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ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

َّ َّ
َ ْ َّ
َ َ
شية الشاذة
القراءات الفر ِ
ِ
ِّ

ُ ْ َ َ ْ ُ ْ
َ ْ ُ
َ ْ َّ َ
َ َ
ام أ ِبي عمرو ِبن العال ِء البص ِري (ت154 :هـ)
اإلم
ن ِ
املر ِوية ع ِ
ِ
ُ
ََ َ
ورة البقرة.
يف س ِ
(مجع ًا وتوجيه ًا)

د /سايم حيىي هادي عوايج
أستاذ مساعد بقسم الدراسات القرآنية بجامعة طيبة
املدينة املنورة  -اململكة العربية السعودية
Smi1409@gmail.com
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ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

موضوع البحث:
جيمــع هــذا البحــث املرويــات َّّ
الشــا َّذة عــن اإلمــام أيب عمــرو البــري يف ســورة البقــرة مــن

خــال كتــب القــراءات َّّ
الشــا َّذة.

أهداف البحث:
 الوقوف عىل املرويات عن اإلمام أيب عمرو البرصي ،ومعرفة سعة اطالعه يف اللغة. حرص القراءات َّّالشا َّذة املروية عن اإلمام أيب عمرو البرصي يف سورة البقرة .
 فتح اآلفاق أمام الباحثني؛ لدراسة القراءات َّّالقراء العرشة.
الشا َّذة املروية عن َّ
مشكلة البحث :اإلجابة عن اآليت:
 كم عدد املرويات َّّالشا َّذة عن اإلمام أيب عمرو البرصي يف سورة البقرة؟
 هل هلذه املرويات َّّالشا َّذة وجه يف اللغة العربية؟
 -ما سبب شذوذ هذه القراءات املروية عن اإلمام أيب عمرو البرصي؟

نتائج البحث:
 مجيع املواضع املذكورة يف البحث وافقت وجه من وجوه العربية. -السبب الرئيس يف شذوذ املرويات املذكورة يف هذا البحث هو انقطاع السند.

الدا َّلة (املفتاح َّية):
الكلامت َّ

أبو عمرو  -البرصي  -البقرة  -القراءات َّّ -
الشا َّذة.
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ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

F
َّ
إن 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 حممــد ًا عبــده ورســوله ،صلــوات اهلل

عليــه وعــى آلــه وأصحابــه أمجعــن ،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 [احلجــرَّ ،]٩ :
وإن مــن أســباب حفظــه بعــد

ـض اهلل هلــذا القــرآن العلــاء والقـ َّـراء ،فحفظــوه يف الصــدور ،ودونــوه يف
حفــظ اهلل تعــاىل لــه ،أن ق َّيـ َ

فدونــوا مــا اســتخلصوه ومــا
الســطور ،فاشــتغل العلــاء باالهتــام بــكل مــا فيــه مــن منافــع وعلــومَّ ،
اســتخرجوه مــن هــذا الكتــاب العظيــم.

َّ
وإن مــن أهــم تلــك العلــوم التــي اجتهــد فيهــا العلــاء قديـ ًا وحديثـ ًا علــم القــراءات ،فقــد أكثر

العلــاء التصنيــف ،والتأليــف يف هــذا العلــم ؛ لرشفــه ،ولتعلقــه بــكالم اهلل  ،فأفــردوا مؤلفــات

يف القــراءات املتواتــرة وأخــرى يف َّّ
الشــا َّذة ،وأخــرى حــوت األمريــن معـ ًا ،والقــراءات املتواتــرة عــن

القـ َّـراء الســبعة معروفــة ومشــهورة ،وأ َّمــا املرويــات َّّ
الشــا َّذة املنســوبة إىل أحــد منهــم فقليــل مــن اهتــم

هبــا ،فهــي منثــورة يف كثــر مــن كتــب القــراءات ،والتفســر ،ومعــاين القــرآن ،واللغــة ،فأحببــت أن
أمجعهــا وأبــن أثرهــا عــى املعنــى ،ووجههــا مــن العربيــة ،فلــا وجــدت هــذه املرويــات كثــرة ،ال
يتســع هلــا طبيعــة هــذا البحــث ،اقتــرت عــى قــارئ مــن القـ َّـراء الســبعة ،وهــو اإلمــام أبــو عمــرو

البــري ،ومجعــت مــا وقفــت عليــه مــن مرويــات شــاذة مرويــة عنــه يف ســورة البقــرة مــن خــال كتــب
القــراءات َّّ
الشــا َّذة؛ ليكــون هــذا البحــث املتواضــع الــذي بــن يديكــم.
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فاســتعنت بــاهلل ألخــوض غــار هــذا املوضــوع ،وأســر غــور كتــب العلــاء ،ألخــرج املواضــع

التــي أقــف عليهــا مــن القــراءات َّّ
الشــا َّذة املرويــة عــن أيب عمــرو يف ســورة البقــرة ،وجعلــت عنــوان

البحــث:

« القــراءات الفرشــية َّّ
الشــا َّذة املرويــة عــن اإلمــام أيب عمــرو بــن العــاء البــري يف ســورة البقرة

من خــال كتــب الشــواذ».

أســأل اهلل التوفيــق والســداد ،واهلدايــة إىل ســبيل الرشــاد ،إنــه ســميع جميــب ،وممــن دعــاه

قريــب ،وصــى اهلل وســلم عــى نبينــا حممــد وعــى آلــه وصحبــه.

حدود البحث:
تنحرص حدود هذا البحث فيام ييل:
 -1حــر القــراءات الفرشــية َّّ
الشــا َّذة املرويــة عــن اإلمــام أيب عمــرو البــري يف ســورة البقــرة مــن
خــال كتــب القــراءات َّّ
الشــا َّذة.

 -2توجيه املرويات َّّ
الشا َّذة الواردة يف البحث.

أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
-1تعلــق املوضــوع بعلــم القــراءات ،وهــو علــم مــن علــوم القــرآن ،وكــا قيــل رشف العلــم مــن
رشف املعلــوم ،وال أرشف مــن كتــاب اهلل .

-2مكانــة قــراءة أيب عمــرو بــن العــاء البــري ،حيــث إهنــا مــن أفصــح القــراءات القرآنيــة كــا
ـح القــراءات ســند ًا نافــع وعاصــم ،وأفصحهــا أبــو
ذكــر الســيوطي يف اإلتقــان حيــث قــال« :وأصـ ُّ
عمــرو والكســائي» (.)1
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(( (1انظر :اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي .)527 /2(،

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

-3ال خيفــى مــا للقــراءات َّّ
الشــا َّذة مــن مكانــة وأثــر كبــر يف إثــراء اللغــة العربيــة ،فنجــد كثــر ًا مــن
النحويــن يــوردون كثــر ًا مــن هــذا النــوع يف كتبهــم.

-4حفــظ القــراءات َّّ
الشــا َّذة لبعــض اللهجــات العربيــة القديمــة ،التــي ربــا اندثــر بعضهــا ،ومل تعــد
تُســتخدم عنــد العــرب ،ولقــد حــوت املرويــات َّّ
الشــا َّذة عــن أيب عمــرو الكثــر منهــا؛ فبدراســتها
إحيــاء هلــا.

 -5قلة املؤلفات والبحوث التي تعرضت لدراسة القراءات َّّ
القراء العرشة.
الشا َّذة املروية عن أحد َّ

 -6الرغبة يف متييز رواة وطرق أيب عمرو َّّ
الشا َّذة من املتواترة.

 -7الرغبــة يف الوقــوف عــى املرويــات َّّ
الشــا َّذة املرويــة عــن اإلمــام أيب عمــرو البــري يف ســورة
البقــرة ،مــن خــال كتــب القــراءات الشــا َّذة ،ومعرفــة وجههــا مــن العربيــة.

 -8الوقــوف عــى جهــود األئمــة القـ َّـراء يف خدمــة هــذا العلــم اجلليــل ،والوقــوف عــى يشء ممــا كتبوه
عــن هــذه املرويــات َّّ
الشــا َّذة؛ لكــي ال تضيــع جهودهم.

السابقة:
ِّ
الدراسات َّ

ـدي مــن البحــوث واملؤلفــات والرســائل العلميــة وجــدت أربــع
بعــد البحــث والتنقيــب فيــا حتــت يـ ّ

رســائل علميــة اعتنــت بجمــع القــراءات َّّ
الشــا َّذة املرويــة عــن القــراءة العــرة ،وهــي:

 -1القــراءات الشــا َّذة الــواردة عــن القـ َّـراء العــرة ،منزلتهــا وأثرهــا يف توجيــه املعنــى التفســري وترجيحــه،
إعــداد الباحــث :جمتبــى حممــود عقلــة بنــي كنانــة ،وهــي رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه مــن
كليــة الرشيعــة والدراســات اإلســامية ،بجامعــة الريمــوك ،بدولــة األردن.
 -2القــراءات الشــا َّذة املرويــة عــن القـ َّـراء العــرة «مجعـ ًا وحتليـاً» ،مــن أول أبــواب األصــول إىل آخــر فرش

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

درجــة املاجســتري مــن كليــة القــرآن الكريــم ،بجامعــة األزهــر ،بطنطا.
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 -3القــراءات الشــا َّذة املرويــة عــن القـ َّـراء العــرة «مجع ـ ًا وحتلي ـاً» ،مــن أول فــرش ســورة األعــراف إىل
آخــر فــرش ســورة الكهــف ،إعــداد الباحــث :نــارص رزق عبدالفتــاح عبدالصمــد ،وهــي رســالة علميــة
مقدمــة لنيــل درجــة املاجســتري مــن كليــة القــرآن الكريــم ،بجامعــة األزهــر ،بطنطــا.
 -4القــراءات الشــا َّذة املرويــة عــن القـ َّـراء العــرة «مجع ـ ًا وحتلي ـاً» ،مــن أول فــرش ســورة مريــم إىل آخــر
ســورة النــاس ،إعــداد الباحــث :عبداحلليــم جــاب اهلل عويــس ،وهــي رســالة علميــة مقدمــة لنيــل
درجــة املاجســتري مــن كليــة القــرآن الكريــم ،بجامعــة األزهــر ،بطنطــا.
 -٥وهنــاك مــروع لكــريس امللــك عبــداهلل للقــرآن وعلومــه يف اجلامعــة اإلســامية بعنــوان« :موســوعة
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 بــن هــذه الرســائل وبــن هــذا البحــث الــذي بــن أيديكــم ،يمكــن القــول بــأن الفــرق
يتضــح مــن خــال عنــوان وحــدود البحــث ،فهــذا البحــث خــاص بحــر مجيــع املرويــات َّّ
الشــا َّذة املرويــة
عــن اإلمــام أيب عمــرو البــري يف ســورة البقــرة مــن خــال كتــب القــراءات َّّ
الشــا َّذة ،بينــا الرســائل العلمية
الســابقة عامــة جلميــع القـ َّـراء العــرةُ ،جعــت مــن كتــب القــراءات والتفســر وغريها ،وهــذا من وجهــة نظر

الباحــث ال يســتقيم؛ لصعوبــة الرجــوع إىل مجيــع املصــادر التــي يمكــن مــن خالهلــا حــر هــذه املرويــات
الشــا َّذة ،فمثـ ً
َّّ
ا نجــد اإلمــام أبــا عمــرو مــن أئمــة اللغــة والنحــو والقــراءات ،فالنقــل عنــه يكــون مــن كتــب
اللغــة واملعاجــم والنحــو وكتــب التفســر والقــراءات املتواتــرة َّّ
والشــا َّذة ،أضــف إىل ذلــك أ َّنــه روى عنــه
خلــق كثــر ،فيلــزم مــن هــذا أن ُيقتفــى أثــر مجيــع رواتــه؛ جلمــع املواضــع املرويــة عنــه؛ ولذلــك نتــج عــن

هــذا عــدم حــر مجيــع الكلــات َّ
الشــا َّذة املرويــة عــن أيب عمــرو البــري يف ســورة البقــرة()2؛ وذلــك لعــدم
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(( (1نوقشت منها رسالة واحدة للطالب خليل بن حممد الطالب من أول سورة آل عمران إىل آخر سورة األنعام.
(( (2مثـ ً
ـا يف رســالة القــراءات َّّ
الشــا َّذة الــواردة عــن القـ َّـراء العــرة ،ملجتبــى حممــود عقلــة ،مل يذكــر الباحــث ( )30روايــة شــاذة أليب
عمــرو يف ســورة البقــرة فقــط ،ويمكــن تقســيم هــذه الروايــات إىل قســمني :األول :مرويــات شــاذة مل يذكرهــا الباحــث ألحــد

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.
الرجــوع إىل مجيــع املصــادر املختلفــة ،ولعــدم توفــر بعــض املصــادر املهمــة لدهيــم؛ والتــي هبــا عــدد كبــر
مــن هــذه املرويــات َّّ
الشــا َّذة ،ككتــاب جامــع القــراءات للروذبــاري ،واملصبــاح الزاهــر يف القــراءات العــر
البواهــر للشــهرزوري ،واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي ،والتقريــب والبيــان يف شــواذ القــرآن للصفــراوي،
وغريهــا ،وقــد وجــدت يف هــذه املصــادر بعــض الروايــات الشــا َّذة التــي مل تُذكــر يف غريهــا ،فاألفضــل

مــن وجهــة نظــر الباحــث أن ُتمــع املرويــات َّّ
الشــا َّذة لــكل قــارئ عــى حــدة ،حتــى يســهل حــر مجيــع
املرويــات َّ
الشــا َّذة الــواردة عــن القـ َّـراء العــرة ،وكذلــك يســهل الرجــوع إىل مجيــع املصــادر املمكنــة؛ حلــر

هــذه املرويــات ،فبالتــايل تســهل دراســتها وتوجيههــا ومعرفــة ســبب شــذوذها؛ بعرضهــا عــى أركان القــراءة
الصحيحــة ،وهــو مــا فعل ُتــه يف هــذا البحــث الــذي بــن أيديكــم ،وبــاهلل التوفيــق.

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

عــى النحــو التــايل:

 -1املقدمة واشتملت عىل:
• حدود البحث.
• أمهية املوضوع وأسباب اختياره.
(أربِ ِعــن َلي َلــة) [ِ ،]51
ٍ
(ح َّطـ ًة)
ـع َهــدْ َّ
مــن القـ َّـراء العــرة وعددهــا ( )22روايــة ،وهــي( :يف ُظ ْلـ َـات) [َ ( ،]17ف َمــن َتبِـ َ
َ ْ
ي) [ْ َ ،]38
(م ُل ُ
ــم) [( ،]129لِئَــ َّ
ُــون)
ا َتك َ
ــك) [ُ ،]107
[( ،]58ت ََّشــا َب ُه) [َ ،]70
(و ْلــد ًا) [( ،]116و ُي َع ِّل ْم ُه ْ
ــاري) [ُ ،]102
ــم بِ َض ِّ
(و َمــا ُه ْ
ِ
ِ
ِ
ـم)
ـو َ
(و َأن ُتــم َعك ُفـ َ
ـم) [( ،]174وا ُملوفـ َ
ـن) [َ ،]177
[َ ( ،]150ي َت َطـ َّ
ـون) [( ،]187لت َْح ُكـ َ
ـم) [( ،]159وال ُي َك ِّل ْم ُهـ ُ
ف) [َ ( ،]158ي ْل َعن ُْهـ ُ
ِ
ِ
ـوا إال ٌ
ص ُه َّن) [،]260
قليل) [َ ( ،]246ب ْص َطـ ًة) [َ ( ،]247ف َب َهـ َ
الر َضا َعـ ُة) [( ،]233ت ََو َّلـ ْ
[( ،]213لـَـ ْ
ـم َّ
ـن َأ َرا َد أن تَتـ َّ
ـت) [َ ( ،]258ف ُ َّ
( َفنَاظِـ َـرةٌ) [.]280
(و ُق َّثائِ َهــا)
الثــاين :مرويــات شــاذة ذكرهــا الباحــث ،لكــن مل يذكــر روايــة أبــو عمــرو فيهــا ،وعددهــا ( )8روايــات ،وهــيَ :
ِ
بائِيـ َ
َنش َهــا) [،]259
[ُ ( ،]61تـ َـر ُّد َ
ون) [َ ،]85
ـل) [( ،]97ح َّتــى َي ْب ُلــغَ َاهلــد ُّ
ي) [ُ ( ،]196ن َب ِّين َُهــا) [( ،]230ال َق َّيــا ُم) [( ،]255ن ُ ُ
(ج ْ َ
(و ُر ْســلِ ِه) [.]285
َ
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.
 -2التمهيد :التعريف بمصطلحات البحث ،وحتته مخسة مطالب:
• املطلب األول :التعريف بعلم القراءات.
• املطلب الثاين :التعريف باألصول ،والفرش.
• املطلب الثالث :التعريف بالقراءة َّّ
الشا َّذة.
• املطلب الرابع :التعريف باإلمام أيب عمرو بن العالء البرصي.
• املطلب اخلامس :التعريف بكتب الشواذ.
 -3الفصــل :القــراءات الفرشــية َّّ
الشــا َّذة املرويــة عــن اإلمــام أيب عمــرو البــري يف ســورة

البقــرة مــن خــال كتــب الشــواذ ،مجع ـ ًا وتوجيه ـ ًا.

