقراء الذيف شرفيـ اهلل عزكجؿ بأف تتصؿ أسانيدىـ بالنبي
ق( فألؼ السبعة ۲۳ْكمشيكر، كمغمكر، حتى عيد اإلماـ أحمد بف مكسی بف مجاىد )ت: 

كاختار مف األمصار الخمسة المشيكرة بالعمـ كالمعرفة سبعة قراء أجمع عمی قراءاتيـ أىؿ 
قص إلى بمدانيـ ، ثـ تتابع التأليؼ بعد ابف مجاىد فمنيـ مف اقتصر عمى السبعة أك زاد أك ن

ق( فألؼ في القراءات السبع كالثالث المتممة لمعشر ۳۲۲أف جاء اإلماـ ابف الجزرم )ت: 
كتاب النشر ككتاب تحبير التيسير، كعمؿ اختياره ىذا بأف معظـ القراءات اندثرت لضعؼ 

كنتيجة القتصار المؤلفيف عمى راكييف لكؿ قارئ فقد انقطعت أسانيد  (1)اليمـ كفتكر العزائـ،
اة اآلخريف، كبقيت مدكنة في الكتب كانقطعت الركاية بما، ككاف مف ىؤالء األئمة الرك 

األعالـ اإلماـ الشافعي العمـ المشيكر صاحب المذىب المعركؼ، فقد تضمنتيا الكتب  
كتمقاىا الناس بالركاية إلى عصر ابف الجزرم، حيث ذكر أنو تمقاىا ركايةن مف كتابي 

 ؿ لميذلي.المستنير البف سكار، كالكام
ني في ىذا البحث حاكلت جاىدان تتبع الحركؼ التي خالؼ فييا اإلماـ الشافعي قراءة ابف  كا 
كثير بالركايتيف المعتمدتيف عنو البزم كقنبؿ، سائالن المكلى عزكجؿ العكف كالتكفيؽ كالسداد 

                                                 

(
1

 2/153( ٠ٕظش: إٌشش 
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محمد كعمى كاإلصابة فيما قمت بعممو، كاهلل المستعاف، كعميو التكالف، كصمى اهلل عمى نبينا 
 آلو كصحبو كسمـ.

 أىمية البحث وأسباب اختياره
 تكمف أىمية البحث في األمكر اآلتية:

اإلسياـ في تفعيؿ البحث عف القراءات التي ضعيفت شيرتيا، كدىٍرًسيا كتكثيقيا مف  -ُ
 المصادر المختمفة.

 ا.أف القراءات القرآنية عمى اختالؼ درجاتيا مصدر ميـ إلثراء المغة كاالحتجاج لي -ِ
 مكانة اإلماـ الشافعي رحمو اهلل بيف عمماء األمة، زيف الفقياء، تاج العمماء. -ّ
 التعرؼ عمى مكافقة كمخالفة ىذه الركاية لمركايات كالقراءات المتكاترة. -ْ
لفت نظر القارئ الكريـ بأف الركايات عف األئمة المشيكريف ال تنحصر في راكييف عف  -ٓ

 كىذا ما يحقؽ شرط التكاتر في القرآف الكريـ.كؿ قارئ، بؿ قد ركاىا الجمع الغفير،

 أىداف البحث
 كشؼ النقاب عف شخصية أيسبؿ الستار عمييا مف القراء األكائؿ، كالتعريؼ بيا. -ُ
 االطالع عمى قراءة اإلماـ الشافعي مف خالؿ جمع قراءتو مف مختمؼ المصادر. -ِ
 معرفة أسباب شذكذ ىذه القراءة. -ّ

 خطة البحث
 مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، وفيارستتكون خطة البحث من 

 المبحث األول: مفيوم القراءات الشاذة وبيان ضوابطيا، وفيو ثالثة مطالب:
   المطمب األول: تعريف القراءات الشاذة لغة واصطالحا 
 .المطمب الثاني: نشأة القراءات الشاذة 
 المطمب الثالث: ضابط ما شذ من القراءات 

 فعي والكتب التي أسندت قراءاتو، وفيو مطمبان:المبحث الثاني: اإلمام الشا
 المطمب األول: ترجمة موجزة عن اإلمام الشافعي 
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 .المطمب الثاني: التعريف بالكتب التي أسندت قراءتو 

األوجو التي خالف فييا قراءة ابن كثير من طرق الشاطبية والطيبة ووافق المبحث الثالث: 
 أحد األوجو المتواترة.

 .األوجو التي خالف فييا القراء العشرة المبحث الرابع:
 : كفييا أىـ نتائج البحث.الخاتمة

 منيج البحث:
أكالن: قمت بجمع قراءة اإلماـ الشافعي مف كتب القراءات الشاذة،كمعتمدم في ذلؾ كتاباف 

 (2) كالمغني في القراءات لمنكزاكزم. (1)ىما: الكامؿ لميذلي،
نما جعمت البحث في كؿ ما خالؼ فيو  ثانيان: لـ أقـ باستقصاء جميع قراءتو رحمو اهلل، كا 

 قراءة ابف كثير.
ف كانت شاذة بالرسـ اإلمالئي.  ثالثان: كتابة اآليات برسـ المصحؼ إف كانت صحيحة، كا 

 رابعان: تكجيو القراءات الكاردة باختصار.
 خامسان: لـ أترجـ لمقراء العشرة أك ركاتيـ لشيرتيـ،كطمبان لالختصار.

 رتبت القراءات حسب ترتيبيا في المصحؼ.سادسان: 
 سابعان: تكثيؽ القراءات مف مصادرىا األصيمة.

 
 
 
 
 
 

                                                 

(
1

( ٟٚ٘ إٌغخح اٌرٟ دممٙا د. ػّش ٠ٛعف دّذاْ، تر٠ًّٛ ِٓ وشعٟ اٌش١خ ٠ٛعف تنٓ ػثنذاٌٍف١ف 

 ٖ.1436ج١ًّ ٌٍمشاءاخ اٌمشآ١ٔح تجاِؼح ط١ثح، اٌفثؼح األٌٚٝ 

(
2

١ك د. ِذّٛد تٕىاتش اٌشٕم١فٟ، ِٓ ِفثٛػاخ اٌجّؼ١ح اٌؼ١ٍّح اٌغؼٛد٠ح ٌٍمشآْ اٌىنش٠ُ ( ٟٚ٘ ترذم

 ٖ.1439ٚػٍِٛٗ)ذث١اْ(، اٌفثؼح األٌٚٝ 
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 المبحث األول: مفيوم القراءات الشاذة وبيان ضوابطيا:
 المطمب األول: تعريف القراءات الشاذة لغة واصطالحا  

 :القراءات في المغة
لساف العرب حكؿ معنى  القراءات جمع مفردىا قراءة، كمادة ] ؽ.ر.أ [ تدكر في

 ، كالقراءة مف قرأ يقرأ قراءة كقرآنا فيك قارئ.(1)الجمع كاالجتماع
فالقراءة مصدر مف قكؿ القائؿ: قرأت الشيء إذا جمعتو كضممت بعضو إلى 
بعض، كمف قكليـ: ما قرأت الناقة سمىن قط، كما قرأت جنينان، أم لـ تضـ رحميا عمى 

 (3)ء عمى ىذا: أم لفظت بو مجمكعان.. كمعنى قرأت القرآف بنا(2)كلد
 : القراءات في االصطالح

 اختمفت عبارات المؤلفيف في تعريؼ القراءات مف حيث االصطالح: 
ىي اختالؼ ألفاظ الكحي المذككر في كتبة الحركؼ أك » فقد عرفيا اإلماـ الزركشي بقكلو: 
عمـ بكيفية أداء » زرم بقكلو: ، كعرفيا اإلماـ ابف الج(4)« كيفيتيا مف تخفيؼ كتثقيؿ كغيرىا

 .(5)«كممات القرآف كاختالفيا معزكان لناقمو 
ىك مذىب يذىب إليو إماـ مف أئمة القراء مخالفان  »كقاؿ الزرقاني معرفان القراءات:

بو غيره في النطؽ بالقرآف الكريـ  مع اتفاؽ الركايات كالطرؽ عنو، سكاء أكانت ىذه المخالفة 
 .(6)«نطؽ ىيئاتيا في نطؽ الحركؼ أـ في

مف خالؿ ما سبؽ عرضو مف التعريفات حكؿ مفيـك القراءات نجد أف تعريؼ 
المحقؽ ابف الجزرم مف أضبط التعريفات كأجمعيا كأكثرىا كضكحان، فيك يشتمؿ عمى ثالثة 

 عناصر ميمة: 
 المتفؽ عمى قراءتو مف كممات القرآف.  -ُ

                                                 

 .2/393(   ِؼجُ ِما١٠ظ اٌٍغح التٓ فاسط 1)

 .103 -1/102(   ذاج اٌؼشٚط ٌٍضت١ذٞ  2)

 .103 -1/102. ذاج اٌؼشٚط  1/123(   ٌغاْ اٌؼشب التٓ ِٕظٛس 3)

 .1/313اٌثش٘اْ فٟ ػٍَٛ اٌمشآْ ٌٍضسوشٟ    (4)

   3(    ِٕجذ اٌّمشئ١ٓ التٓ اٌجضسٞ ص5)

 .1/313(   ِٕاً٘ اٌؼشفاْ فٟ ػٍَٛ اٌمشآْ ٌٍضسلأٟ 6)
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 ما جاءت قراءتو عمى صكر ككيفيات مختمفة.  -ِ
 ناد.اإلس -ّ

كتعريفو كذلؾ يشمؿ القراءات المتكاترة كالشاذة؛ كذلؾ ألف القراءات المعزكة لناقميا 
إما أف تككف متكاترة أك شاذة، كىذا التعريؼ ارتضاه الكثيركف مف المتأخريف منيـ القسطالني 

 (1) كالبنا الدمياطي كالضباع.
 الشذوذ في المغة

قاربة يضميا معنىن داللي كاحد، كىذه المعاني تدؿ كممة الشاذ في المغة عمى عدة معافو مت
شذ الرجؿ إذا انفرد عف القـك كاعتزؿ جماعتيـ، ككؿ »جاء في لساف العرب:  :االنفرادىي: 

: والقمة، (3)«،شذ الشيء( إذا ندر عف جميكره») : يقاؿ:والندرة،   (2)«،شيء منفرد فيك شاذ
كشىذَّ يىًشذُّ شىذَّان » يقاؿ: : واالفتراق(4)،«جاء القـك شذاذان أم: قالال»يركم صاحب المساف: 

شيذيكذىان إذا تفرؽ كبناءن عمى ذلؾ فالقراءة الشاذة ىي التي جمعت المنفرد ، أك النادر ، (5)،«كى
 أك القميؿ ، أك المفترؽ.

: ىك ما يقابؿ القراءة المتكاترة ، بمعنى: ما التعريف االصطالحي لمقراءة الشاذة عند القراء
ذا تقرر ذلؾ فبيف المعنى (6) ا مف غير تكاتر كاستفاضة متمقاة مف األمة بالقبكؿ،نقؿ قرآن كا 

المغكم كالمعنى االصطالحي ترابط كثيؽ فإف المنقكؿ مف غير تكاتر كاستفاضة متمقاة مف 
 األمة بالقبكؿ يصدؽ عميو كصؼ االنفراد كالندرة كالقمة كاالفتراؽ.

ادرة كقميمة بالنسبة لطرؽ ثبكتيا كركايتيا، إذ القرآف المتكاتر كالقراءة الشاذة إما أف يقاؿ: إنيا ن
 كرد بطرؽ كثيرة متكاترة اك يقاؿ: إنيا منفردة عف القراءات الثابتة بالتكاتر.

