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ملخص البحث
تناولت هذه الدراسة البحث يف القراءات القرآنية الواردة يف تفسري النيسابوري املسمى (غرائب القرآن
ورغائب الفرقان) ،وهي دراسة وصفية ( )1حتليلية ( )2من أول سورة آل عمران حىت آخر سورة هود.
قسمت الرسالة إىل مقدمة ومتهيد وثالثة أبواب وخامتة وفهارس ،أما املقدمة فتشمل أمهية الدراسة
ومنهج البحث ومشكلته وأهدافه والدراسات السابقة وتقسيمات الرسالة ،وأما التمهيد فينقسم إىل
فصلني ،األول عبارة عن دراسة علمية عن اإلمام املفسر وينقسم إىل مباحث ،األول :امسه ومولده

ونشأته والثاين :مذهبه العقدي والثالث :مذهبه الفقهي ،والرابع :مؤلفاته ،والفصل الثاين يتحدث عن

تفسري اإلمام النيسابوري ،وفيه مباحث ،األول :سبب اهتمام النيسابوري بعلم القراءات يف تفسريه،
والثاين :مالمح تفسري النيسابوري ومنهجه يف عرض القراءات ،و الثالث :القراء والرواة والطرق اليت

اعتمد عليها املفسر ،والرابع :مكانة هذا التفسري بني التفاسري .مث الباب األول وينقسم إىل ثالثة فصول،
األول :القراءات القرآنية الواردة يف سورة آل عمران (دراسة وصفية حتليلية) ،مث الفصل الثاين وهو
القراءات القرآنية الواردة يف سورة النساء (دراسة وصفية حتليلية) مث الفصل الثالث وهو القراءات القرآنية
الواردة يف سورة املائدة (دراسة وصفية حتليلية) ،أما الباب الثاين فينقسم إىل ثالثة فصول ،األول:
القراءات القرآنية الواردة يف سورة األنعام (دراسة وصفية حتليلية) ،مث الفصل الثاين وهو القراءات القرآنية
الواردة يف سورة األعراف (دراسة وصفية حتليلية) مث الفصل الثالث وهو القراءات القرآنية الواردة يف سورة
األنفال (دراسة وصفية حتليلية) ،أما الباب الثالث فينقسم إىل ثالثة فصول ،األول :القراءات القرآنية
الواردة يف سورة التوبة (دراسة وصفية حتليلية) ،مث الفصل الثاين وهو القراءات القرآنية الواردة يف سورة
يونس (دراسة وصفية حتليلية)

( )1الدراسة الوصفية هي طريقة لوصف املوضوع املراد دراسته من خالل منهجية علمية صحيحة وتصوير النتائج اليت يتم التوصل
إليها (جامعة املدينة العاملية ،مناهج البحث ،د.ط ،ص )123
ٍ
ٍ
معني،
( )2الدراسة التحليلية تقوم على عمليّات ثالث :التّفسري والنّقد واالستنباط ،وقد جتتمع هذه العمليّ ُ
ات كلّها يف سياق حبث ّ
أو قد يُكتفى ببعضها عنها ،وذلك حبسب طبيعة البحث (فريد األنصاري ،أجبدايت البحث يف العلوم الشرعية ،د.ط،
ص )79مع العلم أنه ال جيوز نقد القراءات طاملا ثبت تواترها.
ي

ABSTRACT
This study examined research in the readings contained in the interpretation of Al-nisabure, a
descriptive and analytical study from the first of Surat Aal-Imran until last of Surat Hud. I split
the message into, introduction and pave and three doors and a conclusion and indexes the
Introduction include the importance of study and research methodology and his problem,
objectives and previous studies and divisions of the message, and the pave is divided into two
chapters, the first section is a scientific study about Imam interpreter and his interpretation and
it is divided into two chapters , the first : translation of Imam Al-nisabure, it is divided into
detectives : First, his name and his birth. and upbringing , and the second : his doctrine lumpy
and the third his doctrine method and fourth : his books , and the second chapter talking about
the interpretation of Imam Al-nisabure , and it is divided into detectives , first : the motives that
prompted the Imam interpreter to write this interpretation and the reason for his interest in the
science of readings in his interpretation, the second : Imam Al-nisabure approach in his
interpretation and display of readings and the third position of this interpretation between
interpretations. Then the first section is divided into three chapters., the first is. a descriptive
analytical study of the readings contained in Surat Aal-Imran then the second, which is a
descriptive analytical study of the readings contained in Surat Al-Nisaa, and the third is a
descriptive analytical study of readings contained in Surat AL-Maeda. Then the second section
is divided into three chapters, the first : a descriptive analytical study of readings contained in
Surat AL-Anaam.Then the second : a descriptive analytical study of readings contained in Surat
AL-aaraf. And the third is a descriptive analytical study of the readings contained in Surat AlAnfal. Then the third section is divided into three chapters, the first : a descriptive analytical
study of readings contained in Surat AL-Twba. Then the second, which is descriptive analytical
study of the readings contained in Surat Yunus. Then the third: a descriptive analytical study of
readings contained in Surat Hud. Then indexes and finally the conclusion , and the most
important findings and proposals.
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املـق ـدمـة
"إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال
حممدا عبده ورسوله ،أما بعد"(:)1
إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأن ً
فإن شرف العلم من شرف املعلوم وإن أوىل ما أنفقت فيه حصائد اهلمم العالية البحث فيما
يتعلق بكتاب هللا تعاىل ،فهو" كتابه الدال عليه ملن أراد معرفته ،وطريقه املوصلة لسالكها إليه ،ونوره
املبني الذي أشرقت له الظلمات ،ورمحته املهداة اليت هبا صالح مجيع املخلوقات ،والسبب الواصل بينه
وبني عباده إذا انقطعت األسباب ،واببه األعظم الذي منه الدخول ،فال يغلق إذا غلقت األبواب ،وهو
الصراط املستقيم الذي ال متيل به اآلراء ،والذكر احلكيم الذي ال تزيغ به األهواء ،والنزل الكرمي الذي ال
يشبع منه العلماء ،ال تفىن عجائبه ،وال تقلع سحائبه ،وال تنقضي آايته ،وال ختتلف دالالته ،كلما
ازدادت البصائر فيه أتمال وتفكريا ،زادها هداية وتبصريا ،وكلما جبست معينه فجر هلا ينابيع احلكمة
تفجريا ،فهو نور البصائر من عماها ،وشفاء الصدور من أدوائها وجواها ،وحياة القلوب ،ولذة النفوس،
ورايض القلوب"( )2وال ريب أن علم القراءات من أكثر العلوم تعل ًقا بكتاب هللا.
ولقد حفظ هللا كتابه فقال-تعاىل ﴿ :-ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾( ،)3ورفع أهل القرءان
مكاان عليًا ،وجعلهم خري خلقه ،وقد قال رسول هللا-صلى هللا عليه وسلم« :-خريكم من تعلم القرءان
ً
وعلمه» (.)4
وقال اإلمام ابن اجلزري -رمحه هللا -يف مقدمة منت "الطيبة" (:)5

وبع ع ع ع عع ع ع ع ععد ف ع ع ع ععاإلنسع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععان لع ع ع ع عي ع ع ع ععس يشع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععرف

إال مبع ع ع ع ع ع ع ععا حي ع ع ع ع ع ع ع عف ع ع ع ع ع ع ع عظع ع ع ع ع ع ع ععه وي ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ععرف

لع ع ع ع ع ععذاك كع ع ع ع ع ععان حع ع ع ع ع ععام ع ع ع ع ع علع ع ع ع ع ععو ال ع ع ع ع ع عقع ع ع ع ع ععرآن

أشع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عراف االمع ع ع ع ع ع ععة أويل اإلحس ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععان

( )1أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،ابب ختفيف الصالة واخلطبة ،ج  ،2ص  ،373رقم () 868

( )2ابن القيم ،مدارج السالكني ،ط)29/1( 3
( )3سورة احلجر ،اآلية7 :

( )4أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب فضائل القرآن ،ابب خريكم من تعلم القرءان وعلمه ،ج  ،6ص  ،172رقم ()3229
( )5ابن اجلزري ،منت طيبة النشر ،ط)31/1( 1

1

وإهن ع ع ع ع ع ع ع ععم يف الع ع ع ع ع ع ع ع عن ع ع ع ع ع ع ع ععاس أه ع ع ع ع ع ع ع ععل هللا

وإن رب ع ع ع ع ع ع ع عن ع ع ع ع ع ع ع ععا هب ع ع ع ع ع ع ع ععم ي ع ع ع ع ع ع ع عب ع ع ع ع ع ع ع ععاه ع ع ع ع ع ع ع ععي

وقع ع ع ع ععال يف ال ع ع ع ع عق ع ع ع ععرآن ع ع ع ع ع عن ع ع ع ع عهع ع ع ع ععم وك ع ع ع ع عفع ع ع ع ععى

أبن ع ع ع ع ع ععه أورثع ع ع ع ع ع ععه م ع ع ع ع ع ععن اص ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عط ع ع ع ع ع ع عفع ع ع ع ع ع ععى

وهع ع ع ععو يف االخع ع ع ععرى ش ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععافع ع ع ععع مشع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عفع ع ع ععع

ف ع ع ع ع عي ع ع ع ع ععه وق ع ع ع ع ععول ع ع ع ع ععه ع ع ع ع ع عل ع ع ع ع عي ع ع ع ع ععه يس ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عم ع ع ع ع ععع

ي ع ع ع عع ع ع ع عطع ع ع ععى بع ع ع ععه امل ع ع ع علع ع ع ععك مع ع ع ععع اخل ع ع ع علع ع ع ععد إذا

ت ع ع ع ع ع ع ععوج ع ع ع ع ع ع ععه اتج الع ع ع ع ع ع ع عك ع ع ع ع ع ع عرام ع ع ع ع ع ع ععة ك ع ع ع ع ع ع ععذا

يع ع ع ع ع ع ع عقع ع ع ع ع ع ع عرا وي ع ع ع ع ع ع ععرق ع ع ع ع ع ع ععى درج اجلع ع ع ع ع ع ع عن ع ع ع ع ع ع ععان

وأبع ع ع ع ع ع ع ع عواه مع ع ع ع ع ع ع ع عن ع ع ع ع ع ع ع ععه ي ع ع ع ع ع ع ع ععكس ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عي ع ع ع ع ع ع ع ععان

ف ع ع عل ع ع عي ع ع عحع ع ععرص السع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع عي ع ع ععد يف حتصع ع ع ع ع ع ع ع ع عي ع ع عل ع ع ععه

وال مي ع ع ع ع ع ععل قع ع ع ع ع ع ع

م ع ع ع ع ع ععن تع ع ع ع ع ع عرتع ع ع ع ع ع عيع ع ع ع ع ع عل ع ع ع ع ع ععه

ولع ع ع عيع ع ع عجع ع ع عتع ع ع عه ع ع ععد فع ع ع عي ع ع ععه ويف تص ع ع ع ع ع ع ع ع ع عحع ع ع عيع ع ع عح ع ع ععه

عع ع ع عل ع ع ععى ال ع ع ععذي نع ع ع عق ع ع ععل م ع ع ععن ص ع ع ع ع ع ع ع ع ع عحع ع ع عيع ع ع عح ع ع ععه

وقال اإلمام الشاطيب-رمحه هللا -يف مقدمة منت "الشاطبية"(:)1

وإن ك ع ع ع ع ع عت ع ع ع ع ع ععاب هللا أوث ع ع ع ع ع ععق ش ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاف ع ع ع ع ع ععع

وأغع ع ع ع ععىن غ ع ع ع ع عنع ع ع ع ععاء واه ع ع ع ع عبع ع ع ع ععا م ع ع ع ع عتع ع ع ع ععفض ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععال

وخع ع ع ع ععري ج ع ع ع ع عل ع ع ع ع عيع ع ع ع ععس ال ميع ع ع ع ععل حع ع ع ع ععدي ع ع ع ع عثع ع ع ع ععه

وت ع ع ع ع ع ع ععرداده ي ع ع ع ع ع ع ععزداد ف ع ع ع ع ع ع عي ع ع ع ع ع ع ععه جت ع ع ع ع ع ع عم ع ع ع ع ع ع ععال

وح ع ع ع عيع ع ع ععث ال ع ع ع عفع ع ع ععىت ي ع ع ع عراتع يف ظ ع ع ع عل ع ع ع عمع ع ع ععاتع ع ع ععه

م ع ع ععن الع ع ع عق ع ع ععرب يع ع ع علع ع ع عق ع ع ععاه س ع ع ع ع ع ع ع ع ع عن ع ع ععا مع ع ع عتع ع ع عهع ع ع عل ع ع ععال

هع ع ع عن ع ع ععال ع ع ععك يع ع ع عهع ع ع عنع ع ع عي ع ع ععه م ع ع ع عقع ع ع عي ع ع ععال وروض ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة

وم ع ع ع ععن أج ع ع ع عل ع ع ع ععه يف ذروة ال ع ع ع عع ع ع ع ععز جي ع ع ع عت ع ع ع عل ع ع ع ععى

ي ع ع ع عن ع ع ع ععاشع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععد يف إرضع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععائ ع ع ع ععه حلع ع ع ع عبع ع ع ع عيع ع ع ع عب ع ع ع ععه

وأجع ع ع ععدر بع ع ع ععه س ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععؤال إل ع ع ع عيع ع ع ععه مع ع ع ععوص ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععال

فع ع ع عي ع ع ععا أيع ع ع عه ع ع ععا الع ع ع عق ع ع ععاري ب ع ع ععه مع ع ع عت ع ع ععمس ع ع ع ع ع ع ع ع ع عك ع ع ععا

جمع ع ع ع ععال لع ع ع ع ععه يف كع ع ع ع ععل حع ع ع ع ععال م ع ع ع ع عب ع ع ع ع عجع ع ع ع ععال

ه ع ع ع عن ع ع ع عي ع ع ع ع ع ع ععا م ع ع ع عري ع ع ع ع ع ع ععا وال ع ع ععداك ع ع ع ع عل ع ع ع عي ع ع ع عه ع ع ع عمع ع ع ععا

مع ع ع ع ععالبع ع ع ع ععس أن ع ع ع ع عوار مع ع ع ع ععن ال ع ع ع ع عتع ع ع ع ععاج واحلع ع ع ع ععال

ف ع ع عم ع ع ععا ظع ع ع عنع ع ع عك ع ع ععم ابلع ع ع عنع ع ع عج ع ع ععل عع ع ع عن ع ع ععد جع ع ع عزائ ع ع ععه

أول ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععك أهع ع ع ع ععل هللا والصع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عفع ع ع ع ععوة املع ع ع ع ععال

أول ع ععو ال ع ععرب واإلحس ع ع ع ع ع ع ع ع ععان والص ع ع ع ع ع ع ع ععرب والع ع عتع ع عق ع ععى

ح ع ع ععاله ع ع ععم هب ع ع ععا جع ع ع ععاء ال ع ع ع عق ع ع ع عران م ع ع ععفص ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععال

عليع ع ععك هبع ع ععا مع ع ععا عش ع ع ع ع ع ع ع ع ععت فيهع ع ععا منع ع ععافس ع ع ع ع ع ع ع ع ععا

وبععع نععفس ع ع ع ع ع ع ع ع ععك الع ع ععدنعي ع ع ععا أبن عفع ع ععاس ع ع ع ع ع ع عه ع ع ععا ال ععععال

ويتناول هذا البحث عرض القراءات القرآنية يف تفسري النيسابوري املسمى (غرائب القرءان
ورغائب الفرقان) مع دراسة وصفية حتليلية حتوي القراءات الواردة يف التفسري من أول سورة آل عمران،
( )1الشاطيب ،منت الشاطبية ،ط)2/1( 4
3

وحىت آخر سورة هود.
هذا ،وقد قمت بدراسة القراءات القرآنية يف هذا التفسري من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة
البقرة يف رسالة املاجستري من جامعة املدينة العاملية ،حتت عنوان (القراءات القرآنية املتواترة يف تفسري" :
نظام الدين النيسابوري" املسمى غرائب القرءان ورغائب الفرقان من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة
(مجعا ودراسةً) (1434هع  2213-م) حتت إشراف :األستاذ الدكتور الصايف صالح الصايف
البقرة ً
أود إمتام هذه الدراسة إن شاء هللا.
و ُّ
أمهية الدراسة
"إ ّن علم القراءات من العلوم اهلامة واملفيدة ألي ٍ
دارس لكتاب هللا ،ومما ال شك فيه أن هذا العلم من
أشرف العلوم وأعالها منزلة ،حيتاج إليه املفسر والنحوي والفقيه وغريهم ،فاملفسر إذا اعتمد قراءة

واحدة ،وأعرض عن غريها ،فكأمنا أعرض عن تفسري القرآن ابلقرآن الذي هو أول ما ينبغي أن يبدأ

به ،والفقيه إن أعرض عن مواضع اخلالف يف بعض آايت األحكام أخطأ السبيل ،ومل يهتد إىل مواضع
الصواب فيها ،والنحوي إن ابتعد عن أهم مصدر لقواعده وهو القرآن وقراءاته الثابتة فقد جانب
الصواب ،وبىن حنوه على أساس غري متني ،والتايل للقرآن إن حرم تعلم بعض القرآن فقد حرم التعبد
ببعض ما نزل من عند هللا" ( ، )1ومما ذكره العلماء يف أمهية القراءات (: )2
 التيسري على األمة يف القراءة واحلفظ ،ومراعاة اللهجات واللغات.
 يف اختالف القراءات برهان واضح على أن القرآن من عند هللا ،فمع هذا االختالف والتنوع
بعضا.
مل يتطرق إليه تناقض أو تضاد ،بل يصدق بعضه ً
مثال على حكم شرعي ،دون تكرر اللفظ كقراءة
 إعجاز القرآن يف إجيازه ،حيث تدل قراءة ً

﴿ﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢ﴾( )3ابلنصب واخلفض يف أرجلكم ،فقرأها انفع وابن عامر
( )1عبد احلليم قابة ،القراءات القرآنية ط ،1ص 69

( )2ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )33-32/1و حممد حميسن ،القراءات وأثرها يف علوم العربية ،د.ط (.)37-39/1
( )3سورة املائدة ،جزء من اآلية6 :
3

والكسائي ويعقوب وحفص بنصب الالم ،وقرأ الباقون ابخلفض ( ،)1ففي قراءة النصب بيان حلكم غسل
الرجل ،وقراءة اخلفض بيان حلكم املسح على اخلفني عند وجود ما يقتضيه ( ،)2فنستفيد احلكمني من
غري تطويل ،وهذا من معاين اإلعجاز يف اإلجياز ابلقرآن.
 قد جتمع القراءات بني حكمني خمتلفني مثل قراءة﴿ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ﴾( )3ابلتخفيف
والتشديد يف "يطهرن" ،فقرأها محزة والكسائي وخلف وأبو بكر بتشديد الطاء واهلاء ،والباقون
بتخفيفهما ( ،)4فقراءة التخفيف تدل على أصل الطهارة ،وذلك ابنقطاع احليض ،وقراءة التشديد تشري
إىل التأكد من الطهارة ،وذلك ابالغتسال ،فينبغي اجلمع بينهما (.)5

 بيان فضل هذه األمة وشرفها على سائر األمم ،من حيث تلقيهم كتاب رهبم هذا التلقي،
وإقباهلم عليه هذا اإلقبال ،والبحث عن لفظة لفظة ،والكشف عن صيغة صيغة ،وبيان صوابه ،وبيان
تصحيحه ،وإتقان جتويده ،حىت َمحَ ْوه من خلل التحريف ،وحفظوه من الطغيان والتطفيف ،فلم يهملوا
تفخيما وال ترقي ًقا ،حىت ضبطوا مقادير املدات وتفاوت اإلماالت وميزوا بني
حتري ًكا وال تسكينًا ،وال
ً
احلروف ابلصفات.
 ومنها ما يكون لبيان حكم جممع عليه كقراءة سعد بن أيب وقاص وغريه(وله أخ أو أخت
من أم) فإن هذه القراءة تبني أن املراد ابإلخوة هنا هو اإلخوة لمأم ،وهذا أمر جممع عليه ،وغريها من
الفوائد.
 ومن خالل هذه الدراسة سوف أوضح مدى اهتمام النيسابوري ابلقراءات يف تفسريه
واهتمامه جبانب توجيه القراءات وهذا أثرى تفسريه وزاده قيمة كبرية.

( )1ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()234/2

( )2اجلصاص ،أحكام القرآن ،ط)433/2( 1،3
( )3سورة البقرة ،جزء من اآلية222 :

( )4ابن اجلزري ،النشر  ،د.ط ()229/2

( )5مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ()273/1
2

منهج البحث :هو املنهج الوصفي التحليلي
عملي يف البحث:
 : تتبع واستقراء ما أورده النيسابوري من قراءات يف تفسريه املسمى (غرائب القرءان ورغائب
الفرقان) من أول سورة آل عمران وحىت آخر سورة هود (أي :حوايل ثلث القرآن الكرمي) وحتليلها
وتوجيهها ،مع التعرض جلميع ما ذكره اإلمام النيسابوري عن القراءات ،سواء كان هذا خالل عرضه
للقراءات أو خالل عرضه للتفسري.
عزو مجيع هذه القراءات إىل أصحاهبا من الكتب املعتمدة ،مثل النشر يف القراءات

العشر وإحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر وحنومها.
ذكر توجيه القراءة اليت يتعرض هلا النيسابوري إن وجد ،فإن أغفله نبهت عليه من كتب

توجيه القراءات املعتمدة ،كاحلجة يف القراءات السبع وحجة القراءات وحنوها.
وعند ورود قراءة سبق ذكرها ال أكررها ،بل أحيلها على ما سبق.

قمت برتمجة مجيع القراء والرواة والطرق اليت اعتمد عليها اإلمام النيسابوري يف مبحث

مستقل مع ترمجة العلماء الغري مشهورين الذين ورد ذكرهم أثناء توجيهه للقراءات.
مشكلة البحث
من خالل تساؤالت ستكون حمل الدراسة:
-

ما مدى اهتمام اإلمام النيسابوري بعرضه للقراءات يف تفسريه؟

-

وما الدافع الهتمامه بعرض القراءات يف تفسريه؟

-

وما منهج اإلمام يف عرضه للقراءات؟

-

وما مدى اهتمامه بتوجيه القراءات يف تفسريه؟

-

وما موقف النيسابوري من القراءات الشاذة؟
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-

وما موقف النيسابوري من القراءات الثالث املتممة للعشرة؟

-

وما النتيجة املرتتبة على عرضه للقراءات وأثر ذلك يف التفسري؟

أهداف البحث

عرض القراءات القرآنية الواردة يف تفسري اإلمام النيسابوري من أول سورة آل عمران
هاما يف
إىل آخر سورة هود ،وعزوها إىل أصحاهبا ،وبيان طرقها ،ومدى اهتمامه هبا حىت جعلها جزءًا ً
كتابه يبدأ به قبل الشروع يف التفسري.
توضيح لبعض املآخذ على اإلمام -رمحه هللا – ،فمع دقته يف عزو كل قراءة إىل قارئها،
وتقصيه للرواايت والطرق ،إال أنه -كأي إنسان-ال بد أن تؤخذ عليه بعض املالحظات ،وهذا ال
ينقص من قدره وال من جهده الكبري:
فقال يف مقدمته أنه سيذكر القراءات املتواترة فق ولكن يف بعض املواضع خالف هذا األمر،
مثال عند قوله تعاىل:

﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭡ﴾ (سورة التوبة ،اآلية )123:قال ﴿"- :ﭛ﴾ بفتح الغني :املفضل ( ،)1الباقون بكسرها"
()2



زايدة بعض القراء أو الرواة ،مثال عند قوله تعاىل:

 ﴿-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ﴾(سورة املائدة ،اآلية)91:

قال﴿"- :ﭒﭓ﴾ابلرفع :أبو عمرو وسهل ويعقوب وعاصم ومحزة وعلى وخلف غري سهل وحفص
()4( )3
وأيب بكر ومحاد ،الباقون ابلنصب "


عدم السري على منهج واحد يف توجيهه للقراءات ،فتارة يوجه القراءة عند عرضه

( )1ابن خالويه ،خمتصر يف شواذ القرآن  ،د.ط ( )62/1و ابن سوار ،املستنري ،ط)184/2( 1
( )1النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)343/3( 1

( )2قال ابن اجلزري يف النشر "- :واختلفوا يف﴿ ﭒﭓ ﴾ فقرأ البصراين ،ومحزة والكسائي وخلف برفع النون ،وقرأ الباقون
بنصبها" ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()233/2

( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)622/ 2( 1
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للقراءات واترة يوجه القراءة خالل التفسري.
ٍ
يصعب

اختار لبعض القراءات رواايت وطرقًا غري الرواايت والطرق املشهورة واملعروفة ،مما ّ
أحياان البحث عن هذه الطرق.
ً
الدراسات السابقة

بعد البحث والسؤال مل أعثر على من تناول دراسة خمتصة يف القراءات الواردة يف تفسري
النيسابوري -رمحه هللا ،-وكل ما عثرت عليه هو:


رسالة ماجستري بعنوان (تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري دراسة

وتقومي) للباحث حممد حسني احلازمي ،إشراف :مناع خليل القطان من جامعة اإلمام حممد بن سعود،
كلية أصول الدين ،قسم القرآن وعلومه 8931هع.
 كتاب (النيسابوري ومنهجه يف التفسري) للدكتور ماجد زكى اجلالد ،جملد واحد حيتوي على
 412صفحة ،طبعة دار الفكر ،األردن ،عمان ،ط8248(8هع 8338-م).


رسالة ماجستري بعنوان (دراسة املسائل النحوية والصرفية من كتاب غرائب القرآن

ورغائب الفرقان للنيسابوري املتويف  167هـ من أول فاحتة الكتاب إىل أول سورة االعراف)
للباحث :أمحد عبد الكرمي عبد املعطي ،جامعة األزهر1773 ،م.


رسالة ماجستري بعنوان (دراسة املسائل النحوية والصرفية يف غرائب القرآن ورغائب

الفرقان للنيسابوري املتويف سنة 167هـ من بدء سورة األعراف إىل أول سورة الفرقان) للباحث:
مجعة حممد السيد مدكور ،جامعة األزهر 1773م.
 رسالة (النيسابوري ومنهجه يف التفسري) للباحث عمر عبد حسني الطاللقة ،جامعة صدام
8331م.
 رسالة دكتوراه بعنوان (نظام الدين النيسابوري ومنهجه يف التفسري) للباحثة حنان بشري جبامعة
اخلرطوم ،كلية اآلداب ،آداب يف الدراسات اإلسالمية4004 ،م.
رسالة ماجستري بعنوان (منهج النيسابوري يف تفسريه غرائب القرآن ورغائب الفرقان)

إلبراهيم حممد عظام ،إشراف الدكتور :حممد إبراهيم حيي من اجلامعة األمسرية للعلوم اإلسالمية بليبيا،
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كلية أصول الدين4002-4-42 ،م.


رسالة ماجستري بعنوان (القراءات القرآنية املتواترة يف تفسري " :نظام الدين

النيسابوري" املسمى غرائب القرءان ورغائب الفرقان من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة البقرة
(مجعا ودراسةً) (1434هع  2213-م)للطالبة :زينب أمحد حممد الشربيين ،حتت إشراف :األستاذ
ً
الدكتور الصايف صالح الصايف.
جل اهتمامها ابلتفسري أو
فجميع هذه الرسائل مل تتطرق لعرض القراءات ودراستها ،بل كان ُّ
املسائل النحوية والصرفية،إال رساليت األخرية ،وهذه تكملة هلا.

1

التمهيد
دراسة عن اإلمام املفسر وتفسريه
وينقسم إىل فصلني
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الفصل األول

ترمجة اإلمام النيسابوري
وفيه مباحث:

املبحث األول :امسه ومولده ونشأته
املبحث الثاين :مذهبه العقدي
املبحث الثالث :مذهبه الفقهي
املبحث الرابع :مؤلفاته
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املبحث األول
امسه ومولده ونشأته
امسه :نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني ال ُقمي النيسابوري.
"املعروف ابلنظّام األعرج" (.)1

"إمام املفسرين وعصام املتبحرين نظام امللة والدين اخلراساين النيسابوري ،أصله وموطن أهله
وعشريته مدينة قُم ( ،)2وكان منشأه وموطنه بداير نيسابور ،وأمره يف الفضل واألدب والتبحر والتحقيق
وجودة القرحية أشهر من أن يذكر ،وكان من كرباء احلفاظ واملفسرين ،على قرب من درجة جالل الدين
َّواين وابن حجر العسقالين وقرانئهم"(.)3
الد َّ
مولده :اختلفت املصادر يف حتديد مولده ،وقد حقق الدكتور ماجد زكى اجلالد يف كتابه

(النيسابوري ومنهجه يف التفسري) ( )4أنه عاش يف الفرتة الواقعة بني (756-076هع).

نشأته" :وهو معدود يف عداد كبار احلفاظ واملقرئني ،وكان مع هذه الشهرة العلمية الواسعة على
اضحا جليًا
جانب كبري من الورع والتقوى ،وعلى مبلغ عظيم من الزهد والتصوف ،ويظهر أثر ذلك و ً
يف تفسريه الذي أودع فيه من مواجيده الروحية وفيوضاته الرابنية"(.)5
وفاته :ذكر صاحب كتاب كشف الظنون ( )6أنه توىف 727هع ،وهذا الكالم غري صحيح،
فعندما تكلم النيسابوري عن ليلة القدر واألقوال فيها ،قال "-:ومن األمارات اليت حيتمل اعتبارها أن
الضعيف مؤلف الكتاب وصل إىل تفسري هذه السورة يف السابعة والعشرين من رمضان سنة تسع
()7
وعشرين وسبعمائة من هجرة النيب -صلى هللا عليه وسلم"-

( )1األدهنوي ،طبقات املفسرين ،ط.)422/1( 1
،
قم بني أصبهان
( )2ابلضم ،وتشديد امليم ،وهي كلمة فارسية ،وأول من ّ
مصرها طلحة بن األحوص األشعري وذكر بعضهم أن ّ

وساوة ،وهي كبرية حسنة وأهلها كلهم شيعة إمامية (احلموي ،معجم البلدان ،ط)379/4( 2

( )3حممد املوسوي-املتشيع ،-روضات اجلنات ،ط)76/3( 1
( )4طبعة دار الفكر ،األردن ،عمان ،ط ،1ص 21-22
( )3حممد الذهيب ،التفسري واملفسرون ،ط)227/1( 9

( )6حاجي خليفة ،كشف الظنون  ،د.ط (.)1176/2
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)339/6( 1
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ويف كتاب األعالم أنه تويف بعد  832هع (.)1
وقد حقق الدكتور ماجد زكى اجلالد يف كتابه (النيسابوري ومنهجه يف التفسري) أنه عاش يف
الفرتة الواقعة بني (756ه –076ه) كما سبق.

( )1الزركلي ،األعالم ،ط)216/2( 13
13

املبحث الثاين
مذهبه العقدي
هناك من نسبه للتشيع وهناك من نفى عنه التهمة ونسبه ألهل السنة واجلماعة ،فممن نسبه للتشيع
علي اجمللسي (1223هع1292-هع) وهو فقيه ،متكلم ،صويف ،عارف ابلرجال،
حممد تقي بن مقصود ّ
ولد وتويف أبصفهان ،وهو من أعالم الشيعة (.)1
أيضا كما ابلبال ( )2نسبة التشيع إليه يف بعض مصنفات
قال صاحب روضات اجلنات" :ويوجد ً
األصحاب ،وكأنه شرح كتاب –من ال حيضره الفقيه -ملوالان حممد تقي اجمللسي -رمحة هللا عليه -بناء
معتضدا بكونه من بلد مل جيبل
على اجتهاد من جهة ما وصل إليه من عالئم ذلك يف ضمن التفسري
ً
ّإال على اإلمامية منذ بُيين ،ومسي ابحلسن مع كون أبيه حممد بن احلسني ،مضافًا إىل أنه ذكر اسم احملقق
الطوسي ( -)3رمحه هللا تعاىل -يف شرح تذكرته ( )4مع غاية التعظيم والتبجيل ووصفه فيه ابألعلم احملقق
والفيلسوف احملقق أستاذ البشر ،وأعلم أهل البدو واحلضر ،نصري امللة والدين حممد بن حممد بن حممد
أحدا من أهل السنة ال يرضى
بن الطوسي قدس هللا نفسه ،وزاد يف حظائر القدس أنسه ،وظاهر أن ً
رجال من الشيعة هبذه األوصاف ،ويدعو له ابخلري ويقرر له دخول اجلنة كما ال خيفى"
أبن يذكر ً

()5

لكن قال الدكتور حممد الذهيب يف كتابه (التفسري واملفسرون) (" :)6وليس يف تفسري النيسابوري
( )1كحالة ،معجم املؤلفني ،د.ط ( )139/7وأصفهان هي أصبهان ،قيل بفتح اهلمزة وقيل ابلكسر واألول األشهر ،وهي مدينة

معروفة من بالد فارس (البكري ،معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع ،ط )163/1( 3و (احلموي ،معجم البلدان،
ط)226/1( 2

( )2البال أي :النفس (ابن منظور ،لسان العرب ،ط)163/3( 3

( )3حممد بن حممد بن احلسن ،نصري الدين الطوسي :فيلسوف ،كان رأسا يف العلوم العقلية ،عالمة ابألرصاد والرايضيات ،علت
منزلته عند هوالكو فكان يطيعه فيما يشري به عليه ،ولد بطوس (قرب نيسابور) ،واختذ خزانة ممأها من الكتب اليت هنبت من
بغداد والشام واجلزيرة ،اجتمع فيها حنو أربعمائة ألف جملد ،وقرر منجمني لرصد الكواكب وجعل هلم أوقافا تقوم مبعاشهم ،وكان
هوالكو ميده ابألموال (الزركلي ،األعالم ،ط)32/9( 13

( )4املسمى توضيح التذكرة النصريية يف علم اهلي ة (الزركلي ،مرجع سابق ،ط)216/2( 13
( )5حممد املوسوي ،روضات اجلنات ،ط)78-79/3( 1
( )6حممد الذهيب ،التفسري واملفسرون ،ط)233/1( 9
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ما يدل على تشيعه ،وعلى كثرة ما قرأت يف هذا التفسري مل أقع على نص منه يدل على تشيع مؤلفه،
وكل ما وقعت عليه أنه قال يف خامتة تفسريه" :وإين أرجو من فضل هللا العظيم ،وأتوسل إليه بوجهه
()1
علي …" ( )2وهذه اجلملة األخرية" :ووليه املعظم
القرشي
الكرمي ،مث بنبيه
األبطحي  ،ووليه املعظم ال ّ
ّ
ّ
قاطعا على تشيعه بل جند
على-رضي هللا عنه ،-ليست ً
دليال ً
العلى" وإن كانت اعرتاف منه بوالية ّ
النيسابوري على العكس من ذلك يعرتف يف نفس خامتة تفسريه أنه مل مييل عن منهج أهل السنة
واجلماعة ،فقال" :وإين مل أمل يف هذا اإلمالء ّإال إىل مذهب أهل السنة واجلماعة ،فبينت أصوهلم،
ووجوه استدالالهتم هبا ،وما ورد عليها من االعرتاضات ،واألجوبة عنها…" ( )3اهع.
ويعضد هذا القول كالم النيسابوري-رمحه هللا-عند تفسري قوله

-تعاىل ﴿:-ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ﴾( )4حيث قال" :فاستدلت الشيعة هبا على أن اإلمام بعد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
علي-عليه
علي بن أيب طالب-عليه السالم-؛ ألن الويل هو الوايل املتصرف يف أمور األمة ،وأنه ّ
هو ّ
السالم-برواية أيب ذر وغريه ،وأجيب ابملنع من أن الويل ها هنا هو املتصرف ،بل املراد به الناصر
ظاهرا أن تكون الوالية
واحملب ،و ً
أيضا إ ّن عليًا مل يكن انفذ التصرف حال نزول اآلية ،وإهنا تقتضي ً
أيضا إطالق لفظ اجلمع على الواحد ألجل التعظيم جماز واألصل يف اإلطالق
حاصلة يف احلال ،و ً
انصرا لبعض كقوله تعاىل﴿-:
احلقيقة ،فاملراد ابلذين آمنوا عامة املؤمنني ،وأن بعضهم جيب أن يكون ً

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖ﴾( )5وأيضا اآلية املتقدمة نزلت يف أيب بكر كما مر من أنه هو الذي
علي بن أيب طالب -عليه السالم -كان
حارب املرتدين ،فاملناسب أن تكون هذه أيضا فيه ،مث إن ّ
علي الحتج هبا كما احتج
أعرف بتفسري القرآن من هؤالء اإلمامية ،فلو كانت اآلية دالة على إمامة ّ
وهب أهنا دالة
مبا ينقلون عنه أنه متسك يوم الشورى خبرب الغدير وخرب املباهلة ومجيع مناقبه وفضائلهْ ،
على إمامته لكنه ما كان انفذ التصرف يف حياة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-فلم يبق إال أنه
( )1األبطح :مسيل واسع فيه دقاق احلصى ،والبطيحة والبطحاء مثل األبطح ،ومنه بطحاء مكة (اجلوهري ،الصحاح اتج اللغة،
ط)336/1( 4

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)628/6( 1
( )4النيسابوري ،مرجع سابق ،ط)629/6( 1

( )3سورة املائدة ،جزء من اآلية33 :
( )5سورة التوبة ،جزء من اآلية71 :
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إماما ،وحنن نقول مبوجبه ،ولكنه بعد الشيوخ الثالثة ،فاملراد بقوله ﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾أن
سيصري ً
من كان هللا ورسوله انصرين له ،فأي حاجة به إىل طلب النصرة واحملبة من غريه؟! وإذا كان الويل
مستعمال مبعين النصرة مرة امتنع أن يراد به معين املتصرف؛ ألنه ال جيوز استعمال اللفظ املشرتك يف
ً
كال مفهوميه معا"(.)1
أيضا " :قال اإلمام فخر الدين الرازي( :)2هذه اآلية – أي :قوله
وقال ً

تعاىل ﴿:ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾(املائدة- :)33 :من أدل الدالئل على فساد
لي -
مذهب اإلمامية؛ ألن الذين اتفقوا على إمامة أيب بكر ،لو كانوا أنكروا ً
نصا جليًا على إمامة ع ّ
رضي هللا عنه-لكان كلهم مرتدين ،مث جلاء هللا بقوم حتارهبم وتردهم إىل احلق ،وملا مل يكن األمر كذلك
بل األمر ابلضد؛ فإن فرقة الشيعة مقهورون أبدا -حصل اجلزم بعدم النص" (.)3
فنجده يناقش الشيعة يف مبادئهم ،ويرد أصوهلم ،ويفند آراءهم.
أيضا دفاعه عن السيدة عائشة -رضي هللا عنها-يف حادثة اإلفك ،ونفى هذه التهمة عنها،
و ً

فقال عند تفسري حديث اإلفك" :وأنه نزلت فيه بضع عشرة آية فيها تعظيم شأن الرسول -صلى هللا
عليه وسلم ،-وتسلية له ،وتنزيه ألم املؤمنني ،وتطهري ألهل البيت ،وهتويل للطاعنني فيهم ،إىل غري
()4
ذلك من األحكام الشرعية واآلداب العقلية"
وأيضا اهتم مبوضوع األمساء والصفات ،ونصر مذهب أهل السنة واجلماعة يف كثري من األحيان،
وأيد أقواهلم ابحلجج العقلية والنقلية ،ورد على الفرق الضالة واملذاهب املنحرفة.
( )1النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط )626/2( 1ابختصار
( )2حممد بن عمر بن احلسني ولد سنة أربع وأربعني ومخسمائة ،وكان من تالمذة حميي السنة أيب حممد البغوي ،من تصانيفه:
تفسري القرآن الكرمي-وهو كبري جدا لكنه مل يكمله-ومنها يف علم الكالم املطالب العالية ،وهناية العقول ،واحملصل ،وكتاب
البيان والربهان يف الرد على أهل الزيغ والطغيان ،ويف أصول الفقه احملصول ،واملعامل ،ويف احلكمة امللخص ،وشرح اإلشارات
البن سينا وشرح عيون احلكمة وغري ذلك ،تويف سنة ست وستمائة (ابن خلكان ،وفيات األعيان ،د.ط ()232-248/4

و (احلموي ،معجم األداء ،ط.)2372-2383/6( 1

( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)623/2( 1
( )4النيسابوري ،مرجع سابق ،ط)169/3( 1
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فمثال عند حديثه عن أمساء هللا قال"- :اختلفوا يف أمساء هللا تعاىل توقيفية أم ال ،فمال بعضهم إىل
ً
التوقيف ألان نصف هللا –تعاىل-بكونه عاملا وال نصفه بكونه طبيبا وفقيها ومستيقنا ،فلوال أن أمساءه
توقيفية لوصف مبثلها وإن كان على سبيل التجوز ،القائلون بعدم التوقيف احتجوا أبن أمساء هللا تعاىل
وصفاته مذكورة ابلفارسية والرتكية وأن شي ا منها مل يرد يف القرآن وال يف األخبار ،مع أن املسلمني
أمجعوا على جواز إطالقها ،واجلواب أن عدم التوقيف يف غري اللغة العربية ال يوجب عدمه يف العربية،
وأبن هللا تعاىل قال ﴿- :ﭳ ﭴﭵﭶ ﭷ﴾(األعراف )182 :وكل اسم دل على صفات
الكمال ونعوت اجلالل كان حسنًا وجيوز إطالقه ،واجلواب أنه جيوز ولكن بعد التوقيف مل قلتم إنه
وجوز الثاين ،واعلم أنه قد
ليس كذلك؟ والغزايل فرق بني اسم الذات وبني أمساء الصفات فمنع األول ّ
ورد يف القرآن ألفاظ دالة على معان ال ميكن إثباهتا ابحلقيقة يف حق هللا تعاىل منها :االستهزاء:
جهال
ﯭﯮ﴾(البقرة )13 :واالستهزاء مذموم لكونه ً

﴿ﯬ

﴿ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ﴾(البقرة ،)69 :ومنها املكر﴿ ﭛﭜ ﭝﭞ﴾ (آل عمران )34:ومنها الغضب﴿
ﮥ ﮦﮧ﴾(الفتح )6 :ومنها التعجب﴿ ﮙﮚﮛ﴾(الصافات )12 :فيمن قرأ
بضم التاء ( ،)1والتعجب حالة للقلب تعرض عند اجلهل بسبب الشيء( ،)2ومنها التكرب

﴿ﯛ

ﯜﯝ﴾(احلشر )23 :ومنها احلياء ﴿ ﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿ ﮀ﴾(البقرة )26 :واحلياء تغري
يعرض للقلب والوجه عند فعل شيء قبيح ،والقانون يف تصحيح هذه األلفاظ أن يقال لكل واحدة
من هذه األحوال أمور توجد معها يف البداية وآاثر تصدر منها يف النهاية مثاله :الغضب حالة حتصل
يف القلب عند غليان دمه وسخونة مزاجه ،واألثر احلاصل منها يف النهاية إيصال الضرر إىل املغضوب

( )1وهم محزة والكسائي وخلف (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()336/2

) (2وإضافة العجب هلل ليس على وجه إضافته للبشر ،كذا احلب والكره ،فنوجه إضافته إليه أن جيرد املعىن ملعىن االستعظام
واالستحسان فحسب.
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عليه ،فالغضب يف حقه تعاىل حممول على األثر احلاصل يف النهاية ال األمر الكائن يف البداية ،وقس
()1

على هذا"...

لكن النيسابوري-رمحه هللا-كان مييل لمأشاعرة يف أتويله لبعض الصفات ،فمثال ذلك عند
و ّ

تفسريه لقوله تعاىل ﴿- :ﯫﯬﯭ﴾(الزمر )69 :قال"- :قال جار هللا :الغرض من هذا
الكالم إذا أخذته كما هو جبملته تصوير عظمته والتوقيف على كنه جالله من غري ذهاب ابلقبضة
رجال من
واليمني إىل جهة حقيقة أو إىل جهة جماز ،وكذلك حكم ما يُروى عن عبد هللا بن مسعود أن ً
أهل الكتاب جاء إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم-فقال :اي أاب القاسم ،إن هللا ميسك السماوات يوم
القيامة على إصبع ،واألرضني على إصبع ،واجلبال على إصبع ،والشجر على إصبع ،والثرى على إصبع،
وسائر اخللق على إصبع ،مث يهزهن فيقول :أان امللك .فضحك رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-تعجبًا
مما قال وأنزل هللا اآلية تصدي ًقا له( ،)2وقال جار هللا :وإمنا ضحك أفصح العرب وتعجب؛ ألنه مل يفهم
منه إال ما يفهمه علماء البيان من غري تصور إمساك وال إصبع وال هز وال شيء من غري ذلك ،ولكن
فهمه وقع أول شيء وآخره على الزبدة واخلالصة اليت هي الداللة على القدرة الباهرة ،وأن األفعال
العظام اليت ال ت ْكتَنيهها األوهام هينة عليه ( ،)3مث ذكر كالما آخر طويال ،واعرتض عليه اإلمام فخر
الدين الرازي أبن هذا الكالم الطويل ال طائل حتته؛ ألنه هل يسلم أن األصل يف الكالم محله على
يؤول
حقيقته أم ال ،وعلى الثاين يلزم خروج القرآن بكليته عن كونه حجة؛ فإن لكل أحد حين ذ أن ّ
اآلية مبا شاء ( ،)4وعلى األول وهو الذي عليه اجلمهور يلزمه بيان أنه ال ميكن محل اللفظ الفالين على
معناه احلقيقي لتعني املصري إىل التأويل ،مث إن كان هناك جمازان وجب إقامة الدليل على تعيني أحدمها،
ففي هذه الصورة ال شك أن لفظ القبضة واليمني مشعر هبذه اجلوارح إال أن الدالئل العقلية قامت
على امتناع األعضاء واجلوارح هلل تعاىل ،فوجب املصري إىل التأويل صوان للنص عن التعطيل ،وال أتويل
إال أن يقال :املراد كوهنا حتت تدبريه وتسخريه كما يقال :فالن يف قبضة فالن.)5( "...
( )1النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)94-93/1( 1
( )2أخرجه مسلم صحيحه  ،كتاب صفة القيامة واجلنة والنار ،ج  ،4ص  ،2149رقم ()2986
( )3الزخمشري ،الكشاف ،ط)143-142/4( 3
( )4الرازي ،مفاتيح الغيب ،ط)493/29( 3

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)14/6( 1
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واملقرر يف عقيدة أهل السنة واجلماعة أهنم يثبتون ما أثبته هللا-عز وجل-لنفسه من الصفات
وما أثبته له رسوله – صلى هللا عليه وسلم-من الصفات ويؤمنون هبا من غري أتويل وال متثيل وال تعطيل

وال تكييف ،فاهلل تعاىل ال شبيه له وال نظري ،قال سبحانه ﴿- :ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ﴾
(الشورى )11 :وكل ما خطر ببال اإلنسان فاهلل -عز وجل-خبالفه.