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

منهج البحث:

ـج االســتقرائي يف حــر القــراءات َّّ
الشــا َّذة املرويــة عــن اإلمــام أيب
التزمـ ُ
ـت يف بحثــي هــذا املنهـ َ
عمــرو البــري يف ســورة البقــرة مــن خــال كتــب الشــواذ ،ملتزمــا اخلطـ ِ
ـوات العمليـ َة التّاليــة:
ً
 -1أكتــب اآليــات القرآنيــة وفــق الرســم العثــاين ،ثــم أوضــح القــراءة َّّ
الشــا َّذة وأرســمها بالرســم
اإلمالئــي؛ ألهنــا ليســت بقــرآن.

 -2أحــر مجيــع املرويــات الفرشــية َّّ
الشــا َّذة املرويــة عــن اإلمــام أيب عمــرو البــري يف ســورة البقــرة
الــواردة يف كتــب القــراءات َّّ
الشــا َّذة اآلتيــة :خمترص يف شــواذ القــرآن البــن خالويــه (ت370 :هـ)،
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ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

واملحتســب البــن جنــي (ت392 :هـــ) ،والكامــل للهــذيل (ت465 :هـــ) ،وجامــع القــراءات

للروذبــاري (ت489 :هـــ) ،واملصبــاح الزاهــر يف القــراءات العــر البواهــر للشــهرزوري (ت:
ـو َز َاو ِازي (مــن علــاء القــرن الســادس اهلجــري) ،وشــواذ
550هـــ) ،واملغنــي يف القــراءات للنَّـ ْ
القــراءات للكرمــاين (مــن علــاء القــرن الســادس اهلجــري) ،وإعــراب القــراءات الشــواذ
للعكــري (ت616 :هـــ) ،والتقريــب والبيــان يف شــواذ القــرآن للصفــراوي (ت636 :هـــ).

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

 -4ال أذكــر القــراءات َّّ
الشــا َّذة املرويــة عــن أيب عمــرو إذا كانــت صحيحــة عنــد أحــد مــن القـ َّـراء
العــرة.

 -5أنسب القراءة َّّ
الشا َّذة عن أيب عمرو إىل كل من رواها من رواته؛ سواء كان واحد ًا أم أكثر.
 -6أوجه القراءات الواردة يف البحث توجيه ًا خمترص ًا.
 -7أوثق املعلومات الواردة يف البحث من مظاهنا ومصادرها األصلية.
 -8أترجــم ترمجــة موجــزة لــرواة أيب عمــرو عنــد أول موضــع مــن مواضــع الدراســة فقــط ،وال
أترجــم لغريهــم.

 -9ألتزم يف كتابة البحث قواعد اإلمالء وعالمات الرتقيم احلديثة.

13

14

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.


التعريف بمصطلحات البحث

املطلب األول :التعريف بعلم القراءات:
أوالً :التعريف به:

القراءات :مجع مؤنث سامل ،مفرده :قراءة ،مصدر قرأ

(.)1

عرفهــا اإلمــام ابــن اجلــزري  بقولــه « :القــراءات علــم بكيفيــة أداء
ويف االصطــاحَّ :

كلــات القــرآن واختالفهــا بعــزو الناقلــة»

(.)2

وعرفها املرعيش بقوله« :علم مذاهب األئمة يف قراءات نظم القرآن»(.)3
َّ
وقــال البنَّــا يف تعريفهــا « :علــم يعلــم منــه اتفــاق الناقلــن لكتــاب اهلل تعــاىل واختالفهــم يف

احلــذف ،واإلثبــات ،والتحريــك ،والتســكني ،والفصــل ،والوصــل ،وغــر ذلــك مــن هيئــة النطــق
واإلبــدال وغــره مــن حيــث الســاع» (.)4

القــراء يف القــرآن خيالــف فيــه غــره يف بنيــة
ويمكــن أن يقــال :القــراءة :مذهــب إمــام مــن
َّ

الكلمــة أو حركتهــا.

(( (1انظر :لسان العرب البن منظور ( ،)128 /1والقاموس املحيط للفريوز آبادي (.)49 /1
(( (2انظر :منجد املقرئني (ص.)3 :
(( (3انظر :ترتيب العلوم (ص.)135 :
(( (4انظر :إحتاف فضالء البرش (.)67 /1
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املطلب الثاين :التعريف باألصول ،والفرش(:)1
َ
مسائل هذا العلم إىل قسمني:
قسم علامء القراءات
َّ
القســم األول :األصــول ،أي :أصــول القــراءات ،وهــي تعنــي :القواعــد امل َّطــردة التــي تنطبــق

عــى كل جزئيــات القاعــدة ،والتــي يكثــر دورهــا ،وت َّطــرد ،ويدخــل يف حكــم الواحــد منهــا اجلميــع،

بحيــث إذا ُذكــر حــرف مــن حــروف القــرآن الكريــم ،ومل ُيق َّيــد؛ يدخــل حتتــه كل مــا كان مثلــه ،فمثالً:
التفخيــم يف الم لفــظ اجلاللــة إذا ُســبقت بفتــح أو ضــم؛ يكــون م َّطــرد ًا يف مجيــع القــرآن.
ُ
األصول أصوالً؛ ألهنا يكثر ورودها وي َّطرد حكمها عىل جزئ َّياهتا.
سميت
وإنام ِّ
واألصــول التــي يذكرهــا علــاء القــراءات هــي :االســتعاذة ،والبســملة ،وســورة أم القــرآن،

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

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

ووقــف محــزة وهشــام عىل اهلمــز ،واإلدغــام الصغــر ،والــكالم يف ذال «إذ» ،ودال «قد» ،وتــاء التأنيث،
والم «هــل» و«بــل» ،وحـ ٍ
خمارجهــا ،وأحــكام النــون الســاكنة والتنويــن ،والفتــح واإلمالة
ـروف ُقربــت
ُ

وبــن اللفظــن ،وإمالــة هــاء التأنيــث ومــا قبلهــا يف الوقــف ،ومذاهــب القـ َّـراء يف الــراءات والالمــات،
والوقــف عــى أواخــر الكلــم ،والوقــف عــى مرســوم اخلــط ،ويــاءات اإلضافــة ،ويــاءات الزوائــد.
وهذا القسم ال أتناوله يف املواضع التي مجعتها يف هذا البحث.
القســم الثــاين :الفــرش :وهــو الكلــات التــي يقـ ُّـل دورهــا وتكرارهــا مــن حــروف القــراءات

املختلــف فيهــا يف القــرآن الكريــم ،ومل ت َّطــرد غالبـ ًا ،فــإن الفــرش إذا ُذكــر فيــه حــرف فإنــه ال يتعــدى

أول حــرف مــن تلــك الســورة إال بدليــل أو إشــارة أو نحــو ذلــك ،وقــد أطلــق عليهــا القـ َّـراء فرشـ ًا؛
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(( (1انظــر :رشح شــعلة للموصــي ( ،)5 /2وإبــراز املعــاين أليب شــامة (ص  ،)319-317ورساج القــارئ البــن القاصــح (-670 /2
 ،)377ورشح طيبــة النــر البــن الناظــم ( ،)711 /2ومقدمــات يف علــم القــراءات ألمحــد القضــاة وزميليــه (ص.)84 :

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

وتفرقــت يف الســور وانتــرت؛ وألهنــا ملــا كانــت مذكــورة يف أماكنهــا
النتشــارها ،كأهنــا انفرشــت َّ

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]١٠ :؛ 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:
( ُيك َِّذ ُبـ َ
ـون)(.)1

قال الشاطبي :

فك ٍ
ُوف َيك ِْذ ُب َ
ياؤ ُه
َو َخ َّف َ
ون َو ُ

تـح ولِلب ِ
بِ َف ٍ
ــم و ُث ِّقـال
اق َ
َ
ني ُض َّ

()2

وهــذا القســم هــو الــذي مجعــت مواضعــه يف ســورة البقــرة ،وهــو الــذي عنيتــه بقــويل يف

عنــوان البحــث« :القــراءات الفرشــية»؛ فــإين مجعــت القــراءات الفرشــية َّّ
الشــا َّذة عــن أيب عمــرو ،دون
املرويــات الــواردة عنــه يف األصــول.

املطلب الثالث :التعريف بالقراءة َّّ
الشا َّذة:

مــن حيــث اللغــة :فالقــراءة مصــدر َقـ َـرأ َي ْقـ َـر ُأ ِقـ َـرا َءةً ،بمعنــى :تــاَّّ ،
والشــا َّذة :اســم فاعــل مــن

وشـ ُ
ـذ شـ ًّ
ـذ يشـ ُّ
شـ َّ
ـذا ُ
ـذو ًذا فهــو شــاذ .وبالرجــوع إىل قواميــس اللغــة يف مــادة (ش ذ ذ) وجــدت مــا
يــي:

(( (1انظر :التيسري للداين (ص ،)72 :والكايف البن ُشيح (ص ،)304 :واإلقناع البن الباذش (.)597 /2
(( (2انظر :متن حرز األماين ووجه التهاين ،املشهور بالشاطبية ،بيت رقم.446 :
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جاء يف هتذيب اللغة لألزهري ما يأيت:
« شــذ الرجــل إذا انفــرد عــن أصحابــه ،وكذلــك كل يشء منفــرد فهــو شــاذ ،وشــذاذ النــاس

الذيــن ليســوا يف قبائلهــم ،وشــذاذ النــاس متفرقوهــم»(.)1

وجــاء يف القامــوس املحيــط لفــروز آبــادي« :شــذ يشــذ شـ ً
ـذا وشــذو ًذا :نــدر عــن اجلمهــور،

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

وقــال ابــن فــارس يف معجــم مقاييــس اللغــة« :شــذ :الشــن والــذال يــدل عــى االنفــراد

واملفارقــة ،شــذ الــيء يشــذ شــذوذ ًا ،وشــذاذ النــاس :الذيــن يكونــون يف القــوم وليســوا مــن قبائلهــم

وال منازهلــم ،وشــذان احلــى املتفــرق منــه»(.)3

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

ونــدر فهــو شــاذ ،وأشــذه غريه..وشــذان احلــى مــا تطايــر منــه»(.)4

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

واالعتــزال( ،)5فالقــراءة َّّ
الشــا َّذة عــى هــذا املعنــى اللغــوي هــي :القــراءة التــي انفــردت وخرجــت

ع ـاَّ عليــه اجلمهــور ،وهــي يف الوقــت نفســه نــادرة وغريبــة ،ولذلــك قــال علــم الديــن الســخاوي
(ت463 :هـــ)« :وكفــى هبــذه التســمية -أي :الشــاذ -تنبيهـ ًا عــى انفــراد الشــاذ وخروجــه عـاَّ عليــه
اجلمهــور»(.)6
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(( (1انظر :هتذيب اللغة لألزهري (.)271/11
(( (2انظر :القاموس املحيط لفريوز آبادي (.)368-367/1
(( (3انظر :معجم مقاييس اللغة البن فارس (.)180/3
(( (4انظر :لسان العرب البن منظور (.)495-494/3
(( (5راجع :ما كتبه الدكتور حممد سامل حميسن حول هذا املوضوع يف كتابه :يف رحاب القرآن (ص.)433 :
القراء للسخاوي (.)234/1
(( (6انظر :مجال َّ

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

وأ َّمــا القــراءة َّّ
الشــا َّذة باملعنــى االصطالحــي ،فــإن معرفــة ذلــك يقتــي الرجــوع إىل املقيــاس

القــراء لقبــول القــراءات ،والرجــوع إىل تقســيمهم ألنــواع القــراءات ،وعــى هــذا
الــذي وضعــه
َّ
األســاس نعــرف مــا ُيقبــل مــن القــراءات ومــاال ُيقبــل ،والقــراءات َّّ
الشــا َّذة هــي مــن القســم الثــاين.
فأقــول :إن املقيــاس الــذي اســتعمله العلــاء كأســاس لقبــول القــراءات يرجــع إىل ثالثــة أشــياء:

تواتــر القــراءة أو صحــة اإلســناد مــع الشــهرة واالســتفاضة ،وموافقتهــا ألحــد املصاحــف العثامنيــة،
وصحتهــا مــن جهــة العربيــة.

وقــد أدرك القدمــاء أمهيــة هــذا املقيــاس ،كــا أهنــم قــد تصــور يف أذهاهنــم مفهــوم القــراءة

َّّ
الشــا َّذة ،وذلــك مــن خــال تقييمهــم للقــراءات ،إال أهنم مل يضعــوا اهتاممهــم يف وضع تعريــف للقراءة

َّّ
الشــا َّذة .غايــة مــا يف األمــر أن هــذا املوضــوع ماثــل يف أذهاهنــم ،وأ َّمــا معرفــة القدمــاء بمقيــاس قبــول
القــراءات فتتجــى يف النصــوص التاليــة :فقــد أورد الســخاوي (ت463 :هـــ) يف كتابــه «مجــال القــراء»
خــر عــن عائشــة  فقــال « :قــال خــاد بــن يزيــد الباهــي (ت220 :هـــ) ،قلــت :ليحيــى بــن

عبــداهلل بــن أيب مليكــة (ت173 :هـــ)َّ ،
أن نافع ـ ًا حدثنــي عــن أبيــك عــن عائشــة أهنــا كانــت تقــرأ:
ﮋ ﮟ ﮠﮊ [النــور ]١٥ :وتقــول :إنــا هــو مــن ولــق الكــذب ،فقــال حييــى :مــا يــرك أن ال تكــون

ســمعته عــن عائشــة ،نافــع ثقــة عــى أيب ،وأيب ثقــة عــى عائشــة ،ومــا يــرين أين قرأهتــا هكــذا ويل كــذا
وكــذا ،..قلــت :ومل أنــت تزعــم أهنــا قــد قــرأت؟ قــال :ألنــه غــر قــراءة النــاس ،ونحــن لــو وجدنــا

رجـ ً
ا يقــرأ بــا ليــس بــن اللوحــن ،مــا كان بيننــا وبينــه إال التوبــة أو رضب عنقــه.)1( »...

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

رغــم أن رواتــه ثقــات ،كــا أن هــذه القــراءة ال ختالــف الرســم العثــاين ،فيحيى طبــق مقياس «الشــهرة
واالســتفاضة» ،وملــا مل جيــده يف هــذه القــراءة أنكرهــا.

(( (1انظر :املصدر السابق (.)234/1
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ونجــد أبــا عبيــد القاســم بن ســام اهلــروي (ت224 :هـــ) يقــول« :املقصــد من القــراءة َّّ
الشــا َّذة

تفســر القــراءة املشــهورة وتبيــن معانيهــا ،وذلــك كقــراءة عائشــة وحفصــة (حافظــوا عــى الصلــوات
والصــاة الوســطى صــاة العــر) »( ،)1يتضــح مــن هــذا النــص َّ
أن أبــا عبيــد القاســم بــن ســام
أعطــى مثــاالً للقــراءة َّّ
الشــا َّذة ،وهــذه الزيــادة ليســت يف الرســم العثــاين فســميت شــاذة.

ويف القــرن الرابــع اهلجــري نجــد اجتــاه العلــاء نحــو هــذا املقيــاس القرائــي يســر بشــكل

واضــح ،فهــذا ابــن جريــر الطــري (ت310 :هـــ) ذكــر يف تفســره جامــع البيــانَّ « :
أن كل مــا كان

مســتفيض ًا يف َقـ َـرأة اإلســام مــن القــراءة فهــو الصــواب الــذي ال جيــوز خالفــه»( .)2وقــال يف موضــع

آخــر مــن تفســره« :غــر جائــز لنــا أن نشــهد بــيء ليــس يف مصاحفنــا مــن الــكالم أنــه مــن كتــاب
اهلل»( .)3وقــال أيض ـ ًا« :وأوىل مــا ُقــرئ بــه كتــاب اهلل مــن األلســن أفصحهــا وأعرفهــا دون أنكرهــا

وأشــذها»(.)4

وقــال أبــو إســحاق الزجــاج (ت311 :هـــ) « :ومــا وافــق املصحــف ،وصــح معنــاه ،وقــرأت

بــه القـ َّـراء فهــو املختــار»( .)5وهــذا النــص مــن الزجــاج يعتــر تقدمـ ًا ملحوظـ ًا يف وضــع صيغــة جتمــع
األركان الثالثــة لقبــول القــراءة ،وهــذا مــا مل نعهــده مــن قبــل.