                                                 

(
1

 4، ٚاإلضاءج فٟ ت١اْ أصٛي اٌمشاءج/5، ٚإذذاف فضالء اٌثشش/1/130( أظش: ٌفائف اإلشاساخ

(
2

 3/43أظش: ٌغاْ اٌؼشب ِادج )شزر(  (

(
3

 أظش: ذاج اٌؼشٚط ٌٍضت١ذٞ ِادج )شزر(، ٚاٌصذاح ٌٍجٛ٘شٞ ِادج )ٔذس( (

(
4

 3/43أظش: ٌغاْ اٌؼشب ِادج )شزر(  (

(
5

 3/130، ِٚؼجُ ِما١٠ظ اٌٍغح 3/43أظش: ٌغاْ اٌؼشب ِادج )شزر(  (

(
6

 .1/322أظش: اٌثش٘اْ فٟ ػٍَٛ اٌمشآْ ٌٍضسوشٟ  (
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كلعؿ السبب في تسميتيا بالقراءة الشاذة يعكد إلى أنيا شذت عف الطريؽ الذم نقؿ بو القرآف 
شذت عف رسـ المصحؼ المجمع »قاؿ ابف الجزرم: حيث نقؿ بجميع حركفو نقالن متكاترنا، 

ا ف كاف إسنادىا صحيحن  (1)«.عميو كا 
 المطمب الثاني: نشأة القراءات الشاذة :

كعيد أبي بكر كعمر رضي اهلل عنيما، حتى  ملسو هيلع هللا ىلصتعددت القراءات منذ عيد النبي
ـ جاء عيد الخميفة الراشد عثماف رضي اهلل عنو، فظير الخالؼ بيف الناس في قراءاتي

فخشي تفرؽ األمة كاختالفيا، فرأل بعد التشاكر مع فقياء الصحابة جمع الناس عمى قراءة 
كاحدة، فكاف أف كضع المصحؼ العثماني كنشر في األمصار كديعي الناس إلى عدـ 

 مخالفتو.
كمف ىنا بدأ يظير الشذكذ عمى كؿ قراءة لـ تحظ باإلجماع فقد ذكرت الركايات أف 

أبعد عف قرآف المسمميف عددان مف الركايات التي لـ يستفض نقميا عف عثماف رضي اهلل عنو 
، كأعمف بطالف العمؿ بيا كأرسؿ لكؿ مصر قارئان تتفؽ قراءتو كالنسخة التي أرسمت ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

إليو، حتى أصبح مف ذلؾ الحيف رسـ المصحؼ العثماني شرطان أساسان مف شركط صحة 
 القراءة، كمتى لـ تكافقو عيٌدت شاذة. 

بقي خارج حدكد الرسـ عدده مف الحركؼ كما جاءت مصاحؼ كؿ مف عمي كأبي ك 
كابف مسعكد رضي اهلل عنيـ كغيرىـ، كقد ذكر المتتبعكف لشأف القراءات أف معظـ الحركؼ 
التي اشتممت عمييا ىذه المصاحؼ لـ تشيد العرضة األخيرة التي عرضيا الرسكؿ عمى 

 (2) جبريؿ عميو السالـ.
طمؽ عمييا مصطمح الشذكذ ىك اإلماـ ابف جرير الطبرم في تفسيره ككاف أكؿ مف أ

ڑ  ک     ک  چ في مطمع القرف الرابع عندما تعرض لقراءة ابف مسعكد في سكرة إبراىيـ :

، (4) بأنيا شاذة ال تجكز القراءة بيا لخالفيا مصاحؼ المسمميف (3)بالداؿ بدال مف النكفچ
                                                 

(
1

 1/15إٌشش فٟ اٌمشاءاخ اٌؼشش  (

(
2

 5، اٌّمٕغ ألتٟ ػّشٚ اٌذأٟ/ 24، اٌفٙشعد التٓ إٌذ٠ُ 13ّصادف التٓ أتٟ داٚد اٌ (أظش:

(
3

 263/شٛار اٌمشاءاخ ٌٍىشِأٟ 33ِخرصش فٟ شٛار اٌمشآْ ِٓ وراب اٌث١غ التٓ خا٠ٌٛٗ/(أظش: 

(
4

 13/243(أظش: جاِغ اٌث١اْ ٌٍفثشٞ 
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ت دائرتيا مع مركر الزمف كتحددت معالميا فأصبحت كىكذا نشأت القراءات الشاذة كانحسر 
عممان مف العمـك التي ليا أىميتيا كأثرىا الكاضح في إثراء المغة العربية كاألحكاـ الشرعية، 

 ككذلؾ إثراء عمـ التفسير. 
 المطمب الثالث: ضابط ما شذ من القراءات

اءة فقدت ركنان أك مف المتقرر عند عمماء ىذا الفف أف القراءات الشاذة ىي: كؿ قر 
عند  -أك الشيرة أك االستفاضة -عند الجميكر -أكثر مف أركاف قبكؿ القراءة كىي: التكاتر

ابف الجزرم كمف معو، كرسـ المصحؼ العثماني كلك احتماالن، كمكافقة كجو مف كجكه المغة 
 العربية.

اع استعماؿ فكؿ قراءة فقدت ركنان أك أكثر مف أركاف قبكؿ القراءة فيي شاذة، كقد ش
كذكر المحققكف » ىذا الضابط بيذا المعنى المحد عند أئمة القراء، يقكؿ اإلماـ أبك شامة:

مف أىؿ العمـ بالقراءة ضابطان حسنان في تمييز ما يعتمد عميو مف القراءات كما يطرح، فقالكا: 
كؿ قراءة ساعدىا خط المصحؼ مع صحة النقؿ فييا، كمجيئيا عمى الفصيح مف لغة 

رب فيي قراءة صحيحة معتبرة، فإف اختؿ أحد ىذه األركاف الثالثة أطمؽ عمى تمؾ القراءة الع
 (1)«.أنيا شاذة كضعيفة

ضابط كؿ قراءة تكاتر نقميا، ككافقت العربية، كرسـ » كقاؿ اإلماـ الجعبرم:
 (2)«.المصحؼ كلكتقديران؛ فيي مف األحرؼ السبعة، كما لـ تجتمع فيو فشاذ

كؿ قراءة كافقت العربية كلك بكجو ككافقت أحد »  ف الجزرم:كيقكؿ المحقؽ اب
المصاحؼ العثمانية كلك احتماالن كصح سندىا فيي القراءة الصحيحة التي ال يجكز ردىا كال 
يحؿ إنكارىا بؿ ىي مف األحرؼ السبعة التي نزؿ بيا القرآف ككجب عمى الناس قبكليا سكاء 

ـ عف غيرىـ مف األئمة المقبكليف، كمتى اختؿ ركف كانت عف األئمة السبعة أـ عف العشرة أ
 (3)«.مف ىذه األركاف الثالثة أطمؽ عمييا ضعيفة أك شاذة أك باطمة

                                                 

(
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 تؼذ٘ا ِٚا 131، ٠ٕٚظش: اٌّششذ اٌٛج١ض ألتٟ شاِح/5إتشاص اٌّؼأٟ / (

(
2

 1/30وٕض اٌّؼأٟ  (

(
3

 1/10إٌشش فٟ اٌمشاءاخ اٌؼشش (
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بؿ إف اإلماـ القسطالني جعؿ ىذا الضابط معياران يعكؿ عميو، كميزانان يرجع إليو 
ال أنو كانفييـ ثـ إف القراء بعد ذلؾ تفرقكا في البالد كخمفيـ أمـ بعد أمـ، إ» فقاؿ مانصو:

المتقف كغيره؛ فمذا كثر االختالؼ، كعسر الضبط ، كشؽ االئتالؼ ،كظير التخميط، كانتشر 
التفريط، كاشتبو متكاتر القراءات بفاذىا، كمشيكرىا بشاذىا؛ فمف ثـ كضع األئمة لذلؾ ميزانان 

 (1)«.يرجع إليو، كمعياران يعكؿ عميو، كىك :السند كالرسـ كالعربية
يف لنا أف السند كالرسـ كالعربية ىي الضكابط التي قررىا العمماء في معرفة كبيذا يتب

صحيح القراءة مف ضعيفيا كمف تمييز متكاترىا مف شاذىا كمف اعتماد قبكليا أك ردىا، كما 
يقاؿ عنيا مف مكافقة أك مخالفة بالنسبة لمركنيف الثاني كالثالث ) الرسـ كالعربية (، كمف 

سبة لمركف األكؿ الذم عميو المعكؿ، كبناءن عمى ىذا فالشاذ يتنكع صحة كضعؼ كحسف بالن
فمنو ما صح سنده كمنو ما ضعؼ، في مكافقة لمرسـ كالعربية، أك في مكافقة لمرسـ كمخالفة 

 لمعربية، أك في مكافقة لمعربية كمخالفة لمرسـ. 
 :كعمى ضكء ما تقدـ فيككف لمقراءة الشاذة صكران ثالثة بيانيا فيما يأتي

الصكرة األكلى: أف تككف مكافقةن لمرسـ كالعربية، كلكنيا نقمت عف الثقات بطريؽ 
اآلحاد، فمذىب الجميكر ردىا كعدـ القراءة بيا، كذىب مكي بف أبي طالب كابف الجزرم 
إلى قبكليا كصحة القراءة بيا بشرط اشتيارىا كاستفاضتيا، بؿ إف الحافظ ابف الجزرم ألحقيا 

ف لـ يبمغ مبمغيا،بالقراءة المتكات العدؿ الضابط إذا انفرد بشيء تحتممو »كعمة ذلؾ أف: (2) رة كا 
 (3)«.العربية كالرسـ، كاستفاض، كتمقي بالقبكؿ قطع بو، كحصؿ بو العمـ

أما إذا لـ تبمغ حد االشتيار كاالستفاضة فالظاىر المنع مف القراءة بيا؛ ألنيا لـ 
نم ا ىي أخبار آحاد تفيد الظف، ككصمتنا عف عدد مف تشتير كلـ تتمقاىا األمة بالقبكؿ، كا 

كالقراءة » الطرؽ محدكد، كلذا نرل ابف الصالح حينما عرؼ شكاذ القراءات، قاؿ عنيا: 
 (4)«.الشاذة: ما نقؿ قراءنان مف غير تكاتر كاستفاضة متمقاةو بالقبكؿ مف األمة
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 1/130ٌفائف اإلشاساخ ٌفْٕٛ اٌمشاءاخ ٌٍمغفالٟٔ  (
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 16أظش: ِٕجذ اٌّمشئ١ٓ / (

(
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 16اٌّصذس اٌغاتك/ (

(
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 13ِٕجذ اٌّمشئ١ٓ/ (
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بضـ الالـ األكلى،  كمف أمثمة ىذه الصكرة قراءة إبراىيـ ابف أبي عبمة الحمد هلل
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   چ كمثؿ قراءة ابف السميفع كابي السَّمَّاؿ كغيرىما في قكلو تعالى:

(.چڈ  ڈ مىفىؾى يؾى (،كبفتح الالـ في )خى  بالحاء الميممة ) نينىحِّ
الصكرة الثانية: أف تنقؿ عف الثقات بطريؽ اآلحاد، كتخالؼ رسـ المصحؼ، كيككف 

ا يقبؿ كال يقرأ بو لعمتيف؛ إحداىما: أنو لـ يؤخذ بإجماع؛ إنما أخذ ليا كجو في العربية، فيذ
بأخبار اآلحاد، كال يثبت قرآف يقرأ بو بخبر الكاحد، كالعمة الثانية: أنو مخالؼ لما قد أجمع 

كقاؿ (1) عميو فال يقطع عمى مغيبو كصحتو، كما لـ يقطع عمى صحتو ال يجكز القراءة بو،
يذه القراءة تسمى شاذة؛ لككنيا شذت عف رسـ المصحؼ المجمع ف» ابف الجزرم في منجده:

ف كاف اسنادىا صحيحان فال تجكز القراءة بيا ال في الصالة كال في غيرىا كمف  (2)«،عميو، كا 
، كقراءة چٹ   ٹ  چ أمثمة ىذه الصكرة قراءة عبد اهلل بف مسعكد )ارشدنا( في مكضع

كقراءة ابف عباس ,چڻ       ڻ   ں  ں  چ ( يفڻڻ)و ابف مسعكد كأبي الدرداء:
)ككاف أماميـ ممؾ يأخذ كؿ سفينة صالحة غصبان كأما الغالـ فكاف كافران( كنحك ذلؾ مما 

 ثبت بركايات الثقات.
 كقد اعتمد بعض العمماء ىذه الصكرة تعريفان لمقراءة الشاذة عمكمان كابف تيمية،

كأما القراءة الشاذة » قكؿ ابف تيمية:ي(5) كمكي بف أبي طالب،(4) كابف الجزرم في منجده،(3)
الخارجة عف رسـ المصحؼ العثماني مثؿ قراءة عبداهلل: ) فصياـ ثالث أياـ متتابعات (، 

 (6)«.ككقراءتو:) إف كانت إال زقية كاحدة (، كنحك ذلؾ
الصكرة الثالثة: ما نقمو غير ثقة أك نقمو ثقة، كال كجو لو في العربية، فأشار اإلماـ مكي بف 

ف كافؽ خط المصحؼ،أ كقاؿ اإلماـ ابف الجزرم عف ىذه (3) بي طالب بعدـ قبكلو حتى كا 
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 1/14، ٚإٌشش 143(  أظش: اإلتأح/
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 32(  ِٕجذ اٌّمشئ١ٓ/
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 13/393فراٜٚ أظش: ِجّٛع اٌ (
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 32أظش: ِٕجذ اٌّمشئ١ٓ/ (
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 103-10أظش: اإلتأح  (

