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تناول هذا البحث دراسة شخصیات من الصحابة والتابعین ذوي ثالثة قراءات فأقل ممن له 
أثر في قراءة القرآن الكریم، حاول هذا البحث أن یمیط اللثام عن هذه الشخصیات ویقدم صورة 

تم البحث واضحة عنهم لعدم اهتمام الباحثین بهم مع أن لهم مشاركة في التفسیر وعلومه، وقد اه
ببیان تعلیل سبب قلة ورود القراءة عنهم، وكذلك بیان سیرهم وما یتعلق بهم، ثم تجلیة أثرهم في 

فأردت أن  تفسیر القرآن، والكشف عن طبیعة قراءاتهم التفسیریة ومنزلتها بین آراء القراء اآلخرین.
اءاتهم، وقد اقتضت أسهم في إزاحة الستار عن عدد منهم، وذلك بالتعریف بهم بإیجاز وذكر قر 

طبیعة البحث أن یتألف من مقدمة وتمهید ومبحثین وخاتمة ثم المصادر والمراجع، تضمن التمهید 
تعریف موجز بالقراءات وأهمیتها ومكانتها ونشأتها وأنواعها، أما المبحث األول ففیه قراءات المقلین 

ه قراءات المقلین الواردة في النصف الواردة في النصف األول من القرآن الكریم، والمبحث الثاني فی
الثاني من القرآن الكریم ، ثم الخاتمة التي ذكرت فیها ما توصلت إلیه من نتائج، ثم المصادر 

 والمراجع، وصلى اهللا على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.
Abstract 
The present research focuses on certain figures of companions and 

partisans of three or less who have an effect on the interpretation of the 
holy Quran. It tries to expose thee figures and present a clear picture about 
them as researchers have not yet tackled them though they have certain 
contribution in the science of interpretation. The research cares about the 
reasons behind the scarce interpretation cited from them. Also, it attempts 
to explore their biographies, their traces in Quran interpretation and the 
nature of interpretative narrations as well as their position among other 
exegeses. 

The research is divided into an introduction, preface two chapters and 
a conclusion The preface consists of two sections; The first gives a brief 
account of Al-Ssuytti and his book Adur Al-Manthoor. The second traces 
the reasons behind scarce narration of some scholars. The first chapter: 
exegeses' interpretations of companions and partisans. It is of two sections; 
The first exegeses' interpretations of companions. The second exegeses' 
interpretations of partisans. The second chapter: exegeses' explanations of 
companions and partisans. It is of three sections;  The first section: 
exegeses' explanations from Al-Fatihah (opening) Surah to Al-Taubah 
Surah. The second section; exegeses' explanations from Yunus Surah to Al-
Ankabut. The third section: exegeses' explanations from Ar-Rum Surah to 
An-Nas Surah. 

Conclusion: The most important outcomes of the research. There is an 
appendix that lists a number of interpreters and the narrations of each. 
These are arranged in a table to facilitate the citation, number of 
interpreters and their narrations.   
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الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على نبینا محمد، وعلى آله وصحبه 

 أما بعد:.. أجمعین.

فإن القراءات القرآنیة مصدر أصیل وثروة كبیرة جدیرة بالدراسة والبحث، لذلك 

حثًا في مجال القراءات القرآنیة، فوقع اختیاري على عقدت العزم على أن أكتب ب

قراءات القراء المقلین من الصحابة والتابعین ذوي ثالث قراءات فأقل، من خالل تفسیر 

ه)، ومّما ٩١١ت الدّر المنثور في التفسیر بالمأثور لإلمام جالل الدین السیوطي (

الباحثین العنایة بهم  دفعني إلى اختیار قراءات المقلین من القراء بسبب إهمال

وبقراءاتهم واالشتغال بالمشهورین والمكثرین، فأردت أن أسهم في إزاحة الستار عن عدد 

ومما دفعني إلى اختیار هذا  منهم، وذلك بالتعریف بهم بإیجاز وذكر قراءاتهم،

 الموضوع عدة أمور، أهمها:

 ذلك.معرفة سبب قلة ورود القراءة عن هذه الشخصیات ومحاولة تعلیل  .۱

معرفة القراءات لهذه الشخصیات وهل هي من القراءات المشهورة أو من  .۲

القراءات الشاذة، وهذا یقودنا إلى معرفة منزلة هذه القراءات من بین القراءات 

 المشهورة.
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جمع هذه القراءات في مكان واحد مما یسهل على الباحثین االطالع علیها  .۳

 .)١(تتة في بطون التفاسیر الكثیرةمجموعة في كتاب مفرد بدًال من كونها مش

وقد اقتضت طبیعة البحث أن یتألف من مقدمة وتمهید ومبحثین وخاتمة ثم 
المصادر والمراجع، تضمن التمهید تعریف موجز بالقراءات وأهمیتها ومكانتها ونشأتها 
وأنواعها، أما المبحث األول ففیه قراءات المقلین الواردة في النصف األول من القرآن 
الكریم، والمبحث الثاني فیه قراءات المقلین الواردة في النصف الثاني من القرآن الكریم، 
ثم الخاتمة التي ذكرت فیها ما توصلت إلیه من نتائج، ثم المصادر والمراجع، أما 
المصادر التي اعتمدت علیها فهي كتب التفسیر ، ومنها: تفسیر الطبري، والبحر 

ي كثیرة، ومنها: اإلتحاف، والدر المصون، والسبعة في المحیط، وكتب القراءات؛ وه
القراءات، والنشر، وغیرها، وكذلك كتب اللغة، والمعاجم، ومنها: لسان العرب، وغیره، 

 وكتب الحدیث، وغیرها مما یخدم هذا البحث.
وبعد فال بد لي من القول: إنني قد بذلت ما استطعت من جهد حتى یكون هذا 

ة، ولكنه جهد بشر یسري إلیه الخطأ، ویكتنفه النقصان، فما البحث على هذه الصور 

 كان من صواب فمن اهللا، وما كان من خطأ فمن نفسي، والكمال هللا وحده.

وفي الختام أتقدم بالشكر إلى اهللا جل جالله أن یسر لي إكمال هذا البحث، 

ب والشكر موصول إلى كل من أفادني وعلمني وأسدى إلي جمیًال، والحمد هللا ر 

 العالمین.  وصلى اهللا على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.
sybj€a@

) ال بد من اإلشارة إلـى أن هنـاك دراسـات فـي علـوم أخـرى اهتمـت بجمـع آراء المقلـین فـي مؤلـف ١(
 مفرد منها على سبیل المثال:

 ه).٣٠٣تسمیة من لم یرو عنه غیر رجل واحد، للنسائي (ت  .۱

 ه).٤١٤مسند المقلین من األمراء والسالطین، ألبي تمام الرازي (ت  .۲

 راء مقلون، د. حاتم صالح الضامن.كتاب عشرة شع .۳

 كتاب فقه الصحابیات( ممن قل نقل الفتیا عنهن)، أمل جمعة سیف عبید. .٤

 . من لیس له إال حدیث واحد في كتب الحدیث، لحسن كسروي .٥
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: جمع مؤنث سالم مفرده قراءة، وهي مصدر قرأ قراءة وقرآًنا بمعنى: تال القراءات

أي:  ،تالوة، وهي في األصل بمعنى الجمع والضم، تقول: قرأُت الماَء في الحوض

قرآًنا؛ ألنه یجمع اآلیات والسور ویضم بعضها إلى  »القرآن«وسمي جمعته فیه، 

 .)١(بعض

: مذهب یذهب إلیه إمام من أئمة القراء مخالفًا به غیره في النطق االصطالحوفي 

بالقرآن الكریم مع اتفاق الروایات والطرق عنه، سواء أكانت هذه المخالفة في نطق 

 الحروف أم في نطق هیئاتها.

م یعرف به كیفیة النطق بالكلمات القرآنیة، وطریق أدائها اتفاقًا وقیل: هو عل

 .)٢(واختالفًا مع عزو كّل وجه إلى ناقله

 كلمات القرآن من حیث أحوال النطق بها، وكیفیة أدائها.موضوعه : 

 العصمة من الخطأ في النطق بالكلمات القرآنیة، وصیانتها من مثرته وفائدته :

بما یقرأ به كل من أئمة القراءة، والتمییز بین ما یقرأ  التحریف والتغییر، والعلم

 به وماال یقرأ به.

 أنه من أشرف العلوم الشرعیة، أو هو أشرفها لشدة تعلقه بأشرف كتاب فضله :

 سماوي منزل.

 التباین.نسبته إىل غريه من العلوم : 

 ن واضعه : أئمة القراءة، وقیل: أبو عمر حفص بن عمر الدوري. وأول من دوَّ

 فیه أبو ُعبید القاسم بن سالَّم.

 علم القراءات، جمع قراءة بمعنى وجه مقروء به.امسه : 

 .١/٤١٢ :) ینظر: مناهل العرفان في علوم القرآن١(

 .١٠١، ومحاضرات في علوم القرآن: ٩) ینظر: صفحات في علوم القراءات:٢(
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 من النقول الصحیحة والمتواترة عن علماء القراءات الموصولة إلى استمداده :

 .رسول اهللا 

 الوجوب الكفائي تعلمًا وتعلیمًا.حكم الشارع فيه : 

 ة عن یاء یمیلها حمزة والكسائي : قواعده الكلیة كقولهم: كّل ألف منقلبمسائله

وخلف، ویقللها ورش بخلف عنه ، وكل راء مفتوحة أو مضمومة وقعت بعد 

 .)١(كسرة أصلیة أو یاء ساكنة یرققها ورش، وهكذا

 مكانة علم القراءات: 

علم القراءات من أجلِّ العلوم قدًرا، وأرفعها منزلة، وهو ال یقل عن علم التفسیر 

ان الوجوه التي ُأْنِزَل بها القرآن، وحفظها وضبطها وتصحیح شأًنا؛ ألنه یعنى ببی

أسانیدها، وتوثیق رواتها، وتمییز متواترها وآحادها وشاذِّها، وغیر ذلك مّما یتعلَّق بها 

وٕاّنه لمن العلوم التي ال یستغني عنها مشتِغٌل بالدراسات الشرعیة  من األحكام.

علماء، وفرَُّغوا أنفسهم له حتى نبغوا فیه واللغویة، لهذا اعتنى به فریق كبیر من ال

في كل زمان ومكان، وعلى جانٍب  -بحمد اهللا-واشتهروا به ولقُِّبوا بالقراء، وهم كثیر 

عظیم من الورع والتقى، وشرف المكانة وعلوِّ المنزلة، بین علماء الشریعة واللغة بوجه 

، وبین الناس بوجه عام.وهذا العلم بحر واسع عمیق ا ألغوار، ال یجید السباحة خاصٍّ

فیه إّال من َعَلت همته، وقویت عزیمته، وتعدَّدت مواهبه، واتسعت مداركه، وكان على 

 .)٢(حظٍّ وافر من الورع والتقى واإلخالص

  .٧ینظر: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة:  )١(

 .٨٧دراسات في علوم القرآن لمحمد بكر إسماعیل: ) ینظر: ٢(
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 نشأة علم القراءات: 

  g  f  e  d  cالقرآن الكریم كتاب اهللا الخالد، ودستور المسلمین الدائم 

 m  l  k     j     i  h v  u     t  s  r  q  p  o  n)ولم یكد )١ ،

یكتمل نزوله، وُترتَّب بوحي من اهللا سوره وآیاته، حتى كان محفوًظا في الصدور، 

  بوجوه األحرف والقراءات. مكتوًبا في الصحف، مروی�ا عن الرسول 

وكان من الصحابة من رواه بحرف، ومنهم من رواه بحرفین، ومنهم من زاد، ثم 

في األمصار، وتلقَّى عنهم التابعون، وعن التابعین أخذ َمْن بعدهم، إلى أن  تفرقوا

انتهت الروایة إلى فریق من القراء في القرن الثاني من الهجرة، فانقطعوا للقراءات، 

واختصوا بها، وأخَلْوا ذرعهم لها، وجعلوا همهم األكبر، وشغلهم الشاغل، العنایَة 

انید الصحیحة في روایتها، حتى صاروا القدوة في هذا بحصرها وضبطها، وتحرِّى اَألس

 الشأن، إلیهم ُتشد الرحال، وُیقَصدون للتلقِّي عنهم من شتى الجهات، وكان منهم: 

  ه)، وعبد اهللا بن كثیر بمكة١٦٩(ت  نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم بالمدینة

مرو بن العالء ه)، وأبو ع١٢٩(ت  ه)، وعاصم بن أبي النَّجود بالكوفة١٢٠(ت 

ه)، وغیرهم ممن ذكرهم ١١٨(ت  ه)، وعبد اهللا بن عامر بالشام١٥٤(ت  بالبصرة

  أصحاب كتب القراءات المشهورة.

