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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

   موضوع البحث:

ة عــن اإلمــام أيب عمــرو البــري يف ســورة البقــرة مــن  ــاذَّ ــات الّشَّ جيمــع هــذا البحــث املروي

ة. ــاذَّ خــال كتــب القــراءات الّشَّ

  أهداف البحث:

- الوقوف عىل املرويات عن اإلمام أيب عمرو البري، ومعرفة سعة اطاعه يف اللغة.

ة املروية عن اإلمام أيب عمرو البري يف سورة البقرة . اذَّ - حر القراءات الّشَّ

اء العرشة. ة املروية عن القرَّ اذَّ - فتح اآلفاق أمام الباحثني؛ لدراسة القراءات الّشَّ

   مشكلة البحث:  اإلجابة عن اآليت:

ة عن اإلمام أيب عمرو البري يف سورة البقرة؟ اذَّ - كم عدد املرويات الّشَّ

ة وجه يف اللغة العربية؟ اذَّ - هل هلذه املرويات الّشَّ

- ما سبب شذوذ هذه القراءات املروية عن اإلمام أيب عمرو البري؟

  نتائج البحث: 

- مجيع املواضع املذكورة يف البحث وافقت وجه من وجوه العربية.

- السبب الرئيس يف شذوذ املرويات املذكورة يف هذا البحث هو انقطاع السند.

ة )املفتاحيَّة(: الَّ    الكلامت الدَّ

ة. اذَّ أبو عمرو - البري -  البقرة -  القراءات -  الّشَّ
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

F

إنَّ احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتهديه ونســتغفره، ونعــوذ بــاهلل مــن رشور أنفســنا وســيئات 

أعاملنــا، مــن هيــده اهلل فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه.

وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك لــه، وأشــهد أن حممــدًا عبــده ورســوله، صلــوات اهلل 

عليــه وعــىل آلــه وأصحابــه أمجعــني، وبعــد:

مل ينــل كتــاب مــن كتــب األمــم الســابقة مثــل مــا نــال القــرآن مــن عنايــة ربانيــة، حيــث تــوىل اهلل 

حفظــه بنفســه، قــال تعــاىل: ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ ژ ]احلجــر: ٩[، وإنَّ مــن أســباب حفظــه بعــد 

اء، فحفظــوه يف الصــدور، ودونــوه يف  ــَض اهلل هلــذا القــرآن العلــامء والقــرَّ حفــظ اهلل تعــاىل لــه، أن قيَّ

نــوا مــا اســتخلصوه ومــا  الســطور، فاشــتغل العلــامء باالهتــامم بــكل مــا فيــه مــن منافــع وعلــوم، فدوَّ

اســتخرجوه مــن هــذا الكتــاب العظيــم.

وإنَّ مــن أهــم تلــك العلــوم التــي اجتهــد فيهــا العلــامء قديــاًم وحديثــًا علــم القــراءات، فقــد أكثر 

العلــامء التصنيــف، والتأليــف يف هــذا العلــم ؛ لرشفــه، ولتعلقــه بــكام اهلل ، فأفــردوا مؤلفــات 

ة، وأخــرى حــوت األمريــن معــًا، والقــراءات املتواتــرة عــن  ــاذَّ يف القــراءات املتواتــرة وأخــرى يف الّشَّ

ة املنســوبة إىل أحــد منهــم فقليــل مــن اهتــم  ــاذَّ ــا املرويــات الّشَّ اء الســبعة معروفــة ومشــهورة، وأمَّ القــرَّ

هبــا، فهــي منثــورة يف كثــر مــن كتــب القــراءات، والتفســر، ومعــاين القــرآن، واللغــة، فأحببــت أن 

ــرة، ال  ــات كث ــة، فلــام وجــدت هــذه املروي ــى، ووجههــا مــن العربي ــني أثرهــا عــىل املعن أمجعهــا وأب

اء الســبعة، وهــو اإلمــام أبــو عمــرو  يتســع هلــا طبيعــة هــذا البحــث، اقتــرت عــىل قــارئ مــن القــرَّ

البــري، ومجعــت مــا وقفــت عليــه مــن مرويــات شــاذة مرويــة عنــه يف ســورة البقــرة مــن خــال كتــب 

ة؛ ليكــون هــذا البحــث املتواضــع الــذي بــني يديكــم. ــاذَّ القــراءات الّشَّ
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فاســتعنت بــاهلل ألخــوض غــامر هــذا املوضــوع، وأســر غــور كتــب العلــامء، ألخــرج املواضــع 

ة املرويــة عــن أيب عمــرو يف ســورة البقــرة، وجعلــت عنــوان  ــاذَّ التــي أقــف عليهــا مــن القــراءات الّشَّ

البحــث:

ة املرويــة عــن اإلمــام أيب عمــرو بــن العــاء البــري يف ســورة البقرة  ــاذَّ » القــراءات الفرشــية الّشَّ

من خــال كتــب الشــواذ«.

ــاه  ــن دع ــب، ومم ــميع جمي ــه س ــاد، إن ــبيل الرش ــة إىل س ــداد، واهلداي ــق والس ــأل اهلل التوفي أس

ــه. ــه وصحب ــىل آل ــد وع ــا حمم ــىل نبين ــلم ع ــىل اهلل وس ــب، وص قري

   حدود البحث: 

تنحر حدود هذا البحث فيام ييل:

ة املرويــة عــن اإلمــام أيب عمــرو البــري يف ســورة البقــرة مــن  ــاذَّ 1- حــر القــراءات الفرشــية الّشَّ

ة. ــاذَّ خــال كتــب القــراءات الّشَّ

ة الواردة يف البحث. اذَّ 2- توجيه املرويات الّشَّ

   أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

ــم مــن  ــوم القــرآن، وكــام قيــل رشف العل ــم مــن عل ــم القــراءات، وهــو عل 1-تعلــق املوضــوع بعل

 . ــاب اهلل ــن كت ــوم، وال أرشف م رشف املعل

ــام  ــة ك ــراءات القرآني ــح الق ــن أفص ــا م ــث إهن ــري، حي ــاء الب ــن الع ــرو ب ــراءة أيب عم ــة ق 2-مكان

ذكــر الســيوطي يف اإلتقــان حيــث قــال: »وأصــحُّ القــراءات ســندًا نافــع وعاصــم، وأفصحهــا أبــو 

عمــرو والكســائي« )1(.

)1(  انظر: اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي ،)2/ 527(.
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

ة مــن مكانــة وأثــر كبــر يف إثــراء اللغــة العربيــة، فنجــد كثــرًا مــن  ــاذَّ 3-ال خيفــى مــا للقــراءات الّشَّ

النحويــني يــوردون كثــرًا مــن هــذا النــوع يف كتبهــم.

ة لبعــض اللهجــات العربيــة القديمــة، التــي ربــام اندثــر بعضهــا، ومل تعــد  ــاذَّ 4-حفــظ القــراءات الّشَّ

ة عــن أيب عمــرو الكثــر منهــا؛ فبدراســتها  ــاذَّ ُتســتخدم عنــد العــرب، ولقــد حــوت املرويــات الّشَّ

إحيــاء هلــا.

اء العرشة. ة املروية عن أحد القرَّ اذَّ 5- قلة املؤلفات والبحوث التي تعرضت لدراسة القراءات الّشَّ

ة من املتواترة. اذَّ 6- الرغبة يف متييز رواة وطرق أيب عمرو الّشَّ

ــورة  ــري يف س ــرو الب ــام أيب عم ــن اإلم ــة ع ة املروي ــاذَّ ــات الّشَّ ــىل املروي ــوف ع ــة يف الوق 7- الرغب

ــة.  ــن العربي ــا م ــة وجهه ة، ومعرف ــاذَّ ــراءات الش ــب الق ــال كت ــن خ ــرة، م البق

اء يف خدمــة هــذا العلــم اجلليــل، والوقــوف عــىل يشء ممــا كتبوه  8- الوقــوف عــىل جهــود األئمــة القــرَّ

ة؛ لكــي ال تضيــع جهودهم. ــاذَّ عــن هــذه املرويــات الّشَّ

ابقة: راسات السَّ    الدِّ

بعــد البحــث والتنقيــب فيــام حتــت يــدّي مــن البحــوث واملؤلفــات والرســائل العلميــة وجــدت أربــع 

ة املرويــة عــن القــراءة العــرشة، وهــي: ــاذَّ رســائل علميــة اعتنــت بجمــع القــراءات الّشَّ

اء العــرشة، منزلتهــا وأثرهــا يف توجيــه املعنــى التفســري وترجيحــه،  ة الــواردة عــن القــرَّ 1- القــراءات الشــاذَّ

ــة، وهــي رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه مــن  إعــداد الباحــث: جمتبــى حممــود عقلــة بنــي كنان

كليــة الرشيعــة والدراســات اإلســامية، بجامعــة الرمــوك، بدولــة األردن.

اء العــرشة »مجعــًا وحتليــًا«، مــن أول أبــواب األصــول إىل آخــر فرش  ة املرويــة عــن القــرَّ 2- القــراءات الشــاذَّ

حــروف ســورة األنعــام، إعــداد الباحــث: حممــود رمضــان مصطفــى ديــاب، وهــي رســالة مقدمــة لنيــل 

درجــة املاجســتر مــن كليــة القــرآن الكريــم، بجامعــة األزهــر، بطنطا.

٩



ــًا«، مــن أول فــرش ســورة األعــراف إىل  اء العــرشة »مجعــًا وحتلي ــة عــن القــرَّ ة املروي 3-  القــراءات الشــاذَّ

آخــر فــرش ســورة الكهــف، إعــداد الباحــث: نــارص رزق عبدالفتــاح عبدالصمــد، وهــي رســالة علميــة 

مقدمــة لنيــل درجــة املاجســتر مــن كليــة القــرآن الكريــم، بجامعــة األزهــر، بطنطــا.

اء العــرشة »مجعــًا وحتليــًا«، مــن أول فــرش ســورة مريــم إىل آخــر  ة املرويــة عــن القــرَّ 4- القــراءات الشــاذَّ

ــل  ــة لني ــة مقدم ــالة علمي ــي رس ــس، وه ــاب اهلل عوي ــم ج ــث: عبداحللي ــداد الباح ــاس، إع ــورة الن س

ــم، بجامعــة األزهــر، بطنطــا. ــة القــرآن الكري درجــة املاجســتر مــن كلي

ــوعة  ــوان: »موس ــامية بعن ــة اإلس ــه يف اجلامع ــرآن وعلوم ــداهلل للق ــك عب ــريس املل ــرشوع لك ــاك م 5- وهن

القــراءات الشــاذة« مجعــوا فيــه القــراءات الشــاذة مــن أول القــرآن إىل هنايــة ســورة البقــرة، ثــم أكمــل يف 

رســائل علميــة لطــاب الدكتــوراه يف قســم القــراءات باجلامعــة اإلســامية بعنــوان: » معجــم القــراءات 

الشــاذة وتوجيههــا«)1(.

وبعــد املقارنــة بــني هــذه الرســائل وبــني هــذا البحــث الــذي بــني أيديكــم، يمكــن القــول بــأن الفــرق 

ة املرويــة  ــاذَّ يتضــح مــن خــال عنــوان وحــدود البحــث، فهــذا البحــث خــاص بحــر مجيــع املرويــات الّشَّ

ة، بينــام الرســائل العلمية  ــاذَّ عــن اإلمــام أيب عمــرو البــري يف ســورة البقــرة مــن خــال كتــب القــراءات الّشَّ

اء العــرشة، مُجعــت مــن كتــب القــراءات والتفســر وغرها، وهــذا من وجهــة نظر  الســابقة عامــة جلميــع القــرَّ

الباحــث ال يســتقيم؛ لصعوبــة الرجــوع إىل مجيــع املصــادر التــي يمكــن مــن خاهلــا حــر هــذه املرويــات 

ة، فمثــًا نجــد اإلمــام أبــا عمــرو مــن أئمــة اللغــة والنحــو والقــراءات، فالنقــل عنــه يكــون مــن كتــب  ــاذَّ الّشَّ

ــه  ــه روى عن ــك أنَّ ة، أضــف إىل ذل ــاذَّ ــرة والّشَّ ــب التفســر والقــراءات املتوات اللغــة واملعاجــم والنحــو وكت

خلــق كثــر، فيلــزم مــن هــذا أن ُيقتفــى أثــر مجيــع رواتــه؛ جلمــع املواضــع املرويــة عنــه؛ ولذلــك نتــج عــن 

ة املرويــة عــن أيب عمــرو البــري يف ســورة البقــرة)2(؛ وذلــك لعــدم  ــاذَّ هــذا عــدم حــر مجيــع الكلــامت الشَّ

))1  نوقشت منها رسالة واحدة للطالب خليل بن حممد الطالب من أول سورة آل عمران إىل آخر سورة األنعام.
اء العــرشة، ملجتبــى حممــود عقلــة، مل يذكــر الباحــث )30( روايــة شــاذة أليب  ة الــواردة عــن القــرَّ ــاذَّ )2(  مثــًا يف رســالة القــراءات الّشَّ
ــات شــاذة مل يذكرهــا الباحــث ألحــد  ــات إىل قســمني: األول: مروي عمــرو يف ســورة البقــرة فقــط، ويمكــن تقســيم هــذه الرواي
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

الرجــوع إىل مجيــع املصــادر املختلفــة، ولعــدم توفــر بعــض املصــادر املهمــة لدهيــم؛ والتــي هبــا عــدد كبــر 

ة، ككتــاب جامــع القــراءات للروذبــاري، واملصبــاح الزاهــر يف القــراءات العــرش  ــاذَّ مــن هــذه املرويــات الّشَّ

البواهــر للشــهرزوري، واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي، والتقريــب والبيــان يف شــواذ القــرآن للصفــراوي، 

ــل  ــا، فاألفض ــر يف غره ــي مل ُتذك ة الت ــاذَّ ــات الش ــض الرواي ــادر بع ــذه املص ــدت يف ه ــد وج ــا، وق وغره

ة لــكل قــارئ عــىل حــدة، حتــى يســهل حــر مجيــع  ــاذَّ مــن وجهــة نظــر الباحــث أن ُتمــع املرويــات الّشَّ

اء العــرشة، وكذلــك يســهل الرجــوع إىل مجيــع املصــادر املمكنــة؛ حلــر  ة الــواردة عــن القــرَّ ــاذَّ املرويــات الشَّ

هــذه املرويــات، فبالتــايل تســهل دراســتها وتوجيههــا ومعرفــة ســبب شــذوذها؛ بعرضهــا عــىل أركان القــراءة 

الصحيحــة، وهــو مــا فعلُتــه يف هــذا البحــث الــذي بــني أيديكــم، وبــاهلل التوفيــق.

  خطة البحث:

قســمت البحــث إىل مقدمــة، ومتهيــد، وفصــل، وخامتــة، وفهــرس للمصــادر واملراجــع، أتــت 

عــىل النحــو التــايل:

1- املقدمة واشتملت عىل:

• حدود البحث.

• أمهية املوضوع وأسباب اختياره.

( ]38[، )َأْربِِعــَن َلْيَلــة( ]51[، )ِحطَّــًة(  اء العــرشة وعددهــا )22( روايــة، وهــي: )يف ُظْلــَاٍت( ]17[، )َفَمــن َتبـِـَع َهــْديَّ مــن القــرَّ
ــوَن(  ــاَّ َتُك ــْم( ]12٩[، )لَِئ ْمُه ــدًا( ]6))[، )وُيَعلِّ ــُك( ]07)[، )ُوْل ي( ]102[، )ُمُل ــارِّ ــْم بَِض ــا ُه ــاَبُه( ]70[، )َو َم ]58[، )َتشَّ
ْمُهــُم( ]74)[، )وامُلوفـِـَن( ]77)[، )َوَأنُتــم َعكُِفــوَن( ]87)[، )لَِتْحُكــَم(  َف( ]158[، )َيْلَعنُْهــُم( ]15٩[، )وال ُيَكلِّ ]150[، )َيَتَطــوَّ
 ،]260[ ) ُهنَّ َضاَعــُة( ]233[، )َتَولَّــْوا إال قليٌل( ]246[، )َبْصَطــًة( ]247[، )َفَبَهــَت( ]258[، )َفُرَّ ]213[، )ملِـَــْن َأَراَد أن َتتـِـمَّ الرَّ

)َفنَاظِــَرٌة( ]280[. 
ــا(  ــي: )َوُقثَّائَِه ــات، وه ــا )8( رواي ــا، وعدده ــرو فيه ــو عم ــة أب ــر رواي ــن مل يذك ــث، لك ــا الباح ــاذة ذكره ــات ش ــاين: مروي الث
َهــا( ]25٩[،  ــاُم( ]255[، )َننُشُ ( ]96)[، )ُنَبيِّنَُهــا( ]230[، )الَقيَّ ائِيــَل( ]٩7[، )حتَّــى َيْبُلــَغ اهَلــِديُّ وَن( ]85[، )َجْبَ ]61[، )ُتــَردُّ

ــلِِه( ]285[. )َوُرْس
ومــن هنــا تتضــح اإلضافــة التــي يمكــن أن يضيفهــا هــذا البحــث، وكذلــك مــع مــا فيــه مــن بيــان توجيــه كل روايــة شــاذة وردت 

يف ســورة البقــرة، وهــو الــذي مل يفعلــه الباحــث يف رســالته املذكــورة آنفــا. 
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• الدراسات السابقة.

• خطة البحث.

• منهج البحث.

2- التمهيد: التعريف بمصطلحات البحث، وحتته مخسة مطالب:

• املطلب األول: التعريف بعلم القراءات.

• املطلب الثاين: التعريف باألصول، والفرش.

ة. اذَّ • املطلب الثالث: التعريف بالقراءة الّشَّ

• املطلب الرابع: التعريف باإلمام أيب عمرو بن العاء البري.

• املطلب اخلامس: التعريف بكتب الشواذ.

ــورة  ــري يف س ــرو الب ــام أيب عم ــن اإلم ــة ع ة املروي ــاذَّ ــية الّشَّ ــراءات الفرش ــل: الق 3-  الفص

ــًا وتوجيهــًا. ــب الشــواذ، مجع البقــرة مــن خــال كت

4- اخلامتة، وفيها أهم النتائج والتوصيات. ثم فهرس املصادر واملراجع.