(
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 394-13/393ِجّٛع اٌفراٜٚ  (
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 59أظش: اإلتأح  (
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فإنو إما أف يككف منقكالن عف ثقة، كال سبيؿ إلى ذلؾ فيك مما ال يقبؿ إذ ال كجو » الصكرة:
ما أف يككف منقكالن عف غير ثقة فمنعو أحرل كرده أكلى  (1)«،لو، كا 

أف صكرة ما نقمو ثقة كال كجو لو في العربية  بؿ إف اإلماـ ابف الجزرم أكضح أيضان 
ال يمكف أف يصدر إال عمى كجو السيك كالغمط كعدـ الضبط، كيعرفو األئمة المحققكف، 

 (2) كالحفاظ الضابطكف، كىك قميؿ جدان بؿ ال يكاد يكجد.
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 المبحث الثاني: اإلمام الشافعي والكتب التي أسندت قراءتو
 ألول: ترجمة موجزة عن اإلمام الشافعيالمطمب ا

 اسمو ونسبو ولقبو وكنيتو: 
ىك محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف السائب بف عبيد بف عبد 

في عبد مناؼ،  ملسو هيلع هللا ىلصيزيد بف ىاشـ بف المطمب بف عبد مناؼ يجتمع نسبو مع رسكؿ اهلل
ناؼ، فياشـ بف المطمب الذم ، كىما ابنا عبد مملسو هيلع هللا ىلصفالمطمب جد الشافعي، كىاشـ جد النبي

ينتسب الشافعي إليو ىك ابف أخي ىاشـ بف عبد مناؼ جد النبي؛ كلذلؾ يقاؿ عف الشافعي: 
كأما لقبو الشافعي فنسبة إلى جده شافع ابف السائب، كيكنى ( 1) .ملسو هيلع هللا ىلصإنو ابف عـ رسكؿ اهلل

 اإلماـ الشافعي بأبي عبد اهلل.
في نسبو، كشريكو في  ملسو هيلع هللا ىلصرسكؿ اهللقاؿ القاضي: كقد كصؼ الشافعي بأنو شقيؽ 

طيارة في مكلده، كفضيمو في آبائو؛ إال كىك قسيمو فييا إلى أف  ملسو هيلع هللا ىلصحسبو، لـ تنؿ رسكؿ اهلل
افترقا مف عبد مناؼ، فزكج المطمب ابنو ىاشمان الشفاء بنت ىاشـ بف عبد مناؼ فكلدت لو 

طمب، كىاشـ بف عبد عبد يزيد جد الشافعي، فقد كلد الشافعي الياشماف، ىاشـ بف عبد الم
، كالشفاء ملسو هيلع هللا ىلصكابف عمتو؛ ألف المطمب عـ رسكؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلصمناؼ، كالشافعي ابف عـ رسكؿ اهلل

بنت ىاشـ ابف عبد مناؼ أخت عبد المطمب عمو رسكؿ اهلل،  كأما أـ الشافعي فيي أزديو 
 (2)مف األزد.

 مولده ونشأتو ووفاتو:
ق، كىي السنة التي مات َُٓال خالؼ بيف العمماء أف اإلماـ الشافعي كلد سنة 

فييا اإلماـ أبك حنيفة~تعالى؛ الف أبا حنيفة مات ببغداد في شير رجب سنة خمسيف كمائة، 
ككلد في تمؾ السنة اإلماـ الشافعي، كقد اختمؼ العمماء في مكاف كالدتو إلى عدة أقكاؿ: 

قكؿ أنو كلد باليمف، فركاية تقكؿ إنو كلد في غزة، كاألخرل: إنو كلد بعسقالف، كركاية ثالثة ت
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1

، ٚذنٛاٌٟ اٌرسعن١ظ ٌّؼناٌٟ ِذّنذ تنٓ 2/55، ٚذاس٠خ تغذاد 1/36أظش: ِٕالة اٌشافؼٟ ٌٍث١ٙمٟ  (

 34إدس٠ظ ٌٍذافظ اتٓ دجش /

(
2

 3/3239أظش: ع١ش أػالَ إٌثالء  (
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كالمشيكر الذم عمية الجميكر: أف الشافعي كلد )بغزة(، كيمكف الجمع بيف الركايات مف أف 
 (1) كالدتو بغزة؛ ثـ حمؿ منيا إلى عسقالف ؛ ثـ إلى مكة.

عيشة  -عمك مكانتو كشرؼ نسبو-كليذا فقد نشأ الشافعي في مكة، كعاش فييا مع 
كىك ابف سبع سنيف، كحفظ المكطأ كىك ابف عشر، كخرج مف  اليتامى كالفقراء، فقرأ القرآف

مكة كلـز ىذيالن، فتعمـ كالميا، ككانت أفصح العرب، كعني بالمغة كالشعر، كاف قكم 
الذاكرة، قيؿ عنو: أنو ما نسي شيئان حفظو أبدان، ثـ قدـ بغداد سنة خمس كتسعيف كمئة 

أخذكا العمـ منو كصنؼ بيا الكتب القديمة، لميجرة، كأقاـ فييا سنتيف، فاجتمع عميو عمماؤىا ك 
كخرج إلى مكة حاجان، ثـ عاد إلى بغداد سنة ثماف كتسعيف كمئة لميجرة، فأقاـ بيا شيريف أك 
أقؿ، ثـ خرج إلى مصر فنشر العمـ بيا، كصنؼ الكتب الجديدة، كأقاـ بيا إلى حيف كفاتو 

مائتيف كأربع لميجرة عف أربع بمدينو الفسطاط بمصر يـك الجمعة آخر أياـ رجب مف عاـ 
 (2) كخمسيف سنة، كدفف في مقبرة بني عبد الحكـ بسفح جبؿ المقطـ.

 شيوخو:
أخذ اإلماـ الشافعي العمـ عف أئمة الحديث كالفقو في عصره، ككاف في مقدمتيـ 
اإلماـ مالؾ بف أنس، حيث الزمو كقرأ عميو المكطأ، كأخذ عنو فقو أىؿ المدينة ، كفي مكة 

لحديث كالفقو عف سفياف بف عيينة ، كمسمـ بف خالد الزنجي، كغيرىما، كسمع فقو أىؿ أخذ ا
بعد أف سرد أسماء  -الرأم بالعراؽ عف محمد بف الحسف الشيباني، قاؿ الحافظ ابف حجر 

: " ككانت رياسة الفقو بمكة قد انتيت إلى ابف جريج فأخذ عممو عف  -شيكخ الشافعي 
ى الكليد بف الجاركد قاؿ : كنا نتحدث نحف كأصحابنا مف أىؿ أصحابو، ثـ ركی بسنده إل

مكة أف الشافعي أخذ كتب ابف جريج عف أربعة أنفس : عف مسمـ بف خالد، كسعيد بف سالـ 
، كىذاف فقيياف ، كعف عبد المجيد بف عبدالعزيز بف أبي ركَّاد ككاف أعمميـ بابف جريج ، 

األثبات، كانتيت رئاسة الفقو بالمدينة إلى مالؾ  كعف عبداهلل بف الحارث المخزكمي ككاف مف
بف أنس فرحؿ إليو كالزمو كأخذ عنو، كانتيت رئاسة الفقو بالعراؽ إلى أبي حنيفة فأخذ عف 
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 10/212، ٚاٌثذا٠ح ٚإٌٙا٠ح 2/59أظش: ذاس٠خ تغذاد  (

(
2

 2/31، ٚشزساخ اٌز٘ة 4/164أظش: ٚف١اخ األػ١اْ  (
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صاحبو محمد بف الحسف حمؿ جمؿو ليس فييا شي إال كقد سمعو عميو، فاجتمع لو عمـ أىؿ 
صكؿ، كقٌعد القكاعد، كأذعف لو الرأم كعمـ أىؿ الحديث ، فتصرؼ في ذلؾ حتى أٌصؿ األ

 (1) المكافؽ كالمخالؼ ، كاشتير أمره كعال ذكره كأرتفع قدره حتى صار عنو ما صار.
 تالميذه:

كاف لمنزلة الشافعي في العمـ، كذيكع صيتو في البمداف في فيمو لدقائؽ المسائؿ 
:في القرآف كالحديث كالفقو كالمغة كاألدب كغيرىا، كقكتو في من اظراتو العممية، كالعمـك

كاعتماده الصحيح مف السنة األثر الكاضح في أف يحيط بو طائفة مف التالميذ الذيف رحمكا 
كمف أشيرىـ األئمة  إليو مف شتى بقاع األرض لينيمكا مف عممو، كيستفيدكا مف فقيو،

األعالـ: أحمد بف حنبؿ، قتيبة بف سعيد، يحيى بف األكثـ، الربيع المرادم، اسماعيؿ بف 
 .يحي المزني، يكنس بف عبد األعمى، عبد الرحمف بف عبد اهلل بف عبد الحكـ

 مكانتو وثناء العمماء عميو:
رزؽ االماـ الشافعي رحمو اهلل تعالی حافظة قكية منذ صغره حيث حفظ القرآف 
الكريـ كىك في السابعة مف عمره، ككاف ذا مكانة معززة عند معممو، إف كاف يحفظ الدرس 

ممو قبؿ أف يحفظو قرناؤه، فمف ثـٌ كاف يردد الدرس عمى زمالئو بعد انصراؼ مف ًفٌي مع
ميدىرِّسو،
كىك في العاشرة مف عمره، ثـ رحؿ  -رحمو اهلل تعالى-كحفظ المكطأ لإلماـ مالؾ  (2)

إلى المدينة المنكرة ليأخذ الحديث عف االماـ مالؾ رحمو اهلل تعالی فتفرس في االماـ الشافعي 
عالى الخير فقاؿ لو : يا محمد اتؽ اهلل كاجتنب المعاصي فإنو سيككف لؾ شأف رحمو اهلل ت
حتى أخذ عنو الكثير كعرؼ لو قدره، -كالـز اإلماـ مالؾ رحمو اهلل تعالی (3)مف الشأف،

 (4).كيقكؿ: إذا جاء األثر فمالؾ النجـ
ف نجا مف رحمو اهلل تعالى العراؽ مدةن مف الزمف بعد أ -كلما سكف اإلماـ الشافعي 

المحنة بحسف بيانو كاف يختمؼ إلى اإلماـ محمد بف الحسف، كاخذ عنو الكثير ككتب 
                                                 

(
1

، ٚذنٛاٌٟ اٌرسعن١ظ ٌّؼناٌٟ ِذّنذ تنٓ إدس٠نظ ٌٍذنافظ 96أظش: آداب اٌشافؼٟ ِٕٚالثٗ ٌٍنشاصٞ / (

 33-32اتٓ دجش/

(
2

 1/94شافؼٟ ٌٍث١ٙمٟ أظش: ِٕالة اٌ (

(
3

 50أظش: ٚذٛاٌٟ اٌرسع١ظ ٌّؼاٌٟ ِذّذ تٓ إدس٠ظ ٌٍذافظ اتٓ دجش / (

(
4

 1/103أظش: اٌّصذس اٌغاتك ٌٍث١ٙمٟ  (



 ليمان به محمد الزريري/ هشام به سد

 

 906 مجمة بحوث كمية اآلداب  

خو مسمـ بف يعمٌية ال يباريو احد في عصره، كلقد قاؿ لو شكتبو،حتى بمغ في العمـ مرتبة
كىك حينذاؾ ابف خمس  (1)آف لؾ أف تفتي، -كاهلل  -خالد الزنجی: افت يا ابا عبداهلل فقد 

 لما رأل شيخو فيو مف النباىة كحسف االستنباط كقكة االدراؾ. عشرة سنة
كقاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ : افقو الناس في كتاب اهلل عز كجؿ كفي سنة رسكؿ 
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، ما كاف يكفيو قميؿ في الطمب في الحديث، كقاؿ داككد الظاىرم: 

رؼ نسبو كصحة دينو كمعتقده كسخاكة لمشافعي مف الفضائؿ ما لـ يجتمع في غيره :مف ش
نفسو كمعرفتو بصحة الحديث كسقيمو كناسخو كمنسكخو كحفظ الكتاب كالسنة كسيرة الخمفاء 
، كحسف التصنيؼ، كقاؿ عبدالرحمف بف ميدم بعد أف قرأ كتاب الرسالة التي كجييا اإلماـ 

ؿ فيـ، كيعرؼ اإلماـ الشافعي رحمو اهلل تعالى إليو بعد طمب ابف ميدم منو: ىذا كالـ رج
ني قدره كمكانتو في العمـ فيرشد ابنو كيقكؿ لو : ال تترؾ لمشافعي حرفان كاحدان يعمي بف المد

 (2).إال كتبتو فإف فيو معرفة
مكانة سامية بيف عمماء عصره ببمكغ  -ىكذا تبكأ اإلماـ الشافعي رحمو اهلل تعالى
كلقد كاف رحمو اهلل تعالی إماـ مدرسة  ،مرتبة عالية في العمـ بسرعة الحفظ كسعة اإلدراؾ

فقيية سمؾ مسمكيا جـ غفير بعده، عمى مر العصكر كاألعكاـ ، كقاؿ قتيبة بف سعيد 
سحاؽ بف راىكيو: الشافعي اماـ،  ككاف الحميدم إذا جاء عنده ذكر الشافعي رحمو اهلل  كا 

الثانية كما صرح بو  ، كىك مجدد المائةتعالىتعالی، يقكؿ : حدثنا سيد الفقياء الشافعي~
فيو كفاؽ في تعالىأضؼ إلى ذلؾ ما برع اإلماـ الشافعي ~ (3)تعالىاإلماـ أحمد بف حنبؿ~

 عمـك كثيرة زادتو رفعة كمكانة عمى ما كاف فيو مف شرؼ النسب ككريـ الطباع.
 