ثم إّن القراء بعد هؤالء المذكورین كثروا، وتفرقوا في البالد وانتشروا، وخلفهم أمم 

وة، المشهور بعد أمم، ُعِرفت طبقاتهم، واختلفت صفاتهم، فكان منهم المتقن للتال

بالروایة والدرایة، ومنهم المقتصر على وصف من هذه األوصاف، وكثر بینهم لذلك 

االختالف، وقلَّ الضبط، واتسع الخرق، وكاد الباطل یلتبس بالحق؛ فقام جهابذة علماء 

األمة فبالغوا في االجتهاد، وبیَّنوا الحق المراد، وجمعوا الحروف والقراءات، وعَزْوا 

لوها، الوجوه وا لروایات، ومیَّزوا بین المشهور والشاذ، والصحیح والفاذ، بُأصول أصَّ

 . ١٩٥-١٩٢ ات) سورة الشعراء: من اآلی١(
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لوها.  وأركان فصَّ

ت أمام هؤالء العلماء مجاالت البحث، وتنوعت المقاصد واألغراض، حوقد انفس

وُأِثر عنهم من الكتب واآلراء ما ال یدخل تحت حصر، وما زالت عنایة المسلمین قائمة 

 في حلقات الدروس ومختلف المعاهد.  -تصنیًفا وتدریًسا وروایة-بهذا الفن إلى الیوم 

 أنواع القراءات وحكمها وضوابطها: 

ذكر بعض العلماء أن القراءات: متواترة، وآحاد، وشاذة، وجعلوا المتواتر السبع، 

واآلحاد الثالث المتممة لعشرها، ثم ما یكون من قراءات الصحابة، وما بقي فهو شاذ. 

متواترة. وقیل: المعتمد في ذلك الضوابط سواء أكانت القراءة من القراءات وقیل: العشر 

: (ال ینبغي أن یغتر »المرشد الوجیز«السبع، أو العشر، أوغیرها. قال أبو شامة في 

بكل قراءة ُتْعَزى إلى أحد السبعة وُیطلق علیها لفظ الصحة وأنها ُأْنَزلت هكذا إال إذا 

ال ینفرد بنقلها ُمصنِّف عن غیره، وال یختص ذلك  دخلت في ذلك الضابط، وحینئذ

بنقلها عنهم، بل إن ُنقلت عن غیرهم من القرَّاء فذلك ال یخرجها عن الصحة فإن 

االعتماد على استجماع تلك األوصاف ال على من تُنسب إلیه، فإن القراءة المنسوبة 

اذ، غیر أن هؤالء إلى كل قارئ من السبعة وغیرهم منقسمة إلى الُمْجَمع علیه والش

السبعة لشهرتهم وكثرة الصحیح الُمْجَمع علیه في قراءتهم تركن النفس إلى ما ُنِقل عنهم 

 .)١(فوق ما ُینقل عن غیرهم)

 والقیاس عندهم في ضوابط القراءة الصحیحة ما یأتي:

 موافقة القراءة للعربیة، ولو بوجه من الوجوه. .١

 عثمانیة ولو احتماًال.أن توافق القراءة أحد المصاحف ال .٢

أن تكون القراءة مع ذلك صحیحة اإلسناد؛ ألن القراءة ُسنَّة متبعة ُیعتمد فیها  .٣

على سالمة النقل وصحة الروایة، وكثیًرا ما ینكر أهل العربیة قراءة من 

 .١/١٧٤ :) المرشد الوجیز١(
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القراءات؛ لخروجها عن القیاس، أو لضعفها في اللغة، وال یحفل أئمة القرَّاء 

 بإنكارهم شیًئا.

 لك هي ضوابط القراءة الصحیحة، فإن اجتمعت األركان الثالثة:ت

 موافقة العربیة.  .١

 ورسم المصحف. .٢

وصحة السند، فهي القراءة الصحیحة، ومتى اختل ركن منها أو أكثر ُأْطِلَق  .٣

 .)١(علیها أنها ضعیفة، أو شاذة، أو باطلة

 .١٧٧-١٧٦مباحث في علوم القرآن لمناع القطان: ) ینظر: ١(
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ZfiÎ˛a@szjæa@
©a@ıaçu˛a@¿@µ‹‘æa@ıaã‘€a@paıaã”∂Î˛a@ãì«@Úè‡@

I@·”ä@ÚÌÎãæa@ÂflIQI@·”ä@ÚÌÎãæa@∂g@Êaã‡«@fie@ÒäÏé@Âfl@HYH—Ëÿ€a@ÒäÏé@Âfl@H@

Êaã‡«@fie@ÒäÏé@Z:قوله تعالى X)١(.  

(لو أن بصري معي، ثم ذهبتم معي إلى أحٍد  أنه كان یقول: )٢(عن أبي ُأسید .١

ألخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه المالئكة في عمائم صفٍر، قد طرحوها 

 .)٣(بین أكتافهم)

 قلت: في هذه اللفظة وردت قراءتان وتفصیلهما على النحو اآلتي:

، قرأها ابن كثیر، وأبو عمرو، وعاصم، )٤(بكسر الواو Xقرئت  . أ

ِمین أنفسهم أو  م أو ُمَسوِّ ویعقوب بروایة رویس،على أنها اسم فاعل من َسوَّ

سومت أنفسها، وقیل  خیلهم، من السُّوَمة وهي العالمة، بمعنى أن المالئكة

غیر هذا. وصاحب هذا األثر ممن یذهبون إلى أن المالئكة هي التي 

 سومت نفسها.

 . ١٢٥اآلیة  ) سورة آل عمران من١(

فــي وفاتــه  هــو مالــك بــن ربیعــة بــن البــدن،أبو أســید الســاعدي،من الطبقــة األولــى مــن الصــحابة،) ٢(

، ٣/٤٢ :الطبقــات الكبــرى ینظــر: ه بالمدینــة، وقیــل غیــر ذلــك.٣٠خــالف، فقیــل: تــوفي ســنة 

 . ٤٥٠ :، وتقریب التهذیب٥/٥٣٥ :واإلصابة

، قلــــت: وٕاســــناده ١٧٥-٧/١٧٤ :ر فــــي تفســــیره، وعــــزاه إلــــى ابــــن جریــــ٣/٧٥٦ :) الــــدر المنثــــور٣(

، وعبـد »مقبـول« ٤٥٦ضعیف فیه مختار بن غسان التمار، قال الحـافظ فـي تقریـب التهـذیب: 

(صــدوق فیــه لــین).  ٢٨٣الــرحمن بــن ســلیمان ابــن الغســیل، قــال الحــافظ فــي تقریــب التهــذیب: 

 . ٧/١٨٦ :قلت: صح هذا األثر في بدر ولیس في أحد، ینظر جامع البیان

، والكشــــف عــــن وجــــوه ٢١٦، والســــبعة فــــي القــــراءات: ١/٤٦٧ :) ینظــــر معــــاني القــــرآن للزجــــاج٤(

ــــــان١/٣٥٥: القــــــراءات ــــــي القــــــراءات العشــــــر١/٢٩١ :، والتبی ــــــاب ٢/٢٤٢ :، والنشــــــر ف ، واللب

 .٢٢٨، وٕاتحاف فضالء البشر: ١/١٢٣٣
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ِمین«قرئت  . ب بفتح الواو، على أنه اسم مفعول، والفاعل هو اهللا. قرأها  »ُمَسوَّ

أبو جعفر، ونافع، وابن عامر، وحمزة، والكسائي، وخلف، ویعقوب.أي 

 .)١(بمعنى أن اهللا سومها
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أها عاصم، وحمزة، قر  »َعَقَدت« قرئت بتخفیف القاف من غیر ألف . أ

 .(١)والكسائي، وخلف، واألعمش

، ومعناه التوكید والتغلیظ. قرأها حمزة من روایة »َعقََّدت« قرئت بشد القاف . ب

علي بن كبشة، ومبشر بن عبید، وأم سعد بنت سعد بن الربیع صاحبة 

 .(٢)األثر، والمطوعي

بن عامر، قرأها ابن كثیر، ونافع، وأبو عمرو، وا ،»َعاَقَدت« وقرئت بألف . ت

وابن عباس، وأبو جعفر، ویعقوب، وداود بن الحصین المذكور في 

 .(٣)األثر

بغیر ألف  »عقدت«ـ، ف»عاقدت«و »عقدت«: هناك فرق في معنى لفظة اخلالصة

قرأها الكوفیون ومعناها إضافة الفعل إلى اإلیمان، والمراد إضافة الفعل إلى المخاطبین 

، فهو »والذین عقدت أیمانكم حلفهم« :هم، والتقدیرالمتحالفین في المعنى دون من خالف

تعني إجراء على  »عاقدت«ولفظة  محمول على لفظ اإلیمان دون أصحاب اإلیمان،

ظاهر اللفظ من فاعله؛ ألّن كل واحد من المتحالفین كفر یمینًا عند المخالفة على 

أصحاب فهو محمول على  ،»والذین عاقدت أیمانكم أیمانهم« :والتقدیر ،األجر

، ومعناه التوكید والتغلیظ، »َعقََّدت« وأم سعد صاحبة األثر تذهب إلى قراءة اإلیمان،

 . )٤(، وكذلك قراءة داود بن الحصینوهي قراءة موافقة لبعض القراء السبعة

، والكشف عن وجوه ٢٠١، وحجة القراءات البن زنجلة: ١/٢١١ :) ینظر: إعراب القرآن للنحاس١(

 . ٢/٢٤٩: ، والنشر في القراءات العشر٣/٦٢١: ، والبحر المحیط١/٣٨٨ :القراءات

 .٤/٤٠٥ :، والدر المصون٣/٦٢١ :، والبحر المحیط١/٥٣٦ :) ینظر: الكشاف٢(

، ٢٠١ ، وحجـة القـراءات:٢٣٣ ، والسـبعة فـي القـراءات:١/٢١١: ) ینظر: إعراب القرآن للنحاس٣(

 ،٣/٦٢١: والبحـر المحـیط ،١/٥٣٦: ، والكشـاف٣٨٩-١/٣٨٨: والكشف عن وجـوه القـراءات

 .٢/٢٤٩: والنشر في القراءات العشر

 .٣٨٩-١/٣٨٨ :ن وجوه القراءات) ینظر: الكشف ع٤(
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“aã«˛a@ÒäÏé@Zقوله تعالى: )١(.  