والذي أراه-وهللا أعلم ابلصواب-أنه من أهل السنة واجلماعة وإن اختلف معهم يف بعض األمور
رمحه هللا-كتأويله لبعض الصفات كاالستواء واليد والوجه …مثال عند قوله تعاىل ﴿- :ﯣﯤ﴾(ص )93 :قال"- :كالم اجملسمة فيه ظاهر ،وغريهم
محلوه على وجوه منها :أن اليد عبارة عن القدرة ،يقال مايل هبذا األمر يد ،أيّ :قوة وطاقة ،ومنها أهنا

النعمة ،ومنها أهنا للتأكيد وليدل على عدم الواسطة"...

()1

.

وعند قوله تعاىل ﴿- :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ﴾ (هود:
 )39قال" :وليست العني مبعىن اجلارحة؛ ألنه منزه عن اجلوارح واألعضاء ،فاملراد هبا احلفظ واحلياطة
والكالءة؛ ألن العني آلة احلفظ واحلراسة" (.)2

( )1النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)628/3( 1
( )2النيسابوري ،مرجع سابق ،ط)22/4( 1
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املبحث الثالث
مذهبه الفقهي
اإلمام النيسابوري شافعي املذهب ،وذكر "- :أنه اعتمد على الكتب املعتربة يف الفقه ،وال
()2( )1
كثريا
سيما «شرح الوجيز» لإلمام الرافعي " وقد توسع يف ذكر املذاهب وأدلتهم مع املناقشة هلا ،و ً
ما ينتصر ملذهبه الشافعي من دون تعصب.
مثال قوله" :قراء املدينة والبصرة والشام( )3وفقهاؤها على أن التسمية ليست آبية من الفاحتة وال
من غريها من السور ،وإمنا كتبت للفصل والتربك وهو مذهب أيب حنيفة ومن اتبعه ،ولذلك ال جيهر
هبا عندهم يف الصالة ،وقراء مكة والكوفة وفقهاؤمها على أهنا آية من كل سورة وعليه الشافعي وأصحابه
ملا روي عن أم سلمة -رضي هللا عنها-أهنا قالت- :قرأ رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-فاحتة الكتاب
فعد ﴿ﭑ ﭒﭓﭔ﴾ آية﴿ ،ﭖﭗﭘﭙ﴾ آية﴿ ،ﭛﭜ﴾ آية﴿،ﭞ ﭟﭠ﴾
آية﴿ ،ﭢ ﭣﭤﭥ﴾ آية﴿ ،ﭧﭨ ﭩ﴾ آية
ﭲﭳ﴾ آية(.)4

﴿ ﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱ

( )1هو عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي بن الفضل ،أبو القاسم الرافعي القزويين :فقيه من كبار الشافعية ،وتويف بقزوين سنة
رحا ملسند
ثالث وعشرين وستمائة ،نسبته إىل رافع بن خديج الصحايب ،وكان له جملس بقزوين للتفسري واحلديث ،صنف ش ً

شرحا للوجيز ،مث صنف آخر أوجز منه (حممد شاكر ،فوات الوفيات ،ط )399-396/2( 1و
الشافعي ،وأمسعه ،وصنف ً
(الزركلي ،األعالم ،ط.)33/4( 13

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)626/6( 1

( )3قال الدمياطي (ت1117هع) يف كتابه "إحتاف فضالء البشر" ط" :- )159/1( 3بسم هللا الرمحن الرحيم :عدها مكي
وكويف ومل يعد﴿ أَنْع َع ْم َت َعلَيْ يه ْم ﴾[اآلية ]7 :وعكسه مدين وبصري وشامي ،وقال عبد الفتاح القاضي يف "الفرائد احلسان "ط1
(: )5/1
والكوف مع مك يعد البسملة ...سوامها أوىل عليهم عد له.
وقال ابن اجلزري يف النشر ،د.ط ( )291/1بعد أن ذكر خالف العلماء يف حكم البسملة "- :والذي نعتقده أن كليهما-
أي كوهنا آية من القرآن أم ال-صحيح ،وأن كل ذلك حق ،فيكون االختالف فيهما كاختالف القراءات".
 ﴿]1ﭖ ﭗ

( )4مل أقف عليه هبذا اللفظ وما وجدته هو قول أم سلمة- :كان يقطع قراءته آية آية ﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﴾[الفاحتة:
ﭘ ﭙ ﴾[الفاحتة ﴿ ]2 :ﭛﭜ ﴾[الفاحتة ﴿ ]3 :ﭞﭟﭠ ﴾ (أخرجه أمحد بن حنبل يف مسنده ،مسند النساء،
حديث أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم،ج  ،44ص ،226رقم( )26383
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وروى الثعليب يف تفسريه إبسناده عن أيب بريدة عن أبيه قال :قال رسول هللا-صلى هللا عليه
وسلم-أال أخربك آبية مل تنزل على أحد بعد سليمان بن داود غريي؟ فقلت :بلى ،فقال :أبي شيء
تفتتح القرآن إذ افتتحت الصالة؟ قلت :ببسم هللا الرمحن الرحيم ،قال :هي هي(.)1
وإبسناده عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر أن النيب-صلى هللا عليه وسلم-قال له :كيف
تقول إذا قمت إىل الصالة؟ قال :أقول «احلمد هلل» قال :قل «بسم هللا الرمحن الرحيم»( ،)2وإبسناده
علي ابن أيب طالب أنه كان إذا افتتح السورة يف الصالة يقرأ «بسم هللا الرمحن الرحيم» وكان يقول:
عن ّ
من ترك قراءهتا فقد نقص يف صالته.
وإبسناده عن ابن عباس يف قوله﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾ (احلجر )89 :قال :فاحتة
الكتاب ،فقيل البن عباس :فأين السابع؟ فقال« :بسم هللا الرمحن الرحيم»(.)3
وعن أيب هريرة أن النيب-صلى هللا عليه وسلم-قال :يقول هللا سبحانه «قسمت الصالة بيين
وبني عبدي نصفني ،فإذا قال العبد ﴿:ﭑ ﭒ ﭓﭔ﴾قال هللا :جمدين عبدي وإذا قال﴿:ﭖ ﭗﭘ

علي عبدي وإذا قال﴿:
ﭙ﴾قال هللا :محدين عبدي وإذا قال ﴿:ﭛ ﭜ﴾قال هللا :أثىن ّ
ﭞ ﭟﭠ﴾قال هللاّ :فوض إيل عبدي وإذا قال﴿ :ﭢﭣﭤﭥ﴾ قال هللا :هذا بيين وبني
عبدي وإذا قال﴿ :ﭧ ﭨﭩ﴾ قال هللا :هذا لعبدي ولعبدي ما سأل»
إىل غري ذلك من األخبار ،وأيضا التسمية مكتوبة خب القرآن يف مصاحف السلف مع توصيتهم
()4

بتجريد القرآن عما ليس منه ولذلك مل يثبتوا «آمني» ،وأيضا قال -صلى هللا عليه وسلم -أليب بن

( )1أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط ،ابب األلف :من امسه أمحد ،ج ،1ص  ،176رقم ( ) 623قال ابن كثري يف تفسريه:
 "-هذا حديث غريب ،وإسناده ضعيف" (ابن كثري ،تفسري القرآن ،ط)192/6( 1

( )2أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان ،ابب تعظيم القرآن ،فصل يف ابتداء السورة ابلتسمية سوى سورة براءة والدليل على أهنا آية
اتمة من فاحتة الكتاب ،ج ،4ص  ،13رقم()2117

( )3الثعليب ،الكشف والبيان ،ط)123/1( 1

( )4أخرجه مسلم صحيحه،كتاب الصالة ،ابب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة ،وإنه إذا مل حيسن الفاحتة ،وال أمكنه تعلمها قرأ
ما تيسر له من غريها ،ج ،1ص ،276رقم( ) 373
31

كعب :ما أعظم آية يف كتاب هللا؟ قال :بسم هللا الرمحن الرحيم ،فص ّدقه النيب -صلى هللا عليه
وسلم -ومعلوم أهنا ليست آية اتمة يف قوله ﴿ :ﮦ ﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭ﴾(النمل)32 :
أيضا يف رواية أخرى قال :يقول هللا قسمت
فتكون آية يف غري هذا ،حجة املخالف :خرب أيب هريرة ً

الصالة بيين وبني عبدي نصفني فإذا قال العبد ﴿ ﭖﭗﭘﭙ﴾ يقول هللا «محدين عبدي»

إىل آخره ،قال :مل يذكر التسمية ،ولو كانت آية من الفاحتة لذكرها ،قلنا :إذا تعارضت الروايتان
فالرتجيح للمثبت ال للنايف ،قالوا :التنصيف إمنا حيصل إذا مل تعد التسمية آية حىت حيصل للرب ثالث
آايت ونصف وللعبد ثالث ونصف من ﴿ﭤﭥ﴾ إىل آخر السورة ،أما إذا قلنا التسمية آية
صار القسم األول أربع آايت ونصفا فينخرم التنصيف ،قلنا :حنن نعد التسمية آية وال

نعد﴿ ﭭ

نقطعا عما
ﭮ﴾ وهذا أوىل رعاية لتشابه املقاطع؛ وألن غري صفة أو بدل وخيتل الكالم جبعله م ً

قبله؛ ألن طلب االهتداء بصراط املنعم عليهم ال جيوز إال بشرط كون املنعم عليه غري مغضوب عليه
ضاال ،بدليل قوله تعاىل﴿ :ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊ﴾ (إبراهيم )28 :فهذا اجملموع كالم
وال ً
واحد ،وهذا خبالف ﴿ﭛﭜ﴾ فإان لو قطعنا النظر عن الصفة ،كان الكالم مع املوصوف غري

خمتل النظام ،قالوا :روت عائشة أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -كان يفتتح الصالة ابلتكبري والقراءة
ابحلمد هلل رب العاملني

()1

قلنا :قال الشافعي :لعل عائشة جعلت ﴿ ﭖﭗﭘﭙ﴾ امسا هلذه السورة كما يقال

قرأ فالن ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ قالوا :لو كانت من الفاحتة لزم التكرار يف

﴿ﭛ

ﭜ﴾ قلنا :التكرار للتأكيد غري عزيز يف القرآن ،فإن قيل :إذا عد التسمية آية من كل سورة على ما
يروى عن ابن عباس ،فمن تركها فقد ترك مائة وأربع عشرة آية من كتاب هللا ،فما وجه ما روي عن

( )1أخرجه مسلم صحيحه،كتاب الصالة ،ابب ما جيمع صفة الصالة ومايفتتح به وخيتم به ،ج ،1ص ،339رقم ( ) 478
31

أيب هريرة أن النيب -صلى هللا عليه وسلم-قال يف سورة امللك :إهنا ثالثون آية ( )1ويف الكوثر إهنا ثالث
آايت مع أن العدد حاصل بدون التسمية؟ قلنا :إما أن تعد التسمية مع ما بعدها آية وذلك غري بعيد،
أال ترى أن قوله﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾آية اتمة ،ويف قوله

﴿ﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

ﮇ﴾(يونس )12 :بعض آية؟ وإما أن يراد ما هو خاصة الكوثر ثالث آايت ،فإن التسمية
كالشيء املشرتك فيه بني السور.
ويسر هبا يف كل ركعة ،أبو حنيفة :ليست
وعن أمحد بن حنبل :أن التسمية آية من الفاحتةّ ،

جهرا ،الشافعي :آية وجيهر هبا؛ ألهنا
سرا وال ً
آبية ويسر هبا ،مالك :ال ينبغي أن يقرأها يف املكتوبة ال ً
بعد ما ثبت كوهنا من الفاحتة والقرآن ،ال يعقل فرق بينها وبني ابقي الفاحتة حىت يسر هبذه ،وجيهر
مشروعا لقوله عز من قائل:
وذكر له ،فوجب أن يكون اإلعالن به
ً
بذلك ،وأيضا إنه ثناءٌ على هللا ٌ
﴿ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ﴾(البقرة )222 :وأيضا اإلخفاء والسر إمنا يليق مبا
()2
فيه نقيصة ومثلبة ال مبا فيه مفخرة وفضيلة… "

( )1أخرجه أبو داوود يف السنن ،كتاب الصالة ،ابب يف عدد اآلي ،ج  ،2ص  ،39رقم ( ) 1422
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط ) 87-89/1(1ابختصار
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املبحث الرابع
مؤلفـ ـاتـ ـه

()1

لقد خلف -رمحه هللا -للناس كتبًا مفيدةً انفعةً ،ومصنفات فريدة واسعة ،فمن ذلك شرحه
على منت الشافية يف فن الصرف لإلمام ابن احلاجب ( ،)2وهو معروف بشرح النظّام (مطبوع ،حتقيق:
علي الشمالوي ،الناشر :شركة مشس املشرق للخدمات يف جملد واحد حيتوي  066صفحة) ،وشرحه
ّ
على تذكرة اخلواجة نصري امللة والدين الطوسي يف علم اهليأة ،وهو املسمى بتوضيح التذكرة (خمطوط،
عدد األسطر ،91:مكتبة قطر الوطنية) ،ورسائل يف علم احلساب ،وكتاب يف أوقاف القرآن على حذو
ما كتبه السجاوندي( )3املشهور (مطبوع مع التفسري) ،وأهم مصنفاته تفسريه لكتاب هللا تعاىل املعروف
أيضا).
بع (غرائب القرآن ورغائب الفرقان)  ،وله جملد آخر يف لب التأويل (مطبوع مع التفسري ً

( )1حممد الذهيب ،التفسري واملفسرون ،ط )227/1( 9والزركلي ،األعالم ،ط.)216/2 ( 13
( )2عثمان بن عمر بن أيب بكر ،املصري الفقيه املالكي املعروف اببن احلاجب ،اشتغل ابلقاهرة يف صغره ابلقرآن الكرمي ،مث ابلفقه
على مذهب اإلمام مالك ،رضي هللا عنه ،مث ابلعربية والقراءات ،وبرع يف علومه وأتقنها غاية اإلتقان ،كان مولده يف آخر سنة
سبعني ومخسمائة ،ووفاته ست وأربعني وستمائة (ابن خلكان ،وفيات األعيان ،د.ط ()247/3

( )3حممد بن طيفور أبو عبد هللا السجاوندي ،إمام كبري حمقق مقرئ حنوي مفسر ،قال الذهيب :مل أدر على من قرأ وال من أقرأ،
ذكره القفطي خمتصرا فقال :كان يف وس املائة السادسة ،وله تفسري حسن للقرآن وكتاب علل القراءات يف عدة جملدات
وكتاب الوقف واالبتداء الكبري وآخر صغري (القفطي ،إنباه الرواة ،ط )133/3( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط
()139/2
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الفصل الثاين

تفسري اإلمام النيسابوري
وفيه مباحث:
املبحث األول :سبب اهتمام النيسابوري بعلم القراءات يف تفسريه.
املبحث الثاين :مالمح تفسري النيسابوري ومنهجه يف عرض القراءات
املبحث الثالث :القراء والرواة والطرق اليت اعتمد عليها املفسر.

املبحث الرابع :مكانة هذا التفسري بني التفاسري.
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املبحث األول
سبب اهتمام النيسابوري بعلم القراءات يف تفسريه
كان السلف-رضوان هللا عليهم-يستعينون ابلقراءات يف اآلية من أجل تفسريها وبيان املراد منها ،وهذا
اضحا ألثر القراءات يف التفسري عند
تصورا و ً
األمر مل يقتصر على طبقة الصحابة والتابعني ،فقد رأينا ً
سفيان الثوري (ت161هع) والفراء (ت229هع) واألخفش (ت213هع) والطربي (ت312هع) والزجاج
(ت311هع) ،وجند مثل هذا عند مجهرة املفسرين ،وميتاز كتاب البحر احملي أليب حيان األندلسي
()1
(ت934هع) ابحتفاله وعنايته البالغة بذلك مبا ال تكاد جتد مثله بني املفسرين
واملفسر لكتاب هللا – عز وجل-إن أمهل القراءات يف تفسريه فقد أمهل تفسري بعض كتاب
هللا ،وفاته الكثري من األحكام والقواعد النحوية اليت سترتتب على القراءات املختلفة.
واإلمام النيسابوري-رمحه هللا-اعتىن ابلقراءات يف تفسريه اعتناءًا ابلغًا ،فنجده يبدأ بعرض
القراءات قبل عرضه التفسري والتأويل.
لعل هذا سبب اعتنائه ابلقراءات يف تفسريه،
وكان اإلمام النيسابوري من املقرئني لكتاب هللا و ّ
()2

قال الدكتور حممد الذهيب يف كتابه التفسري واملفسرون "-وهو معدود يف عداد كبار احلفاظ واملقرئني"

( )1حممد ابزمول ،القراءات وأثرها يف التفسري واألحكام ،رسالة دكتوراه ()316/1
( )2حممد الذهيب ،التفسري واملفسرون ،ط)227/1( 9
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املبحث الثاين :مالمح تفسري النيسابوري
-7اعتماده على تفسري الزخمشري( )1وتفسري الرازي
كتااب
قال النيسابوري يف مقدمة تفسريه" -:وطاملا طالبين بعض أجلّة اإلخوان وأعزة األخدان أن أمجع ً
مشتمال على املهمات مبنيًا على ما وقع إلينا من نقل األثبات وأقوال الثقات ،من
يف علم التفسري
ً
الصحابة والتابعني ،مث من العلماء الراسخني والفضالء احملققني املتقدمني واملتأخرين…" ( ، )2مث قال
رمحه هللا" -وملا كان التفسري الكبري املنسوب إىل اإلمام األفضل واهلمام األمثل احلرب النحرير والبحرالغزير ،اجلامع بني املعقول واملنقول الفائز ابلفروع واألصول ،أفضل املتأخرين فخر امللة واحلق والدين
حممد بن عمر بن احلسني اخلطيب الرازي تغمده هللا برضوانه ،وأسكنه ُحببوحة جنانه ،امسه مطابق
ملسماه ،وفيه من اللطائف والبحوث ما ال حيصى ،ومن الزوائد والغثوث ما ال خيفى؛ فإنه قد بذل
جمهوده ،ونثل موجوده حىت عسر كتبه على الطالبني ،وأعوز حتصيله على الراغبني ،فحاذيت سياق
مرامه ،وأوردت حاصل كالمه ،وقربت مسالك أقدامه ،والتقطت عقود نظامه ،من غري إخالل بشيء
من الفرائد أو إمهال ملا يع ّد من اللطائف والفوائد ،وضممت إليه ما وجدت يف الكشاف ويف سائر
التفاسري من اللطائف املهمات ،أو رزقين هللا تعاىل من البضاعة املزجاة ،وأثبت القراءات املعتربات
والوقوف املعلالت ،مث التفسري املشتمل على املباحث اللفظيات واملعنوايت ،مع إصالح ما جيب
إصالحه وإمتام ما ينبغي إمتامه من املسائل املوردة يف التفسري الكبري واالعرتاضات ،ومع حل ما يوجد
يف الكشاف من املواضع املعضالت سوى األبيات املعقدات ،فإن ذلك يوردها من ظن أن تصحيح
القراءات وغرائب القرآن إمنا يكون ابألمثال واملستشهدات كال؛ فإن القرآن حجة على غريه ،وليس
غريه حجة عليه ،فال علينا أن نقتصر يف غرائب القرآن على تفسريها ابأللفاظ املشتهرات ،وعلى إيراد
بعض املتجانسات اليت تعرف منها أصول االشتقاقات ،وذكرت طرفا من اإلشارات املقنعات،
والتأويالت املمكنات ،واحلكاايت املبكيات ،واملواعظ الرادعة عن املنهيات الباعثة على أداء
( )1وهو حممود بن عمر بن أمحد أبو القاسم ،صنف التصانيف البديعة :منها الكشاف يف تفسري القرآن العزيز ،واحملاجاة ابملسائل
النحوية والفائق يف تفسري احلديث ،وأساس البالغة يف اللغة ،وربيع األبرار وفصوص األحبار ومتشابه أسامي الرواة والنصائح
الكبار و النصائح الصغار (ابن خلكان ،وفيات األعيان ،د.ط ( )168/3و (احلموي ،معجم األداء ،ط)2689/6( 1

وقال الذهيب عنه صاحل ،لكنه داعية إىل االعتزال ،أجاران هللا ،فكن حذرا من كشافه (الذهيب ،ميزان االعتدال ،ط.)98/4( 1

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط.)3/1( 1

36

الواجبات ،والتزمت إيراد لفظ القرآن الكرمي ّأوال مع ترمجته على وجه بديع ،وطريق منيع مشتمل على
إبراز املق ّدرات ،وإظهار املضمرات ،وأتويل املتشاهبات ،وتصريح الكناايت ،وحتقيق اجملازات
واالستعارات؛ فإن هذا النوع من الرتمجة مما تسكب فيه العربات ،وقلما يفطن له الناشئ الواقف على
منت اللغة العربية فضال عن الدخيل القاصر يف العلوم األدبية ،واجتهدت كل االجتهاد يف تسهيل
سبيل الرشاد ،ووضعت اجلميع على طرف التمام ليكون الكتاب كالبدر يف التمام وكالشمس يف إفادة
اخلاص والعام ،من غري تطويل يورث املالم ،وال تقصري يوعر مسالك السالك ،ويبدد نظام الكالم،
()1
فخري الكالم ما قل ودل ،وحسبك من الزاد ما بلغك احملل"
 -6خوضه يف املسائل الكالمية:
كذلك جنده خيوض يف املسائل الكالمية ،فيذكر مذهب أهل السنة ومذهب غريهم ،مع ذكره
ألدلة كل مذهب ،وانتصاره ملذهب أهل السنة ،وأتييده له ،ورد ما يرد عليه من جانب املخالفني.
فمثال عند تفسريه لقوله تعايل﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ (األنعام:
ً
 )23قال" :ويف اآلية داللة على أن هللا تعاىل هو الذي يصرف عن اإلميان ،وحيول بني املرء وبني قلبه،
وقالت املعتزلة ( :)2ال ميكن إجراؤها على ظاهرها ،وإال كان حجةً للكفار؛ وألنه يكون تكلي ًفا للعاجز،

ومل يتوجب ذمهم يف قوهلم﴿ :ﯦﯧ ﯨﯩ ﯪﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯﯰ﴾(البقرة ، )88 :فال بد
من التأويل ،وذلك من وجوه )3( " ...مث ساق مخسة أوجه للمعتزلة ،وبعد أن فرغ منها تعقبها ابلرد
وتصحيحا ملذهب أهل السنة.
تفنيدا ملذهب املعتزلة،
عليهاً ،
ً
-3

خوضه يف املسائل الكونية والفلسفية:
فمثال -:عند قوله تعاىل﴿ -:ﮂﮃﮄ ﮅ﴾(الرعد)3 :قال-:
أتثرا مبا يف تفسري الرازيً ،
ً

( )1النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)9-6/1( 1
( )2املعتزلة :فرقة كالمية ظهرت يف أول القرن الثاين اهلجري ،وبلغت شأهنا يف العصر العباسي األول ،يرجع امسها إىل اعتزال
إمامها واصل بن عطاء جملس احلسن البصري لقول واصل أبن مرتكب الكبرية ليس كافرا وال مؤمنا بل هو يف منزلة بني املنزلتني،
وهذه الفرقة تعتد ابلعقل وتغلو فيه وتقدمه على النقل ،وملعرفة مذهبهم ابلتفصيل ينظر (الشهرستاين ،امللل والنحل ،د.ط
( )83-43/1و (األسفراييين ،الفرق بني الفرق ،ط)187-73/1( 2

( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)64/3( 1
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" قال األصم :أي :بسطها إىل ما ال يدرك منتهاه ،وهذا االمتداد الظاهر حلس البصر ال ينايف كريتها

تكون
لتباعد أطرافها ﴿ﮆﮇ ﮈ﴾ أيً :
جباال ثوابت يف أحيازها غري منتقلة عن أماكنها ،وكيفية ّ
اجلبال على بسي األرض ال يعلم تفصيلها إال موجدها ،وزعمت الفالسفة أهنا من أتثري السماوات يف
األجزاء األرضية القابلة لذلك األثر بعد امتزاجها ابألجزاء املائية وغريها ،وقد يعني على ذلك نزول
األمطار وهبوب الرايح وهذا إن صح ،فعلم إمجايل ،وزعم بعضهم أن البحار كانت يف جانب الشمال
مدة كون حضيض الشمس هناك ،وحني انتقل احلضيض إىل اجلنوب اجنذبت املياه إىل ذلك اجلانب؛
ألن الشمس تصري يف احلضيض أقرب إىل األرض فتوجب شدة السخونة اجلاذبة للرطوابت فصار الطني
حجرا وحدثت اجلبال واألغوار حبسب املواضع املرتفعة واملنخفضة وإبعانة من السماوات واآلاثر
اللزج ً
()1
العلوية ،وابجلملة فاألسباب تنتهي ال حمالة إىل مسبب ال سبب له وهو هللا سبحانه"...
-4

النزعة الصوفية يف تفسري النيسابوري:

إن النيسابوري بعد أن يفرغ من تفسري اآلية يتكلم عن التأويل ،والتأويل الذي يتكلم عنه هو
عبارة عن التفسريات اإلشارية ( )2وهي" :أتويل القرآن بغري ظاهره إلشارة خفية ،تظهر ألرابب السلوك
والتصوف ،وميكن اجلمع بينها وبني الظاهر واملراد أيضا" ( ، )3فقال يف خامتة كتابه "-:وأما التأويل
()4
وروح َرْم ُسه(،)5
نفسه
قدس
فأكثرها للشيخ احملقق املتقي املتقن جنم امللة والدين املعروف بع"داية"
ّ
وطرف منها مما دار يف خلدي ،ومسحت به ذات يدي غري جازم أبنه املراد من اآلية ،بل خائف من
أن يكون ذلك جرأة مين وخوضا فيما ال يعنيين ،وإمنا شجعين على ذلك سائر األئمة الذين اشتهروا

( )1النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)138-139/4( 1
(الزْرقاين،
( )2أهم كتب التفسري اإلشاري أربعة :تفسري النيسابوري وتفسري األلوسي وتفسري التسرتي وتفسري حميي الدين بن عريب ُّ
مناهل العرفان ،ط.)82/2( 3

الزْرقاين ،مرجع سابق ،ط.)98/2( 3
( )3ا ُّ

( )4الشيخ جنم الدين ،أبو بكر بن عبد هللا بن حممد املعروف بع "داية" ،املتوىف سنة 634هع ،كان من خيار الصوفية ،أخذ الطريق
عن شيخه جنم الدين أىب اجلناب املعروف ابلبكري ،وكان مقيما أول أمره خبوارزم ،مث خرج منها أايم حروب جنكيز خان إىل
بالد الروم ،وهناك لقى صدر الدين القنوي وأخذ عنه ،ويقال :إنه استشهد يف حروب جنكيز خان (حممد الذهيب ،التفسري

واملفسرون ،ط.)271-272/2( 9

( )5الراء وامليم والسني أصل واحد يدل على تغطية وسرت ،فالرمس :الرتاب ،ورمست الرجل وأرمسته :دفنته (أمحد بن فارس ،معجم
مقاييس اللغة ،د.ط ()437/2
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ابلذوق والوجدان ،ومجعوا بني العرفان واإلميان واإلتقان يف معىن القرآن الذي هو ابب واسع يطمع يف
تصنيفه كل طامع ،فإن أصبت فبها ،وإن أخطأت فعلى اإلمام ما سها ،والعذر مقبول عند أهل الكرم
والنهى … ،مث قال :كذا الكالم يف بيان الرابطات واملناسبات بني السور واآلايت ،ويف أنواع التكريرات
وأصناف املشتبهات ،فإن للخواطر والظنون فيها جماال ،وللناس األكياس يف استنباط الوجوه والنسب
هنالك مقاال ،فعليك أيها املتأمل الفطن واملنصف املتدين أن ال تبادر يف أمثال هذه املقامات إىل
()1
االعرتاض واإلنكار"
كبريا ،أفاض من روحه الصوفية الصافية على تفسريه ،فنراه
"والنيسابوري -رمحه هللا-كان صوفيًا ً
لذلك يستطرد أثناء التفسري إىل كثري من املواعظ املبكيات ،واحلكم الغاليات ،كما نراه يف أتويله اإلشاري
ميثل الفلسفة التصوفية أبعلى أنواعها" (.)2
مثال :عند قوله

تعاىل ﴿:ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾(البقرة )193 :قال" :امليتة جيفة الدنيا ،والدم وهي
()3
الشهوات النفسانية"
ومثال آخر عند قوله تعاىل-:

﴿ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ

ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾(األنعام )141 :قال ﴿" -:ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ يف القلوب ﴿

ﮢ﴾ من شجرة اإلسالم واإلميان واإلحسان ﴿ ﮣ ﮤ﴾ هي الصفات الروحانية اليت
جبلت القلوب عليها كالسخاء واحلياء والوفاء واملودة والفتوة والشفقة والعفة والعلم واحللم والعقل
والشجاعة والقناعة وخنل اإلميان وزرع األعمال الصاحلة وزيتون األخالق احلميدة ورمان اإلخالص

ابلشواهد واألحوال ﴿ﮫ﴾ أعماهلا ﴿ ﮬﮭﮮ﴾ أحواهلا ﴿ﮯ ﮰﮱ﴾ انتفعوا من مثار

( )1النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)629/6( 1

( )2حممد الذهيب ،التفسري واملفسرون ،ط)233/1( 9
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)272/1( 1
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اإلميان واألعمال واإلخالص ابلشواهد واألحوال ال ابلدعاوى والقيل والقال" (. )1
مقبوال إال بشروط مخسة وهي:
"والتفسري اإلشاري ال يكون ً
.1

أال يتناىف مع ما يظهر من معىن النظم الكرمي (.)2

.2

أال يدعى أنه املراد وحده دون الظاهر.

.3

بعيدا سخي ًفا كتفسري بعضهم قوله تعاىل﴿:
أال يكون
ً
أتويال ً

.4

أال يكون له معارض شرعي أو عقلي.

.3

أن يكون له شاهد شرعي يؤيده.

ﮦﮧﮨ

ﮩ﴾(العنكبوت )67 :جبعل كلمة﴿ ﮨ﴾ماضيًا وكلمة﴿ﮩ﴾مفعوله.

كذلك اشرتطوا ،بيد أن هذه الشروط متداخلة ،فيمكن االستغناء ابألول عن الثالث ،وابخلامس
عن الرابع ،وحيسن مالحظة شرطني بدهلما أحدمها بيان املعىن املوضوع له اللفظ الكرمي أوال ،اثنيهما
أال يكون من وراء هذا التفسري اإلشاري تشويش على املفسر له"(.)3

( )1النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)184/3( 1
( )2مثل قوله تعاىل ﴿ :ﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻ﴾ [الطالق ]9 :فاآلية يف نفقة الزوجة ،لكن أرابب السلوك يرون فيها إشارة إىل أن
الواصل يرشد إىل هللا على قدر ما وهبه هللا من املعرفة (عبد الفتاح بن صاحل قديش ،التفسري اإلشاري (دراسة أتصيلية (

www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=80513) d...

الزْرقاين ،مناهل العرفان ،ط.)81/2( 3
(ُّ )3
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منهج اإلمام النيسابوري يف عرض القراءات
من خالل تتبعي ودراسيت للقراءات اليت أوردها النيسابوري يف تفسريه ،الحظت اآليت:

مهما يف تفسريه ،حىت أنه يبدأ به قبل الشروع يف التفسري،
ً
أوال :عرضه للقراءات كان ً
أساسا ً

وفرشا ،مث الوقف واالبتداء
فيذكر اآلية أو اآلايت اليت سيقوم بتفسريها مث يبدأ بعرض القراءات ً
أصوال ً
أخريا التأويل.
مث التفسري و ً

اثنيًا :اعتمد على القراءات العشر املتواترة (لكنه أضاف اختيار السجستاين) فقال يف املقدمة

األوىل" :فنحن نذكر يف الكتاب من القراءات السبع املنسوبة إىل القراء السبعة ،واألربع املنسوبة إىل
األئمة املختارين"(.)1

اثلثًا :فصل النيسابوري -رمحه هللا -بني القراءات السبع والثالث املتممة للعشرة ،وأضاف
اختيار السجستاين ،فهذا الفصل يوهم أن القراءات الثالث أدىن منزلة من القراءات السبع ،أو أهنا
ليست يف نفس درجة تواتر القراءات السبع ،وهذا غري صحيح ،وقد قال ابن اجلزري -رمحه هللا – يف
النشر" :وقد نقل البغوي يف أول تفسريه االتفاق على القراءة بقراءة يعقوب وأيب جعفر مع السبع
املشهورة ،قال :وهذا القول هو الصواب ،واعلم أن اخلارج عن السبعة املشهورة على قسمني :منه ما
خيالف رسم املصحف ،فهذا ال شك يف أنه ال جيوز قراءته ال يف الصالة وال يف غريها ،ومنه ما ال
خيالف رسم املصحف ،ومل تشتهر القراءة به ،وإمنا ورد من طريق غريبة ال يعول عليها ،وهذا يظهر املنع
من القراءة به أيضا ،ومنه ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قدميًا وحديثًا ،فهذا ال وجه للمنع
منه ،ومن ذلك قراءة يعقوب وغريه ،قال :والبغوي أوىل من يعتمد عليه يف ذلك؛ فإنه مقرئ فقيه جامع
للعلوم ،قال :وهكذا التفصيل يف شواذ السبعة ،فإن عنهم شي ا كثريا شاذا .انتهي.
وس ل ولده العالمة قاضي القضاة أبو نصر عبد الوهاب -رمحه هللا -عن قوله يف كتاب مجع
اجلوامع يف األصول :والسبع متواترة ،مع قوله :والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ ،إذا كانت العشر
متواترة فلم ال قلتم :والعشر متواترة بدل قولكم :والسبع؟ فأجاب :أما كوننا مل نذكر العشر بدل السبع
مع ادعائنا تواترها؛ فمأن السبع مل خيتلف يف تواترها ،وقد ذكران أوال موضع اإلمجاع ،مث عطفنا عليه
موضع اخلالف ،على أن القول أبن القراءات الثالث غري متواترة يف غاية السقوط ،وال يصح القول به
( )1النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط.)7/1( 1
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عمن يعترب قوله يف الدين ،وهي -أعين القراءات الثالث  :-قراءة يعقوب وخلف وأيب جعفر بن
()1
القعقاع ،ال ختالف رسم املصحف"...
ابعا :ال يتعرض للقراءات الشاذة إال ملا فيه نكتة أو غرابة ،وذلك يف أثناء التفسري ال يف
رً
خالل القراءات كذا قال ( ،)2لكن بتتبعي للقراءات اليت أوردها خرج عن هذا املنهج ،فنجده

ذكر قراءات شاذة خالل عرضه للقراءات ،مثال- :عند قوله تعاىل﴿- :

ﯡﯢﯣﯤﯥ

ﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬ﴾(املائدة )2 :قال ﴿"- :ﯡﯢ﴾ابلنون اخلفيفة :روي عن
رويس ،الباقون مثقلة"

()3

قال ابن اجلزري يف النشر "- :انفرد أبو العالء اهلمداين عنه-أي :رويس-بتخفيف جيرمنكم ال
أحدا حكاه عنه غريه ،ولعله سبق قلم إىل رويس من الوليد عن يعقوب فإنه رواه عنه كذلك وتبعه
أعلم ً
()4
على ذلك اجلعربي فوهم فيه"
القراء الذين اعتمدهم وأمساء رواهتم وطرقهم كذلك.
ً
خامسا :ذَ َكر أمساء ّ
سادسا :رتب النيسابوري القراء على النحو التايل ،بدأ أبيب عمرو بن العالء ،مث ابن كثري ،مث
ً

انفع ،مث ابن عامر ،مث عاصم ،مث محزة ،مث الكسائي ،مث أيب جعفر ،مث يعقوب ،مث خلف ،مث سهل.

اندرا ،لكنه خالل تفسريه يتعرض
سا ًبعا :عند عرض النيسابوري للقراءات ال يتعرض للتوجيه إال ً
له غالبًا كما سيأيت إن شاء هللا.
اندرا كما فعل عند قوله تعاىل:
اثمنًا :النيسابوري ال يرجح بني القراءات ،وال خيتار إحداها إال ً

 ﴿-ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ﴾(األنعام )23:قال النيسابوري  "- :قال الواحدي

()5

( )1ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()44/1

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)13/1( 1
( )3النيسابوري ،مرجع سابق ،ط)521/3( 1

( )4ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )246/2وهي شاذة.

علي الواحدي صاحب التفاسري املشهورة؛ كان أستاذ عصره يف النحو والتفسري ،ورزق
علي بن أمحد بن حممد بن ّ
( )5أبو احلسن ّ
السعادة يف تصانيفه ،وأمجع الناس على حسنها وذكرها املدرسون يف دروسهم ،منها " البسي " يف تفسري القرآن الكرمي،
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( :)1االختيار قراءة من قرأ ابلنصب؛ ألن «أن» إذا وصلت ابلفعل مل توصف ،فأشبهت ابمتناع وصفها
املضمر ،وكما أن املضمر واملظهر إذا اجتمعا كقولك :إن كنت القائم ،كان جعل املضمر امسًا أوىل من
()2
خربا ،فكذلك هاهنا"
جعله ً
واالختيار ال يعين رد أو تضعيف القراءة األخرى أو الوجه اآلخر ،إمنا املقصود من االختيار
اختيار شهرة لزوم ومداومة ال اختيار اخرتاع واجتهاد ،فالجيوز التفضيل بني القراءات إذا ثبت تواترها.

وكذلك " الوسي " وكذلك " الوجيز " ومنه أخذ أبو حامد الغزايل أمساء كتبه الثالثة ،وله كتاب " أسباب النزول " و "
التحبري يف شرح أمساء هللا تعاىل احلسىن " وشرح ديوان أيب الطيب املتنيب شرحاً مستوىف ،وتويف عن مرض طويل يف مجادى

اآلخرة سنة مثان وستني وأربعمائة مبدينة نيسابور (ابن خلكان ،وفيات األعيان ،د.ط ( )324-323/3و (الذهيب ،سري
أعالم النبالء ،ط)342-337/18( 3

( )1الواحدي ،التفسري البسيط ،د.ط ()36/8
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)61/3( 1
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مصادر اإلمام النيسابوري اليت اعتمد عليها يف تفسريه
قال-رمحه هللا -يف خامتة تفسريه "-:وقد تضمن كتايب هذا حاصل التفسري الكبري اجلامع ألكثر
التفاسري ،جل كتاب الكشاف الذي رزق له القبول من أساتذة األطراف واألكناف ،واحتوى مع ذلك
على النكت املستحسنة الغريبة ،والتأويالت احملكمة العجيبة مما مل يوجد يف سائر تفاسري األصحاب،
أو وجدت متفرقة األسباب أو جمموعة طويلة الذيول واألذانب ،أما األحاديث فإما من الكتب املشهورة
كجامع األصول( )1واملصابيح( )2وغريمها ،وإما من كتاب الكشاف والتفسري الكبري وحنومها إال
األحاديث املوردة يف الكشاف يف فضائل السورة فإان قد أسقطناها ألن النقاد زيفها إال ما شذ منها،
وأما الوقوف فلإلمام السجاوندي مع اختصار لبعض تعليالهتا وإثبات لآلايت لتوقفها على التوقيف،
وأما أسباب النزول فمن كتاب «جامع األصول والتفسريين ( »)3أو من «تفسري الواحدي» ،وأما اللغة
فمن «صحاح اجلوهري ( »)4ومن «التفسريين» كما نقال ،وأما املعاين والبيان وسائر املسائل األدبية
فمن التفسريين واملفتاح( )5وسائر الكتب العربية ،وأما األحكام الشرعية فمنهما ومن الكتب املعتربة يف
الفقه وال سيما «شرح الوجيز» لإلمام الرافعي ،وأما التأويل فأكثرها للشيخ احملقق املتقي املتقن جنم امللة
وروح رمسه ،وطرف منها مما دار يف خلدي ومسحت به ذات يدي
والدين املعروف ب ع ع"داية" قدس نفسه ّ
( )1جملد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي الشيباين ،ابن األثري اجلزري ،وكانت والدته سنة
أربع وأربعني ومخسمائة وله املصنفات البديعة منها :جامع األصول يف أحاديث الرسول ،ومنها كتاب النهاية يف غريب احلديث
يف مخس جملدات ،وكتاب اإلنصاف يف اجلمع بني الكشف والكشاف يف تفسري القرآن الكرمي ،وكانت وفاته ابملوصل سنة
ست وستمائة (ابن خلكان ،وفيات األعيان ،د.ط ()143-141/4

( )2حملمد بن عبد هللا اخلطيب العمري ،أبو عبد هللا ،ويل الدين ،التربيزي ،عامل ابحلديث ،له (مشكاة املصابيح) أكمل به كتاب
مصابيح السنة للبغوي ،وفرغ من أتليفه سنة  939و (اإلكمال يف أمساء الرجال) هبامش املشكاة (ت 941هع) (الزركلي،
األعالم ،ط)234/6( 13

( )3أي :تفسري الكشاف للزخمشري والتفسري الكبري للرازي.
( )4أليب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب وهو إمام يف علم اللغة واألدب ،وله من التصانيف :كتاب يف العروض جيد ابلغ
مساه «عروض الورقة» وكتاب املقدمة يف النحو وكتاب الصحاح يف اللغة ،مات إمساعيل بن محاد اجلوهري يف سنة ست ومثانني
وثالمثائة (احلموي ،معجم األداء ،ط)636/2( 1

الشافعي ،املعروف خبطيب دمشق ،قال ابن حجر :ولد سنة
( )5حملمد بن عبد الرمحن بن عمر ،أبو املعايل ،جالل الدين القزويين
ّ
ست وستني وستمائة ،قاض ،من أدابء الفقهاء ،أصله من قزوين ،ومولده ابملوصل ،من كتبه تلخيص املفتاح يف املعاين والبيان
و اإليضاح يف شرح التلخيص ،وكان حلو العبارة ،أديبا ابلعربية والرتكية والفارسية ،مسحا ،كثري الفضائل (السيوطي ،بغية
الوعاة ،د.ط ( )139/1و (الزركلي ،األعالم ،ط)172/6( 13
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غري جازم أبنه املراد من اآلية بل خائف من أن يكون ذلك جرأة مين وخوضا فيما ال يعنيين .وإمنا
شجعين على ذلك سائر األمة الذين اشتهروا ابلذوق والوجدان ومجعوا بني العرفان واإلميان واإلتقان يف
معىن القرآن الذي هو ابب واسع يطمع يف تصنيفه كل طامع ،فإن أصبت فبها وإن أخطأت فعلى
اإلمام ماسها والعذر مقبول عند أهل الكرم والنهي وهللا املستعان لنا وهلم يف مظان اخللل والزلل ،وعلى
رمحته التكالن يف حمال اخلطأ واخلطل ،فعلى املرء أن يبذل وسعه إلدراك احلق مث هللا معني إلراءة الصواب
()1
ومعني إلهلام الصدق"...