 
 

                                                 

(
1

 243-2/239، 1/333أظش: اٌّصذس اٌغاتك  (

(
2

، ٚذنٛاٌٟ اٌرسعن١ظ ٌّؼناٌٟ ِذّنذ تنٓ إدس٠نظ ٌٍذنافظ 39أظش: آداب اٌشافؼٟ ِٕٚالثٗ ٌٍنشاصٞ / (

 43/اتٓ دجش

(
3

 2/250أظش: ِٕالة اٌشافؼٟ ٌٍث١ٙمٟ  (
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 حفظو لمقرآن وسند قراءتو:
عة مف عمره، فقرأ تعمـ اإلماـ الشافعي القرآف كحفظو في سف مبكرة في سف الساب

القرآف كجكده عمى إسماعيؿ بف قسطنطيف مقرئ مكة، ككاف رحمو اهلل دائـ التكرار لكتاب 
مع إطالع كاسع عمى تفسيره كمعانيو، كيقكؿ:  (1)اهلل كيختـ القرآف في كؿ شير ثالثيف ختمة،

 كحفظت القرآف فما عممت أنو مر بي حرؼ إال كقد عممت المعنى فيو كالمراد ما خال
 (2)حرفيف، قاؿ الراكم: حفظت أحدىما كنسيت اآلخر: أحدىما: دساىا.

ككاف اإلماـ الشافعي قمة في التفسير بعربيتو البميغة التي لـ يسمع حاضركه لحنان منو 
قط مع طكؿ مجالستيـ لو، كلقد أدرؾ سمك قيمة تفسيره تمميذه يكنس بف عبداألعمى إذ يقكؿ: 

كيقكؿ أبك الحسف الزيادم: ما رأيت  (3)ر كأنو شيد التنزيؿ،كاف الشافعي إذا أخذ في التفسي
 (4) أحدان أقدر عمى انتزاع المعاني مف القرآف كاالستشياد عمى ذلؾ مف المغة مف الشافعي.

ككاف الشافعي يقرئ الناس القرآف في المسجد الحراـ كىك ابف ثالث عشرة سنة، 
بالقرآف، أم: يتحزف بو،كيترٌنـ بو، ككاف  ككاف يقكؿ في تفسير الحديث: ليس منا مف لـ يتغف

يقكؿ: قراءتنا قراءة عبداهلل بف كثير المكي، كعمييا كجدت أىؿ مكة، مف أراد التماـ فميقرأ 
 (5) البف كثير، كمف أراد السنة فميقرأ لنافع.

، كقد قاؿ المبرد: كاف الشافعي مف أشعر الناس كآدب الناس، كاعرفيـ بالقراءات
اؿ: قرأت عمى القسط فأخذ عمٌي القرآف بغير ىمز، فسألتو عف معناه فقاؿ:اسـ كرد عنو أنو ق

 (6) نجيؿ.إلالكتاب كمثؿ التكراة كا
أما سند قراءتو فقد قرأ الشافعي القرآف عمى إسماعيؿ بف قسطنطيف مقرئ مكة، 

ى كأخبر إسماعيؿ أنو قرأ عمى شبؿ، كأخبر شبؿ أنو قرأ عمى عبداهلل بف كثير الذم قرأ عم

                                                 

(
1

 3/203، ٚاٌجشح ٚاٌرؼذ٠ً 2/154أظش: اٌّصذس اٌغاتك  (

(
2

 .2/190، ٚأدىاَ جّغ اٌمشآْ ٌٍث١ٙمٟ 9/104، ٚد١ٍح األ١ٌٚاء 2/63أظش: ذاس٠خ تغذاد (

(
3

١ظ ٌّؼاٌٟ ، ٚذٛاٌٟ اٌرسع1/20، ٚأدىاَ جّغ اٌمشآْ ٌٗ  1/234أظش: ِٕالة اٌشافؼٟ ٌٍث١ٙمٟ  (

   53ِذّذ تٓ إدس٠ظ ٌٍذافظ اتٓ دجش/

(
4

   53أظش: ذٛاٌٟ اٌرسع١ظ ٌّؼاٌٟ ِذّذ تٓ إدس٠ظ ٌٍذافظ اتٓ دجش/ (

(
5

 223، ٚأداعٓ األخثاس فٟ ِذاعٓ اٌغثؼح األخ١اس التٓ ٚ٘ثاْ/1/136أظش: اٌىاًِ ٌٍٙزٌٟ  (

(
6

   104أظش: ذٛاٌٟ اٌرسع١ظ ٌّؼاٌٟ ِذّذ تٓ إدس٠ظ ٌٍذافظ اتٓ دجش / (
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مجاىد، كأخبر مجاىد أنو قرأ عمى ابف عباس رضي اهلل عنيما، كأخبر ابف عباس رضي اهلل 
 (1) .ملسو هيلع هللا ىلصعنيما أنو قرأ عمى أبي بف كعب رضي اهلل عنو، كقرأ أبي عمى النبي

 المطمب الثاني: الكتب التي أسندت قراءة اإلمام الشافعي
لميذلي كالمستنير البف  مف الكتب التي أسندت قراءة اإلماـ الشافعي كتابي الكامؿ

كقرأت بركايتو القرآف »سكار، كقد قرأ بيا الحافظ ابف الجزرم مف ىذيف الكتابيف حيث قاؿ: 
 (2)«.مف كتاب المستنير، كحدثني بيا منو كمف كتاب الكامؿ غير كاحد

 خمسينأوال : كتاب الكامل في القراءات ال
بف سكادة أبك القاسـ يكسؼ بف عمي بف جبارة بف محمد بف عقيؿ مؤلفو ىك: 

اليذلي، األستاذ الكبير الٌرحاؿ، كالعمـ الشيير الجٌكاؿ، كلد في حدكد التسعيف كثالثمائة 
لميجرة، طاؼ البالد في طمب القراءات، كدرس النحك كدٌرسو، كعرؼ الكالـ كمذاىبو حتى 

ابف الجزرم:  ، قاؿكيصؼ بو، كقرره الكزير نظاـ الديف في مدرستو بنيسابكر فقعد سنيف كأفاد
فال أعمـ أحدان في ىذه األمة رحؿ في القراءات رحمتو، كال لقي مف لقي مف الشيكخ، تكفي 

 (3) رحمو اهلل سنة خمسة كستيف كأربعمائة لميجرة.
كيعتبر كتاب الكامؿ مف أميات كتب القراءات عمى اإلطالؽ، كمف أىـ المصادر 

ياتيـ كطرقيـ كأسانيدىـ، إذ جمع فيو اإلماـ في بياف مذاىب القراء كبياف كجكه قراءتيـ كركا
اليذلي فيو خمسيف قراءة عف أئمة األمصار الخمسة مف ألؼ كأربعمائة كتسع كخمسيف ركاية 

قاؿ في المقدمة: ألفت ىذه الكتاب فجعمتو جامعان لمطرؽ المتمكة كالقراءات المعركفة  كطريقان،
يو الحافظ ابف الجزرم كاستفاد منو كنسخت بو مصنفاتي كالكجيز كاليادم، كقد اطمع عم

كثيران، حتى أصبح الكامؿ أكثر كتب  أصكؿ النشر طرقان، حيث بمغ عدد ما أخذه ابف 
الجزرم في النشر مف كتاب الكامؿ مائة كخمسيف طريقان، كاتخذه ابف الجزرم أيضان مصدرا 

د تخمك كرقة مف أساسيان ألعظـ مؤلفاتو التي ىي عمدة كتب تراجـ رجاؿ القراءات فال تكا
ما اكتفاءن بو  كتاب غاية النياية إال كفييا ذكره لإلماـ اليذلي ككتابو الكامؿ إما استشيادان كا 

                                                 

(
1

 2/95أظش: غا٠ح إٌٙا٠ح التٓ اٌجضسٞ  (

(
2

 2/95أظش: غا٠ح إٌٙا٠ح التٓ اٌجضسٞ  (

(
3

 2/393، ٚغا٠ح إٌٙا٠ح التٓ اٌجضسٞ 2/315أظش: ذشجّرٗ فٟ ِؼشفح اٌمشاء اٌىثاس  (
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ما استدراكان عميو، كىذا يدلنا داللة كاضحة عمى مكانة اإلماـ اليذلي  مصدران لممعمكمة كا 
 .يعان كمصنفو في عمـ القراءات، كرجالو عند الحافظ ابف الجزرم رحميـ اهلل جم

كليذا فإف مف القراءات التي أسندىا اإلماـ اليذلي في كتابو الكامؿ قراءة اإلماـ 
الشافعي بسنده إلى اإلماـ ابف كثير حيث قاؿ: قرأت بيا عمى أبي محمد عبداهلل بف محمد 
الجمبانٌيبتٌنيس، قاؿ: قرأت عمى عبدالباقي بف عيف الغزاؿ عمى محمد بف أحمد بف حمداف 

عبداهلل بف عبدالحكـ عمى اإلماـ الشافعي بقراءتو عمى إسماعيؿ بف عبداهلل  عمى محمد بف
المعركؼ بالقسط عف ابف كثير، كقد اعتبر اإلماـ اليذلي قراءتو عمى  قسطنطيف المكي

إسماعيؿ محؿ االعتزاز كاالفتخار فقاؿ بعد إف سرد ركاة اإلماـ ابف كثير: فكيؼ بمف يفتخر 
 قرأت عمى شيخنا القسط. الشافعي بتممُّذه، فيقكؿ:

 ثانيا : كتاب المستنير في القراءات العشر
المؤلؼ: أبك طاىر أحمد بف عمي بف عيبيد اهلل بف عمر بف سكار الحنفي 

ىػ، مقرئ عصره، أحد الحذاؽ كمحقؽ ثقة، تمقى العمـ عمى ُِْ، كلد في سنة (1)البغدادم
مختمؼ الفنكف في القراءات كالحديث أيدم مشايخ أجالء ثقات انتيت إلييـ رئاسة العمـ في 

الشريؼ كالعربية، تحدث عنيـ بنفسو، فقاؿ: كقد كاف أشياخنا، رحمة اهلل عمييـ، ليـ قىدىـ عًمـو 
في عمـ العربية، كحذؽ بالقراءة، كمعرفة باآلثار الشاذة، ككذلؾ مف تقدميـ، فنقمكا النقؿ 

، كقاؿ فيو (2)كتاب اهلل بما ال يعممكف.. الصحيح، كأٌدكا في ذلؾ األمانة تحرجان أف يقكلكا في
الذىبي: ))... مقرئ العراؽ، أبك طاىر أحمد بف عمي... كاف ثقة مجكدان، أقرأ خمقان، كسمع 

، كقاؿ فيو العالمة ابف الجزرم: )).... األستاذ (3)الكثير، كحدث عف ابف غيالف كطبقتو((
، تكفي (4)إماـ كبير، محقؽ ثقة(( أبك طاىر البغدادم الحنفي، مؤلؼ المستنير في العشر،

                                                 
(1)

(، ِٚؼشفح اٌمشاء: 1/396(، ِٚؼجُ األدتاء: )٠9/139ٕظش: إٌّرظُ فٟ ذاس٠خ اٌٍّٛن ٚاألُِ: ) 

 (. 1/36(، ٚغا٠ح إٌٙا٠ح: )1/443)
(2)

 (. ٠1/135ٕظش : اٌّغر١ٕش : ) 
(3)

 (. 3/443اٌؼثش: ) 
(4)

 (. 1/36غا٠ح إٌٙا٠ح: ) 
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الشيخ أبك طاىر ابف سكار رحمو اهلل، يـك الثالثاء، الرابع مف شعباف سنة ست كتسعيف كأربع 
 . (1)مئة لميجرة، كدفف في مدينة بغداد في جانب الكرخ

ككتابو المستنير ذك قيمة عظيمة كأىمية كبرل سمؾ فيو مؤلفو منيجان رائعان، ككتبو 
حسف الديباجة، سيؿ العبارة، مف أكسع الكتب ركاية لمقراءات، رغب مؤلفو  بأسمكب سمس،

في أف يجمع ما قرأه عمى شيكخو، طمبان لمنفع كالمذاكرة، كحفظان لو مف الضياع، كىذا يفيـ 
مف قكلو: فأحببت أف أجمع كتابان أذكر فيو ما قرأت بو عمى شيكخي الذيف أدركتيـ مف 

 .(2)ت.القراءات تالكةن دكف ما سمع
مما جعؿ أىؿ العمـ يتسابقكف الى استنساخو كركايتو كقراءة القرآف بمضمنو، كقد  

ركاه عف المؤلؼ فطاحؿ العمماء كالشيركزم صاحب المصباح،كسبط الخياط كابف سكرة 
ما مصدران ميمان  الصدفي كغيرىـ،فكيتبمو القبكؿ مف العمماء، فقركؤه كاستقكا منو إما قراءة، كا 

ايات كالطرؽ المختمفة كتحريرىا،كليذا فقد اعتمده الحافظ ابف الجزرم في كتابو لمعرفة الرك 
 النشر في القراءات،كعده مف أىـ أصكلو التي ركل منيا القراءات.