وهــذه النصــوص فيهــا داللــة واضحــة عــى معرفــة القدمــاء بــا ُيقبــل مــن القــراءات ومــا ال

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

الشــا َّذة عــى املعنــى االصطالحــي ،فلعــل أول تعريــف للقــراءة َّّ
هنائيــة لتعريــف القــراءة َّّ
الشــا َّذة عــى

املعنــى االصطالحــي هــو مــا قالــه أبــو عمــرو عثــان بــن الصــاح الشــهرزوري (ت643 :هـــ) حيث
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(( (1انظر :فضائل القرآن أليب عبيد ( ،)154 /2واإلتقان للسيوطي (.)533 /2
(( (2انظر :جامع البيان للطربي (.)105/2
(( (3انظر :املصدر السابق (.)21/7
(( (4انظر :املصدر السابق (.)93/8
(( (5انظر :معاين القرآن وإعرابه للزجاج (.)367/1

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

قــال« :والقــراءة َّّ
الشــا َّذة مــا نُقــل قرآن ـ ًا مــن غــر تواتــر واســتفاضة متلقــاة بالقبــول مــن األمــة كــا
اشــتمل عليــه املحتســب البــن جنــي وغــره»(.)1

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

الســابقة ،ولعـ َّـل الســبب يف ذلــك يرجــع إىل الضابــط الــذي وضعــه العلــاء للقــرآن الكريــم فقالــوا :

إن القــرآن هــو :مــا نُقــل بــن دفتــي املصحــف نقـ ً
ا متواتــر ًا (.)2

ويتضــح ممــا ســبق أن القــراءات َّّ
الشــا َّذة :هــي مــا فقــدت ركنــ ًا أو أكثــر مــن أركان القــراءة

املقبولــة .كــا ُع ِّرفــت بأهنــا :كل قــراءة بقيــت وراء مقيــاس ابــن اجلــزري الــذي قــال « :ومتــى اختــل

ركــن مــن هــذه األركان الثالثــةُ ،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:

()5
ـي ،ثم
ز َّبــان بــن العــاء بــن عـاَّ ر بــن ال ُعريــان ،وقيــل :ال ُعريــان بــن العــاء بــن عـاَّ ر  ،التميمـ ُّ
املـ ِ
ـاز ُّين ،أبــو عمــرو البــري ،أمــه مــن بنــي َحنِ ْي َفــة ،ومولــده ســنة (68هـــ) أو (70هـــ) بمكــة ،وقــد

نشــأ بالبــرة ،ومــات بالكوفــة أيــام املنصــور(.)6

(( (1انظر :املرشد الوجيز أليب شامة (ص.)184 :
(( (2انظر :لطائف اإلشارات للقسطالين (ص.)69 :
(( (3انظر :النرش يف القراءات العرش البن اجلزري (.)9/1
(( (4انظــر :مجــال القـ َّـراء للســخاوي ( ،)450/2وفيــات األعيــان البــن خلــكان ( ،)466/3وهتذيــب الكــال للمــزي (-120/34
 ،)130ومعرفــة القـ َّـراء الكبــار للذهبــي ( ،)105-100/1وســر أعــام النبــاء للذهبــي ( ،)410-407/6وتاريــخ اإلســام
للذهبــي( ،)683/9وميــزان االعتــدال للذهبــي ( ،)556/4وغايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)292-288/1
(( (5اختلف يف اسمه ،وقيل :اسمه هو كنيته ،أي :أبو عمرو بن العالء ،وما ذكرته ً
أوال هو الراجح.
القراء الكبار للذهبي ( ،)101/1وغاية النهاية البن اجلزري (.)292/1
(( (6انظر :معرفة َّ
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ثاني ًا :مكانته وعلمه:
ُ
وشــيخ القــراءة والعربيــة ،أوحــد أهــل زمانــه ،بــرز يف احلــروف ،ويف
ــراء الســبعة،
أحــد ال ُق َّ

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

تنسـ َ
ـك فأحرقهــا ،وقــد انتهــت إليــه اإلمامــة يف القــراءة
وكانــت دفاتــره مــل َء بيــت إىل الســقف ،ثــم َّ

بالبــرة ،وانتصــب لإلقــراء أيــا َم احلســن البــري ،وهــو مــن التابعــن.

قــال األخفــش (ت215 :هـــ)َ « :مـ َّـر احلســن البــري بــأيب عمرو بــن العــاء وحلقتــه متوافرة،
ِ
كادت العلــاء تكــون
والنَّــاس عكــوف ،فقــال :مــن هــذا؟ قالــوا :أبــو عمــرو ،فقــال :ال إلــه إال اهلل،

أرباب ًا » (.)1

وقــال إبراهيــم بــن إســحاق البغــدادي احلــريب (ت285 :هـــ) وغــره« :كان أبــو عمــرو مــن

الس ـنَّة»(.)2
أهــل ُ

وكان اختيــاره يف قراءتــه التخفيــف والتســهيل مــا وجــد إليــه ســبيالً ،وقــد أطبــق النــاس عــى

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

وقــد انتــرت قــراء ُة أيب عمــرو البــري يف فــرة مــن الفــرات خــارج حــدود البــرة ،فهــذا

ابــن اجلــزري حيكــي حـ َ
ـال زمانــه ،فيقــول« :فالقــراءة التــي عليهــا النَّــاس اليــوم بالشــام واحلجــاز
خاصــة
واليمــن ومــر هــي قــراءة أيب عمــرو ،فــا تــكاد جتــد أحــد ًا ُي َل َّق ـ ُن القــرآن إالَّ عــى حرفــهَّ ،

يف الفــرش ،وقــد ُيطئــون يف األصــول ،ولقــد كانــت الشــام تقــرأ بحــرف ابــن عامــر إىل حــدود
ألن شــخص ًا َقـ ِ
اخلمســائة ،فرتكــوا ذلــك َّ
ـد َم مــن أهــل العــراق ،وكان ُي َل ِّقــن النَّــاس باجلامــع األمــوي

عــى قــراءة أيب عمــرو ،فاجتمــع عليــه خلــق واشــتهرت هــذه القــراءة عنــه»(.)4
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القراء للسخاوي (.)451/2
(( (1انظر :مجال َّ
القراء الكبار للذهبي (.)103/1
(( (2انظر :معرفة َّ
القراء للسخاوي (.)450/2
(( (3انظر :مجال َّ
(( (4انظر :غاية النهاية البن اجلزري (.)292/1

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

ثالث ًا :شيوخه يف القراءة:
أخــذ أبــو عمــرو بــن العــاء القــراءة عــن أهــل احلجــاز ،وأهــل البــرة ،وأهــل الكوفــة،

ــراء الســبعة أكثــر شــيوخ ًا منــه.
وليــس يف ال ُق َّ

فقــرأ القــرآن بمكــة عــى جمموعــة منهــم :ســعيد بــن جبــر ،وجماهــد بــن جــر .وقــرأ يف املدينــة
عــى جمموعــة منهــم :أيب جعفــر يزيــد بــن القعقــاع ،ويزيــد بــن رومــان ،وشــيبة بــن نِ َصــاح .وقــرأ
بالبــرة عــى :حييــى بــن َي ْع ُمــر ،ونــر بــن عاصــم ،واحلســن البــري ،وغريهــم .وقــرأ بالكوفــة

عــى :عاصــم بــن أيب النَّجــود.

رابع ًا :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 ال َّتنُّــوريُ ،
وشــجاع ال َبلخــي،

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

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

خامس ًا :وفاته:

ِ
ـر
ملــا حــرت الوفــا ُة أبــا عمــرو كان ُيغشــى عليــه ويفيــق ،فأفــاق مــن غشــية لــه ،فــإذا ابنُــه بـ ُ

()2
ـر واحــد َّ
أن وفاتــه
يبكــي ،فقــال« :مــا ُيبكيــك وقــد أتــت عـيَّ أربــع وثامنــون ســنة»  ،وقــد َذكــر غـ ُ

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

ويف يــوم وفاتــه جــاء النــاس يعـ ُّـزون أوال َده ،فقــال يونــس بــن حبيــب« :نعزيكــم وأنفســنا بمــن
ِ
ـم أيب عمــرو وزهــدُ ُه عــى مائــة إنســان لكانــوا
ال نــرى شـ ً
ـم علـ ُ
ـبها لــه آخــر الزمــان ،واهلل لــو ُقسـ َ
(( (1سيأيت ترمجة رواته يف الفصل الثاين بإذن اهلل ،كل ٍ
راو يف أول موضع ُذكر فيه.
(( (2انظر :وفيات األعيان البن خلكان (.)469/3
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ـره مــا هــو عليــه»(.)1
ك ُّلهــم علــا َء زهــاد ًا ،واهلل لــو رآه رســول اهلل َ لـ َ َّ

املطلب اخلامس :التعريف
أعنــي هبــا الكتــب املؤلفــة يف القــراءات فقــط ،دون كتــب التفســر واللغــة وغريهــا التــي احتوت

عــى قــراءات شــاذة ،وســواء كانــت هــذه املصنفــات يف القــراءات َّّ
الشــا َّذة فقــط أو احتــوت يف ثناياهــا

عــى قــراءات شــاذة كثــرة ،ولقــد مجعــت املواضــع مــن تســعة كتــب هــي أ ّمهــات كتــب القــراءات
َّّ
ـأعرف هبــذه الكتــب باختصــار؛ لشــهرهتا ،وســأرتبها بحســب وفيــات مؤلفيهــا:
الشــا َّذة ،وسـ َّ

 -1خمتــر يف شــواذ القــرآن مــن كتــاب البديــع ،تأليــف :أبــو عبــداهلل احلســن بــن أمحــد بــن خالويــه
(ت370 :هـــ) ،وهــو كتــاب يف شــواذ القــراءات ،كتابــه املوســوم بـــ (البديــع يف القــراءات) ،رتبه
مؤلفــه عــى تريــب الســور؛ مــن ســورة الفاحتــة إىل ســورة النــاس

(.)2

 -2املحتســب يف تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات واإليضــاح عنهــا ،تأليــف :أبــو الفتــح عثــان بــن
جنــي املوصــي (ت392 :هـــ) ،وهــو كتــاب مصنــف لالحتجــاج للقــراءات القرآنيــة -مــن غــر

القــراءات الســبعة -وربطهــا بقواعــد كالم العــرب ولغاهتــا وهلجاهتــا ،كــا يغــوص يف أرسار
العربيــة وأرسار بياهنــا ،وفلســفة أصواهتــا؛ كلــا ســنحت لــه الفرصــة والحــت لــه املناســبة ،يف

أســلوب عــذب مجيــل ،ومل حيــر املؤلــف مجيــع القــراءات َّّ
الشــا َّذة ،وإنــا يذكــر مــا شــذ عــن
الســبعة وغمــض عــن ظاهــر أهــل الصنعــة( ،)3رتــب املؤلــف املواضــع املذكــورة يف الكتــاب
بحســب ترتيــب الســور(.)4
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(( (1انظر :غاية النهاية البن اجلزري (.)292/1
((ُ (2طبــع عــدة طبعــات بتحقيــق :جوهتلــف برجســرارس ،أوهلــا :طبعــة املطبعــة الرمحانيــة بمــر (ضمــن سلســلة النــرات
اإلســامية).
(( (3انظر :املحتسب البن جني (.)35 /1
((ُ (4طبــع عــدة طبعــات ،منهــا طبعــة دار رسكــن ،بتحقيــق :عــي النجــدي ناصــف ،والدكتــور :عبداحلليــم النجــار ،والدكتــور:
عبدالفتــاح اســاعيل شــلبي.

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

 -3الكامل يف القراءات اخلمسني ،تأليف :أبو القاسم يوسف بن عيل بن ُجبارة اهلذيل (ت465 :هـ) ،يعترب
كتاب الكامل موسوعة قرائية كربى ،أودع املصنف فيها نتاج ما عرفه يف هذا العلم ،وجعلها جامعة
للطرق والروايات والقراءات الكثرية الصحيحة منها والشاذ ،وقد عبَّ ابن اجلزري عن صبغة كتاب

اجلرة من صحيح وشاذ
الذرة وأذن ّ
الكامل املوسوع َّية فقال « :أ َّلف كتابه الكامل الذي مجع فيه بني ّ

()1
القراء وبيان وجوه قراءاهتم
ومشهور ومنكر»  ،يبحث اهلذيل من خالل كتابه الكامل يف مذاهب َّ

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

وأربعامئة وتسع ومخسني رواي ًة وطريق ًا(.)2

ضمن
الروذباري (كان ح ًّيا سنة489 :هـ)َّ ،
 -4جامع القراءات ،تأليف :أبو بكر حممد بن أمحد بن اهليثم ُّ

املصنف كتابه قراءات األئمة العرشة املشهورين ،واختيار أحد عرش إمام ًا آخرين ،ومل يقترص عىل

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

مخسة وعرشين راوي ًا ،ولكل ٍ
عظيم من القراءات
كم ً
راو عدة طرق ،وهكذا ،وقد مجع بني دفتي كتابه ًّ
املتواترة َّّ
والشا َّذة ،فهو بمثابة ديوان جامع للقراءات بأنواعها(.)3

 -5املصبــاح الزاهــر يف القــراءات العــر البواهــر ،تأليــف :أبــو الكــرم املبارك بن احلســن الشــهرزوري
ضمــن املصنــف كتابــه قــراءات األئمــة العــرة املشــهورين مــن غــر اشــراط
(ت550 :هـــ)ّ ،
الصحــة ،لذلــك صنفــه ابــن اجلــزري فيمــن مجعــوا مــا وصــل إليهــم ومل يشــرطوا الصحــة(،)4

ولذلــك فــإن هــذا الكتــاب اشــتمل عــى كثــر مــن القــراءات َّّ
الشــا َّذة املرويــة عــن القـ َّـراء العرشة،
وأ َّمــا مــا خــرج عــن القـ َّـراء العــرة فإنــه ال يذكــره إال نــادر ًا ،ســار يف ذكــر اخلــاف بــن القـ َّـراء
يف الفــرش عــى ترتيــب املصحــف(.)5

(( (1انظر :منجد املقرئني البن اجلزري (ص.)58 :
(( (2أفضل طبعة للكتاب :طبعة جامعة طيبة ،بتحقيق :الدكتور :عمر يوسف محدان ،وتغريد حممد محدان.
(( (3وهو مطبوع ،بتحقيق :الدكتورة :حنان عبدالكريم العنزي.
(( (4انظر :منجد املقرئني البن اجلزري (ص.)19 :
((ُ (5طبع عدة طبعات ،منها طبعة بتحقيق الدكتور :إبراهيم الدورسي.
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ـو َز َاو ِازي (أحــد علــاء
 -6املغنــي يف القــراءات ،تأليــف :حممــد بــن أيب نــر بــن أمحــد الدهــان النَّـ ْ
القــرن الســادس اهلجــري) ،ذكــر املصنــف يف كتابــه اختــاف القـ َّـراء يف األصــول والفــرش يبــدأ

بالقــراءات العــر ثــم يعطــف الشــواذ عليهــا ،الكتــاب مــيء بالقــراءات َّّ
الشــا َّذة ،ســار عــى
القــراء يف الفــرش مــن الفاحتــة إىل النــاس(.)1
ترتيــب املصحــف يف ذكــر اختــاف
َّ

 -7شــواذ القــراءات ،تأليــف :أبــو عبــداهلل حممــد بــن أيب نــر الكرمــاين (أحــد علــاء القرن الســادس
اهلجــري) ،هــذا الكتــاب مــن املصــادر املهمــة يف شــواذ القــراءات؛ ألنــه مجــع كثــر مــن القــراءات

َّّ
الشــا َّذة ،فقــد احتــوى عــى مــادة غزيــرة مــأت مــا يربــو عىل ثالثــن ألــف جــذاذة ،كلها قــراءات

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

ـري (ت616 :هـــ) ،يتناول املصنــف إعراب
 -8إعــراب القــراءات الشــواذ ،تأليــف :أبــو البقــاء ال ُع ْكـ َ

القــراءات َّّ
الشــا َّذة يف القــرآن الكريــم كلــه مــن أول ســورة الفاحتــة وحتــى آخــر ســورة النــاس ،آية
آيــة وســورة ســورة ،ومل يقتــر عــى إعــراب القــراءات َّّ
الشــا َّذة ،وإنــا أعــرب كذلــك القــراءات

الســبع والقــراءات العرش(.)3

 -9التقريــب والبيــان يف معرفــة شــواذ القــرآن ،تأليــف :أبــو القاســم عبدالرمحــن بــن عبداملجيــد
الصفــراوي (ت636 :هـــ) ،اعتمــد املصنــف يف تصنيــف كتابــه عــى كتــب القــراءات املختلفــة
التــي أجــازه شــيوخه هبــا ،فاســتجمع الروايــات والطــرق مــن تلــك الكتــب؛ ممــا يتعلــق بروايــات

القــراءات َّّ
الشــا َّذة ،ثــم أفــرغ تلــك الروايــات وتلــك الطــرق يف كتابــه هــذا يف قالــب حمكــم،

وأســلوب خمتــر بديــع ،قســم تلــك القــراءات إىل أصــول وفــرش ،فبــدأ باألصــول ثــم الفــرش،
ورتــب اخلــاف يف الفــرش عــى ترتيــب املصحــف(.)4
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(( (1وهو مطبوع بتحقيق الدكتور :حممود كابر الشنقيطي.
(( (2وهو مطبوع بتحقيق الدكتور :شمران العجيل.
(( (3وهو مطبوع بتحقيق :حممد السيد أمحد عزوز.
(( (4الكتــاب ُحقــق كرســائل علميــة يف كليــة القــرآن الكريــم باجلامعــة اإلســامية باملدينــة املنــورة ،قــام عــى حتقيقــه ثالثــة مــن
الباحثــن ،وهــم :أحســن ســخاء ،وحييــى عســري ،ونايــف الزهــراين ،والكتــاب مل يطبــع بعــد إىل اآلن.

