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 اإلمام البنَّا الدمياطي وجهوده في القراءات  
 من خالل كتابه "  إتحاف فضالء البشر" 
 د. سوسن بنت حسن بن حسن الدوبي 

 األستاذ المساعد بقسم القراءات بكلية الدعوة وأصول الدين 
 بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

 الملخــــــص 
 صطفى، وبعد:الحمد هلل وكفى والصالة والسالم على عباده الذين ا 

 تحتوي صفحات البحث على موضوع:" اإلمام البنَّا الدمياطي وجهوده في القراءات  
 من خالل كتابه "  إتحاف فضالء البشر"

محححن  ، وكوكحححهمحححن مةاكحححا كتحححاا اإلتححححاف العلميحححا العاليحححا وتتضحححه يةميحححا ةحححذا البححححث       
والعلححوم المتعلقححا مهححا مححن علحح   المصححادو والمراجححم المتححلخرة التححي يرجححم إل هححا فححي علحح  القححراءات

الرس ، وعل  الفواصل )عد ِّ اآلي(، وعل  الوقف واالمتححداء، وعلحح  التوجيححه واال تاححاا، والقححراءات 
 األوبم الشواذ، بلسلوا سهل دق ق ومنظ ، ليع  النفم ويحصل المراد.

وقد قسمت البحححث إلححى: مقدمححا، وتمه ححد، وحالحححا مبا ححث، وقححد تضححمن كححل مبحححث منهححا  
عحححدة مطالحححت، وخاتمحححا تضحححمنت يمحححرا النتحححاوف ويةححح  التوصحححيات، وفهحححر  عحححام للمصحححادو  علحححى

 فقد ا توت على يمرا النتاوف والتوصيات، ومنها:  الخاتمةوالمراجم، ويما 
ا-1 وجهححوده الواضحححا، واعتنححامه بعلحح  القححراءات -و مححه ت تعححالى-غححراوة علحح  اإلمححام البنححَّ

 استفاضا.  والعلوم المتعلقا به، التي تناولها ب
التصححدي للححرد علححى الطححاعن ن فححي بعححل القححراءات الصحححيحا، -و مه ت–تولى البنَّا  -2

 بالحاف والبراة ن التي ال تقبل الشك.
إمراا يةميا كتاا إتحاف فضالء البشر عححن طريححق دواسححا مححا تفححر دَّ وتم ححر بححه مححن قححراءات -3 

 متواترة وشاذة، وعلوم، وايادات، وتحريرات.
بعل  القراءات عن طريححق العنا ححا بفنوكححه، وجمححراا جهححود يومتححه وعلماوححه، لبيححا  اال تفاء  -4

 مناةاه  واقتفاء آحاوة .
 فله الحمد سبحاكه يواًل وآخًرا.

 األوبعا عشر.-علومها-القراءات-إتحاف فضالء البشر-جهوده -الكلمات المفتا يا: البنَّا
 



 سوسن بنت حسن بن حسن الدوبي / د 

 

 226 مجلة بحوث كلية اآلداب   

 بس  ت الر من الر ي 
لححى خلقححه، المصححطفي  ملححا كتابححه مححن عبححاده، باعلهحح  يةلححه الحمححد هلل المتفضححل بححالنع  ع

وخاصته وخ رته من خلقه، فلتحفه  بمعرفا قراءاتححه وووا اتححه، فحححااوا مححذلك مححن الشححرف يعححاله، 
 ومن الفخر يعظمه ويسناه.

والصححالة والسححالم علححى سحح د ولححد آدم سحح دكا محمححد يفضححل مححن قححري القححرا  وعل مححه وبلَّ ححه، 
 بعه  بإ سا  إلى يوم الدين.وعلى آله وصحبه ومن ت

 وبعد:  
ر سحححبحاكه وتعحححالى تحححالوة كتابحححه العريحححر علحححى األمحححا، ويكرلحححه علحححى سحححبعا ي حححرف،  فقحححد  سحححَّ

ا بلسححاك د صححححيحا،  وتناقلححه الخلححف عححن السححلف عححن وسححول ت  جححح اًل بعححد ج ححل كقححاًل موحقححً
ا لوعححححححد ت تعححححححالى فححححححي قولححححححه:  [، 9]الحاححححححر: چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ     چ تحقيقححححححً

ولشحححرف القحححرآ  الكحححري  ومةاكتحححه العظيمحححا يقبحححل العلمحححاء األجحححالء علحححى مداوسحححته والتحححدوين فحححي 
علومححه وفنوكححه وخاصححا علحح  قراءاتححه، ومححا ذلححك إال لن ححل الشححرف والخ ريححا التححي م نهححا وسححول ت 

  "لفريححد ، وممن كححال ةححذا الشححرف العت ححد والفضححل ا(1)في قوله: " خ رك  من تعل  القرآ  وعلمه
ا )ت ةححح(، عبعححد ي  تلقححى 1117اإلمححام ي مححد مححن محمححد مححن عبححد ال نححي الححدمياطي الشححه ر بالبنححَّ

يصحاا األساك د العاليا، وةت كفسه لتعلححي  القححرآ    -و مه  ت  –القراءات على كباو العلماء  
صححنف كتححاا الكححري  بححالقراءات المختلفححا تححاوًة بححاإلقراء والتعلححي ، وتححاوًة بالتححللي  والتححدوين.   ححث 

، الححذي  عححد مححن يةحح  المصححادو والمراجححم ( 2)إتحححاف فضححالء البشححر فححي القححراءات األوبعححا عشححر
المتححلخرة التححي يرجححم إل هححا المتخصصححو  فححي علحح  القححراءات والعلححوم المتعلقححا مهححا    ححث تحححر  

 في تلليفه األسلوا السهل الموجر الدق ق والمنظ .
ماكي والمسرات في علوم القراءات، بسححبت اشححتماله  سميه منتهى األ-و مه ت  -وكا          

علححى القححراءات والعلححوم المتعلقححا مهححا، مححن علحح  الرسحح ، وعلحح  الفواصححل )عححد ِّ اآلي(، وعلحح  الوقححف 
واالمتحححداء،  وعلححح  التوجيحححه واال تاحححاا، واألوبعحححا الشحححواذ، وكحححا  يصحححل كتابحححه كتحححاا " لطحححاوف 

ةححح(، 923ي مححد مححن محمححد القسححطالكي )ت اإلشححاوات فححي فنححو  القححراءات لبمححام شححهاا الححدين
 

ح:)1) وعلمه(،  القرآن  تعلم  من  )خيركم  باب  القرآن،  فضائل  كتاب  صحيحه:  في  البخاري  اإلمام  رواه   )4739 )

عفان4/1919 بن  عثمان  عن   ،    قراءة ثواب  )في  باب  داود،  أبي  سنن  انظر:  السنة،  كتب  بقية  في  ذكر  وللحديث   ،

 . 5/23(2907، سنن الترمذي: باب )ما جاء في تعليم القرآن( ح: )2/582( 1452القرآن(، ح:)

الكليات ، لمكتبة  -حفظه هللا  –( نظًرا ألهمية الكتاب طبع بعدة طبعات ومنها طبعة الشيخ أ.د. شعبان محمد إسماعيل  2)

 األزهرية في القاهرة. 
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كذا، مم اعتماده على النشححر فححي القححراءات العشححر  األصلولذلك كث ًرا ما  ح ل عليه ويقول في 
ةححح(، والمطححالم 857ةح(، وشرح ط با النشر في القراءات العشر للنححويري)833المن الاروي )ت

ا فححي القححراءات وعلومهححا  مححن تصحححيه  في ةذا الكتاا يححدوم مححد  الاهححد الححذي مذلححه اإلمححام البنححَّ
لألخطححاء، وبيححا  وجححه الصححواا سححواء كاكححت فححي األصححل "لطححاوف اإلشححاوات" يم فححي غ ححره مححن 
المؤلفححححات، مححححم إيححححراده لريححححادات مححححن التحريححححرات، ووده علححححى مححححن  طعححححن فححححي بعححححل القححححراءات 

االمتححداء، الصحححيحا، فضححاًل عححن االةتمححام بقواعححد الرَّسحح  العثمححاكي والفواصححل والتوجيححه والوقححف و 
وكظححًرا إلحححى الحاجحححا إليحححه كوكحححه محححن المؤلفحححات المعتمححدة عنحححد طلبحححا علحححوم القحححراءات، طبحححم بعحححدة 
طبعححات محققححا مححن يةححل االختصححا ، وألةم تححه الواضحححا ومةاكتححه العلميححا العاليححا اسححتخرت  

ا  ، محححن خحححالل كتابححه إتححححاف فضحححال -و مححه ت–وعرمححت  علحححى الكتابححا عحححن جهحححود اإلمححام البنحححَّ
فححي القححراءات األوبعححا عشححر عححن طريححق إيححراد واسححتعرا  كمححاذا مححن جهححوده ودواسححتها  البشححر 

 ليع  النفم ويحصل المراد، وباهلل التوف ق والسداد والرشد.
 حدود البحث:  

فححي كتابححه اإلتحححاف -تناولححت  بالدواسححا كمححاذا مححن القححراءات التححي تناولهححا البنححا و مححه ت
 لبيا  جهوده ودواستها بإ ااا.

 ة الكتاب وأسباب اختياره:أهمي
 تعلق الموضوع بةتاا ت تعالى، فإكما  شرف العل  بشرف متعلقه.-1
 عتبححر "إتحححاف فضححالء البشححر" موسححوعا علميححا فححي القححراءات المتححواترة والشححاذة، ومححا -1

 يتعلق مها من علوم ت ني عن كث ر من المؤلفات المتعلقا بعل  القراءات.
ا  المةاكححا العلميححا التححي تبويةححا-2 ، ومححا خلفححه مححن آحححاو  يمححا فححي -و مححه ت–اإلمححام البنححَّ

 كتابه اإلتحاف.
ا -3 ، مححن خححالل عححر  كمححاذا مححن كتابححه "إتحححاف -و مححه ت–إظهححاو مححنهف اإلمححام البنححَّ

فضححالء البشححر"،   ححث تطححره للتنب هححات والفواوححد المسححتقاة مححن يمهححات كتححت القححراءات ويصححوله 
ت" وغ رةا التححي ال غنححى عنهححا ألي متخصحح  فححي ةححذا "كالنشر وشرح الط با ولطاوف اإلشاوا

 العل .
إمححراا يةميححا كتححاا "إتحححاف فضححالء البشححر" الححذي  عححد مصححدًوا مححن مصححادو القححراءات -4

 عند المتلخرين،   ث جمم القراء السبعا فالعشرة فاألوبعا.
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الرغبححا فححي إحححراء المةتبححا القرآكيححا بعححر  كمححاذا مححن جهححود العلمححاء األجححالء فححي علحح  -5
 اءات.القر 

 الدراسات السابقة:
مححن خححالل البحححث فححي الفهححاو  والمةتبححات ومراكححر البحححث العلمححي، لحح  يقححف علححى دواسححا 

فحححي "إتححححاف فضحححالء البشحححر" مبححححث  م سحححتقل  يو -و محححه ت –جهحححود اإلمحححام البنحححا  تحتحححوي علحححى
مقحححال منشحححوو بحححالمنهف الحححذي اتبعتحححه عيمحححا يعلححح ، فحححلودت  خحححو  غمحححاو ةحححذا العلححح ، يسحححلل ت 

  .التوف ق والسداد 
يمحححا الدواسحححات التحححي وقفحححت  عل هحححا، وتناولحححت كتحححاا إتححححاف فضحححالء البشحححر بشحححةل عحححام،  

 فهي:
ا ودواسححا" للححدكتوو ي مححد مححن -1 تعقبات صا ت اإلتحاف علححى لطححاوف اإلشححاوات " جمعححً

 ةح.1440(، عام  95 مود الرويثي، كشر في مالا الحةما، العدد )
راءات األوبعححا عشححر لبمححام شححهاا الححدين ي مححد مححن بحححث إتحححاف فضححالء البشححر بححالق-2

محمححد البنححا الححدمياطي " دواسححا وصححايا لنسححخه الخطيححا والمطبوعححا"، للححدكتوو عبححد الححر من مححن 
 ةح.1440سعد الاهني، بحث محة   لد  عمادة البحث العلمي بالاامعا اإلسالميا، عام  

 :خطة البحث
 اتما وفهاو  عاما.تتضمن خطا البحث مقدما وتمه ًدا وعدة فصول وخ

: وف هححا ميححا  موضححوع الكتححاا ويةم تححه، واألسححباا الداعيححا إلححى اختيححاوه، ومححنهف المقدمــة
 الس ر عيه.

 ويشتمل على مطلب ن:    التمهيد:  التمهيد:
 المطلت األول: تعري  عل  القراءات.

 .  -و مه ت–  المطلت الثاكي: مرا ل كشلة عل  القراءات  تى عصر اإلمام البنَّا      
 : ترجما اإلمام البنَّا، وعيه مطالت:المبحث األول

 المطلت األول: اسمه، وكسبه، وكن ته، ومولده، وكشلته.
 المطلت الثاكي: ش وخه، وتالم ذه.

 المطلت الثالث: مةاكته العلميا، وحناء العلماء عليه.
 المطلت الرابم: جهوده في التعلي  واإلقراء.
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 المطلت الخامس: وفاته.
ا فححي علحح  القححراءات مححن خححالل كتابححه اإلتحححاف، وعيححه  ث الثــا:ي:المبحــ جهححود اإلمححام البنححَّ

 عدة مطالت:
 المطلت األول: جهوده في تصحيحه لألخطاء العلميا.

المطلحححت الثحححاكي: جهححححوده فحححي توضححححيحه لألوجحححه الخالعيححححا فحححي بعححححل كلمحححات القححححراءات 
 القرآكيا وتحريرةا.

 القراءات باإل الا للكتت األص لا.المطلت الثالث: جهوده في توحيقه لبعل  
 المطلت الرابم: جهوده في الرد على الطاعن ن في بعل القراءات الصحيحا.

والنقل   الروا ا  القراءة  قبول  في  األصل  ي   على  التنبيه  في  جهوده  الخامس:  المطلت 
 الصحيه واإلسناد المتصل. 

له صلا من القراءات    المطلت الساد : جهوده في االةتمام بالنقل عن النحوي ن عيما
 بالقواعد النحويا مم المقاوكا والترجيه وبيا  األموو المترتبا على الخالف. 

 المطلت السابم: جهوده في التنبيه على األوجه التي ال تصه القراءة مها. 
 المطلت الثامن: جهوده في االةتمام منسبا القراءات إلى القباول التي تقري مها. 

 في الربط م ن ما في الط با والنشر. المطلت التاسم: جهوده 
 المطلت العاشر: جهوده في المقطوع والموصول. 

 المطلت الحادي عشر: جهوده في ميا  ةاء التلك ث. 
 المطلت الثاكي عشر: جهوده في إيراد القراءات األوبم الشواذ. 

  في العلوم المتصلا بالقراءات من خالل كتابه  –و مه ت    –جهوده    المبحث الثالث:
 "اإلتحاف"، وعيه حالحا مطالت: 

 المطلت األول: جهوده في عل  الفواصل. 
 المطلت الثاكي: جهوده في عل  التوجه. 
 المطلت الثالث: جهوده في عل  الرس . 

 الخاتما: وف ها ميا  ألة  النتاوف والتوصيات. 
 حبت المصادو والمراجم. 

 فهر  الموضوعات. 
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 منهج السير في البحث:  
، واتبعت المنهف  -و مه ت–التاويخي في دواسا س رة اإلمام البنا  عتمدت المنهف  ا.1

 . جهوده والتعليق عليهااالستقراوي في جمم 
 وحَّقت النقول واألقوال من مظاكها ومصادوةا األص لا. .2
 عرضت يمثلا وكماذا متفرقا من كتاا اإلتحاف تحت كل مطلت. .3
 وتبت المصادو في الحاشيا  ست ترت بها الرمني،  .4
ت اآل ات القرآكيا بالرس  العثماكي على ووا ا  ف  عن عاص  م ن قوس ن  ذكر .5

 مرةرين، معروة لآل ا م ن قوس ن معقوف ن. 
 ل  يترج  لألعالم الواود ذكرة  عدا البنَّا طلًبا لالختصاو. .6
 كتبت البحث وفق القواعد اإلمالويا الحديثا، مم وضم عالمات التر ي . .7
 والتوصيات. ضمَّنت الخاتما بلة  النتاوف .8
 ذيلت  البحث بفهر  المصادو والمراجم والموضوعات. .9

 لمحا عاما عن عل  القراءات وكشلته، ويشتمل على مطلب ن:   التمهيد: 
 المطلب األول: تعريف علم القراءات: 

: جمم قراءة، وةي مصدو: قري قراءة وقرآًكا، بمعنى: تال تالوة،  قال: ما  القراءات لغة  
قط، يي: ل  تض  و مها على ولد، والقراءة: ض  الحروف والكلمات  قريت الناقا جن ًنا 

وو عيضمها، وقوله   م ِّي القرآ  قرآًكا: ألكه َ اَمم  السُّ بعضها إلى بعل في الترت ل، وجكما س 
[، يي: جمعه وقراءته، واألصل 17]القياما: چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ     چ تعالى: 

 .(3)جمعته فقد قريتهفي ةذه اللفظا الامم، وكل شيء 
 : عرَّفها العلماء بعدة تعاوي ، منها: وفي اصطالح القراء 

 .(4)ةح(:" كيايا النطق بللفاظ القرآ "745)أبي حيان  عرفها اإلمام   .1
ةح(: "القراءات اختالف يلفاظ الو ي المذكوو في  794)ت   الزركشيوعرفها اإلمام  .2

 .(5)ةا"كتبا الحروف يو كيف تها  من تخاي   وتثق ل وغ ر 

 
القرآن ألبي عبيدة )3) انظر: مجاز  القرآن(،  3_ 1/1(  العرب البن منظور )668للراغب األصفهاني )ص  المفردات في غريب  لسان   ،)1  /128 ،)

/  3(، األفعال للسعدي )722 / 2(، المعجم الوسيط للزيات وآخرين )220/ 1(، مختار الصحاح للجوهري )4/30النهاية في غريب الحديث البن األثير )

 (.11(، توجيه مشكل القراءات العشرية د/ عبد العزيز الحربي )ص 370/ 1(، تاج العروس للزبيدي)52
 (.   1/26( البحر المحيط ألبي حيان )4)

 (.   1/232( البرهان في علوم القرآن )5)
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ةح(: "علٌ  بةياياِّ يداء كلمات القرآ  واختالفها  833)ت  ابن الجزري وعرفها اإلمام  .3
 .(6) معرًوا لناقله"

ةححح(: "ةححو علححٌ   عححرف منححه اتفححاه النححاقل ن  923)تالقســطال:ي وعرفهححا منحححوه اإلمححام  .4
الفصحححل لكتحححاا ت، واخحححتالفه  فحححي الل حححا واإلعحححراا والححححذف واإلحبحححات، والتحريحححك واإلسحححةا ، و 

 واالتصال، وغ ر ذلك من ة ئا النطق واإلمدال، من   ث السماع.
يو  قحححال: علحححٌ   عحححرف منحححه اتفحححاقه  واخحححتالفه  فحححي الل حححا، واإلعحححراا، والححححذف واإلحبحححات، 

 .(7)والفصل والوصل، من   ث النقل"
ةححح(:"ةو علحح  مححذاةت األومححا 1145وعرفها اإلمام المرعشي المعروف بسححاجقلي اادة ) .5
 .(8)ت كظ  القرآ "في قراءا
ةح(: "مذةٌت يذةت إليه إمام مححن يومححا القححراء 1367)ت    الزرقا:ي  يما تعري  العالما .6

ا بححه غ ححره فححي النطححق بححالقرآ  الكححري  مححم اتفححاه الروا ححات والطححره عنححه، سححواء كاكححت ةححذه  مخالفححً
 .(9)المخالفا في كطق الحروف يو كطق ة ئاتها"

امححن الاححروي لدقححا تحريححره وشححموله وج اححااه،  ولعححل يفضححل ةححذه التعححاوي  تعريحح  اإلمححام 
 ي  عل  القراءات يدوو  ول يمرين:  خالصة هذه التعريفات:ف

 األول: كيايا يداء الكلمات القرآكيا، سواء المتفق عل ها، يم المختلف ف ها.
الثححاكي: النقحححل والتلقحححي الصححححيه عحححن األومحححا النحححاقل ن باألسحححاك د الصححححيحا المتصحححلا إلحححى 

 .(10)فالتلقي عن يةل العل  واألداء من شروط القراءة    . وسول ت
   .-رحمه هللا–مراحل :شأة علم القراءات حتى عصر اإلمام البنَّا    المطلب الثا:ي:

 توطئة:
ا، وقححد كححا  وسححول ت ا وحيقححً  قححر   تححرتبط القححراءات القرآكيححا منححرول القححرآ  الكححري  اوتباطححً

ا، ع-وضحححي ت عحححنه  -الصححححابا  ا  رفحححً يقحححريو  ويقروحححو  بحسحححت المحفحححوظ فحححي صحححدووة ،  رفحححً
واكتشحححر الصححححابا فحححي مختلحححف األمصحححاو فتلقحححى التحححابعو  عحححنه ، ويخحححذ عحححن التحححابع ن األومحححا 

 
الجزري )ص6) المقرئين البن  للقاضي)ص61( منجد  الزاهرة  البدور  الق7(،  د. /شعبان (،  راءات أحكامها ومصادرها 

 (.    20إسماعيل )ص

 (. 1/67، كما ذكره البنا في اإلتحاف ))1/170 (( لطائف اإلشارات لفنون القراءات للقسطالني7)

 (.   135( ترتيب العلوم للمرعشي)ص8)

 (.  1/371( مناهل العرفان للزرقاني )9)

(، المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية للدكتور: محمد  64)ص  ( انظر: القراءات القرآنية تاريخ وتعريف للفضلي10)

 (.   24(، القراءات القرآنية لقابة )ص23(، المدخل إلى علم القراءات د. شعبان محمد إسماعيل )ص66سالم محيسن )ص



 سوسن بنت حسن بن حسن الدوبي / د 

 

 232 مجلة بحوث كلية اآلداب   

األجالء  تى استقر عل  القراءات واادةر وكثر تححدوين المؤلفححات، التححي عنححى العلمححاء موضححعها 
 وتداولها بلصول وضوابط مخصوصا يتبعها يةل التخص .  