في بياف الركايات كالطرؽ، فيك لـ يكتؼ براكو أك ركاييف لكؿ كالكتاب يعد مكسكعة 
قارئ كما فعمو بعض المؤلفيف، بؿ تكسع في الركايات كالطرؽ عف القراء العشرة، فمو عف 
ابف كثير أربع ركايات: مف بينيا ركاية اإلماـ كمحمد بف إدريس الشافعي، كقد ركاىا باإلسناد 

الحسيف بف عمي الطناجيرم سنة ثماف كثالثيف كأربع مائة، إليو فقاؿ: أخبرني بيا أبك الفرج 
قاؿ: حدثنا أبكحفص عمر بف شاىيف الكاعظ كأبك بكر أحمد بف الحسف بف شاذاف البزار، 
قاال: حدثنا أحمد بف مسعكد الزنبرم بمصر، حدثنا محمد بف عبداهلل بف عبدالحكـ، قاؿ: 

قسطنطيف، قاؿ: قرأت عيؿ بف عبداهلل بف إسما حدثنا محمد بف إدريس الشافعي، قاؿ: أخبرنا
 عمى شبؿ بف عباد،كأخبره شبؿ أنو قرأ عمى عبداهلل بف كثير. 

 
 
 

                                                 
(1)

 (. 3/205(، ٚاٌٛافٟ تاٌٛف١اخ: )1/393(، ِٚؼجُ األدتاء: )٠9/135ٕظش: إٌّرظُ: ) 
(.1/177( المستنير: )2)

 



 وتىجيها   جمعا   قراءة اإلمام الشافعي                                                                             

                    
 911 مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

 المبحث الثالث:
األوجو التي خالف فييا قراءة ابن كثير من طرق الشاطبية والطيبة ووافق أحد األوجو 

 المتواترة.
 ٖٓ-ْٕالمكضع األكؿ: سكرة البقرة/آية:

ڳ ڳ -ک گ گ گ گپكپۉ-گ ک گ گ گپقكلو تعالى:

ركل اإلماـ الشافعي القراءة بتاء الخطاب في المكضعيف، كىي قراءة أبي عمرك پڳ
كابف عامر كحفص كحمزة كالكسائي كأبي جعفر، كالباقكف مف العشرة بياء الغيبة فييما، إال 

 .(1)أف ابف كثير انفرد في المكضع األكؿ بياء الغيبة
في المكضع عمى االلتفات مف الخطاب إلى الغيبة، كفي المكضع التكجيو: القراءة بياء الغيبة 
(، أما القراءة بتاء الخطاب فجريان عمى ژژڑڑککپالثاني لمناسبة قكلو تعالى:

 تعالى كقكلوپڳڳڳپنسؽ ما قبمو مف قكلو تعالى:
كقد » ، قاؿ اإلماـ أبك عبداهلل الفاسي:پٱٻٻٻٻپپ:

عددت مكاضع الخطاب قبمو مف 
إليو فكجدتيا تنيؼ عمى عشريف پٱٻٻٻٻپپقكلو:

 (2)«.مكضعان 
 ِٗٓالمكضع الثاني: سكرة البقرة/ آية:

ركل اإلماـ الشافعي القراءة بكصؿ اليمزة مع جـز الميـ، پی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبپقكلو تعالى:
 (3).كىي قراءة حمزة كالكسائي، كالباقكف مف العشرة بيمزة قطع مفتكحة مع رفع الميـ

القطع أنو أخبر عف نفسو، عندما عايف مف قدرة اهلل في إحيائو التكجيو: حجة مف قرأ ب
المكتى، فتيقف ذلؾ بالمشاىدة، فأقر أف اهلل عمى كؿ شيء قدير، كمف قرأ بكصؿ األلؼ أنو 

                                                 

(
1

-1/432ٚاٌّغٕنٟ فنٟ اٌمنشاءاخ ٌٍٕنٛصاٚاصٞ  ،5/46، ٚاٌىاِنً 1612-5/1610أظش: إٌشش  (

439. 

(
2

 2/533، ٚاٌآلٌئ اٌفش٠ذج 1/212، ٚاٌىشف 1/131أظش: ششح اٌٙذا٠ح  (

(
3

 .1/533، ٚاٌّغٕٟ فٟ اٌمشاءاخ ٌٍٕٛصاٚاصٞ 4/46، ٚاٌىاًِ 5/1636أظش: إٌشش  (
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جعميا أمران معناه الخبر، كفاعمو: ضمير يعكد عمى اهلل أك الممؾ، كقيؿ: بؿ القائؿ ىك نفس 
نفسو منزلة غيره فخاطبيا كما يخاطب غيره فقاؿ: اعمـ  المأمكر عمى سبيؿ التبكيت، فأنزؿ

 ( 1) يا نفس ىذا العمـ اليقيف الذم لـ تككني تعممينو عمـ المعاينة.
 ُِٓالمكضع الثالث: سكرة آؿ عمراف/ آية:

ركل اإلماـ الشافعي پڌ ڌ ڎ ڎ ڈپفي قكلو تعالى: پڈپلفظ 
كالكسائي كخمؼ العاشر، كالباقكف مف  القراءة بفتح الكاك، كىي قراءة نافع كابف عامر كحمزة

 (2)العشرة بكسرىا.
التكجيو: مف قرأ بالكسر عمى أنو اسـ فاعؿ، كالمعنى: سكمكا أنفسيـ أم جعمكا ليا عالمة 
يعرفكف بيا، كمف فتح الكاك فعمى أنو اسـ مفعكؿ عمى معنى: أف غيرىـ مف المالئكة 

 (3)سكميـ.

 ّٕسكرة األنفاؿ/آية: -ُٕٗالمكضع الرابع: سكرة آؿ عمراف/ آية: 
ک ک پ، كفي قكلو تعالى:پڭ ڭ ڭ ڭ ۇپفي قكلو تعالى:پڭپلفظ

ركل اإلماـ الشافعي القراءة بضـ الياء األكلى كفتح الميـ ككسر الياء پک گ گ
الثانية مشددة عمى أنو مضارع ) ميَّز يميز(، كىي قراءة حمزة كالكسائي كيعقكب كخمؼ، 

 (4) كالتخفيؼ أنو مضارع ) ماز يميز(.كالباقكف مف العشرة بالفتح 
 ُٕٖالمكضع الخامس: سكرة آؿ عمراف/ آية:

ركل اإلماـ الشافعي القراءة بتاء الخطاب في الفعميف پپ پ ڀ ڀپقكلو تعالى:
عمى الحكاية أم: كقمنا ليـ، كىي قراءة نافع كابف عامر كحفص كحمزة كالكسائي كأبك جعفر 

عشرة بياء الغيبة فييما عمى إسناد الفعؿ إلى المذككريف في كالباقكف مف ال (5)كيعقكب كخمؼ،
 (6) صدر اآلية.

                                                 

(
1

 1/259، ٚاٌىشف 1/206، ٚششح اٌٙذا٠ح 145أظش: دجح اٌمشاءاخ / (

(
2

 .2/611، ٚاٌّغٕٟ فٟ اٌمشاءاخ ٌٍٕٛصاٚاصٞ 5/195، ٚاٌىاًِ 5/1656إٌشش أظش:  (

(
3

 (.2/246(، ٚاٌآلٌئ اٌفش٠ذج )322(، ٚششح شؼٍح )1/356(أظش: اٌىشف )

(
4

. اٌىشنف 2/623، ٚاٌّغٕنٟ فنٟ اٌمنشاءاخ ٌٍٕنٛصاٚاصٞ 5/210، ٚاٌىاِنً 5/1661(أظش: إٌشنش 

(1/369.) 

(
5

 .2/631، ٚاٌّغٕٟ فٟ اٌمشاءاخ ٌٍٕٛصاٚاصٞ 5/195، ٚاٌىاًِ 5/1664أظش: إٌشش  (

(
6

 (.1/243(، ٚششح اٌٙذا٠ح )1/333(، ٚاٌىشف )3/113(أظش: دجح أتٟ ػٍٟ )
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 ٔالمكضع السادس: سكرة المائدة/ آية:
ركل اإلماـ الشافعي القراءة بنصب الالـ، كىي قراءة پٺ ٺ ٺپقكلو تعالى: 

 (1) نافع  كابف عامر كالكسائي كيعقكب كحفص، كالباقكف مف العشرة بخفض الالـ.
كالمعنى: كامسحكا پٺپاءة الخفض أنو معطكؼ عمى المجركر قبموكتكجيو قر 

برؤكسكـ كامسحكا بأرجمكـ، كالجكاب عمى اإلشكاؿ الكارد مف أف حكـ الرجميف الغسؿ ال 
 ، المسح: أف الخفض ىنا عمى الجكار كاإلتباع لفظان ال معنى كقكليـ: حجر ضبٍّ خربو

ءة مف خفض إذ ىك معطكؼ عمى قرا (2)پڤ ڤپكمثمو ما جاء في قكلو تعالى: 
لفظان كالمعنى مختمؼ، إذ ليس المعنى يطكؼ عمييـ كلداف پپ پپعمى قكلو:

 (3)مخمدكف بحكر عيف.
كقيؿ: إف المسح يطمؽ كيراد بو الغسؿ، كىك كارد في كالميـ، يقكلكف: تمسحت 

كالمسح باليد، يككف »، فالمسح أعـ مف الغسؿ، قاؿ في المساف: (4)لمصالة، أم: تكضأت
 (5)«.مسحان باليد كغسالن 

أما تكجيو قراءة النصب فبالعطؼ عمى الكجكه كاأليدم، فعطؼ المغسكؿ عمى 
 (6)المغسكؿ؛ ألف غسؿ الرجؿ كاجبة أيضان.

 َٓالمكضع السابع: سكرة المائدة/ آية:
ركل اإلماـ الشافعي القراءة بتاء الخطاب، كىي قراءة ابف عامر، پی ی جئپقكلو تعالى:

كعمة القراءة بتاء الخطاب: االنتقاؿ مف الغيبة إلى  (3)العشرة بياء الغيبة،كالباقكف مف 
 (3) أفحكـ الجاىمية تبغكف. الخطاب عمى طريؽ االلتفات أم قؿ ليـ يا محمد 

                                                 
(

1
 .2/303، ٚاٌّغٕٟ فٟ اٌمشاءاخ ٌٍٕٛصاٚاصٞ 5/262، ٚاٌىاًِ 5/1633أظش: إٌشش  (

(
2

 22(اٌٛالؼح/

(
3

 (.2/323(، ٚاٌآلٌئ اٌفش٠ذج )343ح )(، ٚ ششح شؼ1/433ٍ(، ٚاٌّٛضخ )1/209(أظش: اإلِالء )

(
4

(، ٚفننرخ اٌٛصنن١ذ 1/433(، ٚاٌّٛضننخ )2/25(، ٚذفغنن١ش اتننٓ و)١ننش )3/215(أظننش: اٌذجننح ألتننٟ ػٍننٟ )

(3/352.) 