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

فصل

القراءات الفرشية َّّ
الشا َّذة
املروية عن اإلمام أيب عمرو البرصي يف سورة البقرة
(مجع ًا وتوجيه ًا).
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القــراءات الفرشــية َّّ
الشــا َّذة املرويــة عــن اإلمــام أيب عمــرو البــري يف ســورة البقــرة ،وهــي

عــى النحــو اآليت:

 -1روى األصمعــي( )1عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ [البقــرة ]١٠ :بســكون
الــراء ،هكــذاَ ( :مـ ْـر ٌض)(.)2

التوجيــه :مهــا لغتــان يف مصــدر َمـ ِ
ـور ،وقيــل:
حل ْلــب واحل َلــب .واملـ ُ
ـرض :الفتـ ُ
ـر َض َي ْمـ َـرض ،كا َ

الفســاد ،و ُيطلــق عــى ال ُظلمــة(.)3

 -2قولــه تعــاىل :ﮋﯶ ﯷﮊ [ البقــرة ]١٦ :ومثلهــا مــن واوات اجلمــع()4؛ إذا انفتــح مــا قبلهــا وكانت

الــواو متحركــة مضمومــة ولقيتهــا الم التعريــف ،فـ ُـروي عــن أيب عمــرو فيهــا روايتــن يف الشــواذ:

أوهلــا :كــر الــواو ْ
ـر ِو) وهــو مــا رواه عمــران( )5وحمبــوب( )6عــن أيب عمــرو( ،)7وثانيهــا:
(اشـ َ َ
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ـي ويونــس بــن حبيــب ،وذكرهــا الشــهروزي مــن
(( (1ذكــر الروذبــاري والصفــراوي هــذه القــراءة أليب عمــرو مــن روايــة اجلهضمـ ّ
ـي فقــط .انظــر :جامــع القــراءات للروذبــاري( ،)322 /2واملصبــاح الزاهــر للشــهرزوري ( ،)42 /3والتقريــب
روايــة اجلهضمـ ّ
والبيــان للصفــراوي (ص.)181 :
األصمعــي :هــو أبــو ســعيد عبدامللــك بــن قريــب األصمعــي ،الباهــي ،البــري ،اللغــوي ،اإلخبــاري ،روى القــراءة عــن نافــع،
وأكثــر عــن أيب عمــرو ،وكانــت اخللفــاء جتالســه وحتــب منادمتــه ،وقــد صنــف كثــرا ،مــات يف حــدود ســنة ســت عــرة ومائتــن.
انظــر :ســر أعــام النبــاء للذهبــي ( ،)175/10وغايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)470/1
(( (2انظــر :خمتــر يف شــواذ القــراءات البــن خالويــه (ص ،)10 :واملحتســب البــن جنــي ( ،)53 /1واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي
( ،)383 /1وشــواذ القــراءات للكرمــاين (ص.)51 :
(( (3انظــر :املحتســب البــن جنــي ( ،)54/1ولســان العــرب البــن منظــور ( ،)232 /7والبحــر املحيــط أليب حيــان ( ،)87/1والــدر
املصــون للســمني احللبــي (.)129/1
(( (4مثل قوله تعاىل :ﮋ ﭝ ﭞ ﮊ يف[ البقرة  ]94:و[اجلمعة  ،]6:و ﮋ ﭟ ﭠﮊ [يونس.]٥٤ :
(( (5هــو عمــران بــن موســى ،أبــو موســى القــزاز ،شــيخ مقــرئ ،قــرأ عــى عبدالــوارث عــن أيب عمــرو ،روى القــراءة عنــه عرض ـ ًا
موســى بــن مجهــور وحممــد بــن إســحاق بــن خزيمــة .انظــر :غايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)605/1
(( (6هــو 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
( ،)74/25وغايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)123/2
(( (7انظــر :الكامــل للهــذيل ( ،)17 /5وجامــع القــراءات للروذبــاري ( ،)329 /2واملصبــاح الزاهــر للشــهرزوري ( ،)48 /3واملغنــي
يف القــراءات للنــوازوازي ( ،)387 /1والتقريــب والبيــان للصفــراوي (ص.)183 :

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

فتحهــا ْ
ـر َو) وهــو مــا رواه أبــو زيــد( )1واخلريبــي( )2عنــه (.)3
(اشـ َ َ
التوجيــه :وجــه قــراءة الكــر عــى أصــل التخلــص مــن التقــاء الســاكنني ،ووجــه قــراءة الفتــح

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

 -3روى أبــو حاتــم( )5عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﯻﮊ [البقــرة ]١٦ :بإســكان التــاء،
ـم)(.)6
هكــذاَ ِ :
(ت َار ْ ُتـ ْ
التوجيه :للتخفيف من توايل احلركات ،والضم واإلسكان لغتان(.)7
 -4روى نُعيــم بــن ميــرة( )8عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﭞ ﭟ ﮊ[ البقــرة ]١٧ :بإســكان
الــام ،هكــذا( :يف ُظ ْلــا ٍ
ت)(.)9
َ

(( (1هــو ســعيد بــن أوس بــن ثابــت ،أبــو زيــد األنصــاري النحــوي ،ولــد ســنة عرشيــن ومائــة ،روى القــراءة عــن املفضــل عــن
عاصــم ،وعــن أيب عمــرو ،وكان مــن جلــة أصحابــه ،روى القــراءة عنــه خلــف ،وأبــو حاتــم ،وروح ،مــات ســنة مخــس عــرة
ومائتــن بالبــرة ،عــن أربــع أو مخــس وتســعني ســنة .انظــر :غايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)305/1
(( (2هــو عبــداهلل بــن داود ،أبــو عبدالرمحــن اهلمــداين اخلريبــي ،ثقــة حجــة ،روى القــراءة عــن أيب عمــرو ،وحــدَّ ث عــن األعمــش،
وهشــام بــن عــروة ،روى القــراءة عنــه مســلم بــن عيســى األمحــر ،تــويف ســتة (213هـــ) .انظــر :ســر أعــام النبــاء للذهبــي
( ،)346/9وغايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)418/1
(( (3انظــر :الكامــل للهــذيل ( ،)17 /5وجامــع القــراءات للروذبــاري ( ،)329 /2واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي (،)387 /1
والتقريــب والبيــان للصفــراوي (ص .)183
(( (4انظر :املحتسب البن جني ( ،)55/1وإعراب القراءات الشواذ للعكربي ( ،)125/1والبحر املحيط أليب حيان (.)117/1
(( (5هــو ســهل بــن حممــد بــن عثــان بــن يزيــد ،أبــو حاتــم السجســتاين ،إمــام البــرة يف النحــو والقــراءة ،عــرض القــراءة عــى ســام
الطويــل ،وأيــوب بــن املتــوكل ،واألصمعــي ،روى القــراءة عنــه :حممــد بــن ســليامن ،وعــي املســكي ،وغريمهــا ،تــويف ســنة مخــس
ومخســن ومائتــن ،ويقــال :ســنة مخســن ومائتــن .انظــر :معرفــة القـ َّـراء الكبــار للذهبــي ( ،)434/1وغايــة النهايــة البــن اجلــزري
(.)289/1
(( (6انظر :املغني يف القراءات للنوازوازي ( ،)388 /1وشواذ القراءات للكرماين (ص .)52
(( (7انظر :جامع القراءات للروذباري ( ،)336 /2ولسان العرب البن منظور (.)89 /4
(( (8هــو نُعيــم بــن ميــرة ،أبــو عمــرو الكــويف النحــوي ،روى القــراءة عرض ـ ًا عــن عبــداهلل بــن عيســى ،وروى احلــروف عــن أيب
عمــرو بــن العــاء ،وعاصــم بــن أيب النجــود ،روى احلــروف عنــه :عــي الكســائي ،ويوســف بــن جعفــر ،وغريمهــا ،تــويف ســنة
أربــع وســبعني ومائــة .انظــر :غايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)298/2
(( (9انظر :املغني يف القراءات للنوازوازي (.)389 /1

29

التوجيه :للتخفيف من توايل احلركات ،والضم واإلسكان لغتان مسموعتان (.)1
 -5روى هــارون( )2عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﭚ ﭛ ﭜﮊ [البقــرة ]٣٨ :بإســكان الــدال
(هــدْ َّي)(.)3
وتشــديد اليــاء مــن غــر ألــف بينهــا ،هكــذاُ :

ـم ُأدغمــت يف اليــاء األخــرى؛ وذلــك ألن اليــاء ُيكــر هلــا مــا
التوجيــهُ :قلبــت األلــف يــا ًء ثـ َّ

فجعــل بــدل الكــر هنــا اليــاء(.)4
قبلهــا يف االســم الصحيــحُ ،
-6

روى أمحــد بــن موســى اللؤلــؤي( )5عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﭳ ﭴﮊ [البقــرة]٥١ :

ـن)(.)6
بكرس البــاء ،هكــذا ( َأ ْربِ ِعـ َ

التوجيه :كُرست الباء اتباع ًا لكرسة العني بعدها ،والفتح والكرس لغتان(.)7
 -7روى هارون عن أيب عمرو أنه يقرأ قوله تعاىل :ﮋ ﭟ ﮊ [البقرة ]٥٨ :بالنصب ،هكذاِ :
(ح َّط ًة)(.)8
التوجيه :فيه وجهان:
أ -منصوب عىل املصدر ،أي :احطط عنا ذنوبنا ِح َّط ًة.
ب -مفعول به ،أي :نسألك ِح َّط ًة(.)9
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(( (1انظر :إعراب القرآن للنحاس (ص ،)24 :واملحتسب البن جني ( ،)56/1وإعراب القراءات َّّ
الشا َّذة للعكربي (.)128 /1
(( (2هــو هــارون بــن موســى ،أبــو عبــداهلل األعــور ،عالَّ مــة ،صــدوق ،نبيــل ،لــه قــراءة معروفــة ،روى القــراءة عــن عاصــم اجلحــدري،
وعاصــم بــن أيب النجــود ،وابــن كثــر ،وابــن حميصــن ،وأيب عمــرو بــن العــاء ،مــات هــارون قبــل املائتــن تقريب ـ ًا .انظــر :ســر
أعــام النبــاء للذهبــي ( ،)115/30وغايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)348/2
(( (3انظر :املصباح الزاهر للشهرزوري (.)56 /3
(( (4انظر :الكتاب لسيبويه ( ،)413 /3واملحتسب البن جني ( ،)76 /1وإعراب القراءات الشواذ للعكربي (.)152 /1
(( (5هــو 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
(( (6انظر :املغني يف القراءات للنوازوازي (.)412 /1
(( (7انظر :غرائب القراءات البن مهران (ص ،)130 :والبحر املحيط أليب حيان (.)322/1
(( (8انظر :املصباح الزاهر للشهرزوري (.)46 /3
(( (9انظر :إعراب القرآن للنحاس (ص ،)43 :والكشاف للزخمرشي (ص ،)78 :وإعراب القراءات الشواذ للعكربي (.)161 /1

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

 -8روى هــارون ،واللؤلــؤي ،واألصمعــي ،والســعيدي( ،)1وعبدالــوارث( ،)2كلهــم عــن أيب عمــرو
ِ
ـرةَ)(.)3
أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮇ ﮈ ﮊ [البقــرة ]٦٠ :بكــر الشــن ،هكــذاَ ( :عـ َ
التوجيــه :الكــر والســكون لغتــان ،فقــراءة الكــر لغــة بنــي متيــم ،وقــراءة الســكون لغــة أهــل

احلجاز ( . )4

 -9روى هــارون عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮭ ﮊ [البقــرة ]٦١ :بضــم القــاف ،هكــذا:
(و ُق َّث ِائ َها) (.)5
َ
التوجيــه :الكــر والضــم لغتــان مســموعتان( ،)6قــال ابــن جنّــي« :قــال أبــو الفتــح :الضــم يف
ال ُق َّثـ ِ
ـاء حســن الطريقــة؛ وذلــك أنــه مــن النوابــت ،وقــد كثــر عنهــم يف هــذه النوابــت ال ُف َّعــال»(.)7
 -10روى هــارون عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﭙ ﭚ ﮊ [البقــرة ]٧٠ :بألــف بــن البــاء
والقــاف ،وكــر القــاف ،هكــذاِ َّ :
ــر) (.)8
(إن ال َباق َ
التوجيه :عىل أنه اسم مجع لِب َقرة ،ومثله ا ِ
جل َمل(.)9
جلامل فهو اسم مجع َ
َ
َ َ

(( (1هــو ُن َعيــم بــن حييــى بــن ســعيد ،أبــو عبيــد الســعيدي ،مقــرئ معــروف ،عــرض القــرآن عــى أيب عمــرو ،ومحــزة الزيــات ،روى
القــراءة عنــه ابنــه ،وعبدالرمحــن بــن أيب محــاد .انظــر :غايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)71/1
(( (2هــو عبدالــوارث بــن ســعيد بــن ذكــوان ،أبــو عبيــدة البــري ،إمــام ،حافــظ ،مقــرئ ،ثقــة ،عــرض القــرآن عــى أيب عمــرو ،روى
القــراءة عنــه ابنــه عبدالصمــد ،كان فقيهـ ًا ،ثقــة حجــة ،موصوفـ ًا بالعبــادة والديــن والفصاحــة والبالغــة ،مــات ســنة ثامنــن ومائــة.
انظــر :معرفــة القـ َّـراء الكبــار للذهبــي ( ،)97 /1وغايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)478/1
(( (3انظر :جامع القراءات للروذباري ( ،)341 /2والتقريب والبيان للصفراوي (ص.)199 :
(( (4انظر :إعراب القرآن للنحاس (ص ،)44 :واملحتسب البن جني ( ،)85 /1وإعراب القراءات َّّ
الشا َّذة للعكربي (.)164 /1
(( (5انظر :املصباح الزاهر للشهرزوري (.)65 /3
(( (6انظــر :املحتســب البــن جنــي ( ،)87 /1وإعــراب القــراءات َّّ
الشــا َّذة للعكــري ( ،)166 /1واجلامــع ألحــكام القــرآن للقرطبــي
(.)145 /2
(( (7انظر :املحتسب البن جني (.)87 /1
(( (8انظر :الكامل للهذيل( ،)44 /5واملغني للنوازوازي (.)426 /1
(( (9انظر :معاين القرآن لألخفش ( ،)281 /1والتبيان للعكربي (ص ،)75 :والبحر املحيط أليب حيان (.)410/1
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 -11روى هـــارون ،وعباس( )1عـــن أيب عمرو أنه يقرأ قوله تعـــاىل :ﮋﭛ ﭜ ﮊ [البقـــرة ]٧٠ :بالتاء
مع تشـــديد الشـــن وألف بعدها ورفع اهلاء ،هكذا( :ت ََّشـــا َب ُه)(.)2

التوجيه :أصلها ( َتت ََشا َب ُه) ُفأبدلت التاء الثانية شين ًا ،ثم ُأدغمت يف الشني األخرى(.)3
 -12روى األصمعـــي عـــن أيب عمرو أنه يقرأ قولـــه تعـــاىل :ﮋ ﭨ ﭩ ﮊ [البقـــرة ]٧١ :بالفتح من غري
تنوين ،هكـــذا( :ال َذ ُل َ
ول)(.)4

التوجيـــه :عىل أهنا نفـــي ،وخرب النفي مضمر ،وجيـــوز :ال هي َ
َ
احلرث،
ذلول وال هي تســـقي

هي ُم َس َّل َم ٌة(.)5

 -13روى عبدالـــوارث عن أيب عمرو أنه يقرأ قولـــه تعاىل :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﮊ [البقـــرة ]٨٣ :برفع
الالم ،هكـــذا( :إلَّ َق ِل ٌيل)(.)6
ٍ
التوجيـــه :عـــى َّ
حينئذ ال عمل هلا،
أن (إلَّ ) وما بعدها يف موضع صفـــة بمنزلة غري ،فــــ (إلَّ )

نظري ذلك قوله تعـــاىل :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ [األنبياء.)7(]٢٢ :
ُ
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ـوده عــى أيب
(( (1هــو عبــاس بــن الفضــل بــن عمــرو بــن عبيــد الواقفــي األنصــاري ،املقــرئ ،القــايض ،املوصــي ،قــرأ القــرآن وجـ َّ
عمــرو بــن العــاء ،قــال الذهبــي « :وإنــا مل يشــتهر؛ ألنــه مل جيلــس لإلقــراء» ،مــات ســنة ســت وثامنــن ومائــة ،وقيــل :ســنة مخــس
وتســعني ومائــة .انظــر :معرفــة القـ َّـراء الكبــار للذهبــي ( ،)96/1وغايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)353/1
(( (2انظــر :املصبــاح الزاهــر للشــهرزوري ( ،)71 /3واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي ( ،)426 /1والتقريــب والبيــان للصفــراوي
(ص .)202
(( (3انظر :إعراب القرآن للنحاس (ص ،) 48 :والتبيان للعكربي (ص ،)75 :واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي (.)187 /2
(( (4انظر :الكامل للهذيل (.)32 /5
(( (5انظــر :إعــراب القــرآن للنحــاس (ص ،) 48 :واجلامــع ألحــكام القــرآن للقرطبــي ( ،)188 /2والبحــر املحيــط أليب حيــان (/1
.)414
(( (6انظــر :املصبــاح الزاهــر للشــهرزوري ( ،)75 /3واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي ( ،)436 /1والتقريــب والبيــان للصفــراوي
(ص.)203 :
(( (7انظر :الكتاب لسيبويه ( ،)331 /2والبحر املحيط أليب حيان ( ،)463/1والدر املصون للسمني (.)469/1

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

جلعفــي( )1عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﭫ ﮊ [البقــرة ]٨٥ :بتشــديد
 -14روى حســن ا ُ