 :(11)   القراءات في كشلته بمرا ل متتاليا، ةيمرَّ عل 
)مححن يواوححل القححر  األول "كححرول القححرآ "  المرحلــة األولــى: :ــزول وتأســيا القــراءات:-1

 إلى يواخر القر  الثالث الهاري(:
–وجقراوححه للصحححابا  ، وبتعلححي  الرسححولالقححرآ  الكححري  للرسححول    مديت متعلي  جبريل

، فتلقححوه ويقبلححوا عليححه واعتنححوا بححه، فكححاكوا  قححريو  كمححا جبريححل بمححا يقححريه  -وضححوا  ت علحح ه  
، فال  اااو  العشر آ ات  تححى يتعلمححوا مححا ف هححا مححن العمححل..، فتعاةححدوا  تلقوا من وسول ت

القرآ   تى تكوكت جماعا منه  عرفت بالقراء، منه  من يخذ بحرف، ومنه  مححن يخححذ بحححرف ن 
ةححح(، 20فححي  ياتححه ،كححلمي مححن كعححت )ت ى وسححول ت يو يكثر، ومنه  من عر  القححراءة علحح 

ةححححح(، ويمححححو موسححححى 45ةححححح(، وايححححد مححححن حامححححت)32ةححححح(، ويمححححو الححححدوداء )ت32وامححححن مسححححعود )ت
( وغ رة  وضي ت عنه ، فحفظوا القرآ  ويخححذ عححنه ، وعلحح ه  داوت األسححاك د، 44األشعري)ت

، ححح  قححام  التححي تلقوةححا منححهححح  اكتشححر الصحححابا فححي مختلححف األمصححاو، إلقححراء النححا  بالكيايححا 
الصحححابا متعلححي  بعضححه  وكححذا مححن التححابع ن، الححذين يقبلححوا عليححه للتححرود مححن مع نححه،  ومححن ححح  
اختلحححف النقحححل فحححي التحححابع ن وفحححي تالم حححذة ، فظهحححر الشحححذوذ فحححي القحححراءات، وكثحححر النحححراع مححح ن 

تمححل يغلححت بامححم المصححا ف وكتامتهححا مرسحح   ح-وضححي ت عنححه-المسلم ن ف ها، فلمر عثمححا  
األوجححه المتححواترة واالقتصححاو عليححه، مححم تع حح ن مقححر  مححم كححل مصحححف يرسححل إلححى يةححل المصححر 
المتوافق مححم قراءتححه فححي األغلححت، فلوسححل إلححى مةححا: عبححد ت مححن السححاوت، وجلححى البصححرة: عححامر 
مححن عبححد  ححيس، وجلححى الكوفححا: يمححو عبححد الححر من السححلمي، وجعححل فححي المدينححا: ايححد مححن حامححت..، 

شححاو القححراء اشححتهر فححي كححل قطححر عححدد مححن األومححا  فلقبححل النححا  علححى تلقححي المصححا ف ومححم اكت
من مقرو ها  تى تارد قوم لالعتنححاء بححالقراءة واإلقححراء  تححى اكتشححر فححي اآلفححاه ذكححرة ، وصححاووا 
يومححا تشححد الر ححال إلحح ه ، ةحح : فححي المدينححا: يمححو جعفححر يريححد مححن القعقححاع، وكححافم مححن يمححي وويحح ، 

رو من العححالء، ويعقححوا الحضححرمي، وبالشححام: عبححد ت مححن عححامر. وبالكوفححا: وبالبصرة: يمو عم
عاص  و مرة الريححات والكسححاوي وخلححف العاشححر، كتححت بفضححل ت تعححالى لهححؤالء الشححهرة والبقححاء، 

 
(11( للسيوطي  اإلتقان  انظر:   )1/332( العرفان  مناهل  لعب1/406(،  وتعريف،  تاريخ  القرآنية  القراءات  الهادي  (،  د 

)ص )ص11الفضلي  الطويل  رزق  للسيد  القراءات  علوم  في  )ص37(،  لقابة  القرآنية  القراءات  بعدها(،   47(،  وما 

القيوم سندي )ص عبد  أ.د.  القراءات  في علوم  للقضاة )35صفحات  القراءات،  علم  في  مقدمات  (، بحث من 60-62(، 

البحوث والدراسات العلمية ومعهد الدراسات المصطلحية،    جهود األمة في القراءات القرآنية أ.د. أحمد شكري، مؤسسة

 وما بعدها(. -4م، )ص2011فاس، عام
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وغ حححرة  خلحححق كث حححر ال  حصحححو ، كالحسحححن البصحححري )ت(، وامحححن محيصحححن )ت(، ويح حححى محححن 
مححن يلححف فححي القححراءات كمححا ذكححر امححن عطيححه فححي ةححح( ولعلححه يول 90 عمححر  ح ححى مححن  عمححر )ت

، وذةت األغلت إلى ي  يول مححن دو  فححي علحح  القححراءات يمححو عب ححد القاسحح  مححن (12)مقدما تفس ره 
، (14)ةحححح( كمحححا ذكحححر امحححن الاحححروي 255، وق حححل يمحححو  حححات  الساسحححتاكي)ت(13)ةحححح (224سحححالم )ت

 محححد محححن جب حححر ةحححح(له كتحححاا الاحححامم فحححي القحححراءات، وي253ومحمحححد محححن عيسحححى األصحححبهاكي )
ةح( له كتاا في القراءات الخمس، وغ رةا من الكتت ممححا يححدل علححى ي  التححللي  258الكوفي )

في عل  القراءات مححدي منححذ وقححت مبةححر، كمححا يال ححل اعتنححاء العلمححاء بالبحححث فححي ضححوابط القححراءة 
ت ، كمححا ظهححر (15)الصحيحا ومفهححوم االختيححاو وتحديححد مفهححوم القححراءات الشححاذة وتوجيححه القححراءات

، (16) فححي األمصححاو مححداو  تعنححى بححالقراءات، كمدوسححا المدينححا، والشححام، والكوفححا، واألكححدلس..
 وغ رةا من المعال  التي م رت ةذه المر لا.

المرحلة الثا:ية: ا:تشار واستقرار علم القراءات: )من أوائل القرن الرابع إلـى أواخـر -2
 القرن الثامن(:

ا، عبعحححد اسحححتقراوه وتبلحححوو العديحححد محححن ضحححوابطه محححا اال اةتمحححام يةحححل العلححح  بحححالقراءات  قاومحححً
ووضوح الكث ححر مححن مسححاوله، اسححتمر التححدوين والتححللي  بةثححرة، كمححا شححهدت المر لححا ظهححوو يومححا 

ةححح( 324علحح  القححراءات، كمححا ظهححر يول مححن سححبم السححبعا اإلمححام يمححو بةححر ي مححد مححن مااةححد )ت
قححراءات،   ححث اقتصححر علححى القححراءات في كتابه السبعا، الذي  عد كقطا تحول في تاويخ عل  ال

السبم المرويححا مححن األومححا الثقححات فححي مؤلححف خححا ، بعححد تنقيحهححا والتثبححت مححن تواترةححا وقبولهححا 
لححححد  الخححححوا  والعححححوام. فبل ححححت شححححهرته اآلفححححاه، والقححححى استحسححححا  األومححححا  ألكححححه التححححرم جمححححم 

كثحححرة تالم حححذه، فتبعحححه القححراءات المتحححواترة فقحححط، كمحححا اشححتهر اختيحححاوه لشحححهرة امحححن مااةححد كفسحححه  و 
الكث ححر مححن العلمححاء فححي منهاححه، كمححا ظهححر فححي ةححذه المر لححا يشححهر يومححا القححراءات فححي شححتى 
األقطاو اإلسالميا، تنوعت مؤلفاته  ما م ن عل  القححراءات واال تاححاا وعححد اآلي وعلحح  التاويححد 

 ي والداكي،  وتراج  القراء، وخصوًصا عل  التوجيه، والترال مصنفاته  إلى ال وم تخدم القاص

 
 (. 1/50( المحرر الوجيز البن عطية )12)

 (.  1/34( انظر: النشر )13)

 (.  1/320( انظر: غاية النهاية)14)

 (.  144( انظر: االختيار في القراءات والرسم والضبط )ص 15)

 (.  233-187في المشرق والمغرب د. محمد ولد أباه )ص( انظر: تاريخ القراءات 16)
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ةححح( فمححن مؤلفاتححه: 437كاإلمححام مةححي مححن يمححي طالححت )ت فمــنهم مــن ا ــتهر بــالمغرب:
الكشححف عححن وجححوه القححراءات السححبم وعللهححا و ااهححا، واإلباكححا عححن معححاكي القححراءات، والرعا ححا 

 لتاويد القراءة وتحق ق لفل التالوة.  
فمحححن مؤلفاتحححه:  ةححح(444كاإلمححام يمحححي عمححرو الحححداكي )ت ومــنهم مــن ا ــتهر باأل:ــدلا:

التيسحح ر فححي القححراءات السححبم، والمقنححم فححي وسحح  المصحححف، والبيححا  فححي عححد آي القححرآ . وكححذلك 
ةحححح( فمحححن مؤلفاتحححه: منظومحححا  حححرا األمحححاكي ووجحححه 590اإلمحححام القاسححح  محححن ف حححرة الشحححاطبي )ت

التهححاكي فححي القححراءات السححبم )الشححاطبيا( التححي قاوبححت شححرو ها المئححا، ومنظومححا عق لححا يتححراا 
صححاود فححي الرسحح ، وكاظمححا الرةححر فححي علحح  عححد اآلي، فكححا  لهمححا السححبق فححي تححدوين القححراءات الق

 وعلومه، التي كتت ت تعالى لها القبول.
ــة: ــتهر بمكـ ــن ا ـ ــنهم مـ ةحححح(، فمحححن مؤلفاتححححه: 478كاإلمحححام يمحححي معشحححر الطبحححري)ت ومـ

 التلخي  في القراءات الثماكيا، واإلوشاد في القراءات الشاذة.
ةح(، فمححن مؤلفاتححه: 521كاإلمام الكب ر يمو العر القالكسي)ت  هر بالعراق:ومنهم من ا ت

 إوشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر، والكفا ا الكبر  في القراءات العشر.  
ةححححح(، فمححححن مؤلفاتححححه: المححححبهف فححححي 541وكححححذا اإلمححححام عبححححد ت مححححن علححححي سححححبط الخيححححاط)ت

محيصححن واختيححاو خلححف وال ريححدي، والكفا ححا فححي القححراءات  القراءات الثما  وقراءة األعمش وامححن
 الست، واالختياو في اختالف العشرة يوما األمصاو، المنهف في القراءات السبم، وغ رةا.

ــل:  ــام والخليـــ ــتهر بالشـــ ــن ا ـــ ــنهم مـــ اإلمحححححام )شحححححيخ الخل حححححل( إمحححححرا ي  محححححن عمحححححر ومـــ
را األمححاكي، كرةححا ةححح(، لححه كحححو مئححا كتححاا منهححا: كنححر المعححاكي فححي شححرح  حح 732الاعبححري)ت

البححروة فححي قححراءات العشححرة، ووضححا الطراوححف فححي وسحح  المصححا ف،  د قححا الرةححر فححي عححد آي 
 السوو، الدماحا في قراءات األوما الثالحا، عقود الاما  في تاويد القرآ .  

كححه العلمححاء فححي علححوم القححراءات،   ححث تم ححرت ةححذه المر لححا بةثححرة  ا دوَّ وغ رةححا الكث ححر ممححَّ
وعهححا، واكتشححاوةا فححي كافححا األمصححاو، ومححا ذكركححاه غححيل مححن عححيل، وعلححى سححب ل المؤلفات وتن

 المثال ال الحصر.
المرحلــة الثالثــة: اســتمرار اادهــار التــدوين فــي علــم القــراءات مــع وجــود فتــرات -3 

 ا:حسار: )من أوائل القرن التاسع إلى أواخر القرن الثا:ي عشر" عصر اإلمام البنا"(:
قراءات بلواخر القر  األول وبدا ا القر  الثاكي الهاححري، فححدوَّ  فححي مدي التللي  في عل  ال

ةححذا العلحح  المبححاوم خلححق كث ححر، ححح  يخححذ اكتشححاو التححللي  فححي علححوم القححراءات فححي القححرك ن الرابححم 
والخححامس وبةثححرة، ححح  يخححذ التححدوين بححالتراجم مححن القححر  السححاد   تححى القححر  الثححامن، ححح  مححدي فححي 
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االادةححححاو بقيححححام اإلمححححام الحححححافل يمححححو الخ ححححر محمححححد مححححن الاححححروي  القححححر  التاسححححم ظهححححوو مححححوادو
ةححح( متححللي  كتححاا النشححر فححي القححراءات العشححر، الححذي اعتمححد عليححه كححل مححن تححاله، لمححا 833)ت

ا تو  عليه من فنو  القراءات، ذكححر فححي مقدمتححه:" فححإ  كتححاا ))النشححر فححي القححراءات العشححر(( 
ى الرما  ي   لتي بمثلححه. وعاححرت األقححالم عححن سفر جل قدوه، وفاح م ن األكام عطره، وعر عل

 صححر فضححله، فهححو كتححاا  ق ححق ي  تشححد إليححه الر ححال، لمححا  ححواه مححن صحححيه النقححول وفصححيه 
. فهحححو ماحححدد علححح  القحححراءات فحححي (18). كمحححا قحححال عنحححه السححح وطي: "لححح   صحححنف مثلحححه"(17)األقحححوال"

نفات فححي مختلحححف القححراءات فححي القححر  التاسححم، ومحححن مؤلفاتححه: يلححف ماموعححا كب حححرة مححن المصحح 
العلححوم، فهححو صححا ت المؤلفححات التححي لحح    سححبق إلححى مثلهححا ولحح  ي نسححف علححى منوالهححا، فححي علححوم 
القححرآ  الكححري  وعلحح  القححراءات ومححا يتصححل بححه مححن علححوم مححا محح ن منظححوم ومنثححوو، ممححا يححدل علححى 

ا، وعيمحححا يلحححي يذكحححر يمراةحححا  :تفوقحححه علحححى يةحححل اماكحححه ووسحححوت علمحححه، كمحححا فاقحححت الثمحححاك ن مؤلفحححً
إتححححاف المهحححرة فحححي تتمحححا العشحححرة، االةتحححداء إلحححى معرفحححا الوقحححف واالمتحححداء، تقريحححت النشحححر فحححي 
القحححراءات العشحححر، الحححدوة المضحححيَّا فحححي القحححراءات الحححثال  المرضحححيا، ط بحححا النشحححر فحححي القحححراءات 

فححته  العشححر، غا ححا المهححرة فححي الريححادة علححى العشححرة، غا ححا النها ححا فححي يسححماء وجححال القححراءات،
ا ت في قراءة  مرة امن  ب ت، المقدما الارويا، مناححد المقححرو ن ومرشححد الطححالب ن، القريت الم

كها ا البروة في قراءة األوما الثال  الراوححدة علححى العشححرة، ةدا ححا المهححرة فححي ذكححر األومححا العشححرة 
المشححتهرة، وغ رةححا. ححح  تتححابم التححدوين بقلححا وخفححوت فححي القححر  العاشححر ومححا يليححه " عصححر اإلمححام 

كما يال ل اتااه المصنف ن على االقتصاو في المتواتر على القراء العشححرة، واالقتصححاو   البنا"،
كذلك في الشاذ على القراء األوبعا، سواء بإفرادةا يو تضم نهما مًعا، كما يال ححل كححو  يغلبهححا 

 تكم ل يو شرح لما سبقه من مؤلفات، ومن المصنفات المشتهرة في ةذه الحقبا:  
ةح(، قححال عنححه السححخاوي: 825لثالحا األوما، لصدقا المسحراوي)تالتتما في قراءات ا .1

"وةو كتاا  افل استوعت عيه ما كقححل عححن يمححي جعفححر ويعقححوا وخلححف مححن القححراءات مححم ميححا  
 .(19)الشاذ منها"

إ ضححاح الرمححوا ومفتححاح الكنححوا فححي القححراءات األوبححم عشححرة لمحمححد مححن خل ححل لقبححاقبي  .2
 .(20) ةح(849)ت

 
 (.  1/2( انظر: النشر )17)

 (.  549( انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي )ص 18)

 (.  3/117( انظر: الضوء الالمع للسخاوي )19)

 (.  6/117(، األعالم)11/266( انظر: الضوء الالمع)20)
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في مذاةت السبعا األعالم، و ل الرمر في وقف  مححرة وةشححام عمدة المحصل التمام  .3
 ةح(.853على الهمر إلمرا ي  من موسى الكركي)ت

غا حححا المطلحححوا فححححي قحححراءة خلححححف ويمحححي جعفحححر ويعقححححوا المحححن عيححححا  عبحححد الححححر من  .4
 .(21)  ةح(853الدمشقي المةي، وكظمها الشيخ اين الدين عبد الباسط ي مد المةي )ت

 .(22)  ةح(870لدوا ا المن الاروي لعبد الداو  الحديدي)تشرح الهدا ا إلى علوم ا .5
شحححرح ط بحححا النشحححر فححححي القحححراءات العشحححر، والثيحححا  فححححي القحححراءات الحححثال ، منظومححححا  .6

 .(23)ةح(  857وشر ها، لمحمد النويري )ت
الذيل على طبقات القراء المن الاروي، ال ا ا في شرح منظومححا امححن الاححروي لمحمححد  .7

 .(24)  ةح(902السخاوي)ت
د الشححريد مححن ضححوال القصحح د " شححرح علححى الشححاطبيا"، والححدوو اللوامححم فححي قححراءة إكشححا .8

 .(25)  ةح(919اإلمام كافم لمحمد المةناسي)ت
 ةح(.923لطاوف اإلشاوات لفنو  القراءات أل مد القسطالكي )ت .9
 ةححح(926مختصر تقريت النشر،المقصد لتلخي  ما في المرشد لركريححا الحححلكصاوي)ت  .10

(26). 
تر مححن القححراءات السححبم وتحححرو، وكتححاا البححدوو الراةححرة فححي القححراءات المةححرو عيمححا تححوا .11

 .(27)  ةح(938العشر المتواترة، لعمر من قاس  النشاو )ت
مححذةت  مححرة فححي تحق ححق الهمححرة، التنححوير عيمححا ااد للسححبعا األومححا البححدوو علححى مححا فححي  .12

 مححححد الحححححرا والتيسححححر، ملححححوق األمححححاكي فححححي قححححراءة وو  مححححن طريححححق األصححححبهاكي أل مححححد مححححن ي
 .(28)  ةح(979الط بي)ت

 ةحححح(1014الشحححمعا المضحححيا منشحححر قحححراءات السحححبعا المرضحححيا لمنصحححوو الطحححبالوي )ت .13

(29). 