(
5

 «.ِغخ( »14/63()

(
6

 (.2/323(، ٚاٌآلٌئ اٌفش٠ذج )1/326(، ِٚؼأٟ اٌمشاءاخ )1/406(أظش: اٌىشف )

(
7

 .5/230، ٚاٌىاًِ 5/1633أظش: إٌشش  (

(
8

 (.2/265(، ٚششح اٌٙذا٠ح )1/439(، ٚاٌّٛضخ )1/411(أظش: اٌىشف )
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 ْٓالمكضع الثامف: سكرة المائدة/ آية:
ركل اإلماـ الشافعي القراءة بداليف، األكلى مفتكحة كالثانية پں ڻ ڻپقكلو تعالى:

اكنة عمى فؾ اإلدغاـ، كىي قراءة نافع كابف عامر كأبك جعفر، كالباقكف مف العشرة بإدغاـ س
 (2)ككؿو قرأ كفاقان لمصحفو. (1)الداؿ األكلى في الثانية فتصير داالن مشددة مفتكحة،

 ُُِالمكضع التاسع: سكرة المائدة/ آية:
ب كنصب الباء، كىي ركل اإلماـ الشافعي القراءة بتاء الخطاپۋ ۋ ۅپقكلو تعالى: 

 (3) قراءة الكسائي، كالباقكف مف العشرة بياء الغيبة كرفع الباء.
التكجيو: القراءة بتاء الخطاب كنصب الباء عمى تقدير حذؼ مضاؼ، كالمعنى: ىؿ تستطيع 

، أما القراءة بياء الغيبة كرفع الباء فعمى أنو فاعؿ، سؤاؿ ربؾ عمى أف المخاطب عيسى 
 (4)ؿ ربؾ ذلؾ، أك ىؿ يطيعؾ ربؾ كيجيبؾ عمى ذلؾ.كالمعنى: ىؿ يفع

 ِٗالمكضع العاشر: سكرة األنعاـ/ آية:
ركل اإلماـ الشافعي القراءة بياء الغيبة كالضمير لمقرآف پژ ڑ ڑپقكلو تعالى:

كالباقكف مف العشرة بتاء  (5)كلمرسكؿ لمعمـ بو عميو الصالة كالسالـ، كىي قراءة شعبة،
 (6) فيك فاعؿ اإلنذار. الخطاب عمى أنو لمرسكؿ

 ُْالمكضع الحادم: سكرة الحجر/ آية:
ركل اإلماـ الشافعي القراءة بكسر الالـ كضـ الياء منكنة پڳ  ڳ   ڳپقكلو تعالى:

 (3) مف عمك الشرؼ، كىي قراءة يعقكب، كالباقكف مف العشرة بفتح الالـ كالياء بال تنكيف.
 
 

                                                 

(
1

 .2/320، ٚاٌّغٕٟ فٟ اٌمشاءاخ ٌٍٕٛصاٚاصٞ 5/231، ٚاٌىاًِ 5/1633أظش: إٌشش  (

(
2

 (.113(أظش: اٌّمٕغ )

(
3

 .2/343، ٚاٌّغٕٟ فٟ اٌمشاءاخ ٌٍٕٛصاٚاصٞ 5/231، ٚاٌىاًِ 5/1631أظش: إٌشش  (

(
4

(، ٚفنننرخ اٌٛصننن١ذ 1/454(، ٚاٌّٛضنننخ )2/231(، ٚشنننشح اٌٙذا٠نننح )1/422شنننف )(أظنننش: اٌى

(3/363.) 

(
5

 .2/333، ٚاٌّغٕٟ فٟ اٌمشاءاخ ٌٍٕٛصاٚاصٞ 5/302، ٚاٌىاًِ 5/1633أظش: إٌشش  (

(
6

 (.2/234(، ٚششح اٌٙذا٠ح )1/443(، ٚاٌّٛضخ )1/440(أظش: اٌىشف )

(
7

 .5/439، ٚاٌىاًِ 5/1363أظش: إٌشش  (
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 ْْالمكضع الثاني عشر: سكرة المؤمنيف/ آية:
ركل اإلماـ الشافعي القراءة باأللؼ كترؾ التنكيف پپ ڀ ڀ ڀپقكلو تعالى:

عمى كزف )فعمى(، كاأللؼ فيو لمتأنيث فامتنع صرفو  لذلؾ، كىي قراءة نافع كابف عامر 
كالباقكف مف العشرة بحذؼ األلؼ كتنكيف الراء  (1)كعاصـ كحمزة كالكسائي كيعقكب كخمؼ،

 (2)عمى كزف )فعالن(.
 ُٓسبأ/ آية: -ِِالثالث عشر: سكرة النمؿ/ آية:المكضع 

ٱ ٻ ٻ ٻ پ، كفي قكلو تعالى:پی ی ی ی جئپيف قوله تعاىل: پیپلفظ 

قرأه اإلماـ ابف كثير بفتح اليمزة مف غير تنكيف في ركاية البزم پٻ پ
ككافقو أبكعمرك، كبيمزة ساكنة في ركاية قنبؿ حمالن لمكصؿ عمى الكقؼ، كقرأه اإلماـ 

 (3) بقية القراء بكسر اليمزة مع التنكيف.الشافعي ك
كعمى القراءة األكلى فيك ممنكع مف الصرؼ لمعممية كالتأنيث، عمى أنو اسـ لمقبيمة 

 (4)أك المدينة، كىك مصركؼ عمى قراءة الشافعي عمى أنو اسـ لمحي أك المكاف.

 ِٓالمكضع الرابع عشر: سكرة النمؿ/ آية:
لشافعي القراءة بتخفيؼ الالـ عمى جعميا أداة ركل اإلماـ اپڦ ڦ ڦپقكلو تعالى:

كىي قراءة أبي جعفر  (5),پٱ ٻ ٻ ٻپاستفتاح كتنبيو نحك قكلو تعالى:
كالباقكف مف العشرة بتثقيؿ الالـ عمى إدغاـ أف الناصبة في الالـ، ألف  (6)كالكسائي كركيس،
 أصميا )أف ال(.

 
 

                                                 

(
1

 6/9، ٚاٌىاًِ 5/1319ٔظش: إٌشش ا (

(
2

 (.609(، ٚإتشاص اٌّؼأٟ )2/435(، ٚششح اٌٙذا٠ح )2/129(أظش: اٌىشف )

(
3

 4/325، ٚاٌىاًِ 5/1336أظش: إٌشش  (

(
4

 (.4/1154(، ٚفرخ اٌٛص١ذ )525(، دجح أتٟ صسػح )2/156(أظش: اٌىشف )

(
5

(، ٚإػننشاب اٌمننشاءاخ 2/132ء )(، ٚاإلِننال2/153، ٚأظننش فننٟ اٌرٛج١ننٗ: اٌىشننف )62( ٠ننٛٔظ/

 (2/454(، ٚششح اٌٙذا٠ح )2/143)

(
6

 3/326، ٚاٌىاًِ 5/1333أظش: إٌشش  (



 ليمان به محمد الزريري/ هشام به سد

 

 916 مجمة بحوث كمية اآلداب  

 شرةالمبحث الرابع: األوجو التي خالف فييا القراء الع
 ُٕالمكضع األكؿ: سكرة البقرة/ آية:

كذلؾ عمى  (1)قرأ اإلماـ الشافعي بالفتح مف غير تنكيف،پٹٹڤڤپقكلو تعالى:
، كىي منفية پٹپصفة لػػپڤڤپأنيا ال نافية لمجنس، كخبرىا محذكؼ، ك

 (2) .پڤڤپمف حيث المعنى؛ كلذلؾ عطؼ عمييا جممة منفية، كىي
 ُٕٖ:المكضع الثاني: سكرة البقرة/ آية

قرأ اإلماـ الشافعي , پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپقكلو تعالى:
مف باب اإلضمار ( 3) ،پٻپبفتح اليمزة كالحاء عمى البناء لمفاعؿ كنصب

 (4) لداللة المعنى عميو، إذ معمـك لممؤمنيف أف الذم يحؿ كيحـر ىك اهلل.
 ِّّالمكضع الثالث: سكرة البقرة/ آية:

قرأ اإلماـ الشافعي بالنكف مع فتحيا ككسر الالـ پۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉپقكلو تعالى:
 (5)بالنصب.پۅپمسندان الفعؿ إلى ضمير اهلل تعالى ك

 ِّٕالمكضع الرابع: سكرة البقرة/ آية:
عمى معنى (6) قرأ اإلماـ الشافعي بألؼ بيف النكف كالسيف ) تىناسىكيٍا(،چىئ  ىئ  ی  یچ قكلو تعالى:

 (3) تذكره. معنى ال تتكمفكا نسيانو، أم تيممكا أسباب
 

                                                 

(
1

 65،  ، شٛار اٌمشاءاخ ٌٍىشِأٟ/5/32(أظش: اٌىاًِ ٌٍٙزٌٟ 

(
2

 1/233، ٚاٌىشاف 1/256، ٚاٌثذش اٌّذ١ظ 1/134(اػشاب اٌمشاءاخ اٌشٛار 

(
3

 19اتٓ خا٠ٌٛٗ/ ،  ِخرصش4/264(أظش: اٌىاًِ ٌٍٙزٌٟ 

(
4

 2/56(اٌثذش اٌّذ١ظ 

(
5

، ٚاٌّغٕننٟ فننٟ اٌمننشاءاخ اٌشننارج 93،  شننٛار اٌمننشاءاخ ٌٍىشِننأٟ/5/133(أظننش: اٌىاِننً ٌٍٙننزٌٟ 

 2/225، ٚاٌثذش اٌّذ١ظ1/513ٌٍٕٛصاٚاصٞ 

(
6

، ٚاٌّغٕنننٟ فنننٟ اٌمنننشاءاخ 100،  شنننٛار اٌمنننشاءاخ ٌٍىشِنننأٟ/5/133أظنننش: اٌىاِنننً ٌٍٙنننزٌٟ  (

 1/542ٌٍٕٛصاٚاصٞ 

(
7

 2/325ٚاٌثذش اٌّذ١ظ 1/233أظش: إػشاب اٌمشاءاخ اٌشٛار  (
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 ِٓٔالمكضع الخامس: سكرة البقرة/ آية:
كالربكة  (1)قرأ اإلماـ الشافعي بكسر الراء،ڇڀ           ڀ  ڀ  ڇ قكلو تعالى:

 األرض المرتفعة، كالكسر أحد لغاتيا الثالث.
 ِٗالمكضع السادس: سكرة النساء/ آية:

اـ الشافعي في قرأ اإلمڇچ  چ   ڇ  ڇ   ڇوڇٺ  ٿ  ٿ         ٿڇ قكلو تعالى:
 (2) المكضعيف بتشديد الياء.