الظــاء وفتــح اهلــاء مــن غــر ألــف ( َت َّظ َهـ ُـر َ
ون) ،وروى هــارون عنــه بضــم التــاء وختفيــف الظــاء
وألــف بعدهــا وكــر اهلــاء ( ُت َظ ِ
اهـ ُـر َ
ون)(.)2
التوجيــه :قــراءة التشــديد والقــر أصلهــا َت َت َظ َهـ ُـرون عــى وزن َت َت َف َعلــون ،مضــارع َت َظ َهـ َـر عــى

وزن َت َف َعـ َـل ،ثــم ُأدغمــت التــاء الثانيــة يف الظــاء؛ لقــوة الظــاء يف الصفــة فصــارت ( َت َّظ َهـ ُـرون) ،وأ َّمــا
قــراءة ( ُت َظ ِ
اهـ ُـر َ
ون) فهــي مضــارع َظاهــر عــى وزن فاعــل؛ للمشــاركة بــن اثنــن ،وكلهــا ترجــع إىل
معنــى املعاونــة والتنــارص مــن املظاهــرة(.)3
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روى يونــس( ،)4وعبدالــوارث عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌﮊ [البقــرة:

 ]٨٥بالتــاء ،هكــذاُ ( :تـ َـر ُّد َ
ون)(.)5

ِ

ـات نظــر ًا لقولــه تعــاىل :ﮋ ﮀ ﮁ ﮊ [ البقــرة:
التوجيــه :فيــه وجهــان :االلتفــات وعدمــه ،فااللتفـ ُ

]٨5

 ،وعــد ُم االلتفــات نظــر ًا لقولــه تعــاىل :ﮋ ﭸﮊ [البقــرة.)6( ]٨5 :

جلعفــي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﯕ ﮊ [ البقــرة ]٨٧ :بمــد اهلمــزة
 -16روى حســن ا ُ
(وآ َيدْ َنــا ُه)(.)7
وختفيــف اليــاء ،هكــذاَ :

(( (1هــو حســن بــن عــي بــن الوليــد ،أبــو عبــداهلل اجلعفــي ،موالهــم الكــويف ،الزاهــد ،أحــد األعــام ،قــرأ عــى محــزة ،وهــو أحــد
الذيــن خلفــوه بالقــراءة ،وروى القــراءة عــن شــعبة ،وأيب عمــرو ،مــات يف ذي القعــدة ســنة ثــاث ومائتــن عــن أربــع وثامنــن
ســنة .انظــر :هتذيــب الكــال للمــزي ( ،)449/6وغايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)247/1
(( (2انظر :جامع القراءات للروذباري ( ،)346/2واملصباح الزاهر للشهرزوري ( ،)76 /3والتقريب والبيان للصفراوي (ص.)204 :
(( (3انظــر :املحــرر الوجيــز البــن عطيــة ( ،)175/1والبحــر املحيــط أليب حيــان ( ،)469/1والــدر املصــون للســمني احللبــي
(.)479/1
(( (4هــو يونــس بــن حبيــب ،أبــو عبدالرمحــن الضبــي ،البــري ،النحــوي ،روى القــراءة عرضـ ًا عــن أبــان بــن يزيــد ،وأيب عمــرو بــن
العــاء ،وأخــذ العربيــة عنــه ،تــويف :يف حــدود اثنتــن وثامنــن ومائــة .انظــر :ســر أعــام النبــاء للذهبــي ( ،)596/12وغايــة
النهايــة البــن اجلــزري (.)406/2
(( (5انظر :جامع القراءات للروذباري ( ،)347/2واملصباح الزاهر للشهرزوري ( ،)77 /3والتقريب والبيان للصفراوي (ص.)204 :
(( (6انظر :إعراب القراءات الشواذ للعكربي ( ،)186/1والبحر املحيط أليب حيان ( ،)473/1والدر املصون (.)490/1
(( (7انظر :املحتسب البن جني ( ،)95 /1وجامع القراءات للروذباري ( ،)348 /2والتقريب والبيان للصفراوي (ص.)205 :
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قويناه(.)1
التوجيه :آيدته عىل وزن أفعلته ،من األَ ْيد ،وهو القوة ،وآ َيدْ نَا ُه أيَّ :
 -17روى اللؤلــؤي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﯧ ﯨ ﮊ [البقــرة ]٨٨ :بضــم الــام،
هكــذاُ ( :غ ُلــف)(.)2

التوجيــه :قيــل :هــو مجــع ِغـ َ
وخــر ،أي :قلوبنــا أوعيــة للعلــم فــا باهلــا ال
خــار ُ ُ
ـاف ،مثــلَ ِ :

تفهــم عنــك وقــد وعينــا علـ ًا كثــر ًا! وقيــل :املعنــى :فكيــف يعــزب عنها علــم حممــد .)3(
 -18روى عبــاس عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ [البقــرة ]٩١ :بفتــح اهلمــزة
والــزاي ،هكذا( :بِـ َـا َأ ْنـ َـز َل)(.)4

التوجيــه :فعــل مـ ٍ
ـاض رباعــي مبنــي للفاعــل ،وفاعلــه ضمــر مســترت تقديــره هــو ،يعــود عــى

لفــظ اجلاللــة املذكــور قبلــه يف قولــه :ﮋ ﮏ ﮐ ﮑﮊ [البقــرة.)5( ]٩١ :

جلعفــي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮎ ﮊ [البقــرة ]٩٧ :حيــث جــاءت بفتــح
 -19روى ا ُ
ب ِائ َ
يــل) ،وروى عبدالوهــاب
اجليــم والــراء ،وبألــف قبــل اهلمــزة وبيــاء بعدهــا ،هكــذاَ :
(ج ْ َ
رب ِائـ َـل)(.)7
اخل َّفــاف( )6عنــه كذلــك إال أنــه بغــر يــاء ،هكــذاَ :
(ج َ
التوجيــه :هــذه الكلمــة وردت فيهــا قــراءات كثــرة ،كل منهــا لغــةِ ،
و(ج ِربيــل) كلمــة أعجميــة،
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(( (1انظر :املحتسب البن جني ( ،)95 /1ولسان العرب البن منظور ( ،)76 /3والبحر املحيط أليب حيان (.)480 /1
(( (2انظــر :خمتــر يف شــواذ القــراءات البــن خالويــه (ص ،)15 :وجامــع القــراءات للروذبــاري ( ،)348 /2والتقريــب والبيــان
للصفــراوي (ص.)205 :
(( (3انظر :املحرر الوجيز البن عطية ( ،)177 /1واجلامع للقرطبي ( ،)246/2والبحر املحيط أليب حيان (.)483/1
(( (4انظر :جامع القراءات للروذباري ( ،)349 /2والتقريب والبيان للصفراوي (ص.)205 :
(( (5انظر :احلجة للفاريس ( ،)385 /2والكشف ملكي ( ،)400 /1واملوضح البن أيب مريم (.)429 /1
(( (6هــو عبدالوهــاب بــن عطــاء بــن مســلم أبــو نــر اخل َّفــاف ،العجــي ،البــري ،ثــم البغــدادي ،ثقــة مشــهور ،روى القــراءة عــن
أيب عمــرو ،وعــن أبــان بــن يزيــد عــن عاصــم ،مــات ببغــداد ســنة أرب ـ ٍع ومائتــن تقريب ـ ًا .انظــر :غايــة النهايــة البــن اجلــزري
(.)479/1
(( (7انظر :املغني يف القراءات للنوازوازي (.)443 /1

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

قــد تالعبــت يف نطقهــا العــرب؛ فيكــون ت َْأ ِد َيت َُهــا عــى حســب مــا يــروي الــراوي(.)1
 -20روى الســعيدي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮊ [البقــرة]١٠٢ :

ـاري)(.)2
بغــر نــون ،هكــذا( :بِ َضـ ِّ

التوجيــه :قيــل أن النــون ُحذفــت ختفيفـ ًا ،وقيــل :أن النــون ُحذفــت ألجــل اإلضافــة ،أي :أنــه
أراد (ومــا هــم بضــاري أحـ ٍ
ـد) ،ثــم فصــل بــن املضــاف واملضــاف إليــه بحــرف اجلــر(.)3
ِّ
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روى يونــس عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ

[البقــرة]١٠٧ :

برفــع الــام ،هكــذاُ ( :م ُلـ ُ
ـك)(.)4

التوجيــه :هــذه القــراءة لغــة معروفــة ،وكذلــك كل مــا كان عــى وزن ( ُف ُعــل)؛ جيــوز فيــه

ــحت ،و ُف ْلــك و ُف ُلــك(.)5
وس ُ
وس ْ
ــحت ُ
ور ُعــبُ ،
التخفيــف والتثقيــل ،مثــلُ :ر ْعــب ُ

 -22روى عبدالــوارث عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﭿ ﮀﮊ [البقــرة ]١٠٨ :بكــر الســن،
وبيــاء بــدل اهلمــز ،هكــذا( :كــا ِسـ َ
ـيل)(.)6
ـال يســال ومهــا يتســاوالن ،فهــوِ :
ـف مــن
كخيـ َ
التوجيــه :هــذه القــراءة عــى لغــة مــن قــالَ :سـ َ َ َ

ـاف ،وقيــل يف توجيههــا كذلــك :كــر الســن :ألنــه أســقط ضمتهــا ،ونقــل إليهــا كــرة اهلمــزة؛
َخـ َ
وس ـكَنت اهلمــزة ،فل ـاَّ ســكنت اهلمــزة وقبلهــا كــر ٌة انقلبــت يــاء ،وإنــا ُط ِلــب
فانكــرت الســن َ

بذلــك التيســر(.)7

(( (1انظر :املحتسب البن جني ( ،)97 /1واإلفصاح البن هبرية (ص ،)418 :وإعراب القراءات الشواذ للعكربي (.)189 /1
(( (2انظر :جامع القراءات للروذباري ( ،)352 /2والتقريب والبيان للصفراوي (ص.)207 :
(( (3انظر :املحتسب البن جني ( ،)103 /1واملحرر الوجيز البن عطية ( ،)188 /1وإعراب القراءات الشواذ للعكربي (.)194 /1
(( (4انظر :املصباح الزاهر للشهرزوري (.)84 /3
(( (5انظر :الكتاب لسيبويه ( ،)114 /4وغرائب القراءات البن مهران (ص.)169 :
(( (6انظــر :جامــع القــراءات للروذبــاري ( ،)353 /2واملصبــاح الزاهــر للشــهرزوري ( ،)85 /3واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي
( ،)453 /1والتقريــب والبيــان للصفــراوي (ص.)208 :
(( (7انظر :اإلفصاح البن هبرية (ص ،)422 :وإعراب القراءات الشواذ للعكربي ( ،)198 /1والبحر املحيط أليب حيان (.)555/1
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 -23روى األصمعــي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮦﮊ [البقــرة ]١١٦ :بضــم الواو وإســكان
(و ْلــد ًا)(.)2
الــام حيــث وقع يف القــرآن الكريــم( ،)1هكــذاُ :

وو ْثــن ،و َأ َســد و ُأ ْســد ،وقيــل أن
(و َلــد) ،كقوهلــمَ :و َثــن ُ
التوجيــه :هــذه القــراءة عــى أهنــا مجــع َ

والو ْلــد بالضــم :األهــل ،وقيــل :مهــا لغتــان يف الولــد كقوهلــم :ال َب َخــل
الو َلــد بالفتــح :االبــن واالبنــةُ ،
َ
وال ُب ْخــل ،فيتفــق لفــظ الواحــد يف إحــدى اللغتــن مــع لفــظ اجلمــع كــا قالــوا :ال ُف ْلــك ،يف الواحــد ويف
اجلمع ( . )3

 -24روى هــارون ،وعبــاس عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﭼ ﮊ [البقــرة ]١٢٩ :بإســكان
()5
()4
ـي عنــه باالختــاس(.)6
ـم)  ،واجلهضمـ ّ
ـي وحســن اجلُ ْعفـ ّ
امليــم ،هكــذا( :و ُي َع ِّل ْم ُهـ ْ

التوجيه :للتخفيف من توايل احلركات ،وهي لغة متيم(.)7
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(( (1هــذه القــراءة هبــذه الكيفيــة وردت صحيحــة عــن القـ َّـراء العــرة يف ســتة مواضــع فقــط مــن هــذا اللفــظ يف القــرآن الكريــم:
وهــي أربعــة مواضــع يف ســورة مريــم [اآليــات ،]92 ،91 ،88 ،77 :وموضــع يف ســورة الزخــرف [آيــة ،]81 :وموضــع يف ســورة
نــوح [آيــة ،]21 :فأ ّمــا مواضــع ســورة مريــم وموضــع ســورة الزخــرف :فالــذي يقرأهــا بضــم الــواو وســكون الــام ،مهــا :محــزة
والكســائي فقــط ،وأ َّمــا موضــع ســورة نــوح فالــذي يقرأهــا هبــذه الرتمجــة هــم :ابــن كثــر وأبــو عمــرو ومحــزة والكســائي ويعقوب
وخلــف ،وأ َّمــا اخلــاف يف غــر هــذه املواضــع الســتة فهــو مــن الشــاذ .انظــر :النــر البــن اجلــزري (.)1948 -1801 /5
(( (2انظر :املغني يف القراءات للنوازوازي (.)455 /1
(( (3انظر :احلجة للفاريس ( ،)506 /3والكشف ملكي ( ،)92 /2واملوضح البن أيب مريم (.)824/2
(( (4وكذلــك نُقلــت هــذه القــراءة أليب عمــرو مــن روايــة عبيــد وعبدالــوارث .انظــر :جامــع القــراءات للروذبــاري (،)337 /2
واملصبــاح الزاهــر للشــهرزوري ( ،)93 /3والتقريــب والبيــان للصفــراوي (ص.)194 :
(( (5هــو عــي بــن نــر بــن عــي بــن صهبــان ،أبــو احلســن اجلهضمــي البــري ،روى القــراءة عــن أيب عمــرو بــن العــاء ،روى عنــه
القــراءة ابنــه نــر ،مــات ســنة تســع وثامنــن ومائــة .انظــر :هتذيــب الكــال للمــزي ( ،)157/21وغايــة النهايــة البــن اجلــزري
(.)582/1
(( (6انظــر :جامــع القــراءات للروذبــاري ( ،)337 /2واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي ( ،)463 /1والتقريــب والبيــان للصفــراوي
(.)195 /1
(( (7انظر :املحتسب البن جني ( ،)109/1واإلفصاح البن هبرية (ص.)432 :

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.
ـي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ـي ،واألَصمعـ ّ
جل ْعفـ ُّ
 -25روى ا ُ

ﯹ ﯺ ﮊ [البقــرة ]١٤١ - ١٤٠ :باليــاء ،هكــذاَ ( :ي ْع َم ُلـ َ
ـون)(.)1

التوجيه :ملناسبة قوله تعاىل :ﮋ ﮃ ﮄﮊ [البقرة ،]١٣٧ :وقوله تعاىل :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ [البقرة.)2(]١٣٧ :
-26

روى يونــس بــن حبيــب عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ [البقــرة]١٥٠ :

بالتــاء ،هكــذاَ ( :ت ُكـ َ
ـون)(.)3

التوجيــه :جــاز التأنيــث والتذكــر يف (تكــون)؛ ألن بعدهــا ﮋ ﮨﮊ [البقــرة ]١٥٠ :وهــي مؤنــث

غــر حقيقــي(.)4
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روى هــارون عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ [البقــرة]١٥٨ :

ف)(.)5
ـو َ
بالتــاء بعــد اليــاء وختفيــف الطــاء ،هكــذاَ ( :ي َت َطـ َّ

ف) ،وإنــا يف القــراءة الصحيحــة
ـو َ
التوجيــه :هــذه القــراءة عــى األصــل ،ألن األصــلَ ( :ي َت َطـ َّ

أدغمــت التــاء يف الطــاء( .)6

(( (1انظــر :الكامــل للهــذيل ( ،)79 /5وجامــع القــراءات للروذبــاري ( ،)360 /2واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي (،)466 /1
والتقريــب والبيــان للصفــراوي (ص.)211 :
(( (2انظر :جامع البيان للطربي ( ،)448 /1والكامل للهذيل (.)79/5
(( (3انظر :املصباح الزاهر للشهرزوري (.)98 /3
(( (4انظر :الكامل للهذيل ( ،)81 /5والبحر املحيط أليب حيان (.)41 /2
(( (5انظر :املصباح الزاهر للشهرزوري (.)100 /3
(( (6انظر :إعراب القرآن للنحاس (ص ،)72 :واملصباح الزاهر للشهرزوري ( ،)100 /3والبحر املحيط أليب حيان (.)67 /2
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ـي ،و ُع َبيــد( )1عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮱﮊ [البقــرة ]١٥٩ :باختــاس
 -28روى اجلهضمـ ّ

ضمــة النــون( ،)2وروى أبــو زيــد عنــه بإســكان النــون يف ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﮊ [البقــرة ]١٥٩ :يف
هذيــن املوضوعــن ال غري(.)3

التوجيه :للتخفيف من توايل احلركات ،وهي لغة متيم(.)4
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روى عبدالــوارث عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ [البقــرة]١٧٣ :

ـم امل ْي َتـ ُة)( ،)5وروى
برفــع تــاء (امل ْي َتـ ُة) ،مــع فتــح احلاء والــراء يف َ
(حـ َّـر َم) ،هكــذا( :إِ َّنــا َحـ َّـر َم َع َلي ُكـ ُ
ـم فاعلــه(.)6
حمبــوب عنــه برفــع تــاء (امل ْي َتـ ُة) ،وضــم احلــاء وكــر الــراء يف ُ
(حـ ِّـر َم) عــى مــا مل يسـ َّ