( )1النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)626/6( 1
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املبحث الثالث
القراء والرواة والطرق اليت اعتمد عليها املفسر
قبل أن أذكر القراء والرواة والطرق اليت ذكرها اإلمام النيسابوري يف تفسريه ،أذكر تعري ًفا لبعض
املصطلحات اهلامة ومنها- :
األصول:
مجع أصل وهو يف اللغة ما ينبين عليه غريه ،ويف اصطالح القراءعبارة عن احلكم املطرد ،أي احلكم
الكلي اجلاري يف كل ما حتقق فيه شرطه ،كاملد والقصر واإلظهار واإلدغام والفتح واإلمالة.
الفرش:
هي ما يذكر يف السور من كيفية قراءة كل كلمة قرآنية خمتلف فيها بني القراء مع عزو كل قراءة إىل
صاحبها ،ومساه بعضهم ابلفروع مقابلة لمأصول

()1

القراءة:
"كل خالف نُسب إىل إمام من أئمة القراءات مما أمجع عليه الرواة عنه ،حنو قوله

تعاىل ﴿:ﭞ ﭟ

ﭠ﴾( )2فكلمة "مالك" تقرأ حبذف األلف ،وهي قراءة أيب جعفر وانفع وابن كثري وأيب عمرو وابن
عامر محزة ،وتقرأ إبثبات األلف "مالك" وهي قراءة عاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر ،وما دام
رواة هؤالء األئمة املذكورين مل خيتلفوا مع بعضهم يف نقل قراءة هذه الكلمة؛ فمأجل ذلك نسبت القراءة
()3
إىل شيخ كل واحد منهم ،فقيل :قراءة اإلمام انفع ،وقراءة اإلمام عاصم  ...وهكذا"
الرواية:

"كل خالف نُسب إىل اآلخذ عن إمام من أئمة القراءة ولو بواسطة ،حنو :رواية الدوري عن أيب عمرو،
) (1الضباع ،كتاب اإلضاءة ،د.ط()9/1

( )2سورة الفاحتة ،اآلية2 :

( )3السندي ،صفحات يف علوم القراءات ،ط)11/1( 1
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بواسطة حيىي اليزيدي؛ ألن الدوري مل أيخذ مباشرة عن أىب عمرو ،مثال كلمة الصراط حيث وردت
()1
فهي تقرأ ابلسني اخلالصة يف رواية قنبل عن ابن كثري ،وابإلمشام يف رواية خلف عن محزة"
الطريق:
"كل ما نسب لآلخذ عن الراوي وإن نزل حنو :طريق األصبهاين لرواية اإلمام ورش ،وطريق عبيد بن
الصباح لرواية اإلمام حفص" (.)2

قال اإلمام النيسابوري يف مقدمته األوىل "- :يذ ْكر القراء السبعة وتسمية نقلتهم من الرواة وطرقهم
من الثقات" (:)3
 -7أبو عمرو زان بن العالء بن عمار بن العراين بن عبد هللا البصري:
()5
()4
أيب بن كعب عن رسول
"روى عن جماهد بن جرب وسعيد بن جبري عن ابن عباس عن ّ

( )1السندي ،مرجع سابق بتصرف يسري
( )2السندي ،مرجع سابق ()13/1

( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)7/1( 1
( )4جماهد بن جرب ،اإلمام أبو احلجاج موىل السائب بن أيب السائب املخزومي املكي املقرئ املفسر أحد األعالم ،قرأ على عبد
هللا ابن السائب وابن عباس ،قرأ عليه ابن كثري ،وأبو عمرو وابن حميصن وغريهم ،وجاء عنه أنه قرأ القرآن على ابن عباس ثالثني
مرة ،والذي صح عنه أنه قال :عرضت القرآن على ابن عباس ثالث عرضات أقفه عند كل آية أسأله فيم نزلت؟ وكيف كانت؟
تويف سنة ثالث ومائة وقد نيَّف على الثمانني (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )39 / 1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية،

د.ط ()41/2
( )5سعيد بن جبري بن هشام ،اإلمام العامل أبو عبد هللا األسدي موالهم الكويف ،قرأ على ابن عباس قرأ عليه أبو عمرو واملنهال بن
عمرو .وقد حدث عن ابن عباس وعدي بن حامت وابن عمر وعبد هللا بن معقل وأيب هريرة رضي هللا عنهم وغريهم ،خرج سعيد
مع ابن األشعث على احلجاج ،مث اختفى ،وتنقل يف النواحي ،مث أتى به احلجاج فقتله ،لكونه قوى نفسه ،ومل يعتذر إليه ،وكان

سعيد من سادة التابعني علما وفضال وصدقا وعبادة ،استشهد بواس يف شعبان ،سنة مخس وتسعني (الذهيب ،معرفة القراء
الكبار ،ط )38/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()323 / 1
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هللا -صلى هللا عليه وسلم-ومات سنة أربع ومخسني ومائة " ( )1مث قال - :رواته ثالثة:
 أبو حممد حيىي بن املبارك اليزيدي ( )2روى عنه:

أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري ( ،)3طريق أىب الزعراء (- )4عبد الرمحن

بن عبدوس-


املوصلي

أبو الفتح عامر بن صاحل املوصلي املعروف أبوقية ( )5طريق أيب قبيصة حامت ابن إسحاق

()6


()7
الرقيّ ّي
وأبو شعيب صاحل بن زايد السوسي طريق أيب احلارث حممد بن أمحد َّ

()8

( )1النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط )7/1( 1لالستزادة ينظر (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )38 / 1( 1و (ابن اجلزري،
غاية النهاية ،د.ط ( )288/1ومجيع الطرق اليت رواها النيسابوري عنه شاذة إال رواييت الدوري والسوسي.

( )2حيىي بن املبارك بن املغرية املعروف ابليزيدي ،أخذ القراءة عرضا عن أيب عمرو وهو الذي خلفه ابلقيام هبا ،تويف سنة اثنتني

ومائتني مبرو وله أربع وسبعون سنة (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )72/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()399/2
النحوي ،تويف ييف حدود سنة مخسني ومائتني ،وهو أول من مجع القراءات،
صهبان الدوري
( )3حفص بن عمر بن عبد العزيز بن ْ
ّ
نسبته إىل الدور حملة ببغداد (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )113 / 1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط (/ 1
 )233و (الزركلي ،األعالم ،ط)264/2( 13

( )4عبد الرمحن بن عبدوس أبو الزعراء البغدادي ،أرفع أصحاب أيب عمر الدوري ،قرأ عليه بعدة رواايت ،قرأ عليه ابن جماهد،

وعلي بن احلسني الرقي (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )138 / 1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية،
وهو أنبل أصحابهّ ،

د.ط ()393 / 1
( )5عامر بن عمر بن صاحل أبو الفتح املعروف أبوقية املوصلي ،مقرئ حاذق ،أخذ القراءة عن اليزيدي ،وتويف سنة مخسني ومائتني
(الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )128 / 1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()331 / 1

( )6حامت بن إسحاق بن حامت أبو قبيصة الضرير املوصلي مقرئ حاذق كذا ذكره الداين وغريه ،قال كان بعد الثالمثائة ،وكذا ذكره
ابن سوار ،وهللا أعلم (ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ()221/1

ومساعا عن أيب حممد اليزيدي
( )7صاحل بن زايد بن عبد هللا بن إمساعيل بن إبراهيم ،أبو شعيب السوسي الرقي ،أخذ القراءة ً
عرضا ً
وعلي بن احلسني ،وأبو احلارث حممد بن أمحد ،وأبو عثمان النحوي ،وأبو
قرأ عليه ابنه أبو معصوم وموسى بن جرير النحويّ ،
علي حممد بن سعيد احلراين ،وأخذ عنه احلروف أبو عبد الرمحن النسائي ،مات أول سنة إحدى وستني ومائتني ،وقد قارب
ّ
السبعني (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )113/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()333/1

( )8أبو احلارث الرقي عرض على السوسي ،روى القراءة عنه نظيف بن عبد هللا وأبو بكر النقاش وحممد بن إمساعيل أبو بكر
القرشي (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )141/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()74/ 2
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وأبو إسحاق إبراهيم بن محاد ( )1طريق أيب عيسى موسى بن عبد هللا اهلامشي

-

وأبو نعيم شجاع بن أيب نصر اخلراساين

()3

()4
علي احلسن بن احلسني الصواف
روى عنه أبو جعفر حممد بن غالب طريق أيب ّ
-

()2

()5

عباس بن فضل األنصاري ( )6روى عنه

أبو عمرو حممد بن رومي ( )7طريق أيب إسحق إبراهيم بن كعب املوصلي ( )8وطريق شباب ابن

( )1إبراهيم بن محاد أبو إسحاق قرأ على اليزيدي ،قرأ عليه موسى بن إبراهيم الزينيب أربعني ختمة ،تويف بعد الستني ومائتني (ابن
اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ()12/1
( )2موسى بن إبراهيم أبو عيسى ،ويقال :أبو القاسم اهلامشي الزينيب البغدادي ،قرأ عليه أمحد بن بواين ،قرأ على إبراهيم بن محاد
أربعني ختمة (ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ()316 / 2

( )3شجاع بن أيب نصر أبو نعيم البلخي ،ولد سنة عشرين ومائة ،وعرض على أيب عمرو بن العالء وهو من جلة أصحابه ،مات
ببغداد سنة تسعني ومائة وله سبعون سنة (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )76 /1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط

()324/1
( )4حممد بن غالب أبو جعفر األّمنَاطي البغدادي املقرئ ،أخذ القراءة عرضا عن شجاع عن أيب عمرو وهو أضب أصحابه ،قرأ

عليه عشر ختمات ثالاث ابإلدغام وسبعا ابإلظهار ،مات سنة أربع ومخسني ومائتني ببغداد (الذهيب ،معرفة القراء الكبار،

ط )129 / 1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()226 / 2

علي الصواف ،قرأ على الدوري ،وعلى حممد بن غالب ،صاحب شجاع البلخي ،وعلى أيب محدون
( )5احلسن بن احلسني أبو ّ
الطيب ابن إمساعيل ،قرأ عليه بكار بن أمحد ،وعبد الواحد بن أيب هاشم ،وأبو العباس املطوعي ،تويف سنة عشر وثالمثائة)
الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )137 / 1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()212/1
( )6العباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد بن الفضل بن حنظلة ،قال الذهيب :احلافظَّ ،
وإمنا مل يشتهر؛ ألنه مل جيلس لإلقراء ،ولد

سنة مخس ومائة وتويف سنة ست ومثانني ومائة (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط ) 76 / 1( 1و( ابن اجلزري ،غاية النهاية،

د.ط ()333/ 1
( )7حممد بن عمر بن عبد هللا بن رومي ،أخذ القراءة عرضا عن العباس بن الفضل وأيب حممد اليزيدي ،وهو من أجل أصحاهبما،
وعلي بن احلسن (ابن
وروى عن أمحد بن موسى اللؤلؤي وعن الكسائي حروفهما ،روى احلروف عنه حممد بن عبيد بن عقيل ّ
اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط (.)218 / 1

( )8إبراهيم بن كعب ،روى القراءة عن أوقية املوصلي عن عباس ،روى القراءة عنه أبو الصقر املوصلي (ابن اجلزري ،مرجع سابق،
د.ط (.)23/1
39

خليفة ( ،)1وهو األصح ،وطريق أيب إسحق أيضا عن أوقية.
-6

ابن كثري هو أبو حممد عبد هللا بن كثري املكي- :

قال النيسابوري"- :روى عن جماهد بن جرب عن ابن عباس عن أيب بن كعب عن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم-رواته أربعة"(:)2
 أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبد هللا بن القاسم بن انفع بن أيب بزة البزي ( )3روى عنهأبو ربيعة حممد بن إسحق بن أعني الربعي ( )4طريق الزينيب ( )5وهو اهلامشي وطريق أيب

()6
بكر حممد بن احلسن املعروف ابلنقاش املوصلي

( )1خليفة بن خياط أبو عمرو العصفري احلافظ شباب صاحب التاريخ ،روى القراءة عن ورقاء بن عمرو وأيب عمرو بن العالء،
روى القراءة عنه أمحد بن إبراهيم بن عثمان الوراق واملغرية بن صدقة ،تويف سنة أربعني ومائتني (ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط
( )293/1و (الزركلي ،األعالم ،ط.)134 / 3( 13

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط )12/1( 1لالستزادة ينظر (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )47/1( 1و (ابن اجلزري،
غاية النهاية ،د.ط ( )443/1ومجيع الرواايت و الطرق اليت ذكرها النيسابوري عنه شاذة إال رواييت قنبل والبزي.

( )3أمحد بن حممد بن عبد هللا بن القاسم بن انفع بن أيب بزة ويكىن أ اب احلْسن ،ولد سنة سبعني ومائة ،تويف البزي سنة مخسني
ومائتني عن مثانني سنة (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )122/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط (.)122/1

( )4حممد بن إسحاق بن وهب بن أعني بن سنان أبو ربيعة الربعي املكي املؤدب ،أخذ القراءة عرضا عن البزي وقنبل ،مات يف
رمضان سنة أربع وتسعني ومائتني (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )133 / 1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط

(.)77/2
( )5حممد بن موسى بن حممد بن سليمان ،أبو بكر الزينيب اهلامشي البغدادي ،ومسي الزينيب؛ ألن جدته كانت زينب بنت سليمان

علي بن عبد هللا بن عباس ،تويف سنة مثاين عشرة وثالمثائة (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )162 / 1( 1و (ابن
ابن ّ
اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط (.)269/2
( )6حممد بن احلسن بن حممد بن زايد بن هارون بن جعفر بن سند أبو بكر املوصلي النقاش ،وتويف سنة إحدى ومخسني وثالمثائة
ومولده سنة ست وستني ومائتني (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )169/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط (2

)121/
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وأبو حممد إسحق بن أمحد اخلزاعي املكي ( )1طريق ابن شنبُوذ ( )2وطريق اهلامشي وطريق
()4
()3
علي ابن زوابة
احلسن
أيب
يق
ر
وط
ندييب
ر
الس
القاسم
أيب
يق
ر
وط
أيب بكر أمحد بن حممد الطوابيقي
ّ
()6
القزاز ( )5وطريق أيب بكر حممد بن عيسى بن بندار اجلصاص

علي احلسني بن حممد احلداد ( )7طريق اهلامشي عن البزي
أبو
ّ
-

عبد هللا بن فليح ( )8عن رجاله عن ابن كثري ،ورجاله :حممد بن سبعون ( )9وداود ابن

( )1إسحاق بن أمحد بن إسحاق بن انفع ،قرأ على البزي وعبد الوهاب بن فليح ،وأخذ عنه احلروف أبو بكر بن جماهد ،وإبراهيم
ابن عبد الرزاق ،تويف سنة مثان وثالمثائة مبكة وقيل سنة تسع (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )132/1( 1و (ابن اجلزري،

غاية النهاية ،د.ط (.)136/1

( )2حممد بن أمحد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ ،انفرد بشواذ كان يقرأ هبا يف احملراب تويف يف صفر سنة ٍ
مثان وعشرين وثالمثائة)
الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )136/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ( )32 / 2و (الزركلي ،األعالم ،ط13

(.)327 / 3
( )3مل أقف له على ترمجة.
عرضا عن قنبل ،روى القراءة عنه أبو بكر حممد بن حممد بن عثمان الطرازي
( )4جعفر بن حممد أبو القاسم السرندييب ،روى القراءة ً
(ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط (.)178/ 1

علي بن سعيد بن احلسن أبو احلسن القزاز املقرئ ،قرأ على إسحاق بن أمحد اخلزاعي ،وعلى أمحد بن فرح الضرير ،وأيب بكر
(ّ )5
ابن جماهد ،قرأ عليه أبو احلسن الدارقطين ،وصاحل بن إدريس ،تويف قبل األربعني وثالمثائة (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط1
( )192/1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط (.)343/1

( )6حممد بن عيسى بن بندار بن عيسى أبو بكر اجلصاص البغدادي نزيل مكة ،أخذ القراءة عرضا عن إسحاق اخلزاعي وسعدان

علي احلداد (ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ()224/2
ابن كثري وإبراهيم بن حممد اخلفاف وأيب ربيعة حممد بن إسحاق وأيب ّ

عرضا عن عبد الوهاب بن فليح وأيب احلسن البزي ،روى القراءة عنه
علي احلداد املكي ،روى القراءة ً
( )7احلسني بن حممود أبو ّ
عرضا أبو بكر النقاش وحممد بن عيسى بن بندار وحممد بن موسى الزينيب ،وقال الداين وغريه هو احلسن بن حممد ،وهللا أعلم
ً
(ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ()232 / 1

( )8الصواب عبد الوهاب بن فليح املكي أبو إسحاق املقرئ ،قرأ القرآن على داود بن شبل بن عباد ،وحممد بن سبعون ،قرأ عليه

إسحاق بن أمحد اخلزاعي ،واحلسن بن أمحد احلداد (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )126 / 1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية،
د.ط ()482 /1

عرضا عن شبل بن عباد وإمساعيل القس وهو أحد الذين قاموا
( )9ابلسني والعني املهملتني ،بينهما ابء موحدة ،أخذ القراءة ً
عرضا عبد الوهاب بن فليح وكان أقرب أصحاب القس به (ابن اجلزري،
ابلقراءة بعدمها مبكة ،روى احلروف عنه والقراءة ً
مرجع سابق ،د.ط ()141/2
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()2
()1
علي احلداد طريق النقاش
أبو
فليح
ابن
عن
وروى
،
كثري
ابن
عن
هللا
عبد
بن
إمساعيل
عن
شبل
ّ
وطريق اهلامشي وطريق اخلزاعي وطريق ابن شنبوذ.
-

أبو احلسن أمحد بن حممد بن عون القواس ( ،)3وبينه وبني ابن كثري أيضا رجال ،ألنه
()5

يروي عن أيب االخري وهب بن واضح ( )4عن إمساعيل بن عبد هللا عن عبد هللا بن عامر األموي
ومعروف بن مشكان ( ،)6وشبل بن عباد ( )7عن ابن كثري.
وروى عن القواس قنبل ( )8طريق الزينيب طريق أيب ربيعة طريق أيب جناح ( )9طريق ابن أيب عون

( )1داود بن شبل بن عباد املكي ،عرض على أبيه شبل وعلى إمساعيل بن عبد هللا القس  ،روى القراءة عنه عبد الوهاب بن فليح
(ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ()297/1

( )2إمساعيل بن عبد هللا بن قسطنطني أبو إسحاق املخزومي املعروف ابلقس مقرئ مكة ،ولد سنة مائة ،قرأ على ابن كثري وعلى
صاحبيه شبل بن عباد ومعروف بن مشكان ،قرأ عليه اإلمام حممد بن إدريس (ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ()905/1
( )3أمحد بن حممد بن علقمة بن انفع بن عمر بن صبح بن عون ،النبال املعروف ابلقواس ،قرأ عليه أمحد بن يزيد احللواين ،وقنبل
وعبد هللا بن جبري اهلامشي ،قال الداين :تويف القواس مبكة ،سنة أربعني ومائتني (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط)965/1( 1

و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ( )921/1و (ابن حجر ،هتذيب التهذيب ،ط)97/1( 1

( )4وهب بن واضح أبو األخري  ،املكي القارئ ويكىن أيضا أاب القاسم ،قرأ القرآن على شبل بن عباد ،ومعروف بن مشكان،
وإمساعيل بن عبد هللا القس  ،تويف سنة تسعني ومائة (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )77/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية

النهاية ،د.ط ()109/3

( )5ستأيت ترمجته.
( )6معروف بن مشكان أبو الوليد املكي ،مقرئ مكة مع شبل ،ولد سنة مائة ،أخذ القراءة عرضا عن ابن كثري وهو أحد الذين
خلفوه يف القيام هبا مبكة ،مات سنة مخس وستني ومائة (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )77/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية

النهاية ،د.ط ()160/2

( )7شبل بن عباد أبو داود املكي مقرئ مكة ،هو أجل أصحاب ابن كثري ،مولده فيما ذكر األهوازي سنة سبعني ،قيل إنه مات
سنة مثان وأربعني ومائة قال الذهيب :وأظنه ومها فإن أاب حذيفة إمنا مسع منه سنة نيف ومخسني مث قال :بقي إىل قريب سنة ستني
ومائة بال ريب (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )77/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()121/1

( )8حممد بن عبد الرمحن بن خالد بن حممد بن سعيد بن جرجة أبو عمر املخزومي موالهم ،املكي امللقب بقنبل ،ولد سنة مخس
وتسعني ومائة ،مات سنة إحدى وتسعني ومائتني عن ست وتسعني سنة (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )133/1( 1و

(ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()905/2

( )9سليمان بن أيب القاسم جناح أبو داود املقرئ ،أخذ القراءات عن أيب عمرو الداين ،قرأ عليه أبو عبد هللا بن سعيد الداين ،وأبو
علي الصديف ،ولد سنة ثالث عشرة وأربعمائة ،وتويف ي
ببلنسيَة يف سادس عشر رمضان سنة ست وتسعني وأربعمائة (الذهيب،
ّ
معرفة القراء الكبار ،ط )259/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()190/1
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القاضي ( )1طريق ابن شنبوذ طريق أيب القاسم السرندييب.
زمعة بن صاحل ( )2عن ابن كثري طريق عبد هللا بن سعوة ( )3وطريق شعيب بن مرة (.)4
 -4انفع بن أيب نعيم املدين
"انفع بن أيب نعيم املدين ،قرأ على أيب جعفر القاري وعلى سبعني من التابعني ،على ابن عباس
()5
أيب بن كعب ،على النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وتويف سنة تسع وستني ومائة"
وأيب هريرة على ّ
رواته ثالثة

 إمساعيل بن جعفر بن كثري األنصاري (،)6


روى عنه

أبو الزعراء
()7
علي بن بشار النحوي
وأبو بكر احلسن بن ّ

( )1أمحد بن حممد بن عبدون بن عمرويه أبو احلسن القاضي ،أخذ القراءة عن النقاش وهبة هللا بن جعفر ،أخذ عنه عرضا أبو
علي األهوازي مات سنة مخس وثالثني وثالمثائة ،ووقع يف بعض كتب األهوازي أمحد بن حممد بن عون أبو احلسن الشافعي
ّ
القاضي وهو أمحد بن حممد بن عبدون (ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط (922/1و)920/9

أيضا ،روى عنه القراءة ابنه وهب بن زمعة (ابن اجلزري،
( )2زمعة بن صاحل أبو وهب املكي ،عرض على درابس وجماهد وابن كثري ً
غاية النهاية ،د.ط ()215/1

( )3عبد امللك بن عبد هللا بن شعوة أبو الوليد اجلدي املكي ،أخذ القراءة عرضا عن خاله وهب بن زمعة بن صاحل عن ابن كثري
وروى احلروف عن إمساعيل القس  ،روى عنه القراءة عرضا عبد الوهاب بن فليح (ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ()001/1

( )4شعيب بن أيب مرة املكي ،عرض على وهب بن زمعة ،وهو من مشايخ املكيني عرض عليه عبد الوهاب بن فليح (ابن اجلزري،
مرجع سابق ،د.ط ()127/1

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط )12/1( 1لالستزادة ،ينظر (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )62/1( 1و (ابن اجلزري،
غاية النهاية ،د.ط ( ) )331/3ومجيع الرواايت و الطرق اليت ذكرها النيسابوري عنه شاذة إال رواييت قالون وورش.
( )6إمساعيل بن جعفر بن أيب كثري األنصاري ،ولد سنة ثالثني ومائة وقرأ على شيبة بن نيصاح مث على انفع وسليمان بن مسلم بن
مجاز وعيسى بن وردان ،روى عنه القراءة عرضا ومساعا الكسائي وقتيبة وأبو عبيد القاسم بن سالم وسليمان بن داود اهلامشي
والدوري ويزيد ابن عبد الواحد الضرير ،تويف ببغداد سنة مثانني ومائة وقيل سنة سبع وسبعني وقال األهوازي سنة مائتني (الذهيب،
معرفة القراء الكبار ،ط )77/9( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()901/1

طويال
علي بن بشار الضرير مقرئ ،قرأ على الدوري ،قرأ عليه أبو الفرج الشنبوذي وأمحد بن نصر الشذائي ،وعمر ً
( )7احلسن بن ّ
مات سنة مثان عشرة وثالمثائة (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )906/9( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()222/1
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وأبو جعفر أمحد بن فرج الضرير

()1

 ورش ( ،)2امسه عثمان بن سعيد املصري ،روى عنه: حممد بن عبد الرحيم األصفهاين ( )3طريق أيب احلسن حممد بن أمحد املروزي ( )4وطريق أيب()5
القاسم هبة هللا بن جعفر بن حممد بن اهليثم
-وأبو عبد هللا حممد بن إسحق البخاري ( )6طريق أيب األسد أمحد بن إبراهيم الفقيه ( )7وطريق

( )1أمحد بن فرح بن جربيل أبو جعفر الضرير البغدادي وفرح ابحلاء املهملة ،قرأ على الدوري والبزي وعمر بن شبة ،وقرأ عليه أبو
بكر بن مقسم وابن جماهد وأبو احلسن بن شنبوذ وهبة هللا بن جعفر وأبو بكر النقاش ،تويف سنة ثالث وثالمثائة (الذهيب،
معرفة القراء الكبار ،ط )917/9( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()15/1

وجوده على انفع عدة ختمات،
( )2عثمان بن سعيد امللقب بورش أبو سعيد املصري املقرئ ،ولد سنة عشر ومائة ،قرأ القرآن ّ
وانفع هو الذي لقبه بورش لشدة بياضه ،تويف ورش مبصر سنة سبع وتسعني ومائة (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط)19/1( 1

و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()562/9

( )3حممد بن عبد الرحيم بن إبراهيم األصبهاين صاحب رواية ورش عند العراقيني ،قال الداين :هو إمام عصره يف قراءة انفع رواية
ورش عنه ،مات ببغداد سنة ست وتسعني ومائتني (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )915/9( 1و (ابن اجلزري ،غاية

النهاية ،د.ط ()901/2
( )4أمحد بن حممد بن إبراهيم أبو بكر املروزي ،أخذ القراءات عن أيب الفضل حممد بن جعفر اخلزاعي ،قرأ عليه اإلمام أبو بكر
حممد ابن أمحد بن اهليثم ونسبه وكناه (ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ()966/1

( )5هبة هللا بن جعفر بن حممد بن اهليثم أبو القاسم البغدادي ،أخذ القراءة عرضا عن أبيه جعفر وأيب ربيعة حممد بن إسحاق
وعلي بن حممد بن يوسف بن العالف واإلمام أبو بكر مهران وعليه اعتماده يف
وروى القراءة عنه ً
عرضا أبو احلسن احلمامي ّ
كتبه وبقي إىل حدود اخلمسني وثالمثائة (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )177/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط

()351/3
( )6حممد بن إسحاق أبو عبد هللا البخاري ،روى القراءة عرضا عن أيب املنذر عن أصحاب ورش ،روى القراءة عنه عرضا حممد
بن أمحد بن مرثد البخاري وأبو األسد أمحد بن إبراهيم وابن بواين وحممد بن احلسن بن يونس (ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط
()11/2
( )7أمحد بن إبراهيم أبو األسد مقري ،روى القراءة عن حممد بن إسحاق البخاري عن أيب املنذر ،روى القراءة عنه عبد هللا ابن
يوسف شيخ العراقي (ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ()36/1
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أيب بكر حممد بن مرثد التميمي

()1

()2
علي احلسن بن عباس الرازي
أبو
عنه
روى
،
النحوي
مينا
بن
عيسى
وامسه
:
 قالونّ

()3

طريق أيب بكر أمحد بن محاد املقري ( )4وأبو إبراهيم مصعب بن إبراهيم الزهري ( )5طريق أيب بكر حممد
()6
ابن عبد هللا بن فليح

اجليزي

()8

وأبو نشي حممد بن هارون املروزي ( )7طريق أيب حسان حممد بن أمحد بن األشعث

( )1حممد بن حممد بن أمحد بن مرثد أبو بكر التميمي البخاري ،روى القراءة عرضا عن حممد بن إسحاق البخاري وإبراهيم ابن
عرضا أبو بكر أمحد بن احلسني بن مهران واعتمد عليه وإبراهيم بن أمحد بن عبد هللا املروزي
يوسف الرازي ،روى القراءة عنه ً
(ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ()217/2

( )2عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد بن عمر بن عبد هللا الزرقي ،ولد سنة عشرين ومائة ،وقرأ على انفع وقرأ
عليه بشر كثري منهم ولداه أمحد وإبراهيم ،وأمحد بن يزيد احللواين ،وحممد بن هارون أبو نشي  ،تويف سنة عشرين ومائتني

(الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )11/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()095/9

علي الرازي ،قرأ على األمحدين بن قالون واحللواين وحممد بن عيسى
( )3احلسن بن العباس بن أيب مهران اجلمال ابجليم ،أبو ّ
األصبهاين وأمحد بن صاحل املصري والقاسم بن أمحد اخلياط ،روى القراءة عنه ابن جماهد وابن شنبوذ والنقاش واحلسن ابن
احلباب وابن بواين ،تويف سنة تسع ومثانني ومائتني (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )910/9( 1و (ابن اجلزري ،غاية

النهاية ،د.ط ()290/1

( )4أمحد بن محاد املنقي أبو بكر الثقفي البغدادي صاحب املشطاح ،كان حاذقًا يف رواية أمحد بن يزيد احللواين عن قالون قرأ
علي البزاز ،أخذ عنه عرضا حممد بن عبد الرمحن بن عبيد بن إبراهيم وحممد بن أمحد
على احلسن بن العباس وحممد بن ّ
الشنبوذي وأبو بكر الشذائي وأبو بكر النقاش وأبو العباس املطوعي (ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ()51/1

( )5مصعب بن إبراهيم بن محزة بن عبد هللا بن الزبري بن العوام ،أبو عبد الزبريي الزهري املدين ،قرأ على قالون وهو من جلة
أصحابه ،قرأ عليه الفضل بن داود بن أيب رطبة وحممد بن عبد هللا بن فليح (ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ()211/2

( )6حممد بن عبد هللا بن فليح أبو بكر املدين ،أخذ القراءة عرضا عن أبيه وإبراهيم بن قالون واحلسني بن عبد هللا املعلم ومصعب
ابن إبراهيم بن قالون ،عرض عليه القراءة أبو بكر النقاش ونسبه وكناه (ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ()971/2

( )7حممد بن هارون أبو جعفر الربعي ،ويقال :املروزي ،يعرف أبيب نشي  ،أخذ القراءة عرضا عن قالون ،روى القراءة عنه عرضا
أبو حسان أمحد بن حممد بن األشعث وعنه انتشرت روايته عنه أداءً عن قالون وهي الطريقة اليت يف مجيع كتب القراءات ،تويف
سنة مثان ومخسني ومائتني (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )921/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()373/3

( )8أبو األشعث اجليزي مصري ،أخذ القراءة عرضا عن أصحاب ورش داود بن أيب طيبة ،روى عنه القراءة حممد بن عبد الرحيم
األصبهاين وأبو املنذر اإلمام ،أبو األشعث اجلرشي عامر بن سعيد ،أبو األشهب العطاردي جعفر بن حيان (ابن اجلزري مرجع
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وأبو احلسن أمحد بن يزيد احللواين ( )1طريق احلسن بن العباس الرازي ( )2وطريق أيب عون القاضي.
 -3عبد هللا بن عامر اليحصيب الشامي
"قرأ على املغرية بن أيب شهاب املخزومي على عثمان بن عفان رضي هللا عنه على رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،-وتويف رضي هللا عنه سنة مثان عشرة ومائة"( )3له راواين: أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن بشري بن ذكوان الدمشقي ( )4رجاله أيوب بن متيم ( )5عنحيىي ابن احلرث ( )6عن ابن عامر ،روى عنه

سابق ،د.ط ()971/1
( )1أمحد بن يزيد احللواين أبو احلسن املقرئ ،قرأ على قالون ،وعلى خلف البزار ،وعلى هشام بن عمار ومجاعة ،قرأ عليه احلسن
ابن العباس بن أيب مهران ،والفضل بن شاذان ،وحممد بن عمرو بن عون الواسطي ،وحممد بن بسام ،قيل إنه تويف سنة مخسني
ومائتني (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )921/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()901/9

علي املقرئ ،قرأ على األمحدين بن قالون واحللواين ،وحممد
( )2الفضل بن شاذان بن عيسى أبو العباس الرازي اإلمام الكبري ،أبو ّ
ا بن عيسى األصبهاين ،وأمحد بن صاحل املصري ،قرأ عليه ابن جماهد ،وابن شنبوذ ،والنقاش وأمحد بن محاد ،تويف يف رمضان
سنة تسع ومثانني ومائتني (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )910/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()96/2

( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،ط )11/1( 1لالستزادة ينظر (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط)26/1( 1

و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ( ) )233/1ومجيع الرواايت و الطرق اليت ذكرها النيسابوري عنه شاذة إال رواييت هشام

وابن ذكوان.
( )4عبد هللا بن أمحد بن بشري بن ذكوان ،قرأ على أيوب بن متيم وغريه ،تويف يوم االثنني لليلتني بقيتا من شوال ،سنة اثنتني وأربعني
ومائتني ،وغل من قال سنة ثالث (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )997/1( 1و (ابن حجر ،هتذيب التهذيب ،ط9
()906/5
( )5أيوب بن متيم أبو سليمان التميمي ،الدمشقي املقرئ ،قرأ القرآن على حيىي بن حارث الذماري ،صاحب ابن عامر ،وهو الذي
خلف حيىي يف القيام ابلقراءة ،أخذ القراءة عنه عرضا عبد هللا بن ذكوان ،والوليد بن عتبة ،قال ابن ذكوان :تويف أيوب سنة
مثان وتسعني ومائة (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )71/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()972/9
( )6حيىي بن احلارث الذماري الغساين الدمشقي ،أخذ عن ابن عامر ،قرأ عليه أئمة مثل عراك بن خالد وأيوب بن متيم ،والوليد=
ا بن مسلم ومدرك بن أيب سعد ،وسويد بن عبد العزيز ،وهشام بن الغازي وحيىي بن محزة ،وصدقة بن عبد هللا ،وقال خليفة
تويف سنة مخس وأربعني ومائة (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )02/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()170/2

و (ابن حجر ،هتذيب التهذيب ،ط)910-911/99( 9
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أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد ( )1طريق احلسن بن عبد هللا املقري



ضا.
وأبو بكر حممد بن احلسن النقاش املوصلي املفسر طريق احلسن بن عبد هللا أي ً

-

هشام بن عمار ( )5عن رجاله عن ابن عامر ،ورجاله أيوب بن متيم وسويد بن عبد

()2


مر بن احلر الربعي املعروف اببن األخرم ( )3عن األخفش
وأبو احلسن حممد بن النضر بن ّ
( )4عن ابن ذكوان

العزيز ( )6عن حيىي بن احلرث ،روى عنه
()7
علي احلسن بن مهران

البخاري عن احللواين عن هشام طريق أيب ّ


لي ابن محاد
وأبو احلسني أمحد بن يزيد احللواين الصفار طريق أيب عبد هللا احلسني بن ع ّ

( )1أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد شيخ العصر أبو بكر البغدادي ،املقرئ األستاذ ،مصنف كتاب القراءات السبعة ،ولد
سنة مخس وأربعني ومائتني ،وأول من سبع السبعة ،تويف سنة أربع وعشرين وثالمثائة (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط1

( )153/1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()911/1

( )2احلسن بن عبد هللا بن حممد بن أمحد بن حممد الكاتب البغدادي ويعرف أيضا ابلطرازي واببن القريع من كبار أصحاب ابن
جماهد ،قرأ على ابن جماهد وحممد بن أمحد املروزي وأمحد بن عثمان بن بواين والنقاش ،قرأ عليه عبد الباقي بن احلسن وحممد
ابن احلسني (ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ()311/1

( )3حممد بن النضر بن مر بن احلر الربعي ،اإلمام أبو احلسن بن األخرم الدمشقي ،وانتهت إليه رايسة اإلقراء ابلشام ،تويف سنة
إحدى وأربعني وثالمثائة وقال غريه :سنة اثنتني وأربعني (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )905/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية

النهاية ،د.ط ()276/2

( )4هارون بن موسى بن شريك األخفش ،الدمشقي ،قرأ على ابن ذكوان ،وأخذ احلروف عن هشام بن عمار ،قرأ عليه خلق

كثري ،تويف سنة اثنتني وتسعني ومائتني ،وله اثنتان وتسعون سنة (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )902/1( 1و (ابن

اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()107/2

( )5هشام بن عمار بن نصري بن ميسرة ،أبو الوليد السلمي ،ولد سنة ثالث ومخسني ومائة ،وقرأ القرآن على عراك بن خالد
وأيوب ابن متيم وغريمها ،من أصحاب حيىي الذماري ،قرأ عليه أبو عبيد مع تقدمه وأمحد بن يزيد احللواين ،مات سنة مخس
وأربعني ومائتني (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )117/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()995/1
( )6سويد بن عبد العزيز بن منري أبو حممد السلمي ،قرأ القرآن على حيىي بن احلارث ،وأخذ عنه الربيع بن ثعلب ،وأبو مسهر
الغساين ،وهشام بن عمار ،ولد سنة مثان ومائة ،وتويف سنة أربع وتسعني ومائة (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط)16/1( 1

و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط (.)129/1
علي الرازي اجلمال ،قرأ على حممد بن سفيان صاحب الكسائي ،قرأ عليه أبو عبد هللا الرازي ،كذا ذكر
( )7احلسن بن مهران أبو ّ
علي بن محاد ابن
األهوازي يف مفردة الكسائي وهي مقروءة على احلافظ أيب العالء والظاهر أنه تصحيف وإمنا هو احلسني بن ّ
مهران اجلمال وهللا أعلم (ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ()210/1
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األزرق

()1



وأبو إسحق إبراهيم بن يونس الرازي ( )2طريق البخاري.

-5عاصم بن هبدلة األسدي.
" قرأ عاصم على زر بن حبيش على عبد هللا بن مسعود على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
علي -رضي
 ،وقرأ أيضا على أيب عبد الرمحن عبد هللا بن حبيب السلمي -معلم احلسن واحلسني-على ّ
()3
هللا عنه-على رسول هللا-صلى هللا عليه وسلم ،-وتويف سنة مثان وعشرين ومائة "
رواته أربعة:
 أبو عمر حفص بن أيب داود سليمان بن املغرية البزاز األسدي ( )4وكان شريك أيب حنيفة،روى عنه


أبو حممد هبرية بن حممد التمار ( )5طريق احلسنون بن اهليثم

()6

علي
طريق أمحد بن ّ

علي بن محاد بن مهران الرازي ،اجلمال األزرق املقرئ ،قرأ على أمحد بن يزيد احللواين وأمحد بن الصباح بن أيب
( )1احلسني بن ّ
سريج عن أيب عمرو وحممد بن إدريس الدنداين ،صاحب نصري ،قرأ عليه مجاعة منهم ابن شنبوذ ،وأمحد بن حممد الرازي ،وأبو
بكر النقاش ،تويف يف حدود ثالمثائة (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )917/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط
()200/9
( )2إبراهيم بن يوسف الرازي عن هشام كذا قال اهلذيل وأظنه عن أصحاب هشام ،روى القراءة عنه حممد بن حممد بن مرثد شيخ
ابن مهران ومل أره يف كتاب ابن مهران (ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ()16/1

( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط )11/1( 1لالستزادة ينظر (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )51/1( 1و (ابن اجلزري،

غاية النهاية ،د.ط ( )326/1و (احلموي ،معجم األداء ،ط ) )1275/2( 1ومجيع الرواايت و الطرق اليت ذكرها

النيسابوري عنه شاذة إال رواييت شعبة وحفص.
عرضا وتلقينًا عن عاصم وكان ربيبه ابن زوجته ،ولد سنة تسعني ،روى
( )4حفص بن سليمان بن املغرية الكويف ،أخذ القراءة ً
القراءة عنه عرضا ومساعا العباس بن الفضل الصفار وعمرو بن الصباح وعبيد بن الصباح وهبرية بن حممد التمار ،تويف سنة
مثانني ومائة (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )70/9( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()250/1

علي اخلزاز وحسنون ابن
( )5هبرية بن حممد التمار أبو عمر بغدادي مشهور ابإلقراء واملعرفة ،قرأ على حفص ،أخذ عنه أمحد بن ّ
اهليثم (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )929/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()151/2

علي الدويري املعروف حبسنون ،قرأ على هبرية التمار ،صاحب حفص ،مات سنة تسعني ومائتني (الذهيب،
( )6احلسن بن اهليثم أبو ّ
معرفة القراء الكبار ،ط )900/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()210/9
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اخلراز
ّ

()1


وأبو حفص عمرو بن الصباح ( )2طريق عبد الصمد بن حممد

 أبو بكر شعبة بن عياش


()4

()3

روى عنه

عبد احلميد بن صاحل الربمجي ( )5طريق جعفر بن غالب اليشكري
وأبو زكراي حيىي بن آدم القرشي

()7

()6

طريق أيب محدون الطيب بن إمساعيل

()8

وطريق

علي بن الفضل أبو جعفر اخلزاز ابخلاء املعجمة وزايني بغدادي ،قرأ على هبرية صاحب حفص ومسع حروف القرآن
( )1أمحد بن ّ
وعلي بن احلسني الرقي ،تويف سنة ست ومثانني ومائتني
من حممد بن حيىي القطعي ،أخذ القراءة عنه ابن جماهد وابن شنبوذ ّ
(الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )127/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()17/1

( )2عمرو بن الصباح أبو حفص الكويف املقرئ الضرير ،قرأ على حفص ،وكان أحذق من قرأ عليه ،وأبصرهم حبرفه ،تويف سنة
إحدى وعشرين ومائتني (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )131/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()611/1

( )3عبد الصمد بن حممد بن أيب عمران أبو حممد العينوين املقرئ ،أخذ القراءة عرضا ومساعا عن عمرو بن الصباح عن حفص
وعن عبيد عنه ،روى القراءة عنه إبراهيم بن عبد الرزاق وحممد بن احلسن النقاش ونظيف ،تويف سنة أربع وتسعني ومائتني بقرية
عينون من بيت املقدس (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )129/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()391/1

( )4أبو بكر بن عياش بن سامل األسدي الكويف اإلمام ،قرأ القرآن ثالث مرات على عاصم ،وقرأ عليه أبو احلسن الكسائي ،وحيىي
العليمي ،وأبو يوسف يعقوب األعشى ،وعبد احلميد بن صاحل الربمجي ،تويف سنة ثالث وتسعني ومائة ،أرخه حيىي بن آدم
وأمحد بن حنبل (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )76/1( 1و (سري أعالم النبالء ،ط )015/7( 1و (ابن اجلزري ،غاية

النهاية ،د.ط ()125/9
( )5عبد احلميد بن صاحل الربمجي الكويف املقرئ ،أبو صاحل ،قرأ على أيب بكر بن عياش ،مث على أيب يوسف األعشى ،قرأ عليه
علي اخلياط ،وغري واحد ،مات سنة ثالثني ومائتني (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط1
جعفر ابن عنبسة ،وإمساعيل بن ّ
( )119/1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ( )361/1و (ابن حجر ،هتذيب التهذيب ،ط)117/6( 1
( )6جعفر بن عنبسة بن عمرو بن يعقوب ويقال جعفر بن حممد بن عمرو بن يعقوب أبو حممد اليشكري الكويف النحوي ،قرأ
على عبد احلميد بن صاحل الربمجي وجعفر اخلشكين ،قرأ عليه عبد هللا بن جعفر السواق وإمساعيل بن أيوب شيخ النقاش ،تويف
سنة مخس وسبعني ومائتني (ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ()911/1
( )7حيىي بن آدم بن سليمان ،اإلمام أبو زكراي القرشي ،صاحب أيب بكر بن عياش ،أخذ عنه القراءة إسحاق بن راهويه ،وأمحد
بن عمر الوكيعي ،وأبو محدون الطيب ،وموسى بن حزام الرتمذي ،وعبد هللا بن حممد بن شاكر ،وآخرون ،تويف سنة ثالث
ومائتني (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )11/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()101/2
( )8الطيب بن إمساعيل بن أيب تراب أبو محدون البغدادي النقاش للخوامت ويقال له أيضا محدويه اللؤلؤي الثقاب الفصاص ،قرأ
على إسحاق املسييب وعبد هللا بن صاحل العجلي ويعقوب احلضرمي وحيىي بن آدم ،مات يف حدود سنة أربعني ومائتني (الذهيب،
معرفة القراء الكبار ،ط )920/9( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()101/1
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()1

شعيب بن أيوب بن زريق الصريفيين

وأبو يوسف يعقوب بن خليفة بن سعد بن هالل األعشى ( )2وله راواين:
()3
روى عنه أبو جعفر حممد بن غالب
()4
وحممد بن حبيب الشموين
 -محاد بن أيب زايد ( )5طريق حيىي بن حممد العليمي األنصاري

()6

 -املفضل بن حممد الضيب ( )7روى عنه

( )1شعيب بن أيوب بن رزيق بتقدمي الراء أبو بكر ويقال أبو أيوب الصريفيين ،أخذ القراءة عن حيىي بن آدم عرضا ومنهم من
يقول مساعا فق  ،روى القراءة عنه حممد بن عون ويوسف بن يعقوب الواسطي ،مات بواس سنة إحدى وستني ومائتني
(الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )131/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()337/1

( )2يعقوب بن حممد بن خليفة بن سعيد بن هالل ،أبو يوسف األعشى التميمي الكويف ،أخذ القراءة عرضا عن أيب بكر شعبة،

روى القراءة عنه عرضا ومساعا حممد بن حبيب الشموين وحممد بن غالب الصرييف ،تويف يف حدود املائتني (الذهيب ،معرفة القراء

الكبار ،ط )95/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()391/3

علي ابن
( )3حممد بن غالب أبو جعفر الصرييف الكويف ،أخذ القراءة عن أيب يوسف األعشى عن أيب بكر ،روى القراءة عنه ّ
احلسن التميمي ،قال الذهيب :ال أعلم أحدا قرأ عليه غريه (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )927/1( 1و (ابن اجلزري،

غاية النهاية ،د.ط ()227/2

( )4حممد بن حبيب أبو جعفر الشموين الكويف ،أخذ القراءة عرضا عن أيب يوسف األعشى ،روى القراءة عنه عرضا إدريس ابن
عبد الكرمي والقاسم بن أمحد اخلياط تلقن القرآن من األعشى تلقينا وكان يلقنه ابلكوفة ،وعبد هللا بن حممد بن هاشم الزعفراين
قال :قرأت عليه سنة أربعني ومائتني (ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ()990/2
( )5محاد بن أيب زايد شعيب أبو شعيب التميمي احلماين الكويف ،ولد سنة إحدى ومائة ،وأخذ القراءة عرضا عن عاصم وملا مات
عاصم قرأ على أيب بكر بن عياش وقرأ أيضا على خالد بن جبلة اليشكري عن أيب عمرو بن العالء ،روى القراءة عنه عرضا
حيىي بن حممد العليمي وروح بن عبد املؤمن بن قرة ،تويف سنة تسعني ومائة (ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ()351/1

( )6حيىي بن حممد بن قيس وقيل :ابن حممد بن عليم ،أبو حممد العليمي األنصاري الكويف ،ولد سنة مخسني ومائة ،أخذ القراءة
عرضا عن أيب بكر بن عياش ومحاد بن أيب زايد عن عاصم ،روى القراءة عنه عرضا يوسف بن يعقوب األصم (الذهيب ،معرفة

القراء الكبار ،ط )131/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()371/3

( )7املفضل بن حممد الضيب الكويف املقرئ ،كان من جلة أصحاب عاصم بن هبدلة ،قرأ عليه ،أخذ القراءة عرضا عن عاصم ابن
علي بن محزة الكسائي وجبلة بن مالك ،تويف سنة مثان وستني ومائة (الذهيب ،معرفة
أيب النجود واألعمش ،روى القراءة عنه ّ
القراء الكبار ،ط )71/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()167/2
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 -جبلة بن مالك النضري ( )1طريق أيب زيد عمرو بن شيبة

()2

 -وأبو زيد سعيد بن أوس األنصاري ( )3طريق حممد بن حيىي القطفي

()4

-2محزة بن حبيب الزايت:
علي ابن
" قرأ على سليمان بن مهران األعمش على حيىي بن واثب على زر بن حبيش على ّ
()5
أيب طالب وعثمان وابن مسعود على النيب صلى هللا عليه وسلم ،وتويف سنة ست ومخسني ومائة"
رواته أربعة:
-