 ُُٓالمكضع السابع: سكرة النساء/ آية:
قرأ اإلماـ الشافعي عف ابف كثير بالغيف ڇڃ  ڃ   ڃ  چ  ڇ قكلو تعالى:

يىتًَّبغڇالمعجمة  (3) مف االبتغاء. ڇكى
 ُْٖالمكضع الثامف: سكرة النساء/ آية:

 (4)عي عف ابنكثير بفتح الظاء كالالـ،قرأ اإلماـ الشافڇپ      ڀ  ڀڇ قكلو تعالى:
مبنيان لمفاعؿ عمى معنى ال يحب اهلل الجير بالسكء لكف الظالـ يحبو كيفعمو، أك أف المعنى ال 

 (5)يحب اهلل الجير بالسكء لكف مف ظمـ فإف اهلل ال يخفى عميو أمره.
 ٔٗالمكضع التاسع: سكرة المائدة/ آية:

اإلماـ الشافعي عف ابف كثير بفتح اليمزة  قرأچٱ  ٻ  ٻ  ٻ     چ قكلو تعالى:
 (6) (، بمعنى أحؿ اهلل لكـ.ٻكالحاء عمى البناء لمفاعؿ كنصب )

 
 

                                                 
(

1
 1/522، ٚاٌّغٕٟ فٟ اٌمشاءاخ اٌشارج ٌٍٕٛصاٚاصٞ 94،  شٛار اٌمشاءاخ ٌٍىشِأٟ/5/151أظش: اٌىاًِ ٌٍٙزٌٟ  (

(
2

 2/635، ٚاٌّغٕٟ فٟ اٌمشاءاخ  ٌٍٕٛصاٚاصٞ 5/244أظش: اٌىاًِ ٌٍٙزٌٟ (

(
3

 ،2/634ٚاٌّغٕٟ فٟ اٌمشاءاخ ٌٍٕٛصاٚاصٞ  143، شٛار اٌمشاءاخ ٌٍىشِأٟ/5/243أظش: اٌىاًِ ٌٍٙزٌٟ  (

(
4

 2/694، ٚاٌّغٕٟ فٟ اٌمشاءاخ ٌٍٕٛصاٚاصٞ 146،  شٛار اٌمشاءاخ ٌٍىشِأٟ/5/252أظش: اٌىاًِ ٌٍٙزٌٟ  (

(
5

 3/396ٚاٌثذش اٌّذ١ظ 1/413إػشاب اٌمشاءاخ اٌشٛار  1/203أظش: اٌّذرغة  (

(
6

، 2/334ٌٍٕنٛصاٚاصٞ ، ٚاٌّغٕنٟ فنٟ اٌمنشاءاخ 161،  شنٛار اٌمنشاءاخ ٌٍىشِنأٟ/4/264ٌٟ أظش: اٌىاًِ ٌٍٙز (

 1/459إػشاب اٌمشاءاخ اٌشٛار 
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 َُُالمكضع العاشر: سكرة المائدة/ آية:
قرأ اإلماـ الشافعي عف ابف كثير عمى تسمية الفاعؿ بفتح چۇ  ۇچ قكلو تعالى:

 (1) التاء كضـ الداؿ بمعنى تظير.
 ٗٓشر: سكرة األنعاـ/ آية:المكضع الحادم ع

قرأ اإلماـ الشافعي عف ابف كثير برفع خفض الكممات چجئ  حئ        مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  چ قكلو تعالى:
 (3) إذ أف مكضعيا الرفع عمى االبتداء؛ ألف مف زائدة.چی  یچ حمالن عمى مكضع(2)الثالث؛

 ُٔٓالمكضع الثاني عشر: سكرة األعراؼ/ آية:
قرأ اإلماـ الشافعي عف ابف كثير بالسيف چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ چقكلو تعالى:

 (4) مع فتح اليمزة الثانية )أىسىاءى(مف اإلساءة.
 َُٔالمكضع الثالث عشر: سكرة اإلسراء/ آية:

عمى  (5)قرأ اإلماـ الشافعي عف ابف كثير بتشديد الراء،چڀ  ڀ  چ قكلو تعالى:
نزلناه مفرقان، كيمكف أف يككف فٌرؽ بمعنى فٌصؿ، إرادة الكثرة أكتفريقو شيئان بعد شيء أم: 

 (6) كعمى ذلؾ يككف المعنى كقرآنان فرقناه أم فصمناه.
 
 

 َُِالمكضع الرابع عشر: سكرة الكيؼ/ آية:
                                                 

(
1

، ٚاٌّغٕنننٟ فنننٟ اٌمنننشاءاخ 161،  شنننٛار اٌمنننشاءاخ ٌٍىشِنننأٟ/5/233أظنننش: اٌىاِنننً ٌٍٙنننزٌٟ  (

 1/461، إػشاب اٌمشاءاخ اٌشٛار 2/336ٌٍٕٛصاٚاصٞ 

(
2

، ٚاٌّغٕنننٟ فنننٟ اٌمنننشاءاخ 169،  شنننٛار اٌمنننشاءاخ ٌٍىشِنننأٟ/5/293أظنننش: اٌىاِنننً ٌٍٙنننزٌٟ  (

 2/365ٌٍٕٛصاٚاصٞ 

(
3

 4/146ٚاٌثذش اٌّذ١ظ 1/432أظش: إػشاب اٌمشاءاخ اٌشٛار  (

(
4

، ٚاٌّغٕنننٟ فنننٟ اٌمنننشاءاخ 161،  شنننٛار اٌمنننشاءاخ ٌٍىشِنننأٟ/4/233أظنننش: اٌىاِنننً ٌٍٙنننزٌٟ  (

 4/300ٚاٌثذش اٌّذ١ظ 1/261، اٌّذرغة 2/356ٌٍٕٛصاٚاصٞ 

(
5

، ٚاٌّغٕنننٟ فنننٟ اٌمنننشاءاخ 234،  شنننٛار اٌمنننشاءاخ ٌٍىشِنننأٟ/5/433أظنننش: اٌىاِنننً ٌٍٙنننزٌٟ  (

 3/1145ٌٍٕٛصاٚاصٞ 

(
6

 6/34، ٚاٌثذش اٌّذ١ظ 2/23أظش: اٌّذرغة  (
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قرأ اإلماـ الشافعي عف ابف كثير بإسكاف السيف كضـ چڍ  ڌ  ڌچ قكلو تعالى:
كقكعو  -مع أنو نكرة-مجيئو مبتدأ  كىك اسـ فاعؿ بمعنى كاؼ، مبتدأ كالذم سكغ (1)الباء،

 (2)چڎ  ڎ    چ في أسمكب االستفياـ، كالخبر
 ُٔالمكضع الخامس عشر: سكرة مريـ عمييا السالـ/ آية:

عمى أنو خبر لمبتدأ  (3)قرأ اإلماـ الشافعي عف ابف كثير بالرفع،چۉ  ۉ  چ قكلو تعالى:
 (4)چ     ې  ې  ې چ محذكؼ تقديره تمؾ أك ىي، أك أنو مبتدأ خبره

 ٖٗالمكضع السادس عشر: سكرة طو/ آية: 
قرأ اإلماـ الشافعي عف ابف چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  چ قكلو تعالى:

 (5)كثير بالنصب في الفعميف عمى )أف( الناصبة لمفعؿ.
 ٗٓالمكضع السابع عشر: سكرة الزمر/ آية:

الشافعي عف ابف كثير  قرأ اإلماـچٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦچقكلو تعالى:
(، عمى ڤ     ڦ  ڦ ( ككسر فتح التاء في األفعاؿ الثالثة بعدىا )ڤبكسر فتح الكاؼ في )

تكجيو الخطاب لمنفس، كأنو قاؿ: أف تقكؿ نفس ياحسرتى عمى ما فرطت في جنب اهلل، بمى 
 (6)قد جاءتؾ أيتيا النفس آياتي فكذبت بيا، أجرل الكالـ كمو عمى النفس.

 الخاتمة

                                                 

(
1

، ٚاٌّغٕنننٟ فنننٟ اٌمنننشاءاخ 295،  شنننٛار اٌمنننشاءاخ ٌٍىشِنننأٟ/5/493أظنننش: اٌىاِنننً ٌٍٙنننزٌٟ  (

 3/1136ٌٍٕٛصاٚاصٞ 

(
2

 6/166، ٚاٌثذش اٌّذ١ظ 2/34ذرغة أظش: اٌّ (

(
3

، ٚاٌّغٕنننٟ فنننٟ اٌمنننشاءاخ 302،  شنننٛار اٌمنننشاءاخ ٌٍىشِنننأٟ/5/499أظنننش: اٌىاِنننً ٌٍٙنننزٌٟ  (

 3/1203ٌٍٕٛصاٚاصٞ 

(
4

 6/201، ٚاٌثذش اٌّذ١ظ 2/52أظش: إػشاب اٌمشاءاخ اٌشٛار  (

(
5

ٟ اٌمنننشاءاخ ، ٚاٌّغٕنننٟ فننن311،  شنننٛار اٌمنننشاءاخ ٌٍىشِنننأٟ/5/512أظنننش: اٌىاِنننً ٌٍٙنننزٌٟ  (

 6/369، ٚاٌثذش اٌّذ١ظ 2/35، إػشاب اٌمشاءاخ اٌشٛار 3/1242ٌٍٕٛصاٚاصٞ 

(
6

، ٚاٌّغٕنٟ فنٟ اٌمنشاءاخ 415،  شٛار اٌمشاءاخ ٌٍىشِنأٟ/136-6/135أظش: اٌىاًِ ٌٍٙزٌٟ  (

 3/436، ٚاٌثذش اٌّذ١ظ 2/411، إػشاب اٌمشاءاخ اٌشٛار 4/1599ٌٍٕٛصاٚاصٞ 
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الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كالصالة كالسالـ عمى خاتـ الرسؿ كعمى آلو 
 كصحبو كمف كااله، كبعد:

فإني ال أدعي الكماؿ فيما كتبتو كجمعتو عف قراءة اإلماـ الشافعي، فالكماؿ هلل كحده، 
ي ليذ كليس ىذا إال عمالن متكاضعان أقدمو، اجتيدت فيو قدر المستطاع، كمف خالؿ معايشت

 البحث خمصت إلى بعض النتائج:
  أكالن: أف اإلماـ الشافعي إماـ مف أئمة القراء، ظير جميان تأثره بقراءة اإلماـ ابف

 كثير، ككاف يقكؿ: قراءتنا قراءة عبداهلل بف كثير، كعمييا كجدت أىؿ مكة.

 :ت الشاذة، تنكعت قراءة اإلماـ الشافعي إذ كجد فييا القراءات المتكاترة كالقراءاثانيان
 كىي عمى تنكعيا متكافقة غير متعارضة.

  ثالثان: تعتبر ركاية اإلماـ الشافعي عف ابف كثير مف الركايات التي صح سندىا إلى
 عصر ابف الجزرم، إال أف ذلؾ ال يكفي في أف تككف الركاية متكاترة.

 ير رابعان: أغمب قراءات اإلماـ الشافعي جاءت متكافقة مع قراءة اإلماـ ابف كث
 المكي.

 .خامسان: أف اإلماـ الشافعي كافؽ القراء العشرة في قراءات كثيرة 

  :بينت ىذه الدراسة بأدلة قاطعة أف قراءات األئمة الفقياء لـ تكف بركاية حفص سادسان
نما قراءات أخرل مثؿ قراءة نافع المدني التي قرأ بيا اإلماـ مالؾ، كقراءة  عف عاصـ، كا 

حيث ذكرنا إسناده الكامؿ، إلى غير ذلؾ أ بيا اإلماـ الشافعي ابف كثير المكي التي قر 
مف القراءات، مما يدؿ أف عمى القراءات القرآنية المتكاترة كانت مشتيرة منذ القركف 

 األكلى.
  سابعان: أف القراءات القرآنية المتكاتر منيا كالشاذ تعد مصدران أساسان مف مصادر

ياد بقراءة شاذة خير مف االستشياد ببيت ال المغة في قكاعدىا المختمفة، فاالستش
 يعرؼ قائمو.
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 قائمة المراجع
إتننشاص اٌّؼننأٟ ِننٓ دننشص األِننأٟ: ٌاِنناَ أتننٟ شنناِح اٌذِشننمٟ، ذذم١ننك اٌشنن١خ إتننشا١ُ٘  (1)

 ػفٛج ػٛض ، طثغ ششوح ِصففٝ اٌثاتٟ اٌذٍثٟ ٚأٚالدٖ ، ِصش.

ّذ اٌثٕاء اٌنذ١ِاطٟ إذذاف فضالء اٌثشش فٟ اٌمشاءاخ األستغ ػشش: ٌاِاَ أدّذ تٓ ِذ (2)

 ، ذصذ١خ ٚذؼ١ٍك اٌش١خ ػٍٟ تٓ ِذّذ اٌصثاؽ، طثغ ِىرثح اٌّشٙذ اٌذغ١ٕٟ، اٌما٘شج.

آداب اٌشنننافؼٟ ِٕٚالثنننٗ، ٌاِننناَ اٌنننشاصٞ، ذذم١نننك: ػثنننذاٌغٕٟ ػثنننذاٌخاٌك، داس اٌىرنننة  (3)

 اٌؼ١ٍّح، ت١شٚخ.