   منهج البحث:
ة املرويــة عــن اإلمــام أيب  ــاذَّ التزمــُت يف بحثــي هــذا املنهــَج االســتقرائي يف حــر القــراءات الّشَّ

عمــرو البــري يف ســورة البقــرة مــن خــال كتــب الشــواذ، ملتزًمــا اخلطــواِت العمليــَة الّتاليــة:

ة وأرســمها بالرســم  ــاذَّ ــة وفــق الرســم العثــامين، ثــم أوضــح القــراءة الّشَّ 1- أكتــب اآليــات القرآني
اإلمائــي؛ ألهنــا ليســت بقــرآن.

ة املرويــة عــن اإلمــام أيب عمــرو البــري يف ســورة البقــرة  ــاذَّ 2- أحــر مجيــع املرويــات الفرشــية الّشَّ
ة اآلتيــة: خمتر يف شــواذ القــرآن البــن خالويــه )ت: 370هـ(،  ــاذَّ الــواردة يف كتــب القــراءات الّشَّ
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

ــي )ت: 3٩2هـــ(، والكامــل للهــذيل )ت: 465هـــ(، وجامــع القــراءات  ــن جن واملحتســب الب
للروذبــاري )ت: 48٩هـــ(،  واملصبــاح الزاهــر يف القــراءات العــرش البواهــر للشــهرزوري )ت: 
ــْوَزاَواِزي )مــن علــامء القــرن الســادس اهلجــري(، وشــواذ  550هـــ(، واملغنــي يف القــراءات للنَّ
ــواذ  ــراءات الش ــراب الق ــري(، وإع ــادس اهلج ــرن الس ــامء الق ــن عل ــاين )م ــراءات للكرم الق

للعكــري )ت: 616هـــ(، والتقريــب والبيــان يف شــواذ القــرآن للصفــراوي )ت: 636هـــ(.

3- أوثــق يف احلاشــية كل الكتــب التــي اســتخرجت منهــا كل قــراءة، ســواء وجدُتــا يف كتــاب واحــد 
أم يف الكتــب التســعة املختــارة مجيعهــا.

اء  ــرَّ ــن الق ــد م ــد أح ــة عن ــت صحيح ــرو إذا كان ــن أيب عم ــة ع ة املروي ــاذَّ ــراءات الّشَّ ــر الق 4- ال أذك
ــرشة. الع

ة عن أيب عمرو إىل كل من رواها من رواته؛ سواء كان واحدًا أم أكثر. اذَّ 5- أنسب القراءة الّشَّ

6- أوجه القراءات الواردة يف البحث توجيهًا خمترًا.

7- أوثق املعلومات الواردة يف البحث من مظاهنا ومصادرها األصلية.

ــط، وال  ــة فق ــع الدراس ــن مواض ــع م ــد أول موض ــرو عن ــرواة أيب عم ــزة ل ــة موج ــم ترمج 8- أترج
ــم. ــم لغره أترج

٩- ألتزم يف كتابة البحث قواعد اإلماء وعامات الرتقيم احلديثة.
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ



التعريف بمصطلحات البحث

   املطلب األول: التعريف بعلم القراءات:

أوالً: التعريف به:

القراءات: مجع مؤنث سامل، مفرده: قراءة، مصدر قرأ )1(.

ــة أداء  ــم بكيفي ــراءات عل ــه: » الق ــزري  بقول ــن اجل ــام اب ــا اإلم فه ــاح: عرَّ ويف االصط
ــة« )2(. ــزو الناقل ــا بع ــرآن واختافه ــامت الق كل

فها املرعيش بقوله: »علم مذاهب األئمة يف قراءات نظم القرآن«)3(. وعرَّ

ــم يف  ــاىل واختافه ــاب اهلل تع ــني لكت ــاق الناقل ــه اتف ــم من ــم يعل ــا: » عل ــا يف تعريفه ــال البنَّ وق

ــة النطــق  ــات، والتحريــك، والتســكني، والفصــل، والوصــل، وغــر ذلــك مــن هيئ احلــذف، واإلثب

ــامع« )4(. ــث الس ــن حي ــره م ــدال وغ واإلب

ــة  ــره  يف بني ــه غ ــف في ــرآن خيال اء يف الق ــرَّ ــن الق ــام م ــب إم ــراءة: مذه ــال: الق ــن أن يق ويمك

ــا. ــة أو حركته الكلم

)1(  انظر: لسان العرب البن منظور )1/ 128(، والقاموس املحيط للفروز آبادي )1/ 4٩(. 
)2(  انظر: منجد املقرئن )ص: 3(.

)3(  انظر: ترتيب العلوم )ص: 135(.
)4(  انظر: إحتاف فضاء البش )1/ 67(.
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  املطلب الثاين: التعريف باألصول، والفرش)1(:

م علامء القراءات مسائَل هذا العلم إىل قسمني: قسَّ

ــردة التــي تنطبــق  القســم األول: األصــول، أي: أصــول القــراءات، وهــي تعنــي: القواعــد املطَّ

عــىل كل جزئيــات القاعــدة، والتــي يكثــر دورهــا، وتطَّــرد، ويدخــل يف حكــم الواحــد منهــا اجلميــع، 

بحيــث إذا ُذكــر حــرف مــن حــروف القــرآن الكريــم، ومل ُيقيَّــد؛ يدخــل حتتــه كل مــا كان مثلــه، فمثًا: 

التفخيــم يف الم لفــظ اجلالــة إذا ُســبقت بفتــح أو ضــم؛ يكــون مطَّــردًا يف مجيــع القــرآن.

يت األصوُل أصوالً؛ ألهنا يكثر ورودها ويطَّرد حكمها عىل جزئيَّاتا. وإنام سمِّ

ــرآن،  ــورة أم الق ــملة، وس ــتعاذة، والبس ــي: االس ــراءات ه ــامء الق ــا عل ــي يذكره ــول الت واألص

واإلدغــام الكبــر، وهــاء الكنايــة، واملــد والقــر، واهلمزتــان مــن كلمــة، واهلمزتــان مــن كلمتــني، 

واهلمــز املفــرد، ونقــل حركــة اهلمــزة إىل الســاكن قبلهــا، والســكت عــىل الســاكن قبــل اهلمــز وغــره، 

ووقــف محــزة وهشــام عىل اهلمــز، واإلدغــام الصغــر، والــكام يف ذال »إذ«، ودال »قد«، وتــاء التأنيث، 

والم »هــل« و»بــل«، وحــروٍف قُربــت خمارُجهــا، وأحــكام النــون الســاكنة والتنويــن، والفتــح واإلمالة 

اء يف الــراءات والامــات،  وبــني اللفظــني، وإمالــة هــاء التأنيــث ومــا قبلهــا يف الوقــف، ومذاهــب القــرَّ

والوقــف عــىل أواخــر الكلــم، والوقــف عــىل مرســوم اخلــط، ويــاءات اإلضافــة، ويــاءات الزوائــد.

وهذا القسم ال أتناوله يف املواضع التي مجعتها يف هذا البحث.

القســم الثــاين: الفــرش: وهــو الكلــامت التــي يقــلُّ دورهــا وتكرارهــا مــن حــروف القــراءات 

املختلــف فيهــا يف القــرآن الكريــم، ومل تطَّــرد غالبــًا، فــإن الفــرش إذا ُذكــر فيــه حــرف فإنــه ال يتعــدى 

اء فرشــًا؛  أول حــرف مــن تلــك الســورة إال بدليــل أو إشــارة أو نحــو ذلــك، وقــد أطلــق عليهــا القــرَّ

)1(  انظــر: رشح شــعلة للموصــيل )2/ 5(، وإبــراز املعــاين أليب شــامة )ص 317-31٩(، ورساج القــارئ البــن القاصــح )2/ 670- 
377(، ورشح طيبــة النــش البــن الناظــم )2/ 711(، ومقدمــات يف علــم القــراءات ألمحــد القضــاة وزميليــه )ص: 84(.
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

ــا كانــت مذكــورة يف أماكنهــا  قــت يف الســور وانتــرشت؛ وألهنــا مل النتشــارها، كأهنــا انفرشــت وتفرَّ

مــن الســور فهــي كاملفروشــة.

ويبتدئ علامء القراءات بذكر الفرش من أول سورة البقرة إىل آخر سورة الناس.

مثالــه: مــا ورد يف ســورة البقــرة يف قولــه تعــاىل: ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ک ک ژ ]البقــرة: 10[؛ فقــد 

قــرأ الكوفيــون وهــم: عاصــم ومحــزة والكســائي؛ بفتــح اليــاء، وإســكان الــكاف، وختفيــف الــذال، 

وقــرأ نافــع وابــن كثــر وأبــو عمــرو وابــن عامــر؛ بضــم اليــاء وفتــح الــكاف وتشــديد الــذال، هكــذا: 

ُبــوَن()1(. )ُيَكذِّ

: قال الشاطبي

ـا)2( َف ُكوٍف َيْكِذُبوَن َو ياُؤُه                    بَِفتـٍح ولِلَباِقنَي ُضــمَّ وُثقِّ َوَخفَّ

ــويل يف  ــه بق ــذي عنيت ــو ال ــرة، وه ــورة البق ــه يف س ــت مواضع ــذي مجع ــو ال ــم ه ــذا القس وه

ة عــن أيب عمــرو، دون  ــاذَّ عنــوان البحــث: »القــراءات الفرشــية«؛ فــإين مجعــت القــراءات الفرشــية الّشَّ

ــول. ــه يف األص ــواردة عن ــات ال املروي

ة: اذَّ   املطلب الثالث: التعريف بالقراءة الّشَّ

ة: اســم فاعــل مــن  ــاذَّ   مــن حيــث اللغــة: فالقــراءة مصــدر َقــَرأ َيْقــَرُأ ِقــَراَءًة، بمعنــى: تــا، والّشَّ

ا وُشــُذوًذا فهــو شــاذ. وبالرجــوع إىل قواميــس اللغــة يف مــادة )ش ذ ذ( وجــدت مــا  شــذَّ يشــذُّ شــذًّ

يــيل:

)1(  انظر: التيسري للداين )ص: 72(، والكايف البن رُشيح )ص: 304(، واإلقناع البن الباذش )2/ 5٩7(.
)2(  انظر: متن حرز األماين ووجه التهاين، املشهور بالشاطبية، بيت رقم: 446.
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  جاء يف تذيب اللغة لألزهري ما يأيت:

ــاس  ــه، وكذلــك كل يشء منفــرد فهــو شــاذ، وشــذاذ الن » شــذ الرجــل إذا انفــرد عــن أصحاب

ــم«)1(. ــاس متفرقوه ــذاذ الن ــم، وش ــوا يف قبائله ــن ليس الذي

وجــاء يف القامــوس املحيــط لفــروز آبــادي: »شــذ يشــذ شــًذا وشــذوًذا: نــدر عــن اجلمهــور، 

والشــذاذ: القــال، والذيــن مل يكونــوا حيهــم ومنازهلــم«)2(.

ــراد  ــىل االنف ــدل ع ــذال ي ــني وال ــذ: الش ــة: »ش ــس اللغ ــم مقايي ــارس يف معج ــن ف ــال اب  وق

واملفارقــة، شــذ الــيشء يشــذ شــذوذًا، وشــذاذ النــاس: الذيــن يكونــون يف القــوم وليســوا مــن قبائلهــم 

ــه«)3(. ــرق من ــى املتف ــذان احل وال منازهلــم، وش

وجــاء يف لســان العــرب البــن منظــور: »شــذذ: شــذ عنــه يشــذ ويشــذ: انفــرد عــن اجلمهــور، 

ونــدر فهــو شــاذ، وأشــذه غره..وشــذان احلــى مــا تطايــر منــه«)4(.

مــن هــذا يتبــني أن هــذه املــادة )ش ذ ذ( يــدور معناهــا حــول التفــرد والقلــة والنــدرة 

ــي انفــردت وخرجــت   ــى اللغــوي هــي: القــراءة الت ة عــىل هــذا املعن ــاذَّ ــزال)5(، فالقــراءة الّشَّ واالعت

عــامَّ عليــه اجلمهــور، وهــي يف الوقــت نفســه نــادرة وغريبــة، ولذلــك قــال علــم الديــن الســخاوي 

)ت: 463هـــ(: »وكفــى هبــذه التســمية -أي: الشــاذ- تنبيهــًا عــىل انفــراد الشــاذ وخروجــه عــامَّ عليــه 

ــور«)6(. اجلمه

)1(  انظر: هتذيب اللغة لألزهري )271/11(.
)2(  انظر: القاموس املحيط لفروز آبادي )368-367/1(.

)3(  انظر: معجم مقاييس اللغة البن فارس )180/3(.
)4(  انظر: لسان العرب البن منظور )4٩5-4٩4/3(.

)5(  راجع: ما كتبه الدكتور حممد سامل حميسن حول هذا املوضوع يف كتابه: يف رحاب القرآن )ص: 433(. 
اء للسخاوي )234/1(. )6(  انظر: مجال القرَّ
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

ة باملعنــى االصطاحــي، فــإن معرفــة ذلــك يقتــي الرجــوع إىل املقيــاس  ــاذَّ ــا القــراءة الّشَّ وأمَّ

ــذا  ــىل ه ــراءات، وع ــواع الق ــيمهم ألن ــوع إىل تقس ــراءات، والرج ــول الق اء لقب ــرَّ ــه الق ــذي وضع ال

ة هــي مــن القســم الثــاين. ــاذَّ األســاس نعــرف مــا ُيقبــل مــن القــراءات ومــاال ُيقبــل، والقــراءات الّشَّ

فأقــول: إن املقيــاس الــذي اســتعمله العلــامء كأســاس لقبــول القــراءات يرجــع إىل ثاثــة أشــياء: 

تواتــر القــراءة أو صحــة اإلســناد مــع الشــهرة واالســتفاضة، وموافقتهــا ألحــد املصاحــف العثامنيــة، 

وصحتهــا مــن جهــة العربيــة.

ــراءة  ــوم الق ــم مفه ــور يف أذهاهن ــد تص ــم ق ــام أهن ــاس، ك ــذا املقي ــة ه ــاء أمهي ــد أدرك القدم وق

ة، وذلــك مــن خــال تقييمهــم للقــراءات، إال أهنم مل يضعــوا اهتاممهــم يف وضع تعريــف للقراءة  ــاذَّ الّشَّ

ــا معرفــة القدمــاء بمقيــاس قبــول  ة. غايــة مــا يف األمــر أن هــذا املوضــوع ماثــل يف أذهاهنــم، وأمَّ ــاذَّ الّشَّ

القــراءات فتتجــىل يف النصــوص التاليــة: فقــد أورد الســخاوي )ت: 463هـــ( يف كتابــه »مجــال القــراء« 

خــر عــن عائشــة  فقــال: » قــال خــاد بــن يزيــد الباهــيل )ت: 220هـــ(، قلــت: ليحيــى بــن 

عبــداهلل بــن أيب مليكــة )ت: 173هـــ(، أنَّ نافعــًا حدثنــي عــن أبيــك عــن عائشــة أهنــا كانــت تقــرأ: 

ــون  ــرك أن ال تك ــا ي ــى: م ــال حيي ــذب، فق ــق الك ــن ول ــو م ــام ه ــول: إن ــور: 15[ وتق ژ ں  ڻژ ]الن

ســمعته عــن عائشــة، نافــع ثقــة عــىل أيب، وأيب ثقــة عــىل عائشــة، ومــا يــرين أين قرأتــا هكــذا ويل كــذا 

وكــذا..، قلــت: ومل أنــت تزعــم أهنــا قــد قــرأت؟ قــال: ألنــه غــر قــراءة النــاس، ونحــن لــو وجدنــا 

رجــًا يقــرأ بــام ليــس بــني اللوحــني، مــا كان بيننــا وبينــه إال التوبــة أو رضب عنقــه...« )1(.

وقــد أفــاد هــذا النــص أن حييــى ال يقبــل القــراءة املذكــورة؛ ألهنــا غــر مشــهورة بــني النــاس، 

رغــم أن رواتــه ثقــات، كــام أن هــذه القــراءة ال ختالــف الرســم العثــامين، فيحيى طبــق مقياس »الشــهرة 

واالســتفاضة«، وملــا مل جيــده يف هــذه القــراءة أنكرهــا.

)1(  انظر: املصدر السابق )234/1(.
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ة  ــاذَّ ونجــد أبــا عبيــد القاســم بن ســام اهلــروي )ت: 224هـــ( يقــول: »املقصــد من القــراءة الّشَّ

تفســر القــراءة املشــهورة وتبيــني معانيهــا، وذلــك كقــراءة عائشــة وحفصــة )حافظــوا عــىل الصلــوات 

ــن ســام  ــد القاســم ب ــا عبي والصــاة الوســطى صــاة العــر( «)1(، يتضــح مــن هــذا النــص أنَّ أب

ة، وهــذه الزيــادة ليســت يف الرســم العثــامين فســميت شــاذة. ــاذَّ أعطــى مثــاالً للقــراءة الّشَّ

ــكل  ــر بش ــي يس ــاس القرائ ــذا املقي ــو ه ــامء نح ــاه العل ــد ات ــري نج ــع اهلج ــرن الراب  ويف الق

ــا كان  ــان: »أنَّ كل م ــر الطــري )ت: 310هـــ( ذكــر يف تفســره جامــع البي ــن جري واضــح، فهــذا اب

مســتفيضًا يف َقــَرأة اإلســام مــن القــراءة فهــو الصــواب الــذي ال جيــوز خافــه«)2(. وقــال يف موضــع 

آخــر مــن تفســره: »غــر جائــز لنــا أن نشــهد بــيشء ليــس يف مصاحفنــا مــن الــكام أنــه مــن كتــاب 

ــا  ــا دون أنكره ــا وأعرفه ــن أفصحه ــن األلس ــاب اهلل م ــه كت ــرئ ب ــا ُق ــًا: »وأوىل م ــال أيض اهلل«)3(. وق

ــذها«)4(. وأش

وقــال أبــو إســحاق الزجــاج )ت: 311هـــ( : »ومــا وافــق املصحــف، وصــح معنــاه، وقــرأت 

اء فهــو املختــار«)5(. وهــذا النــص مــن الزجــاج يعتــر تقدمــًا ملحوظــًا يف وضــع صيغــة تمــع  بــه القــرَّ

األركان الثاثــة لقبــول القــراءة، وهــذا مــا مل نعهــده مــن قبــل.