 
 (.  2/1194(، كشف الظنون )5/67( انظر: معجم المؤلفين )21)

 (.   2/719( انظر: إيضاح المكنون)22)

 (. 2/41(، الحلقات المضيئات )7/47(، األعالم )576/ 1( انظر: كشف الظنون )23)

 (. 1/358(، الحلقات المضيئات )6/146(، اإلعالم )2/98( انظر: فهرس الفهارس)24)

 (. 1/354(، الحلقات المضيئات )69( انظر: القراء والقراءات بالمغرب لسعيد إعراب )ص25)

 (.   3/46(، األعالم )1/374( انظر: هدية العارفين )26)

 (.   2/569(، معجم المؤلفين )6/113( انظر: الضوء الالمع )27)

 (. 1/91(، األعالم )1/93( انظر: معجم المؤلفين)28)

 (. 1/328( الحلقات المضيئات )29)
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شححححححرح الشححححححاطبيا، وتخححححححريف القححححححراءات فححححححي تفسحححححح ر البيضححححححاوي لمححححححال علححححححي القححححححاو   .14
 ةح(.1014)ت

 ةح(.1020الاواةر المضيا على المقدما الارويا ألمي الفتوح الوفاوي )ت .15
 ةححح(1040مححوود الظمححا ، لعبححد الوا ححد مححن ي مححد األكصححاوي )تفححته المنححا  المححروي ب .16

(30). 
الاححححواةر المةللححححا لمححححن وام الطححححره المةملححححا فححححي القححححراءات العشححححر لسححححلطا  المرا ححححي  .17

 ةح(.1075)ت
 ةح(.1076األصول من الشاطبيا لعبد ت باقش ر )ت .18
محمحححد محححن القواعححد المقحححروة فحححي قواعحححد القححراء السحححبعا، غنيحححا الطحححالب ن ومنيححا الحححراغب ن ل .19

 .(31) ةح(1111عمر من قاس  البقري )ت  
 ه(.1117غ ث النفم في القراءات السبم لعلي الصفاقسي )ت .20
 إتحاف فضال .21
ةح(، وةححو الكتححاا المبححاوم 1117ء البشر في القراءات األوبم عشر للبنا الدمياطي)ت .22

 الذي كعر  كماذجه اآل . وغ رةا من المؤلفات في علوم القراءات  
مححن يتلقححى -وج  تفححاوت عححددة  -لى لعل  القراءات في كل اما  من العلمححاءفقيَّل ت تعا

 علومه ويتداو  فنوكه ويتعلمه ويدو  عيه.
 
 
 
 
 
 
 

 ترجمة اإلمام البنَّا، وفيه مطالب: :  المبحث األول
 .(32) المطلب األول: اسمه، و:سبه، وكنيته، و:شأته

 
 (. 4/175(، األعالم )46( انظر: القراء والقراءات بالمغرب )ص30)

(، الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير واإلقراء والنحو 6/317(، األعالم )11/136معجم المؤلفين)  ( انظر:31)

 (. 3222( رقم )2/2319واللغة للزبيري وآخرين)
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دين الححدمياطي الشححافعي ةححو اإلمححام ي مححد مححن محمححد مححن ي مححد مححن عبححد ال نححي شححهاا الحح 
الشه ر بالبنا، ولد وكشل مدمياط، ويقام مها فلخذ عن مشاوخها  فل القرآ  الكححري ، وتلقححى عححنه  
علحح  القححراءات، ومختلححف العلححوم، ححح  تحححول إلححى القححاةرة فتلقححى عححن علماوهححا القححراءات، والفقححه، 

اا فتلقححححى عححححن والحححححديث، واألصححححول، والل ححححا، وسححححاور العلححححوم الشححححرعيا، ححححح  إكححححه قصححححد الحاحححح 
 علماءةا، وكذا اليمن فبرع في علوم القراءات.

 المطلب الثا:ي:  يوخه، وتالميذه.
  يوخه:يواًل:  

 يخذ العل  عن حلَّا  من ش وت وعلماء عصره، منه :
ةححح، 977الشححيخ محمححد مححن ي مححد شححمس الححدين الخط ححت الشححوبري الشححافعي، ولححد عححام -1

علي مححن إمححرا ي  الخيححاط، ي مححد مححن عبححد اللطيحح  من ش وخه: منصوو الطبالوي، من تالم ذه: 
 .(33)ةح 1069البشبيشي، توفي عام 

شيخ اإلقراء سلطا  من ي مد من سالما مححن إسححماع ل يمححو العححراو  المرا ححي الشححافعي، -2
ةححح، يخححذ عححن: محمححد  اححااي الححواعل، وسححي  الححدين مححن عطححاء ت، مححن تالم ححذه: 985ولد عححام 

منصحححوو األومنحححاوي، محححن مؤلفاتحححه: يجوبحححا علحححى بعحححل  شحححمس الحححدين المنحححوفي، وشحححاة ن محححن
 .(34) ةح1075المساول في القراءات، كتاا في األوبم الشواذ من طريق القباقبي، توفي عام  

ةححح، مححن 1000الشححيخ محمححد مححن عححالء الححدين يمححو عبححد ت البححاملي الشححافعي، ولححد عححام -3
م ذه: محمد مححن عبححد القححادو ش وخه: محمد  اااي الواعل، ومحمد من ي مد الشوبري، من تال

الفاسححي، علححي مححن إمححرا ي  الخيححاط، عبححد ت مححن سححال  البصححري، مححن مؤلفاتححه: منتخححت األسححاك د 
 .(35)ةح 1077في صل المصنفات واألجراء والمساك د، توفي عام 

ةححح، 997الشيخ علي من علي يمو الضححياء كححوو الححدين الشبراملسححي الشححافعي، ولححد عححام -4
 من مححن شحححاذة اليمنححي، ومحمححد مححن ي مححد الشححوبري، مححن تالم ححذه: علححي مححن شحح وخه: عبححد الححر 

 
(، الخطيط التوقيفيية الجدييدة 1/141انظر مظان ترجمته في: تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار للجبرتيي )  (32)

(، األعيالم 1/167(، هدية العارفين للبابياني )1/244(، معجم المؤلفين لكحالة )11/56لعلي باشا مبارك )لمصر القاهرة  

(، صيفحات فيي عليوم القيراءات د. عبيد 2/630(، هداية القاري إلى تجوييد كيالم البياري للمرصيفي )1/240للزركلي )

( رقيم 1/272ت د/السيد بن أحمد بن عبيد اليرحيم)(، الحلقات المضيئات من سلسلة أسانيد القراءا412القيوم السندي )ص

 (.1/43(، مقدمة محقق اإلتحاف أ.د. شعبان إسماعيل )1284)

 (. 1/385(، الحلقات المضيئات )3/385انظر: خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي ) (33)

 (. 3/108(، األعالم )1/394(، هدية العارفين )1/773انظر: معجم المؤلفين ) (34)

 (. 6/270(، األعالم )2/567(، إيضاح المكنون للباباني )3/527(، معجم المؤلفين )4/39انظر: خالصة األثر ) (35)
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من إمرا ي  الخيححاط، عبححد ال نححي مححن إسححماع ل الناملسححي، علححي النححووي الصفاقسححي، مححن مؤلفاتححه: 
 .(36)ةح 1087 اشيا على شرح المقدما الارويا في التاويد لركريا األكصاوي، توفي عام 

 تالميذه:  حاكًيا:
 من يةل اماكه، منه :  يخذ عنه العل  كث ر

 سن من علي  ح ى من عمر من ي مد يمو البقاء اليمني الحنفححي الشححه ر بححالع َايمِّي، -1
ةح، عر  القرآ  مروا ا قالو  على العالما محمد مححن علححي البخححاوي، مححن شحح وخه: 1049ولد  

ه: علححي مححن علححي الشبراملسححي، عبححد ت مححن سححع د باقشحح ر، ي مححد البنححا الححدمياطي، مححن تالم ححذ
محمد من ي مد عق لا، محمد من عبد المحسن القلعي، من مؤلفاتححه: منحححا البححاوي فححي إصححالح 

 .(37)ةح 1113الا القاوي، توفي عام  
ةححح، 1049عبد ت من سال  من محمد من محمد من سال  من عيسى المةححي، ولححد عححام -2

 مححد عق لححا، محمححد من ش وخه: محمد من عالء الباملي، وي مد البنححا، مححن تالم ححذه: محمححد مححن ي
 .(38)ه  1134القلعي، توفي عام 

محمححد مححن ي مححد مححن سححع د شححمس الححدين يمححو عبححد ت المةححي الشححه ر بححامن َعقِّ لححا، مححن -3
ش وخه: محمد عبد البححاقي البعلححي، و سححن العايمححي، مححن تالم ححذه: مصححطفى كمححال الصححد قي، 

 .(39)ةح 1150ومحمد  سن السمنودي، توفي عام  
لسححعود اإلسححقاطي المصححري الحنفححي، مححن شحح وخه: منصححوو علححي ي مححد مححن عمححر يمححو ا-4

المنوفي، وي مد محمد المنفلوطي، من تالم ذه: علي محمد البححدوي، وعبححد الححر من األجهححووي، 
من مؤلفاته:  ل المشححةالت فححي القححراءات، يجوبححا علححى يسححئلا فححي وجححوه القححرآ  الكححري ،  اشححيا 

 .(40)ةح 1591على شرح القاضي للمقدما الارويا، توفي عام  
ةح، كاكححت لححه يححد 1096محمد من محمد من ي مد الحس ني الشه ر بالَبلِّ دِّي، ولد عام -5

طولى في عل  القراءات، من ش وخه: محمد من عمر البقري، وي مححد يمححي السححماح البقححري، مححن 
 .(41)ةح 1176تالم ذه: محمد من محمد األم ر الكب ر، توفي عام  

 ته العلمية.المطلب الثالث: مؤلفاته، ومكا:
 

 (. 3/321(، األعالم )1/761(، هدية العارفين )2/478(، معجم المؤلفين )3/174انظر: خالصة األثر ) (36)

 (. 2/205(، األعالم )1/294)(، هدية العارفين 1/123انظر: تاريخ عجائب اآلثار ) (37)

 (. 4/88(، األعالم )1/95(، فهرس الفهارس للفاسي )1/132انظر: تاريخ عجائب اآلثار ) (38)

 (. 2/323(، هدية العارفين )4/30انظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي ) (39)

 (. 1/188(، األعالم )1/215انظر: معجم المؤلفين ) (40)

 (.3/677(، معجم المؤلفين )4/110سلك الدرر ) انظر: (41)
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ا بحححالقراءات المتحححواترة والشحححاذة، ومحححا يتعلحححق مهحححا محححن علحححوم كالرسححح   ا عالمحححً كحححا  البنحححا إمامحححً
ا لححه،  ا للعلحح ، متفرغححً واال تااا، كما كا  عالًما بمختلف العلوم كالحديث والفقححه والتفسحح ر، محبححً

 :(42) ؤلفاتهتدل مصنفاته على علو مةاكته ودقا تحقيقه وايادة اقتداوه وسعا اطالعه، فمن م
كتححاا إتحححاف فضححالء البشححر فححي القححراءات األوبعححا عشححر، ويسححمى " منتهححى األمححاكي -1

 . (43)  والمسرات في علوم القراءات" الذي يدوو  وله فلك البحث
، قححال الابرتححي:" (44)كتاا الذخاور المهمات عيمححا  اححت اإل مححا  بححه مححن المسححموعات -2

ا فحححححي يشحححححراط السحححححاعا سحححححماه الحححححذخاو ر المهمحححححات عيمحححححا  احححححت اإل محححححا  بحححححه مححححححن ويلحححححف كتابحححححً
 .(45)المسموعات"

 .(46)  مختصرة الس رة الحلبيا-3
 .(47)  اشيا على شرح المحلي على الووقات إلمام الحرم ن-4

. وذكححر فححي (48)قال المرصفي:" وةذا العل  من وجال إسنادكا في جميم إجاااتنا للقححراءات"
التحق ححححق غا ححححا قححححل ي  يححححدوكها ي ححححد مححححن الخطححححط الوقايا:"واشححححت ل بححححالفنو  وبلحححح  مححححن الدقححححا و 

 .(49)يمثاله"
 المطلب الرابع: جهوده في التعليم واإلقراء.

–بعد ي  و ل اإلمام البنا إلححى العديححد مححن األقححالي  اإلسححالميا لتلقححي علحح  القححراءات، وجححم 
قححراء إلى دمياط ليعل  القرآ  الكري  والقراءات، ح  اوتحل إلى القاةرة فححالام مشححا خ اإل-و مه ت

فلخذ القراءات عن الشيخ سلطا  المرا ححي، والشححيخ النححوو الشبراملسححي، وسححمم منهمححا الحححديث، 
وكححذا يخححذ عححن النححوو األجهححووي، والشححمس الشححوبري، والشححهاا القل ححوبي، ححح  و ححل إلححى الحاححاا 

 
 (.412(، صفحات في علوم القراءات د. عبد القيوم السندي )ص2/630انظر: هداية القاري ) (42)

هيي، وطبيع 1359( مطبوع بعدة طبعات، بتحقيق: الشيخ علي الضباع، عن مطبعة عبد الحميد أحمد حنفي، بالقاهرة، 43)

هي، وطبع بتحقيق: الشييخ 1407اعيل، عن عالم الكتب ومكتبة الكليات األزهرية، بالقاهرة، بتحقيق: أ.د. شعبان محمد إسم

هيي، كميا اختصيره أ.د. شيعبان إسيماعيل وسيماه:ر مختصير إتحياف 1422أنس مهرة، عن دار الكتب العلميية ببييروت،  

(، األعيالم 1/167العيارفين )هي. انظير: هديية 1431فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر، عن دار ابن حزم، بيروت،  

 (.1/272(، الحلقات المضيئات )2/630(، هداية القاري)1/240)

(، هدايييية 1/240(، األعيييالم )1/167هيييي، انظييير: هديييية العيييارفين )1328( مطبيييوع، مطبعييية البهييياء، حليييب، 44)

 (.2/630القاري)

 (.1/142( انظر: تاريخ العجائب )45)

 6هيي تبيدأ مين الجيزء 1181(، وهي نسخة جيدة عليها تملك عام2178قم )( مخطوط، نسخة جامعة الملك سعود، بر46)

 (.2/630(، هداية القاري)1/240(، األعالم )1/244بالغزوات. انظر: معجم المؤلفين )

 (.1/240هي، انظر: األعالم )1427( مطبوع، بتحقيق: عبد السالم بن عبد الهادي شنار، عن دار البيروتي، دمشق،  47)

 (.2/631اري)( هداية الق48)

 (.11/56( الخطط الوقفية لعلي المبارك )49)
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فلخذ الحديث عن البرةا  الكوواكي، ح  وجم إلى دمياط فصنف كتاا اإلتحححاف الححذي  عححد مححن 
القراءات، ح  و ل إلى مةا المةرما فحف، ح  و ل إلى اليمن فلخذ عححن ي مححد مححن   ية  مصادو

عا ححل والامححه، ححح  وجححم ويقححام بقريححا " عربححا البححرا" فعححرف وكثححر تالم ححذه، ححح  و ححل يخ ححًرا إلححى 
 .  (50)الحااا لتواعيه المنيا ويدفن بالبقيم

 المطلب الخاما: وفاته.
ت الحححرام، وايححاوة المسححاد النبححوي بالمدينححا وةححو قاصححد الحححف إلححى م ححت  -و مه ت–توفي  

 .(51)ةح1117المنووة، ودفن بالبقيم عام  
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثا:ي: 
 جهود اإلمام البنَّا في علم القراءات من خالل كتابه اإلتحاف، وفيه عدة مطالب: 

 المطلب األول: جهوده في تصحيحه لألخطاء العلمية.
دوام مححا وقححم مححن يخطححاء علميححا عححن طريححق التعل ححق التححدق ق واسححت-و مححه ت–لحح    فححل 

عل هححا وتصحححيحها، سححواء مححا يتعلححق منهححا بةتححاا لطححاوف اإلشححاوات يو غ ححره مححن المصححنفات، 
 ومن يمثلا ذلك:

[، بإسححححقاط 2-1] آل عمححححرا :  ﴾ٻ  ٱ ٻ  ﴿:"قرررر     -و مححححه ت–قححححول اإلمححححام البنححححا  -1
وكاكححت فتحححا مراعححاة لتفخححي  الااللححا، إذ  ةمرة الااللححا وصححاًل، وتحريححك المححي  بححالفته للسححاكن ن،

لو كسرت المي  لرققت، وياوا لك من القراء في مي  المد والقصححر، لت  ححر سححبت المححد، عياححوا 
 

(، األعييالم 11/56(، الخطييط التوقيفييية )1/141انظيير: تيياريخ عجائييب اآلثييار فييي التييراجم واألخبييار للجبرتييي ) (50)

 (. 412(، صفحات في علوم القراءات د. عبد القيوم السندي )ص2/630(، هداية القاري )1/240)
(، األعييالم 11/56(، الخطيط التوقيفيية )1/141ب اآلثيار فيي التييراجم واألخبيار للجبرتيي )انظير: تياريخ عجائي (51)51

 (. 412(، صفحات في علوم القراءات د. عبد القيوم السندي )ص2/630(، هداية القاري )1/240)
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االعتداد بالعاو  وعدمه...، ويما  قول بعضه  لو يخذ بالتوسط مراعاة لاححاكبي اللفححل والحةحح  
ا، فممنحححححوع لمحححححا  ققحححححه فحححححي النشحححححر يكحححححه ال  احححححوا ال توسحححححط عيمحححححا ت  حححححر عيحححححه سحححححبت لكحححححا  وجهحححححً

ا، 5]الفاتحححا:  ﴾ٿ ﴿وياححوا عيمححا ت  ححر عيححه سححبت القصححر، كحححو:   ﴾ٻ  ٱ ٻ   ﴿كر،(52)المد [وقفححً
وذلك أل  المد في األول ةو األصل، ح  عر  ت  ر السبت، واألصل ي  ال  عتححد بالعححاو ، 

اكي: فمححد لححذلك، و  ححث اعتححد بالعححاو  وقصححر لكوكححه ضححًدا للمححد والقصححر ال يتفححاوت، ويمححا الثحح 
وقًفا فاألصل عيه القصر لعدم االعتداد بالعاو ، وةححو سححةو  الوقححف فححإ  اعتححد بححه   ﴾ٿ  ﴿وةو

يتفحححاوت طحححواًل وتوسحححًطا فحححلمةن التفحححاوت واطحححردت  -يعنحححي المحححد–محححد لكوكحححه ضحححًدا للقصحححر لكنحححه 
   .(53)القاعدة المتقدما"

ا محححح َّن الوجححححه الصحححححيه للمححححد  آل  ]﴾ٻ  ٱ ٻ  ﴿يفومححححن خححححالل مححححا سححححبق كاححححد ي  البنححححَّ
[، باحححواا وجهحح ن للقحححراء  ححال الوصحححل المححد لألصحححل، ولعححدم االعتحححداد بالعحححاو ، 2-1عمححرا :

 ، فوجححه البنححا قححول اإلمححام الفاسححي فححي الآللححو الفريححدة بالتوسححط(54) والقصححر لالعتححداد بالعححاو 

، واستشححححهد لمريححححد مححححن التلك ححححد مححححرد امححححن الاححححروي فقححححال :" فإكححححه تفقححححه و يححححا  ال  سححححاعده (55)
تحريححك المححي  بححالفته اللتقححاء السححاكن ن، فكححا  الفححته  خححالل مححا سححبقعلل البنا من ، كما  (56)كقل"

 ، ولذلك يشاو صا ت كنر المعاكي بقوله:(57)يخف، إذ لو كسرت المي  لرققت  
 . وت يعل .(58)ومد له عند الفواته مشبعا     وج  طري التحريك فاقصر وطوال  

إلمالا وي " الماضي فححي بححاا الفححته واإلمالححا:" عند ذكره -و مه ت–قول اإلمام البنَّا -2
الخالف في إمالا الراء عن السوسي، تعقبه في النشححر بلكححه -و مه ت تعالى-وذكر الشاطبي  

لحححيس محححن طرقحححه، وال محححن طحححره النشحححر، أل  ووا حححا ذلحححك عحححن السوسحححي محححن طريحححق يمحححي بةحححر 

 
 (. 1/360النشر في القراءات العشر البن الجزري ) (52)

 (. 1/468انظر: اإلتحاف) (53)

(، البدور الزاهيرة 1/479)  (، اإلقناع في القراءات السبع البن الباذش455ة لمكي بن أبي طالب)ص( انظر: التبصر54)

 (. 58في القراءات العشر المتواترة للقاضي)ص

 (. 1/170الآللئ الفريدة للفاسي) (55)

 (. 1/360النشر في القراءات العشر البن الجزري ) (56)

( 6-3/5(، الحجية للقيراء السيبعة للفارسيي )85حمد بن سعدان الضرير)صانظر: الوقف واالبتداء في كتاب هللا لم  (57)

(، الكتياب المختيار البين إدرييس 1/223(، إبراز المعاني من حرز األماني ألبي شامة )226شرح الهداية للمهدوي )ص

 (. 179(، جهد المقل للمرعشي)ص1/137-138)

 (265( انظر: الفتح الرحماني )ص7)
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الط بححا وج   ةححاه بق ححل القرشححي، ولححيس مححن طريححق ةححذا الكتححاا، ولححذا لحح   عححرا عليححه ةنححا وفححي 
 .(59)آخر الباا"

وضه ي  مححا ذكححره الشححاطبي عححن السوسححي -و مه ت–وعلى ضوء ما سبق كاد ي  البنَّا 
فححي إمالححا الححراء بخلححف فححي وي  مخححالف لطريححق امححن جريححر فححي الشححاطبيا، وطححره النشححر، قححال 