    من العرب (ال واهللا ال أعلمها في كالم أحد :قال )٢(السعدي وجزةعن أبي  .٣

. ٣(ملنا) :یقول ،بكسر الهاء »ِهْدَنا« :قال ؟فكیف :قیل(. 

ویذهب إلى أنها بكسر  ،ینكر أبو وجزة السعدي صاحب القراءة ضم الهاء :قلت

فقراءة الضم هي قراءة الجمهور وهي  ،ألّنه محجوج بالتواتر ؛وٕانكاره هذا مردود ،الهاء

 .قرأ بها غیر أبي وجزة زید بن علي، ومجاهد وممن ،سروكذلك ُقرىء بالك ،المشهورة

بكسر  »ِهْدَنا«ومعنى  .بضم الهاء أي تُْبَنا من هاد یهود إذا رجع وتاب ومعنى 

 .)٤(أو َحرَّك من هاد یهید أي حركنا أنفسنا وجذبناها لطاعتك ،الهاء أي ِمْلَنا

فة لجمهور : أن ما ذهب إلیه أبو وجزة مردود، وهي قراءة شاذة؛ مخالاخلالصة

 القراء.

ÚiÏn€a@ÒäÏé@Z :قوله تعالى)٥(. 

 .)٦(الحراِم) وَعَمَرَة المسجدِ  الحاجِّ  عن أبي وجزة السعدي أنه قرأ: (أجعلتم ُسقاةَ  .٤

 قلت: قرئت هذه اآلیة بقراءات عدة، وتفصیلها على النحو اآلتي: 

 .١٥٦) سورة األعراف: من اآلیة ١(

ـــاعر، مــن الطبقــة الخامســة مــن التــابعین، ٢( ) هــو یزیــد بــن عبیــد، أبــو وجــزة الســعدي، المــدني، الشــ

 .١/٥٣٣: تقریب التهذیبه. ینظر: ١٠١توفي سنة 

، ٥/١٥٧٧حاتم في تفسیره  ، وعزاه إلى ابن المنذر في تفسیره، وابن أبي٦/٦٠٤ :) الدر المنثور٣(

وٕاســناده ضــعیف؛ هــارون بــن أبــي  :وأبــو الشــیخ فــي العظمــة ولــم أجــده فــي المطبــوع منــه. قلــت

(مقبول)، وقال: لین الحدیث. ینظر: مقدمـة  ٥٠٠عیسى الشامي، قال ابن حجر في التقریب: 

 .١٤كتاب تقریب التهذیب: 

 .١/٢٤٥٠ :واللباب ،٥/١٩٠ :، والبحر المحیط٢/١٥٥ :) ینظر في ذلك: الكشاف٤(

 .١٩) سورة التوبة: من اآلیة ٥(

 ، وعزاه إلى أبي الشیخ في العظمة، ولم أجده في المطبوع منه. ٧/٢٧٢ :) الدر المنثور٦(
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وأبو وجزة السعدي،  قرأ محمد بن علي الباقر، وابن الزبیر، وأبو جعفر، . أ

وابن محیصن، وأبو حیوة، وابن وردان، وابن جبیر، وابن جماز، والشنبوذي 

على أن سقاة هو جمع ساٍق، وعمرة جمع  »ُسقاةَ الحاجِّ وَعَمَرَة المسجد«

 .)١(عامر

 وهو مصدر مثل  وقرأ الجمهور:   . ب

 .)٢(الِعمارة

بضم السین  »ُسقایة«و جعفر، وأبان وقرأ الضحاك، وأبو وجزة السعدي، وأب . ت

 . )٣(بضم الفاء »ُفعال« وهي لهجة، وجاء الجمع هنا على

بضم السین وسكون  »ُسْقيَ «وقرأ األنطاكي عن أبي جعفر وعن شریك  . ث

ویجوز أن یكون  »ُكْفر«و »ُشْكر«القاف وفتح الیاء على أنه مصدر مثل 

 .)٤(»ُعْمي«جمعًا مثل 

بنصب المسجد على إرادة  »َعَمَرة المسجدَ «وقرأ سعید بن جبیر وشریك  . ج

 .(٥)التنوین في َعَمَرة

 .)٦(بضم العین وهو مصدر »ُعَمارة«وقرأ الضحاك   . ح

، والبحـــر ٢/٢٤٤ :والكشـــاف ،١/٢٨٥ :، والمحتســـب٢/٢٠٧ :) ینظـــر: إعـــراب القـــرآن للنحـــاس١(

 . ٢٦١، ٢/٢٧٨ :القراءات العشر، والنشر في ٦/٣١ :، والدر المصون٥/٣٨٨ :المحیط

 ) المصادر أنفسها.٢(

 .٦/٣١ :، والدر المصون٥/٣٨٨ :، والبحر المحیط١/٢٨٥ :) ینظر: المحتسب٣(

 .١/٦١١ :إعراب القراءات الشواذ) ٤(

 . ٦/٣١ :والدر المصون، ٥/٣٨٨ :، والبحر المحیط١/٦١٢ :) ینظر: إعراب القراءات الشواذ٥(

 . ١/٦١١واذ إعراب القراءات الش) ٦(
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عمارًة المسجَد الحراِم) بالنصب كذا «وذكر ابن خالویه قراءة سعید بن جبیر  . خ

 .)١(بتنوین األول ونصب الثاني

فة للقراءات المتواترة عند : أن قراءة صاحب األثر شاذة مردودة؛ مخالاخلالصة

 جمهور القراء.

 .)٢(قوله تعالى: 

 . )٤(، أنه قرأ: (وٕان لم ُیْعَطوا منها إذا هم ساِخطون))٣(عن إیاد بن لقیط .٥

 قراءتان وهما على النحو اآلتي:  قلت: وردت في لفظة 

 .)٥(على أنها اسم فاعل من سخط »ساخطون«قرأ إیاد بن لقیط  . أ

 .)٦(على أنها فعل مضارع من سخط »ژ«وقرأ الجمهور  . ب

قراءة منفردة ال تصح؛ انفرد بها  »ساخطون« : أن قراءة صاحب األثراخلالصة

 عن جمهور القراء.

 . ٥٢: مختصر ابن خالویه) ١(

 . ٥٨من اآلیة : ) سورة التوبة٢(

ه. ینظــر: ١٠٠) هــو إیــاد بــن لقــیط السدوســي، مــن الطبقــة الرابعــة مــن التــابعین، تــوفي بعــد ســنة ٣(

  .٥٥: ، وتقریب التهذیب٣/٣٩٨ :تهذیب الكمال

 . أجده في المطبوع منه ، وعزاه إلى أبي الشیخ في العظمة، ولم٧/٤٠٧ :) الدر المنثور٤(

 . ٥/٣٠٩ :) ینظر: روح المعاني٥(

 . ٣/٤١٠ :) ینظر: معجم القراءات٦(
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 .)١(قوله تعالى: 

وعلى الثالثة الذین   («أنه كان یقرؤها:  )٢(عن عكرمة بن خالد المخزومي .٦

 .)٣(وأصحابه) بعد محمٍد  نصٌب، أي: ،»َخَلُفوا

 قلت: قرئت هذه اللفظة بقراءات عدة، وتفصیلها على النحو اآلتي: 

بالنصب، قرأها عكرمة المخزومي، وزر بن حبیش، وعمرو  »َخَلُفوا«قرئت  . أ

بن عبید، ومعاذ القارىء، وحمید، وأبو عمرو في روایة عبد الوارث، وعباس 

أي خلفوا الغازین في المدینة فأقاموا ولم عنه، أي بتخفیف الالم مبنیًا للفاعل، 

 .)٤(یبرحوا

 .)٥(، بتخفیف الالم مبنیًا للمفعول، قرأها أبو مالك»ُخِلُفوا«وقرئت  . ب

، مشدد الالم مبنیًا للفاعل، قرأها أبو العالیة، وأبو الجوزاء، »َخلَُّفوا«وقرئت  . ت

 .)٦(وهارون عن أبي عمرو

یوافقوا على الغزو فأقاموا في المدینة،  بألف بعد الخاء أي لم »َخَاُلفوا«وقرئت  . ث

قرأها أبو زید، وأبو مجلز، والشعبي، وابن یعمر، وعلي بن الحسین، وابناه: 

 . ١١٨من اآلیة : ) سورة التوبة١(

ــد بــن العــاص بــن هشــام المخزومــي، مــن الطبقــة الثالثــة مــن الوســطى مــن ٢( ) هــو عكرمــة بــن خال

ه. ١١٤ه، وقیل: سنة ١١٥التابعین، توفي بعد عطاء بن أبي رباح بمكة، وعطاء توفي سنة 

  .٣٣٦: ، وتقریب التهذیب٢٠/٢٤٩ :ینظر: تهذیب الكمال

ــــدر المنثــــور٣( ــــن أبــــي حــــاتم فــــي تفســــیره، ٧/٥٨٠: ) ال . قلــــت: وینظــــر ٦/١٩٠٥ :وعــــزاه إلــــى اب

(صدوق : قال ابن حجر، وٕاسناده ضعیف عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ،١/٣٠٥ :المحتسب

ینظـر: المعجـم الصـغیر لـرواة . لعبـاس یقـال دلسـه عـن ثـور)ربما أخطأ أنكروا علیه حدیثا فـي ا

 . ١/٣٤٧ :اإلمام الطبري

 . ٣/٥١١ :، والدر المصون٦/٤٤ :، والمحرر الوجیز١/٣٠٥ :) ینظر: المحتسب٤(

 . ٣/٥١١ :، والدر المصون٥/١١٠ :، والبحر المحیط٧/٧٢ :) ینظر: المحرر الوجیز٥(

 . ٣/٥١١ :المصون، والدر ٥/١١٠ :البحر المحیط ) ینظر:٦(

                              



@
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@·”ä@szj€aS 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

زین العابدین، ومحمد الباقر، وابنه جعفر الصادق، وزید بن علي، وأبو عبد 

 .(١)الرحمن السلمي، وأبو رزین

وقال أبو حیان: (ولعله قرأ ، قرأها األعمش، »وعلى الثالثة الُمَخلَّفین«وقرئت  . ج

 .)٢(كذلك على سبیل التفسیر؛ ألنها قراءة مخالفة لسواد المصحف)

، بضم الخاء وكسر الالم المشددة مبنیًا للمفعول، قرأها »«وقرئت  . ح

)الجمهور ). 

بالنصب، أي بتخفیف الالم مبنیًا  »َخَلُفوا« : أن قراءة صاحب األثراخلالصة

، وهي قراءة شاذة؛ »لغازین في المدینة فأقاموا ولم یبرحواخلفوا ا« :ومعناها للفاعل،

 مخالفة لجمهور القراء.

ãv®a@ÒäÏé@Z :قوله تعالى)٤(. 