وهــذه النصــوص فيهــا داللــة واضحــة عــىل معرفــة القدمــاء بــام ُيقبــل مــن القــراءات ومــا ال 

ُيقبــل، ومــا هــو مــن قبيــل الصحيــح، ومــا هــو مــن قبيــل الشــاذ، فســاغ للمتأخريــن أن يضعــوا صيغة 

ة عــىل  ــاذَّ ة عــىل املعنــى االصطاحــي، فلعــل أول تعريــف للقــراءة الّشَّ ــاذَّ هنائيــة لتعريــف القــراءة الّشَّ

املعنــى االصطاحــي هــو مــا قالــه أبــو عمــرو عثــامن بــن الصــاح الشــهرزوري )ت: 643هـــ( حيث 

)1(  انظر: فضائل القرآن أليب عبيد )2/ 154(، واإلتقان للسيوطي )2/ 533(.
)2(  انظر: جامع البيان للطري )105/2(.

)3(  انظر: املصدر السابق )21/7(.

)4(  انظر: املصدر السابق )٩3/8(.
)5(  انظر: معاين القرآن وإعرابه للزجاج )367/1(.
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

ة مــا ُنقــل قرآنــًا مــن غــر تواتــر واســتفاضة متلقــاة بالقبــول مــن األمــة كــام  ــاذَّ قــال: »والقــراءة الّشَّ

اشــتمل عليــه املحتســب البــن جنــي وغــره«)1(.

وقــد اســتعمل ابــن الصــاح يف هــذا التعريــف لفــظ »التواتــر«، وهــو مــا مل نجــده يف النصــوص 

الســابقة، ولعــلَّ الســبب يف ذلــك يرجــع إىل الضابــط الــذي وضعــه العلــامء للقــرآن الكريــم فقالــوا : 

إن القــرآن هــو: مــا ُنقــل بــني دفتــي املصحــف نقــًا متواتــرًا )2(.

ــراءة  ــن أركان الق ــر م ــًا أو أكث ــدت ركن ــا فق ــي م ة: ه ــاذَّ ــراءات الّشَّ ــبق أن الق ــا س ــح مم ويتض

فــت بأهنــا: كل قــراءة بقيــت وراء مقيــاس ابــن اجلــزري الــذي قــال: » ومتــى اختــل  املقبولــة. كــام ُعرِّ

ركــن مــن هــذه األركان الثاثــة، ُأطلــق عليهــا ضعيفــة، أو شــاذة، أو باطلــة، ســواء كانــت عن الســبعة 

أم عمــن هــو أكــر منهــم«)3(.

  املطلب الرابع: التعريف باإلمام أيب عمرو بن العالء البرصي)4(:

أوالً: اسمه ونسبته وكنيته ومولده:

، ثم  ر)5(، التميمــيُّ ر بــن الُعريــان، وقيــل: الُعريــان بــن العــاء بــن عــامَّ ــان بــن العــاء بــن عــامَّ زبَّ

، أبــو عمــرو البــري، أمــه مــن بنــي َحنِْيَفــة، ومولــده ســنة )68هـــ( أو )70هـــ( بمكــة، وقــد  املــاِزينُّ

نشــأ بالبــرة، ومــات بالكوفــة أيــام املنصــور)6(. 

)1(  انظر: املرشد الوجيز أليب شامة )ص: 184(.
)2(  انظر: لطائف اإلشارات للقسطاين )ص: 6٩(.

)3(  انظر: النش يف القراءات العش البن اجلزري )1/٩(.
اء للســخاوي )450/2(، وفيــات األعيــان البــن خلــكان )466/3(، وهتذيــب الكــال للمــزي )120/34- )4(  انظــر: مجــال القــرَّ

ــام  ــخ اإلس ــي )407/6-410(، وتاري ــاء للذهب ــام النب ــري أع ــي )100/1-105(، وس ــار للذهب اء الكب ــرَّ ــة الق 130(، ومعرف
ــزري )2٩2-288/1(. ــن اجل ــة الب ــة النهاي ــي )556/4(، وغاي ــدال للذهب ــزان االعت ــي)683/٩(، ومي للذهب

))1  اختلف يف اسمه، وقيل: اسمه هو كنيته، أي: أبو عمرو بن العاء، وما ذكرته أواًل هو الراجح.
اء الكبار للذهبي )101/1(، وغاية النهاية البن اجلزري )2٩2/1(. )6(  انظر: معرفة القرَّ
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ثانيًا: مكانته وعلمه:

ــروف، ويف  ــرز يف احل ــه، ب ــل زمان ــد أه ــة، أوح ــراءة والعربي ــيُخ الق ــبعة، وش اء الس ــرَّ ــد الُق أح

ة، كان مــن أعلــم النَّــاس بالقــراءات والعربيــة، والشــعر، وأيــام العــرب،  ر لإلفــادة ُمــدَّ النَّحــو، وتصــدَّ

ــَك فأحرقهــا، وقــد انتهــت إليــه اإلمامــة يف القــراءة  وكانــت دفاتــره مــلَء بيــت إىل الســقف، ثــم تنسَّ

بالبــرة، وانتصــب لإلقــراء أيــاَم احلســن البــري، وهــو مــن التابعــني.

  قــال األخفــش )ت: 215هـــ(: »َمــرَّ احلســن البــري بــأيب عمرو بــن العــاء وحلقتــه متوافرة، 

والنَّــاس عكــوف، فقــال: مــن هــذا؟ قالــوا: أبــو عمــرو، فقــال: ال إلــه إال اهلل، كادِت العلــامء تكــون 

.)1(» أربابًا

ــو عمــرو مــن  ــن إســحاق البغــدادي احلــريب )ت: 285هـــ( وغــره: »كان أب ــم ب وقــال إبراهي

ــنَّة«)2(. ــل الُس أه

  وكان اختيــاره يف قراءتــه التخفيــف والتســهيل مــا وجــد إليــه ســبيًا، وقــد أطبــق النــاس عــىل 

قراءتــه، وكانــوا يشــبهوهنا بقــراءة ابــن مســعود، وكان بعضهــم يــويص بعضــًا بقراءتــه)3(.

  وقــد انتــرشت قــراءُة أيب عمــرو البــري يف فــرتة مــن الفــرتات خــارج حــدود البــرة، فهــذا 

ــاز  ــام واحلج ــوم بالش ــاس الي ــا النَّ ــي عليه ــراءة الت ــول: »فالق ــه، فيق ــاَل زمان ــي ح ــزري حيك ــن اجل اب

ــة  ــُن القــرآن إالَّ عــىل حرفــه، خاصَّ واليمــن ومــر هــي قــراءة أيب عمــرو، فــا تــكاد تــد أحــدًا ُيَلقَّ

ــدود  ــر إىل ح ــن عام ــرف اب ــرأ بح ــام تق ــت الش ــد كان ــول، ولق ــون يف األص ــد خُيطئ ــرش، وق يف الف

ــن النَّــاس باجلامــع األمــوي  اخلمســامئة، فرتكــوا ذلــك ألنَّ شــخصًا َقــِدَم مــن أهــل العــراق، وكان ُيَلقِّ

عــىل قــراءة أيب عمــرو، فاجتمــع عليــه خلــق واشــتهرت هــذه القــراءة عنــه«)4(.

اء للسخاوي )451/2(. )1(  انظر: مجال القرَّ
اء الكبار للذهبي )103/1(. )2(  انظر: معرفة القرَّ

اء للسخاوي )450/2(. )3(  انظر: مجال القرَّ
)4(  انظر: غاية النهاية البن اجلزري )2٩2/1(.
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

ثالثًا: شيوخه يف القراءة:

ــة،  ــل الكوف ــرة، وأه ــل الب ــاز، وأه ــل احلج ــن أه ــراءة ع ــاء الق ــن الع ــرو ب ــو عم ــذ أب أخ

ــه. ــيوخًا من ــر ش ــبعة أكث اء الس ــرَّ ــس يف الُق ولي

فقــرأ القــرآن بمكــة عــىل جمموعــة منهــم: ســعيد بــن جبــر، وجماهــد بــن جــر. وقــرأ يف املدينــة 

عــىل جمموعــة منهــم: أيب جعفــر يزيــد بــن القعقــاع، ويزيــد بــن رومــان، وشــيبة بــن نَِصــاح. وقــرأ 

بالبــرة عــىل: حييــى بــن َيْعُمــر، ونــر بــن عاصــم، واحلســن البــري، وغرهــم. وقــرأ بالكوفــة 

عــىل: عاصــم بــن أيب النَّجــود.

رابعًا: رواة القراءة عنه:

قــرأ عليــه خلــق كثــر، منهــم: عبــد اهلل بــن املبــارك، وعبــد امللــك بــن قريــب األصمعــي، وحييى 

بــن املبــارك اليزيــدي، والعبــاس بــن الفضــل، وعبــد الــوارث بــن ســعيد التَّنُّــوري، وُشــجاع الَبلخــي، 

وحســني اجلعفــي، ومعــاذ بــن معــاذ، ويونــس بــن حبيــب النَّحــوي، وســهل بــن يوســف، وأبــو زيــد 

األنصــاري ســعيد بــن أوس، وســام الطويل، وســيبويه، وآخــرون)1(.

خامسًا: وفاته: 

ملــا حــرِت الوفــاُة أبــا عمــرو كان ُيغشــى عليــه ويفيــق، فأفــاق مــن غشــية لــه، فــإذا ابنـُـه بــرُش 

يبكــي، فقــال: »مــا ُيبكيــك وقــد أتــت عــيلَّ أربــع وثامنــون ســنة«)2(، وقــد َذكــر غــُر واحــد أنَّ وفاتــه 

كانــت ســنة )154هـــ(، قــال األصمعــي: »عــاش أبــو عمــرو ســًتا وثامنــني ســنة«.

ون أوالَده، فقــال يونــس بــن حبيــب: »نعزيكــم وأنفســنا بمــن  ويف يــوم وفاتــه جــاء النــاس يعــزُّ

ــوا  ــان لكان ــة إنس ــىل مائ ــُدُه ع ــرو وزه ــُم أيب عم ــَم عل ــو ُقِس ــان، واهلل ل ــر الزم ــه آخ ــبًها ل ــرى ش ال ن

)1(  سيأيت ترمجة رواته يف الفصل الثاين بإذن اهلل، كل راٍو يف أول موضع ُذكر فيه.
)2(  انظر: وفيات األعيان البن خلكان )3/46٩(.
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ه مــا هــو عليــه«)1(. ــَرَّ كلُّهــم علــامَء زهــادًا، واهلل لــو رآه رســول اهلل  َل

 املطلب اخلامس: التعريف

أعنــي هبــا الكتــب املؤلفــة يف القــراءات فقــط، دون كتــب التفســر واللغــة وغرهــا التــي احتوت 

ة فقــط أو احتــوت يف ثناياهــا  ــاذَّ عــىل قــراءات شــاذة، وســواء كانــت هــذه املصنفــات يف القــراءات الّشَّ

عــىل قــراءات شــاذة كثــرة، ولقــد مجعــت املواضــع مــن تســعة كتــب هــي أّمهــات كتــب القــراءات 

ف هبــذه الكتــب باختصــار؛ لشــهرتا، وســأرتبها بحســب وفيــات مؤلفيهــا: ة، وســأعرَّ ــاذَّ الّشَّ

1-  خمتــر يف شــواذ القــرآن مــن كتــاب البديــع، تأليــف: أبــو عبــداهلل احلســني بــن أمحــد بــن خالويــه 

)ت: 370هـــ(، وهــو كتــاب يف شــواذ القــراءات، كتابــه املوســوم بـــ )البديــع يف القــراءات(، رتبه 
مؤلفــه عــىل تريــب الســور؛ مــن ســورة الفاحتــة إىل ســورة النــاس)2(. 

ــن  ــامن ب ــح عث ــو الفت ــف: أب ــا، تألي ــاح عنه ــراءات واإليض ــواذ الق ــوه ش ــن وج ــب يف تبي 2- املحتس

جنــي املوصــيل )ت: 3٩2هـــ(، وهــو كتــاب مصنــف لاحتجــاج للقــراءات القرآنيــة  -مــن غــر 

ــوص يف أرسار  ــام يغ ــا، ك ــا وهلجات ــرب ولغات ــد كام الع ــا بقواع ــبعة- وربطه ــراءات الس الق

ــه املناســبة، يف  ــه الفرصــة والحــت ل ــة وأرسار بياهنــا، وفلســفة أصواتــا؛ كلــام ســنحت ل العربي

ــذ عــن  ــا ش ــر م ــام يذك ة، وإن ــاذَّ ــراءات الّشَّ ــع الق ــل، ومل حيــر املؤلــف مجي ــذب مجي أســلوب ع

ــاب  ــورة يف الكت ــع املذك ــف املواض ــب املؤل ــة)3(، رت ــل الصنع ــر أه ــن ظاه ــض ع ــبعة وغم الس

ــور)4(. ــب الس ــب ترتي بحس

)1(  انظر: غاية النهاية البن اجلزري )2٩2/1(.
ــرشات  ــلة الن ــن سلس ــر )ضم ــة بم ــة الرمحاني ــة املطبع ــا: طبع ــرتارس، أوهل ــف برجس ــق:  جوتل ــات بتحقي ــدة طبع ــع ع )2(  ُطب

اإلســامية(.
)3(  انظر: املحتسب البن جني )1/ 35(.

ــور:  ــار، والدكت ــم النج ــور: عبداحللي ــف، والدكت ــدي ناص ــيل النج ــق: ع ــني، بتحقي ــة دار رسك ــا طبع ــات، منه ــدة طبع ــع ع )4(  ُطب
ــلبي. ــامعيل ش ــاح اس عبدالفت
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3- الكامل يف القراءات اخلمسن، تأليف: أبو القاسم يوسف بن عيل بن ُجبارة اهلذيل )ت: 465هـ(، يعتر 

كتاب الكامل موسوعة قرائية كرى، أودع املصنف فيها نتاج ما عرفه يف هذا العلم، وجعلها جامعة 

للطرق والروايات والقراءات الكثرة الصحيحة منها والشاذ، وقد عرَّ ابن اجلزري عن صبغة كتاب 

الكامل املوسوعيَّة فقال: » ألَّف كتابه الكامل الذي مجع فيه بني الذّرة وأذن اجلّرة من صحيح وشاذ 

اء وبيان وجوه قراءاتم  ومشهور ومنكر« )1(، يبحث اهلذيل من خال كتابه الكامل يف مذاهب القرَّ

ورواياتم وطرقهم وأسانيدهم، إذ مجع اهلذيل فيه مخسني قراءة عن أئمة األمصار اخلمسة من ألف 

وأربعامئة وتسع ومخسني روايًة وطريقًا)2(.

ن  وذباري )كان حيًّا سنة: 48٩هـ(، ضمَّ 4-  جامع القراءات، تأليف: أبو بكر حممد بن أمحد بن اهليثم الرُّ

يقتر عىل  ومل  آخرين،  إمامًا  أحد عرش  واختيار  املشهورين،  العرشة  األئمة  قراءات  كتابه  املصنف 

اختار أليب عمرو  فمثًا:  قارئ،  الرواة عن كل  كتابه مشهوري  ذكر يف  بل  قارئ  لكل  راويني  ذكر 

مخسة وعرشين راويًا، ولكل راٍو عدة طرق، وهكذا، وقد مجع بني دفتي كتابه كامًّ عظياًم من القراءات 

ة، فهو بمثابة ديوان جامع للقراءات بأنواعها)3(. اذَّ املتواترة والّشَّ

5- املصبــاح الزاهــر يف القــراءات العــش البواهــر، تأليــف: أبــو الكــرم املبارك بن احلســن الشــهرزوري 

)ت: 550هـــ(، ضّمــن املصنــف كتابــه قــراءات األئمــة العــرشة املشــهورين مــن غــر اشــرتاط 

الصحــة، لذلــك صنفــه ابــن اجلــزري فيمــن مجعــوا مــا وصــل إليهــم ومل يشــرتطوا الصحــة)4(، 

اء العرشة،  ة املرويــة عــن القــرَّ ــاذَّ ولذلــك فــإن هــذا الكتــاب اشــتمل عــىل كثــر مــن القــراءات الّشَّ

اء  اء العــرشة فإنــه ال يذكــره إال نــادرًا، ســار يف ذكــر اخلــاف بــني القــرَّ ــا مــا خــرج عــن القــرَّ وأمَّ

يف الفــرش عــىل ترتيــب املصحــف)5(.  

)1(  انظر: منجد املقرئن البن اجلزري )ص:  58(.
)2(  أفضل طبعة للكتاب: طبعة جامعة طيبة، بتحقيق: الدكتور: عمر يوسف محدان، وتغريد حممد محدان.

)3(  وهو مطبوع، بتحقيق: الدكتورة: حنان عبدالكريم العنزي.
)4(  انظر: منجد املقرئن البن اجلزري )ص: 1٩(. 

)5(  ُطبع عدة طبعات، منها طبعة بتحقيق الدكتور: إبراهيم الدورسي.  
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ــامء  ــد عل ــْوَزاَواِزي )أح ــان النَّ ــد الده ــن أمح ــر ب ــن أيب ن ــد ب ــف: حمم ــراءات، تألي ــي يف الق 6- املغن

اء يف األصــول والفــرش يبــدأ  القــرن الســادس اهلجــري(، ذكــر املصنــف يف كتابــه اختــاف القــرَّ

ــىل  ــار ع ة، س ــاذَّ ــراءات الّشَّ ــيلء بالق ــاب م ــا، الكت ــواذ عليه ــف الش ــم يعط ــرش ث ــراءات الع بالق

ــاس)1(. ــة إىل الن ــن الفاحت ــرش م اء يف الف ــرَّ ــاف الق ــر اخت ــف يف ذك ــب املصح ترتي

7- شــواذ القــراءات، تأليــف: أبــو عبــداهلل حممــد بــن أيب نــر الكرمــاين )أحــد علــامء القرن الســادس 

اهلجــري(، هــذا الكتــاب مــن املصــادر املهمــة يف شــواذ القــراءات؛ ألنــه مجــع كثــر مــن القــراءات 

ة، فقــد احتــوى عــىل مــادة غزيــرة مــألت مــا يربــو عىل ثاثــني ألــف جــذاذة، كلها قــراءات  ــاذَّ الّشَّ

شــاذة منســوبة إىل أصحاهبــا أو غــر منســوبة، مرتبــة عــىل ترتيب الســور)2(.