ه مححن غ ححر الححداكي:" وفححي ووا ححا يصحححاا ال ريححدي غ ححر السوسححي، فححإكي قححريت عليححه فححي ووايتحح 
طريق يمي عمرا  موسى من جرير عيما ل   ستقبله يلف والم، وعيما استقباله بإمالا فتحححا الححراء 

 ، وب ن تضعي  ةذا القول في الط با:(60)والهمرة مًعا"
 (61) وق ل قبل ساكن  رف وي        عنه ووا سواه مم ةمر كل  
، وكححذا ذكححره (62)تامنححا "ويعضد ذلك قول امن الاححروي:" ولححيس مححن طرقححه وال مححن طححره ك 

 .(63) في فر  سووة األكعام 
ا -3   ﴾چ﴿[،  20]األعرررر ا :ڳ ﴾ڳ ﴿:" وعححححن الحسححححن -و مححححه ت–قححححول اإلمححححام البنححححَّ

باإلفراد   ث جاء وتقدم الخالف في مدةما عن األاوه ومححا وقححم للاعبححري   [، 26]األع ا :
فححي النشححر كمححا مححر بلكححه لحح  من جعل حالحا الواو مضروبا في حالحا الهمرة فتبل  تسححعا، تعقبححه 

، فححالخالف محح ن التوسححط والقصححر، " اححد ي ححًدا وو  اإلشححباع فححي اللحح ن إال وةححو  سححتثني "سححوءات
وكل من وسطها مذ به في البدل التوسط فعليه  ةو  ف ها يوبعا فقححط، توسححط الححواو مححم توسححط 

 الهمرة وحالحا الهمرة مم قصر الواو وكظمها:
 .(64)... ووسطهما فالكل يوبعا فادو"  وسوآت قصر الواو والهمر حلثا

تناول البنَّا من خالل ما سبق تصحححيه مححا وود فححي "سححوءات"   ثمححا وقعححت عححن الاعبححري 
فححي كنححر المعححاكي بقولححه: "يي لححوو  مححذ با  كقلهمححا الصححقلي، ي ححدةما: طححرد األصححل عيححه عيمححد 

ي الثالحححححا ويوسححححط، والثححححاكي: اسححححتثنامه عيقصححححر، عيحصححححل مححححن االحنحححح ن حالحححححا، وج  ضححححربت فحححح 

 
 (. 19-2/18انظر: اإلتحاف ) (59)

 (.3/1052جامع البيان في القراءات السبع للداني) (60)

 (. 326متن طيبة النشر البن الجزري، البيت رقم: ) (61)

 (. 1/634(، وانظر: شرح طيبة النشر للنويري)131شرح طيبة النشر البن الجزري )ص (62)

 (.1/276انظر: اإلتحاف ) (63)

 (. 2/195انظر: اإلتحاف) (64)
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مححرد -و مححه ت–، وعقححت البنححا (65)صححاوت تسححعا، وقححد وةحح  مححن فسححر الخححالف بالمححد والقصححر" 
 . (66)امن الاروي، فب ن ي  الخالف في "سوءات" م ن المد والقصر فقط  

المطلــب الثــا:ي: جهــوده فــي توجــيحه لألوجــه الخالفيــة فــي بعــ  كلمــات القــراءات 
 القرآ:ية وتحريرها.
 توضيه األوجه الخالعيا وتحريرةا، ومن يمثلا ذلك:-و مه ت–ل    فل البنَّا  

في باا الفته واإلمالا:" تنبيه لألاوه في كحححو: "فاتححاة " -و مه ت–قول اإلمام البنَّا -1
ى  ل ﴿كقولححه تعححالى:  هِّ مححَ َوَءاتححَ بحح ِّ ىح    ىح  َذوِّي  ۦ اَل َعلححَ [، خمححس طححره بححالنظر 177]البقححرة: ﴾  لق ربححَ

ل وتقل ححل األلححف المنقلبححا عححن اليححاء وفتحهححا. األولححى: قصححر البححدل والفححته فححي إلى تثل ث مد البد
األلحححف طريحححق وج حححر األةحححوااي، وي حححد طريقحححي تلخحححي  العبحححاوات واختحححاوه الشحححاطبي، الثاكيحححا: 
التوسححط فححي الهمححرة والفححته فححي األلححف طريححق وج ححر األةححوااي وي ححد طريقححي تلخححي  العبححاوات، 

من كافي امن شريه وةدا ا المهدوي وتاريد امححن الفحححام وتبصححرة الثالثا: المد المشبم مم الفته 
مةي، الرابعا: المد المشبم مم التقل ل من العنححوا ، الخامسححا: التوسححط مححم التقل ححل مححن التيسحح ر 
وبه قري الداكي على امن خاقا  ويمي الفته، وبححالطره الخمححس قريكححا مححن طححره الط بححا التححي ةححي 

الطريحححق الثاكيحححا محححن طريحححق الححححرا وةحححي  -و محححه ت-طحححره الكتحححاا، ومنحححم شحححيخنا سحححلطا  
التوسط مم الفته، معلاًل لححذلك بححل  مححن وواه لححيس مححن طححره الشححاطبيا، وييححد ذلححك بمححا كقححل عححن 

 العالما عثما  الناشري قال لنفسه شيخنا العالما محمد من الاروي:
 كاتي لوو  افته بمد وقصره ... وقلل مم التوسيط والمد مةمال

 لتلخي  فافته ووسطن ... وقصر مم التقل ل ل   ك للماللحرا وفي ا
وقوله: وقصر مم التقل ل إلححخ، تصححريه بامتنححاع الطريححق السححاد ، وةححي قصححر البححدل مححم 
التقل ل فال  صه من كال الطريق ن  أل  كل من وو  القصر في البححدل لحح  يححرو التقل ححل. وقححس 

 .(67)على ذلك كظاوره "
اوعلى ضوء ما سبق كال ححل ي  اإل  يشححاو إلححى تحريححرات األاوه فححي -و مححه ت-مححام البنححَّ

البححدل مححم ذوات اليححاء وف هححا خمححس طححره والسححاد  ممتنححم، كمححا صححرح بامتنححاع الوجححه السححاد  
وةححو قصححر البححدل مححم التقل ححل، فححال  صححه مححن طححره الشححاطبيا وال مححن طريححق الط بححا  أل  مححن 

 
 (.54( ر بتصرفر، تحريرات ابن الجزري )ص1/376المعاني للجعبري)انظر: كنز  (65)

 (.1/229(، إبراز المعاني من حرز األماني ألبي شامة)2/285انظر: فتح الوصيد في شرح القصيد للسخاوي) (66)

 (. 1/393(، مختصر اإلتحاف )1/263انظر: اإلتحاف ) (67)
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علحححى كلمحححا االمالحححا، فالقصحححر علحححى وو  القصحححر فحححي البحححدل لححح  يحححرو التقل حححل، ولححح  يتقحححدم البحححدل 
 .(68) الفته، والتوسط على االمالا، والطويل عليه الفته واالمالا

ا -2 اوِّينَ ﴿فحححي فحححر  سحححووة الماوحححدة:" ويمال-و محححه ت–قحححول اإلمحححام البنحححَّ [، 22ةنحححا] ﴾َجبحححَّ
[، الححححححدووي عححححححن الكسححححححاوي وقللححححححه األاوه بخلححححححف عنححححححه، وجذا جمححححححم لححححححه محححححح ن 130والشححححححعراء ]

فالفته على الفته والتقل ل على التقل ل على ما ذكححره امححن الاححروي   ﴾َجبَّاوِّينَ ﴿وب ن  ﴾   َحم وَسىح  ﴿
 .(69)في يجوبا المساول التي وودت عليه من تبرير"

ه طريق األاوه في قوله تعالى: -و مه ت-كاد ي  البنَّاوبناًء على ما سبق    ﴿ وضَّ
بالتقل ل ف هما يو الفته ف هما، وقد وود ف ها ي ًضا يوبعا ﴾نَ َجبَّاوِّي  ماَقال وْا  َحم وَسىح  إِّ َّ فِّ َها َقو 

يوجه: فته موسى وعليه في جباوين الفته والتقل ل، ح  تقل ل موسى وعليه في جباوين الفته 
 .(70) والتقل ل
ء﴿:" الثححاكي: ال  اححوا مححد -و مه ت–قول اإلمام البنَّا  -3 يء لحمححرة   ححث قححر  بححه   ﴾شيي

الم التعريحح  فقححط يو علححى المنفصححل كمححا فححي النشححر، وتقححدم ذلححك فححي  إال مم السةت، إما علححى
ء﴿باا المد مم التنبيه علححى ي  المححراد بمححد  يء لحمححرة التوسححط ال اإلشححباع، وت يعلحح  ةححذا   ﴾شيي

ما يتعلق بسةت  مرة. ويما امححن ذكححوا  ففححي المححبهف السححةت لححه بخلححف عنححه مححن جميححم الطححره 
ا، غ ححر المححد بقسححمي ه وخصححه صححا ت اإلوشححاد والحححافل يمححو العححالء لطريححق علححى مححا ذكححر مطلقححً
إال ي  يبححححححا العححححححالء خصححححححه بالمنفصححححححل والم التعريحححححح   ،العلححححححوي عححححححن النقححححححا  عححححححن األخفححححححش

ء﴿و يء يۚا  ﴿و  ﴾شييي وجعلححه دو  سححةت  مححرة، وكححذا وواه الهححذلي مححن طريححق السحح ن عححن   ،﴾شييييء
ا  مححن ةححذه الطححره امححن األخححرم عححن األخفححش وخصححه بححالكلمت ن، ولححيعل  ي  السححةت المححن ذكححو 

كلهححا مححم التوسححط إال مححن اإلوشححاد، فمححم المححد الطويححل والامهححوو عنححه علححى تححرم السححةت مححن 
 .(71)جميم الطره"

ا  ء﴿مححذةت  مححرة فححي -و مححه ت–وقححد تنححاول البنححَّ يء بعححدم المححد )التوسححط( إال مححم   ﴾شييي
 ، وذكحححر تخصحححي  يمحححو العحححالء(74) ، محححم ميحححا  طرقحححه(73)، كمحححا ذكحححر فحححي النشحححر(72) السحححةت

 
 (.69(، أجوبة المسائل المشكالت في علم القراءات )ص52(، تحريرات ابن الجزري )ص38انظر: التيسير )ص (2)

 (. 1/533انظر: اإلتحاف ) (69)

 (. 65انظر: شرح النظم الجامع لقراءة اإلمام نافع للقاضي )ص (70)
 (. 1/222انظر: اإلتحاف) (71)

 (. 189انظر: الروض النضير في تحرير أوجه الكتاب المنير للمتولي )ص (72)

 (. 1/428النشر ) (73)

 (. 185(، اإلرشاد )ص1/195(، المبهج )62انظر: التيسير)ص (74)
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، كمحححا وضحححه سحححةت امحححن ذكحححوا  وي الحححه علحححى طرقحححه بالتوسحححط (75)صحححا ت غا حححا االختصحححاو 
باستثناء اإلوشاد جعله بالطول، ح  وضه اختياو الامهوو )وما عليه العمل( من تححرم السححةت 

 ، مما يدل على سعا علمه.(76)
 المطلب الثالث: جهوده في توثيقه لبع  القراءات باإلحالة للكتب األصيلة.

ا ممححا يال القححراءات الححواودة عيححه -و مححه ت– ححل علححى كتححاا اإلتحححاف توح ححق العالمححا البنححَّ
محححن المصحححادو األصححح لا كالتيسححح ر والشحححاطبيا والط بحححا، كمحححا ةحححو مال حححل، منهحححا علحححى سحححب ل 

 المثال:
ا        فحححي فحححر  سحححووة البقحححرة:" وقحححري يمحححو جعفحححر متسحححه ل ةمحححرة -و محححه ت–قحححول اإلمحححام البنحححَّ

ِءيلي  ﴿ ي ريِ [ محححم المحححد والقصحححر  لت  حححر السحححبت وجذا قحححر  لحححه باإلشحححباع علحححى طريحححق 40]  ﴾إِسيييء
العحححراق  ن كمحححا تقحححدم كمحححل لحححه حالححححا يوجحححه واختلحححف فحححي محححد اليحححاء ف هحححا كنظحححاوره لحححألاوه فحححن  

 .(77)بعضه  على مدةا واستثناةا الشاطبي، والوجها  في الط با"
بالتسححه ل مححم المححد والقصححر وي ححال  قراءة يمو جعفر في إسححراو ل-و مه ت–وقد م َّن البنَّا  

لمححححا ذكححححره عنححححه فححححي األصححححول، وبحححح ن ي  األاوه عححححن وو   قريةححححا بخلححححف، وي ححححال للشححححاطبي 
"، لتخايححححح  حقحححححل المحححححدين، والترك حححححت، وكثحححححرة دوواكهحححححا، وكوكهحححححا (78)بقوله:"سحححححو   حححححاء إسحححححراو ل

 .(80)، وي ال ي ًضا إلى ما ذكر في الط با  (79)يعاميا
 

 الرد على الطاعنين في بع  القراءات الصحيحة.  المطلب الرابع: جهوده في
 للطاعن ن في القراءات وعلومها، ومن يمثلا ذلك:-و مه ت-تصدَّ  اإلمام البنَّا

ا  -1          فحححححي فحححححر  سحححححووة األكعحححححام:" واختلحححححف فحححححي -و محححححه ت–قحححححول اإلمحححححام البنحححححَّ
َن َلَكَثيــر  ﴿ َلَ  َايــَّ ذَِ نَ َوكــَ دَ  َقتــلَ  ٱلُمشــَرَكينَ  مــَن َرَاُاُهُهم َهمَأولــَِ [ فححامن عححامر ايححن بضحح  137] ﴾ ــُ

الراي وكسر الياء بالبناء للمفعول "قتل" مرفم الالم علححى النيابححا عححن الفاعححل "يوالدةحح " بالنصححت 
علححى المفعححول بالمصححدو "شححركاوه " بححالخفل علححى إضححافا المصححدو إليححه فححاعاًل، وةححي قحححراءة 

عا سندا ويقححدمه  ةاححرة، مححن كبححاو التححابع ن متواترة صحيحا وقاووها امن عامر يعلى القراء السب
 

 (. 1/265انظر: غاية االختصار ) (75)

 (. 1/325انظر: المبهج) (76)

 (. 1/390انظر: اإلتحاف) (77)

 (.173متن الشاطبية البيت رقم) (78)
 (.206شرح الشاطبية للسيوطي)ص (،2/546(، كنز المعاني )2/274(، فتح الوصيد )40(، التيسير )ص1/108( انظر: التذكرة )79)

 (.93-92( شرح طيبة النشر )ص80)
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الذين يخذوا عن الصحابا كعثما  من عفا  ويمي الدوداء ومعاويا وفضالا مححن عب ححد، وةححو مححم 
ذلك عربي صريه من صمي  العرا وكالمه  اا وقوله دل ل  ألكه كا  قبل ي  يوجححد اللحححن، 

صحححف الشححامي، وقححد قححال فكيحح  وقححد قححري بمححا تلقححى وتلقححن وسححمم ووي ، إذ ةححي كححذلك فححي الم
بعححل الحفححاظ: إكححه كححا  فححي  لقتححه مدمشححق يوبعماوححا عريحح   قومححو  عليححه بححالقراءة، قححال: ولحح  
يبل نا عن ي د من السلف يكه يككر شحح ًئا علححى امححن عححامر مححن قراءتححه وال طعححن ف هححا، و اصححل 

كهمححا كححالم الطححاعن ن كالرمخشححري، يكححه ال  فصححل محح ن المتضححا ف ن إال بححالظرف فححي الشححعر  أل
كالكلمحححا الوا حححدة يو يشحححبها الاحححاو والماحححروو، وال  فصحححل مححح ن  حححروف الكلمحححا وال مححح ن الاحححاو 
وماححرووه، وةححو كححالم غ ححر معححول عليححه، وج  صححدو عححن يومححا يكححامر  ألكححه طعححن فححي المتححواتر، 
وقد اكتصر لهذه القراءة من  قامله ، ويوودوا من لسا  العرا ما  شهد لصحتها كثححرا وكظمححا مححل 

 .(81)األوما الفصل بالاملا فضال عن المفرد في قوله  غالم إ  شاء ت يخيك "  كقل بعل
ا شحححبها الطحححاعن ن فحححي قحححراءة امحححن عحححامر وتصحححد  للحححرد -و محححه ت-وقحححد يوود اإلمحححام البنحححَّ

ه يكهححا قححراءة صحححيحا متححواترة وذكححر مناقححت القححاو  امححن عححامر وشححهرته ويكححه  علحح ه    ححث وضححَّ
، قححححال يمححححو  يحححححا  فححححي الححححرد علحححححى (82) ه  مححححن النا يححححا النحويحححححامححححن كبححححاو التححححابع ن وود  علححححح 

"عاححت لعامححي ضححعي  فححي النحححو يححرد علححى عربححي صححريه محححل قححراءة متححواترة  الرمخشححري:
كظ رةحححا فحححي كحححالم العحححرا فحححي غ حححر محححا م حححت، ويعاحححت بسحححوء ةحححذا الرجحححل بحححالقراء األومحححا الحححذين 

اعتمحححد المسحححلمو  علحححى كقلهححح  تخ حححرته  ةحححذه األمحححا لنقحححل كتحححاا ت تعحححالى شحححرقا وغربحححا، وقحححد 
لضبطه  ومعرفته  ود اكته ". وقد شنم عليه ي ًضا غ ر وا د من األوما، ولعل عححذوه فححي ذلححك 

ن اإلمححححام مح ححححي الححححدين دوويححححش الفصححححل محححح ن (83) جهلححححه بعلمححححي القححححراءة واألصححححول . وقححححد  سحححح 
اد بححه، المضاف والمضاف إليه مثالحا يموو: كو  الفاصل فضححلا فححإ  ذلححك مسححوق لعححدم االعتححد

كوكححه غ حححر يجنبحححي لتعلقححه بالمضحححاف، كوكحححه مقححدو التحححلخ ر محححن يجححل ي  المضحححاف إليحححه مقحححدو 
 .(84)التقد   بمقتضى الفاعليا المعنويا"

ا  -2 َذينَ ﴿:" واختلحححف فحححي -و محححه ت–قحححول اإلمحححام البنحححَّ ــَّ َرَاُاَءَي ٱلـ ــُ [ 27]النححححل:  ﴾ ـ
داكي فحححي التيسححح ر واتبعحححه فححالبري بخلحححف عنحححه بححححذف الهمححرة علحححى ل حححا قصحححر الممحححدود ذكححره الححح 

 
 (. 33-2/32انظر: اإلتحاف ) (81)

(، سراج القاري 1/421(، التبيان في إعراب القرآن )199-2/198(، النشر )4/277( انظر: روح المعاني )2)

 (. 218-217)ص

 (. 4/658( انظر: البحر المحيط )3)

 (. 3/239وبيانه ) ( انظر: إعراب القرآن الكريم4)
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الشححاطبي لكححن، قححال فححي النشححر: "وةححو وجححه ذكححره الححداكي  ةا ححا ال ووا ححا وبحح ن ذلححك، ويكححه حبححت 
مححن طححره يخححر  عححن البححري"، ححح  قححال: "ولححيس فححي ذلححك شححيء يؤخححذ بححه مححن طححره كتامنححا، يي: 

لححداكي لححه فضاًل عن طره الشاطبيا، ويصلها ولذا ل   عرا عليه في ط بته، قال: ولححوال  ةا ححا ا
عن النقا  ل  كذكره، وكذلك ل  يذكره الشاطبي إال تبعححا لقححول التيسحح ر للبححري بخلححف عنححه، وةححو 
خححروا منهمححا عححن طرقهمححا المبنححي عل همححا كتامهمححا، وقححد طعححن فححي ةححذه الروا ححا مححن   ححث إ  
قصحححر الممحححدود ال  ةحححو  إال فحححي ضحححرووة الشحححعر، والححححق يكهحححا حبتحححت عحححن البحححري محححن الطحححره 

مححن طححره التيسحح ر وال الشححاطبيا وال مححن طرقنححا، ف نب ححي ي   ةححو  قصححر الممححدود  المتقدمححا ال
 .(85)جاور في الكالم على قلته كما قال بعل يوما النحو اكتهى ملخًصا"

ا  إحبححات قححراءة البححري بحححذف الهمححر علححى قصححر -و مححه ت–على ضوء ما سبق محح َّن اإلمححام البنححَّ
الموضحححححم بعححححح ن الناقحححححد، كمحححححا وود عحححححن امحححححن  الممحححححدود وقحححححد كظحححححر علمحححححاء القحححححراءات إلحححححى ةحححححذ

، والحححذي يبحححدو ي  ةحححذه الهمحححرة متحركحححا مسحححبوقا بحححللف ويقتضحححي تخايفهحححا واأللحححف (86)الاحححروي 
، كمحححا تحتمحححل ي   ةحححو  بعحححدةا  تحتمحححل ي   ةحححو  الححححرف المهمحححوا بعحححدةا مححح ن مححح ن، ألكَّهحححا محححد 