أبو إسحق إبراهيم بن زريب ( )6طريق أيب املستنري رجاء بن عيسى بن رجاء اجلوهري

()7

( )1جبلة بن مالك بن جبلة بن عبد الرمحن أبو أمحد الكويف وقيل فيه ابن أيب مالك وقيل ابن خالد من أهل الضب  ،قرأ على
املفضل ابن حممد الضيب ،روى القراءة عنه أبو زيد عمر بن شبة النمريي (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()191/1

( )2عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد أبو زيد النمريي البصري ،روى القراءة عن جبلة بن أيب مالك وأيب زيد األنصاري صاحيب
املفضل الضيب ،روى القراءة عنه عبد هللا بن أيب داود السجستاين يف قول الداين وعبد هللا بن سليمان بن حممد الرقي وأمحد
ابن فرح وعبد هللا ابن عمرو الوراق (ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ()512/1
( )3سعيد بن أوس بن اثبت بن بشري بن أيب زيد وامسه اثبت بن زيد بن قيس ،ولد سنة عشرين ومائة ،روى القراءة عن املفضل
عن عاصم وعن أيب عمرو بن العالء ،روى القراءة عنه خلف بن هشام البزار وحممد بن حيىي القطعي وأبو حامت السجستاين
وروح بن عبد املؤمن ،مات سنة مخس عشرة ومائتني ابلبصرة عن أربع أو مخس وتسعني سنة (ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط

()165/1
( )4حممد بن حيىي بن مهران ،أبو عبد هللا القطعي البصري ،أخذ القراءة عرضا عن أيوب بن املتوكل وهو أكرب أصحابه ،وروى
علي
احلروف مساعا عن أيب زيد األنصاري وعبيد بن عقيل وسليمان بن داود وحمبوب بن احلسن وروى القراءة عنه أمحد بن ّ
اخلزاز والفضل ابن شاذان وحممد بن حيان وعبد هللا بن حممد بن ايسني وعمر بن اجلهم اللؤلؤي (ابن اجلزري ،مرجع سابق،

د.ط ()298/2

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط )12/1( 1لالستزادة ،ينظر (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )66/1( 1و (ابن اجلزري،
غاية النهاية ،د.ط ( )361/1ومجيع الرواايت و الطرق اليت ذكرها النيسابوري عنه شاذة إال رواييت خلف وخالد.
( )6إبراهيم بن زرىب الكويف ،قرأ على سليم ،قرأ عليه رجاء بن عيسى اللؤلؤي وهو أثبت أصحابه وسليمان بن حيىي الضيب وأمحد
ابن احلسن الكاتب وأمحد بن مصرف بن عمرو اليامي (ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ()90/1

علي
( )7رجاء بن عيسى بن رجاء بن حامت أبو املستنري اجلوهري الكويف ،قرأ على إبراهيم بن زرىب وعبد الرمحن بن قلوقا وحيىي بن ّ
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 عبد الرمحن قلوقا ( )1طريق أيب املستنري أيضا. أبو حممد عبد هللا بن صاحل العجلي ( )2طريق أيب محدون الطيب بن إمساعيل وطريق أيبإسحق إبراهيم بن نصر بن عبد العزيز املقري ويروى نصري بن عبد هللا املقري وهو األصح (.)3
 سليم بن عيسى احلنفي ( ،)4روى عنه. خالد بن خالد الصرييفالوزان(.)7

()5

طريق حممد بن شاذان اجلوهري

()6

وطريق القاسم بن يزيد

اخلزاز وتُرك احل ّذاء ،قرأ عليه القاسم بن نصر وسليمان بن حيىي بن الوليد الضيب وقال :مات سنة إحدى وثالثني ومائتني ببغداد
(ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()271/1

( )1عبد الرمحن بن قلوقا ويقال أقلوقا الكويف ،أخذ القراءة عرضا عن محزة وعرض أيضا على سليم عن محزة ،روى القراءة عنه

عرضا رجاء بن عيسى اجلوهري وأمحد بن حممد بن حنبل فيما ذكره اهلذيل وروايته يف الكامل منقطعة (ابن اجلزري ،مرجع

سابق ،د.ط ()170/1

( )2عبد هللا بن صاحل بن مسلم بن صاحل أبو أمحد العجلي الكويف ،أخذ القراءة عرضا عن محزة الزايت وعن سليم عن محزة أيضا،
روى عنه القراءة ابنه أبو احلسن أمحد وأمحد بن يزيد احللواين وأبو محدون ،مات يف حدود العشرين ومائتني (الذهيب ،معرفة

القراء الكبار ،ط )91/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()021/1

علي بن عيسى (ابن اجلزري،
( )3إبراهيم بن نصر بن عبد العزيز إسحاق الرازي ،روى القراءة عن خالد ،روى القراءة عنه أمحد بن ّ
مرجع سابق ،د.ط ()27/1
( )4سليم بن عيسى بن سليم بن عامر بن غالب ،أبو عيسى صاحب محزة الزايت ،قرأ عليه خلف بن هشام البزار ،وخالد ابن
خالد الصرييف ،وأبو عمر الدوري ،وترك احلذاء ،ولد سنة ثالثني ومائة ،تويف سنة مثان ومثانني ومائة (الذهيب ،معرفة القراء

الكبار ،ط )13/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()197/1
( )5خالد بن خالد ،موالهم الصرييف الكويف صاحب سليم ،أقرأ الناس مدة ،قرأ عليه حممد بن شاذان اجلوهري وحممد بن اهليثم
قاضي عكربا ،والقاسم بن يزيد الوزان ،وهو أنبل أصحابه ،تويف سنة عشرين ومائتني (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط1

( )132/1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()270/1
عرضا عن خالد صاحب سليم وهو من جلة أصحابه ومات سنة
( )6حممد بن شاذان ،أبو بكر اجلوهري البغدادي ،أخذ القراءة ً

ست ومثانني ومائتني وقد نيف على التسعني ألربع خلون من مجادى األوىل (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط)905/9( 1

و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()952/3
( )7القاسم بن يزيد بن كليب أبو حممد الوزان األشجعي ،عرض على خالد وهو من جلة أصحابه وجعفر بن حممد بن اخلشكين
علي احلسن بن احلسني الصواف وعبد الرمحن بن الفضل ،تويف قريبا من سنة
وأدرك سليما ومل يقرأ عليه ،روى القراءة عنه أبو ّ
مخسني ومائتني (ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ()25/2
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 وأبو حممد خلف بن هشام البزاز ( )1طريق أيب احلسني إدريس بن عبد الكرمي احلداد (،)2 وأبو جعفر حممد بن سعدان النحوي ( )3طريق حممد بن سليمان ( )4وطريق أيب واصل أمحدابن واصل (.)5
 وأبو عمر الدوري طريق أيب الزعراء.-1علي بن محزة الكسائي.
علي وابن مسعود
"قرأ على محزة بن حبيب على حيىي بن واثب على زر بن حبيش على عثمان و ّ
على النيب صلى هللا عليه وسلم ،تويف سنة تسع ومثانني ومائة رضي هللا عنه "( )6وله ستة رواة
( )1خلف بن هشام بن ثعلب املقرئ البزار ،له اختيار أقرأ به ،وخالف فيه محزة ،قرأ على سليم عن محزة ،قرأ عليه أمحد بن يزيد
احللواين ،وأمحد بن إبراهيم وراقة ،والكسائي الصغري ،وإدريس بن عبد الكرمي احلداد ،تويف سنة تسع وعشرين ومائتني ،وكان
مولده سنة مخسني ومائة (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )921/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ( )272/1و

العكري ،شذرات الذهب ،ط)133/3( 1
(ابن العماد َ

( )2إدريس بن عبد الكرمي احلداد أبو احلسن البغدادي ،قرأ على خلف بن هشام روايته واختياره وعلى حممد بن حبيب الشموين،
روى القراءة عنه مساعا ابن جماهد وعرضا حممد بن أمحد بن شنبوذ وابن مقسم وتويف سنة اثنتني وتسعني ومائتني (الذهيب،
معرفة القراء الكبار ،ط )125/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()152/1
( )3حممد بن سعدان الكويف النحوي ،أبو جعفر ،قرأ على سليم وحيىي اليزيدي ،وإسحاق املسييب ،قرأ عليه حممد بن أمحد ابن
واصل ،وهو أنبل أصحابه وجعفر بن حممد األدمي ،وسليمان بن حيىي الضيب ،تويف سنة إحدى وثالثني ومائتني (الذهيب ،معرفة

القراء الكبار ،ط )137/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()123/3
( )4حممد بن سليمان بن أمحد بن ذكوان أبو طاهر البعلبكي املؤذن ،مقرئ معمر عايل السند ،ولد سنة أربع وستني ومائتني ،أخذ
القراءة عرضا عن هارون األخفش ،أخذ القراءة عنه عرضا عبد الباقي بن احلسن وجعفر بن أمحد بن الفضل ،مات سنة أربع
ومخسني وثالمثائة وقيل :سنة ستني (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )977/9( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط

()148/2
( )5حممد بن أمحد بن واصل أبو العباس البغدادي ،أخذ القراءة مساعا عن أبيه أمحد عن اليزيدي والكسائي وعرضا عن حممد ابن
سعدان قال الداين :وهو أجل أصحابه و حممد بن إسحاق املسييب ،روى القراءة عنه عرضا ومساعا أمحد بن بواين واحلسن بن
وعلي ابن احلسن بن سهل وابن جماهد و ابن شنبوذ واحلسني بن إبراهيم الصائغ ،تويف يف مجادى اآلخرة سنة ثالث
السري ّ
وسبعني ومائتني (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )901/9( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()19/2

( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط )11/1( 1لالستزادة ينظر (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )73/1( 1و (ابن اجلزري،
غاية النهاية ،د.ط ( ) )535/1ومجيع الرواايت و الطرق اليت ذكرها النيسابوري عنه شاذة إال رواييت الليث والدوري.
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 أبو عبد الرمحن قتيبة بن مهران اآلزاذاين ( ،)1روى عنه.

أبو الفرج حممد بن أمحد بن إبراهيم املقرئ ( )2طريق أيب الفضل العباس بن الوليد ابن

مرداس (.)3


وأبو بكر أمحد بن احلسني بن مهران ( )4طريق أمحد بن حدي

()5

 أبو املنذر نصر بن يوسف النحوي ( )6روى عنه

()7
علي بن
بن
احلسني
هللا
عبد
أيب
يق
ر
ط
حممد بن إدريس األشعري املعروف ابلديداين
ّ

( )1قتيبة بن مهران أبو عبد الرمحن األزاذاين ،من قرية من أصبهان ،أخذ القراءة عرضا ومساعا عن الكسائي وسليمان بن مسلم
ا بن مجاز وإمساعيل بن جعفر ،روى القراءة عنه عرضا ومساعا أبو بشر يونس بن حبيب وأمحد بن حممد بن حوثرة والعباس ابن
الوليد والعباس ابن الفضل ،مات قتيبة بعد املائتني (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )135/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية

النهاية ،د.ط ()36/3

( )2حممد بن أمحد بن إبراهيم أبو الفرج الشنبوذي البغدادي ،املقرئ غالم بن شنبوذ ،قرأ عليه وعلى ابن جماهد وابن األخرم
الدمشقي ،وحممد بن هارون التمار ،وأيب بكر النقاش ،قرأ عليه ولد الشنبوذي سنة ثالمثائة ،تويف سنة مثان ومثانني وثالمثائة
(الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )970/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()56/2
( )3العباس بن الوليد بن مرداس أبو الفضل األصبهاين شيخ أصبهان يف رواية قتيبة ،أخذ القراءة عرضا عن قتيبة بن مهران صاحب
الكسائي ،روى القراءة عنه عرضا العباس بن الفضل الرازي وعاش إىل بعد اخلمسني ومائتني فيما أحسب ،قاله (ابن اجلزري،
مرجع سابق ،د.ط ()333/1

( )4أمحد بن احلسني بن مهران األستاذ أبو بكر األصبهاين مؤلف كتاب الغاية يف العشر ،قرأ بدمشق على ابن األخرم وببغداد
وعلي بن أمحد
على أيب احلسني أمحد بن بواين ومحاد بن أمحد وهبة هللا بن جعفر وقرأ عليه مهدي بن طراره شيخ اهلذيل ّ
البسيت ،تويف سنة إحدى ومثانني وثالمثائة وله ست ومثانون سنة (ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ()01/1

( )5أمحد بن حممد بن أمحد أبو نصر السمرقندي يعرف ابحلدادي ،قرأ على أيب حيىي حممد بن سليمان اخلياط وأيب القاسم حممد
بن حممد الفسطاطي وأيب بكر أمحد بن احلسني بن مهران ،قرأ عليه ابنه نصر شيخ اهلذيل ،بقي إىل بعد األربعمائة (ابن اجلزري،
مرجع سابق ،د.ط ()965/1

( )6نصر بن يوسف أبو القاسم البغدادي ،يعرف ابلرتايب واجملاهدي نسبة إىل ابن جماهد ،شيخ مقرئ نزل حلب ،أخذ القراءة=

=عرضا عن ابن جماهد وابن شنبوذ ،روى القراءة عنه عرضا أبو الطيب بن غلبون ونسبه وكناه (الذهيب ،معرفة القراء الكبار،
ط )925/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()111/2

ابلدنْ َداين ،روى القراءة عن نصري بن يوسف صاحب الكسائي ،روى
( )7حممد بن إدريس أبو عبد هللا األشعري الرازي املعروف َ

علي بن محاد اجلماالن والفضل بن شاذان (ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ()17/3
القراءة عنه احلسن بن العباس واحلسني بن ّ
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محّاد املعروف ابألزرق
()1

علي احلسن بن العباس الرازي.
أيب
يق
ر
ط
األصفهاين
عيسى
بن
حممد
هللا
عبد
أبو
و
ّ


وأبو جعفر أمحد بن حممد بن رستم الطربي ( )2طريق ب ّكار بن أمحد املقري (،)3


-

علي بن أيب نصري النحوي ( )4طريق األزرق املذكور
وأبو جعفر ّ

أبو احلارث الليث بن خالد ( )5طريق أيب عبد هللا حممد بن حيىي الكسائي

()6

-

محدويه بن ميمون الزجاج ( )7طريق أيب العباس أمحد بن يعقوب السمسار

()8

-

علي احلسن بن احلسني الصواف.
أبو محدون الطيب بن إمساعيل طريق أيب ّ

( )1حممد بن عيسى بن رزين التيمي الرازي األصبهاين املقرئ ،قرأ القرآن على نصري وخالد صاحيب الكسائي ،أخذ عنه الفضل
ابن شاذان ،واحلسني بن العباس ،تويف سنة ثالث ومخسني ومائتني ،وممن قرأ عليه جعفر بن عبد هللا بن الصباح ،مقرئ أصبهان
(الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )131/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()333/3

( )2أمحد بن حممد بن رستم ،أبو جعفر الطربي ،قرأ على نصري وروى عن هاشم الرببري قراءة احلسن ،روى القراءة عنه عبد الواحد
ا بن أبو هاشم وعبد هللا بن حممد بن عبد الرمحن وأمحد بن بواين وبكار بن أمحد وعمر بن سيف (ابن اجلزري ،مرجع سابق،
د.ط ( )990/1و (السيوطي ،بغية الوعاة ()177/9

( )3بكار بن أمحد بن بكار بن بنان أبو عيسى البغدادي ،ولد يف سنة مخس وسبعني ومائتني ،قرأ على احلسن بن احلسني الصواف
صاحب أيب محدون وابن جماهد ،قرأ عليه أبو جعفر الكتاين وأبو بكر بن مهران واحلسن بن حممد الفحام ،تويف سنة ثالث
ومخسني وثالمثائة (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )173/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()177/1

علي
علي بن نصري أبو جعفر الرازي النحوي ،كذا مسّي أابه احلافظ الداين وقال إنه الصحيح وقال احلافظ أبو العالء وغريه ّ
(ّ )4
علي بن محاد اجلمال القزويين (ابن
ابن أيب نصر ،روى القراءة عرضا عن نصري بن يوسف النحوي ،عرض عليه احلسني بن ّ
اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ()571/1

( )5الليث بن خالد أبو احلارث البغدادي املقرئ صاحب الكسائي ،قرأ عليه ومسع احلروف من محزة بن القاسم األحول ،وأيب
حممد اليزيدي ،قرأ على أيب احلارث سلمة بن عاصم ،وحممد بن حيىي الكسائي ،الصغري تويف سنة أربعني ومائتني (الذهيب،
معرفة القراء الكبار ،ط )132/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()32/3

( )6حممد بن حيىي الكسائي الصغري أبو عبد هللا بغدادي مقرئ ،ولد سنة تسع ومثانني ومائة ،قرأ على الليث بن خالد صاحب
الكسائي ،قرأ عليه أمحد بن احلسن البطي ،وأبو بكر بن جماهد ،وحممد بن خلف وكيع ،تويف سنة مثان ومثانني ومائتني (الذهيب،
معرفة القراء الكبار ،ط )126/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()379/3

علي بن محزة=
(َ )7
محدويْه بن ميمون القارئ ويقال محدون أحد أصحاب الكسائي املكثرين عنه ،أخذ القراءة عرضا عن ّ
=الكسائي ،روى القراءة عنه عرضا أمحد بن يعقوب (ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ()361/1
علي البغدادي السمسار ،تلقن القرآن وجوده على أمحد بن حيىي الكسائي الصغري ،وهو أنبل أصحابه،
علي أبو ّ
( )8أمحد بن ّ
روى عنه القراءة بكار بن أمحد ،وعبد الواحد بن أيب هاشم ،وزيد بن أيب بالل ،وأمحد بن عبد الرمحن الويل وغريهم وتصدر
لإلقراء (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )950/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()16/9
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 أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري روى عنه

اخلرقي

علي بن بشار النحوي طريق أيب الفرج حممد بن أمحد بن إبراهيم.
أبو بكر احلسن بن ّ
وأبو الزعراء طريق أيب بكر بن جماهد.

علي بن سليم
وأبو احلسن ّ

()1

طريق أيب القاسم هبة هللا بن جعفر ،وطريق إبراهيم بن أمحد

()2

وأبو جعفر أمحد بن فرح الضرير طريق أيب بكر النقاش املوصلي.
مث قال"- :ذكر األئمة املختارين وتسمية رواهتم":
-4

أبو جعفر يزيد بن القعقاع القاري املدين
()3

"أبو جعفر يزيد بن القعقاع القاري املدين ،وقار موضع من املدينة"
ورواته اثنان:


أبو موسى عيسى بن وردان احلذاء ( )4طريق قالون عيسى بن مينا النحوي

علي بن سليم بن إسحاق أبو احلسن العسكري البغدادي البزاز املعروف ابخلضيب ،أخذ القراءة عرضا ومساعا عن الدوري
(ّ )1
وعلي بن الفضيل ،قال الذهيب وما
وحممد ابن غالب صاحب شجاع ،روى القراءة عنه أبو بكر الويل وإبراهيم بن أمحد اخلرقي ّ
علمت به أبسا (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط (.)500/1

علي بن سليم اخلضيب
( )2إبراهيم بن أمحد بن جعفر بن موسى بن عبد هللا بن سالم اخلرقي ،روى القراءة عرضا ومساعا عن ّ
صاحب الدوري واحلسن بن احلسني الصواف ويوسف بن يعقوب وابن جماهد ،قرأ عليه احلسني بن شاكر وحممد بن عمر ابن
بكري ومسع منه قراءة الكسائي ،وقال تويف يف احلجة سنة أربع وسبعني وثالمثائة (ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ()6/1

( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط )13/1( 1لالستزادة ينظر (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )21/1( 1و (ابن اجلزري،
غاية النهاية ،د.ط ()313/3

( )4عيسى بن وردان احلذاء أبو احلارث املدين القارئ ،قرأ على أيب جعفر القارئ وشيبة بن نصاح مث عرض على انفع بن أيب نعيم،
روى عنه القراءة عرضا إمساعيل بن جعفر املدين ،وقالون والواقدي وغريهم (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )00/1( 1و

(ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()090/9
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وأبو مسلم سليمان بن مسلم اجلماز الزهري ( )1طريق أيب عبد الرمحن قتيبة بن مهران

-9أبو حممد يعقوب بن إسحق احلضرمي
"تويف يف ذي احلجة سنة مخس ومائتني"( )2ورواته ثالثة


روح بن عبد امللك ( )3طريق أمحد بن حيىي املعدل

()4


أبو بكر حممد بن املتوكل اللؤلؤي امللقب برويس ( )5طريق أيب بكر حممد بن هارون
()7
وطريق أيب احلسن أمحد بن حممد بن يعقوب بن مقسم الفقيه


()6

أبو أمحد زيد بن أمحد بن إسحق ( )8طريق املعدل أيضا وطريق حممد بن هارون

( )1سليمان بن مسلم بن مجاز الزهري موالهم املدين ،عرض على أيب جعفر وشيبة مث عرض على انفع وأقرأ حبرف أيب جعفر
وانفع ،عرض عليه إمساعيل بن جعفر وقتيبة بن مهران ،مات بعد السبعني ومائة (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()195/1

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن  ،ط )13/1( 1وكان إماما كبريا ثقة عاملا صاحلا دينا انتهت إليه رايسة القراءة بعد أيب عمرو،
كان إمام جامع البصرة سنني وقرأ على أيب املنذر سالم بن سليمان الطويل على عاصم وأيب عمرو ،لالستزادة ينظر (الذهيب،
معرفة القراء الكبار ،ط )92/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ( ) )316/3ومجيع الرواايت و الطرق اليت ذكرها

النيسابوري عنه شاذة إال رواييت رويس وروح.
( )3روح بن عبد املؤمن أبو احلسن اهلذيل ،عرض على يعقوب احلضرمي وهو من جلة أصحابه ،مات سنة أربع أو مخس وثالثني
ومائتني (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )920/9( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()275/1

( )4أمحد بن حيىي بن عبد هللا أبو العباس الوكيل ،قرأ على روح بن عبد املؤمن وزيد بن أخي يعقوب وأمحد بن عبد اخلالق وكعب
ابن إبراهيم ،قرأ عليه هبة هللا بن جعفر سنة ثالث ومثانني ومائتني (ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ()907/1
( )5حممد بن املتوكل أبو عبد هللا اللؤلؤي البصري املعروف برويس ،أخذ القراءة عرضا عن يعقوب احلضرمي ،روى القراءة عنه
عرضا حممد بن هارون التمار واإلمام أبو عبد هللا الزبري بن أمحد الزبريي الشافعي ،تويف ابلبصرة سنة مثان وثالثني ومائتني

(الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )136/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()335/3
( )6حممد بن هارون بن انفع ،أبو بكر التمار ،قرأ على حممد بن املتوكل رويس ،قرأ عليه أبو بكر بن األنباري ،وأبو بكر النقاش
وأبو الفرج الشنبوذي ،تويف بعد سنة عشر وثالمثائة (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )959/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية

النهاية ،د.ط ()279/2

( )7أمحد بن حممد بن احلسن بن يعقوب بن مقسم العطار ،أخذ القراءة عرضا عن إدريس احلداد ،وداود بن سليمان وصاحب
نصر بن يوسف ،وأيب قبيصة حامت بن إسحاق املوصلي ،قرأ عليه أمحد بن حممد بن أمحد احلدادي ومنصور بن أمحد العراقي
(الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )971/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()996/1

علي احلضرمي ،روى القراءة عرضا عن عمه يعقوب ابن
( )8زيد بن أمحد بن إسحاق بن زيد بن عبد هللا بن أيب إسحاق أبو ّ
علي بن أمحد اجلالب وأمحد بن العالء البزاز واحلسن بن مسلم وأبو بكر احلريري
إسحاق احلضرمي ،روى القراءة عنه عرضا ّ
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-71خلف بن هشام بن ثعلب البزار
 طريق أيب احلسن إدريس بن عبد الكرمي ،ونقله أبو بكر حممد بن يعقوب بن مقسم العطار(،)1وقرأ خلف على سليم على محزة.
-11أبو حامت سهل بن حممد بن عثمان السجستاين
علي احلسن بن متيم
 -طريق أيب ّ

()2

()3

وطريق أيب بكر حممد بن احلسن بن دريد

()4

وطريق مسيح بن حامت ( ،)5وقرأ سهل على يعقوب وأيوب بن املتوكل (.)6

(ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ()210/1
( )1حممد بن احلسن بن يعقوب بن احلسن بن مقسم اإلمام أبو بكر البغدادي ،أخذ القراءة عرضا عن إدريس احلداد ،وداود ابن
سليمان ،وأيب قبيصة حامت بن إسحاق املوصلي ،قرأ عليه إبراهيم بن أمحد الطربي ،ولد سنة مخس وستني ومائتني ،وتويف سنة
أربع ومخسني وثالمثائة (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )971/ 1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()921/2

( )2عرض على يعقوب احلضرمي وهو من جلة أصحابه ويقال عرض على سالم الطويل وأيوب بن املتوكل ،وله اختيار يف القراءة،
روى القراءة عنه أبو بكر بن دريد وأمحد بن حرب وأمحد بن اخلليل العنربي واحلسني بن متيم ومسبح بن حامت ،تويف سنة
مخسني ،وقيل سنة مخس ومخسني ومائتني (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )128/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط

( )322/1و (األنباري ،نزهة األلباء ،ط)143/1( 3

عرضا عبد هللا بن عبد
عرضا عن أيب حامت ،روى القراءة عنه ً
( )3احلسني بن متيم أبو عبد هللا البزار البصري مقرئ ،روى القراءة ً

العزيز (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()211/1
( )4حممد بن احلسن بن دريد أبو بكر البصري ،روى القراءة عن أيب حامت سهل بن حممد ،روى القراءة عنه أمحد بن حممد املؤدب
شيخ ابن مهران ،تويف سنة إحدى وعشرين وثالمثائة وله ثالث وتسعون سنة (ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ( )116/3و

(األنباري ،نزهة األلباء ،ط)191/1( 3

( )5مسبح بن حامت ،روى اختيار أيب حامت عنه ،رواه عنه أبو بكر النقاش وهو معروف ابلرواية (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط
()210/2
( )6أيوب بن املتوكل البصري ،قرأ على سالم القارئ ،الكسائي ،وحسني اجلعفي ،قرأ عليه مجاعة ،أجلهم حممد بن حيىي القطعي،
مات سنة مائتني (الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،ط )71/1( 1و (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()972/9
51

املبحث الرابع
مكانة هذا التفسري بني التفاسري
أي النيسابوري -يف تفسريه
قال الدكتور حممد الذهيب يف كتابه التفسري واملفسرون "-:سلكّ -
ي
أوال ،مث يذكر القراءات،
املفسرين ،ذلك أنه يذكر اآلايت القرآنية ً
مسل ًكا قد يكون ً
منفردا به من بني ّ
منسواب إىل األئمة العشرة ،وإضافة كل قراءة إىل قارئها الذى تُنسب
مع التزامه أال يذكر إال ما كان منها
ً
إليه ،مث بعد ذلك يذكر الوقوف مع التعليل لكل ٍ
وقف منها ،مث بعد ذلك يشرع يف التفسري ،مبتدئً
بذكر املناسبة ورب الالحق ابلسابق مع عناية كبرية بذلك سرت إليه من التفسري الكبري للفخر الرازي،
مث بعد ذلك يبني معاىن اآلايت أبسلوب بديع ،يشتمل على إبراز املقدرات ،وإظهار املضمرات ،وأتويل
املتشاهبات ،وتصريح الكناايت ،وحتقيق اجملاز واالستعارات ،وتفصيل املذاهب الفقهية ،مع توجيه أدلة
كل مذهب وما ُي
ٍ
ملذهب من املذاهب ،أو غري متعارضة معه
محلت عليه اآلية القرآنية ،لتكون مؤيدة
وال منافية له.
فمثالً عند تفسريه لقوله تعاىل يف اآلية ( )38من سورة

املائدة﴿ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ﴾ جنده يقول" :واعلم أن الكالم يف السرقة ،يتعلق أبطراف املسروق ،ونفس السرقة،
والسارق "...مث ميضي فيتكلم عن هذه النواحي الثالث من الناحية الفقهية ،بتفصيل واسع وتوجيه
()1
لمأدلة"
أيضا"- :وأهم كتب التفسري ابلرأي
وقال الدكتور حممد الذهيب يف كتابه التفسري واملفسرون ً
اجلائز هي:


مفاتيح الغيب :للفخر الرازي



أنوار التنزيل وأسرار التأويل :للبيضاوي



مدارك التنزيل وحقائق التأويل :للنسفي

( )1حممد الذهيب ،التفسري واملفسرون ،ط)231/1( 9
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الشربيين




لُباب التأويل يف معاين التنزيل :للخازن
البحر احملي  :ألىب حيان




غرائب القرآن ورغائب الفرقان :للنيسابوري
تفسري اجلاللني :للجالل احمللى ،واجلالل السيوطي



السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري :للخطيب



إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي :ألىب السعود



روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين :لمألوسي
()1

هذه هي الكتب اليت وقع عليها اختياري"

قال صاحب روضات اجلنات"- :وتفسريه-أي النيسابوري-من أحسن شروح كتاب هللا اجمليد،
وأمجعها للفرائد اللفظية واملعنوية ،وأحوزها للعوائد القشرية واللبية ،وهو قريب من تفسري "جممع البيان"
كما وكي ًفا ومسة وترتيبًا بزايدة أحكام األوقاف يف أوائل تفسري اآلي ،ومراتب التأويل يف أواخره ،واإلشارة
ًّ
()2
إىل مجلة من دقائق النكات العربية يف البني"
"أهم كتب التفسري اإلشاري أربعة :تفسري النيسابوري وتفسري األلوسي وتفسري التسرتي وتفسري
()3
حميي الدين ابن عريب"
()4

"وتفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان مؤلف جليل القدر والشأن من أسامي الكتب"

( )1حممد الذهيب ،التفسري واملفسرون ،ط)226-223/1( 1
( )2حممد املوسوي ،روضات اجلنات ،ط)79/1( 1
الزْرقاين ،مناهل العرفان ،ط)82/2( 4
(ُّ )3

( )4األدهنوي ،طبقات املفسرين ،ط)422/1 (1
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الباب األول
القراءات القرآنية الواردة يف تفسري النيسابوري
من سورة آل عمران إىل سورة املائدة
(دراسة وصفية حتليلية)
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الفصل األول
القراءات القرآنية

الواردة يف سورة آل عمران
(دراسة وصفية حتليلية)
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(سورة آل عمران :اآلايت  1إىل )11
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ (سورة آل عمران ،اآلية

 )2-1:قال النيسابوري ﴿"- :ﭑ ﭒ ﭓ﴾مقطوعة األلف وامليم ساكنة :يزيد واملفضل واألعشى
والربمجي ( )1الباقون موصوال بفتح امليم (.)3(")2
التوجيه :قال النيسابوري "- :أما قراءة عاصم ( )4فلها وجهان ،األول :نية الوقف مث إظهار
اهلمزة ألجل االبتداء ،الثاين :أن يكون ذلك على لغة من يقطع ألف الوصل ،وأما من فتح امليم ففيه
قوالن :أحدمها قول الفراء ( )5واختيار كثري من البصريني وصاحب الكشاف( )6أن أمساء احلروف موقوفة
األواخر تقول :ألف ،الم ،ميم كما تقول :واحد ،اثنان ،ثالثة ،وعلى هذا وجب االبتداء بقوله﴿ -:

ﭓ﴾ فإذا ابتدأان به تثبت اهلمزة متحركة إال أهنم أسقطوا اهلمزة للتخفيف وألقيت حركتها على امليم
لتدل حركتها على أهنا يف حكم املبقاة بسبب كون هذه اللفظة مبتدأ هبا ،فكأن اهلمزة ساقطة بصورهتا

ابقية مبعناها ،واثنيهما قول سيبويه ( )7وهو أنه ملا وصل ﴿ ﭓ﴾ بع ﴿ﭑ﴾ التقى ساكنان ،بل سواكن
ضرورة سقوط اهلمزة يف الدرج ،فوجب حتريك األول أعين الوسطاين منها وهو امليم وكان األصل هو

الكسر ،إال أهنم فتحوا امليم حمافظة على التفخيم ،فالفتحة على هذا القول ليست هي املنقولة من مهزة
أصال فكيف
الوصل فال يرد عليه ما يرد على القول األول من أن اهلمزة حيث ال وجود هلا يف الوصل ً
تنقل حركتها"(.)8

( )1ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )88/1واهلَُذيل ،الكامل ،ط )482/1( 1وابن سوار ،املستنري ،ط)93/2( 1
( )2وإمنا اختري التحريك ابلفتح هنا دون الكسر مع أن األصل فيما حيرك للتخلص من الساكنني أن يكون حتركه ابلكسر مراعاة
لتفخيم لفظ اجلاللة وخلفة الفتح (عبد الفتاح القاضي ،البدور الزاهرة ،د.ط ()38/1

( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط )78/2( 1وهذه القراءة أليب جعفر من املتواتر وللباقني شاذة.
( )4وهي كما ذكر يف القراءات "موصوال بفتح امليم".
( )5الفراء ،معاين القرآن ،ط)7/1( 1

( )6الزخمشري ،الكشاف ،ط)333/1( 3
( )7سيبويه ،الكتاب ،ط)133/3( 3

( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)77/2( 1
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القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

ﭥ﴾(سورة آل عمران ،اآلية )4:قال النيسابوري ﴿"- :ﭤ﴾ممالة ( )1حيث كان :أبو عمرو
علي وخلف والنجاري ( )2عن ورش ،واخلزاز عن هبرية ،وابن ذكوان غري ابن جماهد (.)4(")3
ومحزة و ّ
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ﴾(سورة آل عمران ،اآلية )77:قال النيسابوري ﴿"- :ﭣ﴾حيث كان بغري

مهزة :أبو عمرو غري شجاع ويزيد واألعشى واألصفهاين عن ورش ( )5واخلزاز عن هبرية ( )6ومحزة عن
الوقف(.)8(")7
(سورة آل عمران :اآلايت  11إىل )12
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ

ﭽ﴾(سورة آل عمران ،اآلية )76:قال النيسابوري﴿"- :ﭷﭸ﴾بياء الغيبة :محزة
علي وخلف ( )9وعباس خمري ( ،)10الباقون بتاء اخلطاب"(.)11
و ّ
التوجيه :قال النيسابوري "- :من قرأ بتاء اخلطاب فمعناه األمر أبن خيربهم مبا سيجري عليهم
(كثريا وهو احملض ،ويقال له :اإلضجاع ،ويقال له :البطح ،ورمبا
( )1اإلمالة هي أن تنحو ابلفتحة حنو الكسرة وابأللف حنو الياء ً
قيل له الكسر أيضا) (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()32/2

( )2هناك تصحيف هلذا االسم يف كل الكتاب والصواب البخاري (ابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ()122-77/2
( )3ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )39/1واهلذيل ،الكامل ،ط)332/1( 1
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)78/2( 1
( )5ابن سوار ،املستنري ،ط)96/2( 1

( )6الداين ،جامع البيان ،ط)366/2( 1

( )7ينظر مذهب محزة يف الوقف على اهلمز بنوعيه (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()431-432/1
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)78/2( 1

( )9ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )238/2و (البنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)217/1( 3
( )10اهلذيل ،الكامل ،ط)313/1( 1

( )11النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)118/2( 1
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من الغلبة واحلشر أبي ٍ
لفظ أراد -صلى هللا عليه وسلم ،-ومن قرأ ابلياء فاألمر متوجه إىل حكاية هذا
اللفظ أي قل هلم قويل لكَ (:سيُع ْغلَبُو َن)"

()1

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ... ﴿- :ﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ (سورة آل عمران ،جزء من

اآلية )74:قال النيسابوري ("- :تَعَرْونَع ُه ْم) بتاء اخلطاب :أبو جعفر وانفع وسهل
الباقون ابلياء"(.)4

()2

ويعقوب (،)3

التوجيه :قال النيسابوري ("- :تَعَرْونَع ُه ْم) بتاء اخلطاب أي ترون اي مشركي قريش املسلمني مثلي
()5
أنفسهم"

()7

)16

﴿ ﮏ﴾بضم اهلاء :سهل ويعقوب ( )6وكذلك ما انفتح قبل الياء مثل﴿ ﭯ﴾ (سبأ:

﴿ ﮐ ﮑﮒ﴾بغري مهز :أبو عمرو غري شجاع ويزيد واألعشى واألصفهاين عن ورش ومحزة
()8
يف الوقف ،الباقون هبمزة ساكنة
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵﯶ﴾ (سورة آل عمران،
( )1النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)122/2( 1
( )2ابن مهران ،الغاية ،ط)227/1( 2

( )3ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )88/1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()238/2
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)118/2( 1
( )5النيسابوري ،مرجع سابق ،ط)122/2( 1
( )6اهلذيل ،الكامل ،ط)469/1( 1

( )7ابن مهران ،الغاية ،ط)141/1( 2
( )8مثل ﴿ﭣ ﴾ ص 68
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اآلية )75:قال النيسابوري ﴿"- :ﯞ﴾هبمزة غري ممدودة بعدها واو مضمومة ( :)1ابن كثري وأبو
عمرو وسهل ويعقوب غري عباس وأوقية وأيب شعيب وانفع غري قالون ( ،)2آونب كم ابملد والواو املضمومة
()5
( :)3يزيد وقالون وعباس وأوقية وأبو شعيب ( ،)4الباقون هبمزتني هشام يدخل بينهما مدة
ومحادا ( )6إال
﴿ﯰ﴾بضم الراء حيث كان :األعشى والربمجي ،وافقا حيىي ً

ﮉﮊ ﴾(املائدة" )16 :

يف﴿ ﮈ

()8( )7

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭸ ﭹﭺﭻ ﭼﭽ (﴾...سورة آل عمران ،جزء

علي ( ،)9الباقون ابلكسر"(.)10
من اآلية )79:قال النيسابوري ﴿"- :ﭸﭹ﴾بفتح «إن» ّ

التوجيه :قال النيسابوري "-:ومن قرأ بفتح «أن» فتقديره عند البصريني ذلك بدل من األول ،بدل
الكل فكأنه قيل :شهد هللا أن الدين عند هللا اإلسالم فيكون من ابب وضع الظاهر موضع املضمر،
كقوله-:ال أرى املوت يسبق املوت شيء ،وقيل :تقديره شهد هللا أنه ال إله إال هو وأن الدين عند
احدا
هللا اإلسالم ،وقيل :شهد هللا أنه ال إله إال هو أن الدين عند هللا اإلسالم؛ ألن كونه تعاىل و ً

( )1أي :بتحقيق األوىل وتسهيل الثانية بدون إدخال.
( )2ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ()88/1

( )3أي :بتحقيق األوىل وتسهيل الثانية مع اإلدخال.
( )4ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ()88/1

( )5ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )394/1وبينهما مدة أي :إدخال ألف بني اهلمزتني.
( )6الداين ،جامع البيان ،ط)446/1( 1

( )7ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )87/1واهلذيل ،الكامل ،ط)314/1( 1
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)118/2( 1

( )9مكي بن أيب طالب ،التبصرة ،ط)436/1( 2
( )10النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)118/2( 1
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يوجب أن يكون الدين احلق هو اإلسالم؛ ألن دين اإلسالم مشتمل على هذه الوحدانية ،وقرئ
()2

األول ابلكسر( )1والثاين ابلفتح على أن الفعل واقع على الثاين وما بينهما اعرتاض"

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ (﴾...سورة آل

عمران ،جزء من اآلية)61:

قال النيسابوري ﴿"- :ﮙ﴾بفتح الياء :أبو جعفر وانفع وابن عامر غري النجاري عن هشام
وحفص ( )3واملفضل واألعشى والربمجي (.)5(")4
( َوَم ين اتَّعبَع َع يين) إبثبات الياء يف احلالني :سهل ويعقوب وابن شنبوذ عن قنبل ( )6وافق أبو عمر
وأبو جعفر وانفع غري قالون يف الوصل (.)7
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ

ﯞ ﯟﯠﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥﯦ﴾(سورة آل عمران ،اآلية)67:
ي َّ ي
علي بن نصري ( ،)8الباقون﴿
قال النيسابوريَ ("- :ويعُ َقاتلُو َن الذين) :محزة ونصري يف رواية ّ
ﯞ﴾"(.)9
) (1املقصود (أنه) من شهد هللا أنه ،وهي شاذة ،على أن شهد مبعىن قال ،ومعلوم أن مهزة"إ ّن" تكسر بعد القول.
( )2النيسابوري ،مرجع سابق ،ط )227/2( 1أما قراءة الكسر فهي على االست ناف.

( )3ابن بليمة ،تلخيص العبارات ،ط )61/1( 1و (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )192/2ومل يستثنيا أي طريق عن ابن عامر.
( )4ابن غلبون ،التذكرة ،ط )338/1( 1و (اهلذيل ،الكامل ،ط )442/1( 1بدون رواية املفضل.
( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)118/2( 1

( )6اهلذيل ،الكامل ،ط )434/1( 1أما سهل فما كان يف وس

الما من الفعل حنو ﴿ - :ﯲ﴾[البقرة]186:و﴿
اآلي إن كان ً

الما من الفعل يف وس اآلي حنو﴿ -:ﭯ ﴾[البقرة]179:و
ﭪﭫ﴾ [احلج ]23:وأشباهها فيثبت يف احلالني وإن مل تكن ً
﴿ ﮛﮜﮝ ﴾[آل عمران ]22:وأشباهها فبياء يف الوصل دون الوقف (اهلذيل ،مرجع سابق ،ط)436/1( 1

( )7ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()249/2

( )8ابن مهران ،املبسوط ،ط )87 /1( 1واهلذيل ،الكامل ،ط )314/1( 1واملراد أهنم قتلوهم بعد املقاتلة.
( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)118/2( 1
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القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ﴾(سورة آل عمران ،اآلية )64:قال النيسابوري ﴿"- :ﭝ﴾بضم
الياء وفتح الكاف :أبو جعفر ،الباقون ابلعكس (.)2(")1
(سورة آل عمران :اآلايت  12إىل )43
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚ﴾(سورة آل عمران ،اآلية)61:
قال النيسابوري ﴿"- :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾ابلتشديد على «فيعيل» حيث كان

()3
وعلي وخلف وسهل ويعقوب وعاصم غري أيب بكر ومحاد ( ،)4الباقون
 :أبو جعفر وانفع ومحزة ّ
ابلتخفيف على «فيل» (.)6(")5

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﯜ ﯝﯞﯟ ﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾(سورة آل عمران،
( )1ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )229/2و البنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط )222/1( 3وكذلك يف البقرة يف قوله تعاىل- :
﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ [﴾...البقرة]213 :
والنور يف موضعني يف قوله تعاىل ﴿ :ﮞﮟ ﮠ ﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦ ﮧﮨ ﴾[النور ]21 :وقوله تعاىل:

﴿ ﯥ ﯦﯧ

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴ[﴾...النور.[51 :

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)118/2( 1

( )3يف [األنعام[ ،]73 :واألعراف[ ،]39 :ويونس[ ،]31 :والروم[ ،]17 :وفاطر ]7 :مشدد :انفع وحفص ومحزة والكسائي،
زاد انفع﴿ ﮗ ﮘﮙ﴾يف [األنعام ،]122 :و﴿ ﮋﮌ﴾يف [يس ،]33 :و﴿ ﭨﭩﭪ﴾يف [احلجرات( ]12 :ابن
الباذش ،اإلقناع ،د.ط (.)312/1

( )4ابن مهران ،الغاية ،ط )171/1( 2والداين ،جامع البيان ،ط )449/1( 1وابن سوار ،املستنري ،ط)98/2( 1
( )5أصل الكلمة ْمي يوت على فيعل ،فقلبوا الواو ايء للياء اليت قبلها ،فصارت مييتا ،فمن قرأ ابلتخفيف فإنه استثقل تشديد الياء
مع كسرها فأسكنها ،فصارت ميتا وزنه فيل ،ومن قرأ ابلتشديد فإن التشديد هو األصل وذلك أنه يف األصل ميوت فاستثقلوا
كسرة الواو بعد الياء فقلبوها ايء للياء اليت قبلها مث أدغموا الساكنة يف الثاين فصارات ايء مشددة ،واعلم أهنما لغتان معروفتان
(ابن زجنلة ،حجة القراءات ،د.ط ()137/1

( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)133/2( 1
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اآلية )67:قال النيسابوري ﴿"- :ﯰ ﯱ﴾ بكسر القاف وفتح الياء وتشديدها :أبو زيد عن
علي وخلف ابإلمالة (.)3(")2
و
محزة
أ
ر
وق
،
التاء
بضم
﴾
املفضل وسهل ويعقوب( ،)1الباقون﴿ ﯱ
ّ

(سورة آل عمران :اآلايت  42اىل )31
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ

ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﴾(سورة آل عمران ،اآلية )45:قال النيسابوري ﴿"- :ﮮﮯﮰ ﴾بفتح الياء :أبو
()5( )4

جعفر وانفع وأبو عمرو "

القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮ ﴾(سورة آل عمران ،اآلية)36:

ت ﴾على احلكاية ( :)6ابن عامر ويعقوب وأبو بكر ومحاد (،)7
قال النيسابوريَ ﴿"- :و َ
ض ْع ُ
الباقون﴿ﯠ﴾على الغيبة (.)8
﴿ ﯨﯩ ﴾بفتح الياء :أبو جعفر وانفع (.)10(")9
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ

( )1ابن مهران ،الغاية ،ط )212/1( 2واهلذيل ،الكامل ،ط)314/1( 1
( )2البنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)221/1( 3

( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)133/2( 1
( )4ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()249/2

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)148/2( 1

( )6إبسكان العني وضم التاء للتكلم من كالم أم مرمي ،البنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)222/1( 3

( )7ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )87/ 1والداين ،جامع البيان ،ط )448/1( 1وابن سوار ،املستنري ،ط)97/2( 1
( )8بفتح العني وبتاء للتأنيث الساكنة من كالم البارئ تعاىل (البنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)222/1( 3
( )9ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()249/2

( )10النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)148/2( 1
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ﯻ ﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂ (﴾ ...سورة آل عمران ،جزء من اآلية)41:
علي وخلف( ،)1الباقون خفيفا
قال النيسابوري ﴿"- :ﯷ ﴾مشددة :عاصم ومحزة و ّ
علي وخلف وعاصم غري أيب بكر ومحاد ( ،)2وقرأ أبو بكر ومحاد
﴿ﯽ﴾مقصورا كل القرآن :محزة و ّ
ابملد ( )3والنصب هاهنا ،الباقون ابملد والرفع " (.)4
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ﴾(سورة آل عمران ،اآلية )49:قال النيسابوري- :
علي ومحزة وخلف ( ،)5الباقون﴿ ﭣ﴾بتاء التأنيث.
"(فناديه) ابلياء واإلمالةّ :
خمفوضا ( :)6قتيبة وابن ذكوان
﴿ ﭨ ﭩ﴾ابإلمالة حيث كان
ً

()7

﴿ ﭪﭫ﴾بكسر «إن» :ابن عامر ومحزة ( ،)8الباقون ابلفتح.
()10
()9
علي ( ،)11الباقون ابلتشديد " (.)12
و
محزة
:
ا
ف
خفي
البشارة
من
﴿ ﭬ﴾وما بعده
ً
ّ

( )1مكي بن أيب طالب ،التبصرة ،ط )438/1( 2وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()237/2
( )2الداين ،جامع البيان ،ط )448/1( 1وابن سوار ،املستنري ،ط)82/2( 1
( )3أي :هبمزة بعد األلف هكذا ( زكرايء )
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)148/2( 1

( )5فناداه أبلف على الدال ممالة على أصلهم (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()237/2
( )6وذلك موضعان :مها﴿ﭧﭨﭩ ﴾[آل عمران ]37 :و﴿ ﯡ ﯢﯣﯤﯥ﴾[مرمي]11:
( )7اهلذيل ،الكامل ،ط )323/1( 1وابن سوار ،املستنري ،ط)82/2( 1

( )8مكي بن أيب طالب ،التبصرة  ،ط )438/1( 2وابن الفحام ،التجريد ،د.ط ()366/1
( )9أي :قوله تعاىل ﴿- :إيﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ﴾[آل عمران]43:
( )10والتخفيف والتشديد لغتان مشهوراتن يقال بَ َشَر يعَْب ُشر وبَشََّر يعُبَ يّشر (مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ()344/1
املهدوي ،شرح اهلداية ،د.ط ()217/1
و
ّ
( )11ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )237/2والبنا ،إحتاف فضالء البشر  ،ط)223/1( 3
( )12النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)148/2( 1
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القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ (﴾...سورة آل عمران ،جزء من

اآلية )37:قال النيسابوري ﴿" - :ﮎﮏﮐ﴾بفتح الياء :أبو جعفر وانفع وأبو عمرو ( )1وابن شنبوذ عن
ابن كثري (.)3(")2
(سورة آل عمران :اآلايت  31إىل )26
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭳﭴﭵ ﭶﭷ﴾(سورة آل

عمران ،اآلية )37:قال النيسابوري ﴿" - :ﭳ﴾بياء الغيبة :أبو جعفر وانفع وعاصم وسهل
ويعقوب ( ،)5الباقون ابلنون " (.)6

على

()4

التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﭳ﴾ابلياء عطف على﴿ ﭬ﴾أو على﴿ ﯼ﴾أو

﴿ ﭦ﴾ألن قوله ﴿:ﭦﭧ ﭨ﴾وهو عام يتضمن قوله« :خيلقه» ،وحيتمل أن يكون كالما
()7
مبتدأ ،وكذا من قرأ ابلنون؛ ألن املذكورات يف قوة إان نبشرك وحنن خنلقه"
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ

ﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏ ﮐﮑ(﴾...سورة آل عمران ،جزء من اآلية)39:

( )1ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()249/2
(" )2وأسكن ابن كثري عشر آايت ﴿ ﮍ ﮎﮏﮐ ﴾ فيهما "...اهلذيل ،الكامل ،ط )443/1( 1وقال ابن مهران"- :فمذهب
ابن كثري أن يفتح الياء عند األلف املفتوحة إال يف...و﴿ ﮎﮏﮐ﴾ حيث كان" ابن مهران ،الغاية ،ط )443/1( 2وهذه القراءة
شاذة ،ألن املقطوع بتواتره عنه هنا اإلسكان فق .

( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)148/2( 1
( )4ابن مهران ،الغاية ،ط)212/1( 2

( )5ابن غلبون ،التذكرة ،ط )289/1( 1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()242/2
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)138 /2( 1
( )7النيسابوري ،مرجع سابق ،ط)164/2( 1

71

قال النيسابوري ﴿" -:ﮄﮅ﴾ بكسر اهلمزة بفتح الياء :انفع( ﴿)1ﮄﮅ﴾ ابلفتح فيهما :ابن كثري
()3( )2
وأبو عمرو ويزيد "
التوجيه :قال النيسابوري "- :مث أبدل على اآلية قوله ﴿:ﮄﮅ﴾فيمن قرأ بفتح﴿ﮄ﴾وحيتمل

َخلُ ُق ) فلالست ناف أو للبيان
أن يكون «أن» مع ما بعده مرفوعا ،أي :هي أين أخلق ،ومن قرأ ( إييّين أ ْ
( )4كقوله:
﴿ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾(آل عمران )37 :مث فسر املثل بقوله ﴿:ﮮ ﮯ ﮰ﴾
()5
(آل عمران )37 :وهذا أحسن ليوافق قراءة الفتح"
"﴿ ﮉ﴾بتشديد الياء :يزيد ومحزة يف الوقف ( ،)6وكان ابن مقسم ( )7يقول- :بلغين أن
خل ًفا يقول "- :إن محزة كان يرتك اهلمزة وحيرك الياء حبركتها"( ،)8الباقون ابلياء واهلمزة.
(الطَّائيير) يزيد ( ،)9الباقون﴿ ﮊ﴾ (فَعتَ ُكو ُن)بتاء التأنيث املفضل ( ،)10الباقون :بياء
()13
الغيبة(،طَائيًرا) أبو جعفر وانفع ويعقوب ( )11وكذلك يف املائدة ( ،)12الباقون﴿ ﮎ﴾"
( )1ابن الباذش ،اإلقناع ،د.ط ( 312/1و)313
( )2ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()249/2

( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)138 /2( 1

( )4أبو علي الفارسي ،احلجة للقراء السبعة ،ط)43/3( 1
( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)164/2( 1

( )6ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )423/1والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)224/1( 3
( )7سبقت ترمجته ص 61
( )8فتصبح ( َك َهيَة) و( َك َهيَّة) وق ًفا ابإلبدال واإلدغام.

( )9ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )242/2وحممد حميسن ،املغين ،ط)339/1( 3
( )10اهلذيل ،الكامل ،ط )316/1( 1وهي شاذة.

( )11ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )242/2وحممد حميسن،املغين ،ط)339/1( 3
( )12يف قوله تعاىل ﴿- :ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ[﴾...املائدة]112:
( )13النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)138 /2( 1
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القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ

ﯹﯺﯻﯼﯽﯾ ﯿﰀ﴾(سورة آل عمران ،اآلية )56:قال النيسابوري- :
"﴿ﯳﯴ﴾بفتح الياء :أبو جعفر وانفع ( ،)1وقرأ قتيبة وأبو عمرو طريق أيب الزعراء ابإلمالة
(.)3(")2
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘﮙ

ﮚﮛ ﮜ﴾ (سورة آل عمران ،اآلية )51:قال النيسابوري ﴿" - :ﮖ﴾ بياء الغيبة :حفص
ورويس ( ،)4وزاد رويس ضم اهلاء ( ،)5الباقون ابلنون " (.)6
(سورة آل عمران :اآلايت  21إىل )11
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ﴾(سورة آل عمران ،اآلية )22:قال النيسابوري﴿" - :ﮜ﴾ابملد
وغري اهلمزة

()7

حيث كان :أبو جعفر وانفع

()8

وأبو عمرو ( ،)9وروى ابن جماهد وأبو عون عن

( )1حممد حميسن ،املهذب ،د.ط ()119/1

( )2اهلذيل ،الكامل ،ط 323/1( 1و )329والذي مييلها يف املتواتر دوري الكسائي ،أما اإلمالة للدوري عن أيب عمرو من طريق
أيب الزعراء فهي شاذة.

( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)138 /2( 1

( )4ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )242/2وحممد حميسن ،املغين ،ط)338/1( 3
( )5اختلف القراء يف ضم اهلاء وكسرها من ضمري التثنية واجلمع إذا وقعت بعد ايء ساكنة حنو :عليهم وإليهم ولديهم ،وعليهما
وإليهما وفيهما ،وعليهن وإليهن وفيهن ،وأبيهم وصياصيهم وجبنتيهم وترميهم وما نريهم وبني أيديهن وشبه ذلك ،قرأ يعقوب
مجيع ذلك بضم اهلاء ،وافقه محزة يف :عليهم وإليهم ولديهم فق (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()292/1

( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط )138/2( 1وعلى هذا فتكون قراءة روح ابلنون وضم اهلاء.

( )7أي :إبثبات ألف بعد اهلاء ومهزة مسهلة بني بني.
( )8من رواية قالون واختلف عن ورش من طريقيه ،فورد عن األزرق ثالثة أوجه(- :األول) حذف األلف ،فيأيت هبمزة مسهلة بعد
اهلاء مثل (هعنتم) (الثاين) إبدال اهلمزة ألفا حمضة ،فتجتمع مع النون وهي ساكنة ،فيمد اللتقاء الساكنني (الثالث)= =إثبات
مشبعا على أصله (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()422/1
األلف كقراءة أيب عمرو وأيب جعفر ،وقالون ،إال أنه ً

( )9ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ()71/1
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قنبل(﴿)1ﮜ﴾على وزن «هعنتم» الباقون ابملد واهلمز " (.)2
(سورة آل عمران :اآلايت  11إىل )06
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃ (﴾...سورة آل عمران ،جزء من اآلية )14:قال النيسابوري (" - :آن
يؤتى) هبمزتني وتليني ( )3الثانية :ابن كثري ( ،)4الباقون هبمزة واحدة " (.)5
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ (﴾...سورة آل عمران ،جزء من اآلية )15:قال النيسابوري-:

علي وخلف وحفص واملفضل
"﴿ﮣ﴾ و ﴿ ﮪ ﮫ﴾ ابن كثري وانفع غري قالون وابن عامر و ّ
وعباس وسهل ( )7وزيد عن يعقوب ( ،)8وقرأه أبو جعفر وقالون ويعقوب غري زيد ( )9وأبو عمرو يف
رواية اليزيدي طريق أيب أيوب اهلامشي( )10ابالختالس ،الباقون ساكنة اهلاء " (.)11
()6

القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾(سورة آل
( )1ابن سوار ،املستنري ،ط )83/2( 1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()421/1
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)199 /2( 1

( )3أي :بتسهيلها بني بني (جبعلها بني اهلمزة واأللف) (ابن الباذش ،اإلقناع ،ط)172/1 (1
( )4ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )71/1وابن الفحام ،التجريد ،د.ط ()368/1
( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)183 /2( 1

( )6املفضل مثل محزة وأيب بكر ابإلسكان (ابن غلبون ،التذكرة ،ط )272/ 1( 1واهلذيل ،الكامل ،ط)464/1( 1
( )7اهلذيل ،مرجع سابق ،ط)464/1( 1

( )8أي :ابإلشباع (ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )72/1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط (323/1و)326
( )9ابن سوار ،املستنري ،ط )84/2( 1وأليب جعغر إبدال اهلمزة واوا وكذا ورش عن انفع ،ومحزة وقفا.

( )10قال الداين "- :وقرأت أان يف رواية الدوري وأيب أيوب عن اليزيدي من طريق ابن جماهد وغريه﴿ ﰆﰇ ﴾موصولة بياء
ﮈ ﴾ لكم موصولة بواو ،وكذلك نظائرها ،وعلى ذلك أهل األداء عن اليزيدي" (الداين ،جامع البيان ،ط)798/3( 1

( )11النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)183 /2( 1
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و﴿

علي ومحزة وخلف وابن عامر
عمران ،اآلية )19:قال النيسابوري ﴿" - :ﮆ﴾ابلتشديد :عاصم و ّ

( ،)1فحذف املفعول األول للعلم به وهو الناس ،الباقون ( تَع ْعلَ ُمو َن ) ابلتخفيف من العلم (.)3(")2

 ﴿-ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

ﮘﮙ﴾(سورة آل عمران ،اآلية)71:

لي واألعشى
قال النيسابوري﴿"- :ﮌﮍ﴾ابلرفع :ابن كثري وأبو جعفر وانفع وأبو عمرو وع ّ

والربمجي وأبو زيد غري املفضل ( ،)4وقرأ أبو عمرو ابالختالس( ،)5الباقون ابلنصب " (.)6
(سورة آل عمران :اآلايت  01إىل )11
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮ(﴾...سورة آل عمران ،جزء من اآلية)81:

قال النيسابوري ﴿" - :ﮠ﴾بكسر الالم محزة ( )7واخلزاعي ،الباقون بفتحها ( ،آتيناكم )

( )1ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )72/ 1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()242/2

( )2لالستزادة ينظر (مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ( )331/1و (حممد حميسن ،املغين ،ط)337/1( 3
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)183 /2( 1

( )4ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )73/1والداين ،جامع البيان ،ط)783/3( 1
( )5روى أكثر أهل األداء االختالس من رواية الدوري واإلسكان من رواية السوسي وروى بعضهم اإلمتام عن الدوري ،وقال احلافظ
أبو عمرو :واإلسكان أصح يف النقل ،وأكثر يف األداء (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )292/2واالختالس هو خطف احلركة

واإلسراع هبا ،وكيفيته أن أتيت بثلثي احلركة ،ينظر (ابن القاصح ،سراج القارئ املبتدي ،ط18/1( 3و)132

( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط )183 /2( 1مع إبدال اهلمز لورش وأيب جعفر وأيب عمرو خبلفه ومحزة وقفا.

( )7ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )73/ 1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )241/ 2وقال ابن جماهد "- :وروى هبرية عن حفص
عن عاصم (ملا) بكسر الالم وذلك غري حمفوظ عن حفص عن عاصم واملعروف عن عاصم يف رواية حفص وغريه فتح الالم"
(ابن جماهد ،السبعة ،ط)213/1( 2
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على صيغة مجع املتكلم :أبو جعفر وانفع ( ،)1الباقون﴿ ﮡ ﴾على الوحدة "

()3( )2

التوجيه :قال النيسابوري ﴿"-:ﮠﮡ﴾ من قرأ بفتح الالم ففيه وجهان :أحدمها :أن

«ما» تكون موصولة والالم لالبتداء وخربه ﴿ ﮫ﴾ والالم فيه جواب القسم املقدور ،والعائد اىل
املوصول يف ﴿ﮡ﴾ حمذوف ويف ﴿ ﮦ﴾ ما يدل عليه ﴿ ﮩ ﮪ﴾ ألنه يف معىن «ما
آتيتكم» والتقدير للذي آتيتكموه من كتاب وحكمة مث جاءكم رسول مصدق له وهللا لتؤمنن به-
واثنيهما -واختاره سيبويه وغريه -كيال يفتقر إىل تكلف الراب أن يقال :أخذ امليثاق يف معىن

االستحالف ،ومن قرأ بكسر الالم للتعليل ففيه أيضا وجهان :أحدمها أن تكون «ما» مصدرية ،أي:
أخذ هللا ميثاقهم ألجل إيتائي إايكم بعض الكتاب واحلكمة ،مث جمليء رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم -مواف ًقا لكم يف األصول لتؤمنن به ،والثاين أن تكون «ما» موصولة وبيان الراب كما مر ،وعن
سعيد بن جبري لَ ّما ابلتشديد( )4مبعىن «حني» ،وقيل :أصله «ملن ما» أي ملن أجل ما آتيتكم ،أدغمت
النون يف امليم فاجتمعت ثالث ميمات ،فحذفوا إحداها للتخفيف .)5( " ...
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾(سورة آل عمران ،اآلية )74:قال النيسابوري﴿" - :

ﯬ﴾بياء الغيبة و ( تعُْر َجعُو َن ) بتاء اخلطاب مبنيا للمفعول :أبو عمرو غري عباس ( ،)6وقرأ عباس
وسهل وحفص

()7

ابلياء التحتانية فيهما ،وقرأ يعقوب( ﴿)8ﯬ﴾ابلياء التحتانية﴿

( )1ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )241/2والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)226/1( 3
( )2ألن قبله اسم هللا تعاىل جل ذكره بلفظ التوحيد ،فلما كان قبله لفظ التوحيد أتى الفعل على ذلك ابملضمر عقيب الظاهر،
ومن قرأ بلفظ اجلمع؛ فمأنه محله على التفخيم والتعظيم (مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ()332/ 1

( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)179 /2( 1

( )4أبو حيان األندلسي ،البحر احمليط ،د.ط ()239/3

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط )177-178/2( 1ابختصار.
( )6اهلذيل ،الكامل ،ط)319/ 1( 1

( )7ابن مهران ،الغاية ،ط )216/1( 2واهلذيل ،الكامل ،ط)319/ 1( 1

( )8ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )73/1وابن سوار ،املستنري ،ط)86/ 2( 1
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ﯶ﴾ابلتحتانية مبنيا للفاعل ( ،)1الباقون بتاء اخلطاب فيهما " (.)2
التوجيه :قال النيسابوري "- :من قرأ بتاء اخلطاب فيهما؛ فمأن ما قبله خطاب يف «أقررمت» و

«أخذمت» أو لاللتفات بعد قوله﴿ ﯥ ﯦﯧ﴾ومن قرأ بياء الغيبة؛ فلرجوع الضمري يف
()3
األول إىل الفاسقني ،ويف الثاين إىل مجيع املكلفني"
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾(سورة آل عمران ،اآلية )97:قال

النيسابوري ﴿" - :ﯫ﴾ابهلمزة﴿ ﯬ﴾بغري اهلمز :روى النجاري عن ورش ( )4وروى األصفهاين
عنه ( )5بغري مهز( )6فيهما ،الباقون ابهلمز فيهما " (.)7
(سورة آل عمران :اآلايت  11إىل )161
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹﭺﭻ﴾(سورة آل عمران ،اآلية )94:قال

الز ي
ي ،اإليضاح،
( )1قرأ يعقوب يف مجيع يرجع ويرجعون غيبًا
وخطااب إذا كان من رجوع اآلخرة بفتح التاء أو الياء وكسر اجليم ( َّ
بيد َّ
ً
ط ،1ص  175والبناء للفاعل من رجع الالزم وابلبناء للمفعول من رجع املتعدي.

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)179 /2( 1
( )3النيسابوري ،مرجع سابق ،ط)222/2( 1

أيضا كل مهزة متحركة قبلها ساكن ويرد حركتها إىل الساكن قبلها إذا كاان يف كلمتني حنو﴿ ﭜﭝ﴾ [البقرة  ]23و
( )4ويرتك ً
﴿ ﮁ ﴾ [ص  49و ]48و ﴿ﮛ﴾ و ﴿ ﯛ ﴾ و ﴿ﭛ﴾ و ﴿ ﮝﮞ﴾ و ﴿ ﮉﮊ﴾ [البقرة  ]82وكل ما
أشبه ذلك يف مجيع القرآن (ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ()34/1

( )5ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )414/1والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)83/1( 3
مل لَْرض
( )6أي :بنقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها.فتكون ُ
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)179 /2( 1
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النيسابوري ﴿" - :ﭱﭲ﴾( )1خفي ًفا :ابن كثري وأبو عمرو وسهل ويعقوب ( ،)2الباقون ابلتشديد "
()3

القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖ (﴾...سورة آل عمران ،جزء من اآلية )91:قال النيسابوري ﴿" - :ﮯ

علي وخلف وعاصم غري أيب بكر ومحاد ( ،)4الباقون بفتحها " (.)5
ﮰ﴾ بكسر احلاء :يزيد ومحزة و ّ

(سورة آل عمران :اآلايت  161إىل )111
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

علي "
ﭯ﴾(سورة آل عمران ،اآلية )716:قال النيسابوري ﴿" - :ﭩﭪ﴾ابإلمالةّ :

()7( )6

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ (﴾...سورة آل

عمران ،جزء من اآلية )714:قال النيسابوري ﴿" - :ﭵ ﭶ﴾بتشديد التاء ( :)8البزي وابن فليح

( )1إذا كان فعال مضارعا ،أوله اتء ،أو ايء ،أو نون مضمومة قرأه ابن كثري ،والبصراين ابلتخفيف حيث وقع إال قوله يف احلجر:
﴿ﮂﮃﮄ ﮅﮆ ﴾[احلجر ]21 :فال خالف يف تشديده؛ ألنه أريد به املرة بعد املرة ،وافقهم محزة والكسائي وخلف
على﴿ ﯞﯟ﴾ [لقمان ]34 :و[الشورى ، ]28 :وخالف البصراين أصلهما يف األنعام يف قوله تعاىل﴿:ﭫﭬﭭ﴾[األنعام:
 ]39فشدداه ،ومل خيففه سوى ابن كثري ،وخالف ابن كثري أصله يف موضعي اإلسراء ،ومها ﴿ﮤﮥﮦ﴾[اإلسراء]82 :
 ،و ﴿ﮰﮱﯓﯔﯕ ﴾[اإلسراء ]73 :فشددمها ،ومل خيفف الزاي فيهما سوى البصريني ،وخالف يعقوب أصله يف
املوضع األخري من النحل ،وهو قوله ﴿ :ﯢﯣﯤﯥ﴾[النحل ]121 :فشدده ،ومل خيففه سوى ابن كثري وأيب عمرو،
والباقون ابلتشديد حيث وقع (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط (.)297/2

( )2ابن سوار ،املستنري ،ط )36/3( 1واهلذيل ،الكامل ،ط )219/1( 1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()311/3
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)229 /2( 1

( )4الداين ،جامع البيان ،ط )463/1( 1واهلذيل ،الكامل ،ط )322/1( 1وابن سوار ،املستنري ،ط)86/2( 1
( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)229 /2( 1

( )6الداين ،التيسري ،ط )48/1( 2وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )39/2ولمأزرق فتح وتقليل.
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)223 /2( 1

( )8وهذه التاء هي اليت تكون يف أوائل األفعال املستقبلة إذا حسن معها اتء أخرى ،ومل ترسم خطًا ،وذلك يف إحدى وثالثني اتء
حالة الوصل وهي ﴿ :ﮡﮢﮣ ﴾يف البقرة ،ويف آل عمران﴿ ﭵﭶﭷ﴾ ،ويف النساء﴿ ﮁﮂ ﮃ﴾ ،ويف
71

املائدة﴿

(.)2(")1
(سورة آل عمران :اآلايت  111إىل )116
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ﴾(سورة آل عمران ،اآلية )773 :قال النيسابوري:
 "﴿ ﯦ﴾واببه كع ﴿ ﭒ﴾(آل عمران )133 :و﴿ﯱ﴾(املؤمنون )36 :ممالة :قتيبةوأبو عمرو طريق بن عبدوس (.)4(")3
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾

(سورة آل عمران ،اآلية )775:قال النيسابوري﴿" - :ﯭﯮ﴾﴿ ﯱ ﯲ﴾بياء الغيبة:
علي وخلف وحفص أبو عمرو خمري ( ،)5الباقون :بتاء اخلطاب " (.)6
محزة و ّ
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ

ﯪﯫ ﯬﯭﯮ ﯯﯰ ﯱﯲ ﯳﯴﯵ﴾(سورة آل عمران ،اآلية)761:
ﯲﯳ﴾ ،ويف األنعام﴿ ﮃﮄ﴾ ،ويف األعراف﴿ﯲ ﯳﯴ﴾ ،ويف األنفال﴿ ﮒﮓﮔ﴾ ،وفيها ﴿ ﭔﭕ﴾ ،ويف
براءة ﴿ﮗﮘﮙ﴾ ،ويف هود﴿ ﯞﯟ ﯠﯡ﴾ ،وفيها﴿ ﮁﮂﮃ ﮄ﴾ ،وفيها﴿ﯖﯗﯘ ﴾ ،ويف احلجر﴿ﮍ

أيضا ﴿ ﭗﭘﭙ﴾ ،ويف
ﮎﮏ﴾ ،ويف طه ﴿ﭹ ﭺﭻﭼ﴾ ،ويف النور﴿ ﮟﮠ﴾ ،وفيها ً

﴾ ،وفيها ﴿ﮧﮨﮩ﴾ ،وفيها ﴿ﮪﮬ﴾ ،ويف

الشعراء ﴿ ﮂ ﮃﮄ

األحزاب﴿ ﭹﭺ ﴾ وفيها ﴿ ﮀ ﮁﮂ ﴾ ،ويف الصافات﴿ ﭓ ﭔ

﴾ ويف احلجرات﴿ ﰂﰃ﴾وفيها ﴿ ﭝﭞ﴾ ،وفيها﴿ ﭿﮀ﴾ ،ويف املمتحنة ﴿ ﮞﮟﮠ﴾ ،ويف امللك ﴿ﮨﮩ﴾ ،ويف
ن﴿ ﯾ ﯿ﴾ ،ويف عبس ﴿ ﭸ ﭹ﴾ ،ويف الليل ﴿ﯯ ﯰ﴾ ،ويف القدر﴿ ﭠﭡ ﭢﭤ﴾ ،ينظر (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط
( )232/2و حممد حميسن ،املغين ،ط.)283/1( 3

( )1ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )83/1وابن سوار ،املستنري ،ط.)63/2( 1
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)223 /2( 1

( )3ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )73/1وهي شاذة ،واملتواتر إمالتها لدوري الكسائي.
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)239 /2( 1

( )5ابن جماهد ،السبعة ،ط )213/1( 2وابن مهران ،املبسوط ،د.ط ()73/1
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)239 /2( 1
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قال النيسابوري ﴿" - :ﯢ﴾واببه من كل مهزة جمزومة ( )1بغري مهزة :األعشى
()4
واألصفهاين عن ورش ( )3ومحزة يف الوقف

()2

وأوقية

﴿ ﯬ ﯭ﴾من الضري ( :)5أبو عمرو وسهل ( )6ويعقوب وابن كثري وانفع ( ،)7وقرأ

()8
جمزوما مث حمرًكا
املفضل ﴿ﯬ ﯭ﴾ابلفتح ،الباقون ﴿:ﯬ ﯭ﴾ابلضم ،كالمها من الضر ً
للساكنني ،فالفتح للخفة والضم لإلتباع (.)9

( تَع ْع َملُو َن ُيحمي ٌ ) بتاء اخلطاب :سهل ( ،)10الباقون :بياء الغيبة " (.)11
(سورة آل عمران :اآلايت  111إىل )111
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ﴾(سورة آل عمران ،اآلية)767:

( )1وذلك تسعة عشر موضعا :يف البقرة ( أَْو نعَْن َسأْها ) [ ]126ويف آل عمران ﴿ ﯢ ﴾[ ،]122ويف النساء
ﯫ﴾[ ،]133ويف املائدة ﴿ﯙ﴾ [ ،]121ويف األنعام ﴿ﮘﮙﮚ﴾ [ ]37و ﴿ﭡﭢﭣ﴾ [،]133
﴿ﯩ ﯪ

ويف التوبة ﴿ﭷﭸ﴾ [ ،]32ويف إبراهيم ﴿ ﭚ ﭛﭜ﴾ [ ،]17ويف اإلسراء ﴿ ﮗﮘ ﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞ﴾ [،]34
ويف الكهف ﴿ ﭟ ﭠ ﴾ [ ،]16ويف الشعراء﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﴾ [ ،]4ويف سبأ ﴿ ﭯﭰ ﭱ ﴾ [ ،]7ويف يس
ﭣ﴾

[ ،]43ويف الشورى

﴿ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﴾

()176/1

﴿ﭡ ﭢ

[ ،]33ويف النجم ﴿ﯰ ﯱ ﯲ ﴾[( ]36ابن الباذش ،اإلقناع ،د.ط

( )2اهلذيل ،الكامل ،ط)391/1( 1

( )3ابن مهران ،الغاية ،ط )219/1( 2واملبسوط ،د.ط ()33/1

( )4حممد حميسن ،املهذب ،د.ط ()126/1
ي
الضر واحد (األزهري ،معاين القراءات ،ط)292/1( 1
الضري و ُّ
ضُّرهُ َ
ضَّرهُ يَ ُ
ضريا ،مبعىنَ :
ضًّرا ،و ْ
( )5يقالَ :
ضاره يض ُريه ً
( )6اهلذيل ،الكامل ،ط)318/1( 1
( )7ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )242/2والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)228/1( 3
( )8اهلذيل ،الكامل ،ط)318/1( 1

( )9لالستزادة ينظر (مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ( )333/1وحممد حميسن ،املغين ،ط)337/1( 3
( )10اهلذيل ،الكامل ،ط )318/1( 1وهي شاذة.

( )11النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)239/ 2( 1
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قال النيسابوري﴿"- :

ﯻﯼ

ومحزة يف الوقف (.)3(")2

﴾بغري مهز( :)1أبو عمرو غري شجاع وورش واألعشى

القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭫﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵ

ﭶ ﭷ﴾(سورة آل عمران ،اآلية )763:قال النيسابوري ﴿" - :ﭷ﴾ابلتشديد وفتح
الزاي :ابن عامر ( ،)4الباقون :ابلتخفيف والفتح أيضا " (.)5
ي
ني ) بكسر الزاي ( ،)6مبعىن منزلني النصر"(.)7
التوجيه :قال النيسابوري "- :وقرئ ( ُمْن يزل َ
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁ ﮂ ﮃﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾(سورة آل عمران ،اآلية )765:قال النيسابوري ﴿" - :ﮈ﴾بكسر
الواو :أبو عمرو وابن كثري وعاصم وسهل ( )8ورويس ( ،)9الباقون :ابلفتح " (.)10
التوجيه :قال النيسابوري "- :فمن قرأ بكسر الواو ،فمعناه معلمني أنفسهم أو خيلهم بعالمات
()12( )11

سومهم "
خمصوصة ،ومن قرأ ابلفتح ،فاملعىن أن هللا ّ

( )1أي :يبدل اهلمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها وال حيقق اهلمزة ،وهي شاذة عن أيب عمرو.

( )2ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )51/1واهلذيل ،الكامل ،ط )371/1( 1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط (.)393/1
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)246/2( 1

( )4ابن الفحام ،التجريد ،د.ط ( )393/1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()242/2
( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)246/ 2( 1

( )6ابن خالويه ،خمتصر يف شواذ القرآن ،د.ط ()28/1
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)232/2( 1
( )8اهلذيل ،الكامل ،ط)318/1( 1

( )9ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )74/1وابن سوار ،املستنري ،ط.)88/2( 1
( )10النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)246 /2( 1

( )11لالستزادة ينظر (ابن خالويه ،احلجة ،ط )113/1( 2ومكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ()333/1
( )12النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)232/2( 1
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(سورة آل عمران :اآلايت  146إىل )131
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ﴾(سورة آل عمران ،اآلية )744:قال النيسابوريَ ( " - :سا يرعُوا ) بغري واو
()2( )1
العطف :أبو جعفر وانفع وابن عامر "
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﭒ﴾معطوف على ما قبله ،ومن قرأ بغري الواو؛ فمأنه

جعل قولهَ ( :سا يرعُوا ) وقوله ﴿:ﯼ ﯽ﴾كالشيء الواحد؛ ألهنما متالزمان "

()4( )3

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ (﴾...سورة

()5
علي
و
محزة
:
آل عمران ،جزء من اآلية )731:قال النيسابوري ﴿" - :ﯘ﴾ابلضم حيث كان
ّ
وخلف وعاصم غري حفص وجبلة ( ،)6الباقون ابلفتح " (.)7

الضعف،
كالضعف و ُ
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﯘ﴾بفتح القاف وبضمها ،ومها لغتان َ

واجلَهد واجلُهد ،وقيل ابلفتح لغة هتامة واحلجاز ،وقيل ابلفتح مصدر ،وابلضم اسم ،وقال الفراء ( :)8إنه
ابلفتح اجلراحة بعينها ،وابلضم أمل اجلراحة ،وقال ابن مقسم :مها لغتان إال أن املفتوحة توهم أهنا مجع

( )1ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )242 /2والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)228/1( 3
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)239 /2( 1

( )3لالستزادة ،ينظر (مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ()336/1
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)238/2( 1

( )5املوضعان هنا وقوله تعاىل ﴿-:ﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ[﴾...آل عمران]192:

( )6بدون ذكر جبلة ولكن حفص واملفضل بفتح القاف ،الداين ،جامع البيان ،ط )787/3( 1وابن سوار ،املستنري ،ط1
()88/2

( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)239 /2( 1
( )8الفراء ،معاين القرآن ،ط)234/1( 1
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()2( )1

قرحة "

(سورة آل عمران :اآلايت  131إىل )126
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱ﴾(سورة آل عمران ،اآلية )734:قال النيسابوري ﴿" -:ﭯ﴾ بغري مهزة ،يعين ابلتليني

وحنوه ﴿ ﮯ﴾(الفرقان )41 :و ﴿ ﭒ﴾(امللك )29 :روى هبة هللا بن جعفر عن األصفهاين عن
()5( )4
ورش( )3ومحزة يف الوقف "
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩﮪ ﮫ﴾ (سورة آل عمران ،اآلية)735:

()7
()6
علي
و
ومحزة
وسهل
عامر
بن
وشان
عمرو
أبو
ا:
مدغم
قال النيسابوري ﴿" - :ﮞ ﮟ﴾واببه
ً
ّ
()8
وخلف

( )1الرازي ،التفسري الكبري ،ط)392/7( 3

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)264 /2( 1
( )3انفرد اهلذيل عنه إبطالق تسهيل (رأته ،ورآها) وما يشبهه ،فلم خيص شي ا ،ومقتضى ذلك تسهيل (رأيت ،ورآه) وما جاء من
ذلك .وهو خالف ما رواه سائر الناس (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )377/1والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)97/1( 3

( )4ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( 439/1و)438

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)268 /2( 1
ومجعا فالفرد
( )6أي :الدال من هجاء صاد يف﴿ :ﭑ ﭓ ﴾[مرمي1:و ]2و الثاء عند التاء من "لبثت" كيفما وقع ً
فردا ً
"لبثت" بضم التاء وفتحها حنو:

﴿ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﴾

[املؤمنون( ]114:أبو شامة ،إبراز املعاين ،د.ط ()177/1

[البقرة ،]237:واجلمع حنو:

﴿ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾

( )7أظنه تصحيف ،والصواب هشام عن ابن عامر ،قال الداين"- :واختلف عن ابن عامر ،فروى أبو عمران عن األخفش عن
الرواة عن األخفش ،وكذلك
ابن ذكوان واحللواين عن هشام من قراءيت على أيب الفتح عن عبد الباقي اإلظهار ،وروى سائر ّ
التغليب وابن أنس وابن املعلى عن ابن ذكوان وابن عبّاد عن هشام اإلدغام ،وكذلك قرأت على أيب احلسن ،وعلى أيب الفتح عن
قراءته على عبد هللا بن احلسني يف رواية احللواين عنه" (الداين ،جامع البيان ،ط)664/2( 1

( )8اهلذيل ،الكامل  ،ط)344/1( 1
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﴿ ﮡ﴾مثل﴿ ﮣ﴾(آل عمران" )93 :

()2( )1

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕﯖ ﯗﯘ ﯙﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾(سورة آل عمران ،اآلية )732:قال النيسابوري- :
"﴿ﮭ﴾ابملد واهلمز مثل «كاعن» حيث كان ( :)3ابن كثري ( ،)4وقرأ يزيد﴿ﮭ﴾ابملد بغري مهزة
()5
علي بغري نون يف الوقف وكأي ( ،)6الباقون﴿:ﮭ﴾يف احلالني.
و
ويعقوب
وسهل
عمرو
أبو
أ
ر
وق
،
ّ

(.)9

( قُتي َل ) ( )7أبو عمرو وسهل ويعقوب وابن كثري وانفع وقتيبة واملفضل ( ،)8الباقون﴿ ﮰ﴾"

(سورة آل عمران :اآلايت  121إىل )126
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺ﴾(سورة آل عمران ،اآلية)757:

()10
علي ويزيد وسهل
و
عامر
ابن
:
قال النيسابوري ﴿" - :ﭫ﴾بضمتني حيث كان
ّ

( )1سبق الكالم عليها ،عند قوله تعاىل:

 ﴿-ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰﮱﯓ [﴾ ...آل عمران ]15:ينظر ص 98

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)268/ 2( 1

( )3وقعت يف سبعة مواضع :يف آل عمران[ ]146ويوسف[ ،]123ويف احلج موضعان[43و ،]48ويف العنكبوت[]62
والقتال[ ]13والطالق[ ]8ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()143/2

( )4مكي بن أيب طالب ،التبصرة ،ط )463/1( 2والداين ،التيسري ،ط)72/1( 2
( )5أي :بتسهيلها مع املد والقصر (البنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)336/1( 3
( )6أي :يقفون على الياء (اهلذيل ،الكامل ،ط)397/1( 1
( )7أي :بضم القاف وكسر التاء بال ألف مبنيًا للمفعول.

( )8ابن سوار ،املستنري ،ط )72/2( 1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()242/2
( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)268 /2( 1

( )10هنا وقوله تعاىل ﴿- :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾[الكهف،]18:
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و﴿ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ويعقوب( ،)1الباقون :بسكون العني.
﴿ ﭵ﴾واببه ( )2بغري مهز :أبو عمرو غري شجاع ويزيد واألعشى واألصفهاين عن ورش
()4( )3
ومحزة يف الوقف "
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁﮂﮃ ﴾...

(سورة آل عمران ،اآلية )756:قال النيسابوري﴿" - :ﭼﭽ﴾( ،)5واببه إبدغام الدال

علي وخلف وأبو عمرو وهشام وسهل " (.)6
يف الصاد :محزة و ّ
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴﭵ ( ﴾...سورة آل عمران ،جزء من اآلية)753:
علي وخلف ( ،)7الباقون :بياء
قال النيسابوري ( "- :تَع ْغ َشى ) بتاء فوقانية وابإلمالة :محزة و ّ
الغيبة"(.)8

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ[﴾...األحزاب ]26:و﴿ ﯗﯘﯙﯚﯛ[﴾...احلشر]2:

( )1اهلذيل ،الكامل ،ط )322/1( 1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()216/2

( )2حنو ﴿:ﭖﭗ ﴾[األحزاب ،]31:و﴿ ﭠ ﭡ﴾[املعارج ،]13:و﴿ ﯠ﴾[السجدة.]17:

( )3ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )31/1وابن سوار ،املستنري ،ط )498/1( 1وحممد حميسن ،املهذب ،د.ط (.)132/1
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)299 /2( 1

( )5اختلف يف إدغام دال قد يف مثانية :اجليم والذال والزاي والسني والشني والصاد والضاد والظاء فأدغمها فيهن أبو عمرو ومحزة
والكسائي وهشام وكذا خلف ،وافقهم األربعة لكن اختلف عن هشام يف ﴿ﮨﮩ ﴾[ ص  ]24 :وأدغمها ورش يف :الضاد
والظاء املعجمتني وأظهرها عند الستة ،وأدغمها ابن ذكوان يف :الذال والضاد والظاء املعجمات فق  ،واختلف عنه يف الزاي،
والباقون ابإلظهار ،وهم :ابن كثري وعاصم وقالون وأبو جعفر ويعقوب ،ينظر (البنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)06/1( 3

( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)299/ 2( 1

( )7ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )242/2و البنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)232/1( 3
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط )299/ 2( 1ولمأزرق فتح وتقليل والباقون ابلفتح.
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التوجيه :قال النيسابوري "- :واعلم أن من قرأ ( تَع ْغ َشى ) ابلتاء ،فللعود إىل األمنة ويؤيده أن

األمنة مقصودة ابلذات ،والنعاس مقصود ابلعرض ،وألهنا متبوع وأنه اتبع ومن قرأ ابلياء فللعود إىل
()1
النعاس"...
"﴿ ﭳ﴾ابلرفع :أبو عمرو وسهل ويعقوب ( ،)2الباقون :ابلنصب " (.)3
التوجيه :قال النيسابوري "- :فمن قرأ﴿ ﭳ﴾ابلرفع؛ فمأنه مبتدأ و﴿ ﭴ﴾خربه ،واجلملة خرب

«إن» ،ومن قرأ ابلنصب فلكونه أتكيدا لمأمر و﴿ ﭴ﴾خرب «إن» كما لو قلت :إن األمر أمجع هلل"
()4

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ... ﴿- :ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾(سورة آل

عمران ،جزء من اآلية )752:قال النيسابوري ( " - :يععملُو َن ب ي
صريٌ ) بياء الغيبة :ابن كثري وعباس
َْ َ َ
()5
علي وخلف ومحزة ( ،)6الباقون :ابخلطاب " (.)7
و
ّ
()8

وعيدا هلم"
التوجيه :قال النيسابوري "- :ومن قرأ على الغيبة فالضمري للذين كفروا ،ويكون ً
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ

ﰒ﴾(سورة آل عمران ،اآلية )751:قال النيسابوري ﴿" - :ﰋ﴾و﴿ ﭣ﴾ بكسر امليم من
( )1النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط )284/2( 1لالستزادة ينظر (مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ( )362/1و (حممد
حميسن ،املغين ،ط)368/1( 3

( )2اهلذيل ،الكامل ،ط )321/1( 1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()242/2
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)299/ 2( 1

( )4النيسابوري ،مرجع سابق ،ط )286/2( 1لالستزادة ينظر (ابن زجنلة ،حجة القراءات ،د.ط ()199/1
( )5اهلذيل ،الكامل ،ط)312/1( 1

( )6مكي بن أيب طالب ،التبصرة ،ط )466 /1( 2وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()242/2
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)299/ 2( 1

( )8النيسابوري ،مرجع سابق ،ط ،)272/2( 1لالستزادة ينظر (ابن زجنلة ،حجة القراءات ،د.ط ()199/1
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()2
()1
حفصا إال هاهنا
علي ومحزة وخلف وافق
و
انفع
:
كان
حيث
مات ميات
ً
ّ
﴿ﰆ﴾الباقون :بضم امليم من مات ميوت (.)4

()3

جلوار

﴿ ﰒ﴾بياء الغيبة :حفص واملفضل ()5وسائر القراء بتاء اخلطاب"(.)6
التوجيه :قال النيسابوري "- :ومن قرأ ابلياء فالضمري للكفار؛ ألن الذي جيمعونه يف الدنيا قد
()7
يكون من ابب احلالل الذي يعد خريا ،أو ورد على حسب معتقدهم أن أمواهلم خريات هلم"
(سورة آل عمران :اآلايت  121إىل )112
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

 ﴿-ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ

﴾(سورة آل عمران ،اآلية )727:قال النيسابوري﴿"- :

ﮕ

﴾بفتح الياء وضم الغني :ابن كثري وأبو عمرو وعاصم غري املفضل( )8ويعقوب غري رويس( ،)9الباقون:
( )1كخاف خياف واألصل موت بكسر عينه كخوف ،فمضارعه بفتح العني ،فإذا أسند إىل التاء أو إحدى أخواهتا ،قيل مت
ابلكسر ليس إال ،وهو أان نقلنا حركة الواو إىل امليم بعد سلب حركتها داللة على األصل ،مث حذفت الواو للساكنني (البنا،
إحتاف فضالء البشر ،ط)231- 232/1( 3

( ﴿ )2ﰋ ﴾ وقع يف ثالثة مواضع[ :آل عمران 139 :و ]138و[املؤمنون  ] 33 :وأما ﴿ﭣ﴾ فقد وقع يف مخسة مواضع:
[املؤمنون  ]82 :و[الصافات 16:و ]33و[ق  ]3 :و[الواقعة  ]49 :وكذلك
23و ]66و[األنبياء ]34:

﴿ ﯪ﴾

ووقع يف ثالثة مواضع[ :مرمي :

( )3ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )243-242/2والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)232/1( 3
يفعل) ،وأصل «مات» « َم يوت» حتركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ،وأصل (ميوت) (ميوت)
( )4مثل( :قال يقول) على (فعل ُ
بضم عني الكلمة ،فنقلت ضمتها إىل الساكن قبلها (مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ( )362/1و (حممد حميسن،

املغين ،ط)393/1( 3

( )5اهلذيل ،الكامل ،ط)321/1( 1

( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)299/ 2( 1
( )7النيسابوري ،مرجع سابق ،ط )272/2( 1ومن قرأ ابلتاء فعلى اخلطاب ألن قبله﴿ﰅﰆ﴾على اخلطاب ،ينظر (املهدوي،
شرح اهلداية ،د.ط ()236/1

( )8اهلذيل ،الكامل ،ط )321/1( 1وابن سوار ،املستنري ،ط)71/2( 1

( )9ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )73/1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )243/2وهو كاجلماعة.
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ابلضم والفتح على البناء للمفعول "(.)1
التوجيه :قال النيسابوري "- :ومعىن اآلية فيمن قرأ بفتح الياء وضم الغني :ما كان لنيب أن
خيون ،أي :ما صح وما ينبغي له ذلك؛ ألن النبوة تنايف الغلول ،ومن قرأ بضم الياء وفتح الغني ففيه
خيون ،أي :ينسب إىل اخليانة ،فيكون من
وجهان :أحدمها خيان ،أي :يؤخذ من غنيمته ،واثنيهما ّ
غاال وال
اإلغالل ،قال يف الكشاف( :)2معناه راجع إىل القراءة األوىل ،إذ معناه :ما صح له أن يوجد ً
يوجد غاال إال إذا كان غاال ،وكان ابن عباس ينكر على هذه القراءة ويقول :كيف ال ينسب إىل
()3
صيف :قلت لسعيد بن جبري :ما كان لنيب أن يغل ،فقال :بل يغل
اخليانة وقد كان يقتل؟ وقال ُخ َ
ويقتل ( ،)4وال خيفى أن اإلنكار ال يتوجه إذا كان أغل مبعىن وجده غاال ،وإمنا يتوجه إذا كان اإلغالل
مبعىن النسبة إىل اخليانة ،وقد طعن بعضهم يف هذه القراءة وقال :إن أكثر ما جاء من هذا القبيل يف

التنزيل أسند الفعل فيه إىل الفاعل ﴿ﭘﭙﭚﭛﭜ﴾ (يوسف﴿ )38 :ﮤﮥﮦﮧ﴾ (يوسف:

 ﴿)96ﮒ ﮓﮔ ﮕﮖ﴾ (آل عمران )143 :وحكى أبو عبيدة عن يونس أنه قال :ليس يف
الكالم «ما كان لك أن تضرب» بضم التاء ( ،)5واحلق أن القرآن حجة على غريه ال ابلعكس ،ويوافق
هذه القراءة ما روي أنه -صلى هللا عليه وسلم-ملا وقعت غنائم هوازن يف يده غله رجل مبخي فنزلت
غاال ،فالقراءاتن متعاضداتن ويوافقهما
( ،)6وعلى هذا يغل ،مبعىن خيان ،وإن جعل يغل مبعىن يوجد ً
()7
أسباب النزول"
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮔﮕ ﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ب ) بياء الغيبة :احللواين عن
﴾(سورة آل عمران ،اآلية )729:قال النيسابوريَ ( "- :وَال َْحي َس َ َّ
( )1النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)278/ 2( 1
( )2الزخمشري ،الكشاف ،ط)433/1( 3
( )3الواحدي ،الوسيط ،ط)314/1( 1

( )4الواحدي ،أسباب نزول القرآن ،ط)126/1( 2
( )5الرازي ،التفسري الكبري ،ط)413/7( 3

( )6الواحدي ،أسباب نزول القرآن ،ط )129/ 1( 2والرازي ،التفسري الكبري ،ط.)412/7( 3
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط )321-277/2( 1ابختصار.
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هشام( ،)1الباقون :بتاء اخلطاب.
﴿ ﮗ ﴾ابلتشديد :ابن عامر( ،)2الباقون :ابلتخفيف"(.)3
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠﯡ ﯢﯣ

علي(،)4
﴾(سورة آل عمران ،اآلية )717:قال النيسابوري ﴿"- :ﯞﯟ ﴾ابلكسر على االبتداءّ :
الباقون :ابلفتح(.)6(")5
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

﴾(سورة آل عمران ،اآلية )715:قال النيسابوريَ ( "- :و َخافُ يوين ) ابلياء يف احلالني :سهل ويعقوب
وابن شنبوذ عن قنبل( ،)7وافق أبو عمرو ويزيد وإمساعيل( ،)8يف الوصل ،الباقون ابحلذف"(.)9
(سورة آل عمران :اآلايت  112إىل )101
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﴾(سورة آل عمران ،اآلية )712:قال النيسابوري﴿"- :

ﭮﭯ﴾من األفعال حيث كان( )10إال قوله﴿- :ﭜﭝﭞﭟ﴾(األنبياء )123 :انفع
( )1ابن سوار ،املستنري ،ط )72/2( 1وابن الباذش ،اإلقناع ،د.ط ( )312/1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()244/ 2
( )2ابن جماهد ،السبعة ،ط )217/1( 2وابن مهران ،املبسوط ،د.ط ()73/1
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)278/ 2( 1
( )4الداين ،التيسري ،ط)71/1( 2

( )5عط ًفا على﴿ﯚ﴾مع تقدير حرف اجلر والتقدير :يستبشرون ابلنعمة والفضل وأبن هللا ال يضيع األجر (مكي بن أيب طالب،
الكشف ،د.ط ( )363/1واملهدوي ،شرح اهلداية ،د.ط ()238/1

( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)278/ 2( 1

( )7اهلذيل ،الكامل ،ط.)434/1( 1وهذا الوجه شاذ عن ابن كثري؛ ألنه حيذفها يف احلالني.
( )8ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )78/1وابن سوار ،املستنري ،ط.)78/2( 1
( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط.)278/ 2( 1

( )10من قوله تعاىل ﴿- :ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ﴾[آل عمران ]196 :ومن قوله
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تعاىل ﴿:ﮔ ﮕ ﮖﮗﮘ

ومثله ﴿ﯮ﴾(يوسف )13 :و ﴿ ﯧ ﯨ ﯩ﴾(اجملادلة )12:وقرأ يزيد على ضده(،)1

الباقون :بفتح الياء وضم الراء( ،)2وال خالف يف مثل ﴿ﭢ﴾(البقرة )38 :و ﴿ﯮ ﯯ﴾(احلجر:
 )88مما هو الزم(.)4(")3
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾(سورة آل عمران ،اآلية )717:قال النيسابوري- :

"﴿ﮕ

ﮖ﴾وثالثة بعدها( )5ابلياء التحتانية مع ضم الباء يف﴿ ﭵ﴾أبو عمرو وابن كثري ( ،)6وقرأ محزة
()7

كلها بتاء اخلطاب ،وقرأ أبو جعفر وانفع وابن عامر ويعقوب كلها ابلتحتانية إال قوله﴿:

ﭴ

ﭵ﴾فإهنا ابلتاء وفتح الباء ،الباقون األوليان على الغيبة ،واألخراين ابخلطاب "

()9( )8

(سورة آل عمران :اآلايت  116إىل )166
ﮙﮚ ﮛ ﴾[ املائدة ]41 :ومن قوله تعاىل ﴿:ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖﯗﯘ ﯙ ﯚﯛ ﴾[األنعام  ]33 :ومن قوله
تعاىل ﴿:ﭳﭴ ﭵﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺﭻ ﴾[ يونس  ]63 :ومن قوله تعاىل ﴿:ﮚ ﮛﮜﮝ ﮞﮟ ﴾[ لقمان 23 :
]ومن قوله تعاىل﴿:ﭽﭾ ﭿﮀ ﴾[ يس*] 96 :و «ليحزنين» من قوله تعاىل ﴿:ﯬ ﯭﯮ ﯯﯰ ﯱ ﴾[ يوسف :
 ]13و «حيزهنم» من قوله تعاىل ﴿:ﭜ ﭝﭞﭟ ﴾[ األنبياء « ]123 :ليحزن» من قوله

تعاىل ﴿:ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦﯧﯨﯩ ﴾ [اجملادلة ]12 :حممد حميسن ،املغين ،ط.)397/1( 3

( )1أي :بضم حرف املضارعة وكسر الزاي من أحزن رابعيا يف حرف األنبياء فق (البنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)232/1( 3
( )2الصواب ضم الزاي ولعله سبق قلم أو خطأ يف الطباعة.
َحَز َن ُْحي يزن حزًان ومل يسمع إحزاان
( )3فاحلجة ملن فتح الياء :أنه أخذه من َحَز َن َْحيُزن حزًان ،واحلجة ملن ضم الياء :أنه أخذه من أ ْ
وإن كان القياس يوجبه (ابن خالويه ،احلجة ،ط.)116/1( 4

( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط.)313 /2( 1

( )5وهي قوله تعاىل ﴿- :ﯲ ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ ﯽﯾﯿ ﰀﰁ [﴾ ...آل عمران]182:

وقوله تعاىل﴿- :

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼ﴾[آل عمران]188:

( )6ابن جماهد ،السبعة ،ط )217/1( 2وابن الباذش ،اإلقناع ،د.ط (.)313/1

( )7مكي بن أيب طالب ،التبصرة ،ط )468/1( 2وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()244/2

( )8وفتح سينه ابن عامر وعاصم ومحزة وأبو جعفر (البنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)232/1( 3
( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)313 /2( 1
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القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﯙ ﯚﯛﯜ ﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤ

ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩﯪﯫ ﯬ ﯭ﴾(سورة آل عمران ،اآلية)794:قال النيسابوري-:

"﴿ﯭ﴾ابإلمالة :أبو عمرو ومحزة غري خالد ورجاء ،والكسائي والنجاري عن ورش ،وخلف وابن
جماهد والنقاش عن ابن ذكوان ( ،)1وكذلك كل ما تكرر فيه الراء( )2غري ابن جماهد والنقاش يف مجيع
القرآن " (.)3
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ... ﴿- :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
()4
وعلي
محزة
﴾(سورة آل عمران ،جزء من اآلية )795:قال النيسابوريَ ( "- :وقُتيلُوا َوقَاتَعلُوا )
ّ
وخلف

وقرأ ابن كثري وابن عامر( ﴿)5ﭬ ﴾مشددا ،الباقون ﴿:ﭫﭬ ﴾خمف ًفا "(.)6
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﭫﭬ﴾من قرأ ابلتشديد ،فللتكثري وتكرر القتل فيهم،

وقيل :أي قطعوا ،ومن قرأ ( قُتيلُوا َوقَاتَعلُوا ) فإما ألن الواو ال تفيد الرتتيب والرتتيب الطبيعي :قاتلوا حىت
قتلوا ،وإما من قوهلم :قتلنا ورب الكعبة إذا ظهرت أمارات القتل وإذا قتل قومه وعشريته ،وإما إبضمار
()7
«قد» أي :قتلوا وقد قاتلوا"
( )1اهلذيل ،الكامل ،ط )331/1( 1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( 38/2و)37
( )2أي :تكررت الراء يف موضع اخلفض أبن وقعت األلف بني راءين األوىل مفتوحة ،والثانية جمرورة ،وهي ثالثة
﴾اجملرورة [آل

أمساء ﴿:ﯭ

عمران ﴿]173:ﭪ ﭫ ﴾[إبراهيم ﴿،]26:ﮝ ﮞ ﴾[املؤمنون ﴿،]32:ﯣ ﯤ ﴾[غافر ﴿،]37:ﭙ

ﭚ﴾[ص( ]62:ابن جماهد ،السبعة ،ط )147/ 1( 2والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط.)114/1( 3

( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط )329 /2( 1وقللها األزرق عن ورش وخلالد الفتح والتقليل واإلمالة وخللف اإلمالة والتقليل.
( )4أي :بتقدمي ( قُتيلُوا ) الفعل اجملهول على ( قَاتَعلُوا ) (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط (.)246/2
( )5ابن جماهد ،السبعة ،ط )221/1( 2وإمساعيل بن خلف ،العنوان ،د.ط ()82/1
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)329/ 2( 1

( )7النيسابوري ،مرجع سابق ،ط )334/2( 1لالستزادة ،ينظر (أبو علي الفارسي ،احلجة للقراء السبعة ،ط)119/3( 1
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القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮀﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅﮆ ﴾(سورة آل عمران،

اآلية )792:قال النيسابوري ﴿"- :ﮀﮁ ﴾ابلنون اخلفيفة( :)1رويس ،الباقون ابلتشديد "(.)2
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞﮟﮠﮡ (﴾...سورة آل عمران ،جزء من اآلية )792:قال ﴿" - :ﮝ﴾حيث كان
()4( )3

ابالختالس عباس "

( )1وكذلك﴿ ﮚ ﮛ ﴾[النمل ،]18:

و﴿ ﰆ ﰇ ﴾[الروم ﴿،]62:ﮜ ﮝ ﮞ ﴾[الزخرف ﴿،]41:ﮣ ﮤ ﴾

[الزخرف ]42:ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ()79/1

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)329/ 2( 1

( ﴿ )3ﮝ ﴾خفيف وهكذا﴿ﭫ﴾حيث وقع ابن ُحمي ي
صن ونعيم ،وعباس عن أيب عمرو (اهلذيل ،الكامل ،ط )323/1( 1وهي
َْ
شاذة.

( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)329/ 2( 1
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(سورة النساء ( :)3اآلايت  1اىل )16
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

 ...ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ﴾(سورة النساء ،اآلية )7 :قال النيسابوري ﴿" - :ﭦ﴾خفي ًفا حبذف التاء :عاصم ومحزة
علي وخلف وعباس خمري ( ،)1الباقون ابلتشديد ( ،)2أي :إبدغام اتء التفاعل يف السني (.)3
و ّ
﴿ ﭨ﴾ابجلر محزة ،الباقون ابلنصب (.)5(")4
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﭨ﴾من قرأ ابلنصب؛ فللعطف على اسم هللا ،أي :واتقوا

حق األرحام فال تقطعوها ،وهو اختيار أكثر األئمة كمجاهد وقتادة والسدي والضحاك وابن زيد
والفراء والزجاج ،وإما للعطف على حمل اجلار واجملرور كقوله :فلسنا ابجلبال وال احلديدا ( )6وهو اختيار
()7
علي بن عيسى ( ،)8وقيل :منصوب ابإلغراء ،أي :واألرحام فاحفظوها وصلوها،
و
علي الفارسي
ّ
أىب ّ
مستنكرا عند النحاة
ومن قرأ ابجلر؛ فمأجل العطف على الضمري اجملرور يف ﴿ ﭧ﴾ وهذا وإن كان
ً
بدون إعادة اخلافض؛ ألن الضمري املتصل من تتمة ما قبله وال سيما اجملرور فأشبه العطف على بعض

الكلمة ،إال أن قراءة محزة مما ثبت ابلتواتر عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فال جيوز الطعن فيها
لقياسات حنوية واهية كبيت العنكبوت (،)9
( )1اهلذيل ،الكامل ،ط)324/1( 1

( )2ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ()77 /1

( )3مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ( )393/1وحممد حميسن ،املغين ،ط)372/1( 3
( )4ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )249/2والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)236/1( 3
( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)338/ 2( 1

( )6هذا عجز بيت لعقيبة األسدي كما يف الكتاب لسيبويه ( ،)69 /1وصدره( :معاوي اننا بشر فأسجح) أراد معاوية بن أىب
سفيان ،شكا إليه جور عماله ،وأسجح :سهل وأرفق.
علي الفارسي ،احلجة للقراء السبعة ،ط)121/3( 1
( )7أبو ّ

الفارسي مات
علي
الرماين ،كان إماما يف علم العربيةّ ،
( )8علي بن عيسى بن علي بن عبد هللاّ ،
ّ
عالمة يف األدب يف طبقة أيب ّ
سنة أربع ومثانني وثالمثائة ،ومولده يف سنة ست وسبعني ومائتني (احلموي ،معجم األداء ،ط)1826/4( 1

( )9والنحاة وقفوا عند هذه القراءة ،فمنهم من أنكرها ومنهم من ّأوهلا ومنهم من ضعفها ،وللرد على هؤالء ،ينظر (ابن خالويه،
احلجة ،ط )118/1(4و (أبو حيان األندلسي ،البحر احمليط ،د.ط ( )389/2عند تفسري قوله -:
92

﴿ ﭾ ﭿﮀ

وقد طعن الزجاج( )1فيها من جهة أخرى وهي أهنا تقتضي جواز احللف ابألرحام ،وقد قال
النيب-صلى هللا عليه وسلم « -ال حتلفوا آبابئكم»( ،)2واجلواب :أن املنهي عنه هو احللف ابآلابء وهاهنا
حلف أوال ابهلل مث قرن به الرحم فأين أحدمها من اآلخر؟ ول ن سلمنا أن احللف ابلرحم أيضا منهي
عنه ،لكن ال نسلم أنه منهي عنه مطلقا ،وإمنا املنهي عنه ما حلف به على سبيل التعظيم ،وأما احللف
بطريق التأكيد فال أبس هبا ،وهلذا جاء يف احلديث «أفلح وأبيه إن صدق»( ،)3سلمنا أهنا منهي عنها
مطلقا لكن املراد هاهنا حكاية ما كانوا يفعلونه يف اجلاهلية من قوهلم يف االستعطاف والتساؤل وهو
سؤال البعض البعض :أسألك ابهلل وابلرحم ،وأنشدك هللا والرحم ،وقرئ﴿ ﭨ﴾ابلرفع ( )4على أنه
()5

مبتدأ خربه حمذوف أي :واألرحام كذلك ،أي :أهنا مما يتقى ويتساءل به"
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏﮐ

ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

﴾(سورة النساء ،اآلية )4:قال

النيسابوري﴿"- :ﮋﮌ﴾ ابإلمالة :محزة ( ﴿ )6ﮘ ﴾ابلرفع :يزيد ،الباقون ابلنصب (.)8(")7

التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﮘ﴾فمن قرأ ابلنصب أراد :فاختاروا أو انكحوا أو الزموا
ﮁ﴾[البقرة]219:

( )1ينظر (الزجاج ،معاين القرآن وإعرابه ،ط)6/2( 1

( )2أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب املناقب ،ابب أايم اجلاهلية ،ج  ،3ص  ،42رقم( )3836

()3أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإلميان ،ابب بيان الصلوات اليت هي أحد أركان اإلسالم ،ج ،1ص  ،41رقم ()7
( )4ابن جين ،احملتسب ،د.ط ()197/1

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط )342-341/2( 1ابختصار
( )6أمال محزة األلف اليت هي عني من الفعل الثالثي املاضي من عشر أفعال ،وهي زاد ،شاء ،جاء ،خاب ،ران ،خاف ،زاغ،
طاب ،ضاق ،حاق حيث وقعت وكيف جاءت حنو :فزادهم ،زادهم ،جاءهتم رسلهم ،جاءوا أابهم ،جاءت سيارة إال زاغت
فق  ،وهي يف األحزاب وصاد فإنه ال خالف عنه يف استثنائه ووافقه خلف وابن ذكوان يف جاء ،شاء كيف وقعا ،ووافقه ابن

ذكوان وحده يف فزادهم هللا مرضا ،أول البقرة ،واختلف عنه يف ابقي القرآن (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )62- 37/2و
(البنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)239/1( 3

( )7البنا ،مرجع سابق

( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)338/ 2( 1
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()1
أسا؛ فإن األمر كله
واحدة ،ومن قرأ ابلرفع أراد :فكفت واحدة أو فحسبكم واحدة وذروا اجلمع ر ً
()2
يدور مع العدل ،فأينما وجدمتوه فعليكم به"

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮣﮤﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯﮰ

ﮱ﴾(سورة النساء ،اآلية )3:قال النيسابوري ﴿" - :ﮰ ﮱ﴾ابلتشديد فيهما :يزيد ( )3ومحزة يف
الوقف على أيهما وقف ( ،)4وإذا انفرد﴿ ﮰ﴾ ()5مهزها كل القرآن :يزيد (.)7(")6
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﯡﯢﯣ﴾(سورة النساء ،اآلية )5:قال النيسابوري ( " - :قييَ ًما ) ابن عامر وانفع ( ،)8الباقون:
﴿ﯜ﴾ "

()9

التوجيه :قال النيسابوري "- :ومن قرأ ( قييَ ًما ) فعلى حذف األلف من قيياماً وهو مصدر قام،
()11
مصدرا مل يعل كقوام ملا يقام به"
وأصله قيوام ،قلبت الواو ايء إلعالل فعله ( ،)10فإن مل يكن
ً
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

( )1مكي بن أيب طالب ،مشكل إعراب القرآن ،ط  )187/1( 2والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)239/1( 3
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)346/2( 1
( )3ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ()32 /1

( )4الداين ،التيسري ،ط )42/1( 2وابن سوار ،املستنري ،ط)476/1( 1
( )5كما يف قوله تعاىل﴿ - :ﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﴾[الطور]17:

( )6خبلف عنه من الروايتني (البنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)81/1( 3
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)338/ 2( 1

( )8أي :بغري ألف (مكي بن أيب طالب ،التبصرة ،ط )492/1( 2وابن الباذش ،اإلقناع ،د.ط ()313/1
( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)337/ 2( 1

وقيما ثالث لغات ،واملعىن واحد ،وهو
( )10ابن خالويه ،إعراب القراءات السبع ،ط )127/1( 1قال الكسائيً :
قياما وقو ًاما ً
ما يقيم شأن الناس ويعيشهم (ابن زجنلة ،حجة القراءات ،د.ط ()171/1

( )11النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)331/2( 1
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ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾(سورة النساء ،اآلية )9:قال النيسابوري ﴿" -:ﭻ﴾ابإلمالة:
خلف عن محزة وابن سعدان والعجلي وخلف لنفسه وقتيبة على أصله (.)2(")1
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮏ ﮐ ﮑ﴾(سورة النساء ،اآلية )71:قال النيسابوري ﴿" - :ﮐ﴾بضم
الياء :ابن عامر وأبو بكر ومحاد واملفضل ( ،)3الباقون بفتحها " (.)4
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﮐ﴾من قرأ بفتح الياء ،فهو من صلى فالن النار

ابلكسر يصلى صليّا احرتق ،ومن قرأ ابلضم؛ فمعناه :اإللقاء يف النار ألجل اإلحراق من اإلصالء،
()5
وقد يشدد من التصلية ،واملعىن واحد"
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮓ ﮔ ﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ (﴾ ...سورة
النساء ،جزء من اآلية )77 :قال النيسابوري﴿" - :ﮩ﴾ابلرفع :أبو جعفر وانفع ( ،)6الباقون:
ابلنصب " (.)7
التوجيه :قال النيسابوري "- :فمن قرأ ابلرفع على كان التامة فظاهر ،ومن قرأ ابلنصب فالضمري
يف كانت إما أن يعود إىل النساء وجاز لعدم اإللباس بدليل واحدة ،وإما أن يعود إىل غائب حكمي،
أي :إن كانت البنت أو املولودة ،وقراءة النصب أوفق لقوله ﴿:ﮝﮞ ﮟ ﴾وقراءة الرفع أيضا حسنة؛
( )1ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )77 /1وابن سوار ،املستنري ،ط)122/2( 1
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)337/ 2( 1

( )3ابن جماهد ،السبعة ،ط )229/1( 2والداين ،جامع البيان ،ط)491/1( 1
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)337/ 2( 1
( )5النيسابوري ،مرجع سابق ،ط)339/2( 1

( )6ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )249 /2والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)239/1( 3
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)362 /2( 1
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ل ال حيتاج إىل التكلف يف عود الضمري"

()1

()3
()2
علي ( ،)4الباقون ابلضم.
و
محزة
:
قبلها
ما
كسرة
ألجل
اهلمزة
بكسر
"﴿ ﯨ﴾وما بعده
ّ

﴿ ﯮ﴾وما بعد ( )5مبنياً للمفعول ( :)6ابن كثري وابن عامر وحيىي ومحاد واملفضل وافق األعشى يف
األوىل وحفص يف الثانية ( ،)7الباقون :مبنياً للفاعل " (.)8
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ... ﴿-ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ

ﯢ ﯣﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨﯩ﴾(سورة النساء ،جزء من اآلية )74:وقوله
تعاىل ﴿- :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾

(سورة النساء ،اآلية )73:قال النيسابوري ( " - :نُ ْد يخ ْلهُ ) ابلنون يف احلرفني :انفع وابن عامر وأبو
جعفر ( ،)9الباقون ابلياء ،وكذلك يف سورة الفتح ( )10والتغابن ( )11والطالق (.)13(")12
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
( )1النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط )363/2( 1لالستزادة ،ينظر (ابن زجنلة ،حجة القراءات ،د.ط ()172/1
 ﴿ -ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﴾

( )2أي قوله:
( )3أي :كسرة اإلتباع ،فاهلمزة حرف مستثقل فأتبعوها ما قبلها من الياء أو الكسرة ليكون العمل فيها من وجه واحد ،ينظر (أبو
علي الفارسي ،احلجة ،ط)138/3( 1
ّ

( )4مكي بن أيب طالب ،التبصرة ،ط )493/1( 2وابن الفحام ،التجريد ،د.ط ()384/1
( )5أي :قوله تعاىل ﴿- :ﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔ ﴾[النساء]12 :
( )6أي :بفتح الصاد ،ينظر (البنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)238/1( 3

( )7ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )122 /1واهلذيل ،الكامل ،ط)323/1( 1
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)361 /2( 1

( )9ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )248 /2والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)238/1( 3
( )10يف قوله تعاىل ﴿- :ﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ﴾[الفتح]19:
( )11يف قوله تعاىل ﴿- :ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ[﴾ ...التغابن]7:
( )12يف قوله تعاىل ... ﴿- :ﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ ﯿﰀﰁ﴾[الطالق]11:
( )13النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)361 /2( 1
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ﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸ﴾(سورة النساء ،اآلية)72 :

قال النيسابوري﴿"- :ﭩ﴾بتشديد النون :ابن كثري ( ،)1وكذلك قوله ﴿:ﮞ﴾

()2

(طه )63:و﴿ ﯝ﴾( )3و﴿ ﯺ ﯻ﴾(فصلت )27:وأشباه ذلك ،وأما قوله﴿ ﮨ﴾( )4فابن
كثري وأبو عمرو ويعقوب ( )5وعباس خمري ( ،)6الباقون :ابلتخفيف "(.)7
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ

ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ(﴾ ...سورة النساء ،جزء من اآلية:

()8
علي وخلف ( ،)9الباقون ابلفتح.
و
محزة
،
 )79قال النيسابوري ﴿" - :ﯔ﴾ابلضم وكذلك يف التوبة
ّ

﴿ ﯱ﴾( ﴿)10ﮞ﴾

()11

بفتح الياء :ابن كثري وأبو بكر ومحاد ( ،)12وقرأ أبو جعفر

وانفع وأبو عمرو وسهل ويعقوب ( ﴿)13ﯱ﴾ابلكسر﴿ ﮞ﴾ابلفتح ،الباقون كلها ابلكسر "
( )1مكي بن أيب طالب ،التبصرة ،ط )493/1( 2والداين ،التيسري ،ط)74/1( 2
( )2وكذلك موضع احلج يف قوله ﴿ :ﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣ[ ﴾...احلج] 17:
( )3من قوله تعاىل﴿ :ﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ[﴾...القصص] 29:
( )4سورة القصص ،اآلية32 :
( )5ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )122/1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()248/2
( )6اهلذيل ،الكامل ،ط)326/1( 1

( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)361 /2( 1
( )8يف قوله تعاىل﴿ :ﮯﮰ ﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ﴾ [التوبة] 33:

( )9ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )248 /2والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط )237/1( 3وافقهم يف األحقاف عاصم ويعقوب
وابن ذكوان.
مفردا وهو قوله تعاىل ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾[الطالق ]1 :ابلنساء والطالق و
(ً )10
ﯱ﴾ [األحزاب]32 :ينظر (ابن القاصح ،سراج القارئ املبتدي ،ط)172/1( 3

﴿ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

جمموعا وهو ﴿ﮚ ﮛﮜ ﮝﮞ ﮟ [ ﴾...النور﴿ ، ]34 :ﮀ ﮁﮂ ﮃﮄ ﮅﮆ [ ﴾...النور، ]46 :
()11
ً
﴿ﯞ ﯟﯠ ﯡﯢﯣ [ ﴾...الطالق( ]11 :املرجع السابق).
( )12ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )121 /1والداين ،جامع البيان ،ط)1226/3( 1
( )13ابن مهران ،الغاية ،ط )223/1( 2وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()248/2
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(.)1
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ﴾من قرأ ابلفتح؛ فمأن الفاحشة ال

فعل هلا يف احلقيقة وإمنا هللا تعاىل هو الذي بيَّنها ،أو الشهود األربعة هم بينوها ( ،)2ومن قرأ ابلكسر
()4
()3
أسبااب للبيان"
؛ فمأهنا إذا تبينت وظهرت صارت ً
(سورة النساء ( :)3اآلايت  14إىل )46
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ( ﴾...سورة النساء ،جزء من اآلية)63:
قال النيسابوري ﴿" -:ﭒ﴾يف كل القرآن

ﭔ﴾( )6عل ّي ،الباقون ابلفتح.

()5

بكسر الصاد ّإال قوله:

﴿ﭒﭓ

علي وخلف وعاصم غري أيب بكر ومحاد ( ،)7الباقون:
﴿ ﭞ﴾مبنيا للمفعول :يزيد ومحزة و ّ
مبنيا للفاعل" (.)8
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

 ...ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔﯕ (﴾...سورة النساء ،جزء من اآلية )65:قال النيسابوري ﴿" - :ﮩ﴾

( )1النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)361 /2( 1

( )2أي :على أهنا اسم مفعول من املتعدي ،أي :يبينها من يدعيها (مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ( )383/1وحممد
حميسن ،املغين ،ط)423/1( 3

( )3ابن خالويه ،احلجة ،ط )121/1( 4وعلى أهنا اسم فاعل (املهدوي ،شرح اهلداية ،د.ط ()248/1
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)396/2( 1
( )5اجملرد عن الالم واحمللى هبا.
( )6األول من هذه السورة.

( )7ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )121 / 1والداين ،جامع البيان ،ط )1228/3( 1واهلذيل ،الكامل ،ط)397/1( 1
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)382 /2( 1
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علي وخلف وعاصم غري حفص( ،)1الباقون ﴿ :ﮩ﴾ بضم اهلمزة وكسر
بفتح اهلمزة والصاد :محزة و ّ
الصاد " (.)2
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ (﴾...سورة النساء ،جزء من اآلية )69:قال النيسابوري- :
علي وخلف وعاصم غري حفص ( ،)3الباقون :ابلرفع " (.)4
"﴿ﭴ﴾ابلنصب :محزة و ّ
(سورة النساء ( :)3اآلايت  41إىل )36
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮒﮓﮔ ﮕ ﮖﮗﮘ ﮙﮚ

ﮛﮜﮝ﴾(سورة النساء ،اآلية )47:قال النيسابوري (" - :يُ َك ّيف ْر ) و ( يُ ْد يخ ْل ُك ْم
) بياء الغيبة :املفضل ( ،)5الباقون ابلنون.
﴿ ﮜ﴾بفتح امليم وكذلك يف احلج ( :)6أبو جعفر وانفع ( ،)7الباقون ابلضم " (.)8
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﮛﮜ﴾فمن فتح امليم ،أراد مكان الدخول ،ومن

ضمها أراد اإلدخال (.)10(")9

( )1ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )247 /2و (البنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)242/1( 3
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)382 /2( 1

( )3لعله سهو ،فحفص يقرأ بنصب جتارة ،ينظر ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )247 /2و (البنا ، ،إحتاف فضالء البشر،
ط)242/1(3

( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)382 /2( 1

( )5ابن جماهد ،السبعة ،ط )232/1( 2وابن سوار ،املستنري ،ط)123/2( 1
( )6يف قوله تعاىل ﴿- :ﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃ﴾[سورة احلج ،جزء من اآلية]37:
( )7ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )247 /2والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)242/1( 3
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)423 /2( 1

دخوال (األزهري ،معاين القراءات ،ط )323/1( 1ومكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ()386/1
( )9دخل ( َم ْد َخ ًال) أيً :
( )10النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)423/2( 1
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القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ... ﴿-ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾(سورة النساء ،جزء من اآلية )46:قال

()1
علي
و
كثري
ابن
مهزة:
بغري
النيسابوري ﴿" - :ﯔ﴾واببه مما دخل عليه واو العطف أو فاؤه
ّ
وخلف وسهل ومحزة يف الوقف (.)3(")2

القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ

ﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴ﴾(سورة النساء ،اآلية)44:

علي وخلف ( ،)4الباقون عاقدت
قال النيسابوري ﴿"- :ﯩ﴾من العقد :عاصم ومحزة و ّ

من املعاقدة(.)6(")5

القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

 ...ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ

( ﴾...سورة النساء ،جزء من اآلية )43:قال النيسابوري ﴿" - :ﭤﭥﭦ﴾ابلنصب :يزيد (،)7

الباقون ابلرفع " (.)8

أيضا موصولة ،أي:
التوجيه :قال النيسابوري"- :ومن قرأ﴿ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ابلنصب فع ع «ما» ً

( )1أمر املخاطب إذا تقدمه واو أو فاء ،فإن مل يتقدمه ذلك فالكل على النقل حنو ﴿- :ﭑﭒﭓ ﴾[سورة البقرة ،جزء من
اآلية ،]211:وإن كان لغائب فالكل ابهلمز حنو ﴿:ﯺﯻﯼﯽ﴾[سورة املمتحنة ،جزء من اآلية ]12:إال محزة وقفا ،ينظر
(البنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)242/1 3

( )2ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )121 /1والغاية ،ط)226/1( 2
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)423/ 2( 1

( )4ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )247 /2والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)242/1( 3
( )5املهدوي ،شرح اهلداية ،د.ط( )232/2

( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)423/ 2( 1

( )7ابن سوار ،املستنري ،ط )123/2( 1وحممد حميسن ،املغين ،ط)428/1( 2
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)423/ 2( 1
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()2( )1

ابألمر الذي حيفظ حق هللا "

القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :ﮗ ﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ...

﴾(سورة النساء ،جزء من اآلية )36:قال

النيسابوري ﴿"- :ﮧ ﴾ابإلمالة :إبراهيم بن محاد وقتيبة ونصري وأبو عمرو ومحزة يف رواية ابن
()3
سعدان وأيب عمر والنجاري عن ورش
﴿ ﮧﮨ ﴾بفتح اجليم وسكون النون :املفضل( ،)4الباقون بضمتني "(.)5
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ...

 ﴿-ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

﴾(سورة النساء ،جزء من اآلية )41:قال النيسابوري﴿"- :

ﯟ

()6
علي وخلف( )7واملفضل( )8عباس خمري ،الباقون :بضم الباء وسكون
و
محزة
:
﴾بفتحتني حيث كان
ّ
اخلاء"(.)9

القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄ ﮅ ﴾(سورة النساء ،اآلية )31:قال النيسابوري ﴿"- :ﭿ ﴾ابلرفع :ابن كثري وأبو

( )1قال ابن اجلزري(- :ما) على قراءة أيب جعفر موصولة ،ويف حفظ ضمري يعود عليه مرفوع ،أي :ابلرب الذي حفظ حق هللا من
التعفف ،وغريه ،وقيل مبا حفظ دين هللا ،وتقدير املضاف متعني؛ ألن الذات املقدسة ال ينسب حفظها إىل أحد (ابن اجلزري،
النشر ،د.ط ( )247/2أما قراءة الرفع فعلى الفاعلية.

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)427/2( 1

( )3ابن مهران ،الغاية ،ط )162/1( 2واملبسوط ،د.ط ( )36-33/1واملتواتر فيها اإلمالة لدوري الكسائي وابن فرح عن
الدوري عن أيب عمرو ،أما ورش فله التقليل خبلف عنه من طريق األزرق.

( )4ابن جماهد ،السبعة ،ط )233/1( 2واهلذيل ،الكامل ،ط )329/1( 1وابن سوار ،املستنري ،ط)124/2( 1
( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)423/ 2( 1

( )6هنا ويف احلديد يف قوله تعاىل ﴿- :ﯸﯹﯺﯻﯼﯽ(﴾ ...سورة احلديد ،جزء من اآلية)24:
( )7ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ()122 /1

( )8اهلذيل ،الكامل ،ط )329/1( 1وابن سوار ،املستنري ،ط)124/2( 1
( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)423/ 2( 1
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جعفر وانفع( ،)1الباقون ابلنصب"(.)2
التوجيه :قال النيسابوري "- :من قرأ﴿ ﭿ ﴾ابلرفع فعلى كان التامة ،ومن قرأ ابلنصب،

فالتأنيث يف ضمري املثقال؛ لكونه مضافًا إىل مؤنث

()3

﴿ ﮀ ﴾ابلتشديد :ابن كثري وابن عامر ويزيد ويعقوب( ،)4الباقون﴿

ﮀ

﴾ابأللف"(.)5

(سورة النساء ( :)3اآلايت 31إىل )21
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﴾سورة النساء ،اآلية )36:قال النيسابوري﴿"- :

ﮛ

﴾إبدغام اتء التفعل يف

علي وخلف(،)6
السني :أبو جعفر وانفع وابن عامر﴿ ﮛ ﴾ابإلمالة وحذف التاء األوىل :محزة و ّ
الباقون﴿ ﮛ ﴾مبنيا للمفعول من التسوية (.)8(")7
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

 ...ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

﴾(سورة

( )1ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )247 /2والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)241/1( 3
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)423/ 2( 1

( )3والتقدير :وإن تك مثقال ذرة حسنة يضاعفها (مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ( )387/1وحممد حميسن ،املغين ،ط2
()427/1

( )4األهوازي ،الوجيز ،ط )137/1( 1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()228/2
( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)423/ 2( 1

( )6ابن مؤمن ،الكنز ،ط )433/2( 1مع فتح التاء البن عامر واملدنيني ،ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()247/2
( )7مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ( )372/1واملهدوي ،شرح اهلداية ،د.ط ( )232/2وحممد حميسن ،املغين ،ط2
()412/1
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)416 /2( 1
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النساء ،جزء من اآلية )34:قال النيسابوري ( "- :لَ َم ْستُ ْم ) من اللمس وكذلك يف املائدة( :)1محزة

علي وخلف واملفضل( ،)2الباقون ﴿:ﯥ﴾من املالمسة "
و ّ

()4( )3

القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿-:ﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ﴾(سورة
النسـ ـ ـ ــاء ،اآلية)39:وقوله تعاىل ﴿-:ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ (﴾...سـ ـ ـ ــورة النسـ ـ ـ ــاء ،جزء من
اآلية)51:قال النيس ع ع ععابوري﴿" -:

ﯧﯩ

﴾ بكس ع ع ععر التنوين :أبو عمرو وس ع ع ععهل ويعقوب ومحزة

وعاص ععم( )5وابن ذكوان ( ،)6الباقون :ابلض ععم ،وفرق بعض ععهم بني موض ععع اخلفض فلم جيوز الض ععم كراهة
االنتقال من الكسععرة إىل الضععمة حنو﴿ ﯖ ﯘ ﴾ (األنعام )77 :و ﴿ ﯖ ﯘ﴾ (األعراف:
 )47و ﴿ ﭣ ﭤ﴾(إبراهيم )26 :و ﴿ ﰉ ارْكُضْ ﴾(ص )41 :وأشباه ذلك (.)8(")7
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮊ ﮋﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛ ﮜﮝﮞ ﴾(سورة النساء ،اآلية)52:

( )1يف قوله تعاىل ﴿- :ﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺ[ ﴾ ...املائدة]6:
( )2ابن سوار ،املستنري ،ط )123/2( 1واهلذيل ،الكامل ،ط )328/1( 1وابن غلبون ،التذكرة ،ط)329/6( 1
( )3ابن خالويه ،احلجة ،ط )124/1( 4وابن زجنلة ،حجة القراءات ،د.ط ()223/1
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)416/ 2( 1
( )5ابن مهران ،الغاية ،ط)171/1( 2

( )6خبلف عنه والوجهان صحيحان عنه كما يف النشر (البنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)242/1( 3
تباعا هلا ،وإذا كان
كسرا فهو مكسور ا ً
( )7قال الداين"- :وتقريب ما رووه يف هذا الباب أن التنوين إذا كانت احلركة اليت تتبعها ً
فتحا فهو مضموم" (الداين ،جامع البيان ،ط)876/2( 1
ً

( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)416/ 2( 1
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قال النيسابوري﴿"- :
عمرو"(.)3

ﮒﮓ

﴾واببه

()1

علي وخلف وهشام
مدغما :محزة و ّ

()2

وأبو

(سورة النساء ( :)3اآلايت  20إىل )16
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞﭟ ﭠﭡ (﴾ ...سورة النساء ،جزء من اآلية )22:قال النيسابوري ﴿"- :ﭕ ﭖ﴾بكسر
نقال حلركة مهزة
النون اللتقاء الساكنني :أبو عمرو وعاصم ومحزة وسهل ويعقوب( ،)4الباقون :ابلضم ً
الوصل إىل ما قبلها(.)5
﴿ ﭘﭙ ﴾بكسر الواو للساكنني :عاصم وسهل ومحزة( ،)6الباقون :ابلضم.
قليال،
قليال ) ابلنصب :ابن عامر( )7على أصل االستثناء( )8أو مبعىن ّإال فعال أو أبوا ّإال ً
( ّإال ً
()10( )9
الباقون :ابلرفع على البدل وهو أكثر "
(سورة النساء ( :)3اآلايت  11إىل )01
( )1أي :اتء التأنيث لو أتى بعدها أحد هذه احلروف الستة :السني والثاء والصاد والزاي والظاء واجليم وأمثلتها عند السني﴿ ﮆ

ﮇﮈ ﴾[البقرة ،]261 :والثاء﴿ﭮﭯﭰ ﴾[الشعراء ،]141 :وحنوه والصاد﴿ ﮩﮪ ﴾[النساء ]72 :و
﴿ ﭯﭰ﴾ [احلج ،]42 :وليس غريمها ،والزاي ﴿ ﭬﭭ ﭮﭯ ﴾ [اإلسراء ،]79 :ال غري والظاء حنو قوله
تعاىل ﴿ :ﭜ ﭝﭞ ﴾[األنعام ،]138:واجليم ﴿ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [النساء ]36:و ﴿ ﯗﯘ ﴾ [احلج،]36:
ليس غريمها (ابن القاصح ،سراج القارئ املبتدي ،ط)76-73/1(4

( )2خبلف عنه (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )3 /2والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)242/1( 3
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)419/ 2( 1

( )4ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )96 /1واهلذيل ،الكامل ،ط)476/1( 1
( )5مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط( )293-294

( )6ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )96 /1واهلذيل ،الكامل ،ط)476/1( 1

( )7ابن الباذش ،اإلقناع ،د.ط ( )313/1وإمساعيل بن خلف ،العنوان ،د.ط ()84/1
( )8وعلى اإلتباع ملصاحف أهل الشام (الداين ،املقنع ،د.ط ()129/1

( )9مكي بن أيب طالب ،مشكل إعراب القرآن ،ط )221/1( 2وابن زجنلة ،حجة القراءات ،د.ط ()229-226/1
( )10النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)432/ 2( 1
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القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﮰ ﮱ ﴾(سورة النساء ،اآلية)16:

قال النيسابوري ﴿"- :ﮤ ﴾وحنوه( )1مثل﴿ ﮣ ﴾()2و﴿ ﯸ ﴾()3ابلياء اخلالصة:
يزيد والشموين( )4ومحزة يف الوقف (.)6(")5
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

ﯟﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾(سورة النساء ،اآلية )14:قال النيسابوري:

 ﴿"-ﯚ ﯛ

ﯜ﴾ابلتاء الفوقانية :ابن كثري وحفص واملفضل( )7وسهل( )8ويعقوب( ،)9الباقون بياء الغيبة "(.)10
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

النيسابوري ﴿" - :ﯹ ﯺ﴾واببه

()11

﴾(سورة النساء ،اآلية )13:قال

حنو﴿ ﯝ ﯞ ﯟ﴾(الرعد:

()12
علي وهشام " (.)13
ﮦ﴾(اإلسراءً )63 :
مدغما :أبوبكر ومحزة غري خلف و ّ

 ﴿)3ﮤ ﮥ

( )1أي :اهلمزة املفتوحة املكسور ما قبلها.
( )2سورة فصلت ،اآلية32:
( )3سورة النحل ،اآلية 41:وسورة العنكبوت :اآلية38:
( )4ابن سوار ،املستنري ،ط)126/2( 1

( )5البنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط )243/1( 3وعبد الفاتح القاضي ،البدور الزاهرة ،د.ط ()81/1
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)443/ 2( 1

( )7ابن جماهد ،السبعة ،ط )233/1( 2وابن سوار ،املستنري ،ط)126/2( 1
( )8ابن مهران ،الغاية ،ط )229/1( 2واهلذيل ،الكامل ،ط)328/1( 1

( )9ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )122 /1ويف النشر من رواية رويس ،ينظر ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()232/2
( )10النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)443/ 2( 1

( )11الباء الساكنة إذا وقع بعدها فاء ،ومجلة ما يف كتاب هللا مخسة مواضع (مكي بن أيب طالب ،التبصرة ،ط)362/1( 2
( )12لعله سهو ،فأبو عمرو هو من يدغم (ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )49 /1وابن سوار ،املستنري ،ط)129/2( 1
( )13النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)443/ 2( 1
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القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

 ...ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ﴾(سورة النساء ،جزء من اآلية)11:قال النيسابوريَ ( " -:وَال يُظْلَ ُمو َن ) ابلياء التحتانية :ابن
()2
علي ومحزة وخلف وهشام ويزيد وابن جماهد عن ابن ذكوان( ،)1الباقون بتاء اخلطاب "
كثري ،و ّ
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :
ﭩ ﭪﭫ ...

ﭟﭠ ﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨ

﴾(سورة النساء ،جزء من اآلية )77:قال النيسابوري ﴿"- :ﭥ ﭦ ﴾مدغما:

أبوبكر ( )3ومحزة " (.)4

(سورة النساء ( :)3اآلايت  01إىل )11
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﴾(سورة النساء ،اآلية )71:قال النيسابوري ﴿"- :ﭟ ﭠ ﴾وكل صاد ساكنة بعدها
()6
()5
علي ورويس( )7ومحزة غري العجلي (.)9(")8
:
اي
ز
ال
الصاد
إبمشام
دال
ّ
( )1ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )232/2والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط )243/1( 3فيكون ابن عامر بكماله يقرؤها ابلتاء.
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)443/ 2( 1

( )3لعله سهو ،فأبو عمرو ومحزة هم من يدغماهنا ،ينظر (إمساعيل بن خلف ،العنوان ،د.ط ( )83/1وابن الباذش ،اإلقناع،
د.ط ()313/1
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)443/ 2( 1

) (5حنو﴿ :ﭯﭰ ﴾ [األنفال]33:و ﴿ ﭳ﴾ [األنعام ]46:و ﴿ ﴾ [الزلزلة]6:و ﴿ﮤ ﴾ [يونس ]39:و

﴿ﭞ ﭟ

ﭠ﴾ [احلجر ]74:و ﴿ﭬﭭﭮ ﭯ﴾ [النحل ]7 :و ﴿ﭟ ﭠ﴾ [النساء ،]89:ينظر (أبو شامة ،إبراز املعاين،
د.ط ()417/1
( )6اإلمشام خل صوت الصاد بصوت الزاي ،فيمتزجان فيتولد منهما حرفًا ليس بصاد وال زاي ،واإلمشام يف عرف القراء يطلق
ابعتبارات أربعة ،أحدها خل حرف حبرف كما يف الصراط ،والثاين خل حركة أبخرى يف قيل وغيض وأشباههما ،والثالث
إخفاء احلركة فيكون بني اإلسكان والتحريك يف﴿- :ﯜﯝﯞ﴾[يوسف ،]11:والرابع ضم الشفتني بعد سكون احلرف،
وهو الذي أييت يف ابب الوقف ويف ابب وقف محزة وهشام ،ينظر (أبو شامة  ،مرجع سابق ()92-91/1

( )7ابن سوار ،املستنري ،ط)128/2( 1

( )8اهلذيل ،الكامل ،ط )497/1( 1وافقهم خلف العاشر.
( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)433/ 2( 1
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القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ...