 ،2اٌمنننا٘شج، ط ،جّنننغ اٌث١ٙمنننٟ، إٌاشنننش: ِىرثنننح اٌخنننأجٟ -أدىننناَ اٌمنننشآْ ٌٍشنننافؼٟ  (4)

 1994َ-٘ـ1414

إػشاب اٌمشاءاخ اٌغثغ ٚػٍٍٙا، التٓ خا٠ٌٛٗ، ذذم١ك: د. ػثذ اٌشدّٓ اٌؼ)١ّ١ٓ، ِفثؼنح  (5)

 ٘ـ.1413اٌّذٟٔ، ِصش، اٌفثؼح األٌٚٝ، 

اٌثمناء  إِالء ِا ِٓ تٗ اٌشدّٓ ِٓ ٚجٖٛ اإلػشاب ٚاٌمنشاءاخ فنٟ ج١ّنغ اٌمنشآْ، ألتنٟ (6)

 «.تذْٚ ذاس٠خ»ٌما٘شج اٌؼىثشٞ، ذصذ١خ األعرار: إتشا١ُ٘ ػفٛج، داس اٌذذ٠س، ا

اٌمنا٘شج،  -اٌثذا٠ح ٚإٌٙا٠ح: ألتٟ إٌذاء إعّاػ١ً تٓ و)١نش اٌذِشنمٟ، داس اٌش٠ناْ ٌٍرنشاز (3)

 ٘ـ1403اٌفثؼح األٌٚٝ ، 

ذننناج اٌؼنننشٚط ِنننٓ جنننٛا٘ش اٌماِٛط:ِذّنننذ ِشذضنننٝ اٌضت١نننذٞ، داس اٌفىنننش ٌٍفثاػنننح  (3)

 ٘ـ.1414ٚإٌشش، ت١شٚخ، اٌفثؼح األٌٚٝ، 

د١اْ األٔذٌغٟ، ذذم١ك: ػادي ػثنذ اٌّٛجنٛد ٚصِالئنٗ، داس ذفغ١ش اٌثذش اٌّذ١ظ، ألتٟ  (9)

 ٘ـ.1413اٌىرة اٌؼ١ٍّح، ت١شٚخ، اٌفثؼح األٌٚٝ، 

ذٛاٌٟ اٌرسعن١ظ تّؼناٌٟ ِذّنذ تنٓ إدس٠نظ، التنٓ دجنش اٌؼغنمالٟٔ، ذذم١نك: أتنٟ اٌفنذاء  (10)

 ٖ.1406، 1اٌماضٟ، داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح، ت١شٚخ، ط: 

)ّنناْ تننٓ عننؼ١ذ اٌننذأٟ، ػٕننٟ ترصننذ١ذٗ اٌر١غنن١ش فننٟ اٌمننشاءاخ اٌغننثغ، ألتننٟ ػّننشٚ ػ (11)

 ٘ـ.1416ٚساجؼٗ: أٚذ٠ٛش ذضي، داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح، ت١شٚخ،اٌفثؼح األٌٚٝ، 

جنناِغ اٌث١نناْ فننٟ اٌمننشاءاخ اٌغننثغ، ألتننٟ ػّننشٚ ػ)ّنناْ تننٓ عننؼ١ذ اٌننذأٟ، ذذم١ننك:  (12)

ػثنننذاٌشد١ُ اٌفش٘نننٟٛٔ ٚد. ٠ذ١نننٝ ِنننشاد، داس اٌذنننذ٠س، اٌمنننا٘شج، اٌفثؼنننح األٌٚنننٝ، 

 ٘ـ.1423

شاءاخ، ألتننٟ صسػننح، ذذم١ننك: عننؼ١ذ األفغننأٟ، ِلعغننح اٌشعنناٌح، ت١ننشٚخ، دجننح اٌمنن (13)

 ٘ـ.1404اٌفثؼح اٌشاتؼح، 
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تىنش تنٓ  اٌذجح ٌٍمشاء اٌغثؼح أئّح األِصاس تاٌذجاص ٚاٌؼشاق ٚاٌشاَ اٌز٠ٓ رونشُ٘ أتنٛ (14)

ِجا٘ذ، ألتٟ ػٍٟ اٌفاسعٟ، ذذم١ك: تذس اٌذ٠ٓ لٙٛجٟ ٚجّاػح، داس اٌّسِْٛ ٌٍرنشاز، 

 ٘ـ.1404ٌٚٝ، دِشك، اٌفثؼح األ

اٌغننثؼح فننٟ اٌمننشاءاخ: ٌاِنناَ اتننٓ ِجا٘ننذ، ذذم١ننك د. شننٛلٟ ضنن١ف، داس اٌّؼنناسف،  (15)

 ٘ـ.1400ِصش، اٌفثؼح اٌ)ا١ٔح، 

طثماخ اٌمشاء، شّظ اٌذ٠ٓ ِذّذ تنٓ أدّنذ تنٓ ػ)ّناْ اٌنز٘ثٟ، ذذم١نك:د. أدّنذ خناْ،  (16)

ِشونننض اٌٍّنننه ف١صنننً ٌٍثذنننٛز ٚاٌذساعننناخ اإلعنننال١ِح، اٌش٠ننناض، اٌفثؼنننح األٌٚنننٝ، 

 َ.1993٘ـ، 1413

طالئننغ اٌثشننش فننٟ ذٛج١ننٗ اٌمننشاءاخ اٌؼشننش، ٌّذّننذ اٌصننادق لّذنناٚٞ، اٌفثؼننح األٌٚننٝ  (13)

 «.تذْٚ ذاس٠خ»

غا٠ح إٌٙا٠ح فٟ طثماخ اٌمشاء:ألتٟ اٌخ١شِذّذ تٓ اٌجضسٞ، ػٕٟ تٕششٖ: ج. تشجغنرش  (13)

 ٘ـ.1402اعرش، داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح، ت١شٚخ، اٌفثؼح اٌ)اٌ)ح، 

ألتٟ اٌذغٓ ػٍٟ تٓ ِذّذ اٌغخاٚٞ، ذذم١ك:د. ِنٛالٞ فرخ اٌٛص١ذ فٟ ششح اٌمص١ذ:  (19)

 ٘ـ.1426ِذّذ األدس٠غٟ، ِىرثح اٌششذ، اٌش٠اض، اٌفثؼح اٌ)ا١ٔح، 

اٌماِٛط اٌّذ١ظ، ٌٍف١شٚصآتادٞ، داس إد١ناء اٌرنشاز اٌؼشتنٟ، ت١نشٚخ، اٌفثؼنح األٌٚنٝ،  (20)

 ٘ـ.1413

اْ، تر٠ّٛنً اٌىاًِ فٟ اٌمشاءاخ اٌخّغ١ٓ، ٌاِاَ اٌٙنزٌٟ، ذذم١نك د. ػّنش ٠ٛعنف دّنذ (21)

ِٓ وشعٟ اٌش١خ ٠ٛعف تٓ ػثذاٌٍف١ف ج١ًّ ٌٍمشاءاخ اٌمشآ١ٔح تجاِؼح ط١ثح، اٌفثؼنح 

 1436ٖاألٌٚٝ 

اٌىشف ػٓ ٚجٖٛ اٌمشاءاخ اٌغثغ ٚػٍٍٙا: ٌّىٟ تٓ أتٟ طاٌنة، ذذم١نك د.ِذ١نٟ اٌنذ٠ٓ  (22)

 ٘ـ.1413سِضاْ، ِلعغح اٌشعاٌح، ت١شٚخ، اٌفثؼح اٌخاِغح، 

أتننٛ ػثننذم ِذّننذ تننٓ اٌذغننٓ اٌفاعننٟ، ذذم١ننك:  اٌآلٌننئ اٌفش٠ننذج فننٟ شننشح اٌمصنن١ذج: (23)

ػثنننذاٌشصاق تنننٓ ػٍنننٟ إتنننشا١ُ٘ ِٛعنننٝ، ِىرثنننح اٌششنننذ، اٌش٠ننناض، اٌفثؼنننح األٌٚنننٝ، 

 ٘ـ.1426

ٌغنناْ اٌؼننشب: ِذّننذ تننٓ ِىننشَ تننٓ ِٕظننٛس، داس صننادس، ت١ننشٚخ، اٌفثؼننح اٌغنناتؼح،  (24)

2011.َ 

لاعننُ  ِجّننٛع اٌفرنناٜٚ، ٌشنن١خ اإلعننالَ اتننٓ ذ١ّ١ننح، جّننغ ٚذشذ١ننة: ػثننذ اٌننشدّٓ تننٓ (25)

 ٘ـ.1393إٌجذٞ، اٌفثؼح اٌ)ا١ٔح، 

اٌّذرغة فٟ ذث١١ٓ ٚجٖٛ شٛار اٌمشاءاخ ٚاإل٠ضاح ػٕٙا، ألتٟ اٌفرخ ػ)ّاْ تٓ جٕنٟ،  (26)

ذذم١نننك: ػٍنننٟ إٌجنننذٞ ٔاصنننف ٚ د.ػثنننذاٌذ١ٍُ إٌجننناس ٚد. ػثنننذاٌفراح شنننٍثٟ، ٚصاسج 

األٚلننناف، اٌّجٍنننظ األػٍنننٝ ٌٍشنننلْٚ اإلعنننال١ِح، تّصنننش، ٌجٕنننح إد١ننناء ورنننة اٌغنننٕح، 

 ٘ـ. 1424
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اٌّغننر١ٕش فننٟ اٌمننشاءاخ اٌؼشننش، التننٓ عننٛاس اٌثغننذادٞ، ذذم١ننك: د. ػّنناس اِنن١ٓ اٌننذدٚ،  (23)

 1426ٖ، 1داساٌثذٛز ٌٍذساعاخ اإلعال١ِح، دتٟ، ط:

ِؼنننأٟ اٌمنننشاءاخ، ألتنننٟ ِٕصنننٛس األص٘نننشٞ، ذذم١نننك: د. ػ١نننذ ِصنننففٝ، د. ػنننٛض  (23)

 ٘ـ. 1412اٌمٛصٞ، اٌفثؼح األٌٚٝ، 

دّننذ تننٓ فنناسط، ٚضننغ دٛاشنن١ٗ:إتشا١ُ٘ شننّظ ِؼجننُ ِمننا١٠ظ اٌٍغننح : ألتننٟ اٌذغنن١ٓ أ (29)

 ٘ـ.1420اٌذ٠ٓ، داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح، ت١شٚخ، اٌفثؼح األٌٚٝ، 

ِؼشفنح اٌمننشاء اٌىثناس ػٍننٝ اٌفثمنناخ ٚاألػصناس، ٌشننّظ اٌننذ٠ٓ اٌنز٘ثٟ، ذذم١ننك: تشنناس  (30)

 ٘ـ.1403ػٛاد ٚص١ٍ١ِٗ، ِلعغح اٌشعاٌح، اٌفثؼح اٌ)ا١ٔح، 

شج، ِذّذ عاٌُ ِذ١غٓ، داس اٌج١نً، ت١نشٚخ، اٌّغٕٟ فٟ ذٛج١ٗ اٌمشاءاخ اٌؼشش اٌّرٛاذ (31)

 َ.1993٘ـ، 1413اٌفثؼح اٌ)اٌ)ح، 

اٌّغٕننٟ فننٟ اٌمننشاءاخ ِذّننذ تننٓ أتننٟ ٔصننش ٌٍٕننٛصاٚاصٞ، ذذم١ك:د.ِذّننٛد تننٓ ونناتش  (32)

 اٌشٕم١فٟ، ٔشش اٌجّؼ١ح اٌؼ١ٍّح اٌغؼٛد٠ح ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ ) ذث١اْ(

ٟٔ، ذذم١نك: ِذّنذ اٌّمٕغ فٟ ِؼشفح ِشعَٛ ِصادف أً٘ األِصاس، ألتنٟ ػّنشٚ اٌنذا (33)

 ٘ـ.1403أدّذ د٘اْ، داس اٌفىش، دِشك، 

 ِٕالة اٌشافؼٟ، ٌٍذافظ اٌث١ٙمٟ، اخرصاس ٚذؼ١ٍك: ِذّذ ٔٛس اٌذ٠ٓ اٌثٕجشٞ. (34)

 اٌّٛضخ فٟ ٚجٖٛ اٌمنشاءاخ ٚػٍٍٙنا، ٌٕصنش تٓن ػٍٟن اٌشن١شاصٞ اٌّؼنشٚف تناتٓ أتٟن ِنش٠ُ، (35)

ظ اٌمنشآْ اٌىنش٠ُ ذذم١ك: د. ػّنش دّنذاْ اٌىث١غنٟ، ِفثٛػناخ اٌجّاػنح اٌخ١ش٠نح ٌرذفن١

 ٘ـ.1414تجذج، اٌفثؼح األٌٚٝ، 

إٌشش فٟ اٌمشاءاخ اٌؼشش: أتنٛ اٌخ١نش ِذّنذ تنٓ اٌجنضسٞ، ساجؼنٗ ػٍنٝ اٌضنثاع، داس  (36)

 اٌفىش ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ.

إٌشش فٟ اٌمشاءاخ اٌؼشش، ذذم١ك: د. اٌغاٌُ اٌشٕم١فٟ، ٔشش ِجّغ اٌٍّنه فٙنذ ٌفثاػنح  (33)

 اٌّصذف اٌشش٠ف.

اٌذ٠ٓ خ١ًٍ تٓ آ٠ثه اٌصفذٞ، اػرٕٝ تنٗ: إدغناْ ػثناط، داس اٌٛافٟ تاٌٛف١اخ، ٌصالح  (33)

 ٘ـ.1339صادس، ت١شٚخ، 

 
 
 