8- إعــراب القــراءات الشــواذ، تأليــف: أبــو البقــاء الُعْكــَري )ت: 616هـــ(، يتناول املصنــف إعراب 

ة يف القــرآن الكريــم كلــه مــن أول ســورة الفاحتــة وحتــى آخــر ســورة النــاس، آية  ــاذَّ القــراءات الّشَّ

ة، وإنــام أعــرب كذلــك القــراءات  ــاذَّ آيــة وســورة ســورة، ومل يقتــر عــىل إعــراب القــراءات الّشَّ

ــراءات العرش)3(. ــبع والق الس

ــد  ــن عبداملجي ــن ب ــم عبدالرمح ــو القاس ــف: أب ــرآن، تألي ــواذ الق ــة ش ــان يف معرف ــب والبي ٩-  التقري

ــه عــىل كتــب القــراءات املختلفــة  الصفــراوي )ت: 636هـــ(، اعتمــد املصنــف يف تصنيــف كتاب

التــي أجــازه شــيوخه هبــا، فاســتجمع الروايــات والطــرق مــن تلــك الكتــب؛ ممــا يتعلــق بروايــات 

ــم،  ــب حمك ــذا يف قال ــه ه ــرق يف كتاب ــك الط ــات وتل ــك الرواي ــرغ تل ــم أف ة، ث ــاذَّ ــراءات الّشَّ الق

وأســلوب خمتــر بديــع، قســم تلــك القــراءات إىل أصــول  وفــرش، فبــدأ باألصــول ثــم الفــرش، 

ورتــب اخلــاف يف الفــرش عــىل ترتيــب املصحــف)4(.

)1(  وهو مطبوع بتحقيق الدكتور: حممود كابر الشنقيطي.  
)2(  وهو مطبوع بتحقيق الدكتور: شمران العجيل.  
)3(  وهو مطبوع بتحقيق: حممد السيد أمحد عزوز.  

ــن  ــة م ــه ثاث ــىل حتقيق ــام ع ــورة، ق ــة املن ــامية باملدين ــة اإلس ــم باجلامع ــرآن الكري ــة الق ــة يف كلي ــائل علمي ــق كرس ــاب ُحق )4(  الكت
ــد إىل اآلن. ــع بع ــاب مل يطب ــراين، والكت ــف الزه ــري، وناي ــى عس ــخاء، وحيي ــن س ــم: أحس ــني، وه الباحث
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فصل 
ة  اذَّ القراءات الفرشية الّشَّ

املروية عن اإلمام أيب عمرو البرصي يف سورة البقرة 

)مجعًا وتوجيهًا(.



ة املرويــة عــن اإلمــام أيب عمــرو البــرصي يف ســورة البقــرة، وهــي  ــاذَّ القــراءات الفرشــية الّشَّ
عــى النحــو اآليت:

1- روى األصمعــي)1( عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ڍ  ڌ  ڌ  ژ ]البقــرة: 10[  بســكون 

الــراء، هكــذا: )َمــْرٌض()2(.

التوجيــه: مهــا لغتــان يف مصــدر َمــِرَض َيْمــَرض، كاحلَْلــب واحلَلــب. واملــرُض: الفتــوُر، وقيــل: 

الفســاد، وُيطلــق عــىل الُظلمــة)3(.

2- قولــه تعــاىل: ژېئ  ېئژ ] البقــرة: 16[  ومثلهــا مــن واوات اجلمــع)4(؛ إذا انفتــح مــا قبلهــا وكانت 

الــواو متحركــة مضمومــة ولقيتهــا الم التعريــف، فــُروي عــن أيب عمــرو فيهــا روايتــني يف الشــواذ:  

ِو( وهــو مــا رواه  عمــران)5( وحمبــوب)6( عــن أيب عمــرو)7(، وثانيهــا:  أوهلــا: كــر الــواو )اْشــرَتَ

)1(  ذكــر الروذبــاري والصفــراوي هــذه القــراءة أليب عمــرو مــن روايــة اجلهضمــّي ويونــس بــن حبيــب، وذكرهــا الشــهروزي مــن 
روايــة اجلهضمــّي فقــط. انظــر: جامــع القــراءات للروذبــاري)2/ 322(، واملصبــاح الزاهــر للشــهرزوري )3/ 42(، والتقريــب 

ــراوي )ص: 181(.  ــان للصف والبي
األصمعــي: هــو أبــو ســعيد عبدامللــك بــن قريــب األصمعــي، الباهــيل، البــري، اللغــوي، اإلخبــاري، روى القــراءة عــن نافــع، 
وأكثــر عــن أيب عمــرو، وكانــت اخللفــاء تالســه وحتــب منادمتــه، وقــد صنــف كثــرا، مــات يف حــدود ســنة ســت عــرشة ومائتــني. 

انظــر: ســري أعــام النبــاء للذهبــي )175/10(، وغايــة النهايــة البــن اجلــزري )470/1(.
)2(  انظــر: خمتــر يف شــواذ القــراءات البــن خالويــه )ص: 10(، واملحتســب البــن جنــي )1/ 53(، واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي 

)1/ 383(، وشــواذ القــراءات للكرمــاين )ص: 51(.
)3(  انظــر: املحتســب البــن جنــي )54/1(، ولســان العــرب البــن منظــور )7/ 232(، والبحــر املحيــط أليب حيــان )87/1(، والــدر 

املصــون للســمني احللبــي )1/12٩(. 
)4(  مثل قوله تعاىل: ژ ڀ  ٺ  ژ يف] البقرة :٩4[ و]اجلمعة :6[، و ژ ٺ  ٺژ ]يونس: 54[.   

)5(  هــو عمــران بــن موســى، أبــو موســى القــزاز، شــيخ مقــرئ، قــرأ عــىل عبدالــوارث عــن أيب عمــرو، روى القــراءة عنــه عرضــًا 
موســى بــن مجهــور وحممــد بــن إســحاق بــن خزيمــة. انظــر: غايــة النهايــة البــن اجلــزري )605/1(.

)6(  هــو حممــد بــن احلســن بــن هــال بــن حمبــوب البــري، أبــو بكــر، لقبــه حمبــوب، روى القــراءة عــن شــبل، وأيب عمــرو، وروى 
القــراءة عنــه خلــف بــن هشــام، وروح، وحــدث عنــه أمحــد بــن حنبــل، وأخــرج لــه البخــاري. انظــر: هتذيــب الكــال للمــزي 

ــن اجلــزري )123/2(. ــة الب ــة النهاي )74/25(، وغاي
)7(  انظــر: الكامــل للهــذيل )5/ 17(، وجامــع القــراءات للروذبــاري )2/ 32٩(، واملصبــاح الزاهــر للشــهرزوري )3/ 48(، واملغنــي 

يف القــراءات للنــوازوازي )1/ 387(، والتقريــب والبيــان للصفــراوي )ص: 183(.
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َو( وهــو مــا رواه أبــو زيــد)1( واخلريبــي)2( عنــه )3(. فتحهــا )اْشــرَتَ

التوجيــه: وجــه قــراءة الكــر عــىل أصــل التخلــص مــن التقــاء الســاكنني، ووجــه قــراءة الفتــح 

عــىل اتبــاع الــواو فتحــة الــراء، وجيــوز أن يكــون ذلــك؛ خلفــة الفتحــة وثقــل الــواو)4(.

3- روى أبــو حاتــم)5( عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل:  ژ ىئژ ]البقــرة: 16[  بإســكان التــاء، 

ــْم()6(. اَرْتُ هكــذا: )ِتَ

التوجيه: للتخفيف من توايل احلركات، والضم واإلسكان لغتان)7(.

4- روى ُنعيــم بــن ميــرة)8( عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ٺ  ٺ  ژ] البقــرة: 17[  بإســكان 

الــام، هكــذا: )يف ُظْلــاَمٍت()٩(. 

ــن  ــل ع ــن املفض ــراءة ع ــة، روى الق ــن ومائ ــنة عرشي ــد س ــوي، ول ــاري النح ــد األنص ــو زي ــت، أب ــن ثاب ــن أوس ب ــعيد ب ــو س )1(  ه
عاصــم، وعــن أيب عمــرو، وكان مــن جلــة أصحابــه، روى القــراءة عنــه خلــف، وأبــو حاتــم، وروح، مــات ســنة مخــس عــرشة 

ــزري )305/1(. ــن اجل ــة الب ــة النهاي ــر: غاي ــنة. انظ ــعني س ــس وتس ــع أو مخ ــن أرب ــرة، ع ــني بالب ومائت
ث عــن األعمــش،  ــو عبدالرمحــن اهلمــداين اخلريبــي، ثقــة حجــة، روى القــراءة عــن أيب عمــرو، وحــدَّ )2(  هــو عبــداهلل بــن داود، أب
ــه مســلم بــن عيســى األمحــر، تــويف ســتة )213هـــ(. انظــر: ســري أعــام النبــاء للذهبــي  وهشــام بــن عــروة، روى القــراءة عن

ــزري )418/1(. ــن اجل ــة الب ــة النهاي )346/٩(، وغاي
ــوازوازي )1/ 387(،  ــراءات للن ــي يف الق ــاري )2/ 32٩(، واملغن ــراءات للروذب ــع الق ــذيل )5/ 17(، وجام ــل لله ــر: الكام )3(  انظ

والتقريــب والبيــان للصفــراوي )ص 183(.
)4(  انظر: املحتسب البن جني )55/1(، وإعراب القراءات الشواذ للعكري )125/1(، والبحر املحيط أليب حيان )117/1(.

)5(  هــو ســهل بــن حممــد بــن عثــامن بــن يزيــد، أبــو حاتــم السجســتاين، إمــام البــرة يف النحــو والقــراءة، عــرض القــراءة عــىل ســام 
الطويــل، وأيــوب بــن املتــوكل، واألصمعــي، روى القــراءة عنــه: حممــد بــن ســليامن، وعــيل املســكي، وغرمهــا، تــويف ســنة مخــس 
اء الكبــار للذهبــي )434/1(، وغايــة النهايــة البــن اجلــزري  ومخســني ومائتــني، ويقــال: ســنة مخســني ومائتــني. انظــر: معرفــة القــرَّ

.)28٩/1(
)6(  انظر: املغني يف القراءات للنوازوازي )1/ 388(، وشواذ القراءات للكرماين )ص 52(.

)7(  انظر: جامع القراءات للروذباري )2/ 336(، ولسان العرب البن منظور )4/ 8٩(.
ــن عيســى، وروى احلــروف عــن أيب  ــداهلل ب ــو عمــرو الكــويف النحــوي، روى القــراءة عرضــًا عــن عب ــن ميــرة، أب ــم ب )8(  هــو ُنعي
عمــرو بــن العــاء، وعاصــم بــن أيب النجــود، روى احلــروف عنــه: عــيل الكســائي، ويوســف بــن جعفــر، وغرمهــا، تــويف ســنة 

ــة البــن اجلــزري )2٩8/2(. ــة النهاي ــة. انظــر: غاي أربــع وســبعني ومائ
)٩(  انظر: املغني يف القراءات للنوازوازي )1/ 38٩(.
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التوجيه: للتخفيف من توايل احلركات، والضم واإلسكان لغتان مسموعتان )1(.

5- روى هــارون)2( عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ڀ  ڀ   ڀژ ]البقــرة: 38[  بإســكان الــدال 

.)3() وتشــديد اليــاء مــن غــر ألــف بينهــام، هكــذا: )ُهــْديَّ

التوجيــه: ُقلبــت األلــف يــاًء ثــمَّ ُأدغمــت يف اليــاء األخــرى؛ وذلــك ألن اليــاء ُيكــر هلــا مــا 

قبلهــا يف االســم الصحيــح، فُجعــل بــدل الكــر هنــا اليــاء)4(.

6-  روى أمحــد بــن موســى اللؤلــؤي)5( عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ڄ  ڄژ ]البقــرة: 51[  

بكر البــاء، هكــذا )َأْربِِعــنَي()6(.

التوجيه: ُكرت الباء اتباعًا لكرة العني بعدها، والفتح والكر لغتان)7(.  

7-  روى هارون عن أيب عمرو أنه يقرأ قوله تعاىل: ژ ٺ  ژ ]البقرة: 58[  بالنصب، هكذا: )ِحطًَّة()8(.

التوجيه: فيه وجهان:

أ- منصوب عىل املصدر، أي: احطط عنا ذنوبنا ِحطًَّة.

ًة)٩(. ب-  مفعول به، أي: نسألك ِحطَّ

ة للعكري )1/ 128(. اذَّ )1(  انظر: إعراب القرآن للنحاس )ص: 24(، واملحتسب البن جني )56/1(، وإعراب القراءات الّشَّ
مــة، صــدوق، نبيــل، لــه قــراءة معروفــة، روى القــراءة عــن عاصــم اجلحــدري،  )2(  هــو هــارون بــن موســى، أبــو عبــداهلل األعــور، عاَّ
وعاصــم بــن أيب النجــود، وابــن كثــر، وابــن حميصــن، وأيب عمــرو بــن العــاء، مــات هــارون قبــل املائتــني تقريبــًا. انظــر: ســري 

أعــام النبــاء للذهبــي )115/30(، وغايــة النهايــة البــن اجلــزري )348/2(.
)3(  انظر: املصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 56(.

)4(  انظر: الكتاب لسيبويه )3/ 413(، واملحتسب البن جني )1/ 76(، وإعراب القراءات الشواذ للعكري )1/ 152(.
)5(  هــو أمحــد بــن موســى بــن أيب مريــم، أبــو عبــداهلل، وقيــل: أبــو بكــر، ويقــال: أبــو جعفــر اللؤلــؤي، اخلزاعــي، البــري، صــدوق، 

روى القــراءة عــن أيب عمــرو بــن العــاء، وعاصــم اجلحــدري. انظــر: غايــة النهايــة البــن اجلــزري )143/1(.
)6(  انظر: املغني يف القراءات للنوازوازي )1/ 412(.

)7(  انظر: غرائب القراءات البن مهران )ص: 130(، والبحر املحيط أليب حيان )322/1(.
)8(  انظر: املصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 46(.

)٩(  انظر: إعراب القرآن للنحاس )ص: 43(، والكشاف للزخمرشي )ص: 78(، وإعراب القراءات الشواذ للعكري )1/ 161(.
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

8- روى هــارون، واللؤلــؤي، واألصمعــي، والســعيدي)1(، وعبدالــوارث)2(، كلهــم عــن أيب عمــرو 

َة()3(. أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ڎ  ڈ ژ   ]البقــرة: 60[  بكــر الشــني، هكــذا: )َعــرِشَ

التوجيــه: الكــر والســكون لغتــان، فقــراءة الكــر لغــة بنــي متيــم، وقــراءة الســكون لغــة أهــل 

.)4 احلجاز)

٩- روى هــارون عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ھ  ژ ]البقــرة: 61[  بضــم القــاف، هكــذا: 

)َوُقثَّاِئَها()5(.

التوجيــه: الكــر والضــم لغتــان مســموعتان)6(، قــال ابــن جنّــي: »قــال أبــو الفتــح: الضــم يف 

ــال«)7(. ــاِء حســن الطريقــة؛ وذلــك أنــه مــن النوابــت، وقــد كثــر عنهــم يف هــذه النوابــت الُفعَّ الُقثَّ

ــاء  ــني الب ــف ب ــرة: 70[  بأل ــاىل: ژ پ  ڀ   ژ ]البق ــه تع ــرأ قول ــه يق ــرو أن ــن أيب عم ــارون ع 10- روى ه

ــَر( )8(. ــذا: )إنَّ الَباِق ــاف، هك ــر الق ــاف، وك والق

التوجيه: عىل أنه اسم مجع لَِبَقَرة، ومثله اجلَاِمل فهو اسم مجع جلََمل)٩(.

)1(  هــو ُنَعيــم بــن حييــى بــن ســعيد، أبــو عبيــد الســعيدي، مقــرئ معــروف، عــرض القــرآن عــىل أيب عمــرو، ومحــزة الزيــات، روى 
القــراءة عنــه ابنــه، وعبدالرمحــن بــن أيب محــاد. انظــر: غايــة النهايــة البــن اجلــزري )71/1(.

)2(  هــو عبدالــوارث بــن ســعيد بــن ذكــوان، أبــو عبيــدة البــري، إمــام، حافــظ، مقــرئ، ثقــة، عــرض القــرآن عــىل أيب عمــرو، روى 
القــراءة عنــه ابنــه عبدالصمــد، كان فقيهــًا، ثقــة حجــة، موصوفــًا بالعبــادة والديــن والفصاحــة والباغــة، مــات ســنة ثامنــني ومائــة. 

اء الكبــار للذهبــي )1/ ٩7(، وغايــة النهايــة البــن اجلــزري )478/1(. انظــر: معرفــة القــرَّ
)3(  انظر: جامع القراءات للروذباري )2/ 341(، والتقريب والبيان للصفراوي )ص: 1٩٩(.

ة للعكري )1/ 164(. اذَّ )4(  انظر: إعراب القرآن للنحاس )ص: 44(، واملحتسب البن جني )1/ 85(، وإعراب القراءات الّشَّ
)5(  انظر: املصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 65(.

ة للعكــري )1/ 166(، واجلامــع ألحــكام القــرآن للقرطبــي  ــاذَّ )6(  انظــر: املحتســب البــن جنــي )1/ 87(، وإعــراب القــراءات الّشَّ
.)145 /2(

)7(  انظر: املحتسب البن جني )1/ 87(.
)8(  انظر: الكامل للهذيل)5/ 44(، واملغني للنوازوازي )1/ 426(.

)٩(  انظر: معاين القرآن لألخفش )1/ 281(، والتبيان للعكري )ص: 75(، والبحر املحيط أليب حيان )410/1(.
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11- روى هـــارون، وعباس)1( عـــن أيب عمرو أنه يقرأ قوله تعـــاىل: ژ ڀ  ڀ  ژ ]البقـــرة: 70[  بالتاء 

ـــاَبُه()2(. مع تشـــديد الشـــني وألف بعدها ورفع اهلاء، هكذا: )َتشَّ

التوجيه: أصلها )َتَتَشاَبُه( فُأبدلت التاء الثانية شينًا، ثم ُأدغمت يف الشني األخرى)3(.

12- روى األصمعـــي عـــن أيب عمرو أنه يقرأ قولـــه تعـــاىل: ژ ٹ   ٹ   ژ ]البقـــرة: 71[  بالفتح من غر 

َذُلوَل()4(.  تنوين، هكـــذا: )ال 

التوجيـــه: عىل أهنا نفـــي، وخر النفي مضمر، وجيـــوز: ال هي ذلوَل وال هي تســـقي احلرَث، 

َمٌة)5(. ُمَسلَّ هي 

13- روى عبدالـــوارث عن أيب عمرو أنه يقرأ قولـــه تعاىل: ژ ەئ   وئ  وئ  ۇئژ ]البقـــرة: 83[  برفع 

الام، هكـــذا: )إالَّ َقِليٌل()6(.