 .)٦(، أنه قرأ: (هذا صراٌط َعِليٌّ مستقیٌم. یقول: رفیٌع))٥(عن قیس بن عباد .٧

 قلت: في هذه اآلیة وردت قراءتان، وتفصیلهما على النحو اآلتي: 

 . ٢/٤١٣ :، وفتح القدیر٣/٥١١ :والدر المصون ،١/٣٠٥ :) ینظر: المحتسب١(

 .٥/١١٠ :) البحر المحیط٢(

 . ٣/٥١١ :، والدر المصون٥/١٠٩ :، والبحر المحیط١/٣٠٥ :) ینظر: المحتسب٣(

 . ٤١من اآلیة : ) سورة الحجر٤(

مـن الطبقـة الثانیـة مـن التـابعین، تـوفي بعـد  ) هو قیس بن عباد الضـبعي، أبـو عبـد اهللا البصـري،٥(

  .٣٩٣: ، و تقریب التهذیب٥/٤٠٢ :، واإلصابة٢٤/٦٤ :ه. ینظر: تهذیب الكمال٨٠سنة 

 قلــت: وٕاســناده ضــعیف؛. ١٧/١٠٤ :وعــزاه إلــى ابــن جریــر فــي تفســیره، ٨/٦١٧ :) الــدر المنثــور٦(

(صـدوق  ٣٦٦ریـب التهـذیب: قال ابن حجـر فـي تق، أبو العوام القطان، عمران بن داور العمي

 ١/٦٧٥ :قال الذهبي فـي الكاشـف، عبد الوهاب بن عطاء الخفاف. ورمى برأي الخوارج)، یهم

وقـال ، لیس بقـوي: و قال البخاري و النسائي، عالم بسعید: قال أحمد، (له ما ینكر فى العباس

 ثقة).: ابن معین
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 ۹۷ 

@·”ä@szj€aS 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

أي عاٍل مرتفع على أنه صفة للصراط.  »َعِليٌّ «، برفع »َعِليٌّ مستقیمٌ «: قرئت . أ

قرأها قیس بن عباد، وقتادة، والضحاك، ومجاهد، ومحمد بن سیرین، والحسن 

 . )١(البصري، وأبو رجاء، وحمید، ویعقوب، وعمرو بن میمون، وغیرهم

عمرو، وابن بمعنى هذا طریٌق إليَّ مستقیم. قرأها أبو ، قرئت: . ب

عامر، وابن كثیر، ونافع، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر، وهي قراءة 

حرف جر،  »على«، فــ)٢(عامة أهل الحجاز، والمدینة، والكوفة، والبصرة

والیاء ضمیر مبني على الفتح في محل جر، وشبه الجملة في محل رفع 

 .)٣(»صراط«صفة لـ

، ومعناها أي عاٍل »َعِليٌّ «برفع  »يٌّ مستقیمٌ َعلِ « : أن قراءة صاحب األثراخلالصة

على هذه القراءة، وهي قراءة شاذة؛ مخالفة  »صراط«الرتفاع شأنه، فهو صفة لـ

 لجمهور القراء.

›z‰€a@ÒäÏé@Z:قوله تعالى )٤(. 

والَخْیَل والِبَغاَل والَحِمیَر ِلَتْرَكُبوها «أنه (كان یقرؤها:  )٥(عن أبي عیاض .٨

 .)٦(. یقول: جعلها زینًة)»ِزیَنةً 

 :، والبحـــــر المحـــــیط٣/١٧٨ :لزجـــــاج، ومعـــــاني القـــــرآن ل٢/٨٩ :) ینظـــــر: معـــــاني القـــــرآن للفـــــراء١(

 .٢/٣٠١ :، والنشر في القراءات العشر٧/١٥٩ :، والدر المصون٦/٤٧٨

 . ) المصادر أنفسها٢(

 . ١٤/٢٤٣ :والجدول في إعراب القرآن، ٥٢٦: ) ینظر: إعراب القرآن الكریم٣(

 . ٨) سورة النحل: من اآلیة ٤(

التابعین، توفي بعد سـنة  قة الثانیة من كبارهو عمر بن األسود العنسي، أبو عیاض، من الطب )٥(

  .٣٥٦: تقریب التهذیب، و ٣٤/١٦٥ :ه. ینظر: تهذیب الكمال١٠٠

 قلت: هو بال إسناد. ، ٧/٢٢٧٧ :وعزاه إلى ابن أبي حاتم في تفسیره، ٩/١٣ :) الدر المنثور٦(

                              



@

@@@paıaã”@ıaã‘€aµ‹‘æa@paıaã”@t˝q@Îà@µ»ibn€aÎ@Úibzó€a@Âfl 

 ۹۸ 

@·”ä@szj€aS 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

 وردت قراءتان، وتفصیلهما على النحو اآلتي:  »وزینة«قلت: في لفظة 

بغیر واو على أنها مفعول له، أي خلقها من أجل الزینة، أو  »زینةً «قرئت:  . أ
بالنصب على الحال من الضمیر في خلقها، أو لتركبوها. قرأها ابن عباس 

 ثر.وقتادة وأبو عیاض صاحب األ

أي:  ،بواو، وهي منصوبة بفعل مقدر  وقرأ الجمهور: . ب
)وجعلها زینًة، أو مفعول له، أي الزینة ). 

 : أن قراءة صاحب األثر قراءة شاذة؛ مخالفة للقراءات العشر المتواترة.اخلالصة

—Ëÿ€a@ÒäÏé@Z:قوله تعالى )٢(. 
ُثُمٌر. قال: األصُل، والثََّمُر  ، أنه كان یقرؤها: (وكان له)٣(عن أبي زید المدني .٩

 .)٤(الثمرُة)
 قلت: في هذه اللفظة أربع قراءات، وتفصیلها على النحو اآلتي: 

بضم الثاء والمیم، قرأها ابن عامر وابن كثیر ونافع وحمزة  »ُثُمر«قرئت  . أ
والكسائي وهي روایة علي بن نصر وحسین الجعفي عن أبي عمرو وابن 

 »ُثُمر«قوب وأبو زید المدني صاحب األثر، وعباس ومجاهد ورویس عن یع
 .)٥(تعني أنواع المال

  ،٥٥٧-٢/٥٥٦ :، والكشاف٢/٨ :، والمحتسب٢/٣٩٢: ) ینظر في ذلك: إعراب القرآن للنحاس١(
 .٧/١٩٥ :والدر المصون

 . ٣٤) سورة الكهف: من اآلیة ٢(
هو أبو زید المدني، وقیل: هو ثابت بن الضحاك بن خلیفة األشهلي األوسي، أبو زیـد المـدني،  )٣(

: ه، وقیــل غیــر ذلــك. ینظــر: تهــذیب الكمــال٦٤تــوفي ســنة  مــن الطبقــة األولــى مــن الصــحابة،
  .٧١ ، وتقریب التهذیب:٤/٣٦٠

 قلت: هو بال إسناد.. ٧/٢٣٦١ :وعزاه إلى ابن أبي حاتم في تفسیره، ٩/٥٤١ :الدر المنثور) ٤(
، والحجــة فــي القــراءات ٣/٢٨٥ :، ومعــاني القــرآن للزجــاج٢/١٤٤ :) ینظــر: معــاني القــرآن للفــراء٥(

 :، والتبیـان للعكبـري١٤٣: ، والتیسیر فـي القـراءات السـبع٤١٦: ، وحجة القراءات١٤٣: السبع
، وٕاتحــاف فضــالء ٢/٣١٠ :، والنشــر فــي القــراءات العشــر٧/١٧٥ :، والبحــر المحــیط٢/٨٤٧

 .٣/٢٨٦ :، وفتح القدیر٣٦٦: البشر

                              



@
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 ۹۹ 
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@
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بفتح الثاء والمیم، قرأها عاصم وأبو جعفر والحسن البصري  »َثَمرٌ «وقرئت  . ب

وجابر بن زید والحجاج وأبو حاتم ورویس عن یعقوب وروح وسهل وشیبة 

 . )١(تعني الثمار »َثَمرٌ «وابن محیص وابن أبي إسحاق، و

بضم الثاء وسكون المیم، قرأها أبو عمرو واألعمش وأبو رجاء  »رٌ ثُمْ «وقرئت  . ت

 .)٢(هو تخفیف أو جمع ثُْمَرة مثل ُبْدَنة وُبْدن »ُثْمرٌ «والحسن والیزیدي، و

 »َثْمرٌ «بفتح الثاء وسكون المیم، قرأها أبو رجاء في روایة، و »َثْمرٌ «وقرئت  . ث

 .)٣(تخفیف من َثَمر بالفتح

 ب األثر قراءة صحیحة؛ موافقة للقراءات المشهورة.: أن قراءة صاحاخلالصة

، والحجــة فــي القــراءات ٣/٢٨٥ :ومعــاني القــرآن للزجــاج ،٢/١٤٤ :) ینظــر: معــاني القــرآن للفــراء١(

 :تبیـان للعكبـري، وال١٤٣: ، والتیسیر فـي القـراءات السـبع٤١٦: ، وحجة القراءات١٤٣: السبع

، وٕاتحــاف فضــالء ٢/٣١٠ :، والنشــر فــي القــراءات العشــر٧/١٧٥ :، والبحــر المحــیط٢/٨٤٧

 .٣٦٦: البشر

، ٤/١٠٦: ، ولسـان العـرب٢/٨٤٧، والتبیـان للعكبـري ١٤٧: ) ینظر: الحجة في القراءات السـبع٢(

: بشـــر، وٕاتحـــاف فضـــالء ال٢/٣١٠ :، والنشـــر فـــي القـــراءات العشـــر٧/١٧٥ :والبحـــر المحـــیط

٣٦٦ . 

 .٤/٤٥٥ :، والدر المصون٧/١٧٥ :البحر المحیط) ینظر: ٣(
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@ZÔ„br€a@szjæa@
Ç˛a@ãì«@Úè‡©a@ıaçu˛a@¿@µ‹‘æa@ıaã‘€a@paıaã”ÒãÄÓ@

I@ÚÌÎãæa@ÂflIQPI@ÚÌÎãæa@∂g@·Ìãfl@ÒäÏé@Âfl@HQWHãó»€a@ÒäÏé@Âfl@H 

·Ìãfl@ÒäÏé@Z:قوله تعالى )١(. 

 .)٣(یك رطبًا)، أنه قرأ: (ُتْسِقْط عل)٢(عن أبي نهیك .١

 قلت: في هذه اللفظة وردت عدة قراءات وتفصیلها على النحو اآلتي:

قرأها أبو نهیك  »َأْسَقط«بالتاء المضمومة وكسر القاف من  »ُتْسِقطْ «قرئت:  . أ

صاحب األثر، وأبو حیوة، ومسروق، وعاصم الجحدري، وأبو عمران 

 .)٤(الجوني

عن عاصم، والحسن، ورویت مضارع ساقطت قرأها حفص  »ُتَساِقطْ «وقرئت:  . ب

 .)٥(عن أصحاب عبد اهللا بن مسعود

بفتح التاء والسین وشدها، وبعدها ألف، والقاف مفتوحة  »َتسَّاَقط«وقرئت:  . ت

قرأها ابن كثیر، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، والكسائي، وعاصم، وكذا 

 سائر أصحاب یحیى عن أبي بكر عن عاصم، ویعقوب، وأبو جعفر.