حق ححل أل  إمححدالها  ححاء ، وةححو وجححه (87) بححايةٌ، وفححي مسححاول مسححايل: وذلك قولك في  باءة  ساكن،
لفححت المةسححووة   سححتوجت كوكهححا  ححاء مةسححووة واليححاء المةسححووة حق لححا،  قححول امححن مااةححد: " فححإذا خ 
ميححاء مةسححووة كاكححت يحقححل مححن الهمححرة ولحح   ةوكححوا ليفححروا مححن حق ححل إلححى مححا ةححو يحقححل منححه وكححذلك 

ومما يريححد ةححذا  "(88)الضما على الواو يحقل من اجتماع ةمرت ن وج  امتحنت ذلك وجدته كذلك
الريي قوة عححدم وجححود قححراءة بحححذف الهمححرة فححي )شححركاونا، وشححركاوك ، وشححركاوه ( لححذا خفححف عححن 

 النطق بالهمرة بحذفها للتخل  من المشقا والثقل.
ا -3 هء   ﴿فححي فححر  سححووة األعححراف فححي ميححا  قححراءة -و مححه ت–قححول اإلمححام البنححَّ جييِ  ]﴾أيرء

بححل  الهححاء ال تكسححر إال بعححد كسححر يو  ححاء سححاكنا، [: " وقححد طعححن فححي قححراءة امححن ذكححوا  111]
ويج ححت بححل  الفاصححل م نهححا وبحح ن الكسححرة الهمححرة السححاكنا، وةححو  ححاجر غ ححر  صحح ن، واعتححرا  

 .(89)يمي شاما و ما ت تعالى على ةذا الاواا متعقت"

 
 (. 33-2/32( انظر: اإلتحاف )5)

 ( 2/303( النشر )4)

 ( 3/547( انظر: الكتاب لسيبويه )5)

 (  136( انظر: السبعة البن مجاهد )ص 6)

 (. 2/57انظر: اإلتحاف ) (89)
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ه اإلمام البنَّا  شبها الطاعن ن في قراءة امن ذكححوا  بالكسححر ويجححاا   -و مه ت-وقد وضَّ
عنها: بل  الفاصل م نها وب ن الكسرة الهمرة وةو  اجر غ ر  ص ن، وي ًضا ممححا  اححاا علححى 
ةذه الشبها: ي  الهمرة كث رًا ما  طري ع لهححا الت   ححر وةححي ةنححا فححي معححر  ي  تبححدل  ححاء سححاكنا 

، وقححد اعتححر  يمححو شححاما علححى (90) لسححةوكها بعححد كسححره فكلكهححا ول ححت  ححاء سححاكنا فلححذلك كسححرت
: ي َّ الهمححر  ححاجر معتححد  بححه بإجمححاع فححيةححذين الاححوام  ْئه  ْ  ﴿ن مثالحححا وجححوه: األول  ]البقححرة: ﴾ َيكبححِّ

[، والحة  وا د في ضم ر الامم والمفرد عيما يرجم إلححى الكسححر 28]القمر:  ﴾ َكب ِّْئه  ْ  ﴿[ و33
والض . الثاكي: يكه كا  يلرمه صححلا الهححاء، إذ ةححي فححي  ةمححه، كلكهححا قححد ول ححت الاححي . الثالححث: 

، كظححرًا إلححى ي َّ يصححلها ي َّ  ه المختححاو  ضحح   الهححاء مححم صححريه اليححاءِّ اٌء لكححا  الَوجححْ  الهمر لححو قلححت  ححَ
 .(91)  ةمرة، فما الظنُّ بَمْن  ةسر الهاء مم صريه الَهمرةِّ؟ فض  الهاء مم الهمر ةو الوجه

المطلب الخاما: جهوده في التنبيه على أن األصـل فـي قبـول القـراءة الروااـة والنقـل 
 يح واإلسناد المتصل.الصح

 ومن يمثلا ذلك:
:" الضححرا الثححاكي: المتحححرم بعححد سححاكن إمححا يلححف يو  ححاء -و مه ت–قول اإلمام البنَّا   -1

يلَ إِّس  ﴿يو ااي فلما األلف فاختلف في   [، فححي 146]آل عمححرا : ﴾َوَكَلي ِّن﴿[، و 40]البقرة:  ﴾رَح ءِّ
َلكت     ﴿قححراءة المحححد و َلكت     ﴿[، ويمححا 4]األ حححراا:﴾ح ِّي  لححَّح   ﴿[، و66] آل عمحححرا :﴾ةححَح  فحححي   ﴾ةحححَح 

[، فقححري كححافم ويمححو عمححرو 38[ وفححي القتححال]109[، وفي النساء ]119-66موضعي آل عمرا  ]
وكذا يمو جعفر متسه ل الهمرة م ن محح ن مححم األلححف، وافقهحح  ال ريححدي والحسححن، لكححن اختلححف عححن 

لحححف محححوا  "ةعنحححت " ووو  وو  فمحححذةت الامهحححوو عنحححه محححن الطحححريق ن التسحححه ل محححم  حححذف األ
آخححرو  عنححه مححن الطححريقت ن إحبححات األلححف كقححالو  إال يكححه مححن طريححق األاوه  مححد مححدا مشححبعا 
علححى يصححله، ووو  بعضححه  عنححه مححن طريححق األاوه إمححدال الهمححرة يلفححا عيمححد للسححاكن ن عيصحح ر 
 لقححالو  ويمححي عمححرو إحبححات األلححف مححم المححد والقصححر، لكوكححه منفصححاًل عنححد الامهححوو ويتحصححل

َلكت   ﴿لهمححا فححي  ؤ اَل ءِّ ةححَح  مححن جمححم المححدين المنفصححل ن حالحححا يوجححه قصححرةما ومححدةما وقصححر  ﴾ةححَح 
ليةو  األول  رف مد قبل ةمر م  ر, ولألاوه حالحا  ذف األلححف ﴾ ةَح ؤ اَل ءِّ   ﴿ومد    ﴾  ةَح َلكت   ﴿

ا عيمححد للسححاكن ن، وجحبححات األلححف كقححالو  لكححن مححم ا لمححد المشححبم، مححوا  "ةعنححت " وجمححدال الهمححرة يلفححً
وله القصر في ةذا الوجححه لت  ححر الهمححرة بالتسححه ل عيصحح ر يوبعححا، ولألصححبهاكي وجهححا :  ححذف 

 
 .(1/198(، إعراب القراءات السبع البن خالويه)288(، السبعة )ص9/254( انظر: اللباب في علوم الكتاب )2)

 (. 135/ 5(، البحر المحيط )1/208(، إبراز المعاني)5/411( انظر: الدر المصون )3)
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األلححف كححاألول لححألاوه وجحباتهححا مححم المححد والقصححر لت  ححر الهمححرة ي ضححا، وألمححي جعفححر وجححه وا ححد 
ر وةو: إحبات األلف مم القصر فقط، والكل مم التسه ل كمن مر، وقححري البححاقو  وةحح : امححن كث حح 

ا   ﴿وامن عامر وعاص  و مرة والكساوي وكذا  عقوا وخلف متحق ق الهمرة بعد األلف، مثححل  مححَ
[، وة  على مراتبه  في المنفصححل: مححن المححد والقصححر، وافقهحح  األعمححش 179]آل عمرا :  ﴾َيكت   

وامن محيصن بخلف عنححه فححي  ححذف األلححف، واختلححف عححن قنبححل فححرو  عنححه امححن مااةححد  ححذف 
َلل﴿األلححف عيصحح ر مثححل  [ كالوجححه األول عححن وو ، إال إكححه بححالتحق ق، ووو  61]البقححرة:﴾ ت   سححَ

عنه امن شنبوذ إحباتها كالبري، واعل  ي  ما ذكر في ةذا الحرف ةنا ةو المقروء به مححن طححره 
ةذا الكتاا، كالنشر الذي من جملا طرقهما طره الشاطبيا كلصلها وبححه  علحح  ي  البحححث عححن 

للتنبيححه ال طاوححل تحتححه كمححا كبححه عليححه فححي النشححر وتبعححه النححويري كححو  الهححاء مححدال مححن ةمححرة يو 
وغ ره  أل  قراءة كل قاو  منقولا حامتا سواء حبححت عنححه كوكهححا للتنبيححه يم ال، والعمححدة علححى كقححل 
القراء كفسها ال على توج هها قال عيه: ويمنححم ا تمححال الححوجه ن عححن كححل وا ححد مححن القححراءة فإكححه 

إ  شححاء ت -، ويححلتي لححذلك مريححد إ ضححاح فححي  ححرف القتححال مصححادم لألصححول ومخححالف لححألداء
 . (92)"-تعالى

ا إلححى ي  األصححل فححي قححراءة كححل قححاو  النقححل مححن خححالل -و مححه ت-وقححد يشححاو اإلمححام البنححَّ
، واختالف النا  فححي القححراءة يمححر جححاور بححإذ  مححن (93)﴾ ةَح َلكت   ﴿عرضه لخالف القر اء في كلما

فححإ  سححلل  من، ح  بححإقراو مححن النبححي،  قححول اإلمححام مةححي فححي كتابححه:"منرل القرآ  ت العرير الر 
محححا الحححذي تف حححد قحححراءة علحححى يكثحححر محححن  حححرف لمحححن قحححري علحححى يكثحححر محححن  حححرف؟  :فقحححال سحححاول،

ا فححي ديححنه ، وال ضحح ق علحح ه  عيمححا افتححر   هلالج لج فححالاواا: ي  ت لحح   اعححل علححى عبححاده  رجححً
ولسححا  كححل صححا ت ل ححا، ال  قححدو علححى علحح ه ، وكاكححت ل ححات مححن يكححرل علحح ه  القححرآ  مختلفححا، 

وده إلححى ل ححا يخححر  إال بعححد تكلححف ومئوكححا شححديدة، عيسححر ت علحح ه  ي  يكححرل كتابححه علححى سححبم 
ل ححات متفرقححات فححي القححرآ  بمعححا  متفقححا ومختلفححا، ليقححري كححل قححوم علححى ل ححته ، علححى مححا  سححهل 

مر، وقححححوم علحححح ه  مححححن ل ححححا غ ححححرة ، وعلححححى مححححا جححححرت بححححه عححححادته ، فقححححوم جححححرت عححححادته  بححححاله
بحححالتخاي ، وقحححوم بحححالفته، وقحححوم باإلمالحححا، وكحححذلك األعحححراا واختالفحححه فحححي ل حححاته ، والحركحححات 

 
 (. 208-1/207انظر: اإلتحاف) (92)

 (. 2/153(، المبهج )2/449( انظر: غاية االختصار )1)
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واختالفها في ل اته . وغ ر ذلك، فتفصه كل قححوم، وقححريوا علححى طححبعه  ول ححته  ول ححا مححن قححرا 
 .(94)منه ، وكا  في ذلك وفق عظي  مه ، وتيس ر كث ر له  

ا فححي كتابححه: " ويمححا كثححرة الوجححوه بح ححث مل ححت األلححوف، فإكمححا ذلححك عنححد  ويقححول اإلمححام البنححَّ
ا فححال  قححم لهحح  إال القل ححل  ا طريقححً المتححلخرين دو  المتقححدم ن  ألكهحح  كححاكوا  قححرءو  القححراءات طريقححً
مححن األوجحححه، ويمحححا المتحححلخرو  فقريوةححا ووا حححا ووا حححا، محححل قحححراءة قححراءة، محححل يكثحححر،  تحححى صحححاووا 

 .(95)شرة فتشعبت معه  الطره، وكثرت األوجه" قرءو  الختما الوا دة للسبعا يو الع
المطلـــب الســـادد: جهـــوده فـــي الهتمـــام بالنقـــل عـــن النحـــويين فيمـــا لـــه صـــلة مـــن 

 القراءات بالقواعد النحوية.
ا و محححه ت بحححلقوال النحححححاة والل حححوي ن ذات الصحححلا بعلححح  القحححراءات، مححححم -اةحححت  اإلمحححام البنحححَّ

 ا على الخالف، ومن يمثلا ذلك:المقاوكا والترجيه، وبيا  األموو المترتب
:" الثاكي: ال  خلو ما قبل الحرف المدغ  إما ي   ةو   -و مه ت–قول اإلمام البنَّا  -1

فإ  كا   إما ي   ةو  معتاًل يو صحيًحا،  عيه، والثاكي:  متحرًكا يو ساكًنا فاألول: ال كالم 
حا يوجه: المد والتوسط معتاًل يمةن اإلدغام معه و سن المتداد الصوت به، وياوا عيه حال 

كحو:   مد  المعتل  رف  كا   سواء  كالوقف  ي ِّ  ﴿والقصر  لِّكِّ    ٣ لرَّ ِّ [،  4-3]الفاتحا:  ﴾ مَح
 م وَسىح   م  َقو ﴿[، يو  رف ل ن كحو:  201]البقرة:  ﴾َ ق ول  َوبََّنا   ﴿[،  248]البقرة:  ﴾َوَقاَل َله    ﴿
في النشر:" لو ق ل باختياو المد  [ والمد يوجه، و 1]الف ل:  ﴾َفَعلَ    َ َكي  ﴿[،  148]األعراف:  ﴾

إ  شاء ت -في  رف المد، والتوسط في  رف الل ن لكا  له وجه لما  لتي في باا المد  
، وج  كا  الساكن صحيًحا عسر اإلدغام معه  لكوكه جمًعا م ن ساكن ن ليس يولهما -تعالى

كحو:   وذلك  علا،    ﴾  م رۡء َوي   َعفوَ  ل﴿[،  185]البقرة:  ﴾  َوَمَضا َ   ر  َشه﴿ رف 
هِّ   ه  َااَدت  ﴿[،  199]األعراف: ذِّ  ﴾  َصبِّي ا  دِّ   ۡء َمهۡء  ل  ﴿          [،124]التوبا:  ﴾  ۦ ةَح

إدغاًما 29]مري : إدغامه  المتقدم ن،  مهما: طريق  ملخوذ  حامتا  صحيحا ،  وعيه طريقا    ،]
صحيًحا، قال الحافل الباوع المتقن الشمس امن الاروي: "واإلدغام الصحيه ةو الثامت عند  

ء األوما من يةل األداء والنصو  ماتمعا عليه"، الطريق الثاكي: ألكثر المتلخرين يكه قدما
مخفي، بمعنى مختلس الحركا، وةو المسمى بالروم، وةو في الحقيقا مرتبا حالثا، ال إدغام  
من  وفراوة   والتنوين،  الساكنا  النو   باا  في  المذكوو  اإلخفاء  المراد:  وليس  إظهاو،  وال 

 
 (. 80( انظر: االبانة )ص2)

 ( 1/373( اإلتحاف )3)
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الصح قاعدة  اإلدغام  أل   وذلك  غ ر  ده   على  الساكن ن  التقاء  من  عليه  يلرم  لما  يه، 
كا   فإ   ل ًنا"،  يو  "مدا  علا  األول  رف  كا   إذا  إال  ساكن ن  م ن  ال  امم  يكه  الصرف  ن 
صحيًحا جاا وقًفا لعروضه ال وصاًل، فحصل من قاعدته  يكه ال  امم م ن ساكن ن. واألول 

قراء اجتماعهما، فخا  ف ها الخاوضو  توةًما منه  ي  صحيه في الوصل، وقد حبت عن ال
ما خالف قاعدته  ال  اوا، وةو كما قاله جميم المحقق ن يكا ال كسل  ي  ما خالف قاعدته   
غ ر جاور مل غ ر مقيس، وما خرا عن القيا  إ  ل   سمم فهو لحن، وج  سمم فهو شاذ  

فهو ملحق بالوقف إذ ال فره م ن الساكن  ياًسا فقط، وال  متنم وقوعه في القرآ . وي ًضا:  
للوقف، والساكن لبدغام، ح  كعود وكقول: دعواة  عدم جوااه وصاًل ممنوعا، وعدم وجدا  
مل  العرا  التقامةما من يفصه  فقد سمم  كفس األمر،  الشيء ال يدل على عدم وجوده في 

لصاله" قاله يمو عب دة،  عيما يرو  "كعمَّا المال الصاله للرجل ايفصه الخلق على اإلطاله 
للعل ، وما  القراء وشاع وذاع ول  ينكر وةو إحبات مف د  واختاوه وكا يك به وتواتر ذلك عن 

سلمنا ي  ذلك غ ر ذكروه كفي مستنده الظن، فاإلحبات العلمي يولى من النفي الظني، ولئن  
متواتر فلقل األمر ي  يثبت ل ا مداللا كقل العدول له عمن ةو يفصه ممن استدلوا بةالمه ،  
عبقي الترجيه في ذلك باإلحبات وةو مقدم على النفي وجذا  مل كالم المخالف على يكه غ ر  

 .(96) مقيس يمةن الامم م ن قوله ، والقراءة المتواترة والامم ولو موجه يولى"
من خالل ما سبق إلى  ة  االدغام ومححا قبححل الحححرف  -و مه ت-قد  يشاو اإلمام البنَّاو 

المححدغ  إمححا ا   ةححو  متحححرم يو سححاكن والسححاكن إمححا ي   ةححو  معححتاًل يو صحححيًحا، وذكححر قححول 
، ححححح  بعححححد كقلححححه ألقححححوال يةححححل الل ححححا (97)امححححن الاححححروي فححححي يكححححواع االدغححححام الصحححححيه واالخححححتال 

راء يعدل ويكثر فكا  الرجححوع إلحح ه  يولححى، قححال فححي غ ححث النفححم: "القححراءة ال والصرف م  ن ي  الق
تتبححم العربيححا، مححل العربيححا تتبححم القححراءة  ألكهححا مسححموعا مححن يفصححه العححرا بإجمححاع، وةححو كب نححا 

" وقححال يمححو  يححا  فححي البحححر: "القححراءة سححنا متبعححا ويوجححد (98)، ومححن يصحححابه، ومححن بعححدة ،
 .(99)ذلك من تيسره تعالى القرآ  للذكر" ف ها الفصيه واألفصه  وكل

 المطلب السابع: جهوده في التنبيه على األوجه التي ل تصح القراءة بها.