( حينئٍذ ال عمل هلا،  ( وما بعدها يف موضع صفـــة بمنزلة غر، فــــ )إالَّ التوجيـــه: عـــىل أنَّ )إالَّ

نظُر ذلك قوله تعـــاىل: ژ ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ې ژ   ]األنبياء: 22[)7(.

ده عــىل أيب  )1(  هــو عبــاس بــن الفضــل بــن عمــرو بــن عبيــد الواقفــي األنصــاري، املقــرئ، القــايض، املوصــيل، قــرأ القــرآن وجــوَّ
عمــرو بــن العــاء، قــال الذهبــي: » وإنــام مل يشــتهر؛ ألنــه مل جيلــس لإلقــراء«، مــات ســنة ســت وثامنــني ومائــة، وقيــل: ســنة مخــس 

اء الكبــار للذهبــي )٩6/1(، وغايــة النهايــة البــن اجلــزري )353/1(. وتســعني ومائــة. انظــر: معرفــة القــرَّ
)2(  انظــر: املصبــاح الزاهــر للشــهرزوري )3/ 71(، واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي )1/ 426(، والتقريــب والبيــان للصفــراوي 

)ص 202(.
)3(  انظر: إعراب القرآن للنحاس )ص: 48 (، والتبيان للعكري )ص: 75(، واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي )2/ 187(.

)4(  انظر: الكامل للهذيل )5/ 32(.
)5(  انظــر: إعــراب القــرآن للنحــاس )ص: 48 (، واجلامــع ألحــكام القــرآن للقرطبــي )2/ 188(، والبحــر املحيــط أليب حيــان )1/ 

.)414
)6(  انظــر: املصبــاح الزاهــر للشــهرزوري )3/ 75(، واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي )1/ 436(، والتقريــب والبيــان للصفــراوي 

)ص: 203(.
)7(  انظر: الكتاب لسيبويه )2/ 331(، والبحر املحيط أليب حيان )463/1(، والدر املصون للسمني )1/46٩(.
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

ــه تعــاىل: ژ ڤ  ژ ]البقــرة: 85[ بتشــديد  ــه يقــرأ قول 14- روى حســني اجلُعفــي)1( عــن أيب عمــرو أن

الظــاء وفتــح اهلــاء مــن غــر ألــف )َتظََّهــُروَن(، وروى هــارون عنــه بضــم التــاء وختفيــف الظــاء 

ــُروَن()2(. وألــف بعدهــا وكــر اهلــاء )ُتَظاِه

التوجيــه: قــراءة التشــديد والقــر أصلهــا َتَتَظَهــُرون عــىل وزن َتَتَفَعلــون، مضــارع َتَظَهــَر عــىل 

ــا  وزن َتَفَعــَل، ثــم ُأدغمــت التــاء الثانيــة يف الظــاء؛ لقــوة الظــاء يف الصفــة فصــارت )َتظََّهــُرون(، وأمَّ

قــراءة )ُتَظاِهــُروَن( فهــي مضــارع َظاهــر عــىل وزن فاعــل؛ للمشــاركة بــني اثنــني، وكلهــا ترجــع إىل 

معنــى املعاونــة والتنــارص مــن املظاهــرة)3(.

15- روى يونــس)4(، وعبدالــوارث عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ژ  ژ  ڑژ  ]البقــرة: 

85[ بالتــاء، هكــذا: )ُتــَردُّوَن()5(.

التوجيــه: فيــه وجهــان: االلتفــات وعدمــه، فااللتفــاُت نظــرًا لقولـِـه تعــاىل: ژ  ڇ  ڇ  ژ   ] البقــرة: 

85[  ، وعــدُم االلتفــات نظــرًا لقولــه تعــاىل: ژ ڃژ  ]البقــرة: 85[ )6(.

16- روى حســني اجلُعفــي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ڭ   ژ ] البقــرة: 87[  بمــد اهلمــزة 

وختفيــف اليــاء، هكــذا: )َوآَيْدَنــاُه()7(.

)1(  هــو حســني بــن عــيل بــن الوليــد، أبــو عبــداهلل اجلعفــي، موالهــم الكــويف، الزاهــد، أحــد األعــام، قــرأ عــىل محــزة، وهــو أحــد 
الذيــن خلفــوه بالقــراءة، وروى القــراءة عــن شــعبة، وأيب عمــرو، مــات يف ذي القعــدة ســنة ثــاث ومائتــني عــن أربــع وثامنــني 

ســنة. انظــر: هتذيــب الكــال للمــزي )44٩/6(، وغايــة النهايــة البــن اجلــزري )247/1(.
)2(  انظر: جامع القراءات للروذباري )346/2(، واملصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 76(، والتقريب والبيان للصفراوي )ص: 204(.

ــي  ــمني احللب ــون للس ــدر املص ــان )46٩/1(، وال ــط أليب حي ــر املحي ــة )175/1(، والبح ــن عطي ــز الب ــرر الوجي ــر: املح )3(  انظ
.)47٩/1(

)4(  هــو يونــس بــن حبيــب، أبــو عبدالرمحــن الضبــي، البــري، النحــوي، روى القــراءة عرضــًا عــن أبــان بــن يزيــد، وأيب عمــرو بــن 
العــاء، وأخــذ العربيــة عنــه، تــويف: يف حــدود اثنتــني وثامنــني ومائــة. انظــر: ســري أعــام النبــاء للذهبــي )5٩6/12(، وغايــة 

النهايــة البــن اجلــزري )406/2(.
)5(  انظر: جامع القراءات للروذباري )347/2(، واملصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 77(، والتقريب والبيان للصفراوي )ص: 204(.

)6(  انظر: إعراب القراءات الشواذ للعكري )186/1(، والبحر املحيط أليب حيان )473/1(، والدر املصون  )4٩0/1(.
)7(  انظر: املحتسب البن جني )1/ ٩5(، وجامع القراءات للروذباري )2/ 348(، والتقريب والبيان للصفراوي )ص: 205(. 
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يناه)1(. التوجيه: آيدته عىل وزن أفعلته، من األَْيد، وهو القوة، وآَيْدَناُه أي: قوَّ

ــام،  ــم ال ــرة: 88[  بض ــاىل: ژ ې  ى ژ ]البق ــه تع ــرأ قول ــه يق ــرو أن ــن أيب عم ــؤي ع 17- روى اللؤل

ــف()2(.  ــذا: )ُغُل هك

ــام باهلــا ال  ــم ف ــة للعل ــا أوعي ــر، أي: قلوبن ــار ومُخُ ــل: مِخَ ــَاف، مث ــل: هــو مجــع ِغ ــه: قي التوجي

.)3(
 تفهــم عنــك وقــد وعينــا علــاًم كثــرًا! وقيــل: املعنــى: فكيــف يعــزب عنها علــم حممــد

18- روى عبــاس عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ گ  گ    گ  ڳ  ژ ]البقــرة: ٩1[  بفتــح اهلمــزة 

ــاَم َأْنــَزَل()4(. والــزاي، هكذا: )بِ

التوجيــه: فعــل مــاٍض رباعــي مبنــي للفاعــل، وفاعلــه ضمــر مســترت تقديــره هــو، يعــود عــىل 

ــه: ژ ک  ک  کژ ]البقــرة: ٩1[ )5(. ــة املذكــور قبلــه يف قول لفــظ اجلال

1٩- روى اجلُعفــي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ک ژ ]البقــرة: ٩7[  حيــث جــاءت بفتــح 

ــاب  ــَل(، وروى عبدالوه اِئي ــذا: )َجْرَ ــا، هك ــاء بعده ــزة وبي ــل اهلم ــف قب ــراء، وبأل ــم وال اجلي

ــَل()7(. ــذا: )َجَراِئ ــاء، هك ــه بغــر ي ــك إال أن ــه كذل ــاف)6( عن اخلفَّ

التوجيــه: هــذه الكلمــة وردت فيهــا قــراءات كثــرة، كل منهــا لغــة، و)ِجِريــل( كلمــة أعجميــة، 

)1(  انظر: املحتسب البن جني )1/ ٩5(، ولسان العرب البن منظور )3/ 76(، والبحر املحيط أليب حيان )1/ 480(.
ــان  ــب والبي ــاري )2/ 348(، والتقري ــراءات للروذب ــع الق ــه )ص: 15(، وجام ــن خالوي ــراءات الب ــواذ الق ــر يف ش ــر: خمت )2(  انظ

للصفــراوي )ص: 205(.
)3(  انظر: املحرر الوجيز البن عطية )1/ 177(، واجلامع للقرطبي )246/2(، والبحر املحيط أليب حيان )483/1(.

)4(  انظر: جامع القراءات للروذباري )2/ 34٩(، والتقريب والبيان للصفراوي )ص: 205(.
)5(  انظر: احلجة للفاريس  )2/ 385(، والكشف ملكي )1/ 400(، واملوضح البن أيب مريم )1/ 42٩(.

ــاف، العجــيل، البــري، ثــم البغــدادي، ثقــة مشــهور، روى القــراءة عــن  )6(  هــو عبدالوهــاب بــن عطــاء بــن مســلم أبــو نــر اخلفَّ
ــزري  ــن اجل ــة الب ــة النهاي ــر: غاي ــًا. انظ ــني تقريب ــٍع ومائت ــنة أرب ــداد س ــات ببغ ــم، م ــن عاص ــد ع ــن يزي ــان ب ــن أب ــرو، وع أيب عم

.)47٩/1(
)7(  انظر: املغني يف القراءات للنوازوازي )1/ 443(.
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

قــد تاعبــت يف نطقهــا العــرب؛ فيكــون َتْأِدَيُتَهــا عــىل حســب مــا يــروي الــراوي)1(.

20- روى الســعيدي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌژ ]البقــرة: 102[  

ي()2(. بغــر نــون، هكــذا: )بَِضــارِّ

التوجيــه: قيــل أن النــون ُحذفــت ختفيفــًا، وقيــل: أن النــون ُحذفــت ألجــل اإلضافــة، أي: أنــه 

ي أحــٍد(، ثــم فصــل بــني املضــاف واملضــاف إليــه بحــرف اجلــر)3(. أراد )ومــا هــم بضــارِّ

ــاىل: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦژ  ــه تع ــرأ قول ــه يق ــرو أن ــن أيب عم ــس ع 21- روى يون

ــُك()4(. ]البقــرة: 107[   برفــع الــام، هكــذا: )ُمُل

ــه  ــوز في ــل(؛ جي ــىل وزن )ُفُع ــا كان ع ــك كل م ــة، وكذل ــة معروف ــراءة لغ ــذه الق ــه: ه التوجي

ــك)5(. ــك وُفُل ــُحت، وُفْل ــْحت وُس ــب، وُس ــب وُرُع ــل: ُرْع ــل، مث ــف والتثقي التخفي

22- روى عبدالــوارث عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ڇ  ڇژ ]البقــرة: 108[  بكــر الســني، 

وبيــاء بــدل اهلمــز، هكــذا: )كــام ِســيَل()6(.

التوجيــه: هــذه القــراءة عــىل لغــة مــن قــال: َســاَل َيَســال ومهــا يتســاوالن، فهــو: كِخيــَف مــن 

َخــاَف، وقيــل يف توجيههــا كذلــك: كــر الســني: ألنــه أســقط ضمتهــا، ونقــل إليهــا كــرة اهلمــزة؛ 

فانكــرت الســني وَســَكنت اهلمــزة، فلــامَّ ســكنت اهلمــزة وقبلهــا كــرٌة انقلبــت يــاء، وإنــام ُطِلــب 

بذلــك التيســر)7(.

)1(  انظر: املحتسب البن جني )1/ ٩7(، واإلفصاح البن هبرة )ص: 418(، وإعراب القراءات الشواذ للعكري )1/ 18٩(.
)2(  انظر: جامع القراءات للروذباري )2/ 352(، والتقريب والبيان للصفراوي )ص: 207(.

)3(  انظر: املحتسب البن جني )1/ 103(، واملحرر الوجيز البن عطية )1/ 188(، وإعراب القراءات الشواذ للعكري )1/ 1٩4(.
)4(  انظر: املصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 84(.

)5(  انظر: الكتاب لسيبويه )4/ 114(، وغرائب القراءات البن مهران )ص: 16٩(.
ــوازوازي  ــاح الزاهــر للشــهرزوري )3/ 85(، واملغنــي يف القــراءات للن ــاري )2/ 353(، واملصب )6(  انظــر: جامــع القــراءات للروذب

ــراوي )ص: 208(. ــان للصف ــب والبي )1/ 453(، والتقري
)7(  انظر: اإلفصاح البن هبرة )ص: 422(، وإعراب القراءات الشواذ للعكري )1/ 1٩8(، والبحر املحيط أليب حيان )555/1(.
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23- روى األصمعــي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ہژ ]البقــرة: 116[  بضــم الواو وإســكان 

الــام حيــث وقع يف القــرآن الكريــم)1(، هكــذا: )ُوْلــدًا()2(.

التوجيــه: هــذه القــراءة عــىل أهنــا مجــع )َوَلــد(، كقوهلــم: َوَثــن وُوْثــن، وَأَســد وُأْســد، وقيــل أن 

الَوَلــد بالفتــح: االبــن واالبنــة، والُوْلــد بالضــم: األهــل، وقيــل: مهــا لغتــان يف الولــد كقوهلــم: الَبَخــل 

والُبْخــل، فيتفــق لفــظ الواحــد يف إحــدى اللغتــني مــع لفــظ اجلمــع كــام قالــوا: الُفْلــك، يف الواحــد ويف 

.)3 ( اجلمع

24- روى هــارون، وعبــاس عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ چ  ژ ]البقــرة: 12٩[ بإســكان 

ْمُهــْم()4(، واجلهضمــّي)5( وحســني اجلُْعفــّي عنــه باالختــاس)6(. امليــم، هكــذا: )وُيَعلِّ

التوجيه: للتخفيف من توايل احلركات، وهي لغة متيم)7(.

ــم:  ــرآن الكري ــظ يف الق ــذا اللف ــن ه ــط م ــع فق ــتة مواض ــرشة يف س اء الع ــرَّ ــن الق ــة ع ــة وردت صحيح ــذه الكيفي ــراءة هب ــذه الق )1(  ه
وهــي أربعــة مواضــع يف ســورة مريــم ]اآليــات: 77، 88، ٩1، ٩2[، وموضــع يف ســورة الزخــرف ]آيــة: 81[، وموضــع يف ســورة 
نــوح ]آيــة: 21[، فأّمــا مواضــع ســورة مريــم وموضــع ســورة الزخــرف: فالــذي يقرأهــا بضــم الــواو وســكون الــام، مهــا: محــزة 
ــا موضــع ســورة نــوح فالــذي يقرأهــا هبــذه الرتمجــة هــم: ابــن كثــر وأبــو عمــرو ومحــزة والكســائي ويعقوب  والكســائي فقــط، وأمَّ

ــا اخلــاف يف غــر هــذه املواضــع الســتة فهــو مــن الشــاذ. انظــر: النــش البــن اجلــزري )5/ 1801- 1٩48(. وخلــف، وأمَّ
)2(  انظر: املغني يف القراءات للنوازوازي )1/ 455(.

)3(  انظر: احلجة للفاريس )3/ 506(، والكشف ملكي )2/ ٩2(، واملوضح البن أيب مريم )824/2(.
ــاري )2/ 337(،  ــراءات للروذب ــع الق ــر: جام ــوارث. انظ ــد وعبدال ــة عبي ــن رواي ــرو م ــراءة أليب عم ــذه الق ــت ه ــك ُنقل )4(  وكذل

ــراوي )ص: 1٩4(. ــان للصف ــب والبي ــهرزوري )3/ ٩3(، والتقري ــر للش ــاح الزاه واملصب
)5(  هــو عــيل بــن نــر بــن عــيل بــن صهبــان، أبــو احلســن اجلهضمــي البــري، روى القــراءة عــن أيب عمــرو بــن العــاء، روى عنــه 
القــراءة ابنــه نــر، مــات ســنة تســع وثامنــني ومائــة. انظــر: هتذيــب الكــال للمــزي )157/21(، وغايــة النهايــة البــن اجلــزري 

.)582/1(
)6(  انظــر: جامــع القــراءات للروذبــاري )2/ 337(، واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي )1/ 463(، والتقريــب والبيــان للصفــراوي 

.)1٩5 /1(
)7(  انظر: املحتسب البن جني )10٩/1(، واإلفصاح البن هبرة )ص: 432(.
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

، واألَصمعــّي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   25- روى اجلُْعفــيُّ

ــوَن()1(. ــذا: )َيْعَمُل ــاء، هك ــرة: 140 -  141[  بالي ىئ  ىئ  ژ ]البق

التوجيه: ملناسبة قوله تعاىل: ژ ڍ  ڌژ ]البقرة: 137[، وقوله تعاىل: ژ ڑ  ڑ  ک   کژ ]البقرة: 137[)2(.

ــرة: 150[   ــاىل: ژ ۀ  ۀ  ہ ژ ]البق ــه تع ــرأ قول ــه يق ــرو أن ــن أيب عم ــب ع ــن حبي ــس ب 26- روى يون

ــوَن()3(. ــاء، هكــذا: )َتُك بالت

التوجيــه: جــاز التأنيــث والتذكــر يف )تكــون(؛ ألن  بعدهــا ژ ہژ ]البقــرة: 150[ وهــي مؤنــث 

غــر حقيقــي)4(.

27- روى هــارون عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ک  گ  گ  گ  گ   ڳ ژ ]البقــرة: 158[  

َف()5(. بالتــاء بعــد اليــاء وختفيــف الطــاء، هكــذا: )َيَتَطــوَّ

ــة  ــراءة الصحيح ــام يف الق َف(، وإن ــوَّ ــل: )َيَتَط ــل، ألن األص ــىل األص ــراءة ع ــذه الق ــه: ه التوجي

ــاء) 6(. ــاء يف الط ــت الت أدغم

ــوازوازي )1/ 466(،  ــراءات للن ــي يف الق ــاري )2/ 360(، واملغن ــراءات للروذب ــع الق ــذيل )5/ 7٩(، وجام ــل لله ــر: الكام )1(  انظ
ــراوي )ص: 211(. ــان للصف ــب والبي والتقري

)2(  انظر: جامع البيان للطري )1/ 448(، والكامل للهذيل )5/7٩(.
)3(  انظر: املصباح الزاهر للشهرزوري )3/ ٩8(.

)4(  انظر: الكامل للهذيل )5/ 81(، والبحر املحيط أليب حيان )2/ 41(.
)5(  انظر: املصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 100(.