التوجيــه :أ َّمــا روايــة عبدالــوارث فعــى َّ
أن (مــا) بمعنــى :الــذي ،أي :إِ َّن الــذي َح َّرمــه عليكــم

امليت ـ ُة .وأ َّمــا روايــة حمبــوب ففــي (مــا) وجهــان :أحدمهــا :أن تكــون بمعنــى الــذي ،واآلخــر :أن

تكــون كا َّفة(.)7
-30

روى عبــاس ،وهــارون عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﯝ ﯞﮊ [البقــرة]١٧٤ :

اجلهضمــي عنــه باالختــاس(.)8
ــم) ،وروى
ّ
بإســكان امليــم األوىل ،هكــذا( :وال ُي َك ِّل ْم ُه ُ
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(( (1هــو ُع َب ْيــد بــن عقيــل بــن صبيــح ،أبــو عمــرو اهلــايل ،البــريٍ ،
راو ،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 ومائتــن .انظــر :هتذيــب الكــال للمــزي ( ،)221/19وغايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)496/1
(( (2انظــر :جامــع القــراءات للروذبــاري ( ،)337 /2واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي ( ،)475 /1والتقريــب والبيــان للصفــراوي
(ص.)195 :
(( (3انظر :املصباح الزاهر للشهرزوري ( ،)99 /3والتقريب والبيان للصفراوي (ص.)198 :
(( (4انظر :املحتسب البن جني ( ،)109/1واإلفصاح البن هبرية (ص.)432 :
(( (5انظر :الكامل للهذيل( ،)89 /5واملغني يف القراءات للنوازوازي (.)479 /1
(( (6انظــر :الكامــل للهــذيل( ،)90 /5وجامــع القــراءات للروذبــاري ( ،)365 /2واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي (،)480 /1
والتقريــب والبيــان للصفــراوي (ص.)215 :
(( (7انظــر :إعــراب القــرآن للنحــاس( ص ،)75 :وإعــراب القــراءات الشــواذ للعكــري ( ،)226 /1والــدر املصــون للســمني احللبــي
(.)235 /2
(( (8انظر :املغني يف القراءات للنوازوازي (.)483 /1

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

التوجيه :للتخفيف من توايل احلركات ،وهي لغة متيم(.)1
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روى هــارون عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﭵ ﭶﮊ [البقــرة]١٧٧ :

ــن)(.)2
باليــاء مــكان الــواو ،هكــذا( :وا ُملوفِ َ

التوجيه :منصوب بفعل مقدر عىل املدح أو االختصاص ،أي :أمدح أو أخص(.)3
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روى حمبــوب ،وعبــاس عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﭺﮊ [البقــرة]١٧٧ :

ــر َ
ون) (.)4
بالــواو مــكان اليــاء ،هكــذا:
َّ
(والصابِ ُ

التوجيه :عطف ًا عىل قوله تعاىل :ﮋ ﭵﮊ [البقرة.)5(]١٧٧ :

 -33روى أبــو عمــرو عــن جماهــد أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮘ ﮙﮊ [البقــرة ]١٨٥ :بالنصــب،
ــهر َر َم َض َ
هكــذاَ :
ــان)(.)6
(ش َ

ـهر رمضــان ،أو عــى الظرفيــة ،أو أنــه منصــوب
التوجيــه :بالنصــب عــى اإلغــراء أي :عليكــم شـ َ
بفعــل مضمــر تقديــره :الزمــوا أو صومــوا(.)7

 -34قــرأ أبــو عمــرو يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮈ ﮉﮊ [البقــرة ]١٨٧ :بقــر العــن يف روايــة ،هكــذا:
( َع ِك ُف َ
ــون)(.)8
خصــت هــذه القــراءة البيــت احلــرام ،وقيــل :وجــه هــذه القــراءة إرادة اجلنــس،
التوجيــه :قيــلَّ :
(( (1انظر :املحتسب البن جني ( ،)109/1واإلفصاح البن هبرية (ص.)432 :
(( (2انظر :جامع القراءات للروذباري ( ،)366 /2والتقريب والبيان للصفراوي (ص.)216 :
(( (3انظر :إعراب القراءات الشواذ للعكربي ( ،)228 /1واجلامع للقرطبي ( ،)58/3والبحر املحيط أليب حيان (.)140 /2
(( (4انظــر :جامــع القــراءات للروذبــاري ( ،)366 /2واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي ( ،)485 /1والتقريــب والبيــان للصفــراوي
(ص .)217
(( (5انظر :إعراب القراءات الشواذ للعكربي ( ،)229 /1واجلامع للقرطبي ( ،)58/3والبحر املحيط أليب حيان (.)140 /2
(( (6انظر :الكامل للهذيل ( ،)105 /5وشواذ القراءات للكرماين (ص.)84 :
(( (7انظر :معاين القرآن لألخفش ( ،)352 /1و إعراب القرآن للنحاس (ص ،)80 :وإعراب القراءات الشواذ للعكربي (.)232 /1
(( (8انظر :خمترص يف شواذ القراءات البن خالويه (ص.)19 :
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أي :جنــس املســجد ،فيشــمل القليــل والكثــر(.)1
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القــزاز عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﯔﮊ [البقــرة]١٩٦ :
روى حمبــوب ،وعمــران
ّ

ــرةُ)(.)2
بالرفــع ،هكــذا( :وال ُع ْم َ

رفع
التوجيــه :قــراءة الرفــع عــى االبتــداء و ﮋ ﯕﮊ خــره ،ويشــر إىل أن العمــرة مســحب ٌة؛ ولذلــك َ
َف َق َط َع َهــا عــن األمر(.)3

 -36روى مســعود( )4عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﯡ ﯢ ﯣﮊ [البقــرة ]١٩٦ :بكــر الــدال
وتشــديد اليــاء ،هكــذا( :اهلـ ِ
ـد ُّي)(.)5
َ

وه ِد َّي ـ ٌة ،والتخفيــف لغــة أهــل
التوجيــه :التخفيــف والتشــديد لغتــان ،الواحــدة منهــاَ :هدْ َي ـ ٌة َ

وس ـ ْفىل قيــس ،واهلَــدْ ي :مــا ُيــدَ ى إىل احلــرم مــن النَّ َعــم(.)6
احلجــاز ،والتشــديد لغــة بنــي متيــم ُ

 -37روى نُعيــم بــن ميــرة عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﯵﮊ [البقــرة ]١٩٦ :بإســكان
الســن ،هكــذا( :نُس ٍ
ــك)(.)7
ْ
التوجيــه :ضــم الســن وإســكاهنا لغتــان ،ويظهــر أن االســكان لغــة متيــم ،والضــم لغــة أهــل

ـر) ،والنســك :مصــدر ،وقيــل :هــو مجــع نســيكة ،والنســيكة الذبيحــة؛ التــي
احلجــاز ،كــا يف (ال ُعـ ْ
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(( (1انظــر :خمتــر يف شــواذ القــراءات البــن خالويــه (ص ،)19 :واملحــرر الوجيــز البــن عطيــة ( ،)259 /1والبحــر املحيــط أليب
حيــان (.)221 /2
(( (2انظر :الكامل للهذيل ( ،)116 /5واملغني يف القراءات للنوازوازي (.)497 /1
(( (3انظــر :املحــرر الوجيــز البــن عطيــة ( ،)268 /1و إعــراب القــراءات الشــواذ للعكــري ( ،)237 /1والبحــر املحيــط أليب حيــان
(.)255 /2
(( (4هــو مســعود بــن صالــح الســمرقندي ،لــه اختيــار يف القــراءة رواه اهلــذيل ،قــرأ عــى أيب عمــرو وغــره ،روى القــراءة عنــه :أمحــد
بــن عبــداهلل الكرابيــي ،تــويف ســنة مخــس وأربعــن ومائتــن .انظــر :الكامــل للهــذيل ( ،)213 /1وغايــة النهايــة البــن اجلــزري
(.)258/2
(( (5انظر :الكامل للهذيل (.)117 /5
(( (6انظر :لسان العرب البن منظور ( ،)358 /15واملصباح املنري للفيومي (ص ،)636 :وفتح القدير للشوكاين (ص.)126 :
(( (7انظر :الكامل للهذيل ( ،)117 /5واملغني يف القراءات للنوازوازي (.)498 /1

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

تذبــح بمكــة؛ لفعــل يشء يســتوجب ذلــك(.)1
 -38روى هــارون عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﭷ ﭸ ﮊ [البقــرة ]٢٠٤ :بضــم اليــاء وفتــح
ـهدُ اهللَ)(.)2
الشــن وتشــديد اهلــاء وكرسهــا ،ونصــب لفــظ اجلاللــة ،هكــذا( :و ُي َشـ ِّ

التوجيــه :مضــارع َ
ـهدَ ) ،مض َّعــف العــن ،وفاعلــه ضمــر مســترت يعــود عــى (مــن) يف قولــه
(شـ َّ

تعــاىل :ﮋﭯ ﭰ ﭱ ﭲﮊ [البقــرة ،]٢٠٤ :ولفــظ اجلاللــة مفعــول بــه.

 -39روى هــارون عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊﮊ [البقــرة ]٢٠٥ :بفتــح
حلـ ْـر ُ
(وي َلـ ُ
ث والن َْسـ ُـل) مرفوعــان(.)3
ـك) ،و(ا َ
اليــاء والــام ورفــع الــكاف يف َ ْ

حلـ ْـر ُ
ـك َ ْي َلـ ُ
التوجيــه :هــي لغــة مــن َه ِلـ َ
ث) مرفــوع عــى الفاعليــة ،و (الن َْسـ ُـل) معطــوف
ـك ،و(ا َ
عليــه (.)4

 -40روى خارجــة( )5عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﮊ [البقــرة ]٢١٠ :بيــاء
ـع)(.)6
رجـ ُ
مضمومــة وفتــح اجليــم ،هكــذاُ ( :ي َ

رج ُع)؛ ألن ﮋﯽﮊ مؤنث غري حقيقي(.)7
التوجيه :جاز التذكري والتأنيث يف ( ُي َ

(( (1انظر :الكشاف للزخمرشي (ص ،)119 :وزاد املسري البن اجلوزي ( ،)114 /1والتبيان للعكربي (ص.)160 :
(( (2انظر :جامع القراءات للروذباري ( ،)375 /2والتقريب والبيان للصفراوي (ص.)220 :
(( (3انظر :املغني يف القراءات للنوازوازي (.)502 /1
(( (4انظر :املحرر الوجيز البن عطية ( ،)280 /1والبحر املحيط أليب حيان ( ،)330 /2والدر املصون للسمني احللبي (.)352 /2
(( (5هــو خارجــة بــن مصعــب ،أبــو احلجــاج الرسخــي ،أخــذ القــراءة عــن نافــع ،وأيب عمــرو ،ولــه شــذوذ كثــر عنهــا ،مل ُيتابــع عليه،
وروى أيضـ ًا عــن محــزة حروفـ ًا ،روى القــراءة عنــه العبــاس بــن الفضــل ،تــويف ســنة ثــان وســتني ومائــة .انظــر :هتذيــب الكــال
للمــزي ( ،)16/8وغايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)269/1
(( (6ورد خــاف صحيــح عــن القـ َّـراء العــرة يف هــذه الكلمــة لكــن مــع اتفاقهــم عــى قراءهتــا بالتــاء ،وأمــا قــراءة اليــاء فهــي قــراءة
شــاذة .انظــر :املغنــي يف القــراءات للنــوازوازي ( ،)505 /1وشــواذ القــراءات للكرمــاين (ص.)89 :
(( (7انظر :البحر املحيط أليب حيان ( ،)346 /2والدر املصون للسمني احللبي (.)365 /2
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 -41روى اخل ّفــاف عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮋﮊ [البقــرة ]٢١٣ :بتــاء مفتوحــة وضــم
ِ
ـم)(.)1
الــكاف ،هكــذا( :لت َْح ُكـ َ
التوجيه :اخلطاب للنبي  أو لألنبياء ،أي :لِتَحك َُم أنت ،أو لِتَحك َُم األنبياء(.)2

ـزاز ،وأبــو َم ْعمــر( )3عــن عبدالــوارث عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋﮓ ﮔ
 -42روى القـ ّ

(وامل ْغ ِفـ َـرةُ)(.)4
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮊ [البقــرة ]٢٢١ :برفــع التــاء ،هكــذاَ :

التوجيه :الرفع عىل االبتداء ،و ﮋ ﮘﮊ اخلرب(.)5
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روى اخل ّفــاف ،واللؤلــؤي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﰘ ﰙ ﰚﮊ [البقــرة]٢٣٠ :

بالنــون ،هكــذاُ ( :ن َب ِّين َُهــا)(.)6

التوجيه :عىل االلتفات من الغيبة إىل التكلم ،والنون للتعظيم(.)7
 -44روى عبدالــوارث عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﮊ[البقــرة ]٢٣٣ :بتــاء
ِ
ِ
الر َضا َع ُة)(.)8
ـم َّ
مفتوحــة مــكان اليــاء ،و ﮋﯕﮊ بالرفــع ،هكــذا( :لـَـ ْن َأ َرا َد أن تَتـ َّ
التوجيه  :عىل إسناد الفعل للوالدة ،و(تَتِ َّم) مضارع (ت ََّم)،
و(الر َضا َع ُة) فاعله(.)9
َ
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(( (1انظر :الكامل للهذيل (.)124 /5
(( (2انظــر :خمتــر يف شــواذ القــرآن البــن خالويــه (ص ،)20 :والكامــل للهــذيل ( ،)124 /5وإعــراب القــراءات َّّ
الشــا َّذة للعكــري
(.)244 /1
(( (3هــو عبــداهلل بــن عمــرو بــن احلجــاج ،أبــو معمــر املنقــري البــري ،ق ِّيــم بحــرف أيب عمــرو ،ضابــط لــه ،روى القــراءة عــن
عبدالــوارث بــن ســعيد ،وروى القــراءة عنــه :أمحــد بــن عــي ،وأمحــد بــن يزيــد احللــواين ،وغريمهــا ،تــويف ســنة أربــع وعرشيــن
ومائتــن .انظــر :غايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)392/1
(( (4انظر :الكامل للهذيل ( ،)129 /5واملصباح الزاهر للشهرزوري (.)121 /3
(( (5انظر :إعراب القرآن للنحاس (ص  ،)94واإلفصاح البن هبرية (ص ،)460 :وإعراب القراءات الشواذ للعكربي (.)248 /1
(( (6انظــر :الكامــل للهــذيل ( ،)131 /5وجامــع القــراءات للروذبــاري ( ،)379 /2واملصبــاح الزاهــر للشــهرزوري (،)123 /3
والتقريــب والبيــان للصفــراوي (ص.)223 :
(( (7انظر :اإلفصاح البن هبرية (ص ،)462 :والبحر املحيط أليب حيان ( ،)483 /2والدر املصون للسمني احللبي (.)456 /2
(( (8انظر :املصباح الزاهر للشهرزوري (.)124 /3
(( (9انظر :الكشف والبيان للثعلبي ( ،)266 /6واملحرر الوجيز البن عطية ( ،)311 /1واإلفصاح البن هبرية (ص.)463 :

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.
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روى القــزاز عــن عبدالــوارث عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮊ

ــوا إال َق ِل ٌ
يــل)(.)1
[البقــرة ]٢٤٦ :برفــع الــام ،هكــذا( :ت ََو َّل ْ

أن (إلَّ ) ومــا بعدهــا يف موضــع صفــة بمنزلــة غــر ،فـــ (إلَّ ) حينئـ ٍ
التوجيــه :عــى َّ
ـذ ال عمــل هلــا،

ـر ذلــك قولــه تعــاىل :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ [األنبيــاء.)2(]٢٢ :
نظـ ُ

 -46روى يونــس ،وأبــو زيــد ،وأبــو عــون( )3عــن اليزيــدي( )4عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل:
ﮋ ﮭ ﮊ [البقــرة ]٢٤٧ :بالصــاد هنــا ،هكــذاَ ( :ب ْص َط ـ ًة)(.)5

التوجيــه :الســن حــرف مســتقل فلــا وقعــت بعــد الطــاء املطبقــة املســتعلية صعــب عــى

القــارئ أن خيــرج مــن تســفل إىل تصعــد؛ فلذلــك أبدلــت الســن حرف ـ ًا يؤاخــي الطــاء يف اإلطبــاق
ِ
أي
واالســتعالء :وهــو الصــاد ،وكذلــك جيــوز لغــة إبــدال كل ســن أصليــة صــاد ًا إذا َول َيت َْهــا طــاء ،أو ّ

حــرف مــن حــروف االســتعالء؛ لتقارهبــا يف الصفــة(.)6

 -47روى نُعيم بن ميرسة عن أيب عمرو أنه يقرأ قوله تعاىل :ﮋ ﭙﮊ [البقرة ]٢٤٩ :بإسكان اهلاء ،هكذا:
(بن َْه ٍر)(..)7