﴾(سورة النساء ،جزء من اآلية )91:قال النيسابوري:

 ﴿"-ﮩ

()1
علي وخلف وابن عامر( ،)2وقرأ سهل ويعقوب واملفضل
و
ومحزة
عمرو
أبو
ا:
مدغم
ﮪ﴾ واببه
ً
ّ
حصرةً صدورهم ابلنصب والتنوين " (.)4

()3

التوجيه :قال النيسابوري "- :ومعىن حصرت صدورهم :ضاقت ،واحلصر الضيق واالنقباض
وهو يف موضع احلال إبضمار «قد» بداللة قراءة من قرأ حصرة ،وجعله الْ ُم َّربد( )5صفة ملوصوف حمذوف
()6
منصوب على احلال ،أي :جاؤوكم قوما حصرت ،وقيل :هو بيان جلاؤوكم"
(سورة النساء ( :)3اآلايت  11إىل )161
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾(سورة النساء،
اآلية )93:قال النيسابوري ( " - :فَعتَعثَعبَّعتُوا ) من التثبت
وخلف ( ،)9والباقون﴿ ﮬ﴾من التبني.

()7

()8
علي
و
محزة
:
وكذلك يف احلجرات
ّ

( )1أي :اتء التأنيث املتصلة ابلفعل عند ستة أحرف ،عند اجليم والسني والصاد والزاي والثاء والظاء ،ينظر (الداين ،التيسري ،ط2
()42/1

( )2ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )3/2وعبد الفتاح القاضي ،البدور الزاهرة ،د.ط ()84/1

( )3اهلذيل ،الكامل ،ط )327/1( 1وابن سوار ،املستنري ،ط )128/2( 1وابن اجلوزي ،زاد املسري ،ط.)446/1( 1
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)433/ 2( 1
( )5الْ ُم يّربد ،املقتضب ،د.ط ()124/4
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)469/2( 1

( )7التثَبت والتبَني مبعىن واحد ،قال الفراء :تقول العرب للرجل :ال تعجل إبقامة حىت تتبني ،وحىت تثبت (األزهري ،معاين القراءات،
ط )313/1( 1واملهدوي ،شرح اهلداية ،د.ط ()233/2

( )8يف قوله تعاىل ﴿- :ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯ﴾[احلجرات]6:
( )9ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )231 /2والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)244/1( 3
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السلَ َم ) مقصورا :أبو جعفر وانفع وابن عامر ومحزة وخلف واملفضل وسهل ( ،)1الباقون
( َّ
ابأللف " (.)2
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾ وهو والسلم مبعىن

االستسالم ،وقيل اإلسالم ،وقيل التحية يعين سالم أهل اإلسالم"

()3

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛﭜ

ﭝﭞﭟ (﴾...سورة النساء ،جزء من اآلية)95:

علي وخلف ( ،)4الباقون
قال النيسابوري ﴿"- :ﭖ﴾ابلنصب :أبو جعفر وانفع وابن عامر و ّ

﴿ﭖ﴾ابلرفع " (.)5

التوجيه :قال النيسابوري "- :من قرأ﴿ ﭖ﴾ابلنصب فعلى االستثناء من القاعدين أو على

احلال عنهم ،ومن قرأ ابلرفع؛ فعلى أنه صفة للقاعدين ،وجيوز أن يكون غري صفة للمعرفة ،وقرئ ابجلر
()7( )6
على أنه صفة املؤمنني "
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﮍ ﮎﮏ (﴾...سورة النساء ،جزء من اآلية )91:قال النيسابوري ﴿" - :ﮁﮂ﴾مشددة

( )1اهلذيل ،الكامل ،ط )332/1( 1وابن سوار ،املستنري ،ط )128/1( 1وابن اجلوزي ،زاد املسري ،ط)433/1( 1
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)468/ 2( 1
( )3النيسابوري ،مرجع سابق ،ط)493/2( 1

( )4ابن شريح ،الكايف ،ط )121/1( 1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()231/2
( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)468/ 2( 1

( )6وقرئ شا ًذا ابجلر على أنه صفة املؤمنني ،ينظر (أبو شامة ،إبراز املعاين ،د.ط ()421/1
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)498-499/2( 1
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التاء :البزي وابن فليح (.)2(")1
(سورة النساء ( :)3اآلايت  161إىل )114
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ... ﴿- :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲﭳ ﭴﭵ

ﭶ ﭷﭸﭹ ( ﴾...سورة النساء ،جزء من اآلية)716:

قال النيسابوري﴿" -:ﭲﭳﭴ﴾ عباس( )3ابالختالس " (.)4
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ (﴾...سورة النساء ،جزء من اآلية )714:قال النيسابوري﴿" - :

ﮟ﴾واببه بغري مهز :أبو عمرو ويزيد واألعشى واألصبهاين عن ورش ومحزة يف الوقف (.)6(")5
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﴾(سورة النساء ،اآلية )112:قال النيسابوري ( "- :بَيرًّاي ) ابلتشديد :يزيد والشموين ( )7ومحزة
يف الوقف (.)9(")8

( )1سبق الكالم على مثلها عند قوله تعاىل﴿- :ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ[﴾ ...آل عمران ]123:ينظر ص 82
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)468/ 2( 1

( )3يشم التاء فيهما شيًا من اجلر ،ينظر (ابن جماهد ،السبعة ،ط )136/1( 2وأبو شامة ،إبراز املعاين ،د.ط ()323/1
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)486/ 2( 1

( )5اهلذيل ،الكامل ،ط )392/1( 1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( 371-372/1و)432
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)486/ 2( 1

( )7قال ابن مهران"- :أبو جعفر ،وعاصم برواية األعشى عن أيب بكر ،يرتكان كل مهزة ساكنة  ...ويرتكان من اهلمزة املتحركة
أيضا مثل ...وزاد أبو جعفر ترك اهلمز من قوله ﴿- :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾[النساء  "... ]112وهذا يعين أن أاب جعفر انفرد هبذه
الكلمات (ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ()32-31/1

( )8ابن سوار ،املستنري ،ط )476/1( 1والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)81/1( 3

( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط )486/ 2( 1وقرأه أبو جعفر ابهلمز يف املتواتر ،لتقيد ابن اجلزري بع (برئ وبري ون) فق من
هذا الباب.
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(سورة النساء ( :)3اآلايت  113إىل )112
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾(سورة النساء ،اآلية)114:
قال النيسابوري ( " - :يعُ ْؤتي ييه ) ابلياء :أبو عمرو ومحزة وخلف وقتيبة وسهل ( ،)1الباقون ابلنون " (.)2
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﭻ ﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ﴾(سورة النساء ،اآلية)775:

قال النيسابوري ﴿"- :ﭻ ﴾﴿ ﭾ﴾مثل﴿ ﮣ﴾(آل عمران" )93 :

()4( )3

القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﴾(سورة النساء ،اآلية )763:قال النيسابوري﴿"- :

ﮊ

﴾بضم الياء وفتح اخلاء وكذلك يف «مرمي»( )5و «حم املؤمن»( :)6أبو عمرو وسهل ويعقوب وابن كثري

( )1ابن مهران ،الغاية ،ط )227/1( 2واملبسوط ،د.ط ()123 /1
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)476 /2( 1

وعلي وخلف وحفص واملفضل وعباس وسهل وزيد عن يعقوب ابإلشباع ،وقرأه أبو
( )3أي :ابن كثري وانفع غري قالون وابن عامر ّ
جعفر وقالون ويعقوب غري زيد وأبو عمرو يف رواية اليزيدي طريق أيب أيوب اهلامشي ابالختالس ،الباقون ساكنة اهلاء ،ينظر
(ص .)98
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)476/ 2( 1

( )5يف قوله تعاىل ﴿- :ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﴾[مرمي]62:
( )6يف قوله تعاىل:

 ﴿ -ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻﯼﯽ ﴾[غافر]42:
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ويزيد وأبو بكر ()1ومحاد( ،)2اآلخرون ابلعكس (.)4(")3
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡ﴾(سورة النساء ،اآلية )765:قال النيسابوري ( " - :إيبْراَ َه َام ) وما
بعده يف هذه السورة ( :)5هشام وكذلك روى املوصلي عن األخفش عن ابن ذكوان (.)7(")6
(سورة النساء ( :)3اآلايت  111إىل )131
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ

ﭝﭞ ﭟﭠ ( ﴾...سورة النساء ،جزء من اآلية )767:قال النيسابوري ﴿" - :ﭝ﴾ من
صا َحلَا ) من التصاحل وإدغام التاء يف الصاد
علي ومحزة وخلف ( ،)8الباقون ( يَ َّ
اإلصالح :عاصم و ّ
(.)10(")9
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ

ﯵ﴾ (سورة النساء ،اآلية )744:قال النيسابوري ﴿" - :ﯩ ﯪ﴾حيث كان

()11

بغري مهز:

رويسا يقرؤها بفتح الياء وضم اخلاء كنافع.
( )1ابن مهران ،الغاية ،ط )227/1( 2إطالق املصنف يعقوب هنا فيه نظر؛ألن ً
( )2الداين ،جامع البيان ،ط)1216/3( 1

( )3أي :بفتح حرف املضارعة ،وضم اخلاء مبنيًا للفاعل ،ينظر (البنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)246/1( 3
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)476/ 2( 1
( )5يف قوله تعاىل- :

﴿ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﴾[النساء]163:

( )6ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )221/6والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)172/1( 3
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)476/ 2( 1

( )8ابن سوار ،املستنري ،ط )112/1( 1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()232/2

( )9مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ( )378/1وابن زجنلة ،حجة القراءات ،د.ط ()213/1
( )10النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)329 /2( 1

( )11ابلياء يف عشرة مواضع ﴿ﯩ ﯪﯫ﴾ [النساء ]133 :و [األنعام ]133 :و [إبراهيم ]17 :و [فاطر]16 :
ﮕﮖﮗﮘﮙ ﴾

[األنعام]37 :

﴿ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﴾

[اإلسراء]34 :

[الشورى 24:و ،]33ينظر (البنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)96/1( 3
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﴿ﮔ

﴿ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾﴿ ،ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﴾

األعشى وأوقية وورش من طريق األصفهاين ومحزة يف الوقف (.)2(")1
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ... ﴿-ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ

ﭷﭸ ﭹ﴾(سورة النساء ،جزء من اآلية )745:قال النيسابوريَ ( " - :وإي ْن تَعلُوا ) بواو واحدة:
ابن عامر ومحزة ( ،)3الباقون ابلواوين " (.)4
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﭰ ﭱ﴾ بواوين ،من لوى يلوي إذا فتل ،وبواو واحدة من

الوالية ،واملعىن :وإن تلووا ألسنتكم عن شهادة احلق وحكومة العدل﴿ ﭲ ﭳ﴾ عن الشهادة مبا
()6
عندكم أو إن وليتم إقامة الشهادة أو تركتموها ("... )5
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ(﴾ ...سورة النساء ،جزء من اآلية )742:قال النيسابوري﴿"- :
ﮃ﴾ و﴿ﮈ﴾كالمها على ما مل يسم فاعله ( )7من التنزيل واإلنزال :ابن كثري وابن عامر وأبو عمرو
()8
أيضا " (.)9
والباقون ﴿:ﮃ﴾و﴿ ﮈ﴾مبنيني للفاعل من التنزيل واإلنزال ً

القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ...

﴾(سورة النساء ،جزء من اآلية )731:قال

( )1وأبو جعفر كذلك (اهلذيل ،الكامل ،ط 392/1( 1و )391وابن سوار ،املستنري ،ط 493/1( 1و)496
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)329/ 2( 1

( )3الداين ،التيسري ،ط )79/1( 2وابن الباذش ،اإلقناع ،د.ط ()313/1
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)329/ 2( 1

علي الفارسي ،احلجة للقراء السبعة ،ط )183/3( 1والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)246/1( 3
( )5لالستزادة ،ينظر (أبو ّ
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)312/2( 1

( )7ابن خالويه ،احلجة ،ط )129/1( 4وابن زجنلة ،حجة القراءات ،د.ط( )216/1

( )8ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )232/6والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)246/1( 3
( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)329/ 2( 1
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مشددا مبنيا للفاعل :عاصم ويعقوب ( )1الباقون مبنيا للمفعول " (.)2
النيسابوري﴿"- :ﯦﯧ﴾ ً
(سورة النساء ( :)3اآلايت  131إىل )121
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ

علي
ﯜ﴾(سورة النساء ،اآلية )735:قال النيسابوري ﴿" - :ﯔ ﯕ﴾بسكون الراء :محزة و ّ
وخلف وعاصم غري األعشى ( ،)3الباقون ابلفتح " (.)4
()5
الدرك
الدرك أدراك كفرس وأفراس ،ومجع ْ
التوجيه :قال النيسابوري "- :قال أبو حامت  :مجع َ
()7( )6
أدرك ك َف ْلس وأفلُس "
ُ

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮒ ﮓﮔﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛﮜ

ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾(سورة النساء ،اآلية )756:قال النيسابوري﴿" - :
ﮝ﴾ابلياء :حفص ( )8وعياش ( ،)9الباقون ابلنون " (.)10
(سورة النساء ( :)3اآلايت  124إىل )121
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

( )1األهوازي ،الوجيز ،ط )163/1( 1وسب اخلياط ،املبهج ،رسالة دكتوراه ،حتقيق :عبد العزيز بن انصر السرب ،د.ط
()463/1

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)329/ 2( 1

( )3ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )124 /1وابن غلبون ،التذكرة ،ط )312/1( 1واهلذيل ،الكامل ،ط)331/1( 1
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)318/ 2( 1
( )5الرازي ،التفسري الكبري ،ط)231/11( 3

( )6لالستزادة ،ينظر (املهدوي ،شرح اهلداية ،د.ط ( )237/2وحممد حميسن ،املغين ،ط)422/1( 2
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)322/2( 1

( )8ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )233/6والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)249/1( 3
( )9هناك تصحيف ،والصواب عباس (ابن مهران ،الغاية ،ط)232/1( 2
( )10النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)318/ 2( 1
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ﯻﯼﯽﯾﯿﰀ ﰁ﴾(سورة النساء ،اآلية)753:
قال النيسابوري ﴿"- :ﯺ ﯻ﴾بتشديد الدال مع سكون العني ( :)1أبو جعفر وانفع غري
ورش( ،)2وقرأ ورش مفتوحة العني مشددة " (.)3
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭑﭒﭓ ﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙﭚ

ﭛ ﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧ﴾(سورة النساء ،اآلية)755:
علي وهشام وأبو عمرو ( )4وعن محزة (.)6(")5
قال النيسابوري﴿"- :ﭟﭠ﴾ ابإلدغامّ :
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾(سورة النساء،

اآلية )757:قال النيسابوري ﴿" - :ﮖ ﮗ﴾مظهرا واببه ( :)7احللواين عن قالون "

()9( )8

القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ...﴿-ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

وع َدا واعتدى ،إذا جاوز َّ
احلد وظلم ،ولو قرئت (وال تَع َع ُّدوا)
( )1هي يف األصل :ال تعتدوا ،فأدغمت التاء يف الدال ُ
وشددتَ ،
بفتح العني وتشديد الدال فاألصل فيها :تَعتدوا أيضا ،يقال :أعدَّى ي ي
عدي إعداء ،األصل فيها :اعتدى يعتدي اعتداء (األزهري،
َ
ً
ُ
معاين القراءات ،ط )322/1(1والوجه الثاين لقالون :اختالس حركة العني مع التشديد للدال أيضا ،وعرب عنه ابإلخفاء وهي

رواية املغاربة عنه ،ومل يذكروا غريه وروى الوجهني عنه الداين ،وقال :إن اإلخفاء أقيس واإلسكان آثر ،ينظر (البنا ،إحتاف

فضالء البشر ،ط)249/ 1( 3

( )2مكي بن أيب طالب ،التبصرة ،ط )483/1( 2وابن شريح ،الكايف ،ط)122/1( 1
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)324 /2( 1

( )4أبو عمرو يدغم الالم من هل ترى يف امللك واحلاقة فق (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )8/2ولعل صواهبا أبو عمر عن محزة؛
ألن أاب عمرو يقرأ ابإلظهار.

( )5هناك سق حىت يستقيم الكالم ،وهو ُخ ْلف (ابن اجلزري ،مرجع سابق ،د.ط ()9/2
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)324/ 2( 1

( )7أي :الالم من بل وقل إذا أتى بعدها راء مثل ﴿ - :ﯙﯚ﴾[ اإلسراء]24:ينظر (ابن سوار ،املستنري ،ط)112/2 ( 1
( )8سب اخلياط ،املبهج ،د.ط ( )192/1وهو غري مقروء به ،ينظر (البنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)396/1( 3
( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)324/ 2( 1
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ﰉﰊﰋ﴾ (سورة النساء ،جزء من اآلية )726:قال النيسابوريَ ( " - :سيُع ْؤتيي يه ْم ) محزة وخلف
وقتيبة ( ،)1الباقون ابلنون " (.)2
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ... ﴿- :ﭪ ﭫ ﭬ﴾(سورة النساء ،جزء من

اآلية )724:قال النيسابوري ﴿" - :ﭬ﴾بضم الزاي حيث كان ( :)3محزة وخلف
ابلفتح" (.)5

()4

والباقون

التوجيه :قال النيسابوري "- :من قرأ بضم الزاي ،فعلى أنه مجع َزبْر ،وهو الكتاب كقدر
()7( )6
وقدور "
(سورة النساء ( :)3اآلايت  116إىل )112
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ

ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾(سورة النساء ،اآلية  )716قال
النيسابوري ( " - :فَ َسنَ ْح ُش ُرُه ْم ) ابلنون :املفضل ( ،)8الباقون ابلياء " (.)9

( )1ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )123/1وابن سوار ،ط)112/2( 1
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)324/ 2( 1

(﴿ )3ﯕ﴾ هنا ،ويف [سبحان ، ]33 :و ﴿ﭿ ﴾ يف [األنبياء ،]123 :ينظر (ابن الباذش ،اإلقناع ،د.ط ()316/1
( )4ابن الفحام ،التجريد ،د.ط ( )376/1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()233/2
( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)324/ 2( 1
( )6ابن أيب مرمي ،املوضح ،ط)294/1( 1

( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)332/2( 1

( )8اهلذيل ،الكامل ،ط )332/1( 1وابن سوار ،املستنري ،ط)113/1( 1
( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)333/ 2( 1
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الفصل الثالث
القراءات القرآنية

الواردة يف سورة املائدة
(دراسة وصفية حتليلية)

111

(سورة املائدة ( :)2اآلايت  1إىل )11
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ... ﴿-ﯡﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾(سورة املائدة،

اآلية )6:قال ﴿" - :ﯡﯢ﴾ابلنون اخلفيفة :روي عن رويس ( ،)1الباقون مثقلة.
﴿ ﯣ﴾يف املوضعني

()2

بسكون النون :ابن عامر وإمساعيل وأبوبكر ومحاد

()3

ويزيد من

طريق ابن وردان ( ،)4الباقون ابلفتح " (.)5
التوجيه :قال النيسابوري "- :الشنآن ابلتحريك والتسكني ،مصدر شنَأْته أشنؤه ،وكالمها شاذ،

فالتحريك شاذ يف املعىن؛ ألن فعالن من بناء احلركة واالضطراب كالضرابن واخلفقان ،والتسكني شاذ
()7( )6
يف اللفظ؛ ألنه مل جييء شيء من املصادر عليه ،قاله اجلوهري "
"﴿ ﯥﯦ ﴾بكسر اهلمز :ابن كثري أبو عمرو( ،)8الباقون ابلفتح "(.)9
التوجيه :قال النيسابوري "- :قوله ﴿:ﯥﯦ ﴾من قرأ بكسر اهلمزة فهو شرط ،وجوابه
أحدا حكاه عنه غريه،
( )1قال ابن اجلزري يف النشر "- :انفرد أبو العالء اهلمداين عنه-أي :رويس-بتخفيف جيرمنكم ال أعلم ً
ولعله سبق قلم إىل رويس من الوليد عن يعقوب فإنه رواه عنه كذلك وتبعه على ذلك اجلعربي فوهم فيه" (ابن اجلزري ،النشر،
د.ط ()246/2

( )2هنا والذي يليه يف هذه السورة يف قوله ﴿- :ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ[﴾ ...املائدة]8 :
( )3الداين ،جامع البيان ،ط)1222/3( 1

( )4ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )126 /1واهلذيل ،الكامل ،ط )332/1( 1واختلف عن ابن مجاز (ابن اجلزري ،النشر،
د.ط ()233/2

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)342 /2( 1
( )6اجلوهري ،الصحاح ،ط)39/1( 4

( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط )344/2( 1ما نقله النيسابوري عن اجلوهلري فيه نظر؛ ألن ابب عامر قرأ هبا ،وهو أكرب
القراء سنا وأعالهم سندا ،وال يلتفت لطعن الطاعنني فيها.

( )8ابن جماهد ،السبعة ،ط )242/1( 2ومكي بن أيب طالب ،التبصرة ،ط)484/1( 2
( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)342/ 2( 1
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ما يدل عليه ﴿ ﯡ ﯢ﴾ ،ومن قرأ بفتح «أن» فمعناه التعليل ،أي :ألن صدوكم ،قيل :هذه
القراءة أوىل؛ ألن املراد منع أهل مكة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-واملؤمنني يوم احلديبية عن
()2( )1
العمرة ،والسورة نزلت بعد احلديبية "
﴿ ﯲ ﯳ﴾بتشديد التاء :البزي وابن فليح (.)3
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾(سورة املائدة،
اآلية)4:قال ﴿" -:ﭓ﴾و﴿ ﮇﮈ﴾( )4كما مر يف البقرة.
اخ َش ْويين ) ابلياء يف الوقف ( :)5سهل ويعقوب "
( َو ْ

()7( )6

القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

( )1الرازي ،التفسري الكبري ،ط)282/11( 3

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)344/2( 1
( )3سبق الكالم على مثلها عند قوله تعاىل﴿ -:ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ[﴾...آل عمران ]123:ينظر ص 82
( )4قال النيسابوري﴿"- :ﭓ﴾ بتشديد الياء :يزيد ،الباقون :ابلسكون و ﴿ ﮇﮈ﴾ بكسر النون وضم الطاء :أبو عمرو

وسهل ويعقوب ومحزة وعاصم وكسر الطاء :يزيد ،الباقون :بضمهما"(النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط )469/1( 1وينظر
(ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )224 / 2والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط )179/1( 3وكسر النون يف اضطر للتخلص من

الساكنني وكذلك كل ما التقى فيه ساكنان من كلمتني اثلث اثنيهما مضموم ضمة الزمة ،ويبدأ الفعل الذي يلي الساكن

األول ابلضم ،وأول الساكنني أحد حروف "لتنود" والتنوين (البنا ،مرجع سابق ،ط)178/1( 3

﴿ ﯫ ﯬﯭ

موضعا ،من ذلك يف النساء
( )5وكذلك فيما ذهبت الياء فيه يف الوصل اللتقاء الساكنني وهي مثانية عشر
ً
ﯮ﴾ ،ويف املائدة ﴿ﭹﭻ ﴾ ،ويف يونس ﴿ﯓﯔ﴾ ،ومثله يف األنبياء ويف األنعام ﴿ ﯔ ﯕﯖ﴾ على قوله
من قرأ ابلضاد املعجمة( ...اهلذيل ،الكامل ،ط)438/1 ( 1

( )6اهلذيل ،مرجع سابق و ابن سوار ،املستنري ،ط)126/2( 1
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)342/ 2( 1
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ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ (﴾...سورة املائدة ،جزء من اآلية)2:

علي واملفضل وحفص ويعقوب واألعشى يف اختياره
قال ﴿"-:ﭟ﴾ابلنصب :ابن عامر وانفع و ّ
( ،)1الباقون ابجلر " (.)2
التوجيه :قال النيسابوري "- :اختلف الناس يف مسح الرجلني ويف غسلهما ،فنقل القفال

()3

علي الباقر ( -)4رضي
يف تفسريه عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعيب وأيب جعفر حممد بن ّ
هللا عنه -أن الواجب فيهما املسح وهو مذهب اإلمامية ،ومجهور الفقهاء واملفسرين على أن فرضهما
الغسل( ،)5وقال داوود ( :)6جيب اجلمع بينهما  ،وقال احلسن البصري وحممد بن جرير الطربي :املكلف
خمري بني املسح والغسل ،حجة من أوجب املسح قراءة اجلر يف ﴿ :ﭟ﴾ عط ًفا على﴿ :
ﭞ﴾ وال ميكن أن يقال إنه كسر على اجلوار كما يف قوله« :حجر ضب خرب»؛ ألن ذلك مل
أيضا إنه جاء حيث ال لبس وال عطف خبالف اآلية ،وأما القراءة ابلنصب،
جييء يف كالم الفصحاء ،و ً

فيكون للعطف على حمل ﴿ ﭞ﴾ ،حجة اجلمهور أخبار وردت ابلغسل وأن فرض الرجلني حمدود
إىل الكعبني والتحديد إمنا جاء يف الغسل ال يف املسح ،والقوم أجابوا أبن أخبار اآلحاد ال تعارض
القرآن وال تنسخه ،فزعم اجلمهور أن قراءة النصب ظاهرة يف العطف على مفعول ﴿ :ﭘ﴾ وإن
( )1اهلذيل ،الكامل ،ط )333/1( 1وسب اخلياط ،املبهج ،د.ط ()468/1
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)342/ 2( 1

علي بن إمساعيل ،عامل خراسان ،القفال الكبري ،قال الشيخ حمي الدين النواوي :إذا ذكر القفال
( )3هو القفال الشاشي حممد بن ّ
الشاشي فاملراد هو ،وإذا قيل :القفال املروزي ،فهو القفال الصغري الذي كان بعد األربع مائة ،قال :مث إن الشاشي يتكرر ذكره
يف التفسري واحلديث واألصول والكالم ،وأما املروزي فيتكرر يف الفقهيات ،مولده سنة إحدى وتسعني ومائتني ،ووفاته سنة
مخس وستني وثالث مائة (الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ط)283/16( 3

علي بن أيب طالب رضي هللا عنهم أمجعني ،امللقب الباقر ،أحد
علي بن احلسني بن ّ
( )4هو أبو جعفر حممد بن زين العابدين ّ
األئمة االثين عشر يف اعتقاد اإلمامية ،وهو والد جعفر الصادق ،وإمنا قيل له الباقر ألنه تبقر يف العلم ،أي توسع ،ومولده سنة
سبع ومخسني للهجرة ،وتويف سنة ثالث عشرة ومائة ،ونقل إىل املدينة ودفن ابلبقيع يف القرب الذي فيه أبوه (ابن خلكان،
وفيات األعيان ،د.ط ()194/4

( )5الشوكاين ،نيل األوطار ،ط)212/1( 1

( )6داوود بن علي بن خلف األصبهاين ( 292- 221ه) ،امللقب ابلظاهري ،تنسب إليه الطائفة الظاهرية ،ومسيت بذلك
ألخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس ،تويف يف بغداد (الزركلي ،األعالم ،ط)333/2( 13
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كان أبعد من﴿ :ﭝ﴾ وقراءة اجلر تنبيه على وجوب االقتصاد يف صب املاء؛ ألن األرجل تغسل
()2
ابلصب ،فكانت مظنة لإلسراف("...)1
(سورة املائدة ( :)2اآلايت  11إىل )11
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬ ﴾...
(سورة املائدة ،جزء من اآلية)13 :
()3
ي
علي واملفضل ( ،)4الباقون﴿ﮫ﴾"(.)5
قال ( " - :قاسيَةً ) محزة و ّ

أيضا إال أهنا أبلغ كعليم
التوجيه :قال النيسابوري "- :من قرأ ( قسيَّة ) ،فبمعىن القاسية ً
()7( )6
وعامل "
(سورة املائدة ( :)2اآلايت  16إىل )12
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫ﴾(سورة املائدة ،اآلية)66 :

( )1الرازي ،التفسري الكبري ،ط)323/11( 3

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط )339/2( 1ابختصار.
( )3الصواب ( قَ يسيَّةً ) بتشديد الياء من غري ألف (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط (  )234/2والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط( 3
)231/1
( )4ابن سوار ،املستنري ،ط )116/2( 1وابن اجلوزي ،زاد املسري ،ط)329/1( 1
( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)369/ 2( 1

( )6ابن خالويه ،احلجة ،ط )127/1( 4وابن زجنلة ،حجة القراءات ،د.ط ()223/1
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)368/2( 1
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قال ﴿"- :ﯠ﴾ابإلمالة :قتيبة ونصري وأبو عمرو ( )1حيث كان (.)3(")2
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ

ﭿ ﮀﮁﮂ ﴾(سورة املائدة ،اآلية)62 :
قال ﴿"- :ﭾ ﭿ ﴾بغري مهزة حيث وقعت :أبو عمرو ويزيد واألعشى( )4وورش ومحزة يف
الوقف (.)6(")5
(سورة املائدة ( :)2اآلايت  11إىل )36
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾(سورة املائدة ،اآلية )61 :قال- :
"﴿ﮖ﴾ابلنون اخلفيفة روى املع ّدل عن زيد "

()8( )7

القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ

ﮬﮭ ﮮ ﮯ﴾(سورة املائدة ،اآلية )67 :قال ﴿" - :ﮧ ﮨ﴾بفتح ايء املتكلم ( :)9أبو
( )1رويت يف النشر عن الكسائي من رواية الدوري ،وانفرد النهرواين عن ابن فرح عن الدوري عن أيب عمرو إبمالته مل يروه غريه
(ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )38/2وقلل األزرق خبلفه.

( )2هنا ويف الشعراء يف قوله تعاىل ﴿ -:ﯯﯰﯱﯲ﴾ [الشعراء]132 :
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)393/ 2( 1
( )4ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ()32-31/1

( )5عبد الفتاح القاضي ،البدور الزاهرة ،د.ط ()73/1
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)393/ 2( 1

( )7اهلذيل ،الكامل ،ط )323/1( 1وابن سوار ،املستنري ،ط )119/2( 1وابن اجلوزي ،زاد املسري ،ط )339/1( 1وهي
شاذة.

( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)399/ 2( 1
( )9اصطلح العلماء على تسميتها ايء اإلضافة" ،وهي ايء زائدة آخر الكلمة فليست بالم الفعل ،وتتصل ابالسم والفعل واحلرف،
ويصح أن حتذف وأن يكون مكاهنا هاء الغائب وكاف املخاطب ،مث إن الفتح واإلسكان فيها لغتان فاشيتان يف القرآن وكالم

العرب ،واإلسكان فيها هو األصل األول؛ ألهنا مبنية واألصل يف البناء السكون والفتح أصل اثن (البنا ،إحتاف فضالء البشر،
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جعفر وانفع(.)2(")1
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾(سورة املائدة ،اآلية)46 :

قال ﴿" - :ﭑﭒ﴾بكسر النون )3(:يزيد وقرأ ورش بفتح النون موصولة

()4

﴿ ﭯ﴾( )5بسكون السني حيث كان :أبو عمرو " (.)6
(سورة املائدة ( :)2اآلايت  31إىل )31
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

ﭚ ﭛ ﭜﭝ (﴾...سورة املائدة ،جزء من اآلية )36 :قال ﴿"- :ﭔ﴾بضمتني :ابن كثري وأبو
عمرو وسهل ويعقوب ويزيد وعلي( ،)7الباقون بسكون العني(.)9(")8
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ

ط)143/1( 3

( )1وأبو عمرو وحفص (إمساعيل بن خلف ،العنوان ،د.ط ( )87/1و (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()236/2

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)399/ 2( 1
ي ي
اج يل) (ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ()126/1
( )3أي :بكسر اهلمزة ونقل حركتها إىل نون م ْن (م ين ْ
( )4على أصله بنقل حركة اهلمزة املفتوحة إىل النون (ابن مهران ،مرجع سابق) والضباع ،البهجة املرضية ،د.ط ()64 /1

( )5وكذلك رسلكم ورسلهم وسبلنا إذا كان بعد الالم حرفان ،إبسكان السني والباء حيث وقع (الداين ،التيسري ،ط)83/1( 2
وأبو شامة ،إبراز املعاين ،د.ط ()429/1

( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)399/ 2( 1

( )7األهوازي ،الوجيز ،ط )163/1( 1وابن اجلزري ،حتبري التيسري ،ط)346/1( 1
( )8أي :عني الكلمة ،أي :بسكون احلاء.

( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)371/ 2( 1
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ﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢ (﴾...سورة املائدة ،جزء من اآلية)44 :
اخ َش ْويين ) ابلياء يف احلالني :سهل ويعقوب( )1وابن شنبوذ عن قنبل( )2وافق أبو
قالَ ( "- :و ْ
عمرو ويزيد وإمساعيل يف الوصل(.)4(")3
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮮ ﮯﮰﮱ ﯓ ﯔﯕﯖ ﯗ

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ(﴾ ...سورة املائدة ،جزء من اآلية )35 :قال:

()5
علي ،وافق أبو عمرو وابن كثري وابن عامر ويزيد يف﴿
فع
ر
ابل
"﴿ﯕ ﴾وما بعدهّ

ﯝ

﴾ابلرفع(.)7(")6

التوجيه :قال النيسابوري "- :من قرأ املعطوفات كلها ابلنصب فظاهر( ،)8ومن قرأ ما سوى
األول ابلرفع؛ فللعطف على حمل النفس؛ إذ املعىن :وكتبنا عليهم يف التوراة النفس ابلنفس ،إما إلجراء
ّ

َكتَعْبنا جمرى قلنا وإما بطريق احلكاية كقولك :كتبت احلمد هلل وقرأت سورة﴿ ﭑﭒ﴾ ،وإما على
()10( )9
سبيل االست ناف "

( )1األهوازي ،الوجيز ،ط)167/1( 1

( )2اهلذيل ،الكامل ،ط )434/1( 1وهي شاذة عن قنبل.
( )3ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()184/2

( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)371/ 2( 1
( )5أي :األنف واألذن والسن واجلروح.

( )6الطربي ،التلخيص ،د.ط ( )247/1وابن الفحام ،التجريد ،د.ط( )377/1

( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)371/ 2( 1

( )8إبضمار َّ
أن وهذا مذهب األخفش ومذهب سيبويه نسق على قوله ﴿- :ﮱ ﯓ ﯔ﴾(ابن زجنلة ،حجة القراءات،
د.ط ()226/1

( )9مكي بن أيب طالب ،مشكل إعراب القرآن ،ط)229/1( 2
( )10النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)379/2( 1
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"﴿ ﯙ ﴾واببه( )1بسكون العني( :)2انفع (.)4(")3
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ

ﭻ ﭼﭽ ﴾(سورة املائدة ،اآلية )31 :قال﴿"- :ﭭ ﴾ابلنصب( :)5محزة ،الباقون
ابجلزم"(.)6
التوجيه :قال النيسابوري"- :ومن قرأ﴿

ﭭ

﴾ابجلزم ،فإما إخبار عما قيل هلم يف ذلك

الوقت من احلكم مبا تضمنه اإلجنيل ،أي :قلنا هلم ليحكموا مبا فيه ،وإما أمر مستأنف للنصارى ابحلكم
منسوخا
مبا فيه كتاهبم من الدالئل الدالة على نبوة حممد -صلى هللا عليه وسلم ،-أو مما مل يصر
ً
ابلقرآن ،ومن قرأ ابلنصب؛ فمأنه علة فعل حمذوف يدل عليه ما تقدمه ،أي :وألجل حكمهم مبا فيه،
()8( )7
آتيناهم كتاهبم "
(سورة املائدة ( :)2اآلايت  30إىل )20
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

﴾(سورة املائدة ،اآلية )32 :قال ( "- :تَعْبعغُو َن ) بتاء اخلطاب :ابن عامر واخلراز عن هبرية( ،)9الباقون

مفردا أو مثىن حنو﴿- :ﯟﯠﯡﯢﯣﯤ﴾[التوبة ]61:و﴿ ﮎﮏﮐ﴾[لقمان( ]9:ابن
منكرا أو ً
( )1كيفما أتى معرفًا أو ً
القاصح ،سراج القارئ املبتدي،ط)177/1( 4

( )2عني الكلمة أي :الذال.

( )3مكي بن أيب طالب ،التبصرة ،ط )483/1( 2وابن الباذش ،اإلقناع ،د.ط ()316/1
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)371/ 2( 1

( )5أي :بكسر الالم وفتح امليم (ابن الباذش ،اإلقناع ،د.ط ( )319/1وقرأ الباقون إبسكان الالم وجزم امليم (ابن جماهد ،السبعة،
ط)244/1( 2
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)371/ 2( 1

( )7لالستزادة ،ينظر (مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ()412/1
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)378-379/2( 1

( )9اهلذيل ،الكامل ،ط )334/1( 1واألهوازي ،الوجيز ،ط)166/1( 1
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ابلياء "(.)1
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕﮖ

ﮗﮘﮙﮚ ﴾(سورة املائدة ،اآلية.)54 :

علي وخلف( ،)2وقرأ أبو عمرو وسهل
قالَ ( "- :ويَع ُق ُ
ول ) ابلواو وابلرفع :عاصم ومحزة و ّ
ول ) بدون واو العطف"(.)5
ويعقوب ابلنصب ،عياش( :)4خمري ،الباقون ( يَع ُق ُ

()3

القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ...

﴾(سورة املائدة ،جزء من

اآلية )34 :قال ﴿" - :ﮟﮠ﴾( )6ابإلظهار :أبو جعفر وانفع وابن عامر ،الباقون ابإلدغام " (.)7
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ

ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐﰑﰒ ﰓﰔ ﰕ ﰖ﴾(سورة املائدة ،اآلية )39 :قال ﴿" - :ﰏ﴾ ابجلر:
وعلي ( ،)8الباقون ابلنصب عط ًفا على حمل﴿ ﰄﰅ﴾( )9وقرأ أبو عمرو
أبو عمرو وسهل ويعقوب ّ

( )1النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)377 /2( 1
( )2ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ()129/1
( )3اهلذيل ،الكامل ،ط)334/1( 1

( )4تصحيف ،والصواب عباس خمري (اهلذيل ،الكامل ،ط)333/1( 1
( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)377/ 2( 1

( )6رسم بدالني يف مصاحف املدينة والشام ،وبدال واحدة يف املصاحف الباقية فكل من القراء وافق مصحفه ومها لغتان :اإلدغام
لتميم واإلظهار ألهل احلجاز ،وقد جاء التنزيل ابألمرين ﴿- :ﭮﭯ ﭰﭱ ﭲﭳﭴ ﭵ ﭶ ﴾[النساء﴿،]113:ﭗ

ﭘﭙ﴾ [احلشر( ]4:ابن أيب داود ،كتاب املصاحف ،ط )144/1( 1وأبو شامة ،إبراز املعاين ،د.ط ( )431/1

( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)377/ 2( 1

( )8الطربي ،التلخيص ،د.ط ( )232/1واهلذيل ،الكامل ،ط)333/ 1( 1

( )9املهدوي ،شرح اهلداية ،د.ط ( )269/2وحممد حميسن ،املغين ،ط)23/2( 2
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علي غري ليث ( )1وأيب محدون ومحدويه ( )2وابن رستم الطربي عن نصري طريق ابن مهران ( )3ابإلمالة
و ّ
" (.)4
(سورة املائدة ( :)2اآلايت  21إىل )21
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭯﭰ ﭱﭲ ﴾(سورة املائدة ،اآلية)37 :

()5
علي وهشام(.)7(")6
و
محزة
مدغما:
قال ﴿"- :ﭢﭣ﴾واببه
ّ

القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﴾(سورة املائدة ،اآلية)62:

( )1ابن سوار ،املستنري ،ط)122/2( 1
( )2قال ابن مهران"- :ومحزة يف رواية العجلي وخلف عن سليم عنه ،والكسائي يف رواية أيب احلارث وأيب محدون ومحدون بن
ميمون ،وخلف يف اختياره ال مييلون منه إال ما يتكرر الراء فيه حنو﴿- :ﯤ﴾و﴿ ﯭ ﴾و﴿ ﭚ ﴾" (ابن مهران،

املبسوط ،د.ط ()36/1
الما من الفعل وكان حملها اخلفض ،فأماهلا أبو عمرو يف غري رواية أيب
ويف الروضة "- :اختلفوا يف إمالة الراء وفتحها إذا كانت ً
زيد عنه اإلظهار والكسائي يف غري رواية أيب احلارث والدوري عن محزة( ...احلسن بن حممد ،الروضة ،د.ط ()477/1

( )3الداين ،جامع البيان ،ط )924/2( 1واهلذيل ،الكامل ،ط)331/1( 1
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)377/ 2( 1

( )5أي :الم هل وبل واليت اختلف يف إدغامها يف مثانية أحرف أوهلا التاء حنو ﴿- :ﭢ ﭣ﴾[املائدة ،]37:اثنيها

الثاء ﴿:ﭕ

ﭖ﴾[املطففني ]36:فق  ،اثلثها الزاي ﴿:ﯻ ﯼ ﴾[الرعد ﴿،]33:ﭷ ﭸ ﴾[الكهف ]48:فق  ،رابعها

السني﴿ ﮄ ﮅ

﴾[يوسف 18:و ]83معا فق  ،خامسها الضاد ﴿:ﰃ ﰄ ﴾[األحقاف ]28:فق  ،سادسها

الطاء ﴿:ﭟ ﭠ

﴾[النساء ]133،سابعها الظاء ﴿:ﮖ ﮗ ﴾[الفتح ]12:فق  ،اثمنها
﴾[األنبياء( ]18:البنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط.)42/1( 3

النون ﴿:ﯹ ﯺ ﴾[الشعراء ﴿،]223:ﮒ ﮓ

( )6ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )9/2وحممد حميسن ،املهذب ،د.ط ()183/1
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)612 /2( 1
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قال ﴿"- :ﮇ ﮈ ﴾بضم الباء ونصب الدال وجر الطاغوت :محزة( ،)1الباقون بنصب

الطاغوت على أن ( َعبَ َد ) فعل ماض عط ًفا على صلة من ،كأنه قيل :ومن عبد الطاغوت (.)3(")2
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰﯱ

ﯲ ﯳﯴﯵ (﴾ ...سورة املائدة ،جزء من اآلية.)64 :

ي
صطَةً ) (البقرة)249 :
صوطَتَان ) ابلصاد مثل ( َوَز َادهُ بَ ْ
قالَ ( "- :مْب ُ
وقد مر يف البقرة (.)5(")4
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

﴾(سورة املائدة ،اآلية )69 :قال﴿"- :

علي وخلف وعاصم غري أيب بكر ومحاد( ،)6الباقون ( ير َس َاالتييه )
ﮈ ﴾أبو عمرو وابن كثري ومحزة و ّ
( )1ابن شريح ،الكايف ،ط )123/1( 1وابن الفحام ،التجريد ،د.ط ()422/1

( )2ابن خالويه ،احلجة ،ط )132/ 1( 4واألزهري ،معاين القراءات ،ط)333/1( 1
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)612/ 2( 1

ي يٍ
صُ ي
الرْز َق
( )4قال النيسابوري ( "-:بَ ْ
صطَةً ) ابلصاد :أبو نشي والشموين غري النقاد ،وكذلك ( ببَاص ) [املائدة ]28 :و ( يعَْب ُ ّ
) [الرعد ( ]26 :وَال تَعبصطْها ُك َّل الْب ي
اعوا ) [الكهف ]79 :وما أشبه ذلك" ،قال ابن
اصطَ ُ
ص ) [اإلسراء ( ]27 :فَ َما ْ
َْ
َ ُْ َ
مهران يف كتابه املبسوط ،د.ط (  "-:) 81 / 1قوله ﴿ﮟ ﮠ ﴾ و ﴿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﴾ [املائدة  ]28و ﴿ ﯯ ﯰ
ﯱ﴾

[املائدة  ]64و

﴿ ﯣﯤ ﯥﯦ ﴾

[املائدة ]87

﴿ ﭝﭞﭟ﴾

[الرعد ]14

﴿ ﭤ ﭥﭦ ﭧ﴾

[اإلسراء ﴿ ]27ﰛ ﰜ﴾ [الكهف  ﴿ ]79ﯦ ﯧ﴾ [اإلسراء  ﴿ ]33ﯷﯸ﴾ [احلج  ]92هكذا
قرأت هذه األحرف ابلصاد ابلكوفة على محاد املقرئ يف رواية حممد بن حبيب عن األعشى ،وكذلك كنت قرأت أيضا ببغداد
على النقاش ،ومل أيخذ به النقار إال قوله ﴿ﰛﰜ﴾ ابلصاد وهللا أعلم بذلك ،وروى أبو نشي عن قالون عن انفع

﴿ﮟ

ﮠ﴾ و ﴿ﮤﮥﮦ﴾ و ﴿ﯯﯰﯱ ﴾ و ﴿ﯣﯤﯥﯦ﴾ ابلصاد فيها ،ولكين قرأته ابلسني مثل سائر الرواايت
عنه وعن غريه من القراء مل خيتلف فيه إال ما ذكرته وهللا أعلم"

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)612/ 2( 1

( )6ابن جماهد ،السبعة ،ط )246/1( 2وابن مهران ،املبسوط ،د.ط ()129 /1
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(.)2(")1
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﮆﮇ ﮈ ﴾من قرأ على الوحدة؛ فمأ ّن القرآن كله رسالة

واحدة ،أو ألن الرسالة اسم املصدر ،فيقع على الواحد وعلى اجلمع ،ومن مجع فمأن كل آية أو حكم
()3
رسالة"
(سورة املائدة ( :)2اآلايت  16إىل )01
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﴾(سورة املائدة ،اآلية)91 :

علي وخلف غري
قال ﴿"- :ﭒ ﭓ ﴾ابلرفع :أبو عمرو وسهل ويعقوب وعاصم ومحزة و ّ
سهل وحفص وأيب بكر ومحاد( ،)4الباقون ابلنصب " (.)5
التوجيه :قال النيسابوري "-:قال علماء األدب :األفعال على ثالثة أضرب :فعل يدل على
ثبات الشيء كالعلم والتيقن ،فيقع بعده أن املشددة الدالة على ثبات الشيء أيضا لتأكيد مقتضاه،

كقوله ...﴿ -:ﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙ﴾(النور )23 :فإن خففت ودخلت على الفعل مل جيز إال أن
يكون مع فعله «قد» أو «سوف» أو «السني» أو حرف نفي؛ ليكون كالعوض من إحدى النونني
وقيل :من حذف ضمري الشأن ،مثل ﴿ -:ﭴ ﭵ ﭶ (﴾...املزمل )22 :وفعل يدل على خالف
الثبات واالستقرار حنو« :أطمع» و «أخاف» و «أرجو» فال جييء معه إال اخلفيفة الناصبة للفعل

كقوله ﴿-:ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ( ﴾...الشعراء )82 :وفعل حيتمل املعنيني ،فيجوز فيه كال الوجهني
( )1ابجلمع والتاء املكسورة (ابن غلبون ،التذكرة  ،ط )318/1( 1ومكي بن أيب طالب ،التبصرة ،ط)489/1( 2
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)612/ 2( 1
( )3النيسابوري ،مرجع سابق ،ط)619/2( 1

( )4هناك عدم ضب هلذه القراءة ولعله خطأ مطبعي ،فقد قرأها ابلرفع البصراين ،ومحزة والكسائي وخلف (ابن جماهد ،السبعة،
ط )249/ 1( 2و (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )233/2وقال ابن مهران"- :أال تكون رفعها عراقي غري عاصم وسهل"-
أي :محزة والكسائي وخلف وأبو عمرو ويعقوب (ابن مهران ،الغاية ،ط)236/1( 2

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)622/ 2( 1
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كقوله﴿-:ﭑﭒﭓ ﴾...قرئ ابلنصب على أن املصدرية ،وكون احلسبان مبعىن الظن ،وابلرفع
على أن املخففة ،أي :أنه ال تكون فتنة ،فخففت أن وحذف ضمري الشأن ،ونزل حسباهنم لقوته يف
صدورهم منزلة العلم.)1("...
(سورة املائدة ( :)2اآلايت  01إىل )02
مل يذكر فيها قراءات
(سورة املائدة ( :)2اآلايت  01إىل )166
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜ

ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ (﴾ ...سورة املائدة،
علي وخلف وعاصم سوى حفص
جزء من اآلية )87 :قال ﴿"- :ﯛ ﯜ﴾ ابلتخفيف :محزة و ّ
()3( )2
واملفضل ،وقرأ ابن ذكوان ( َعاقَ َّ
دمتُ ) ابأللف ،الباقون ﴿ ﯜ﴾ ابلتشديد "
التوجيه :قال النيسابوري "-:أما قوله ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ﴾ فمن قرأ ابلتخفيف؛ فإنه صاحل

للقليل والكثري فال إشكال ،ومن قرأ ابلتشديد ،فإن أاب عبيدة ( )4اعرتض عليه أبن التشديد للتكثري،
فهذه القراءة توجب سقوط الكفارة عن اليمني الواحدة ،وأجاب الواحدي( )5أبن عقد ابلتخفيف وعقد
ابلتشديد واحد يف املعىن ،ولو سلم فالتكرير حيصل أبن يعقدها بقلبه ولسانه ،أما لو عقد اليمني
أبحدمها دون اآلخر فال كفارة ،ومن قرأ ابأللف ،فمثل القراءة املخففة كقولك :عاقبت اللص وعافاه
هللا ،واملعىن على القراءات :ولكن يؤاخذكم بعقد األميان أو بتعقيدها أو معاقدهتا إذا حنثتم ،فحذف
( )1النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط )621/2( 1لالستزادة ينظر (مكي بن أيب طالب ،مشكل إعراب القرآن ،ط)233/1( 2
وابن هشام ،شرح قطر الندى ،ط)62/1( 11

( )2سب اخلياط ،املبهج ،د.ط ( )494/1وابن سوار ،املستنري ،ط)121/2( 1
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)6/ 3( 1

املثىن ،أبو عبيدة التيمي البصري النحوي العالمة ،يقال إنه ولد يف سنة عشر ومائة ،يف الليلة اليت مات فيها احلسن
( )4معمر بن ّ
البصرى ومات سنة تسع ومائتني (القفطي ،إنباه الرواة ،ط)296/3( 1
ّ

( )5الواحدي ،التفسري البسيط ،د.ط ()321/1
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الظرف للعلم به ،أو املراد بنكث ما عقدمت حبذف املضاف

"()1

أيضا يف التفسري "- :وعند أيب حنيفة :جيوز الصيام إذا كان عنده من املال ما ال جتب
وقال ً
أيب وابن مسعود :فصيام
فيه الزكاة ،مث صيام األايم الثالثة مشروط عند أيب حنيفة ابلتتابع ،متسكا بقراءة ّ
ثالثة أايم متتابعات( )2فإن قراءهتما ال تتخلف عن روايتهما ،وقال الشافعي يف أصح قوليه :إن التفريق
()3
متوترا"
جائز والقراءة الشاذة ال يعت ّد هبا؛ ألهنا لو كانت صحيحة لنقلت ً
نقال ً
﴿ ﯣﯤ﴾مثل﴿ ﯱ ﴾(املائدة)64 :
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

()4

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ

ﯿ ( ﴾ ...سورة املائدة ،جزء من اآلية)73 :
 ﴿"-ﯧ

قال:
املفضل(.)7(")6()5

﴾ابلتنوين﴿

ﯨ

علي وخلف وعاصم عن
﴾ابلرفع :يعقوب ومحزة و ّ

التوجيه :قال النيسابوري "- :من قرأ﴿ ﯧ ﴾ابلتنوين و﴿ ﯨ ﴾ابلرفع فاملعىن :فعليه جزاء

صفته كذا ،ومن قرأ ابإلضافة ،فمن ابب إضافة املصدر إىل املفعول ،أي :فعليه أن جيزئ مثل ما قتل"

()8

( )1النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)7-8/3( 1

( )2القاسم بن سالّم ،فضائل القرآن ،ط )278/1( 1وابن أيب داود ،املصاحف ،ط)163/1( 1
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)12/3( 1
( )4سبق الكالم عليها ،ينظر ص 133

( )5الطربي ،التلخيص ،د.ط ( )231/1وابن جماهد ،السبعة ،ط)249/1( 2
( )6هناك تقدمي وأتخري ،والصواب املفضل عن عاصم.
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)6/ 3( 1
( )8النيسابوري ،مرجع سابق ،ط)13/3( 1
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﴿ ﯶ ﯷ ﴾ابإلضافة :أبو جعفر وانفع وابن

﴾ابلرفع.