 . ٢٥) سورة مریم: من اآلیة ١(

) هــو عثمــان بــن نهیــك أبــو نهیــك، األودي األزدي البصــري أبــو محمــد، مــن الطبقــة الثالثــة مــن ٢(

  .٥٩٩: ، وتقریب التهذیب٣٤/٣٥٥ :ه. ینظر: تهذیب الكمال١٠٠التابعین، توفي بعد سنة 

 قلت: هو بال إسناد.. ٧/٢٤٠٦ :وعزاه إلى ابن أبي حاتم في تفسیره، ١٠/٥٩: ) الدر المنثور٣(

، ٨٤: ، ومختصــر ابــن خالویــه٣/١٢ :وٕاعــراب النحــاس ،٢/١٦٦ :) ینظــر: معــاني القــرآن للفــراء٤(

ــــدر المصــــون، ٧/٢٥٥ :، والبحــــر المحــــیط٣/١٥ :والكشــــاف وٕاتحــــاف فضــــالء ، ٧/٥٨٧ :وال

 . ٣٧٧: البشر

 ،٤٤٢: وحجــــــة القــــــراءات، ٣/١٢ :، وٕاعــــــراب النحــــــاس٤٠٩: ظــــــر: الســــــبعة فــــــي القــــــراءات) ین٥(

ــــدر المصــــون، ٧/٢٥٥ :، والبحــــر المحــــیط٣/١٥ :والكشــــاف وٕاتحــــاف فضــــالء ، ٧/٥٨٧ :وال

 . ٣٧٧البشر: 

                              



@

@@@paıaã”@ıaã‘€aµ‹‘æa@paıaã”@t˝q@Îà@µ»ibn€aÎ@Úibzó€a@Âfl 

 ۱۰۱ 

@·”ä@szj€aS 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

بفتح التاء وتخفیف السین والقاف مفتوحة قرأها األعمش،  »ساَقطتَ «وقرئت:  . ث

وطلحة، وابن وثاب، ومسروق، والخزاز عن هبیرة، وحمزة، وعبد الوارث، وأبو 

 . )١(عمرو بخالٍف عنه

بالیاء المضمومة قرأها أبو حیوة، والضحاك، وعمرو بن  »ُیْسِقط«وقرئت:  . ج

 .)٢(دینار

قاف مضمومة من سقط قرأها أبو حیوة، وُأبي بتاء مفتوحة و  »َتْسُقط«وقرئت:  . ح

 .)٣(بن كعب

 .)٤(بنون مضمومة قرأها معاذ القارىء، وابن یعمر »ُنْسِقط«وقرئت:  . خ

بالیاء المفتوحة وضم القاف من سقط قرأها أبو حیوة، وأبو  »َیْسُقط«وقرئت:  . د

 .)٥(رزین، وابن أبي عبلة

عد السین من ساقط بیاء مضمومة وقاف مكسورة وألف ب »ُیساِقط«وقرئت:  . ذ

 .)٦(قرأها مسروق، وعبد اهللا بن عمرو، والحسن، وعائشة

، والتیسـیر ٤٤٢: وحجة القراءات، ٣/١٢ :، وٕاعراب النحاس٤٠٩: ) ینظر: السبعة في القراءات١(

ــــراءات الســــبع ــــدر المصــــون، ٧/٥٥ :، والبحــــر المحــــیط٣/١٥ :، والكشــــاف١٤٩: فــــي الق  :وال

 . ٣٧٧: ، وٕاتحاف فضالء البشر٢/٣١٨ :والنشر في القراءات العشر، ٧/٥٨٧

، والبحــــر ٢/٨٧١ :، والتبیــــان للعكبــــري٣/١٥، والكشــــاف ٨٤) ینظــــر: مختصــــر ابــــن خالویــــه: ٢(

 . ٧/٥٨٧ :، والدر المصون٧/٢٥٥ :المحیط

، والـــــدر ٧/٢٥٥ :، والبحـــــر المحـــــیط٣/١٥ :، والكشـــــاف٨٤: ن خالویـــــه) ینظـــــر: مختصـــــر ابـــــ٣(

 . ٧/٥٨٧ :المصون

 . ٣/١٢٧ :) ینظر: زاد المسیر٤(

ـــــراء٥( ـــــه: ٢/١٦٦ :) ینظـــــر: معـــــاني الف ـــــن خالوی ، والبحـــــر ٣/١٥ :، والكشـــــاف٨٤، ومختصـــــر اب

 . ٧/٥٨٧ :، والدر المصون٧/٢٥٥ :المحیط

 . ٢/٨٧١ :، والتبیان للعكبري٢/٤٠ :لمحتسب، وا٣/٢٢٦ :) ینظر: معاني القرآن للزجاج٦(

                              



@

@@@paıaã”@ıaã‘€aµ‹‘æa@paıaã”@t˝q@Îà@µ»ibn€aÎ@Úibzó€a@Âfl 

 ۱۰۲ 

@·”ä@szj€aS 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

بیاء مفتوحة وتشدید السین وفتح القاف، قرأها حماد عن  »َیسَّاَقط«وقرئت:  . ر

شعبة عن عاصم، وجبلة عن المفضل عن عاصم، ونصیر عن الكسائي، 

وسهل، ویعقوب، والبراء بن عازب، واألعمش في روایة، وأبو زید عن 

 .)١(المفضل، وأبو بكر من طریق العلیمي، والخیاط عن شعیب عن یحیى

 .(٢)بالنون وألف بعد السین من ساَقطَ  »ُنساِقط«وقرئت:  . ز

 .(٣)بتائین قرأها أبو السمال وابن حزام »تتساقط«وقرئت:  . س

 .(٤)بیاء وتاء بعدها »یتساقط«وقرئت:  . ش

 هور القراء.: أن قراءة صاحب األثر قراءة شاذة؛ مخالفة لجماخلالصة

 :، والـــــدر المصـــــون٧/٢٥٥ :، والبحــــر المحـــــیط٣/١٥ :، والكشـــــاف٢/٤١ :) ینظــــر: المحتســـــب١(

٧/٥٨٧ . 

 . ٣/١٥ :، والكشاف٣/١٢ :، وٕاعراب القرآن للنحاس٣/٢٢٦ :) ینظر: معاني القرآن للزجاج٢(

، والـــــدر ٢/٨٧١ :تبیـــــان للعكبـــــري، وال٣/١٥ :، والكشـــــاف٨٤) ینظـــــر: مختصـــــر ابـــــن خالویـــــه: ٣(

 . ٧/٥٨٧ :المصون

 . ٤/١٢ :) ینظر: المحرر الوجیز٤(

                              



@

@@@paıaã”@ıaã‘€aµ‹‘æa@paıaã”@t˝q@Îà@µ»ibn€aÎ@Úibzó€a@Âfl 

 ۱۰۳ 

@·”ä@szj€aS 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

w®a@ÒäÏé@Z:قوله تعالى 

)١(. 

قال: (إن فیما أنزل اهللا:  )٢(عن سعد بن إبراهیم بن عبد الرحمن بن عوف .٢

. َفُنِسَخْت: ُمَحدٍَّث، »)٣(وما أرسلنا من قبلك من رسوٍل وال نبيٍّ وال ُمَحدَّثٍ «

 .)٤(ُثون: صاِحُب یس، ولقمان، ومؤِمن آل فرعون، وصاحُب موسى)والُمَحدَّ 

 »وال ُمَحدٍَّث «قلت: تشیر قراءة صاحب األثر إلى أن هذه اآلیة كانت تقرأ بزیادة 

كما ورد في هذا األثر  )٥(، وهذه القراءة قرأها ابن عباس»ُمَحدَّثٍ «ثم نسخت كلمة 

، وفي )٦(... من نبي وال محدَّث)المذكور، وقد وردت في صحیح البخاري بلفظ: (

 .)٧(مصحف ابن عباس بلفظ: (... من رسول وال نبي محدَّث)

 . ٥٢) سورة الحج: من اآلیة ١(

هو سعد بن إبراهیم بن عبد الرحمن بن عـوف، یكنـى أبـا إسـحاق المـدني، مـن الطبقـة الخامسـة  )٢(

  .١٤٠: تهذیب، وتقریب ال٥/٣٦٣ :ه. ینظر: الطبقات الكبرى١٢٥من التابعین، توفي سنة 

وهــو نــوع ، وهــو الــذي یلقــى فــي نفســه الشــيء فیخبــر بــه حدســًا وفراســةً ، یعنــي الملهــم: ) المحــدث٣(

 ٢/١٣٤ :ینظــر: لســان العــرب. یخــص بــه اهللا عــز وجــل مــن یشــاء مــن عبــاده الــذین اصــطفى

 . »حدث«مادة 

هو بال إسـناد،  ، قلت:٨/٢٥٠٠ :وعزاه إلى ابن أبي حاتم في تفسیره، ١٠/٥٢٤ :) الدر المنثور٤(

 .  ٣/٤٦٣ :وذكره الشوكاني في فتح القدیر

 :، واإلكلیــــــل فــــــي اســــــتنباط التنزیــــــل٩/١٧٧ :، وروح المعــــــاني٨٠، ١٢/٧٩ :) ینظــــــر: الجــــــامع٥(

 . (هذا حدیث ال یؤخذ به على أن ذلك قرآن): ١٢/٨٠ :وجاء في الجامع للقرطبي، ١/١٨٤

 عمر بن الخطاب.  مناقب باب، )٣٦٨٩رقم (، ٥/١٢: ) صحیح البخاري٦(

 . ١/١٩٣ :) المصاحف٧(

                              



@

@@@paıaã”@ıaã‘€aµ‹‘æa@paıaã”@t˝q@Îà@µ»ibn€aÎ@Úibzó€a@Âfl 

 ۱۰٤ 

@·”ä@szj€aS 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

djé@ÒäÏé@Z:قوله تعالى )١(. 

بنصب الباء ورفع   »َبُعَد بیَن أسفارنا(«أنه قرأ:  )٢(عن سعید بن أبي الحسن .٣

 .)٣(العین)

 تي:قلت: في هذه اللفظة قراءات، وتفصیلها على النحو اآل

بنصب الباء ورفع العین، قرأها ابن السمیفع، ومحمد بن  »َبُعدَ «قرئت:  . أ

الحنفیة، وسفیان بن حسین، وأبو رجاء، وابن أبي عبلة، والسلمي، وسعید 

 .)٤(بن أبي الحسن أخو الحسن صاحب األثر

بنصب الباء وكسر العین على الطلب والمسألة والدعاء  »َباِعدْ «قرئت:  . ب

ع، وابن عامر، وحمزة، والكسائي، وابن ذكوان، والحسن، قرأها عاصم، وناف

وأبو رجاء، وأبو مالك، وأبو جعفر، وشیبة، واألعمش، ویحیى بن وثاب، 

 .)٥(وابن عباس

بكسر العین المشددة بال ألف على الطلب، قرأها ابن كثیر،  »َبعِّدْ «قرئت:  . ت

ن وأبو عمرو، وهشام بن عمار عن ابن عامر، ومجاهد، والحسن، واب

 .)٦(محیصن، والیزیدي، وابن عباس

 . ١٩من اآلیة : ) سورة سبأ١(

هــو ســعید بــن أبــي الحســن، أخــو الحســن البصــري، مــن الطبقــة الثالثــة مــن التــابعین، تــوفي ســنة  )٢(

  .١٧٤: ، وتقریب التهذیب١٠/٣٨٥ :ه. ینظر: تهذیب الكمال١٠٨

 . وهو مفقود، تفسیره وعزاه إلى عبد بن حمید في، ١٢/٢٠١ :) الدر المنثور٣(

، ٢/١٨٩ :، والمحتسـب٣/٣٤٢ :، وٕاعراب القـرآن للنحـاس٢/٣٥٩ :) ینظر: معاني القرآن للفراء٤(

 .٩/١٧٥والدر المصون 

: ، وحجــة القــراءات٢٩٤: ، والحجــة فــي القــراءات الســبع١/٥٢٩ :) ینظــر: الســبعة فــي القــراءات٥(

 . ٣٥٩: وٕاتحاف فضالء البشر، ٩/١٧٥ :، والدر المصون٨/٥٣٨ :، والبحر المحیط٥٨٨

 . ) المصادر أنفسها٦(

                              



@

@@@paıaã”@ıaã‘€aµ‹‘æa@paıaã”@t˝q@Îà@µ»ibn€aÎ@Úibzó€a@Âfl 

 ۱۰٥ 

@·”ä@szj€aS 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

على أنه فعل ماض، ربنا: مبتدأ، وباعد وما بعده: خبر.  »باَعدَ «قرئت:  . ث

قرأها ابن عباس، ومحمد بن الحنفیة، ونصر بن عاصم، وأبو رجاء، 

والحسن بخالف یعقوب، وأبو حاتم، ویعقوب، وزید بن علي، ویحیى بن 

بي، ومحمد بن علي، وأبو حیوة، یعمر، وأبو صالح، وابن أبي لیلى، والكل

 .)١(وعبید عن أبي بكر عن عاصم

بضم الباء وكسر العین على البناء للمفعول من َبُعَد  »ُبِعدَ «قرئت:  . ج

 .(٢)الثالثي

 .)٣(على أنه مبني للمفعول من باعد »ُبوِعدَ «قرئت:  . ح

 : أن قراءة صاحب األثر شاذة؛ مخالفة للقراءات المشهورة.اخلالصة

“ãÇç€a@ÒäÏé@Z:قوله تعالى )٤(. 