)6(  انظر: إعراب القرآن للنحاس )ص: 72(، واملصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 100(، والبحر املحيط أليب حيان )2/ 67(.
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28- روى اجلهضمــّي، وُعَبيــد)1( عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ۓژ ]البقــرة: 15٩[  باختــاس 

ضمــة النــون)2(، وروى أبــو زيــد عنــه بإســكان النــون يف ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭژ ]البقــرة: 15٩[  يف 

هذيــن املوضوعــني ال غر)3(.

التوجيه: للتخفيف من توايل احلركات، وهي لغة متيم)4(.

2٩- روى عبدالــوارث عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ڑ  ڑ   ک  کژ ]البقــرة: 173[  

َم َعَليُكــُم املْيَتــُة()5(، وروى  ــام َحــرَّ َم(، هكــذا: )إِنَّ برفــع تــاء )املْيَتــُة(، مــع فتــح احلاء والــراء يف )َحــرَّ

َم( عــىل مــا مل يســمَّ فاعلــه)6(. حمبــوب عنــه برفــع تــاء )املْيَتــُة(،  وضــم احلــاء  وكــر الــراء يف )ُحــرِّ

مــه عليكــم  ــا روايــة عبدالــوارث فعــىل أنَّ )مــا( بمعنــى: الــذي، أي: إِنَّ الــذي َحرَّ التوجيــه: أمَّ

ــر: أن  ــذي، واآلخ ــى ال ــون بمعن ــا: أن تك ــان:  أحدمه ــا( وجه ــي )م ــوب فف ــة حمب ــا رواي ــُة. وأمَّ امليت

ــون كافَّة)7(. تك

ــرة: 174[   ــاىل: ژ ٴۇ  ۋژ ]البق ــه تع ــرأ قول ــه يق ــرو أن ــن أيب عم ــارون ع ــاس، وه 30- روى عب

ــاس)8(. ــه باالخت ــّي عن ــُم(، وروى اجلهضم ْمُه ــذا: )وال ُيَكلِّ ــم األوىل، هك ــكان املي بإس

)1(  هــو ُعَبْيــد بــن عقيــل بــن صبيــح، أبــو عمــرو اهلــايل، البــري، راٍو، ضابــط، صــدوق، روى القــراءة عــن أبــان بــن يزيــد العطــار، 
وأيب عمــرو بــن العــاء، وعــن هــارون األعــور عنــه، وعــن شــبل بــن عبــاد، روى لــه أبــو داود والنَّســائي، قــال البخــاري: مــات 

يف رمضــان ســنة ســبع ومائتــني. انظــر: هتذيــب الكــال للمــزي )221/1٩(، وغايــة النهايــة البــن اجلــزري )4٩6/1(.
)2(  انظــر: جامــع القــراءات للروذبــاري )2/ 337(، واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي )1/ 475(، والتقريــب والبيــان للصفــراوي 

)ص: 1٩5(.
)3(  انظر: املصباح الزاهر للشهرزوري )3/ ٩٩(، والتقريب والبيان للصفراوي )ص: 1٩8(.

)4(  انظر: املحتسب البن جني )10٩/1(، واإلفصاح البن هبرة )ص: 432(.
)5(  انظر: الكامل للهذيل)5/ 8٩(، واملغني يف القراءات للنوازوازي )1/ 47٩(.

ــوازوازي )1/ 480(،  ــراءات للن ــي يف الق ــاري )2/ 365(، واملغن ــراءات للروذب ــع الق ــذيل)5/ ٩0(، وجام ــل لله ــر: الكام )6(  انظ
ــراوي )ص: 215(. ــان للصف ــب والبي والتقري

)7(  انظــر: إعــراب القــرآن للنحــاس) ص: 75(، وإعــراب القــراءات الشــواذ للعكــري )1/ 226(، والــدر املصــون للســمني احللبــي 
.)235 /2(

)8(  انظر: املغني يف القراءات للنوازوازي )1/ 483(.
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

التوجيه: للتخفيف من توايل احلركات، وهي لغة متيم)1(.

ــرة: 177[   ــاىل: ژ ڄ  ڃژ ]البق ــه تع ــرأ قول ــه يق ــرو أن ــن أيب عم ــارون ع 31- روى ه

ــنَي()2(. ــذا: )وامُلوفِ ــواو، هك ــكان ال ــاء م بالي

التوجيه: منصوب بفعل مقدر عىل املدح أو االختصاص، أي: أمدح أو أخص)3(.

ــرة: 177[   ــاىل: ژ چژ ]البق ــه تع ــرأ قول ــه يق ــرو أن ــن أيب عم ــاس ع ــوب، وعب 32- روى حمب

ــُروَن( )4(. ابِ ــذا: )والصَّ ــاء، هك ــكان الي ــواو م بال

التوجيه: عطفًا عىل قوله تعاىل: ژ ڄژ ]البقرة: 177[)5(.

ــب،  ــرة: 185[  بالنص ــاىل: ژ ڳ   ڳژ ]البق ــه تع ــرأ قول ــه يق ــد أن ــن جماه ــرو ع ــو عم 33- روى أب

ــاَن()6(. ــهَر َرَمَض ــذا: )َش هك

التوجيــه: بالنصــب عــىل اإلغــراء أي: عليكــم  شــهَر رمضــان، أو عــىل الظرفيــة، أو أنــه منصــوب 

بفعــل مضمــر تقديــره: الزمــوا أو صومــوا)7(.

ــذا:  ــة، هك ــني يف رواي ــر الع ــرة: 187[  بق ــاىل: ژ ڈ  ڈژ ]البق ــه تع ــرو يف قول ــو عم ــرأ أب 34- ق

ــوَن()8(. )َعِكُف

ــت هــذه القــراءة البيــت احلــرام، وقيــل: وجــه هــذه القــراءة إرادة اجلنــس،  التوجيــه: قيــل: خصَّ

)1(  انظر: املحتسب البن جني )10٩/1(، واإلفصاح البن هبرة )ص: 432(.
)2(  انظر: جامع القراءات للروذباري )2/ 366(، والتقريب والبيان للصفراوي )ص: 216(.

)3(  انظر: إعراب القراءات الشواذ للعكري )1/ 228(، واجلامع للقرطبي )58/3(، والبحر املحيط أليب حيان )2/ 140(.
)4(  انظــر: جامــع القــراءات للروذبــاري )2/ 366(، واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي )1/ 485(، والتقريــب والبيــان للصفــراوي 

)ص 217(.
)5(  انظر: إعراب القراءات الشواذ للعكري )1/ 22٩(، واجلامع للقرطبي )58/3(، والبحر املحيط أليب حيان )2/ 140(.

)6(  انظر: الكامل للهذيل )5/ 105(، وشواذ القراءات للكرماين )ص: 84(.
)7(  انظر: معاين القرآن لألخفش )1/ 352(، و إعراب القرآن للنحاس )ص: 80(، وإعراب القراءات الشواذ للعكري )1/ 232(.

)8(  انظر: خمتر يف شواذ القراءات البن خالويه )ص: 1٩(.
3٩



أي: جنــس املســجد، فيشــمل القليــل والكثــر)1(.

ــرة: 1٩6[  ــاىل: ژ ڭژ ]البق ــه تع ــرأ قول ــه يق ــرو أن ــن أيب عم ــّزاز ع ــران الق ــوب، وعم 35- روى حمب

ــَرُة()2(. ــذا: )والُعْم ــع، هك بالرف

التوجيــه: قــراءة الرفــع عــىل االبتــداء و ژ ڭژ  خــره، ويشــر إىل أن العمــرة مســحبٌة؛ ولذلــك رفَع 

َفَقَطَعَهــا عــن األمر)3(.

36- روى مســعود)4( عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ۅ  ۉ    ۉژ ]البقــرة: 1٩6[ بكــر الــدال 

.)5() وتشــديد اليــاء، هكــذا: )اهلـَـِديُّ

ــٌة، والتخفيــف لغــة أهــل  ــٌة وَهِديَّ التوجيــه: التخفيــف والتشــديد لغتــان، الواحــدة منهــا: َهْدَي

احلجــاز، والتشــديد لغــة بنــي متيــم وُســْفىل قيــس، واهلَــْدي: مــا هُيــَدى إىل احلــرم مــن النََّعــم)6(.

ــكان  ــرة: 1٩6[  بإس ــاىل: ژ ۈئژ ]البق ــه تع ــرأ قول ــه يق ــرو أن ــن أيب عم ــرة ع ــن مي ــم ب 37- روى ُنعي

ــٍك()7(. ــذا: )ُنْس ــني، هك الس

ــان، ويظهــر أن االســكان لغــة متيــم، والضــم لغــة أهــل  ــه: ضــم الســني وإســكاهنا لغت التوجي

احلجــاز، كــام يف )الُعــْر(، والنســك: مصــدر، وقيــل: هــو مجــع نســيكة، والنســيكة الذبيحــة؛ التــي 

ــط أليب  ــر املحي ــة )1/ 25٩(،  والبح ــن عطي ــز الب ــه )ص: 1٩(، واملحــرر الوجي ــن خالوي ــراءات الب ــواذ الق ــر يف ش ــر: خمت )1(  انظ
ــان )2/ 221(. حي

)2(  انظر: الكامل للهذيل )5/ 116(، واملغني يف القراءات للنوازوازي )1/ 4٩7(.
)3(  انظــر: املحــرر الوجيــز البــن عطيــة )1/ 268(، و إعــراب القــراءات الشــواذ للعكــري )1/ 237(، والبحــر املحيــط أليب حيــان 

.)255 /2(
)4(  هــو مســعود بــن صالــح الســمرقندي، لــه اختيــار يف القــراءة رواه اهلــذيل، قــرأ عــىل أيب عمــرو وغــره، روى القــراءة عنــه: أمحــد 
بــن عبــداهلل الكرابيــي، تــويف ســنة مخــس وأربعــني ومائتــني. انظــر: الكامــل للهــذيل )1/ 213(، وغايــة النهايــة البــن اجلــزري 

.)258/2(
)5(  انظر: الكامل للهذيل )5/ 117(.

)6(  انظر: لسان العرب البن منظور )15/ 358(، واملصباح املنري للفيومي )ص: 636(، وفتح القدير للشوكاين )ص: 126(.
)7(  انظر: الكامل للهذيل )5/ 117(، واملغني يف القراءات للنوازوازي )1/ 4٩8(.
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

تذبــح بمكــة؛ لفعــل يشء يســتوجب ذلــك)1(.

38- روى هــارون عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ڃ  ڃ ژ ]البقــرة: 204[  بضــم اليــاء وفتــح 

ُد اهللَ()2(. الشــني وتشــديد اهلــاء وكرهــا، ونصــب لفــظ اجلالــة، هكــذا: )وُيَشــهِّ

ــف العــني، وفاعلــه ضمــر مســترت يعــود عــىل )مــن( يف قولــه  َد(، مضعَّ التوجيــه: مضــارع )َشــهَّ

تعــاىل: ژڦ   ڦ  ڦ  ڄژ ]البقــرة: 204[، ولفــظ اجلالــة مفعــول بــه.

3٩- روى هــارون عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ڈ  ڈ  ژژ ]البقــرة: 205[  بفتــح 

اليــاء والــام ورفــع الــكاف يف )وهَيَْلــُك(، و)احلَــْرُث والنَْســُل( مرفوعــان)3(.

ــْرُث( مرفــوع عــىل الفاعليــة، و )النَْســُل( معطــوف  التوجيــه: هــي لغــة مــن َهِلــَك هَيَْلــُك، و)احلَ

عليــه )4(.

ــاء  ــرة: 210[ بي ــاىل: ژ ىئ  ىئ  ی  یژ ]البق ــه تع ــرأ قول ــه يق ــرو  أن ــن أيب عم ــة)5( ع 40- روى خارج

ــم، هكــذا: )ُيرَجــُع()6(. مضمومــة وفتــح اجلي

التوجيه: جاز التذكر والتأنيث يف )ُيرَجُع(؛ ألن ژیژ مؤنث غر حقيقي)7(. 

)1(  انظر: الكشاف للزخمرشي )ص: 11٩(، وزاد املسري البن اجلوزي )1/ 114(، والتبيان للعكري )ص: 160(.
)2(  انظر: جامع القراءات للروذباري )2/ 375(، والتقريب والبيان للصفراوي )ص: 220(.

)3(  انظر: املغني يف القراءات للنوازوازي )1/ 502(.
)4(  انظر: املحرر الوجيز البن عطية )1/ 280(، والبحر املحيط أليب حيان )2/ 330(، والدر املصون للسمني احللبي )2/ 352(.

)5(  هــو خارجــة بــن مصعــب، أبــو احلجــاج الرخــي، أخــذ القــراءة عــن نافــع، وأيب عمــرو، ولــه شــذوذ كثــر عنهــام، مل ُيتابــع عليه، 
وروى أيضــًا عــن محــزة حروفــًا، روى القــراءة عنــه العبــاس بــن الفضــل، تــويف ســنة ثــامن وســتني ومائــة. انظــر: هتذيــب الكــال 

للمــزي )16/8(، وغايــة النهايــة البــن اجلــزري )1/26٩(.
اء العــرشة يف هــذه الكلمــة لكــن مــع اتفاقهــم عــىل قراءتــا بالتــاء، وأمــا قــراءة اليــاء فهــي قــراءة  )6(  ورد خــاف صحيــح عــن القــرَّ

شــاذة. انظــر: املغنــي يف القــراءات للنــوازوازي )1/ 505(، وشــواذ القــراءات للكرمــاين )ص: 8٩(.
)7(  انظر: البحر املحيط أليب حيان )2/ 346(، والدر املصون للسمني احللبي )2/ 365(.
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41- روى اخلّفــاف عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ژژ ]البقــرة: 213[ بتــاء مفتوحــة وضــم 

الــكاف، هكــذا: )لَِتْحُكــَم()1(.  

التوجيه: اخلطاب للنبي  أو لألنبياء، أي: لَِتحُكَم أنت، أو لَِتحُكَم األنبياء)2(.

42- روى القــّزاز، وأبــو َمْعمــر)3( عــن عبدالــوارث عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژگ  گ 

گ ڳ ڳ ڳژ ]البقــرة: 221[ برفــع التــاء، هكــذا: )َواملْغِفــَرُة()4(.

التوجيه: الرفع عىل االبتداء، و ژ ڳژ  اخلر)5(.

43- روى اخلّفــاف، واللؤلــؤي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ مح جخ  حخژ ]البقــرة: 230[  

بالنــون، هكــذا: )ُنَبيِّنَُهــا()6(.

التوجيه: عىل االلتفات من الغيبة إىل التكلم، والنون للتعظيم)7(.

44- روى عبدالــوارث عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭژ ]البقــرة: 233[  بتــاء 

َضاَعُة()8(. مفتوحــة مــكان اليــاء، و ژ ڭژ  بالرفــع، هكــذا: )ملِــَـْن َأَراَد أن َتتـِـمَّ الرَّ

(، و)الَرَضاَعُة( فاعله)٩(. ( مضارع )َتمَّ التوجيه : عىل إسناد الفعل للوالدة، و)َتتِمَّ

)1(  انظر: الكامل للهذيل )5/ 124(. 
ة للعكــري  ــاذَّ )2(  انظــر: خمتــر يف شــواذ القــرآن البــن خالويــه )ص: 20(، والكامــل للهــذيل )5/ 124(، وإعــراب القــراءات الّشَّ

.)244  /1(
ــن  ــراءة ع ــه، روى الق ــط ل ــرو، ضاب ــرف أيب عم ــم بح ــري، قيِّ ــري الب ــر املنق ــو معم ــاج، أب ــن احلج ــرو ب ــن عم ــداهلل ب ــو عب )3(  ه
عبدالــوارث بــن ســعيد، وروى القــراءة عنــه: أمحــد بــن عــيل،  وأمحــد بــن يزيــد احللــواين، وغرمهــا، تــويف ســنة أربــع وعرشيــن 

ــزري )3٩2/1(. ــن اجل ــة الب ــة النهاي ــر: غاي ــني. انظ ومائت
)4(  انظر: الكامل للهذيل )5/ 12٩(، واملصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 121(.

)5(  انظر: إعراب القرآن للنحاس )ص ٩4(، واإلفصاح البن هبرة )ص: 460(، وإعراب القراءات الشواذ للعكري )1/ 248(. 
ــهرزوري )3/ 123(،  ــر للش ــاح الزاه ــاري )2/ 37٩(، واملصب ــراءات للروذب ــع الق ــذيل )5/ 131(، وجام ــل لله ــر: الكام )6(  انظ

ــراوي )ص: 223(. ــان للصف ــب والبي والتقري
)7(  انظر: اإلفصاح البن هبرة )ص: 462(، والبحر املحيط أليب حيان )2/ 483(، والدر املصون للسمني احللبي )2/ 456(. 

)8(  انظر: املصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 124(.
)٩(  انظر: الكشف والبيان للثعلبي )6/ 266(، واملحرر الوجيز البن عطية )1/ 311(، واإلفصاح البن هبرة )ص: 463(.
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

ــاىل: ژ ڍ   ڌ  ڌ  ڎژ  ــه تع ــرأ قول ــه يق ــرو أن ــن أيب عم ــوارث ع ــن عبدال ــزاز ع 45- روى الق

ــٌل()1(. ــْوا إال َقِلي ــذا: )َتَولَّ ــام، هك ــع ال ــرة: 246[  برف ]البق

( حينئــٍذ ال عمــل هلــا،  ( ومــا بعدهــا يف موضــع صفــة بمنزلــة غــر، فـــ )إالَّ التوجيــه: عــىل أنَّ )إالَّ

نظــُر ذلــك قولــه تعــاىل: ژ ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ې ژ    ]األنبيــاء: 22[)2(.

46- روى يونــس، وأبــو زيــد، وأبــو عــون)3( عــن اليزيــدي)4( عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: 

ژ ھ ژ  ]البقــرة: 247[  بالصــاد هنــا، هكــذا: )َبْصَطــًة()5(.

ــىل  ــب ع ــتعلية صع ــة املس ــاء املطبق ــد الط ــت بع ــام وقع ــتقل فل ــرف مس ــني ح ــه: الس التوجي

القــارئ أن خيــرج مــن تســفل إىل تصعــد؛ فلذلــك أبدلــت الســني حرفــًا يؤاخــي الطــاء يف اإلطبــاق 

واالســتعاء: وهــو الصــاد، وكذلــك جيــوز لغــة إبــدال كل ســني أصليــة صــادًا إذا َولَِيْتَهــا طــاء، أو أّي 

ــة)6(. ــا يف الصف ــروف االســتعاء؛ لتقارهب ــن ح ــرف م ح

47- روى ُنعيم بن ميرة عن أيب عمرو أنه يقرأ قوله تعاىل: ژ پژ ]البقرة: 24٩[  بإسكان اهلاء، هكذا: 

)بنَْهٍر()7(..