 
 (. 127-1/126انظر: اإلتحاف ) (96)

 (. 1/299انظر: النشر ) (97)

 (. 104( انظر: غيث النفع )ص1)

 (. 8/523( انظر: البحر المحيط )2)
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 ينب ه على األوجه التي ال  صه القراءة مها، ومن يمثلا ذلك:-و مه ت–كا  البنَّا  
 ﴿        :" وجححاء عححن  مححرة يكححه كححا   قححف علححى كحححو:-و مححه ت–قول اإلمام البنححا  -1

ح  و َ   ﴿[، و14]البقرة:  ﴾ء و َ َتهرِّ م س ح  و َ خَح  ل﴿[، و 56] ححس: ﴾م تَّكححِّ ح  وَ  ﴿[، و 37]الحاقححا: ﴾طححِّ َفَمالححِّ
ح  واْ ﴿[، و 53]الواقعححححا: ح  وَككَ َوَيس﴿[، و 37]التوبححححا: ﴾ل ِّ  َواطححححِّ ي ط ﴿[، و53]يححححوكس: ﴾َتنبححححِّ ح  واْ ۡء لححححِّ  ﴾فححححِّ
الكحححل محححم ضححح  الحححراي والكحححاف  [" ممحححا ةمرتحححه مضحححموما بعحححد كسحححر ب  حححر ةمحححر فحححي8]الصحححف:

والطاء والالم والفاء والباء وةو صحيه في األداء، والقيا  كما فححي النشححر، ويمححا  ححذف الهمححرة 
ا وةححو  ا، وووا ححا كمححا فححي النشححر ي ضححً وجبقاء ما قبل الواو مةسوًوا علححى  الححه ف  ححر صحححيه  ياسححً

 الوجه المخمل المشاو إليه بقول الشاطبي:
 (100)كحوه ... وض  وكسر قبل ق ل ويخمال"ومستهرءو  الحذف عيه و 

فالضححم ر المسححتكن فححي )يخمححال( للكسححر فقححط، واأللححف لبطححاله وال  صححه جعلهححا للضحح  
ا فححال يوصححف باإلخمححال، ولححو يواد  مم الكسر لما تقدم من صحا الض  مم الحذف يداًء، و ياسححً

  .(101)ذلك لقال:" ق ال، ويخمال"
ا  ي ححد مححذاةت الوقحححف لبمححام  مححرة بحححذف محححا -ه تو محح –منححاًء علححى مححا سححبق مححح َّن البنححَّ

ةمرتححه مضحححموما بعحححد كسححر وضححح  محححا قبلهحححا، وةححذا كحححٌ  صحححريٌه مهحححذا الوجححه محححم صححححته فحححي 
، ووضححهَّ عححدم صحححا الوقححف بحححذف الهمححرة مححم كسححر (102) القيححا  واألداء كمححا وود فححي النشححر

 .(103)  ما قبل الواو، مستداًل بقول الشاطبي )ويخمال(
ا قحححول اإلمحححام ال-2 ا لرُّء﴿:" وكحححذلك  حححذفوةا فحححي بحححاا -و محححه ت–بنحححَّ المضحححموم ( 104) ﴾ حححَ

الحححراء خحححوف اشحححتباه الحححواو بحححالراء لقربهمحححا شحححةاًل فحححي الخحححط القحححد  ، يو لتشحححمل القحححراءت ن وةحححو 
األ سحححن كمحححا فحححي النشحححر وتسحححه له علحححى الوجحححه القياسحححي بإمحححدال الهمحححرة واًوا كمحححا تقحححدم وعلحححى 

جعفر، وكقل في النشر جوااه عن الهذلي وغ ره، ححح  قححال: وةححو الرسمي مياء مشددة كقراءة يمي 

 
 (. 247متن الشاطبية، البيت رقم: ) (3)

 (. 233-1/232انظر: اإلتحاف ) (101)

 (. 1/453انظر: النشر ) (102)

ويقيف ورد لحمزة في الوقف عليها ثالثة مذاهب: تسهيل الهمزة وتكيون بيين اليياء والهميزة )الميذهب القياسيي(،   (103)

أيًضا بحذف الهمزة ورفع الحرف الذي قبلهيا )الميذهب الرسيمي(، وبابيدال الهميزة يياء خالصية مضيمومة فيهيا )ميذهب 

(، المصيباح الزاهير 305-1/300(، إبراز المعاني مين حيرز األمياني )2/594األخفش(. لالستزادة ينظر: جامع البيان )

(، اليدر الثميين فيي قيراءات الكتياب 343-1/342، النشير )(367-365/  1في القراءات العشير البيواهر للشيهرزوري )

     (.203-202/ 1المستبين ألحمد محمد صبري )

 [. 60وردت في مواضع عدة، منها: موضع ]اإلسراء: (104)
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ا للرسحح  فححإ  اإلظهححاو يولححى وي ححيس، وعليححه يكثححر يةححل األداء ويمححا  ححذف الهمححرة  وج  كححا  موافقححً
 .(105)والوقف مياء خايفا فال  اوا"

ا ا لرُّء﴿علححى الوجححه الاححاور فححي -و مححه ت-وقد كبححه البنححَّ  كيفمححا وقعححت، واسححتدل بالنشححر ﴾ ححَ

 على ماةو يولى وي يس عند يكثر اةل األداء، قال اإلمام الخرَّاا: (106)
 (107)والحذف في الرميا وفي إداويت  ... والخلف في امتألت واطملكنت    

 .(108) وكذا عرَّا على ما ال تصه القراءة به وةو:  ذف الهمرة والوقف مياء خايفا     
 إلى القبائل التي تقرأ بها.  المطلب الثامن: جهوده في الهتمام بنسبة القراءات

ا  يول بححاا الفححته واإلمالححا فقححال:" ححح  إ  الفححته واإلمالححا ل تححا  -و مححه ت–ذكره اإلمام البنححَّ
فصيحتا  كرل مهما القححرآ  الكححري ، والفححته ل ححا يةححل الحاححاا واإلمالححا ل ححا عامححا يةححل كاححد: مححن 

 .(109)تمي  ويسد و يس.. "
افقد كاكت اللهاات العربيا سبًبا لن -شححلة القححراءات القرآكيححا وةححذا مححا يشححاو إليححه االمححام البنححَّ

: "إ  ةححذا ، والعبححرة مححن اخححتالف القححراءات إكمححا كححا  الخححتالف اللهاححات، لقولححه -و مححه ت
إكرالححه علححى  هلالج لج، فكححا  مححن تيسحح ر ت(110)القرآ  يكرل على سبعا ي رف فاقرءوا ما تيسححر منححه"

هححا عححن األومححا، إكمححا ةححي جححرء مححن األ ححرف السححبعا سبعا ي رف، فالقراءات التححي صحححَّت ووايت
التي كرل مها القرآ ، وةذا الحححديث  عنححي فححي ال الححت لهاححات القباوححل  تححى  سححتطيم كححل عربححي 

يتلححو كلمححات القححرآ  الكححري  ملهاححات متعححددة ي   قححري القححرآ  علححى لهاححا قومححه إذ كححا  الرسححول 
ي  يتلححو بعححل الصحححابا آ ححات ملهاححا تيسحح ًرا علححى يةححل تلححك القباوححل فححي تالوتححه، وكححا   حححد  

سححمم كفححس اآل ححات ووبمححا كاكححت مححن كفححس السححووة بعححل  فححي  حح ن قححد سححمعها مححن الرسححول 
 .(111)الصحابا ملهاا يخر  ت اير اللهاا األولى

 المطلب التاسع: جهوده في الربط بين ما في الطيبة والنشر.

 
 (. 237-1/236انظر: اإلتحاف ) (105)

 (. 1/472انظر: النشر ) (106)

 (. 309مورد الظمآن البيت رقم ) (107)

(، دلييل الحييران عليى 70(، مرسوم خط المصيحف للعقيليي )ص258(، الآللئ الفريدة )1/149انظر: التذكرة )  (108)

 (. 244مورد الظمآن للمارغني )ص

 (.17(، كتاب فيه لغات القرآن للفراء )ص1/247( انظر: اإلتحاف )109)

 (.1/560(، ومسلم )4/1923( متفق عليه، رواه البخاري )110)

(، لطائف  27-1/25(، النشر )91قراءات العشر لعبد هللا بن عبد المؤمن )ص(، الكنز في ال 32( انظر: اإلبانة )ص1)

 (.87(، اللهجات العربية في القراءات القرآنية د. عبده الراجحي)ص32-31اإلشارات لفنون القراءات للقسطالني)ص
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ْنعِّ  النظححححر فححححي كتححححاا اإلتححححاف يال ححححل كثححححرة وبححححط اإلمحححام ال ا ومححح  محححح ن الط بححححا -و مححححه ت–بنححححَّ
، مححل وشححروح الشححاطبيا، ومححن يمثلححا -اللححذا   عححدا  مححرجع ن يصحح ل  ن لعلحح  القححراءات-والنشححر

 ذلك:
ا -1 :" وذةححت آخحححرو  كالمهححدوي ومةححي وامحححن شححريه وامحححن -و مححه ت–قححول اإلمححام البنحححَّ

الححذي عححول عليححه مليما وامححن غلبححو  وغ ححرة  إلححى الفححته، وبححه قححري الححداكي علححى يمححي الحسححن وةححو 
ا وةححو ]النااعححات:  چ          مئچ  فححي التيسحح ر وال خححالف عنححه فححي تقل ححل مححا كححا  مححن ذلححك واويححً

[ وجلححى جميححم ذلححك يشححاو فححي الط بححا بقولححه: وقلححل الححرا وومو  اآلي جححف ... ومححا بححه ةححا 43
 غ ر ذي الرا  ختلف

 مم ذات  اء مم يواكه ......
سححح  حالححححا يقسحححام: محححا ال خحححالف عنحححه فحححي إمالتحححه ويمحححا قحححول السحححخاوي: "إ  ةحححذا القسححح  ينق

ومححا ال خححالف عنححه فححي فتحححه كحححو: "ضحححاةا" مححن ذوات الححواو ومححا عيححه  چ          مئچ كحححو: 
الوجها ، وةو ما كا  من ذوات الياء" وتبعه على ذلك بعححل شححراح الحححرا فتعقبححه فححي النشححر 

 .(112)ي الواوي والياوي كما تقرو"بلكه تفقه ال  ساعده عليه ووا ا مل الروا ا إطاله الخالف ف
ا مححح ن كتحححامي النشحححر والط بحححا عنحححد ذكحححره لتقل حححل وو  ذو الحححراء -و محححه ت-فقحححد وبحححط البنحححَّ

، ومححا تعقبححه امححن (113)[، فاسححتدل بالط بححا 43]النااعححات: چ          مئچ المتصل مهاء التلك ححث  
 .(116)  شروح الشاطبياوالعلماء األجالء في  (115)، وما ذكره السخاوي  (114)  الاروي في النشر

ا -2 ا فححي تمحححيل إمالححا -و مححه ت–قححول اإلمححام البنححَّ ييا  چ:" واختلححف عنححه ي ضححً  چٱلييدۡنء
فرو  بةر من شاذا  والنهرواكي عن ايد عن امن فححرح عححن الححدووي عنححه إمالتهححا محضححا (   117)

  ححث وقعححت، قححال فححي النشححر: وةححو صحححيه ملخححذو بححه. مححن الطححره المححذكووة وجلححى كححل ذلححك 
 شاوة بقول الط با:اإل

وكي  فعلى مححم وءو  اآلي  ححدخلف سححو  ذي الححرا ويكححى ويلتححى ...  ححا  سححرتى الحلححف 
 ملى عسى ويسفى عنه كقل ... وعن جماعا له دينا يمل. طو  ق ل متى

 
 (. 1/261انظر: اإلتحاف ) (112)

 (.121البن الناظم )ص(، شرح طيبة النشر 298-297متن طيبة النشر، البيتين رقم: ) (113)

 (. 2/49( انظر: النشر )114)

 (. 2/442( انظر: فتح الوصيد )115)

(، إبيراز 129(. سراج القارئ المبتدي وتيذكار المقيرئ المنتهيي البين القاصيح )ص2/834( انظر: كنز المعاني )116)

 (.273(، شرح الشاطبية للسيوطي)ص1/374المعاني )

 [.85:( وردت في مواضع عدة، منها: ]البقرة117)
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غ ر يكه سو  فححي الخححالف محح ن فعلححى وومو  اآلي، وتقححدم مححا عيححه وظححاةر الححنظ  قصححر 
الدووي  ألكححه سححو  م نهمححا وبحح ن بححاقي األلفححاظ السححبعا   الخالف في تقل ل ملى ومتى على ووا ا

وتقدم كقل تقل لها عن يمي عمر ومن ووايتيححه جميعححا عححن امححن شححريه ومححن معححه وةححو كححذلك فححي 
 .  (118)النشر وتبعه األصل خالفا للنويري التابم لظاةر النظ  فليعل  ذلك"

ييا  چفقد اختلف عن الدووي في إمالا  ه البنَّ  چٱلدۡنء مححا وود مححن  امححن  -و مه ت–ا ، فرجَّ
، وقححاو  محح ن ظححاةر الححنظ ، يي: قصححر (120)، وكححذا وبطححه بمححتن الط بححا كمححا تقححدم (119)الاححروي 

والصححححيه: كقحححل ، (121)الخحححالف فحححي تقل حححل ملحححى ومتحححى علحححى ووا حححا الحححدووي كمحححا كقحححل النحححويري 
 تقل لها عن يمي عمر ومن ووايتيه جميًعا كما اةتد  لذلك في النشر.

 
 ا ر: جهوده في المقطوع والموصول.المطلب الع

واستفا  مياكه في األصول يو مححن خححالل فححر  السححوو   –و مه ت  -ومما استوفاه البنَّا  
 اةتمامه باألموو المتعلقا بالقراءات كالمقطوع والموصول وةاء التلك ث، ومن يمثلا ذلك:  

ا  دوو أياَلا  چ:" واختلحححف فحححي -و محححه ت–قحححول اإلمحححام البنحححَّ جو [ فالكسحححاوي 25]النمحححل:  چ ا ا ييسيييء
وكذا وويححس ويمححو جعفححر مهمححرة مفتو ححا وتخايحح  الححالم علححى ي  )َيالَّ  ( لالسححتفتاح، ححح  ق ححل ) ححا( 
 رف تنبيححه وجمححم م نححه وبحح ن)َيالَّ ( تلك ححًدا، وق ححل النححداء والمنححادي محححذوف يي:  ححا ةححؤالء يو  ححا 

ا واالمتححداء )سحح قوم ووجه األول لعدم الحذف، وله  الوقححف امتححداء علححى )َيالَّ   واْ   ححا( معححً د  ( مهمححرة ا 
م   چمضموما فعل يمر، و ذفت ةمححرة الوصححل خطححل علححى مححراد الوصححل كمححا  ححذفت لححذلك  ؤو نيي  ييبء

[ كمححا قالححه الححداكي، وتعقبححه فححي النشححر بلكححه وآه فححي اإلمححام ومصححا ف الشححام بإحبححات 94محححطه] چ
ا فحححي بعحححل المصحححا ف، ولهححح  إ حححد  األلفححح ن، حححح  اعتحححذو عنحححه با تمحححال يكحححه وآه كحححذلك مححححذوفً 

( و حححدةا، وعلحححى ) حححا( و حححدةا  ألكهمحححا  رفحححا  منفصحححال ، وقحححد  ا علحححى) يالَّ الوقحححف اختبحححاًوا ي ضحححً
سححمم فحححي النثححر: يال  حححا او موكححا، يال  حححا يصحححدقوا عل نححا، وفحححي الححنظ  كث حححًرا كحححو: فقالحححت يال  حححا 

يححه، والثححاكي: عنححه اسمم يعظك بخطبا، وافقه  الحسن والشنبوذي وكذا المطححوعي فححي ي ححد وجه
"ةححال  سححاد" بقلححت الهمححرة ةححاء وتشححديد الححالم، والبححاقو  بححالهمرة وتشححديد الححالم ويصححلها )ي  ال( 

 
 (. 1/269انظر: اإلتحاف ) (118)

( قال في النشر: روكل من الفتح وبين اللفظين صحيح ثابت عن أبي عميرو مين اليروايتين الميذكورتين قيرأت بيه، 119)

 (.2/54انظر: النشر ) وبه آخذر.

 (.300-299-298( طيبة النشر، األبيات )120)

 (.1/596( انظر: شرح طيبة النشر للنويري )121)
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فححإ  كاصححبا للفعححل  ولححذا سححقطت كححو  الرفححم منححه، والنححو  مدغمححا فححي )ال( المريححدة للتلك ححد إ  
ا، يو جعلححت )ي ( ومححا بعححدةا فححي موضححم مفعححول يهتححدو  بإسححقاط )إلححى(، يي: إلححى ي   سححادو 

 .(122)مداًل من السب ل.."
 چ    من خالل ما سبق يشاو اإلمام البنَّا إلى  ة  المقطوع والموصححول ومححذاةت القححراء 

دووا ا  أياَلا  جو ، "وقححد يوجححت علمححاء األداء (124)، وكمححا تعقبححه فححي النشححر(123)كمححا يووده الححداكي،چ ييسييء
آ ، ليقححف علححى كححل كلمححا علححى القححاو  معرفححا المقطححوع والموصححول فححي الرسحح  مححن كلمححات القححر 

 سحححت وسحححمها فحححي المصحححا ف العثماكيحححا  وقحححد عنحححي علمحححاء القحححراءة محححذكر كلمحححات خاصحححا فحححي 
 القرآ  الكري ، وبيا   ةمها من   ث القطم والوصل، لما لها من جل ححل األحححر، وعظححي  الفاوححدة 

("125). 
 المطلب الحادي عشر: جهوده في بيان هاء التأ:يث.

ى ةاء التلك ث من   ث كتامتها بالتاء المفتو ا والمربوطا وجذا  إل-و مه ت-يشاو البنَّا
ف ها، مل ويفردةا بمقطم آخر كل سووة، كقول اإلمام البنَّا   –كا  ةنام خالف ك َّ عليه 

ضياتِ   چفي فر  سووة البقرة:" ةاء التلك ث التي كتت    -و مه ت رء   چ،(126)  ث جاء  چ  مي
ٱلَلِ   تي  مي حء ري وني  جو و  218ةنا]  چ  ييرء تي   چ[  مي حء وةود]56باألعراف]  چ  ري ومري ]73[،   ،]2  ،]

كومء   چ[، وما عدا السبعا بالهاء،32[، والرخرف مًعا]50والروم] ٱلَلِ عيلييء تي  مي [، وما 231]  چ  نِعء
-72[، وحالحا النحل]34-28[، وموضعي إمرا ي ]11[، وحاكي الماودة]103كا  بال عمرا ]

 . (127)[، وما عداةا بالهاء"29[، والطوو]3ر][، وفاط31[، وموضم لقما ]83-114
ا  ه االمححام البنححَّ كيايححا وسحح  التححاء مفتو ححا يو مربوطححا، ححح  محح  ن كيايححا -و مححه ت–فقححد وضححَّ

 الوقف عل ها وج  كا  ةنام اختالف للقراء في الوقف بالتاء يو الهاء يشاو إليه.
تي   چفلما   مي حء  چ   ا عححداةا بالهححاء، ويمححابالتاء المارووة في سبعا مواضم ومسم ت   چ  ري
تي  مييي ر سححمت بالتححاء الماححرووة فححي ي ححد عشححر موضححًعا ومححا عححداةا ي رسحح  بالهححاء، وةححي مححن ف چنِعء

القسحح  الححذي اتفقححوا علححى قراءتححه بححاإلفراد ووقححف امححن كث ححر ويمححو عمححرو والكسححاوي وكححذا  عقححوا 
 

 (.2/325إلتحاف )انظر: ا (4)

 (.4/434جامع البيان ) (1)

 (.2/337النشر) (2)

(، إرشاد 480(. لالستزاده ينظر: السبعة )ص1/105( انظر: الروضة الندية شرح متن الجزرية لمحمود العبد )3)

 . (527-526(، حجة القراءات )ص332القارئ المبتدي )ص

 [.207وردت في مواضع أولها: ]البقرة: (4)

 (.662(، مختصر اإلتحاف )1/466إلتحاف )انظر: ا( 5)
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اتِ  چعل هححا بالهححاء والبححاقو  بالتححاء، ويمححا  ضييي رء رووة فححي حالحححا مواضححم و سححمت بالتححاء الماحح  چ مي
 .(128)وقف عل ها الكساوي بالهاء والباقو  بالتاء  

 المطلب الثا:ي عشر: جهوده في إيراد القراءات األربع الشواذ.
ومححن مظححاةر جهححوده فححي علحح  القححراءات يكححه بعححد ي  اكتهححى مححن المقححدمات المتعلقححا بعلحح  

ا مسححتقاًل للتعريحح  القححراءات والتعريحح  باألومححا العشححرة، ووواتهحح ، وطححرقه ، المختل فححا، يفححرد بحثححً
باألومححا األوبعححا الححذين كقلححوا القححراءات الشححاذة،   ححث ذكححر يكححه سيضححي  مححا وووه مححن القححراءات 
الصححححيحا إلحححى األومحححا العشحححرة بعبحححاوة: " وافقهححح  فحححال  وفحححال "، فحححإ  اكفحححردوا محححبعل القحححراءات 

ل ححل، ومححن األمثلححا وضحححها ووجههححا مححن   ححث الل ححا، وةححو جهححد عظححي   حسححت لهححذا العححال  الا
 على النوع األول:  

ا  -1 فححي فححر  سححووة البقححرة:" وقححري كححافم و مححرة والكسححاوي وكححذا -و مححه ت–قول اإلمام البنححَّ
ا للفاعححل فححي يول القصحح   وني  چخلححف بفححته اليححاء مبنيححً عييو جي ا الي يورء نييي مء إِلييء [، وافقهحح  39] چ أينَهييو

رو كو   چالحسن وقري كافم و ف    يمء عو ٱألء جي [، بضحح  اليححاء وفححته الاححي  مبنيححا 123ةود]آخر  چلۡهوۥ يورء
ا  للمفعول، وقري  عقوا جميم الباا بفححته  ححرف المضححاوعا وكسححر الاححي  فححي جميححم القححرآ  مبنيححً

 . (129)للفاعل، وافقه امن محيصن والمطوعي"
ا -2 ِىي  چفححي فححر  سححووة البقححرة:" واختلححف فححي -و مححه ت–قححول اإلمححام البنححَّ وسييي نيا مو دء عييي  چ ويِ
ني  چ[، وفححي طححه 142[، واألعححراف ]51ةنا] ميي ييء وِر ٱألء انِيبي ٱلطيۡ كومء جي نيِ دء عيي ويِ [: فححلمو عمححرو 80] وي

كححذا يمححو جعفححر ويعقححوا، ب  ححر يلححف بعححد الححواو  أل  الوعححد مححن ت و ححده، وافقهحح  ال ريححدي وامححن 
 .(130)محيصن"
ا -3 تي  چ فحححي فحححر  سحححووة الكهحححف:" واختلحححف فحححي-و محححه ت–قحححول اإلمحححام البنحححَّ ذء  چليتَخيييي

[،فامن كث ر ويمو عمرو ويعقوا: متاء مفتو ا مخففا، وخاء مةسووة مال يلف وصححل، مححن 77]
)تخححححححذ( بةسححححححر ع نححححححه، )يتخححححححذ( بفتحهححححححا كححححححح عتححححححت  عتححححححت، وافقهحححححح  امححححححن محيصححححححن وال ريححححححدي 

 .(131)والحسن"
 ومن األمثلا على النوع الثاكي:  

 
 (. 118-114( انظر: نهاية القول المفيد )ص4)

 .(3/415(، الكشاف )1/382انظر: اإلتحاف ) (129)

 (.1/321(، البحر المحيط )2/56(، مختصر اإلتحاف)1/391انظر: اإلتحاف ) (130)

 (. 7/211(، البحر المحيط )2/223انظر: اإلتحاف ) (131)
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الي  چ كعام:" وعن الحسن والمطححوعي في فر  سووة األ-و مه ت–قول اإلمام البنَّا  -1 وي

عيموُۗ    .(132)[، بفتح الياء والعني، مبعىن: " وال أيكل"14]  چيوطء
 چفي فر  سووة الكهف:"وعن امن محيصن والمطححوعي -و مه ت–قول اإلمام البنَّا  -2

ا ي ِفووهومي  چ     [، بةسححر الضححاد وسححةو  اليححاء مخففححا مححن إضححافه، وعححن المطححوعي77] چ يوضييي
ن كمححا فححي البحححر"  بضحح  اليححاء وتخايحح  الضححاد مبنيححا للمفعححول، وةححي مرويححا عنححه  چ قيضَ يييي

(133). 
وني  چفي فر  سووة البقرة:" وعححن امححن محيصححن -و مه ت–قول اإلمام البنَّا  -3 ذيب ِحو  چ ييو

ذيب ِحو  چ، و (135) [6، وجمحححرا ي ](134) [49[ ةنحححا]49] ، بفحححته ضححح  اليحححاء (136) [4بالقصححح ] چ ييييو
 .(137)الذال، وفته كسرة المو دة وتخايفها، من الذبه وذلك على األصل"وسةو  فتحا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (.2/9(، الكشاف )4/452(، البحر المحيط )44(، القراءات الشاذة )ص2/6اف )انظر: اإلتح (132)

 (.292(، شواذ القراءات )ص7/210(، البحر المحيط )64(، القراءات الشاذة )ص2/222انظر: اإلتحاف ) (133)

 (. 66(، المحتسب )ص 61(، شواذ القراءات )ص1/313( انظر: البحر المحيط )2)

 (. 259(، شواذ القراءات )ص6/410( انظر: البحر المحيط )3)

 (. 364(، شواذ القراءات )ص 8/286( انظر: البحر المحيط )4)

 (.29(، القراءات الشاذة )ص 1/390انظر: اإلتحاف ) (137)
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 المبحث الثالث: 

 في علوم القراءات من خالل كتابه "اإلتحاف"، وفيه عدة مطالب:  –رحمه هللا  –جهوده 
 المطلب األول: جهوده في علم الفواصل.