(( (1انظر :املغني يف القراءات للنوازوازي (.)527 /1
(( (2انظر :الكتاب لسيبويه ( ،)331 /2وإعراب القراءات َّّ
الشا َّذة للعكربي ( ،)263 /1والبحر املحيط أليب حيان (.)463/1
(( (3هــو حممــد بــن عمــرو بــن عــون ،أبــو عــون الواســطي ،عــرض عــى أمحــد بــن يزيــد احللــواين ،وأيب عمــر الــدوري ،وغريمهــا،
وعــرض عليــه :أمحــد الواســطي ،وعبــداهلل البلخــي ،وغريمهــا ،تــويف قبــل ســنة الســبعني ومائتــن .انظــر :معرفــة القـ َّـراء الكبــار
للذهبــي ( ،)466 /1وغايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)195/2
(( (4هــو حييــى بــن املبــارك بــن املغــرة ،أبــو حممــد العــدوي ،البــري ،املعــروف باليزيــدي؛ لصحبتــه يزيــد بــن منصــور احلمــري،
ـوده عــى أيب عمــرو ،كــا أخــذ عــن محــزة الزيــات،
خــال اخلليفــة املهــدي ،عالمــة ،نحــوي ،مقــرئ ،ثقــة ،أخــذ القــراءة عرضـ ًا وجـ َّ
قــرأ عليــه أبــو عمــر الــدوري ،والســويس ،ومجاعــة آخــرون ،لــه اختيــار يف القــراءة خالــف فيــه أبــا عمــرو يف مواضــع قليلــة ،تــويف
ســنة (202هـــ) .انظــر :معرفــة القـ َّـراء الكبــار للذهبــي ( ،)151/1وغايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)375/2
(( (5قــراءة الصــاد يف هــذا املوضــع قــراءة شــاذة ،بخــاف موضــع ســورة األعــراف [ ]69فهــي قــراءة صحيحــة .انظــر :جامــع
القــراءات للروذبــاري ( ،)384 /2واملصبــاح الزاهــر للشــهرزوري ( ،)130 /3والتقريــب والبيــان للصفــراوي (ص.)226 :
(( (6انظر :احلجة للفاريس ( ،)166 /2واإلفصاح البن هبرية (ص ،)471 :واملوضح البن أيب مريم (.)334/1
(( (7انظر :الكامل للهذيل (.)144 /5
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التوجيــه :اإلســكان والفتــح لغتــان ،فالكوفيــون يقولــون :مــا كان ثانيــه أو ثالثــه حرفــ ًا مــن

ولــم ،وأمــا البرصيــون فيتبعــون يف هــذه
حتركــه نحــوَ :نْــر َ ْ
حــروف احللــق كان لــك أن تسـكّنه وأن ّ
اللغــة الســاع مــن العــرب وال يتجــاوزون ذلــك(.)1

 -48روى هــارون عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮨ ﮩﮊ [البقــرة ]٢٥٥ :بفتــح اليــاء،
وبألــف مــكان الــواو ،هكــذا( :ال َق َّيــا ُم)(.)2

وســبقت الــواو بالســكونُ ،قلبــت الــواو
التوجيــه :أصلهــا (ال َق ْيـ َ
ـوام) فلــا التقــت الــواو واليــاءُ ،

يــاء ،و ُأدغمــت فيهــا اليــاء فصــارت (ال َق َّيــام) ،قــال هــارون :ســألت أبــا عمــرو بــن العــاء عــن

الق َّيــام ،قــال :الــذي يــرزق عبــاده(.)3

 -49روى أبــو زيــد عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮑ ﮒ ﮓﮊ [البقــرة ]٢٥٨ :بفتــح البــاء
ـت)(.)4
واهلــاء ،هكــذاَ ( :ف َب َهـ َ

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

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

 -50روى نُعيــم ،وأبــو زيــد ،والســعيدي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﯶ ﮊ [البقــرة]٢٥٩ :

َنش َهــا)(.)6
بفتــح النــون األوىل ،وســكون النــون الثانيــة ،وضــم الشــن ،وبــراء مضمومــة ،هكــذا( :ن ُ ُ

ـر ضــد الطــي ،وهــو هنــا بمعنــى :اإلحيــاء ،والوجــه أن
ـر الثالثــي ،والنَـ ْ
التوجيــه :مضــارع َنـ َ

ـروا إذا َح َيــوا(.)7
تقــول :أنــر اهلل املوتــى فنَـ َ ُ
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(( (1انظر :إعراب القرآن للنحاس (ص  ،)104والتبيان للعكربي (ص ،)199 :وزاد املسري البن اجلوزي (.)153 /1
(( (2انظر :املصباح الزاهر للشهرزوري (.)137 /3
(( (3انظر :املحتسب البن جني ( ،)151 /1واملصباح الزاهر للشهرزوري ( ،)137 /3والتبيان للعكربي (ص.)203 :
(( (4انظر :املصباح الزاهر للشهرزوري (.)139 /3
(( (5انظر :املحتسب البن جني ( ،)135 /1والتبيان للعكربي (ص ،)207 :واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي (.)294 /4
(( (6فتح النون وضم الشني قراءة شاذة .انظر :جامع القراءات للروذباري ( ،)390 /2والتقريب والبيان للصفراوي (ص.)231 :
(( (7انظر :معاين القرآن للفراء ( ،)173/1واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ( ،)295/3والبحر املحيط أليب حيان (.)637/2

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

 -51روى هــارون عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﭩ ﮊ [البقــرة ]٢٦٠ :بضــم الصــاد وفتــح
ص ُهـ َّن)(.)1
الــراء وتشــديدها ،هكــذاَ ( :ف ُ َّ

ص ُه إذا مجعه(.)2
ص ُه َي ُ ُّ
التوجيه :هي لغة من َ َّ
 -52روى األصمعــي عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋﯫﮊ [البقــرة ]٢٨٠ :بألــف بعــد النــون،
ِ
ــرةٌ)(.)3
هكذاَ ( :فنَاظ َ
ِ

التوجيــه :عــى وزن َفاع َلــة ،مثــلَ :ض ِ
اربــة ،وهــو مصــدر ،كقولــه تعــاىل :ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ

[الواقعــة.)4( ]٢ :
-53

ـرم( )5عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﮛ ﮊ [البقــرة]٢٨٢ :
روى هــارون ،وابــن ُمكـ َ

بألــف بعــد الــذال وختفيــف الــكاف ،هكــذاَ ( :فت َُذ ِ
اكـ َـر)(.)6
التوجيه :من ا ُمل َذاك ََرة ،يقال :ذاكرتُه إذا جاريته للتَذكُّر(.)7

جلعفــي ،ويونــس ،وحمبــوب ،وخارجــة ،واألصمعــي،
 -54روى عبدالــوارث ،وهــارون ،و ُع َبيــد ،وا ُ
كلهــم عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋ ﭙ ﮊ [البقــرة ]٢٨٣ :بضــم الــراء وإســكان اهلــاء
مــن غــر ألــف بعدهــا ،هكــذاَ ( :ف ُر ْه ـ ٌن)(.)8

(( (1انظر :املصباح الزاهر للشهرزوري (.)138 /3
(( (2انظر :املحتسب البن جني ( ،)136 /1والتبيان للعكربي (ص ،)212 :والبحر املحيط أليب حيان (.)646 /2
(( (3انظر :املصباح الزاهر للشهرزوري (.)146 /3
(( (4انظر :معاين القرآن للزجاج ( ،)359 /1وإعراب القراءات َّّ
الشا َّذة للعكربي ( ،)285 /1والبحر املحيط أليب حيان (.)717 /2
(( (5هــو الــري بــن مكــرم البغــدادي صاحــب أيب أيــوب اخليــاط ،روى القــراءة عنــه عرضـ ًا ،قــرأ عليــه :حممــد بــن شــنبوذ ،وأمحــد
األهــوازي ،وعــي الســامري .انظــر :غايــة النهايــة البــن اجلــزري (.)275/1
(( (6انظر :الكامل للهذيل ( ،)163 /5واملغني يف القراءات للنوازوازي (.)555 /1
(( (7انظــر :املحــرر الوجيــز البــن عطيــة ( ،)382 /1وإعــراب القــراءات َّّ
الشــا َّذة للعكــري ( ،)290 /1والبحــر املحيــط أليب حيــان
(.)733 /2
(( (8انظــر :خمتــر يف شــواذ القــراءات البــن خالويــه (ص ،)25 :والكامــل ( ،)165 /5وجامــع القــراءات للروذبــاري (،)400 /2
واملصبــاح الزاهــر للشــهرزوري ( ،)149 /3واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي ( ،)557 /1وشــواذ القــراءات للكرمــاين (ص
 ،)105والتقريــب والبيــان للصفــراوي (ص.)236 :
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وسكِّنت اهلاء للتخفيف(.)1
ور ْهن مجع ِر َهانُ ،
التوجيه :إسكان اهلاء وضمها لغتانُ ،
 -55روى عبدالــوارث ،واللؤلــؤي ،وأبــو جعفــر الـ ُّـرؤايس( ،)2كلهــم عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ قولــه
تعــاىل :ﮋ ﮤ ﮊ [البقــرة ]٢٨٥ :بإســكان التــاء ،هكــذا( :و ُكتْبِـ ِ
ـه)(.)3
َ
التوجيه :اإلسكان للتخفيف ،وهو لغة ،وتسكني ثاين الثالثي من خصائص لغة بني متيم(.)4
الــرؤايس ،كلهــم عــن أيب
 -56روى عبدالــوارث ،واللؤلــؤي ،ويونــس ،وحمبــوب ،وأبــو جعفــر ُّ
عمــرو أنــه يقــرأ قولــه تعــاىل :ﮋﮥﮊ [البقــرة ]٢٨٥ :بإســكان الســن ،هكــذا( :ورس ِ
ــل ِه)(.)5
َُ ْ
التوجيه :اإلسكان والضم يف السني لغتان ،واإلسكان للتخفيف(.)6
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(( (1انظر :إعراب القرآن للنحاس (ص ،)118 :والتبيان للعكربي (ص ،)232 :واجلامع للقرطبي (.)466 /4
(( (2هــو 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
(( (3انظــر :خمتــر يف شــواذ القــراءات البــن خالويــه (ص ،)25 :وجامــع القــراءات للروذبــاري ( ،)404 /2واملصبــاح الزاهــر
للشــهرزوري ( ،)153 /3واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي ( ،)561 /1والتقريــب والبيــان للصفــراوي (ص.)241 :
(( (4انظر :املحتسب البن جني ( ،)66 /2 ،255/1وإعراب القراءات َّّ
الشا َّذة للعكربي (.)297 /1
(ر ُســل) املضــاف إىل نــون العظمــة نحــو :ﮋ ﭯ ﮊ [املائــدة ،]٣٢ :واملضــاف إىل
(( (5صـ َّ
ـح عــن أيب عمــرو أنــه يقــرأ بإســكان الســن يف ُ
ضمــر املخاطبــن نحــو :ﮋ ﭕ ﮊ [غافــر ،]٥٠ :واملضــاف إىل ضمــر الغائبــن نحــو :ﮋ ﮢ ﮊ [األعــراف ]١٠١ :فقــط ،وأ ّمــا
إســكان الســن يف ﮋ ﮥ ﮊ [البقــرة ]٢٨٥ :فهــي روايــة شــاذة عنــه.
انظــر :جامــع القــراءات للروذبــاري ( ،)404 /2واملصبــاح الزاهــر للشــهرزوري ( ،)153 /3واملغنــي يف القــراءات للنــوازوازي
( ،)561 /1وشــواذ القــراءات للكرمــاين (ص  ،)106والتقريــب والبيــان للصفــراوي (ص .)241
(( (6انظر :احلجة للفاريس ( ،)244/1والتبيان للعكربي (ص ،)234 :واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي (.)496 /4

ِ
عن ِ
اإل َمام ِ َأ ِب َع ْمرو بِ ْن ال َع َلء ال ُب ْ ِ
الشا َّذة ا َمل ْرو َّية ِ
الق َرا َءات ا ْل َف ْرش َّية َّ
صي.

A
يف ختام هذه الدراسة ،حتسن اإلشارة إىل أهم نتائج البحث عىل النحو اآليت:
 -1عــدد القــراءات َّّ
الشــا َّذة املرويــة عــن أيب عمــرو البــري يف ســورة البقــرة مــن خــال كتــب
الشــواذ ( )56موضعــ ًا ال غــر.

 -2كل املواضع املذكورة يف البحث وافقت وجه من وجوه العربية.
 -3وافقــت مجيــع املرويــات املذكــورة يف البحــث رســم املصحــف مــا عــدا ســبعة مواضــع ،أال
وهــي( :إلَّ َق ِل ٌ
ــن) [،]177
ــو َ
ف) [( ،]158وا ُملوفِ َ
ــاري) [َ ( ،]102ي َت َط َّ
يــل) [ 83و ( ،]246بِ َض ِّ
ــر َ
ون) [( ،]177ال َق َّيــا ُم) [.]255
َّ
(والصابِ ُ
 -4الســبب يف شــذوذ املرويــات املذكــورة يف البحــث هــو انقطــاع ســندها؛ ألن مجيــع املواضــع هلــا
وجــه يف العربيــة ،وكذلــك مجيعهــا موافقــة خلــط املصحــف مــا عــدا املواضــع الســبعة املذكــورة

آنفــ ًا ،فلذلــك يكــون الســبب الرئيــي يف شــذوذ املرويــات املذكــورة يف البحــث هــو انقطــاع

الســند ،ويضــاف للمواضــع الســبعة ســبب آخــر وهــو خمالفتهــا خلــط املصحــف.

 -5كانــت هــذه الروايــات َّّ
الشــا َّذة عــن أيب عمــرو صحيحــة ،و ُيقــرأ هبــا ،بدليــل أن أبــا عمــرو أقرأهــا
تالمذتــه ،ومنهــم األصمعــي الــذي كان شــديد املالزمــة لــه ،و ُيســتبعد أن ُيقــرئ أبــا عمــرو أحــد

تالمذتــه قــراءة شــاذة وهــو يعلــم بشــذوذها ،وإنــا شــذت بعــد ذلــك وانقطــع ســندها؛ القتصــار
ابــن جماهــد ومــن ألــف بعــده يف القــراءات الســبعة أو العــرة عىل روايــة اليزيــدي عــن أيب عمرو،
واق ُتــر مــن رواة اليزيــدي عــى الــدوري والســويس فقــط ،مــع أن أبــا عمــرو اشـتُهر مــن رواتــه

ســبعة عــر راويـ ًا ،كــا أخــر بذلــك أبــو حيــان وغــره.

 -6مــن خــال دراســتي هلــذه النــاذج َّّ
الشــا َّذة املرويــة عــن أيب عمــرو تبــن أن أكثرهــا مــن بــاب
اختــاف يف اللهجــات العربيــة ،كــا أن بعضهــا يضيــف معنــى جديــد ًا عــى اآليــة.
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كام أويص الباحثني وطلبة العلم عدة وصايا منها:
 -1حــر القــراءات َّّ
الشــا َّذة املرويــة عــن القـ َّـراء العــرة ،كل قــارئ عــى حــدة ،ودراســتها دراســة
مســتفيضة.

القــراء
 -2دراســة أســباب شــذوذ القــراءات ،وبخاصــة أســباب شــذوذ القــراءات املرويــة عــن
َّ
العــرة.

 -3تكليــف طــاب الدراســات العليــا بالبحــث يف هــذا املوضــوع بتوســع عميــق ،مــن خــال رســائل
املاجســتري والدكتوراه.
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 -1القرآن الكريم ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف.
 -2إبــراز املعــاين مــن حــرز املعــاين ،لعبدالرمحــن بــن إســاعيل املعــروف بــأيب شــامة (ت665 :هـــ)،
حتقيــق :إبراهيــم عطــوه عــوض ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت.

 -3إحتــاف فضــاء البــر بالقــراءات األربعــة عــر ،ألمحــد بــن حممــد البنــا (ت1117 :هـــ) ،حتقيــق:
د/شــعبان حممد إســاعيل ،عــامل الكتــب  -بــروت ،الطبعــة :األوىل1407 ،هـــ 1987 -م.

 -4اإلتقــان يف علــوم القــرآن ،للحافــظ أيب الفضــل جــال الديــن الســيوطي (ت911 :هـــ) ،حتقيــق:
مركــز الدراســات القرآنيــة ،جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الرشيــف  -املدينــة املنــورة،
الطبعــة :الثالثــة1432 ،هـــ 2011 -م.

 -5إعــراب القــراءات الشــواذ ،أليب البقــاء عبــد اهلل بــن احلســن بــن عبــد اهلل العكــري (ت616 :هـ)،
حتقيــق :حممد الســيد أمحــد عزوز ،عــامل الكتــب -بــروت ،الطبعــة :األوىل1417 ،هـــ1996 -م.

 -6إعــراب القــرآن ،أليب جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن إســاعيل النحــاس(ت338 :هـــ) ،اعتنــى بــه:
الشــيخ خالــد العــي ،دار املعرفــة  -بــروت ،الطبعــة :الثانيــة 1429 ،هـــ 2008 -م.

 -7اإلفصــاح عــن معــاين الصحــاح ،جــزء القــراءات وتوجيههــا ،للوزيــر أيب املظفــر حييــى بــن
حممــد بــن هبــرة (ت560 :هـــ) ،حتقيــق :د /حييــى عســري ،رســالة علميــة مقدمــة لنيــل درجــة

الدكتــوراه مــن كليــة القــرآن الكريــم باجلامعــة اإلســامية.