)1(  انظر: املغني يف القراءات للنوازوازي )1/ 527(.
ة للعكري )1/ 263(، والبحر املحيط أليب حيان )463/1(. اذَّ )2(  انظر: الكتاب لسيبويه )2/ 331(، وإعراب القراءات الّشَّ

)3(  هــو حممــد بــن عمــرو بــن عــون، أبــو عــون الواســطي، عــرض عــىل أمحــد بــن يزيــد احللــواين، وأيب عمــر الــدوري، وغرمهــا، 
اء الكبــار  وعــرض عليــه: أمحــد الواســطي، وعبــداهلل البلخــي، وغرمهــا، تــويف قبــل ســنة الســبعني ومائتــني. انظــر: معرفــة القــرَّ

ــن اجلــزري )1٩5/2(. ــة الب ــة النهاي ــي )1/ 466(، وغاي للذهب
)4(  هــو حييــى بــن املبــارك بــن املغــرة، أبــو حممــد العــدوي، البــري، املعــروف باليزيــدي؛ لصحبتــه يزيــد بــن منصــور احلمــري، 
ده عــىل أيب عمــرو، كــام أخــذ عــن محــزة الزيــات،  خــال اخلليفــة املهــدي، عامــة، نحــوي، مقــرئ، ثقــة، أخــذ القــراءة عرضــًا وجــوَّ
قــرأ عليــه أبــو عمــر الــدوري، والســويس، ومجاعــة آخــرون، لــه اختيــار يف القــراءة خالــف فيــه أبــا عمــرو يف مواضــع قليلــة، تــويف 

اء الكبــار للذهبــي )151/1(، وغايــة النهايــة البــن اجلــزري )375/2(. ســنة )202هـــ(. انظــر: معرفــة القــرَّ
ــع  ــر: جام ــة. انظ ــراءة صحيح ــي ق ــراف ]6٩[ فه ــورة األع ــع س ــاف موض ــاذة، بخ ــراءة ش ــع ق ــذا املوض ــاد يف ه ــراءة الص )5(  ق
القــراءات للروذبــاري )2/ 384(، واملصبــاح الزاهــر للشــهرزوري )3/ 130(، والتقريــب والبيــان للصفــراوي )ص: 226(.

)6(  انظر: احلجة للفاريس  )2/ 166(، واإلفصاح البن هبرة )ص: 471(، واملوضح البن أيب مريم )334/1(.
)7(  انظر: الكامل للهذيل )5/ 144(.
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ــن  ــًا م ــه حرف ــه أو ثالث ــا كان ثاني ــون: م ــون يقول ــان، فالكوفي ــح لغت ــكان والفت ــه: اإلس التوجي

حــروف احللــق كان لــك أن تســّكنه وأن حتّركــه نحــو: هَنـْـر وحَلْــم، وأمــا البريــون فيتبعــون يف هــذه 

اللغــة الســامع مــن العــرب وال يتجــاوزون ذلــك)1(.

ــاء،  ــح الي ــرة: 255[  بفت ــاىل: ژ ہ  ہژ ]البق ــه تع ــرأ قول ــه يق ــرو أن ــن أيب عم ــارون ع 48- روى ه

ــاُم()2(. ــذا: )الَقيَّ ــواو، هك ــكان ال ــف م وبأل

التوجيــه: أصلهــا )الَقْيــَوام( فلــام التقــت الــواو واليــاء، وُســبقت الــواو بالســكون، ُقلبــت الــواو 

ــن  ــاء ع ــن الع ــرو ب ــا عم ــألت أب ــارون: س ــال ه ــام(، ق ــارت )الَقيَّ ــاء فص ــا الي ــت فيه ــاء، وُأدغم ي

ــام، قــال: الــذي يــرزق عبــاده)3(.  القيَّ

4٩- روى أبــو زيــد عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ک  گ   گژ ]البقــرة: 258[  بفتــح البــاء 

واهلــاء، هكــذا: )َفَبَهــَت()4(.

التوجيــه: يف توجيــه هــذه القــراءة قــوالن: أحدمهــا: أنــه فعــل متعــّد، والفاعــل ضمــر إبراهيــم، 

والثــاين: أنــه فعــل الزم، وفاعلــه ژ گ   گژ )5(.

50- روى ُنعيــم، وأبــو زيــد، والســعيدي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ېئ ژ ]البقــرة: 25٩[  

َهــا()6(. بفتــح النــون األوىل، وســكون النــون الثانيــة، وضــم الشــني، وبــراء مضمومــة، هكــذا: )َننرُشُ

التوجيــه: مضــارع َنــرَش الثاثــي، والنـَـرْش ضــد الطــي، وهــو هنــا بمعنــى: اإلحيــاء،  والوجــه أن 

وا إذا َحَيــوا)7(. تقــول: أنــرش اهلل املوتــى فنـَـرَشُ

)1(  انظر: إعراب القرآن للنحاس  )ص 104(، والتبيان للعكري )ص: 1٩٩(، وزاد املسري البن اجلوزي )1/ 153(.
)2(  انظر: املصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 137(.

)3(  انظر: املحتسب البن جني )1/ 151(، واملصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 137(، والتبيان للعكري )ص: 203(.
)4(  انظر: املصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 13٩(.

)5(  انظر: املحتسب البن جني )1/ 135(، والتبيان للعكري )ص: 207(، واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي )4/ 2٩4(.
)6(  فتح النون وضم الشني قراءة شاذة. انظر: جامع القراءات للروذباري )2/ 3٩0(، والتقريب والبيان للصفراوي )ص: 231(.

)7(  انظر: معاين القرآن للفراء )173/1(، واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي )2٩5/3(، والبحر املحيط أليب حيان )637/2(.
44
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51- روى هــارون عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ٹ ژ ]البقــرة: 260[  بضــم الصــاد وفتــح 

 .)1() ُهــنَّ الــراء وتشــديدها، هكــذا: )َفُرَّ

ُه إذا مجعه)2(.  ُه َيُرُّ التوجيه: هي لغة من رَصَّ

52- روى األصمعــي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل: ژ ائ ژ ]البقــرة: 280[  بألــف بعــد النــون، 

ــَرٌة()3(. هكذا: )َفنَاظِ

ــاىل: ژ ک  گ  گ ژ     ــه تع ــدر، كقول ــو مص ــة، وه ــل: َضاِرب ــة، مث ــىل وزن َفاِعَل ــه: ع التوجي

ــة: 2[ )4(. ]الواقع

ــرة: 282[   ــاىل: ژ ڱ ژ ]البق ــه تع ــرأ قول ــه يق ــرو أن ــن أيب عم ــَرم)5( ع ــن ُمك ــارون، واب 53-  روى ه

ــَر()6(. بألــف بعــد الــذال وختفيــف الــكاف، هكــذا: )َفُتَذاِك

ر)7(. التوجيه: من امُلَذاَكَرة، يقال: ذاكرُته إذا جاريته للَتذكُّ

54- روى عبدالــوارث، وهــارون، وُعَبيــد، واجلُعفــي، ويونــس، وحمبــوب، وخارجــة، واألصمعــي، 

ــراء وإســكان اهلــاء  ــه تعــاىل: ژ پ  ژ ]البقــرة: 283[  بضــم ال ــه يقــرأ قول كلهــم عــن أيب عمــرو أن

مــن غــر ألــف بعدهــا، هكــذا: )َفُرْهــٌن()8(.

)1(  انظر: املصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 138(.
)2(  انظر: املحتسب البن جني )1/ 136(، والتبيان للعكري )ص: 212(، والبحر املحيط أليب حيان )2/ 646(.

)3(  انظر: املصباح الزاهر للشهرزوري )3/ 146(.
ة للعكري )1/ 285(، والبحر املحيط أليب حيان )2/ 717(. اذَّ )4(  انظر: معاين القرآن للزجاج )1/ 35٩(، وإعراب القراءات الّشَّ

)5(  هــو الــري بــن مكــرم البغــدادي صاحــب أيب أيــوب اخليــاط، روى القــراءة عنــه عرضــًا، قــرأ عليــه: حممــد بــن شــنبوذ، وأمحــد 
األهــوازي، وعــيل الســامري. انظــر: غايــة النهايــة البــن اجلــزري )275/1(.
)6(  انظر: الكامل للهذيل )5/ 163(، واملغني يف القراءات للنوازوازي )1/ 555(.

ة للعكــري )1/ 2٩0(، والبحــر املحيــط أليب حيــان  ــاذَّ )7(  انظــر: املحــرر الوجيــز البــن عطيــة )1/ 382(، وإعــراب القــراءات الّشَّ
.)733 /2(

)8(  انظــر: خمتــر يف شــواذ القــراءات البــن خالويــه )ص: 25(، والكامــل )5/ 165(، وجامــع القــراءات للروذبــاري )2/ 400(، 
ــاين )ص  ــراءات للكرم ــواذ الق ــوازوازي )1/ 557(، وش ــراءات للن ــي يف الق ــهرزوري )3/ 14٩(، واملغن ــر للش ــاح الزاه واملصب

ــراوي )ص: 236(. ــان للصف ــب والبي 105(، والتقري
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نت اهلاء للتخفيف)1(. التوجيه: إسكان اهلاء وضمها لغتان، وُرْهن مجع ِرَهان، وُسكِّ

ؤايس)2(، كلهــم عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه  55-  روى عبدالــوارث، واللؤلــؤي، وأبــو جعفــر الــرُّ

تعــاىل: ژ ۀ ژ ]البقــرة: 285[  بإســكان التــاء، هكــذا: )َوُكْتبـِـِه()3(.

التوجيه: اإلسكان للتخفيف، وهو لغة، وتسكني ثاين الثاثي من خصائص لغة بني متيم)4(.

ــن أيب  ــم ع ؤايس، كله ــرُّ ــر ال ــو جعف ــوب، وأب ــس، وحمب ــؤي، ويون ــوارث، واللؤل 56- روى عبدال

ــِلِه()5(. ــذا: )َوُرْس ــني، هك ــكان الس ــرة: 285[  بإس ــاىل: ژ ۀ ژ ]البق ــه تع ــرأ قول ــه يق ــرو أن عم

التوجيه: اإلسكان والضم يف السني لغتان، واإلسكان للتخفيف)6(.

)1(  انظر: إعراب القرآن للنحاس )ص: 118(،  والتبيان للعكري )ص: 232(، واجلامع للقرطبي )4/ 466(.
)2(  هــو حممــد بــن احلســن بــن أيب ســارة، أبــو جعفــر الكــويف النحــوي، روى احلــروف عــن أيب عمــرو، ولــه اختيــار يف القــراءة ُيــروى 
عنــه، واختيــار يف الوقــوف، روى عنــه الكســائي، وحييــى بــن زيــاد الفــراء، وخــاد. انظــر: غايــة النهايــة البــن اجلــزري )116/2(.
ــر  ــاح الزاه ــاري )2/ 404(، واملصب ــراءات للروذب ــع الق ــه )ص: 25(، وجام ــن خالوي ــراءات الب ــواذ الق ــر يف ش ــر: خمت )3(  انظ

للشــهرزوري )3/ 153(، واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي )1/ 561(، والتقريــب والبيــان للصفــراوي )ص: 241(.
ة للعكري )1/ 2٩7(. اذَّ )4(  انظر: املحتسب البن جني )255/1، 2/ 66(، وإعراب القراءات الّشَّ

)5(  صــحَّ عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ بإســكان الســني يف )ُرُســل( املضــاف إىل نــون العظمــة نحــو: ژ ڦ ژ ]املائــدة: 32[، واملضــاف إىل 
ضمــر املخاطبــني نحــو: ژ ٻ ژ ]غافــر: 50[، واملضــاف إىل ضمــر الغائبــني نحــو: ژ ڻ ژ ]األعــراف: 101[ فقــط، وأّمــا 

إســكان الســني يف ژ ۀ ژ ]البقــرة: 285[ فهــي روايــة شــاذة عنــه.
انظــر: جامــع القــراءات للروذبــاري )2/ 404(، واملصبــاح الزاهــر للشــهرزوري )3/ 153(، واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي 

)1/ 561(، وشــواذ القــراءات للكرمــاين )ص 106(، والتقريــب والبيــان للصفــراوي )ص 241(.
)6(  انظر: احلجة للفاريس )244/1(، والتبيان للعكري )ص: 234(، واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي )4/ 4٩6(.
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A

يف ختام هذه الدراسة، حتسن اإلشارة إىل أهم نتائج البحث عىل النحو اآليت:

ــب  ــال كت ــن خ ــرة م ــورة البق ــري يف س ــرو الب ــن أيب عم ــة ع ة املروي ــاذَّ ــراءات الّشَّ ــدد الق 1- ع

ــر. ــًا ال غ ــواذ )56( موضع الش

2- كل املواضع املذكورة يف البحث وافقت وجه من وجوه العربية.

ــع، أال  ــبعة مواض ــدا س ــا ع ــف م ــم املصح ــث رس ــورة يف البح ــات املذك ــع املروي ــت مجي 3- وافق

ــنَي( ]177[،  َف( ]158[، )وامُلوفِ ــوَّ ي( ]102[، )َيَتَط ــارِّ ــٌل( ]83 و 246[، )بَِض ــي: )إالَّ َقِلي وه

ابِــُروَن( ]177[، )الَقيَّــاُم( ]255[. )والصَّ

ــع املواضــع هلــا  ــات املذكــورة يف البحــث هــو انقطــاع ســندها؛ ألن مجي 4- الســبب يف شــذوذ املروي

وجــه يف العربيــة، وكذلــك مجيعهــا موافقــة خلــط املصحــف مــا عــدا املواضــع الســبعة املذكــورة 

ــاع  ــو انقط ــث ه ــورة يف البح ــات املذك ــذوذ املروي ــي يف ش ــبب الرئي ــون الس ــك يك ــًا، فلذل آنف

ــف. ــط املصح ــا خل ــو خمالفته ــر وه ــبب آخ ــبعة س ــع الس ــاف للمواض ــند، ويض الس

ة عــن أيب عمــرو صحيحــة، وُيقــرأ هبــا، بدليــل أن أبــا عمــرو أقرأهــا  ــاذَّ 5- كانــت هــذه الروايــات الّشَّ

تامذتــه، ومنهــم األصمعــي الــذي كان شــديد املازمــة لــه، وُيســتبعد أن ُيقــرئ أبــا عمــرو أحــد 

تامذتــه قــراءة شــاذة وهــو يعلــم بشــذوذها، وإنــام شــذت بعــد ذلــك وانقطــع ســندها؛ القتصــار 

ابــن جماهــد ومــن ألــف بعــده يف القــراءات الســبعة أو العــرشة عىل روايــة اليزيــدي عــن أيب عمرو، 

واقُتــر مــن رواة اليزيــدي عــىل الــدوري والســويس فقــط، مــع أن أبــا عمــرو اشــُتهر مــن رواتــه 

ســبعة عــرش راويــًا، كــام أخــر بذلــك أبــو حيــان وغــره.

ــاب  ــن ب ــا م ــني أن أكثره ــرو تب ــن أيب عم ــة ع ة املروي ــاذَّ ــامذج الّشَّ ــذه الن ــتي هل ــال دراس ــن خ 6- م

ــة. ــىل اآلي ــدًا ع ــى جدي ــف معن ــا يضي ــام أن بعضه ــة، ك ــات العربي ــاف يف اللهج اخت
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كام أويص الباحثني وطلبة العلم عدة وصايا منها:

اء العــرشة، كل قــارئ عــىل حــدة، ودراســتها دراســة  ة املرويــة عــن القــرَّ ــاذَّ 1- حــر القــراءات الّشَّ

مســتفيضة.

اء  ــرَّ ــن الق ــة ع ــراءات املروي ــذوذ الق ــباب ش ــة أس ــراءات، وبخاص ــذوذ الق ــباب ش ــة أس 2- دراس

ــرشة. الع

3- تكليــف طــاب الدراســات العليــا بالبحــث يف هــذا املوضــوع بتوســع عميــق، مــن خــال رســائل 

ــتر والدكتوراه. املاجس
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

1- القرآن الكريم، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف.

2- إبــراز املعــاين مــن حــرز املعــاين، لعبدالرمحــن بــن إســامعيل املعــروف بــأيب شــامة )ت: 665هـــ(، 

حتقيــق: إبراهيــم عطــوه عــوض، دار الكتــب العلميــة - بــروت.

3- إحتــاف فضــاء البــش بالقــراءات األربعــة عــش، ألمحــد بــن حممــد البنــا )ت: 1117هـــ(، حتقيــق: 

د/شــعبان حممد إســامعيل، عــامل الكتــب - بــروت، الطبعــة: األوىل، 1407هـــ - 1٩87م.

4- اإلتقــان يف علــوم القــرآن، للحافــظ أيب الفضــل جــال الديــن الســيوطي )ت: ٩11هـــ(، حتقيــق: 

ــورة،  ــة املن ــف - املدين ــف الرشي ــة املصح ــد لطباع ــك فه ــع املل ــة، جمم ــات القرآني ــز الدراس مرك

الطبعــة: الثالثــة، 1432هـــ - 2011م.

5- إعــراب القــراءات الشــواذ، أليب البقــاء عبــد اهلل بــن احلســني بــن عبــد اهلل العكــري )ت: 616هـ(، 

حتقيــق: حممد الســيد أمحــد عزوز، عــامل الكتــب- بــروت، الطبعــة: األوىل، 1417هـــ- 1٩٩6م.

6- إعــراب القــرآن، أليب جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن إســامعيل النحــاس)ت: 338هـــ(، اعتنــى بــه: 

الشــيخ خالــد العــيل، دار املعرفــة - بــروت،  الطبعــة: الثانيــة، 142٩ هـــ - 2008م. 