علحح  القححراءات واخححتالف األ ةححام، لححذلك ال  خفححى يةميححا علحح  الفواصححل واوتباطححه الوح ححق ب
ا  فحححي مؤلفحححه فمحححا تحححرم سحححووة إال مححح َّن فحححي يولهحححا الفواصحححل المتفحححق -و محححه ت–ذكحححره اإلمحححام البنحححَّ

 عل ها، والمختلف ف ها، وكذا شبه الفاصلا، ومن يمثلا ذلك:
ا  -1 في فححي يول سححووة الححنا :" مةيححا وآيهححا سححتو  وآ ححا غ ححر كححو -و مححه ت–قول اإلمححام البنححَّ

ي    مني  چ و مصي، واحنا  ف هما. خالفها حال : ِ شييء ق  حي
لَ   چ  كرفيف[28]چ  اٱلء وي  چ  ىِ عين َمن تيي

ييا  چ شامي،     [29] ييِوةي ٱلدۡنء حي كووني  چ        [غ ر دمشقي. مشححبه الفاصححلا:29] چ   ٱلء حي تيضء وي

ِم  احلسن "[. القراءات: عن " 60]  چ  ٱلينَجء ي فححي ةححذه [ بضحح  النححو ، ويمححال وءو  اآل1]  چ وي
ا كمححا مححر، ويمححا يمححو عمححرو: فلححه  السححووة  مححرة والكسححاوي وخلححف، وقللححه األاوه قححواًل وا ححًدا مطلقححً

ن   چ في الراوي اإلمالا المحضا كحمرة ومن معه، وفححي غ ححره الفححته والصحح ر . تنبيححه:  ن ميَ عيي

لَ   .  (138)[ وي  آ ا في الشامي، عيفتحها يمو عمرو...."29] چ  ىِ تيوي
اوعلححى ضححوء مححا سححب ه البنححَّ عححدد آي سححووة الححنا ، وبحح َّن مححا يتعلححق مهححا -و مححه ت-ق وضححَّ

مححن ي ةححام، ومححن المعلححوم ي  مححن فواوححد الفواصححل إمالححا ومو  آي بعححل السححوو، وةححي: طححه، 
والنا ، واألعلى، والشمس، والضحى، والعلق، وةححذه الفاوححدة ممححا تشححتد الحاجححا إليححه  أل   مححرة 

ووو  ويمححي عمححرو  عتبححرا  العححدد المححدكي األول، فلححو لحح   علحح    والكساوي  عتبرا  العدد الكححوفي،
 .(139)القاو  ومو  اآلي لديه  لما استطاع معرفا ما  قلل له  باالتفاه يو الخالف"

 جهوده يف علم التوجه واالحتجاج.الثاين:   املطلب            

 
 (. 2/499انظر: اإلتحاف ) (138)

آن للقاضيي (، الفرائد الحسيان فيي عيد آي القير7انظر: سعادة الدارين في بيان وعد آي معجز الثقلين للحداد )ص  (139)

 (. 25)ص
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مفضرعاا تترال لتفهيره  يف كتابره عمرا التفهيره  يري ك  ر    -رمحه هللا–ا استفىف اإلمام البن  
 : ذلك ، ومن  مثمةتفضيٍح وإسهابإال حتدث عنه وتناوله ب

وقرر   ابررن كثرو و بررف ع رر و كررا  بررف هعفرر     "يف سررفرا البةر ا:  -رمحرره هللا–ا  قرف  اإلمررام البنر  
الي فوسووقي  فيالي   چ و عةفب،  فيثي وي   چ                ابل فع والتنف ن، وقر    برف هعفر [  198] چ ري
الي جِ  كررلك ابل فرع والتنرف ن، وافةره احلسرن، ووهره رفرع األولرني مرع التنرف ن،    األو     چ ديالي  وي

اسرررررا "ال" ا  فلرررررة عمرررررع لررررريأل، والثرررررا : عأرررررو عمرررررع األو ، وال م ررررر را لمت كيرررررد، و فرررررر   
ا   االهت اع، وبناء الثالي عمع الفرتح، عمرع معرىن اإلربرار اب تفراء ا رحل  يف احلرري أل  ق   را

ع  احلرر ام ف فررع ا ررحل  و   مرر وا     ةفررفا ك،رروما بع فررة، و مررا األو  عمررع  كا ررت تةررو اب  رر
الثحلثررة بررحل تنررف ن، عمررع    "ال"      معررىن النهرر ،    : ال   ررف  رفرري وال فسررفب، وقرر   البرراقف 

 .(140)لنف  اجلنأل، عاممة ع ل "إ " م كبة مع امسها ك ا لف ا ف دت"
ديالي فيالي   چ الةر اء يف  مررام   -رمحه هللا–ا  مام البن  فةد تناو  اإل الي جيِ الي فوسووقي وي فيثي وي ري

و جررررة كررررل مررررن رفررررع األولررررني مررررع التنررررف ن و جررررة مررررن   رررر  بررررحل تنررررف ن، وارتررررار بعرررر     چ 
النحررف ني ال فررع يف األولررني مبعررىن: فررحل   ررف  فررن فرر ق احلررر رفرري وال فسررفب    بتررد  بنفرر   

إذا ت ر ر اسرتفف فيره  د وك  ت ر ر الن ر  و اجلدا  فيه فين به و بينه واالرتيار يف النف  إذا  فر  
 .(141)ال فع والن   
 جهوده يف علم الرسم.الثالث:   املطلب

  مببحرريٍ -رمحرره هللا–ا  ه اإلمررام البنرر  ألمهيررة عمررا ال سررا وعحلقترره الفثيةررة بعمررا الةرر اءات ر رر  
يره  ، ك را   ره مرتا كرل سرفرا ببيرا  مرا  تعمرو ابل سرا ومرا   تر  عم(142) من قسرا األورف  وا ٍ 

 من  وهه، ومن  مثمة ذلك:
  چ       حل رر ا وم ررام  مفرره عمررع  "و فقررويف سررفرا ا اةرردا:  -رمحرره هللا–ا  قررف  اإلمررام البنرر  

أي    چ    هل را عمرع  و فقرو  بعضرها،وابإلدغام ا    عرن   الةياس،ابلنةل عمع [ 29] چ أين تيبووي
ا   او ي زيِ ا    چ  [،  29]چ  جييي او ي زيِ ا جييي ا مخسررة  ع رر  وههررا   ابثرري  بررفاوٍ   فررا رسررا  ،وحنررف   [  33]  چ  إِنَمييي

ا مع ا د والة   والتفسط وبني بني مع ا د والة   وسربعة عمرع ال سرا  عمع الةياس إبداهلا  لفا 
والسررررررابع روم   كتهررررررا مررررررع    إمشامهررررررا،ومرررررر  ا ررررررد والة رررررر  والتفسررررررط مررررررع سرررررر ف  الررررررفاو مررررررع  

 .(143)"الة  

 
 (.2/71(، محاسن التأويل للقاسمي )1/389( انظر: اإلتحاف )1)

(، النشر 500(، الحجة في علل القراءات السبع )ص303( تحبير التيسير )ص46( انظر: الحجة البن خالويه )ص2)

 (، 1/47(، البدور الزاهرة )129(، حجة القراءات )2/159)

 (. 1/81انظر: اإلتحاف ) (142)

 (2/534انظر: اإلتحاف )( 143)
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  ،مرع ال م رات ا  سررفمة واوااوقرو محرر ا وم رام ع-رمحره هللا-ا البنر  بررني  بنراءا عمرع مرا سربو  
رمحره  –ا  مرام البنر  سا، وال م ات الر  ذك مرا اإلو   هلا مخسة  وهه عمع الةياس وسبعة عمع ال  

من ال م ات ا  سفمة عمع وفرا التمفظ  ا  الفول،   : مثرل مرا هر ف عمرع المسرا ،  -هللا
 .(144)ف مست اهل  ا واواا يف مر  ال م ات ابتفاب

 
 الخاتمة

مجرع مرادا البحري، الرر  ال ممرفا مرن      رف    عمع ما وف و و سر   مرن ىل   محد ا ف 
ا لمسررهف والنة ررا ، ف ررا  ورربت ف ررن هللا   ا قاورر اا مع ضررا ، ومررا  رأرر ت ف ررن الررنفأل  ههرردا

 المفامة.
 :ومن خالل حبثي خلصت إىل النتائج التالية

راورررررة مجعرررررت    عنا رررررة الةررررر اء والعم ررررراء ابلةررررر اءات وعمفمهرررررا، وإف ادمرررررا يف م لفرررررات-1
 األوف  والف ش من  و  الة آ  ال  مي إىل آر  .

عمرررا الةررر اءات والعمرررفم  لفاضرررحة بوههرررفد  ا-رمحررره هللا تعررراىل-اغررر ارا عمرررا اإلمرررام البنررر  -2
 ا تعمةة به، ال  تناوهلا ابستفاضة. 

ا  -3 لألوهررره  البال،رررة ببيرررا  مررررام  الةررر اء و ررر ب  داءمرررا  -رمحررره هللا–عنا رررة اإلمرررام البنررر 
ه عمررررع األوهرررره الرررر  ال   ررررح الةرررر اءا  ررررا،  حلفيررررة،  ا  إشررررارته إىل بعرررر   ابإلضررررافة إىل  ك ررررا  برررر 

 الة اءات الة آ ية.  اتحت    
،  الت ررد  لمرر د عمررع الأرراعنني يف بعرر  الةرر اءات ال ررحيحة-رمحرره هللا–ا  تررفىل البنرر  -4  

 ابحلجر والربامني ال  ال تةبل ال ك.
وقررفا  النحرراا والم،ررف ني ذات ال ررمة بعمررا الةرر اءات،  -رمحرره هللا-امت ررام اإلمررام البنرر ا  -5

 .مع ا ةار ة وال هيح، وبيا  األمفر ا  تبة عمع ا حل 
ا    دافررر  إ-6 ا مسرررتةحلا لمتع  رررو ابألة رررة األربعرررة الرررر ن  ةمرررفا الةررر اءات  -رمحررره هللا–البنررر  حبثرررا

  تالةر اءا  بره مرنفر دوا  ا وما  ،   اءات ال حيحة مع األة ة الع  اما روو  من الةفرك  ال اذا، 
 مع تفهيهها.

 كما أوصي بما يلي:

إب از  مهية كتاب إحتا  فضحلء الب   عن    و دراسة ما تفر دد  ويير  بره مرن قر اءات  -1
 متفات ا وشاذا، وعمفم، وزايدات، وحت   ات.

 
(، المقنع  72(، سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين للضباع )ص128( انظر: شرح متن العقيلة )ص5)

 (. 68)ص
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ةره، لبيرا   إبر از ههرفد  ة تره وعم او   العنا ة بفنف ره،  بعما الة اءات عن    و ال تفاءا-2
 .نامجها واقتفاء آاثرمام

 .الة آ ية  ، ليعا النفع  ا لأمبة العمفماألهحلء  عم اءدراسة م لفات ال-3
ا ا لفههرره ال ر مي   ورتامرا وآررر     ، دعرف ا ررفىل ا ير      تةبمرره مريد، ور راا، و   صعمرره رال را

 ادعفاان    احل د هلل رب العا ني، وول المها عمع سيدان و د وعمع آله ووحبه وسم
] چ     ىب    مب    خب    حب    جب    يئ    ىئ    مئ    حئ     جئ ىئ  ىئ  ی  ی  ي  ي   چ 

 [.182-180ال افات: 
 فهرس املصادر واملراجع

 أوالً: القرآن الكرمي.
 اثنًيا: املصادر واملراجع:

اإلاب ررة عررن معررا  الةرر اءات،   رر  بررن  ل  الرر  محررفش الةيسرر ، حتةيررو: عبررد الفتررا    .1
 ن  ، م  . إمساعيل شميب، دار هنضة م   لمأبع وال

إب از ا عا  من  ر ز األمرا  يف الةر اءات السربع، لعبرد الر محن برن إمساعيرل ا عر و  ول   .2
 م.2009مر/1429، 1شامة، حتةيو: مجا  الد ن و د ش  ، دار ال حابة،  نأا، ط

إحتا  فضحلء الب   يف الة اءات األربعة ع  ، شهاب الد ن  محرد برن و رد عبرد ال،ري   .3
مررر/  1422و ابلبنرر ا، وضرع  فاشرريه   رأل مهرر  ، دار ال تر  العم يررة، برووت،  الردميا   ال ره

 م.2001

إحتا  فضحلء الب  ، ألمحد بن و رد البنرا الردميا  ، حتةيرو: د. شرعبا  إمساعيرل، عراك   .4
 مر.1407،  1، ط، م  ال ت  وم تبة ال ميات األزم  ة

حلنفررررر  اإلسرررررةا    محرررررد برررررن ع ررررر  األ هفبرررررة ا سررررراةل ا  ررررر حلت يف عمرررررا الةررررر اءات،   .5
،  كنفز إشبيميا لمن ر  والتفز رع   ، حتةيو: د/  مني و د  محد ال يخ ال نةيأ ،(ه1159ت:)

 م.2008مر/1429، 1، طال ايق
االرتيار يف الة اءات وال سا والضبط،   د ابلفايل، وزارا األوقا  وال  و  اإلسرحلمية،   .6

 م.1999مر/1418ا ، ب، 

البررن رالف رره، حتةيررو: د. عبررد الرر محن العثي ررني، م تبررة    إعرر اب الةرر اءات السرربع وعممهررا، .7
 مر.1413، 1ا اجن ، الةام ا، ط
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ل البةرررررراء عبررررررد هللا بررررررن احلسررررررني بررررررن عبررررررد هللا الع رررررررب   أل  ،إعرررررر اب الةرررررر اءات ال ررررررفاذ .8
 ا  تبة األزم  ة لم اث.و د عبد احل يد، عبد احل يد السيد   د.ه(، حتةيو:  616)ت:
،  رررر  الررررد ن بررررن  محررررد الرررردرو ن، دار اإلرشرررراد لمم رررر و   يا ررررهإعرررر اب الةرررر آ  ال رررر مي وب .9

،  4اجلامعيررررررة، محررررررم، دار الي امررررررة لمأباعررررررة والن رررررر ، دم ررررررو، دار ابررررررن كثررررررو، بررررررووت، ط
 ه.1415

األعحلم )قامفس ت اها ألشه  ال ها  والنساء من العر ب وا سرتع بني وا ست ر قني(،   .10
 م.1997،  12ط ،ت و الد ن ال ركم ، دار العما لم حل ني، بوو 

،  1ط  ،األفعرررررا ، ألل الةاسرررررا عمررررر  برررررن هعفررررر  السرررررعد ، عررررراك ال تررررر ، برررررووت .11
 م.1983مر/  1403

اإلقنرراع يف الةرر اءات السرربع، ألل هعفرر   محررد بررن عمرر  بررن البرراذش، حتةيررو: د. عبررد   .12
،  2ا يررد قأررامن، معهررد البحررفث العم يررة م كرر  إ يرراء الرر اث اإلسررحلم ، م ررة ا   مرررة، ط

 مر.1422

 ضرررا  ا  نرررف  يف الرررر ل عمرررع ك رررو الانرررف ، إلمساعيرررل ابشرررا الب،رررداد ، م تبرررة  إ .13
 ا ثىن، ب،داد.

 يا  و د بن  فسو برن عمر  برن  فسرو برن  يرا    لأل ،البح  ا يط يف التفسو .14
  1420  ،1ط  ،بررووت  ،دار الف رر ،  : ورردق  و ررد مجيررل، حتةيررومررر(745:  تاأل دلسرر  )

 .مر
الع ررر  ا ترررفات ا مرررن    ةررر  ال رررا بية والررردرا، الةرررر اءات  البررردور ال امررر ا يف الةررر اءات   .15

ال رررراذا وتفهيههررررا مررررن ل،ررررة العرررر ب، لعبررررد الفتررررا  عبررررد ال،رررري الةاضرررر ، دار ال ترررراب العرررر ل،  
  .بووت

الربمررررا  يف عمررررفم الةرررر آ ، ليمررررام برررردر الررررد ن ال رك رررر ، حتةيررررو: و ررررد  بررررف الفضررررل   .16
 م2004مر/  1425، ا  تبة الع   ة، بووت، 1إب اميا، ط

اتل العرر وس مررن هررفام  الةررامفس،   ررد م تضررع احلسرريي ال بيررد ، حتةيررو:   فعررة   .17
 من ا ةةني، دار اهلدا ة.
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اتر ررررخ الةررررر اءات يف ا  ررررر ب وا ،ررررر ب،   رررررد ا نترررررار ولرررررد  اب ، من رررررفرات ا نا رررررة   .18
، مأبعررررررررة إزانسررررررررني، سررررررررحل، ا ،ررررررررر ب،  -إ سيسرررررررر ف-اإلسررررررررحلمية لم بيررررررررة والعمررررررررفم والثةافررررررررة

 م.2001/مر1422

، دار اجليرل،  جلرربيعبد ال محن برن  سرن ااتر خ عجاة  اآلاثر يف ال اها واألربار ل .19
 م.1978،  2بووت، ط

ألل البةررراء عبررررد هللا بررررن احلسرررني بررررن عبررررد هللا الع رررررب     ،التبيرررا  يف إعرررر اب الةرررر ءا   .20
 ه(، حتةيو: عم  و د البجاو ، عيسع البال احلميب وش كا . 616)ت:
:  ت)  ابرررن اجلرررر ر    رررد بررررن و رررد برررن  فسررررو   ، يف الةرررر اءات الع ررر حتبرررو التيسرررو .21
  /مررررر1421،  1طع ررررا ،    ،دار الف قررررا    ،: د.  محررررد و ررررد مفمررررح الةضررررااحتةيررررو  ،مررررر(833

 .م2000
حت  رررر ات ابررررن اجلرررر ر  لمةرررر اءات الع رررر  مررررن    ررررو  يبررررة الن رررر  مررررع تبيينرررره   حل ررررا   .22

ن سرررررعد ال،امرررررد  ا  ررررر ،  سرررررنة  وتةييرررررد  مأمةا رررررا و ميررررره  ا ررررره: مأمرررررع الفجررررر ، لعمررررر  بررررر
 ال  و ية.