 .)٦((ُسُلفًا. برفع السین والالم) أنه قرأ: )٥(عن سعد بن عیاض .٤

 قلت: في هذه اللفظة أربع قراءات، وتفصیلها على النحو اآلتي:

بضم السین والالم، وهي التي قرأها سعد بن عیاض، وبها  »ُسُلفاً «: قرئت: أوالً

 وهذه القراءة تحتمل ثالثة أوجه: قرأ حمزة، والكسائي، واألعمش... وغیرهم.

، وٕاعـــــراب القـــــرآن ٤/٢٥٠ :، ومعـــــاني القـــــرآن للزجـــــاج٢/٣٥٩ :) ینظـــــر: معـــــاني القـــــرآن للفـــــراء١(

، ٩/١٧٥ :، والدر المصون٨/٥٣٨ :، والبحر المحیط٢/١٨٩ :، والمحتسب٣/٣٤٢ :للنحاس

 . ٣٥٩: ، وٕاتحاف فضالء البشر٢/٣٥٠ :والنشر في القراءات العشر

 . ٩/١٧٥ :والدر المصون، ٨/٥٣٨ :) ینظر: البحر المحیط٢(

 . ٩/١٧٥ :، والدر المصون٣/٥٨٧ :) ینظر: الكشاف٣(

 . ٥٦) سورة الزخرف: من اآلیة ٤(

ه. ١٠٠) هو سعد بن عیاض الُثمالي الكـوفي، مـن الطبقـة الثانیـة مـن التـابعین، تـوفي قبـل سـنة ٥(

  .١٧٢: وتقریب التهذیب، ١٠/٢٩٣ :یب الكمال، وتهذ٦/٢١٥ :ینظر: الطبقات الكبرى

، وعــزاه إلــى عبــد بــن حمیــد فــي تفســیره، وهــو مفقــود. قلــت: وذكــره ابــن ١٣/٢١٨ :) الــدر المنثــور٦(

  .٣٨٤-٩/٣٨٣: ، وأبو حیان في البحر المحیط٥/٦٠: عطیة في المحرر الوجیز

                              



@

@@@paıaã”@ıaã‘€aµ‹‘æa@paıaã”@t˝q@Îà@µ»ibn€aÎ@Úibzó€a@Âfl 

 ۱۰٦ 

@·”ä@szj€aS 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

مضى «أنها جمع َسِلیف كـ: َرِغیف وُرُغف، وُسِمَع عن العرب أنهم قالوا:  . أ

 ، والسلیف من الناس كالفریق منهم.»َسِلیٌف من الناس

 أنها جمع ساِلف كـ: صابر وُصُبر.  . ب

 أنها جمع َسَلف كـ: َأَسد وُأُسد. . ت

 وابن كثیر، وأبو عمرو، وعاصم... وغیرهم. ، وبها قرأ نافع،»َسَلفاً « : قرئت:ثانياً

 وهذه القراءة تحتمل وجهین:

أن یكون جمعًا لـ: َسالف، كـ: خادم وَخَدم.وذهب بعضهم إلى أنه اسم  . أ

 . »َفَعل«ال جمع؛ إذ لیس في أبنیة التكسیر صیغة  )١(جمع

م، أنه مصدر یطلق على الجماعة، تقول: َسَلَف الرجلُ َیْسُلُف َسَلفًا أي تقدَّ  . ب

 وسَلُف الرجل: آباؤه المتقدمون، والجمع: أسالف، وُسالف.

بضم السین وفتح الالم، وبها قرأ على بن أبي طالب،  »ُسَلفاً «: قرئت: ثالثاً

 ومجاهد، وحمید األعرج... وغیرهم. وهذه القراءة فیها وجهان:

ْلفة: هي األمة والجماعة والقط . أ عة من أنه جمع ُسْلفة، كـ:ُغْرَفة وُغُرف، والسُّ

 الناس أي جعلناهم أمة سلفت.

وٕانما أبدل من الضمة فتحة تخفیفًا، كما  ،بضمتین »ُسُلفاً « وقیل األصل: . ب

 .)٢(بفتحها »ُجَدد« ،بضم الدال »ُجُدد«یقال في 

 .)٣(بضم السین وسكون الالم، وهي لهجة تمیم »ُسْلفاً « : وقرئت:رابعاً

، ٣/٤٧٣والمســاعد ، ٥/٧١ :، وشــرح المفصــل٢/٢٠١ :) ینظــر تفصــیل ذلــك فــي: شــرح الشــافیة١(

  .١/٤٨٠ :وارتشاف الضرب

 :، والبحـــر المحـــیط»ســـلف«مـــادة  ٩/١٥٨ :ولســـان العـــرب ،٢٦٢-٤/٢٦١ :) ینظـــر: الكشـــاف٢(

، وٕاتحــاف فضــالء ٢/٣٦٩ :، والنشــر فــي القــراءات العشــر٢/٦٣٥: ، والــدر المصــون٩/٣٨٣

 . »سلف«مادة  ٢٣/٤٦٣ :، وتاج العروس٤٩٦البشر: 

 . ٨/٣٨٨ :، ومعجم القراءات٢/٥٠ :ت الشواذ) ینظر: إعراب القراءا٣(

                              



@

@@@paıaã”@ıaã‘€aµ‹‘æa@paıaã”@t˝q@Îà@µ»ibn€aÎ@Úibzó€a@Âfl 

 ۱۰۷ 

@·”ä@szj€aS 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

 وافقة لبعض القراء السبعة.: أن قراءة صاحب األثر قراءة صحیحة؛ ماخلالصة

á‡´@ÒäÏé@Z:قوله تعالى )١(. 

 .)٣(قال: (ُمْنَتِصَبَة السین) )٢(عن محمد بن المنتشر .٥

 قلت: في هذه اللفظة (السلم) ثالث قراءات، وتفصیلها على النحو اآلتي:

ْلمِ « قرئت: . أ بفتح السین وسكون الالم،قرأها ابن كثیر، وأبو عمرو،  »السَّ

فع، وابن عامر، وحفص عن عاصم، والكسائي، وأبو جعفر، ومحمد بن ونا

 .)٤(المنتشر صاحب األثر

ْلم« قرئت: . ب بكسر السین وسكون الالم، قرأها الحسن، وأبو رجاء،  »السِّ

واألعمش، وعیسى بن عمر، وطلحة، ویعقوب، وخلف، وحمزة، وأبو بكر 

 .)٥(عن عاصم، وابن محیصن، وحماد

 .)٦(بفتح السین والالم، وهي قراءة األعمش »َلمالسَّ «وقرأ السلمي  . ت

وهي بمعنى واحدة، وهناك من  »السلم«وهذه القراءات هي لهجات في كلمة 

 . )٧(اللغویین من یفرق بینها

 : أن قراءة صاحب األثر صحیحة؛ موافقة للقراءات العشر المتواترة.اخلالصة

 . ٣٥) سورة محمد: من اآلیة ١(

هو محمد بن المنتشر بن األجدع الهمداني الكوفي، من الطبقة الرابعة من التـابعین، تـوفي بعـد  )٢(

  .٤٤٢: تقریب التهذیب، و ٦/٣٠٦ :ینظر: الطبقات الكبرى ه.١٠٠سنة 

 . ٣/٣٧٢لخطیب البغدادي في تاریخ بغداد ، وعزاه إلى ا١٣/٤٥٢) الدر المنثور ٣(

، وحجــــة القــــراءات: ٣٢٩ ، والحجــــة فــــي القــــراءات الســــبع:٦٠١) ینظــــر: الســــبعة فــــي القــــراءات: ٤(

 :، والـــــدر المصـــــون٩/٤٧٦ :، والبحـــــر المحـــــیط٢٠١، والتیســـــیر فـــــي القـــــراءات الســـــبع: ٦٧٠

  .٥٠٨البشر:  ، وٕاتحاف فضالء٢/٢٢٧: ، والنشر في القراءات العشر٥/٦٣١

 . ) ینظر: المصادر أنفسها٥(

 . ٢/٢٧٣ :والمحتسب، ١٤١) مختصر ابن خالویه: ٦(

 .»سلم«مادة  ٣٢/٣٧١ :، وتاج العروس»سلم«مادة  ١٢/٢٨٩: ) ینظر: لسان العرب٧(

                              



@
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 ۱۰۸ 
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@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

áÌá®a@ÒäÏé@Z:قوله تعالى )١(. 

(َقَرأ  )٢(ن یزید بن حازم قال: سمعت عكرمة، وعبد اهللا بن أبي سلمةع .٦

 .)٣()»لیعلَم أهُل الكتابِ « وَقَرأ اآلَخُر:.  أحدهما:

 قلت: في هذه اآلیة وردت عدة قراءات، وتفصیلها على النحو اآلتي:

قرأها  ، وینصب الفعل بأن مضمرة .»ال أن،«على حذف  »ِلَیْعَلمَ «قرئت:  . أ

عبد اهللا بن مسعود، وابن عباس، وعكرمة، والجحدري، وعبــــــــــــد اهللا بن أبي 

 .)٤(سلمة صاحب األثر على اختالف عنهم

قرأها ابن عباس، وابن مسعود، ومجاهد، وعبد اهللا  ،»لكیال َیْعَلمَ « وقرئت: . ب

 . )٥(بن أبي سلمة صاحب األثر

 . )٦(»أنْ «ـیعلَم منصوب ببالهمز، وال زائدة، و  ، وقرئت: . ت

 .)٧(برفع المیم، وأن هي المخففة من الثقیلة »لئال َیْعَلمُ « وقرئت: . ث

 . )٨(بفتح الالم »َلَئالَّ َیْعَلمَ « وقرئت: . ج

 . ٢٩) سورة الحدید: من اآلیة ١(

لطبقـة الثالثـة هو عبد اهللا بن أبي سلمة، ویقـال: عبـد اهللا بـن میمـون الماجشـون، المـدیني، مـن ا )٢(

ـــوفي ســـنة  مـــن التـــابعین، قیـــل: : ، تقریـــب التهـــذیب١٥/٥٥ :ه. ینظـــر: تهـــذیب الكمـــال١٠٦ت

٢٤٨.  