 -8اإلقنــاع يف القــراءات الســبع ،أليب جعفــر أمحــد بــن عــي األنصــاري ،ابــن البــاذش (ت540 :هـــ)،
حتقيــق :د /عبداملجيــد قطامــش ،دار الفكــر  -دمشــق ،الطبعــة :األوىل1403 ،هـ.
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 -9البحــر املحيــط يف التفســر ،أليب حيــان حممــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن حيــان أثــر
الديــن األندلــي (ت745 :هـــ) ،حتقيــق :صدقــي حممــد مجيــل ،دار الفكــر -بــروت1431 ،هـــ
2010 -م.

 -10تاريــخ اإلســام ووفيــات مشــاهري األعــام ،أليب عبــداهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان الذهبــي
(ت748 :هـــ) ،حتقيــق :بشــار عــواد معــروف ،وشــعيب أرنــاؤوط ،مؤسســة الرســالة  -بــروت،
الطبعــة :األوىل1408 ،هـ 1988 -م.

 -11التبيــان يف إعــراب القــرآن ،أليب البقــاء عبــد اهلل بــن احلســن بن عبــد اهلل العكــري (ت616 :هـ)،
حتقيــق :عــي حممــد البجاوي ،عيســى البــايب احللبــي ورشكاه1976 ،م.

 -12ترتيــب العلــوم ،ملحمــد بــن أيب بكــر املرعــي الشــهري بســاجقيل زاده (ت1145 :هـــ) ،حتقيــق:
حممــد إســاعيل الســيد ،دار البشــائر ،الطبعــة :األوىل1408 ،هـــ.

 -13التقريــب والبيــان يف معرفــة شــواذ القــرآن -مــن أول الكتــاب إىل هنايــة ســورة النمــل ،-أليب
القاســم عبدالرمحــن بــن عبداملجيــد الصفــراوي (ت636 :هـــ) ،حتقيــق :د .أحســن بــن ســخاء بن
حممــد أرشف الديــن ،رســالة دكتــوراه باجلامعــة اإلســامية عــام 1410هـــ.

 -14هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال ،ليوســف بــن عبدالرمحــن بــن يوســف ،أبــو احلجــاج املــزي
(ت742 :هـــ) ،حتقيــق :د /بشــار عــواد معــروف ،مؤسســة الرســالة ،الطبعــة :األوىل1400 ،هـــ.

 -15التيســر يف القــراءات الســبع ،أليب عمــرو عثــان بــن ســعيد الــداين (ت444 :هـــ) ،حتقيــق:
أوتوبرتــزل ،دار الكتــاب العــريب  -بــروت ،الطبعــة :األوىل1404 ،هـــ 1984 -م.

ـاريس (ت377 :هـــ)،
 -16احلجــة للقــراء الســبعة ،أليب عــي احلســن بــن أمحــد بــن عبــد الغفــار الفـ ّ

حتقيــق :عــادل عبــد املوجــود ،وعــي معــوض ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت ،الطبعــة :األوىل،
1428هـ 2007 -م.
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ِ
ـره الشــاطبي (ت590 :هـــ)،
 -7حــرز األمــاين ووجــه التهــاين يف القــراءات الســبع ،للقاســم بــن فـ ُّ
تصحيــح :حممــد متيــم الزعبــي ،دار املطبوعــات احلديثــة  -املدينــة املنــورة ،الطبعــة :األوىل،
1409هـ.

 -18جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن = تفســر الطــري ،ملحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر
بــن غالــب اآلمــي ،أبــو جعفــر الطــري (ت310 :هـــ) ،حتقيــق :د /عبــد اهلل بــن عبــد املحســن
الرتكــي ،دار هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع واإلعــان ،الطبعــة :األوىل 1422 ،هـــ  2001 -م.

 -19جامــع القــراءات ،أليب بكــر حممــد بــن أمحــد الروذبــاري (كان حيـ ًا ســنة489 :هـــ) ،حتقيــق :د/

حنــان عبدالكريــم العنــزي ،برنامــج الكــرايس العلميــة بجامعــة طيبــة  -املدينــة املنــورة ،الطبعــة:
األوىل1438 ،هـ 2017 -م.

 -20اجلامــع ألحــكام القــرآن = تفســر القرطبــي ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن
فــرح األنصــاري القرطبــي (ت671 :هـــ) ،حتقيــق :د/عبــداهلل بــن عبداملحســن الرتكي ،مؤسســة
الرســالة ،الطبعــة :األوىل1427 ،هـــ 2006 -م.

 -21مجــال القـ َّـراء وكــال اإلقــراء ،لعلــم الديــن أيب احلســن عــي بــن حممــد بــن عبدالصمد الســخاوي

(ت643 :هـــ) ،حتقيــق :د /عــي حســن البــواب ،مكتبــة الــراث ،الطبعــة :األوىل1408 ،هـــ -
1987م.

 -22الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون ،أليب العبــاس شــهاب الديــن أمحــد بــن يوســف بــن
عبــد الدائــم املعــروف بالســمني احللبــي (ت756 :هـــ) ،حتقيــق :د /أمحــد حممــد اخلــراط ،دار
القلــم -دمشــق.

 -23زاد املســر يف علــم التفســر ،جلــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي بــن حممــد اجلــوزي
(ت597 :هـــ) ،دار ابــن حزم  -بــروت ،الطبعة :األوىل 1423 ،هـــ 2002 -م.

 -24رساج القــارئ املبتــدئ وتــذكار املقــرئ املنتهــي ،أليب القاســم عــي بــن عثــان الشــهري بابــن
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القاصــح (ت801 :هـــ) ،حتقيــق :د /عــي بــن حممــد عطيــف ،جممــع امللك فهــد لطباعــة املصحف

الرشيــف  -املدينــة املنــورة1435 ،هـــ.

 -25ســر أعــام النبــاء ،لشــمس الديــن أيب عبــداهلل حممد بن أمحــد بن عثــان الذهبــي (ت748 :هـ)،

حتقيــق :جمموعــة مــن املحققــن بــإرشاف الشــيخ شــعيب األرنــاؤوط ،مؤسســة الرســالة ،الطبعــة:
الثالثة1405 ،هـ 1985 -م.

 -26رشح طيبــة النــر يف القــراءات العــر ،أليب بكــر أمحــد بــن حممــد بــن اجلــزري املعــروف بابــن
الناظــم (ت نحــو835 :هـــ) ،حتقيــق :د /عــادل إبراهيــم رفاعــي ،جممــع امللــك فهــد لطباعــة
املصحــف الرشيــف  -املدينــة املنــورة1435 ،هـــ.

 -27شــواذ القــراءات ،لــريض الديــن شــمس القـ َّـراء أيب عبــداهلل حممــد بــن أيب نــر الكرمــاين (مــن
علــاء القــرن الســادس اهلجــري) ،حتقيــق :د .شــمران العجــي ،مؤسســة البــاغ  -بــروت.

 -28غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء ،أليب اخلــر حممــد بــن حممــد بــن يوســف ،ابــن اجلــزري (ت:
833هـــ) ،عنــي بنــره ألول مــرة عــام 1351هـــ ،برجســرارس ،مكتبــة ابــن تيميــة.

 -29غرائــب القــراءات ومــا جــاء فيهــا مــن اختــاف الروايــة عــن الصحابــة والتابعــن واألئمــة
املتقدمــن ،أليب بكــر أمحــد بــن حســن األصفهــاين املعــروف بابــن مهــران (ت381 :هـــ) ،حتقيق:

د /بــراء األهــدل ،رســالة علميــة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه بكليــة الدعــوة وأصــول الديــن
بجامعــة أم القــرى1438 ،هـ.

 -30فتــح القديــر ،ملحمــد بــن عــي بــن حممــد بــن عبــد اهلل الشــوكاين اليمنــي (ت1250 :هـــ) ،اعتنى

بــه وراجــع أصولــه :يوســف الغــوش ،دار املعرفــة  -بــروت ،الطبعــة :الرابعــة1428 ،هـــ -
2007م.

 -31فضائــل القــرآن ومعاملــه وآدابــه ،أليب عبيــد القاســم بــن ســام (ت224 :هـــ) ،حتقيــق :أمحــد بــن
عبدالواحــد اخلياطــي ،وزارة االوقــاف والشــؤون اإلســامية  -املغرب1415 ،هـــ 1995 -م.
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 -32يف رحــاب القــرآن الكريــم ،للدكتــور حممــد ســامل حميســن ،مكتبــة الكليــات األزهريــة1400 ،هـــ
1980 -م.

 -33القامــوس املحيــط ،للفــروز آبــادي ،جمــد الديــن حممــد بــن يعقــوب بــن حممــد بــن إبراهيــم
الشــرازي (ت817 :هـــ) ،دار اجليــل  -بــروت.

 -34الــكايف يف القــراءات الســبع ،أليب عبــداهلل حممــد بــن رشيــح (ت476 :هـــ) ،حتقيــق :ســامل بــن

غــرم اهلل الزهــراين ،رســالة مقدمــة لنيــل درجــة املاجســتري مــن قســم الكتــاب والســنة بجامعــة أم
القــرى1419 ،هـ.

 -35الكامــل يف القــراءات اخلمســن ،أليب القاســم يوســف بــن عــي بــن جبــارة اهلــذيل (ت465 :هـ)،
حتقيــق :د /عمــر يوســف محــدان ،وتغريــد عبدالرمحــن محــدان ،كــريس يوســف مجيــل للقــراءات

بجامعــة طيبــة  -املدينة املنــورة ،الطبعــة :األوىل1436 ،هـــ 2015 -م.

 -36الكتــاب ،لعمــرو بــن عثــان بــن قنــر احلارثــي بالــوالء ،امللقــب ســيبويه (ت180 :هـــ) ،حتقيق:
عبــد الســام حممد هــارون ،مكتبــة اخلانجــي -القاهــرة ،الطبعــة :الثالثــة 1408 ،هـــ  1988 -م.

 -37الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل ،أليب القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد الزخمــري
(ت538 :هـــ) ،دار املعرفــة  -بــروت ،الطبعــة :الثالثة1430 ،هـــ 2009 -م.

 -38الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا وحججهــا ،أليب حممــد مكــي بــن أيب طالــب
القيــي (ت437 :هـــ) ،حتقيــق :حميــي الديــن رمضــان ،مؤسســة الرســالة ،الطبعــة :الثالثــة،
1404هـــ 1984 -م.

 -39الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن ،أليب إســحاق أمحــد بــن حممــد الثعلبــي (ت427 :هـــ)،
حتقيــق :جمموعــة مــن الباحثــن ،دار التفســر -جــدة ،الطبعــة :األوىل1436 ،هـــ 2015 -م.
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 -40كنــز املعــاين يف رشح حــرز األمــاين ،أليب عبــداهلل حممــد بــن أمحــد املوصــي املعــروف بشــعلة
(ت656 :هـــ) ،حتقيــق :د /حممــد إبراهيــم املشــهداين ،دار الغوثــاين  -دمشــق ،الطبعــة :األوىل،
1433هـــ 2012 -م.

 -41لســان العــرب ،ملحمــد بــن مكــرم بــن عــى ،أبــو الفضــل ،مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري
اإلفريقــي (ت711 :هـــ) ،حتقيــق :جمموعــة مــن املحققــن ،دار صــادر  -بــروت ،الطبعــة :الثالثة،

 1414هـ.

 -42لطائــف اإلشــارات لفنــون القــراءات ،لشــهاب الديــن أيب العبــاس أمحــد بــن حممــد القســطالين
(ت923 :هـــ) ،حتقيــق :عامــر الســيد عثــان ،والدكتــور عبدالصبور شــاهني ،مطبوعــات املجلس
األعىل للشــؤون اإلســامية  -القاهــرة1392 ،هـــ 1972 -م.

 -43املحتســب يف تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات واإليضــاح عنهــا ،أليب الفتــح عثــان بــن جنــي
املوصــي (ت392 :هـــ) ،حتقيــق :عــي ناصــف ،والدكتــور عبــد احلليــم النجــار ،والدكتــور

عبدالفتــاح إســاعيل شــلبي ،دار رسكــن ،الطبعــة :الثانيــة1406 ،هـــ 1986 -م.

 -44املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز ،أليب حممــد عبــد احلــق بــن غالــب بــن بــن عطيــة
األندلــي (ت542 :هـــ) ،حتقيــق :عبــد الســام عبــد الشــايف حممــد ،دار الكتــب العلميــة-

بــروت ،الطبعــة :األوىل 1422 ،هـــ 2001 -م.

 -45خمتــر يف شــواذ القــرآن مــن كتــاب البديــع ،أليب عبــداهلل احلســن بــن أمحــد بــن خالويــه (ت:
370هـــ) ،حتقيــق :آثــر جفــري ،مكتبــة املتنبــي  -القاهــرة.

 -46املرشــد الوجيــز إىل علــوم تتعلــق بالكتــاب العزيــز ،أليب شــامة ،شــهاب الديــن عبدالرمحــن بــن
إســاعيل بــن إبراهيــم املقــديس (ت665 :هـــ) ،حتقيــق :طيــار آلتي قــوالج ،دار صــادر  -بريوت،
1395هـ 1975 -م.
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 -47املصبــاح الزاهــر يف القــراءات العــر البواهــر ،أليب الكــرم املبــارك بــن احلســن بــن أمحــد

الشــهرزوري (ت550 :هـــ) ،حتقيــق :د /إبراهيــم الــدورسي ،دار احلضــارة  -الريــاض1435 ،هـــ.

 -48املصبــاح املنــر يف غريــب الــرح الكبــر ،أليب العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن عــي الفيومــي ثــم
احلمــوي (ت :نحــو 770هـــ) ،املكتبــة العلميــة  -بــروت.

 -49معــاين القــرآن ،أليب زكريــا حييــى بــن زيــاد بــن عبــد اهلل بــن منظــور الديلمــي الفــراء (ت:
207هـــ) ،حتقيــق :أمحــد يوســف النجــايت ،وحممــد عــي النجــار ،وعبــد الفتاح إســاعيل الشــلبي،
دار املرصيــة للتأليــف والرتمجــة  -مــر ،الطبعــة :األوىل.

 -50معــاين القــرآن ،أليب احلســن املجاشــعي البلخــي ثــم البــري ،املعــروف باألخفــش األوســط
(ت215 :هـــ) ،حتقيــق :د /عبــد األمــر حممــد أمــن الــورد ،عــامل الكتــب  -بــروت ،الطبعــة:
األوىل1985 ،م.

 -51معــاين القــرآن وإعرابــه ،إلبراهيــم بــن الــري بــن ســهل الزجــاج (ت311 :هـــ) ،حتقيــق :عبــد
اجلليــل عبــده شــلبي ،عــامل الكتــب ،الطبعــة :األوىل1408 ،هـــ 1988 -م.

 -52معجــم مقاييــس اللغــة ،البــن فــارس ،أيب احلســن أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا بــن حبيــب
الــرازي (ت395 :هـــ) ،حتقيــق :عبدالســام هــارون ،رشكــة ومطبعــة مصطفــى البــايب احللبــي
وأوالده  -مــر ،الطبعــة :الثانيــة1389 ،هـــ 1969 -م.

 -53معرفــة القـ َّـراء الكبــار عــى الطبقــات واألعصــار ،لشــمس الديــن أيب عبــداهلل حممــد بــن أمحــد بــن
عثــان الذهبي (ت748 :هـــ) ،دار الكتب العلميــة ،الطبعــة :األوىل1417 ،هـ1997 -م.

 -54املغنــي يف القــراءات ،ملحمــد بــن أيب نــر النــوزاوازي (مــن علــاء القــرن الســادس اهلجــري)،
حتقيــق :د /حممــود بــن كابــر الشــنقيطي ،اجلمعيــة العلميــة الســعودية للقــرآن الكريــم وعلومــه،
الطبعــة :األوىل1439 ،هـ 2018 -م.
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 -55مقدمــات يف علــم القــراءات ،للدكتــور أمحــد حممــد القضــاة ،وزميليــه ،دار عــار  -عــان ،الطبعة:
اخلامسة1436 ،هـ 2015 -م.

 -56منجــد املقرئــن ،أليب اخلــر حممــد ابــن اجلــزري (ت833 :هـــ) ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت،
1400هـ.

 -57املوضــح يف وجــوه القــراءات وعللهــا ،لنــر بــن عــي الشــرازي ،املعــروف بابــن أيب مريــم (ت
بعــد565 :هـــ) ،حتقيــق :د /عمــر محــدان الكبيــي ،اجلمعيــة اخلرييــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم
بجــدة ،الطبعــة :األوىل1414 ،هـــ 1993 -م.

 -58ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال ،لشــمس الديــن أيب عبــداهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان الذهبــي
(ت748 :هـــ) ،حتقيــق :عــي حممــد البجــاوي ،دار املعرفــة للطباعــة والنــر  -بــروت ،الطبعــة:
األوىل1382 ،هـ 1963 -م.

 -59النــر يف القــراءات العــر ،أليب اخلــر حممــد بــن حممــد ابــن اجلــزري (ت 833 :هـــ) ،حتقيــق:
عــي حممــد الضبــاع ،املطبعــة التجاريــة الكــرى [تصويــر دار الكتــاب العلميــة].

 -60وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ،أليب العبــاس شــمس الديــن أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم،
ابــن خلــكان (ت681 :هـــ) ،حتقيــق :إحســان عبــاس ،دار صــادر  -بريوت.
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