ت تيررر  العمرررفم،   رررد برررن  ل ب ررر  ا  ع ررر  ال رررهو بسررراهةم  زادا، حتةيرررو: و رررد   .23
 م.1988مر/1408،  1إمساعيل السيد، دار الب اة  اإلسحلمية، بووت، ط:

د/ عبرد الع  ر  برن عمر     ،تفهيه م  ل الة اءات الع   ة الف شية ل،ةا وتفسواا وإعر اابا  .24
 م.2003مر/1424،  1ط ، ل، م تبة ودار ابن   م لمن   والتفز ع، ال ايقاحل

  ،: اوترف ت  ر  ، حتةيروالردا ع  و عث ا  برن سرعيد    ل، ألالتيسو يف الة اءات السبع  .25
 .م1984مر/  1404،  2، طبووت،  دار ال تاب الع ل

دا ،  هرررامع البيرررا  يف الةررر اءات السررربع، ألل ع ررر و عث رررا  برررن سرررعيد برررن عث رررا  الررر .26
حتةيرررو: د. عبرررد ا هررري ن الأحررررا ، د.  محرررة تففيرررو، د. سررررام  ع ررر ، د. رالرررد ال،امررررد ،  

 م.2007مر/1428،  1هامعة ال ارقة، ال ارقة، ط

ههررد ا ةررل،   ررد بررن  ل ب رر  ا  ع رر  ا عرر و  بسرراهةم  زادا، م سسررة ق  بررة،   .27
 م.2004،  1ط

،  : سرعيد األف،را ، حتةيرومرةعبد ال محن بن و رد،  برف زرعرة ابرن زجن، ل جة الة اءات .28
 ، بووت.دار ال سالة
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: مجرررا  الرررد ن و رررد  ه(، حتةيرررو370سررربع البرررن رالف ررره )ت:احلجرررة يف الةررر اءات ال .29
  نأا.،  ش  ، دار ال حابة لم اث

احلجة لمة اء السربعة، لمحسرن برن  محرد الفارسر ، حتةيرو: بردر الرد ن قهرفه ، ب رو   .30
 م.1993مر/1413،  2وت، طهفصال، دار ا  مف  لم اث، دم و، بو 

احلمةرات ا ضرري ات مرن سمسررمة  سرا يد الةرر اءات د/السريد بررن  محرد بررن عبرد الرر  يا،   .31
 م.2002مر/1423،  1، طاجل عية ا و ة لتحفيظ الة ا ، بي ة

، ا أبعررة ال ررربف األمو ررة،  ا أررط التفقيفيررة اجلد رردا   رر  الةررام ا لعمرر  ابشررا مبررار  .32
   م.1305/1823بفالب، 

األث  يف  عيا  الة   احلاد  ع  ،   د  مني بن فضل ا يب، دار ال تراب  رحلوة  .33
 اإلسحلم ، الةام ا.

الدر الث ني يف قر اءات ال تراب ا سرتبني ألمحرد و رد وررب ، دار ال رحابة لمر اث،   .34
 .2009، 1 نأا، ط:

محررد بررن  فسررو بررن عبررد الررداةا ا عرر و   ، ألالرردر ا  ررف  يف عمررفم ال ترراب ا  نررف   .35
 .دار الةما، دم و،  و: الدكتفر  محد و د ا  اطيةحت  ،مر(756: تس ني احلميب )ابل

دليرررل احلررروا  شررر   مرررفرد الا رررل  يف رسرررا وضررربط الةررر آ ، إلبررر اميا  محرررد ا رررارغي،   .36
 ت حيح: عبد الفتا  الةاض ، دار الة آ  ال  مي، الةام ا.

، حتةيرو: رالررد  سررن  بررف  الر وق النضررو يف حت  رر   وهرره ال تراب ا نررو،   ررد ا تررفيل .37
 م.2004مر/1425اجلفد، 

 ررفد برررن و رررد عبررد ا رررنعا برررن عبررد السرررحلم برررن  ،  ال وضررة الند رررة شرر   مررر  اجل ر رررة .38
،  1ط  ،ا  تبرة األزم  رة لمر اث، الةرام ا،  : السادات السريد من رفر  محرد ت حيح  ،و د العبد 

 .2001 /مر  1422
شر    نافمرة  ر ز األمرا  ووهره التهرا     س ال الةار  ا بتد  وتركار ا ةر   ا نتهر  .39

  ألل الةاسررا عمرر  بررن عث ررا  بررن و ررد الب،ررداد  ا عرر و  اببررن الةاوررح، ضرربأه ووررححه:
 م2004مر/1425و د عبد الةادر شامني، دار ال ت  العم ية، بووت، 

 سعادا الدار ن يف بيا  وعد آ  معج  الثةمني لمحداد، مأبعة ا عامد، الةام ا،   .40
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درر يف  عيررا  الةرر   الثررا  ع رر ، ألل الفضررل و ررد رميررل ا رر اد ، م تبررة  سررمك الرر .41
 ا ثىن، ب،داد.

و الأرررالبني يف رسرررا وضررربط ال تررراب ا برررني لعمررر  و رررد الضرررباع، ا  تبرررة األزم  رررة  مسررر .42
 م.1999مر/1420،  1لم اث، الةام ا، ط

فد  شررر   ال رررا بية لمسررريف   مرررن  و  ال تررراب إىل آرررر  ، حتةيرررو: د. رمرررو برررن محررر .43
 مر.1434ال ،ديل، م ك  الن   العم   وال مجة حباةل،  

حتةيرررو: د.  رررازم  يررردر، دار    ، ألل العبررراس  محرررد برررن ع رررار ا هررردو ،شررر   اهلدا رررة .44
 م.2006مر/1427،  1ع ار، ع ا ، ط:

شرر    يبررة الن رر  يف الةرر اءات الع رر ، ألل الةاسررا و ررد بررن و ررد النررف   ، حتةيررو:   .45
 م.2003مر/1424،  1ال ت  العم ية، بووت، ط  د.  د  و د ابسمفم، دار

شررر    يبرررة الن ررر  يف الةررر اءات الع ررر ، ألل ب ررر   محرررد برررن و رررد ابرررن اجلررر ر ، دار   .46
 م.1998مر/1418،  1ال ت  العم ية، بووت، ط

شررر   مررر  عةيمرررة  تررر اب الة ررراةد لم رررا يب،   رررد الدسرررفق  كحيمرررة، دار السرررحلم،   .47
 م.2011م  ،

مشررر ا  العجمررر ،    د.و رررد برررن  ل   ررر  ال  مرررا ، حتةيرررو:  ليمرررام    ،شرررفاذ الةررر اءات .48
 م سسة البحلغ، بووت.

، ا  تبرررررة االمداد رررررة، م رررررة  ورررررفحات يف عمرررررفم الةررررر اءات د. عبرررررد الةيرررررفم السرررررند  .49
 مر.1415،  1ا   مة، ط

لضرفء الحلمرع ألمررل الةر   التاسرع، ل رر أل الرد ن و رد عبررد الر محن السررناو ، دار  ا .50
 .ال تاب اإلسحلم ، الةام ا

 بةرررررات احلفررررران جلرررررحل  الرررررد ن عبرررررد الررررر محن برررررن  ل ب ررررر  السررررريف  ، دار ال تررررر    .51
 مر.1403، 1العم ية، بووت، ط

:  ت)  ،عمرر  بررن و ررد بررن سرراك النررفر  ال فاقسرر ، لغيرري النفررع يف الةرر اءات السرربع  .52
  /مرررر  1425،  1ط  ،و:  محرررد و رررفد احلفيرررا  يرررةحت  ،برررووت  ،دار ال تررر  العم يرررة،  مرررر(1118
 .م  2004

ال محا  ش   كنر  ا عرا  بتح  ر   ر ز األمرا ، لم ريخ سرمي ا  برن  سرني برن  الفتح  .53
 م.2005-ه1426، 1: عبد ال زاب بن عم  بن إب اميا مفسع، طحتةيواجل  وز ،  
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فرررتح الفوررريد يف شررر   الة ررريد، لعمرررا الرررد ن عمررر  برررن و رررد السرررناو ، حتةيرررو: د.   .54
 م.2005مر/1426،  2مفال  و د اإلدر سير م تبة ال شد، ال ايق، ط

 الف اةد احلسا  يف عد آ  الة آ ، م تبة الدار، ا د نة ا نفرا، .55

فهرر س الفهررارس واألثبررات ومعجررا ا عرراها وا  ررينات وا سمسررحلت لعبررد احلرر  بررن   .56
 م.1982، دار ال، ب اإلسحلم ، بووت، 2عبد ال بو ال تا ، حتةيو: إ سا  عباس، ط

مرر، ا  تبرة الفي ررمية،  1405، عرام  1، طيف عمرفم الةر اءات، د. السريد رزب الأف رل .57
 م ة ا   مة.

الةررر اء والةررر اءات اب ،ررر ب، لسرررعيد إعررر اب ا ،ررر ل، دار ال،ررر ب اإلسرررحلم ، برررووت،   .58
 م.1990مر/1410،  1ط

، دار السررررررحلم لمن رررررر  والتفز ررررررع،  الةرررررر اءات    امهررررررا وم ررررررادرما، شررررررعبا  إمساعيررررررل .59
 م.2008مر/1429،  4الةام ا، ط

ر ررررررخ وتع  ررررررو، لعبررررررد اهلرررررراد  الفضررررررم ، دار ا  ررررررع العم رررررر ،  الةرررررر اءات الة آ يررررررة ات .60
 م.1979ه/1399هدا،
ألل ب رر   محرررد بررن عبيررد هللا برررن  ،  رال ترراب ا نتررار يف معررا  قررر اءات  مررل األم ررا .61

 م.2007-مر1428،  1الع    اجلهي، م تبة ال شد، ال ايق، ط: حتةيو: د. عبد إدر أل، 

بررن زايد بررن عبررد هللا بررن مناررفر الررد م      زكرر اي تررى  ل، ألكترراب فيرره ل،ررات الةرر آ   .62
 .مر1435  ،مر( ضبأه ووححه: هاب  بن عبد هللا الس  ع 207: تالف اء )
،  مررر(180:  تا مةرر  سرريبف ه )  ع رر و بررن عث ررا  بررن قنرررب احلررارث  ابلررفالء، لال ترراب .63
 .م  1988/مر  1408، 3، طم تبة ا اجن ، الةام ا،  : عبد السحلم و د مارو  حتةيو
  الةاسررررا و ررررفد بررررن ع رررر و بررررن  محررررد   ل، ألن  ةرررراةو غررررفام  التن  ررررلال  ررررا  عرررر .64

 .مر  1407 ،3، طبووت  ،دار ال تاب الع ل،  مر(538: ت)ال خم    
ك و الانف  عن  مساء ال ت  والفنف ،   أفع برن عبرد هللا الةسرأنأيي ال رهو   .65

 اب حل كات  و اه  رميفة، م تبة ا ثىن، ب،داد.

ز األمررا  ووهرره التهرا ، إلبرر اميا بررن ع رر  اجلعرررب ، حتةيررو:  كنر  ا عررا  يف شرر    رر   .66
 م.2011،  1ف غم  سيد ع ابو ، م تبة  والد ال يخ لم اث، م  ، ط
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، حتةيو: مجرا  الرد ن و رد شر  ،  ال ن  يف الة اءات الع   لعبد هللا بن عبد ا  من .67
 م.2002،  1دار ال حابة،  نأا، ط

:  ت  برن عراد  احلنبمر  الدم رة  النع ررا  )ع ر  برن عمرر، لالمبراب يف عمرفم ال تراب .68
دار ال ترر   ،  وال رريخ عمر  و ررد معرفق  ،ال ريخ عرراد   محرد عبررد ا فهرفد  :، حتةيررومرر(775

 .م1998/مر  1419، 1، طبووت ،العم ية
 .م2003مر/ 1423،لسا  الع ب البن منافر اإلف  ة ، دار احلد ي، الةام ا .69

: عررام   اب الررد ن الةسررأحل ، حتةيرروهلأرراةو اإلشررارات لفنررف  الةرر اءات، ليمررام شرر .70
مأرررررابع األمررررر ام التجار رررررة، ا مرررررأل األعمرررررع لم ررررر ف     السررررريد عث رررررا ، عبرررررد ال ررررربفر شرررررامني،
 م.1972مر/  1392  ، الةام ا،اإلسحلمية، جلنة إ ياء ال اث اإلسحلم 

،  عبررررد  ال اهحرررر ، دار ا ع فررررة اجلامعيررررة  الة آ يررررة، د.المهجررررات الع بيررررة يف الةرررر اءات   .71
 م.1996

مةاسرررا برررن فرررو   (، لووهررره التهرررا  يف الةررر اءات السررربع    ررر ز األمرررا )  مررر  ال رررا بية .72
  /مررررر  1426،  4، طم تبررررة دار اهلرررردف ودار ال،ررررفاث ،  : و ررررد يرررريا الرررر عيب، حتةيرررروال ررررا يب
 .م  2005

مر   يبرة الن ر  يف الةر اءات الع ر ،   رد بررن و رد برن اجلر ر ، حتةيرو: و رد يرريا   .73
 م.1994مر/1414،  1دا، طال عيب، دار اهلدف، ه

مرر(، عارضره وورفله وعمرو  210 از الة آ ، ألل عبيدا مع   برن ا ثرىن التي ر  )ت .74
 عميه: د/ و د ف اد س كني، م تبة ا اجن ، الةام ا.

  ت رررررد سررررعيد برررررن قاسرررررا احلرررررحلب الةرررررامس  )،  )تفسرررررو الةرررررامس (  واسررررن الت و رررررل .75
  1418،  1ط، بررووت،  ال ترر  العم يررهدار  ،  : و ررد ابسررل عيررف  السررفد، حتةيررومررر(1332

 مر

ا رر ر الرررفهي  يف تفسرررو ال ترراب الع  ررر ، ألل و رررد عبررد احلرررو برررن غالرر  برررن عأيرررة   .76
 مر.1422،  1حتةيو: عبد السحلم عبد ال ايف، دار ال ت  العم ية، بووت، ط، األ دلس 

عرة   ب  ط:و رفد ررا  ،    حتةيرو:خمتار ال رحا ،   رد  ل ب ر  عبرد الةرادر الر از ،   .77
 مر.  1415هد دا، م تبة لبنا ، بووت،
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خمت   إحتا  فضحلء الب   ابلة اءات األربعرة ع ر ، ا سر ع منتهماألمرا  وا سر ات   .78
ا)ت مرررررر(، حتةيرررررو  1117يف عمرررررفم الةررررر اءات، لمعحلمرررررة  محرررررد برررررن و رررررد برررررن عبرررررد ال،ررررري البنررررر 

 م.2010مر/1431،  1وارت ار: د. شعبا  و د إمساعيل، دار ابن   م، بووت، ط

ا   مرررة،  ا ررردرل إىل عمرررا الةررر اءات، د/ شرررعبا  و رررد إمساعيرررل، م تبرررة سررراك، م رررة   .79
 م.2001مر/  1422،  1ط

مر(، حتةيو: و رد ع ر   623)ت  م سفم رط ا  حو، إلمساعيل بن ظاف  العةيم  .80
،  1اجلنررا ي، وزارا األوقررا  وال ررر و  اإلسررحلمية، قأررر ، دار  يبررة ا ضررر اء، م ررة ا   مرررة، ط

 م.2009مر/1430

ا  رررربا  ال امررررر  يف الةررررر اءات الع رررر  البرررررفام  ليمرررررام  ل ال رررر م ا برررررار  برررررن احلسرررررن   .81
مر(، حتةيو: ال يخ عبرد الر  يا الأ مرف ، دار ال تر  العم يرة، برووت،  550ال ه زور  )ت

 م.2008مر/1429،  1ط:

معجرا ا رر لفني "تر اها م ررنف  ال ترر  الع بيرة" لع رر  رضررا كحالرة، م سسررة ال سررالة،   .82
 م.1993مر/1414،  1، طتبوو 

ا عجرا الفسرريط، إلبرر اميا الفسرريط،  محررد الر ايت،  امررد عبررد الةررادر، و ررد النجررار،   .83
 .احتةيو:   ع الم،ة الع بية، دار الدعف 

حتةيررو: عبررد السررحلم    معجررا مةررا يأل الم،ررة، ألل احلسررني  محررد بررن فررارس بررن زكرر اي، .84
 م.1999مر/1420،  2طبووت، و د مارو ، دار اجليل، 

الةاسررررررا احلسررررررني بررررررن و ررررررد ا عرررررر و  ابل اغرررررر     لالةرررررر آ ، أل فرررررر دات يف غ  رررررر   ا .85
  ،برررووت  ،دم رررو،  دار الةمرررا، الررردار ال رررامية  ،: ورررففا  عررردان  الرررداود ، حتةيرررواألورررفها 

  مر  1412  ،1ط

 ا ةتبأل من المهجات الع بية والة آ ية لمدكتفر: و د ساك ويسن، الةام ا. .86

و د  محد الةضاا،  محرد رالرد شر   ، و رد رالرد    مةدمات يف عما الة اءات، د. .87
 م.2001مر/1422،  1من فر، دار ع ا ، ع ا ، ط

ا ةنع يف رسا م ا و األم رار ا  لرو: عث را  برن سرعيد برن عث را  برن ع ر   برف   .88
م تبرررة ال ميرررات األزم  رررة،  ،  : و رررد ال رررادب ق حررراو ، حتةيرررومرررر(444:  تع ررر و الررردا  )

 .الةام ا
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عمررفم الةرر آ ،   ررد عبررد العارريا ال رقررا ، م اهعررة: و ررد قأرر ،    منامررل الع فررا  يف .89
 م.1996مر/  1417، ا  تبة الع   ة، بووت، 1 فسو ال يخ و د، ط

مرررر،  833منجرررد ا ةررر ةني وم شرررد الأرررالبني، ليمرررام و رررد برررن و رررد برررن اجلررر ر ، ت   .90
مررر/  1397،  1طم تبررة مجهفر ررة م رر  الع بيررة، الةررام ا،    ،حتةيررو: د. عبررد احلسررني الف سرراو 

 .م1977

، إايد   لرر بو فليررد ال  ،ا فسررفعة ا يسرر ا يف ترر اها  ة ررة التفسررو واإلقرر اء والنحررف والم،ررة .91
الةيسرررر ، م ررررأفع احلبيرررر ، ب ررررو الةيسرررر ، ع رررراد الب،ررررداد ، سمسررررمة إورررردارات احل  ررررة،  

 م.2003مر/1424،  1ب  أا يا، ط

ة  ال رهو اببرن اجلر ز ،  الن   يف الة اءات الع  ، ألل ا و و د بن و د الدم ر .92
 م2002مر/  1423،  2ط ،قدم له: و د الضباع، دار ال ت  العم ية، بووت

هنا رررررررررررة الةرررررررررررف  ا فيرررررررررررد يف عمرررررررررررا  ف رررررررررررد الةررررررررررر ا  ا يرررررررررررد،   رررررررررررد م ررررررررررر    ررررررررررر    .93
  : عبررد هللا و ررفد و ررد ع رر ، دار ال ترر  العم يررة،وت ررحيح  ه(، ضرربط1322اجل  سرر )ت:

 م.2003-ه1424، 1ط
احلرررد ي واألثررر ، ألل السرررعادات ا برررار  برررن و رررد ال ررريبا  ابرررن  النها رررة يف غ  ررر    .94

األثررررررررررررو، حتةيررررررررررررو:  ررررررررررررام  الرررررررررررر او ، وو ررررررررررررفد الأنررررررررررررا  ، ا  تبررررررررررررة العم يررررررررررررة، بررررررررررررووت،  
 م.1979مر/1399
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Abstract 
Praise be to Allah Almighty. And prayers and peace be upon His 

servants, who He chose: 

The pages of this research contains a study of the book of the famous 

scholar, Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul-Ghani Al-Damiyati, who 

is being famous as Al-Banna (1117 AH), and his efforts in recitation 

sciences and modes through mentioning examples from his book “The 

Refinement of the Virtue of Humans.” 

The importance of this research is evident from the high scholarly 

position of the book Al-Ethaf, as it is one of the late sources and references 

to which he refers in the recitation science and the related disciplines such 

as, calligraphy, punctuation, (counting verses), the endowment and 

initiation, the guidance and protest, and the four odd of recitations, in an 

easy, accurate, and organized manner in order to prevail the desired benefits. 

This research is divided into: an introduction, an inventory, and three 

sections. Each section includes several demands, a conclusion that has the 

significant results and prominent recommendations, and a general 

bibliography of references. The conclusion consists of the results and 

recommendations which are as follows:  

1- Imam Al-Banna’s ample knowledge - may Allah Almighty have 

mercy on him -and his clear efforts and passion about the field of recitation 

and related disciplines which he discussed extensively.  

2- Al-Banna - may God have mercy on him - took up the response to 

those who were skeptical of some of the correct recitations, with arguments 

and proofs that did not allow any doubts. 

3- Highlighting the importance of the book “The Refinement of the 

Virtue of Humans” by studying what was unique and distinguished by it in 

terms of frequent recitations, anomalous recitations, sciences, increments, 

and edits. 
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4- Celebrating the field of recitation by taking care of its arts and 

highlighting the efforts of its imams and scholars to clarify their approaches 

and follow their footsteps. 

Praise be to Allah, glory be to Him, first and foremost. 

Keywords: Al-Banna, efforts, The Refinement of the Virtue of 

Humans, recitations, study. 

 