 . ، وعزاه إلى عبد بن حمید في تفسیره، وهو مفقود١٤/٢٩٥ :) الدر المنثور٣(

  .١٠/١١٧ :والبحر المحیط، ٤/٤٨١ :، والكشاف١٥٣) ینظر: مختصر ابن خالویه: ٤(

 . ١٠/١١٧ :، والبحر المحیط٤/٤٨١ :) ینظر: الكشاف٥(

 . ١٠/١١٧ :) ینظر: البحر المحیط٦(

  .١٠/١١٧ :، والبحر المحیط٤/٣٦٩ :) ینظر: إعراب القرآن للنحاس٧(

 . ٥/١٧٩ :) ینظر: فتح القدیر٨(

                              



@
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@
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بإبدال الهمزة یاء مفتوحة. قرأها األزرق، وورش عن  »ِلَیالَّ َیْعَلمَ « وقرئت: . ح

 .)١(نافع، واألعمش، وكذلك جاءت قراءة حمزة في الوقف

بكسر الالم وسكون الیاء وبرفع المیم. قرأها الحسن،  »ِلْیَال َیْعَلمُ « وقرئت: . خ

 .)٢(وقطرب

، وعلى هذه القراءة تدغم النون في »ال«على حذف  »ألن َیْعَلمَ « وقرئت: . د

قرأها ابن عباس،  ،»َألي َیْعَلمَ «الیاء ولهذا أثبتت في مختصر ابن خالویه 

 .)٣(والجحدري، وحطان بن عبد اهللا

 .)٤(: أن قراءة صاحب األثر قراءة شاذة؛ ألنها مخالفة لرسم المصحفاخلالصة

ÊÏ‘œb‰æa@ÒäÏé@Z:قوله تعالى )٥(. 

 .)٦(بالواو) (فأصدق وأكون من الصالحین. عن عبد اهللا بن أبي سلمة أنه قرأ: .٧

 وردت عدة قراءات وتفصیلها على النحو اآلتي: »«قلت: في لفظة 

 :قرأها ،»«بالواو بالنصب عطفًا على لفظ  »ونَ وأك« قرئت: . أ

الحسن، وابن جبیر، وأبو رجاء، وابن أبي إسحاق، ومالك بن دینار، 

واألعمش، وابن محیصن، وعبد اهللا بن الحسن العنبري، وأبو عمرو بن 

 .)٧(العالء، وعبد اهللا بن أبي سلمة صاحب األثر

 والبــدور الزاهــرة: ،١/٣٩٧: ، والنشــر فــي القــراءات العشــر١٩٣ ) ینظــر: مختصــر ابــن خالویــه:١(
٣١٣ . 

 . ١٤/١٩٤ :، وروح المعاني١٠/١١٧ :، والبحر المحیط١/١١٦ :المحتسب) ینظر: ٢(
 . ٤/٤٨١ :، والكشاف٤/٣٦٩ :) ینظر: إعراب القرآن للنحاس٣(
 .١٥٣مختصر ابن خالویه:  )٤(
 . ١٠) سورة المنافقون: من اآلیة ٥(
 ، وعزاه إلى عبد بن حمید في تفسیره، وهو مفقود. ١٤/٥٠٩ :) الدر المنثور٦(
، والحجـة فـي القـراءات ٤/٤٣٧ :، وٕاعـراب القـرآن للنحـاس١/٦٣٧ :ر: السبعة في القـراءات) ینظ٧(

، والــــدر ١٨٥-١٠/١٨٤ :، والبحــــر المحــــیط١٥٧، ومختصــــر ابــــن خالویــــه: ١/٣٤٦ :الســــبع
 .٢/٣٨٨ :، والنشر في القراءات العشر١٠/٣٤٤ :المصون

                              



@
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 ۱۱۰ 

@·”ä@szj€aS 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

كثیر، فع، وابن قرأها نا »« بالجزم عطفًا على محل »« قرئت: . ب

 . )١(وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر، ویعقوب، وخلف

بضم النون على االستئناف أي وَأْن َأكوُن.قرأها عبید بن  »وَأكونُ « وقرئت: . ت

 .)٢(عمیر

 : أن قراءة صاحب األثر شاذة؛ مخالفة للقراءات المشهورة.اخلالصة
ãó»€a@ÒäÏé@Z@

ابن  (كیف كان أنه سأله بشر بن مروان: )٣(عن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود .٨

إلى إنَّ اإلنساَن لفي خسٍر وهو فیه والعصرِ «؟ فقال:یقرأ  مسعود

 .)٤()فقال عبد اهللا: لكني ُأوِمُن به . فقال له بشٌر: هو َیكُفُر به.»آخِر الدهر

وقد وردت فیها ثالث  رة العصر،قلت: في هذا األثر بیان قراءة ابن مسعود لسو 

 قراءات، وتفصیلها على النحو اآلتي: 

قرأها ابن  ،»والعصِر إنَّ اإلنساَن لفي خسٍر وهو فیه إلى آخِر الدهر«قرئت:  . أ

 مسعود، وعلي بن أبي طالب، وعبد اهللا بن عتبة صاحب األثر.

 ) ینظر: المصادر أنفسها.١(

، ١٠/٣٤٤ :، والـدر المصـون١/٧١٠ :، وحجـة القـراءات١/٦٣٧ :) ینظر: السـبعة فـي القـراءات٢(

 . ٢/٣٨٨ :، والنشر في القراءات العشر١٠/١٨٥ :والبحر المحیط

عبد اهللا بن عتبة بن مسعود بن غافل األنصاري، یكنى أبا عبد الرحمن، هـو تـابعي مـن كبـار ) ٣( 

 :ر: اإلصـــــابة. ینظـــــه٧٤ه، وقیـــــل: ٧٣تـــــوفي بعـــــد الســـــبعین قیـــــل: ســـــنة  ،التـــــابعین بالكوفـــــة

  .٢٥٥: ، وتقریب التهذیب٤/١٤٢

 ، وعزاه إلى عبد بن حمید في تفسیره، وهو مفقود. ١٥/٦٤٣ :) الدر المنثور٤(

                              



@
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@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

آخر  والعصِر ونوائب الدهر إنَّ اإلنساَن لفي خسٍر وٕانه فیه إلى«قرئت:  . ب

. وذكرها اآللوسي عن میمون بن مهران )١(قرأها علي بن أبي طالب ،»الدهر

 .)٢((... وٕانه لفیه...) وفیه:

: الجمهور أوقر  . ت

. 

 : أن قراءة صاحب األثر شاذة؛ مخالفة للقراء السبعة.اخلالصة

 

 . ٢٠/١٨٠ :، والجامع٥/٥٢٠ :والمحرر الوجیز ،٢٤/٥٨٩ :) ینظر: جامع البیان١(

 . ١٥/٤٥٩ :) ینظر: روح المعاني٢(

                              



@
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Ú∏b©a
 بحث ما یأتي:اتضح لي من خالل هذا ال

أن عدد القراء الذین ورد ذكرهم في الدر المنثور ممن له ثالث قراءات فأقل  .۱

) قراءة، ومن هؤالء الخمسة عشر قارئًا ثالثة ١٧) قارئًا، وقراءاتهم (١٥هم (

 صحابة، والباقون من التابعین.

 أن الذین وردت لهم قراءتان هما أبو وجزة السعدي، وعبد اهللا بن أبي سلمة. .۲

افقة قراءات هؤالء القراء لغیرهم فهم لم ینفردوا بها إال قراءة واحدة، هي مو  .۳

 قراءة لقیط بن إیاد، فقد انفرد بها.

تبین من العرض السابق لقراءاتهم أن منها ما هو موافق للقراء السبعة، ومنها  .٤

موافق للقراء الثالثة لما زاد على السبعة، ومنها موافق للقراء األربعة لما زاد 

ى العشرة، ومنها ما هو موافق لقراء مشهورین من الصحابة والتابعین من عل

 غیر القراء األربعة عشر.

تتعلق غالب القراءات المذكورة في البحث ببنیة الكلمة، وبعضها بالتركیب،  .٥

فهي تدخل في مجال البحث الصرفي والنحوي، وهناك قراءتان منها إحداهما 

 نسخت واألخرى تفسیریة.

ات القرآنیة تعد معینًا ثرًَّا إلثراء اللغة العربیة في أصواتها ولهجاتها أن القراء .٦

وصرفها ونحوها ودالالتها؛ لذلك ینبغي العنایة بها لرفد الدرس اللغوي العربي 

 بما هو أصیل ونافع. 

 وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین.
sybj€a 
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æa@äÜbó…uaãæaÎ@
 القرآن الكریم.

لبشر في القراءات األربعة عشر ، ألحمد بن محمد بن إتحاف فضالء ا.۱

هـ)، ١١١٧أحمد بن عبد الغني الدمیاطّي، شهاب الدین الشهیر بالبناء (ت 

 م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ٣لبنان، ط ،حققه: أنس مهرة، دار الكتب العلمیة

)، هـ٧٤٥(ت  العرب، ألبي حیان األندلسي لسانمن  ارتشاف الضرب.۲

 ه.١٤١٨، ١، مكتبة الخانجي، القاهرة، طحققه: د. رجب عثمان محمد

الفضل أحمد بن علي بن محمد بن  ألبي ،تمییز الصحابةاإلصابة في  .۳

عادل أحمد عبد الموجود،  ، حققه:هـ)٨٥٢أحمد بن حجر العسقالني (ت 

 .هـ١٤١٥ ،١، طبیروت ،دار الكتب العلمیة ،وعلى محمد معوض

)، حققه: محمد السید ٦١٦(ت  ، ألبي البقاء العكبريإعراب القراءات الشواذ.٤

 ه.١٤١٧، ١أحمد عزوز، عالم الكتب، بیروت، ط

  إعراب القرآن،  ألبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل النحاس.٥

 -ه١٤٠٩ه)، حققه: د.زهیر غازي زاهد، عالم الكتب، بیروت، ٣٣٨(ت 

 م.١٩٨٨

اإلكلیل في استنباط التنزیل، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین .٦

هـ)، حققه: سیف الدین عبد القادر الكاتب، دار الكتب ٩١١لسیوطي (ت ا

 م.١٩٨١-هـ١٤٠١بیروت،  ،العلمیة

البحر المحیط في التفسیر، ألبي حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف .۷

هـ)، حققه: صدقي محمد جمیل، ٧٤٥بن حیان أثیر الدین األندلسي (ت 

 هـ.١٤٢٠بیروت،  ،دار الفكر
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 ،رة في القراءات العشر المتواترة من طریقي الشاطبیة والدُّرةالبدور الزاه.۸

ومعه كتاب القراءات الشاذة وتوجیهها من لغة العرب، لعبد الفتاح بن عبد 

 ،هـ)، دار الكتاب العربي، بیروت١٤٠٣الغني بن محمد القاضي (ت 

 لبنان.

تاج العروس من جواهر القاموس، لمحّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق .۹

حققه:  هـ)،١٢٠٥سیني، أبي الفیض، الملّقب بمرتضى، الزَّبیدي (ت الح

 مجموعة من المحققین، دار الهدایة.

تاریخ بغداد، ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیب .۱۰

هـ)، حققه: د. بشار عواد معروف، دار الغرب ٤٦٣البغدادي (ت 

 م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٢، ١بیروت، ط ،اإلسالمي

ن في إعراب القرآن،ألبي البقاء عبد اهللا بن الحسین بن عبد اهللا التبیا.۱۱

هـ)، حققه: علي محمد البجاوي، نشر عیسى البابي ٦١٦العكبري (ت 

 الحلبي وشركائه.