ــن  ــى ب ــر حيي ــر أيب املظف ــا، للوزي ــراءات وتوجيهه ــزء الق ــاح، ج ــاين الصح ــن مع ــاح ع 7- اإلفص

حممــد بــن هبــرة )ت: 560هـــ(، حتقيــق: د/ حييــى عســري، رســالة علميــة مقدمــة لنيــل درجــة 

ــامية. ــة اإلس ــم باجلامع ــرآن الكري ــة الق ــن كلي ــوراه م الدكت

8- اإلقنــاع يف القــراءات الســبع، أليب جعفــر أمحــد بــن عــيل األنصــاري، ابــن البــاذش )ت: 540هـــ(، 

حتقيــق: د/ عبداملجيــد قطامــش، دار الفكــر - دمشــق، الطبعــة: األوىل، 1403هـ.
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٩- البحــر املحيــط يف التفســري، أليب حيــان حممــد بــن يوســف بــن عــيل بــن يوســف بــن حيــان أثــر 

الديــن األندلــي )ت: 745هـــ(، حتقيــق: صدقــي حممــد مجيــل، دار الفكــر- بــروت، 1431هـــ 

- 2010م.

10- تاريــخ اإلســام ووفيــات مشــاهري األعــام، أليب عبــداهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــامن الذهبــي 

)ت: 748هـــ(، حتقيــق: بشــار عــواد معــروف، وشــعيب أرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة - بــروت، 

ــة: األوىل، 1408هـ - 1٩88م. الطبع

11- التبيــان يف إعــراب القــرآن، أليب البقــاء عبــد اهلل بــن احلســني بن عبــد اهلل العكــري )ت: 616هـ(، 

حتقيــق: عــيل حممــد البجاوي، عيســى البــايب احللبــي ورشكاه، 1٩76م.

12- ترتيــب العلــوم، ملحمــد بــن أيب بكــر املرعــيش الشــهر بســاجقيل زاده )ت: 1145هـــ(، حتقيــق: 

حممــد إســامعيل الســيد، دار البشــائر، الطبعــة: األوىل، 1408هـــ.

ــل-، أليب  ــورة النم ــة س ــاب إىل هناي ــن أول الكت ــرآن -م ــواذ الق ــة ش ــان يف معرف ــب والبي 13- التقري

القاســم عبدالرمحــن بــن عبداملجيــد الصفــراوي )ت: 636هـــ(، حتقيــق: د. أحســن بــن ســخاء بن 

حممــد أرشف الديــن، رســالة دكتــوراه باجلامعــة اإلســامية عــام 1410هـــ.

14- هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال، ليوســف بــن عبدالرمحــن بــن يوســف، أبــو احلجــاج املــزي 

)ت: 742هـــ(، حتقيــق: د/ بشــار عــواد معــروف، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: األوىل، 1400هـــ.

ــق:  ــداين )ت: 444هـــ(، حتقي ــعيد ال ــن س ــامن ب ــرو عث ــبع، أليب عم ــراءات الس ــري يف الق 15- التيس

ــة: األوىل، 1404هـــ - 1٩84م. ــروت، الطبع ــريب - ب ــاب الع ــزل، دار الكت أوتوبرت

16- احلجــة للقــراء الســبعة، أليب عــيل احلســن بــن أمحــد بــن عبــد الغفــار الفــاريّس )ت: 377هـــ(، 

حتقيــق: عــادل عبــد املوجــود، وعــيل معــوض، دار الكتــب العلميــة - بــروت، الطبعــة: األوىل، 

1428هـ - 2007م.
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

ه الشــاطبي )ت: 5٩0هـــ(،  ــرُّ 7- حــرز األمــاين ووجــه التهــاين يف القــراءات الســبع، للقاســم بــن فِ

ــة: األوىل،  ــورة، الطبع ــة املن ــة - املدين ــات احلديث ــي، دار املطبوع ــم الزعب ــد متي ــح: حمم تصحي

140٩هـ.

18- جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن = تفســري الطــبي، ملحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر 

بــن غالــب اآلمــيل، أبــو جعفــر الطــري )ت: 310هـــ(، حتقيــق: د/ عبــد اهلل بــن عبــد املحســن 

ـ - 2001 م. الرتكــي، دار هجــر للطباعــة والنــرش والتوزيــع واإلعــان، الطبعــة: األوىل، 1422 هــ

1٩- جامــع القــراءات، أليب بكــر حممــد بــن أمحــد الروذبــاري )كان حيــًا ســنة: 48٩هـــ(، حتقيــق: د/ 

حنــان عبدالكريــم العنــزي، برنامــج الكــرايس العلميــة بجامعــة طيبــة - املدينــة املنــورة، الطبعــة: 

األوىل، 1438هـ - 2017م.

ــن  ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــن أمح ــد ب ــد اهلل حمم ــي، أليب عب ــري القرطب ــرآن = تفس ــكام الق ــع ألح 20- اجلام

فــرح األنصــاري القرطبــي )ت: 671هـــ(، حتقيــق: د/عبــداهلل بــن عبداملحســن الرتكي، مؤسســة 

الرســالة، الطبعــة: األوىل، 1427هـــ - 2006م.

اء وكــال اإلقــراء، لعلــم الديــن أيب احلســن عــيل بــن حممــد بــن عبدالصمد الســخاوي  21- مجــال القــرَّ

)ت: 643هـــ(، حتقيــق: د/ عــيل حســني البــواب، مكتبــة الــرتاث، الطبعــة: األوىل، 1408هـــ - 

1٩87م.

22- الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون، أليب العبــاس شــهاب الديــن أمحــد بــن يوســف بــن 

ــراط، دار  ــد اخل ــد حمم ــق: د/ أمح ــي )ت: 756هـــ(، حتقي ــمني احللب ــروف بالس ــم املع ــد الدائ عب

ــق. ــم- دمش القل

23- زاد املســري يف علــم التفســري، جلــامل الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــيل بــن حممــد اجلــوزي 

)ت: 5٩7هـــ(، دار ابــن حزم - بــروت، الطبعة: األوىل، 1423 هـــ - 2002م.

ــن  ــهر باب ــامن الش ــن عث ــيل ب ــم ع ــي، أليب القاس ــرئ املنته ــذكار املق ــدئ وت ــارئ املبت 24- رساج الق
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القاصــح )ت: 801هـــ(، حتقيــق: د/ عــيل بــن حممــد عطيــف، جممــع امللك فهــد لطباعــة املصحف 

الرشيــف - املدينــة املنــورة، 1435هـــ.

25- ســري أعــام النبــاء، لشــمس الديــن أيب عبــداهلل حممد بن أمحــد بن عثــامن الذهبــي )ت: 748هـ(، 

حتقيــق: جمموعــة مــن املحققــني بــإرشاف الشــيخ شــعيب األرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: 

الثالثة، 1405هـ - 1٩85م.

26- رشح طيبــة النــش يف القــراءات العــش، أليب بكــر أمحــد بــن حممــد بــن اجلــزري املعــروف بابــن 

ــة  ــد لطباع ــك فه ــع املل ــي، جمم ــم رفاع ــادل إبراهي ــق: د/ ع ــو: 835هـــ(، حتقي ــم )ت نح الناظ

املصحــف الرشيــف - املدينــة املنــورة، 1435هـــ. 

اء أيب عبــداهلل حممــد بــن أيب نــر الكرمــاين )مــن  27- شــواذ القــراءات، لــريض الديــن شــمس القــرَّ

علــامء القــرن الســادس اهلجــري(، حتقيــق: د. شــمران العجــيل، مؤسســة البــاغ - بــروت.

ــة النهايــة يف طبقــات القــراء، أليب اخلــر حممــد بــن حممــد بــن يوســف، ابــن اجلــزري )ت:  28- غاي

833هـــ(، عنــي بنــرشه ألول مــرة عــام 1351هـــ، برجســرتارس، مكتبــة ابــن تيميــة.

ــة  ــن واألئم ــة والتابع ــن الصحاب ــة ع ــاف الرواي ــن اخت ــا م ــاء فيه ــا ج ــراءات وم ــب الق 2٩- غرائ

املتقدمــن، أليب بكــر أمحــد بــن حســني األصفهــاين املعــروف بابــن مهــران )ت: 381هـــ(، حتقيق: 

د/ بــراء األهــدل، رســالة علميــة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه بكليــة الدعــوة وأصــول الديــن 

بجامعــة أم القــرى، 1438هـ.

30- فتــح القديــر، ملحمــد بــن عــيل بــن حممــد بــن عبــد اهلل الشــوكاين اليمنــي )ت: 1250هـــ(، اعتنى 

ــة، 1428هـــ -  ــة: الرابع ــروت، الطبع ــة - ب ــوش، دار املعرف ــف الغ ــه: يوس ــع أصول ــه وراج ب

2007م.

31- فضائــل القــرآن ومعاملــه وآدابــه، أليب عبيــد القاســم بــن ســام )ت: 224هـــ(، حتقيــق: أمحــد بــن 

عبدالواحــد اخلياطــي، وزارة االوقــاف والشــؤون اإلســامية - املغرب، 1415هـــ - 1٩٩5م.
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ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

32- يف رحــاب القــرآن الكريــم، للدكتــور حممــد ســامل حميســن، مكتبــة الكليــات األزهريــة، 1400هـــ 

- 1٩80م.

ــم  ــن إبراهي ــد ب ــن حمم ــوب ب ــن يعق ــد ب ــن حمم ــد الدي ــادي، جم ــروز آب ــط، للف ــوس املحي 33- القام

ــروت. ــل - ب ــرازي )ت: 817هـــ(، دار اجلي الش

34- الــكايف يف القــراءات الســبع، أليب عبــداهلل حممــد بــن رشيــح )ت: 476هـــ(، حتقيــق: ســامل بــن 

غــرم اهلل الزهــراين، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة املاجســتر مــن قســم الكتــاب والســنة بجامعــة أم 

القــرى، 141٩هـ.

35- الكامــل يف القــراءات اخلمســن، أليب القاســم يوســف بــن عــيل بــن جبــارة اهلــذيل )ت: 465هـ(، 

حتقيــق: د/ عمــر يوســف محــدان، وتغريــد عبدالرمحــن محــدان، كــريس يوســف مجيــل للقــراءات 

بجامعــة طيبــة - املدينة املنــورة، الطبعــة: األوىل، 1436هـــ - 2015م.

36- الكتــاب، لعمــرو بــن عثــامن بــن قنــر احلارثــي بالــوالء، امللقــب ســيبويه )ت: 180هـــ(، حتقيق: 

عبــد الســام حممد هــارون، مكتبــة اخلانجــي- القاهــرة، الطبعــة: الثالثــة، 1408 هـــ - 1٩88 م.

37- الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، أليب القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد الزخمــرشي 

)ت: 538هـــ(، دار املعرفــة - بــروت، الطبعــة: الثالثة، 1430هـــ - 200٩م. 

ــب  ــن أيب طال ــي ب ــد مك ــا، أليب حمم ــا وحججه ــبع وعلله ــراءات الس ــوه الق ــن وج ــف ع 38- الكش

ــة،  ــة: الثالث ــالة، الطبع ــة الرس ــان، مؤسس ــن رمض ــي الدي ــق: حمي ــي )ت: 437هـــ(، حتقي القي

1404هـــ - 1٩84م.  

3٩- الكشــف والبيــان عــن تفســري القــرآن، أليب إســحاق أمحــد بــن حممــد الثعلبــي )ت: 427هـــ(، 

حتقيــق: جمموعــة مــن الباحثــني، دار التفســر- جــدة، الطبعــة: األوىل، 1436هـــ - 2015م.
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ــعلة  ــروف بش ــيل املع ــد املوص ــن أمح ــد ب ــداهلل حمم ــاين، أليب عب ــرز األم ــاين يف رشح ح ــز املع 40- كن

)ت: 656هـــ(، حتقيــق: د/ حممــد إبراهيــم املشــهداين، دار الغوثــاين - دمشــق، الطبعــة: األوىل، 

1433هـــ - 2012م.

41- لســان العــرب، ملحمــد بــن مكــرم بــن عــىل، أبــو الفضــل، مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري 

اإلفريقــي )ت: 711هـــ(، حتقيــق: جمموعــة مــن املحققــني، دار صــادر - بــروت، الطبعــة: الثالثة، 

1414 هـ.

42- لطائــف اإلشــارات لفنــون القــراءات، لشــهاب الديــن أيب العبــاس أمحــد بــن حممــد القســطاين 

)ت: ٩23هـــ(، حتقيــق: عامــر الســيد عثــامن، والدكتــور عبدالصبور شــاهني، مطبوعــات املجلس 

األعىل للشــؤون اإلســامية - القاهــرة، 13٩2هـــ - 1٩72م.

ــي  ــن جن ــامن ب ــح عث ــا، أليب الفت ــاح عنه ــراءات واإليض ــواذ الق ــوه ش ــن وج ــب يف تبي 43- املحتس

ــور  ــار، والدكت ــم النج ــد احللي ــور عب ــف، والدكت ــيل ناص ــق: ع ــيل )ت: 3٩2هـــ(، حتقي املوص

ــة، 1406هـــ - 1٩86م. ــة: الثاني ــني، الطبع ــلبي، دار رسك ــامعيل ش ــاح إس عبدالفت

ــة  ــن عطي ــن ب ــب ب ــن غال ــد احلــق ب ــز، أليب حممــد عب ــاب العزي ــز يف تفســري الكت 44- املحــرر الوجي

ــة-  ــب العلمي ــد، دار الكت ــايف حمم ــد الش ــام عب ــد الس ــق: عب ــي )ت: 542هـــ(، حتقي األندل

ــة: األوىل ، 1422هـــ - 2001م. ــروت، الطبع ب

45- خمتــر يف شــواذ القــرآن مــن كتــاب البديــع، أليب عبــداهلل احلســني بــن أمحــد بــن خالويــه )ت: 

370هـــ(، حتقيــق: آثــر جفــري، مكتبــة املتنبــي - القاهــرة.

46- املرشــد الوجيــز إىل علــوم تتعلــق بالكتــاب العزيــز، أليب شــامة، شــهاب الديــن عبدالرمحــن بــن 

إســامعيل بــن إبراهيــم املقــديس )ت: 665هـــ(، حتقيــق: طيــار آلتي قــوالج، دار صــادر - بروت، 

13٩5هـ - 1٩75م.

54



ي.  ة امَلْرويَّة عِن اإِلَمام َِأِب َعْمرو بِْن الَعَلء الُبْصِ اذَّ الِقَراَءات اْلَفْرشيَّة الشَّ

ــد  ــن أمح ــن ب ــن احلس ــارك ب ــرم املب ــر، أليب الك ــش البواه ــراءات الع ــر يف الق ــاح الزاه 47- املصب

الشــهرزوري )ت: 550هـــ(، حتقيــق: د/ إبراهيــم الــدورسي، دار احلضــارة - الريــاض، 1435هـــ.  

48- املصبــاح املنــري يف غريــب الــشح الكبــري، أليب العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن عــيل الفيومــي ثــم 

احلمــوي )ت: نحــو 770هـــ(، املكتبــة العلميــة - بــروت.

ــراء )ت:  ــي الف ــور الديلم ــن منظ ــد اهلل ب ــن عب ــاد ب ــن زي ــى ب ــا حيي ــرآن، أليب زكري ــاين الق 4٩- مع

207هـــ(، حتقيــق: أمحــد يوســف النجــايت، وحممــد عــيل النجــار، وعبــد الفتاح إســامعيل الشــلبي، 

ــة: األوىل. ــر، الطبع ــة - م ــف والرتمج ــة للتألي دار املري

ــم البــري، املعــروف باألخفــش األوســط  50- معــاين القــرآن، أليب احلســن املجاشــعي البلخــي ث

)ت: 215هـــ(، حتقيــق: د/ عبــد األمــر حممــد أمــني الــورد، عــامل الكتــب - بــروت، الطبعــة: 

1٩85م. األوىل، 

51- معــاين القــرآن وإعرابــه، إلبراهيــم بــن الــري بــن ســهل الزجــاج )ت: 311هـــ(، حتقيــق: عبــد 

اجلليــل عبــده شــلبي، عــامل الكتــب، الطبعــة: األوىل، 1408هـــ - 1٩88م.

ــب  ــن حبي ــا ب ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــني أمح ــارس، أيب احلس ــن ف ــة، الب ــس اللغ ــم مقايي 52- معج

الــرازي )ت: 3٩5هـــ(، حتقيــق: عبدالســام هــارون، رشكــة ومطبعــة مصطفــى البــايب احللبــي 

ــة، 138٩هـــ - 1٩6٩م.  ــة: الثاني ــر، الطبع وأوالده - م

اء الكبــار عــى الطبقــات واألعصــار، لشــمس الديــن أيب عبــداهلل حممــد بــن أمحــد بــن  53- معرفــة القــرَّ

عثــامن الذهبي )ت: 748هـــ(، دار الكتب العلميــة، الطبعــة: األوىل، 1417هـ- 1٩٩7م.

54- املغنــي يف القــراءات، ملحمــد بــن أيب نــر النــوزاوازي )مــن علــامء القــرن الســادس اهلجــري(، 

حتقيــق: د/ حممــود بــن كابــر الشــنقيطي، اجلمعيــة العلميــة الســعودية للقــرآن الكريــم وعلومــه، 

ــة: األوىل، 143٩هـ - 2018م. الطبع
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55- مقدمــات يف علــم القــراءات، للدكتــور أمحــد حممــد القضــاة، وزميليــه، دار عــامر - عــامن، الطبعة: 

اخلامسة، 1436هـ - 2015م.

56-  منجــد املقرئــن، أليب اخلــر حممــد ابــن اجلــزري )ت: 833هـــ(، دار الكتــب العلميــة -  بــروت، 

1400هـ.

57- املوضــح يف وجــوه القــراءات وعللهــا، لنــر بــن عــيل الشــرازي، املعــروف بابــن أيب مريــم )ت 

بعــد: 565هـــ(، حتقيــق: د/ عمــر محــدان الكبيــي، اجلمعيــة اخلريــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم 

بجــدة، الطبعــة: األوىل، 1414هـــ - 1٩٩3م.

58- ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال، لشــمس الديــن أيب عبــداهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــامن الذهبــي 

)ت: 748هـــ(، حتقيــق: عــيل حممــد البجــاوي، دار املعرفــة للطباعــة والنــرش - بــروت، الطبعــة: 

األوىل، 1382هـ - 1٩63م.

5٩- النــش يف القــراءات العــش، أليب اخلــر حممــد بــن حممــد ابــن اجلــزري )ت: 833 هـــ(، حتقيــق: 

عــيل حممــد الضبــاع، املطبعــة التجاريــة الكــرى ]تصويــر دار الكتــاب العلميــة[.

60- وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، أليب العبــاس شــمس الديــن أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم، 

ابــن خلــكان )ت: 681هـــ(، حتقيــق: إحســان عبــاس، دار صــادر - بروت.
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