، ألبي محمد عبد الرحمن بن »تفسیر ابن أبي حاتم«تفسیر القرآن العظیم .۱۲

 بي حاتم محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أ

هـ)، حققه: أسعد محمد الطیب، مكتبة نزار مصطفى الباز، ٣٢٧(ت 

 هـ .١٤١٩، ٣المملكة العربیة السعودیة، ط

 ألبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي  تفسیر اللباب،.۱۳

 هـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت. ٨٨٠(ت بعد 

جر العسقالني تقریب التهذیب، للحافظ شهاب الدین أحمد بن علي بن ح.۱٤

هـ)، بعنایة عادل مرشد، مؤسسة الرسالة ناشرون، ٨٥٢الشافعي (ت 

 م.٢٠٠٩-ه١٤٣٠، ١لبنان، ط ،بیروت
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تهذیب الكمال في أسماء الرجال،لیوسف بن عبد الرحمن بن یوسف، أبو .۱٥

 الحجاج، جمال الدین ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي 

بیروت،  ،معروف، مؤسسة الرسالةحققه: د. بشار عواد  هـ)،٧٤٢(ت 

 م.١٩٨٠–ه١٤٠٠، ١ط

التیسیر في القراءات السبع، لعثمان بن سعید بن عثمان بن عمر أبي .۱٦

بیروت،  ،هـ)، حققه: أتوبرتزل، دار الكتاب العربي٤٤٤عمرو الداني (ت 

 م.١٩٨٤-هـ١٤٠٤، ٢ط

 ، لمحمد بن جریر بن یزید»تفسیر الطبري«جامع البیان في تأویل القرآن .۱۷

هـ)، حققه: أحمد ٣١٠(ت  بن كثیر بن غالب اآلملي، أبي جعفر الطبري

 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط

الجامع ألحكام القرآن، ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح .۱۸

هـ)، حققه: هشام  ٦٧١األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي (ت 

لسعودیة، الكتب، الریاض، المملكة العربیة سمیر البخاري، دار عالم ا

 م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٣

 الجدول في إعراب القرآن الكریم، لمحمود بن عبد الرحیم صافي .۱۹

 ،٤مؤسسة اإلیمان، بیروت، ط ،هـ) دار الرشید، دمشق١٣٧٦(ت 

 ه.١٤١٨

  الحجة في القراءات السبع، للحسین بن أحمد بن خالویه، أبي عبد اهللا.۲۰

 بیروت. ،د. عبد العال سالم مكرم، دار الشروقهـ)، حققه: ٣٧٠(ت 

حجة القراءات، لعبد الرحمن بن محمد، أبي زرعة ابن زنجلة (ت قرابة .۲۱

 هـ)، حققه وعلق حواشیه: سعید األفغاني، دار الرسالة.٤٠٣

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ألبي العباس، شهاب الدین، أحمد .۲۲

 هـ)، حققه: ٧٥٦بالسمین الحلبي (ت بن یوسف بن عبد الدائم المعروف 

 د. أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق.
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ه)، ٩١١الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، لجالل الدین السیوطي (ت .۲۳

 -ه١٤٢٤، ١حققه: د. عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، القاهرة، ط

 م.٢٠٠٣

 ار المنار،هـ)، د١٤٢٦(ت  دراسات في علوم القرآن، لمحمد بكر إسماعیل.۲٤

 م.١٩٩٩-هـ١٤١٩ ،٢ط

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني،لشهاب الدین محمود .۲٥

حققه: علي عبد الباري  هـ)،١٢٧٠بن عبد اهللا الحسیني اآللوسي (ت 

 هـ.١٤١٥، ١بیروت، ط ،عطیة، دار الكتب العلمیة

لرحمن بن علي زاد المسیر في علم التفسیر، لجمال الدین أبي الفرج عبد ا.۲٦

هـ)، حققه: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب ٥٩٧بن محمد الجوزي (ت 

 هـ.١٤٢٢، ١بیروت، ط ،العربي

السبعة في القراءات، ألحمد بن موسى بن العباس التمیمي، أبي بكر بن .۲۷

 ،هـ)، حققه: د. شوقي ضیف، دار المعارف٣٢٤مجاهد البغدادي (ت 

 هـ.١٤٠٠، ٢مصر، ط

بي داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن سنن أبي داود ،أل.۲۸

حققه: محمد محیي الدین  هـ)،٢٧٥شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاني (ت 

 بیروت. ،عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا

ه)، ٦٨٦(ت  شرح الشافیة، لرقي الدین محمد بن الحسن اإلستراباذي.۲۹

 .١لتراث العربي، بیروت، طحققه: محمد نور الحسن وجماعته، دار احیاء ا

ه)، إدارة ٦٤٣شرح المفصل، لموفق الدین یعیش بن علي بن یعیش (ت .۳۰

 الطباعة المنیریة، مصر.
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الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا «صحیح البخاري .۳۱

  :وسننه وأیامه، لمحمد بن إسماعیل أبي عبداهللا البخاري الجعفي، حققه

لناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة محمد زهیر بن ناصر ا

 هـ .١٤٢٢، ١بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي)، ط

 صحیح وضعیف سنن أبي داود،لمحمد ناصر الدین األلباني .۳۲

من إنتاج مركز نور  ،هـ)، برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة١٤٢٠(ت 

 اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندریة.

ي علوم القراءات، د. أبو طاهر عبد القیوم عبد الغفور السندي، صفحات ف .۳۳

 هـ.١٤١٥ ،١المكتبة األمدادیة، ط

الضعفاء والمتروكون، ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي .۳٤

 ،هـ) ،حققه: محمود إبراهیم زاید، دار الوعي٣٠٣الخراساني، النسائي (ت 

 هـ.١٣٩٦، ١حلب، ط

هللا محمد بن سعد بن منیع الهاشمي بالوالء، الطبقات الكبرى، ألبي عبد ا.۳٥

حققه: محمد عبد  هـ)،٢٣٠البصري، البغدادي المعروف بابن سعد (ت 

 م.١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١بیروت، ط ،القادر عطا، دار الكتب العلمیة

فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر، لمحمد بن .۳٦

 بیروت. ،هـ)، دار الفكر١٢٥٠علي بن محمد الشوكاني الیمني (ت 

الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة، لشمس الدین أبي عبد اهللا .۳۷

هـ)، حققه: محمد ٧٤٨محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذهبي، (ت 

مؤسسة  ،عوامة، وأحمد محمد نمر الخطیب، دار القبلة للثقافة اإلسالمیة

 م.١٩٩٢-هـ١٤١٣، ١ط علوم القرآن، جدة،

ألبي القاسم  الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل،.۳۸

هـ)، حققه: عبد ٥٣٨محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهللا (ت 

 بیروت. ،الرزاق المهدي، دار إحیاء التراث العربي
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الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ألبي محمد مكي بن أبي .۳۹

)، حققه: د. محیي الدین رمضان، مؤسسة الرسالة، هـ٤٣٧(ت  طالب

 م.١٩٧٨، ٤بیروت، ط

الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، ألحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي، أبي .٤۰

هـ)، حققه: اإلمام أبو محمد بن عاشور، دار إحیاء التراث ٤٢٧إسحاق (ت 

 م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٢، ١لبنان، ط ،العربي، بیروت

حمد بن مكرم بن علي، أبي الفضل، جمال الدین ابن لسان العرب، لم.٤۱

بیروت،  ،هـ)، دار صادر٧١١منظور األنصاري الرویفعي اإلفریقي (ت 

 هـ.١٤١٤ ،٣ط

هـ)، مكتبة ١٤٢٠مباحث في علوم القرآن، لمناع بن خلیل القطان (ت  .٤۲

 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ٣المعارف للنشر والتوزیع، ط

، ١ط ري حمد، دار الكتاب، بغداد،محاضرات في علوم القرآن، لغانم قدو .٤۳

 م.١٩٨١-ه١٤٠١

المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات واإلیضاح عنها، ألبي الفتح عثمان .٤٤

المجلس األعلى للشؤون ، هـ)، وزارة األوقاف٣٩٢بن جني الموصلي (ت 

 م.١٩٩٩-هـ١٤٢٠اإلسالمیة، 

بن غالب المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ألبي محمد عبد الحق .٤٥

هـ)، حققه: ٥٤٢بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة األندلسي المحاربي (ت 

 بیروت. ،دار الكتب العلمیة عبد السالم عبد الشافي محمد،

(القراءات) من كتاب  مختصر في شواذ القرآن« مختصر ابن خالویه.٤٦

 م.٢٠٠٩، حققه: برجشتراسر، مؤسسة الریان، بیروت، »البدیع
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ألبي القاسم شهاب الدین  ى علوم تتعلق بالكتاب العزیز،المرشد الوجیز إل.٤۷

عبد الرحمن بن إسماعیل بن إبراهیم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي 

بیروت،  ،حققه: طیار آلتي قوالج، دار صادر هـ)،٦٦٥شامة (ت 

 م.١٩٧٥-هـ١٣٩٥

 )، حققه: ٧٦٩(ت  المساعد على تسهیل الفوائد، لبهاء الدین بن عقیل.٤۸

، ١مكة، ط ،امل بركات، مركز البحث العلمي بجامعة أم القرىد. محمد ك

 ه.١٤٠٢

مشاهیر علماء األمصار، وأعالم فقهاء األقطار، لمحمد بن حبان بن  .٤۹

 أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي 

حققه: مرزوق على إبراهیم، دار الوفاء للطباعة والنشر  هـ)،٣٥٤(ت 

 م.١٩٩١-هـ١٤١١، ١ط المنصورة، ،والتوزیع

المصاحف، ألبي بكر بن أبي داود، عبد اهللا بن سلیمان بن األشعث .٥۰

 ،هـ)، حققه: محمد بن عبده، الفاروق الحدیثة٣١٦األزدي السجستاني (ت 

 م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١القاهرة، ط ،مصر

دیلمي معاني القرآن، ألبي زكریا یحیى بن زیاد بن عبد اهللا بن منظور ال.٥۱

هـ)، حققه: أحمد یوسف النجاتي، ومحمد علي النجار، ٢٠٧الفراء (ت 

 .١مصر، ط ،وعبد الفتاح إسماعیل الشلبي، دار المصریة للتألیف والترجمة

 معاني القرآن وٕاعرابه، إلبراهیم بن السري بن سهل، أبي إسحاق الزجاج .٥۲

 م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١بیروت، ط ،هـ)، عالم الكتب٣١١(ت 

لصغیر لرواة اإلمام ابن جریر الطبري، ألكرم بن محمد زیادة المعجم ا.٥۳

الفالوجي األثري، قدم له: علي حسن عبد الحمید األثري، الدار األثریة، 

 دار ابن عفان، القاهرة. ،األردن
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معجم القراءات، د. عبد اللطیف الخطیب، دار سعد الدین، دمشق، القاهرة، .٥٤

 م.٢٠٠٢-ه١٤٢٢، ١ط

ْرقاني  مناهل العرفان في .٥٥  علوم القرآن، لمحمد عبد العظیم الزُّ

 .٣هـ)، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، ط١٣٦٧(ت 

النشر في القراءات العشر، لشمس الدین أبي الخیر ابن الجزري، محمد بن .٥٦

هـ)، ١٣٨٠ تهـ)، حققه: علي محمد الضباع ( ٨٣٣محمد بن یوسف (ت 

 تاب العلمیة].المطبعة التجاریة الكبرى [تصویر دار الك
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