عامر( ،)1الباقون﴿ ﯶ﴾ابلتنوين﴿ ﯷ

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭩ ﭪﭫﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰﭱﭲ

ﭳﭴ (﴾ ...سورة املائدة ،جزء من اآلية )79 :قال ﴿"- :ﭮ﴾بغري ألف ابن عامر (.)3(")2
(سورة املائدة ( :)2اآلايت  161إىل )116
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤﯥﯦ ﯧ ﯨ ﴾(سورة املائدة ،اآلية )121 :قال﴿"- :
ﯞ ﴾من اإلنزال :أبو عمرو وابن كثري وسهل ويعقوب (.)5(")4

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ... ﴿- :ﮮﮯﮰﮱ ﯓ ﯔﯕﯖ ﴾(سورة املائدة،
جزء من اآلية )126 :قال:

ابإلضافة"(.)8

 ﴿"-ﮰ

﴾ابلتنوين ( آهلل ) ابملد( :)6روح وزيد( ،)7الباقون

هادةُ )
التوجيه :قال النيسابوري "- :ونقل عن الشعيب أنه وقف على قول هللا -عز وجلَ ( -ش َ
( )1األزهري ،معاين القراءات ،ط )337/1( 1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()233/2
( )2الداين ،التيسري ،ط )122/1( 2وإمساعيل بن خلف ،العنوان ،د.ط ()88/1
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)6/ 3( 1

( )4اهلذيل ،الكامل ،ط )487/1( 1وابن سوار ،املستنري ،ط)36/2( 1
( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)26/ 3( 1

( )6ابن خالويه ،خمتصر يف شواذ القرآن ،د.ط ( )41/1وابن جين ،احملتسب ،د.ط ()221/1

( )7ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )128/1وابن سوار ،املستنري ،ط )122/2( 1قال ابن مهران "- :قال روح :كان أصلها
"شهادة وهللا" فأبدلوا الواو مدة وروى ذلك عن إبراهيم النخعي والشعيب عن حيىي بن يعمر وحيىي بن واثب وإبراهيم النخعي
وقرأ الباقون﴿ ﮰ ﮱ﴾على اإلضافة " (ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )128/1وهي قراءة شاذة،

( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)26/ 3( 1
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مث ابتدأ﴿ ﮱ ﴾ابملد على حذف حرف القسم وتعويض حرف االستفهام منه( )1وروى عنه بغري م ّد
()3( )2
على ما ذكره سيبويه أن منهم من يقول :هللا لقد كان كذا واملعىن ابهلل "
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ (﴾ ...سورة املائدة ،جزء من اآلية )129 :قال﴿"- :
للفاعل :حفص واألعشى يف اختياره( )4الباقون على البناء للمفعول "(.)5

ﯣ

﴾على البناء

التوجيه :قال النيسابوري"- :ومن قرأ﴿ ﯣ ﴾على البناء للفاعل﴿ ﯤﯥ﴾فقد قال
يف الكشاف معناه :من الورثة الذين استحق عليهم األوليان من بينهم ابلشهادة أن جيردومها للقيام
()7( )6
ابلشهادة ،ويظهروا هبما كذب الكاذبني "
﴿

ﯥ

﴾مجع األول نقيض اآلخر

()8

سهل ويعقوب ومحزة وخلف وعاصم غري حفص

واألعشى يف اختياره( ،)9الباقون ( ْاألَولَ ي
يان ) تثنية األوىل( )10األحق.
ْ
التوجيه :قال النيسابوري "- :ومن قرأ﴿ ﯥ ﴾على اجلمع فعلى أنه نعت ل ع﴿ ﯢ ﯣ

( )1فاهلمزة يف هذا عوض من حرف القسم ،وينبغي أن تكون عوضاً من الباء دون غريها ،ألصالة الباء يف القسم (حسن بن قاسم،
اجلىن الداين ،ط)33/1( 1

( )2الزخمشري ،الكشاف ( )688/1والرازي ،التفسري الكبري ،ط)434/12( 3
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)33/3( 1

( )4ابن غلبون ،التذكرة ،ط )317/1( 1واألزهري ،معاين القراءات ،ط)341/1( 1
( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)26/ 3( 1
( )6الزخمشري ،الكشاف ،ط)687/1( 3

( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)34/3( 1
ي
ني ) ألهنا هي مجع األول ،ينظر (ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ()127 /1
( )8الصواب ( ْاأل ََّول َ
( )9ابن مهران ،الغاية ،ط )239/1( 2وابن سوار ،املستنري ،ط)122/2( 1

( )10أبو شامة ،إبراز املعاين ،د.ط ( )433/1والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)239/1( 3
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ﯤ ﴾()1أو منصوب على املدح"

()2

القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :ﭒ ﭓ ﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞ ﭟ ﭠﭡ

ﭢ ﴾(سورة املائدة ،اآلية )127 :قال ﴿"- :ﭢ ﴾بكسر الغني حيث كان( :)3محزة ومحاد
وأبو بكر غري الشموين والربمجي واخلزاعي عن ابن فليح (.)5(")4
التوجيه :قال النيسابوري "- :وقرئ﴿ ﭡﭢ ﴾ابلنصب( )6على أن الكالم قد مت عند

قوله﴿
" ()7
على النداء
ﭠ

﴾أي :أنت املوصوف ابجلالل والكربايء ،مث نصب﴿ ﭡ ﭢ﴾على االختصاص أو

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ... ﴿- :ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾(سورة املائدة ،جزء من اآلية)112 :قال -:يف "﴿ ﮦ﴾

()8

()10
()9
علي وخلف( ،)11الباقون﴿ ﮦ﴾ " (.)12
وكذلك يف هود والصف  :محزة و ّ

( )1املهدوي ،شرح اهلداية ،د.ط ()292/2

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)34/3( 1
( )3هنا ويف قوله ﴿- :ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟﯠﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﴾[التوبة]98:

و﴿ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ

ﰘ﴾[سبأ]48:

( )4ابن مهران ،الغاية ،ط )173/1( 2واهلذيل ،الكامل ،ط)321/1( 1
( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)26/ 3( 1

( )6ابن خالويه ،خمتصر يف شواذ القرآن ،د.ط ()42/1
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)36/3( 1

( )8الصواب ( س ي
احٌر ) أبلف ،مكي بن أيب طالب ،التبصرة ،ط )487/1( 2وابن الباذش ،اإلقناع ،د.ط ()319/1
َ
( )9يف قوله ... ﴿- :ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﴾[هود]9:
( )10يف قوله ... ﴿- :ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰ﴾[الصف]6:
( )11ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )236/ 2والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)239/1( 3
( )12النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)26/ 3( 1
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التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﮣﮤﮥﮦﮧ﴾من قرأ بغري ألف ،أشار إىل ما جاء به،

أو أراد أنه ذو سحر ،فأطلق عليه احلدث مبالغة ،ومن قرأ ابأللف أشار إىل الرجل"
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

()1

 ﴿-ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾(سورة املائدة ،اآلية )112 :قالَ ( " - :ه ْل
()2
ي
علي واألعشى يف اختياره ( ،)3الباقون ابلياء وابلرفع"
تَ ْستَط ُ
يع ) بتاء اخلطاب﴿ ﯠ﴾ابلنصبّ :
(.)4
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﯞﯟﯠ﴾من قرأ ابلتاء وابلنصب فظاهر واملراد :هل
تستطيع سؤال ربك ( )5أي :هل تسأله ذلك من غري صارف يصرفك عن سؤاله؟ ومن قرأ ابلياء وابلرفع
يتصور مع اإلميان شك يف اقتدار هللا تعاىل؟
فمشكل؛ ألنه تعاىل حكى عنهم أهنم قالوا آمنا فكيف ّ
وأجيب بوجوه منها :أن حكاية اإلميان عنهم ال يوجب كماهلم وإخالصهم يف ذلك وهلذا قال هلم

عيسى﴿ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ومنها :أهنم طلبوا مزيد اإليقان والطمأنينة وهلذا

قالوا﴿ ﯴ

ﯵ﴾ومنها :أهنم أرادوا هل هو جائز يف احلكمة أم ال ،وهذا على أصول املعتزلة من وجوب رعاية
األصلح ،أو أرادوا هل قضي بذلك وعلم وقوعه أم ال ،فإن خالف معلومه غري مقدور وهذا عند
األشاعرة ،ومنها :قول الس ّدي ( :)6إن السني زائدة وكذا التاء أي هل يطيع ربك؟ ومنها :لعل املراد
ابلرب جربيل؛ ألنه كان يربيه ،ومنها :أن املراد ابالستفهام التقرير ،كمن أيخذ بيد ضعيف ويقول :هل
()8( )7
يقدر السلطان على إشباع هذا؟ يريد أن ذلك أمر جلي ال جيوز للعاقل أن يشك فيه "
( )1النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)36/3( 1

( )2وأدغم الكسائي الالم يف التاء على أصله (ابن جماهد ،السبعة ،ط )247/1( 2و (ابن سوار ،املستنري ،ط)124/1( 1
( )3اهلذيل ،الكامل ،ط )339/1( 1وابن سوار ،املستنري ،ط)123/2( 1
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)26/ 3( 1

( )5مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ( )423/1وابن زجنلة ،حجة القراءات ،د.ط ()242/1
( )6الطربي ،جامع البيان ،ط)222/99( 1

( )7الرازي ،التفسري الكبري ،ط)462/12( 3

( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)39/3( 1
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﴿ ﯡﯢ ﴾ابلتخفيف من اإلنزال :ابن كثري وأبو عمرو وسهل ويعقوب( ،)1الباقون ابلتشديد.
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷﭸﭹﭺ ﴾(سورة املائدة ،اآلية )113 :قال ﴿"- :ﭬ ﴾ابلتشديد :عاصم وأبو جعفر
وانفع وابن عامر( ،)2الباقون ابلتخفيف "(.)3
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﭬ ﴾ابلتخفيف والتشديد مبعىن ،وقيل :ابلتشديد للتكثري

وابلتخفيف مرة واحدة "

()4

"﴿ ﭳﭴ ﴾بفتح ايء املتكلم :أبو جعفر وانفع (.)6(")5
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆ

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗ (﴾ ...سورة املائدة ،جزء من اآلية)116 :
قال﴿" - :ﮆ﴾ بفتح الياء :أبو جعفر وانفع وابن عامر وأبو عمرو وحفص

()7

﴿ ﮐﮑ﴾ابلفتح :ابن كثري وأبو جعفر وانفع وأبو عمرو ( ،)8الباقون ابلسكون " (.)9
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ...

﴾(سورة املائدة،

( )1سبق الكالم على مثلها يف قوله﴿ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ [﴾ ...آل
عمران ]73 :ينظر ص  81و82
( )2الداين ،التيسري ،ط )121/1( 2وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()236/1
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)26/ 3( 1
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)38/3( 1

( )5ابن جماهد ،السبعة ،ط )232/1( 2وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()236/1
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)26/ 3( 1

( )7ابن الفحام ،التجريد ،د.ط ( )426/1وحممد حميسن ،املهذب ،د.ط ()172/1

( )8مكي بن أيب طالب ،التبصرة ،ط )472/1( 2والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)238/1( 3
( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)26/ 3( 1
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جزء من اآلية )117 :قال ﴿"- :ﯿﰀ﴾بفتح امليم :انفع ( ،)1الباقون ابلرفع " (.)2
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﯾﯿﰀ﴾من قرأ ابلرفع فظاهر ،وأنه يف تقدير اإلضافة ،أي:

هذا يوم منفعة الصادقني ،ومن قرأ ابلنصب ،فإما على أنه ظرف لع﴿ ﯼ﴾ ،وإما على أن هذا مبتدأ
والظرف خرب أي :هذا الذي ذكران من كالم عيسى واقع يف هذا اليوم كقولك :القتال يوم السبت،
وقال الفراء ( :)3يوم أضيف إىل ما ليس ابسم؛ فبين على الفتح كما يف " يوم ذ " وخطأه البصريون
حني عاتبت املشيب على
وقالوا :إمنا يبىن الظرف إذا أضيف إىل املبىن كاملاضي يف قول النابغة( :على َ

الصبا) ( ،)4أو مثل " ال " يف قوله تعاىل ﴿- :ﮪ ﮫ ﮬ﴾(االنفطار )5( )17 :وأمجعوا على أن هذا
()6
اليوم يوم القيامة"

( )1ابن شريح ،الكايف ،ط )126/1( 1وإمساعيل بن خلف ،العنوان ،د.ط ()44/1
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)26/ 3( 1
( )3الفراء ،معاين القرآن ،ط)326/1( 1

( )4الذبياين ،ديوان النابغة الذبياين :مشكل إعراب األشعار ،د.ط  ،ص 16

( )5لالستزادة ينظر (النحاس ،إعراب القرآن ،ط )271/1(1والكشاف ،الزخمشري ،ط)428/2( 3
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)41/3( 1
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الباب الثاين
القراءات القرآنية

الواردة من سورة األنعام
إىل سورة األنفال

(دراسة وصفية حتليلية)
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الفصل األول
القراءات القرآنية

الواردة يف سورة األنعام
(دراسة وصفية حتليلية)
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(سورة األنعام ( :)2اآلايت  1إىل )11
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ

﴾(سورة

األنعام ،اآلية )6:قال ﴿"- :ﯕ ﴾بغري مهز( )1حيث كان :أبو عمرو ويزيد واألعشى وورش من
طريق األصفهاين ومحزة يف الوقف (.)3(")2
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥﭦﭧ ﴾(سورة األنعام ،اآلية )12:قال ﴿"- :ﭛﭜ ﴾واببه( )4ابهلمز :أبو عمرو
وسهل ويعقوب ومحزة وعاصم ،وقرأ يزيد والشموين ومحزة يف الوقف( )5بغري مهز ،الباقون :بغري مهز
مطل ًقا.
﴿ ﭠ ﴾ابإلمالة حيث كان( )6محزة (.)8(")7

( )1أي :إببدال اهلمزة حرف مد.
( )2سبق الكالم على مثلها يف كلمة﴿ﭣ ﴾[آل عمران ]11:ينظر ص 68
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)43/ 3( 1

( )4أي :اهلمزة املفتوحة وقبلها مكسور يف﴿ﭔﭕ﴾ ،وهو يف البقرة والنساء واألنفال ،ويف﴿ﮄ﴾يف امللك ،ويف﴿ﭭﭮ﴾يف
املزمل ،ويف ﴿ﮏ ﴾ ،وهو يف الكوثر ،ويف ﴿ﮒ﴾ ،وهو يف األنعام والرعد واألنبياء ،ويف ﴿ ﯣ ﴾ ،وهو يف األعراف
واالنشقاق ،ويف ﴿ ﮊ﴾ ،وهو يف النحل والعنكبوت ،ويف ﴿ ﮤ ﴾ ،وهو يف النساء ،ويف ﴿ ﮡ﴾ ،وهو يف اجلن،
وكذلك (يبدهلا) يف ﴿ﯩ﴾ ،و﴿اب ْخلَ ياطَةُ﴾ ،و﴿ ﮑ﴾ ،و﴿ﮆ﴾ وتثنيتهما (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()376/1

( )5ينظر مذهب محزة يف الوقف على اهلمز بنوعيه (ابن اجلزري ،مرجع سابق ( )431-432/1وابهلمز أيضا قرأه انفع وابن كثري
وابن عامر ويعقوب وخلف.
( )6فجملته تسعة مواضع ﴿- :ﭠﭡﭢ﴾يف [األنعام[ ،]12 :واألنبياء﴿]41 :ﮖﮗ ﴾يف [هود[ ،]8 :والنحل:
[ ،]34والزمر[ ،]48 :واملؤمن[ ،]83 :واجلاثية[ ،]33 :واألحقاف ﴿،]26 :ﮘ ﮙ ﮚ ﴾يف [املؤمن( ]43 :ابن
الباذش ،اإلقناع ،د.ط ()136-133/1

( )7الداين ،التيسري ،ط )47/1( 2ومكي بن أيب طالب ،التبصرة ،ط)393/1( 2
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)43/ 3( 1
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(سورة األنعام ( :)2اآلايت  11اىل )13
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫﮬ

ﮭ ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘ﴾(سورة األنعام ،اآلية )14
قال ﴿"- :ﮬﮭ﴾بفتح ايء املتكلم :أبو جعفر وانفع (.)2(")1

التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﮣﮤ﴾عطف بيان من﴿ ﮠ﴾أو بدل ،وقرئ ابلرفع
()5( )4

على إضمار هو ( ،)3وابلنصب على املدح "

وقال أيضا""-وقرئ﴿ ﮦ ﮧ﴾مبنيا للمفعول ،على أن الضمري لغري هللا وقرئ﴿

ﮦﮧ

صُ)
ﮨﮩ﴾كالمها للفاعل ( ،)6واملعىن هو يطعم اترة وال يطعم أخرى كقوله ( َو َّ
اَّللُ يَع ْقبي ُ
ض َويَعْب ُ
()7
(البقرة".... )243 :
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾(سورة

األنعام ،اآلية )13:قال ﴿" - :ﯛ ﯜ﴾بفتح الياء :مها
ابلسكون " (.)10

()8

وابن كثري وأبو عمرو ( ،)9الباقون:

( )1ابن اجلزري ،حتبري التيسري ،ط )368/1( 1وعبد الفتاح القاضي ،البدور الزاهرة ،د.ط ()122/1
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)34/ 3( 1

العكْربي ،إعراب القراءات الشواذ ،ط )467/1( 1والكرماين ،شواذ القراءات ،د.ط ()163/1
(ُ )3

( )4وقرئ شاذًا بنصب الراء وخرجه أبو البقاء على أنه صفة لويل على إرادة التنوين أو بدل منه أو حال ،واملعىن على هذا :أأجعل
فاطر السماوات واألرض غري هللا ،انتهى ،واألحسن نصبه على املدح (أبو حيان ،البحر احمليط ،د.ط ()432/4

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)36/3( 1

( )6ابن خالويه ،خمتصر يف شواذ القرءان ،ط )42/1( 4وعبد الفتاح القاضي ،القراءات الشاذة ،د.ط ()44/1
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)36/3( 1

( )8الضمري يعود على أيب جعفر وانفع من الكلمة القرآنية السابقة ،حيث قال ﴿- :ﮬﮭ ﴾بفتح ايء املتكلم :أبو جعفر وانفع.
( )9ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )236/2والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)262/1( 3
( )10النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)34/ 3( 1
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القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫﯬ ﯭ﴾(سورة

علي وخلف وعاصم
األنعام ،اآلية )16:قال ﴿" - :ﯤ ﯥ﴾مبنيا للفاعل :سهل ويعقوب ومحزة و ّ
سوى حفص ( )1واملفضل ( ،)2الباقون :مبنيا للمفعول " (.)3
التوجيه :قال النيسابوري "- :من قرأ﴿ ﯤ ﯥ﴾مبنيًا للفاعل ،فالضمري فيه عائد إىل هللا
مذكورا قبله ،قال يف الكشاف ( :)4وجيوز أن تنصب
معلوما أو
واملفعول وهو العذاب حمذوف لكونه ً
ً

يوم ذ على أنه مفعول به لع﴿ ﯥ﴾ أي :من يصرف هللا عنه ذلك اليوم ،أي :هو له ،ومن قرأ على

بناء املفعول ،فهو مسند إىل ضمري العذاب ،ومل يسم الفاعل وهو هللا تعاىل للعلم به
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

" ()5

 ... ﴿-ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾(سورة األنعام ،جزء من اآلية )17:قال:

علي وخلف وابن عامر
 "﴿ﭧ﴾هبمزتني :عاصم ومحزة و ّأينكم ) ابلياء بعد اهلمز ( :)9ابن كثري وانفع غري قالون وسهل ويعقوب غري زيد ( (،)10آينكم ) ابملد
()12
والياء ( :)11أبو عمرو ويزيد وقالون
()6

وهشام ()7يدخل بينهما مدة ((،)8

( )1ابن مهران ،الغاية ،ط)238/1( 2

( )2يف جامع البيان :املفضل مثل محزة والكسائي (الداين ،جامع البيان ،ط )1234/3( 1ويف التذكرة املفضل مثل حفص (ابن
غلبون ،التذكرة ،ط)321/1( 1

( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)34/ 3( 1
( )4الزخمشري ،الكشاف ،ط)12/2( 3

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)39/3( 1

( )6وكذا روح (الطربي ،التلخيص ،د.ط ( )192/1والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)261/1( 3
( )7الداين ،التيسري ،ط )32/1( 2وابن الباذش ،اإلقناع ،د.ط ()193/1
( )8وبينهما مدة أي :إدخال ألف بني اهلمزتني ،متد مبقدار حركتني.
( )9أي :بتسهيل اهلمزة الثانية كالياء بدون إدخال.

( )10ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )137/1واهلذيل ،الكامل ،ط)428/1( 1
( )11أي :بتسهيل اهلمزة الثانية كالياء مع اإلدخال.

( )12ويعقوب برواية زيد (ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ()64 /1
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﴿ ﰕ﴾بغري مهز حيث كان :يزيد ( )1ومحزة يف الوقف "

()3( )2

القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

ول) بياء الغيبة فيهما :يعقوب (،)4
ﮧ﴾(سورة األنعام ،اآلية )22:قالَْ (" - :حي ُش ُرُه ْم) ( ُمثَّ يَع ُق ُ
الباقون :ابلنون " (.)5
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾(سورة

()6
علي ومحاد واملفضل وسهل
و
محزة
:
األنعام ،اآلية  )23قال ﴿" - :ﮩ ﮪ ﮫ﴾ بتاء التأنيث
ّ
ويعقوب ( )7الباقون :ابلياء.

﴿ﮬ﴾ابلرفع :ابن كثري وابن عامر وحفص واملفضل ( ،)8الباقون :ابلنصب.
()9
وعلي وخلف ( )10واملفضل ( ،)11الباقون :ابجلر على
محزة
:
﴿ ﮰﮱ﴾ابلنصب على النداء
ّ

( )1وأما﴿ ﰕ﴾و﴿ ﰑ ﴾حيث وقع و﴿ ﮰ﴾و﴿ ﮱ﴾ ،وهو يف النساء فاختلف فيها عن أيب جعفر (ابن اجلزري ،النشر،
د.ط ()423/1
( )2ويوقف حلمزة وهشام خبلفه على﴿ ﰕ﴾[اآلية ]17 :ابإلدغام فق لزايدة الياء ،وجتوز اإلشارة ابلروم واإلمشام( .البنا ،إحتاف
فضالء البشر ،ط 261/1( 3و)269

( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)34/ 3( 1
( )4وكذلك يف الفرقان [آية ]19

﴿ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾

ويف سورة سبأ [آية ﴿ ]42ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﴾...ابلياء يف هذه األحرف وسائر القرآن ابلنون (ابن مهران املبسوط،

د.ط (  )111 /1والطربي ،التلخيص ،د.ط ( )234/1

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)34/ 3( 1

( )6الصواب بياء التذكري هلؤالء املذكورين ،والباقون بتاء التأنيث (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()239/2
( )7ابن مهران ،الغاية ،ط )237 /1( 2وابن غلبون ،التذكرة ،ط)321/1( 1
( )8ابن غلبون ،مرجع سابق ،ط)321/1( 1

( )9واحلجة :أن اآلية ابتدأت مبخاطبة هللا إايهم؛ إذ قال للذين أشركوا﴿ﮣﮤ﴾فجرى جواهبم إايه على حنو سؤاله= =ملخاطبتهم
إايه فقالوا﴿ ﮰﮱ﴾مبعىن :وهللا اي ربنا ما كنا مشركني ،فأجابوه خماطبني له كما سأهلم خماطبني (ابن زجنلة ،حجة القراءات،

د.ط ( )244/1

( )10ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )239/2والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)261/1( 3
( )11ابن غلبون ،التذكرة ،ط)321/1( 1
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البدل أو البيان (.)2(")1
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ من قرأ ابلرفع؛ على أنه اسم كان ،فاخلرب

﴿ﮭ ﮮﮯ﴾ والتقدير :شيًا إال أن قالوا ،ومن قرأ ابلنصب مع تذكري يكن فبعكس ما قلنا ،والتقدير:
شيءٌ إال أن قالوا ،وأما مع أتنيث يكن فلوقوع اخلرب مؤنثا كقوهلم :من كانت أمك ،أو بتأويل مقالتهم،
قال الواحدي ( :)3االختيار قراءة من قرأ ابلنصب؛ ألن «أن» إذا وصلت ابلفعل مل توصف فأشبهت
ابمتناع وصفها املضمر ،وكما أن املضمر واملظهر إذا اجتمعا كقولك :إن كنت القائم ،كان جعل املضمر
()4
خربا فكذلك هاهنا"
امسًا أوىل من جعله ً
(سورة األنعام ( : )2اآلايت  12إىل )41
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡﰢ

ﰣ﴾(سورة األنعام ،اآلية )61:قال ﴿" - :ﰝ ﰞ﴾﴿ ﰡ﴾ابلنصب فيهما :محزة وحفص
ويعقوب وافق ابن عامر يف﴿ ﰡ﴾الباقون :ابلرفع "

()6( )5

التوجيه :قال النيسابوري "-:أما قوله ﴿ﰝﰞ﴾﴿ﰡ﴾ فمن قرأ ابلنصب فيهما؛ فبإضمار

«أن» على جواب التمين ،واملعىن :إن رددان إىل دار التكليف مل نكذب ونكن من املؤمنني( ،)7ومن قرأ
ابلرفع فيهما فوجهان :أحدمها أن التمين يتم عند قوله﴿ ﰜ﴾مث ابتدأوا﴿ ﰝ ﰞ﴾﴿ ﰡ﴾أي:
وحنن ال نكذب ونكون ،كأهنم ضمنوا أن ال يكذبوا ويكونوا من املؤمنني سواء حصل الرد أو مل حيصل،
( )1أو على النعت لع﴿ ﭓ ﴾عز وجل (مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ( )429/1وحممد حميسن ،املغين ،ط)38/2( 2
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)34/ 3( 1

( )3الواحدي ،التفسري البسيط ،د.ط ()36/8
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)61/3( 1

( )5الطربي ،التلخيص ،د.ط ( )233/1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()239/2
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)63/ 3( 1

( )7أو أنه جعله جو ًااب للتمين ابلواو؛ ألن الواو يف اجلواب كالفاء (ابن خالويه ،احلجة ،ط )139/1( 4وابن زجنلة ،حجة
القراءات ،د.ط ()243/1
125

وشبَّهه سيبويه بقوهلم :دعين وال أعود ،مبعىن :دعين وأان ال أعود تركتين أو مل ترتكين ( ،)1واثنيهما :أن
َ

يكوان معطوفني على﴿ ﰜ﴾أو حالني ،على معىن :اي ليتنا نرد غري مكذبني وكائنني من املؤمنني ،فيدخل
()3( )2
اجملموع حتت حكم التمين "
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:
ﮯ ﴾(سورة األنعام ،اآلية)46 :

 ﴿-ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ

قالَ ("- :ولَ َد ُار ْاآل يخَرةي ) ابإلضافة :ابن عامر( )4بتأويل الساعة اآلخرة ،الباقون :بتعريف الدار
ورفع اآلخرة على الوصفية(.)5
﴿ ﮯ ﴾بتاء اخلطاب :أبو جعفر وانفع وابن ذكوان وسهل ويعقوب وحفص( )6وكذلك يف
األعراف (.)8(")7
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﮮﮯ ﴾قال الواحدي( :)9من قرأ بتاء اخلطاب ،فاملعىن:

قل هلم أفال تعقلون أيها املخاطبون ،ومن قرأ ابلياء ،فمعناه :أفال يعقل الذين يتقون أن الدار اآلخرة
()10
خري هلم من هذه الدار؟"
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

( )1سيبويه ،الكتاب ()44/3

( )2لالستزادة ،ينظر (مكي بن أيب طالب ،مشكل إعراب القرآن ،ط )247/1( 2والكشف ،د.ط ()429/1
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)66/3( 1

( )4ابن جماهد ،السبعة ،ط )236/ 1( 2والداين ،التيسري ،ط)122/1( 2

( )5املهدوي ،شرح اهلداية ،د.ط ( )296/1وحممد حميسن ،املغين ،ط)41/2( 2
( )6ابن مهران ،الغاية ،ط )241/1( 2وافقهم هشام.

( )7يف قوله تعاىل ... ﴿- :ﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶﯷﯸ﴾[األعراف]167 :
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)63/ 3( 1

( )9الواحدي ،التفسري البسيط ،د.ط ()73/8
( )10النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)67/3( 1
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ﯞﯟ ﴾(سورة األنعام ،اآلية)44:
علي وانفع
قال ﴿"- :ﯛ ﴾ابلتخفيف من أكذبه إذا وجده كاذابّ :
اختياره( ،)2الباقون :ابلتشديد من كذبه إذا نسبه إىل الكذب (.)4(")3

()1

واألعشى يف

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭞ ﭟﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦﭧ ﭨﭩ ﭪﭫﭬ ﭭﭮ

ﭯﭰﭱ ﴾(سورة األنعام ،اآلية )41:قال ﴿"- :ﭫﭬ ﴾ابلتخفيف :ابن كثري (.)6(")5
(سورة األنعام ( :)2اآلايت  40إىل )26
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:
ﮫﮬﮭ

 ﴿-ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ

﴾(سورة األنعام ،اآلية )31:قال ﴿" - :ﮠ﴾واببه

()7

بتليني اهلمزة :أبو جعفر

()8
علي ( ،)9الباقون﴿:ﮠ﴾ابلتحقيق " (.)10
وانفع ومحزة يف الوقف أريتكم واببه بغري مهزّ :

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂﰃ
( )1ابن الفحام ،التجريد ،د.ط ( )427/1وسب اخلياط ،املبهج ،د.ط ()483/1
( )2ابن غلبون ،التذكرة ،ط )323/1( 1واهلذيل ،الكامل ،ط)342-337/1( 1

( )3األزهري ،معاين القراءات ،ط )332/1( 1وابن أيب مرمي ،املوضح ،ط)274/1( 1
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)63/ 3( 1

( )5مكي بن أيب طالب ،التبصرة ،ط )423/1( 2واألهوازي ،الوجيز ،ط)191/1( 1
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)63/ 3( 1

( )7إذا كانت اهلمزة مفتوحة بعد فتح ووقع قبله مهزة االستفهام حنو﴿- :ﮠ ﴾ ،و﴿ﭝ﴾ ،و﴿ ﮪ﴾ ،و﴿ ﮭ ﴾(ابن
اجلزري ،النشر ،د.ط ()379/1
( )8واختلف عن األزرق عن ورش يف كيفية تسهيلها ،فروى عنه بعضهم إبداهلا أل ًفا خالصة ،وإذا أبدهلا مد اللتقاء الساكنني مدا
مشبعا وقال مكي :وقد قيل عن ورش إنه يبدهلا ألفا ،وهو أحرى يف الرواية؛ ألن النقل واملشافهة إمنا هو ابملد عنه ،ومتكني املد

إمنا يكون مع البدل ،وجعلها بني بني أقيس على أصول العربية (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )279/1والبنا ،إحتاف فضالء

البشر ،ط)97/1( 3

( )9الداين ،التيسري ،ط )122/1( 2وإمساعيل بن خلف ،العنوان ،د.ط ()72/1
( )10النيسابوري غرائب القرآن ،ط)94/ 3( 1
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ﰄﰅﰆ ﰇﰈ ﰉﰊ ﰋ﴾(سورة األنعام ،اآلية )33:قال﴿- :ﯽ﴾ ( )1ابلتشديد :يزيد
وابن عامر " (.)2
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾(سورة األنعام ،اآلية )32:قال﴿" - :

ﭫ

ﭭ﴾بضم اهلاء روى األصفهاين عن ورش (.)4(")3
(سورة األنعام ( :)2اآلايت  21إىل )26
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ

(﴾...سورة األنعام ،جزء من اآلية )32:قال ﴿" - :ﯷ﴾مضموم الغني ساكن الدال مفتوح الواو
وكذا يف الكهف ( :)5ابن عامر ( ،)6الباقون :بفتح الغني والدال وابأللف " (.)7
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ... ﴿-ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾(سورة األنعام ،جزء من اآلية )34:قال﴿" - :ﭱ﴾
مجيعا ( )8ابلفتح،
ابلفتح ﴿ﭼ﴾ ابلكسر :أبو جعفر وانفع ،وقرأ ابن عامر وعاصم وسهل ويعقوب ً
الباقون :ابلكسر فيهما " (.)9
( )1هنا واألعراف والقمر وفتحت يف األنبياء ،فقرأ ابن عامر وابن وردان بتشديد التاء يف األربعة ،وافقهما ابن مجاز وروح يف القمر
واألنبياء ،ووافقهم رويس يف األنبياء ،واختلف عنه يف الثالثة الباقية (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()238/2

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)94/ 3( 1

( )3الطربي ،التلخيص ،د.ط ( )236/1وابن الفحام ،التجريد ،د.ط ()412/1
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)94/ 3( 1

( )5يف قوله تعاىل ﴿- :ﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ[﴾ ...الكهف]28 :
( )6ابن شريح ،الكايف ،د.ط ( )128/1وسب اخلياط ،املبهج ،د.ط ()484/1
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)84/ 3( 1
( )8ابن مهران ،الغاية ،ط)242-241/1( 2

( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)84/ 3( 1
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القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾(سورة

األنعام ،اآلية )55:قال (" - :ولييَستَبي
علي وخلف وعاصم غري حفص
و
ومحزة
يد
ز
:
الغيبة
بياء
)
ني
َ
َ ْ
ّ
واملفضل( ،)2الباقون :ابلتاء الفوقانية.

()1

﴿ ﮄ﴾ ابلنصب :أبو جعفر وانفع وزيد ( ،)3الباقون :ابلرفع " (.)4
التوجيه :قال النيسابوري "- :من رفع «السبيل» قرأ ليستبني ابلياء أو ابلتاء؛ ألن السبيل يذكر
ويؤنث( ،)5ومن نصب السبيل قرأ﴿ ﮃ ﴾بتاء اخلطاب مع الرسول يقال :استبان األمر وتبني
()6
واستبنته وتبينته واستبانة"
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

 ...ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

﴾(سورة

األنعام ،جزء من اآلية )51:قال ﴿"- :ﯔ﴾ ابن كثري وأبو جعفر وانفع وعاصم( )7الباقون :يقضي
احلق"(.)9

()8

التوجيه :قال النيسابوري "- :وانتصاب﴿ ﯕ ﴾على أنه صفةُ مصدر ٍ،أي :يقضي القضاء
احلق ،أو مفعول به من قوهلم :قضى الدرع إذا صنعها ،أي :يصنع احلق ويدبره ،ومثله من قرأ يقص

( )1ابن مهران ،الغاية ،ط )242/1( 2وابن سوار ،املستنري ،ط)131/2( 1
( )2قال ابن غلبون"- :وقرأ أبو بكر ومحزة والكسائي﴿ ﮃ ﴾ابلياء"فيكون املفضل مثل حفص ،ابن غلبون ،التذكرة ،ط1
(  )323/1وابن اجلوزي ،زاد املسري ،ط)33/2 ( 1

( )3ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )238 /2والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)264/1( 3
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)84/ 3( 1

( )5قال تعاىل ﴿- :ﮆ ﮇﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﴾[األعراف ]146:ف ُذكر وقال تعاىل:

 ﴿-ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﴾

[يوسف ]128:فأُنث (مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط (  )433/1واملهدوي ،شرح اهلداية ،د.ط ( )297/1

( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)88/3( 1

( )7ابن غلبون ،التذكرة ،ط )323/1( 1وحممد حميسن ،املغين ،ط)32/2( 2
( )8ومما أمجعوا عليه أهنم كتبوا " ي
يقض احلق " بغري ايء (الداين ،املقنع ،د.ط ()123/1
( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)84/ 3( 1

129

احلق كقوله ﴿- :ﮰﮱﯓﯔ ﯕ ﴾(يوسف )2 :أي :يقول احلق أو يتبعه من قص أثره﴿
ﯗ ﯘ ﯙ ﴾أي :القاضني ،وإمنا كتب يقض يف املصاحف بغري ايء( )1ألهنا سقطت يف اللفظ

اللتقاء الساكنني ،وليوافق قراءة﴿ ﯔ ﴾"

()2

(سورة األنعام ( :)2اآلايت  21إىل )14
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ... ﴿-ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ

ﭸ ﭹﭺ ﴾(سورة األنعام ،جزء من اآلية )61:وقوله تعاىل ﴿- :ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ

(﴾...األنعام )91:قال﴿"- :ﭶ ﴾و﴿ ﮡ ﴾ممالة( :)3محزة ،الباقون :بتاء التأنيث (.)5(")4
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮊ ﮋﮌ ﮍﮎ ﮏﮐ ﮑﮒﮓ ﮔﮕ

ﮖﮗﮘ ﮙﮚ ﴾(سورة األنعام ،اآلية )63:قال ﴿"- :ﮊﮋﮌ ﴾من اإلجناء( :)6سهل
ويعقوب وعباس( ،)7الباقون :ابلتشديد.

( )1الداين ،املقنع ،د.ط ( )123/1وال خالف بني القراء أنه بغري ايء يف الوصل لسقوطها فيه ،وأما الوقف فأثبتها فيه يعقوب
على أصله ،وحذفها فيه الباقون على أصوهلم (ابن غلبون ،التذكرة ،ط)323/1( 1

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)87/3( 1

( )3إمالة حمضة ألنه يقرأها أبلف قبل اهلاء على التذكري (ابن القاصح ،سراج القارئ املبتدي ،ط)227/1( 3
( )4احلجة ملن قرأ ابلتاء :أن املالئكة مجاعة ،فدل ابلتاء على معىن اجلماعة والدليل على ذلك قوله ﴿- :ﮢﮣﮤ﴾واحلجة
ملن قرأ ابأللف :أن الفعل مقدم ،فأثبت ابأللف كما أقول رماه القوم وعاداه الرجال ،ومع ذلك فاملالئكة هاهنا جربيل فذكر
الفعل للمعىن (ابن خالويه ،احلجة ،ط )128/1( 4واألزهري ،معاين القراءات ،ط)233/1( 1

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)74/ 3( 1
كمل وأمتع
ونسى كأنزل َّ
ونزل وأكمل و َّ
( )6أي :قرؤها ابلتخفيف (يعُنْ يجي ُك ْم) ،والتخفيف والتشديد فيهما لغتان ،أجنى وجنّى وأنسى َّ
ومتَّع (أبو شامة ،إبراز املعاين ،د.ط ()446/1
( )7ابن مهران ،الغاية ،ط)243/1( 2
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﴿ ﮓ ﴾ابلكسر حيث كان( :)1أبو بكر ومحاد( ،)2الباقون :ابلضم
()3
علي وخلف﴿ ﮕ﴾بدون اإلمالة :عاصم ،الباقون ( أ َْجنَْيعتَنا ) " (.)4
و
محزة
ممالة
﴿ ﮕ﴾
ّ

القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

﴾(سورة

األنعام ،اآلية )64:قال ﴿"- :ﮜﮝﮞ﴾ابلتشديد :يزيد ومحزة وخلف وعاصم وهشام ( )5الباقون:
ابلتخفيف"(.)6
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ

ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﴾(سورة األنعام ،اآلية)63:

قال ﴿"- :ﯜ ﯞ﴾وأشباه ذلك بكسر التنوين :أبو عمرو وسهل ( )7ويعقوب ومحزة وعاصم
وابن شنبوذ عن أهل مكة ،وابن ذكوان (.)9(")8
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

 ...ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ

( )1موضعان هنا ويف قوله تعاىل ﴿- :ﮨﮩﮪﮫﮬ[﴾...األعراف]33:

( )2ابن جماهد ،السبعة ،ط )237/1( 2والداين ،جامع البيان ،ط )472/1( 1وحممد حميسن ،املهذب ،د.ط ()221/1
( )3ابأللف من غري ايء (ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )113/1والداين ،التيسري ،ط)123/1( 2
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)74/ 3( 1

( )5والكسائي كذلك (أبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ( )217/1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()238/2
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)74/ 3( 1
( )7ابن مهران ،الغاية ،ط)171/1( 2

( )8ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )223/2والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)266/1( 3
( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)74/ 3( 1
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ﰎ﴾(سورة األنعام ،جزء من اآلية )68:قال ﴿" - :ﰆ﴾ابلتشديد :ابن عامر (.)2(")1
(سورة األنعام ( :)2اآلايت  13إىل )04
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭒﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ﴾(سورة األنعام ،اآلية )94:قال ﴿" - :ﭛ ﭜ﴾بفتح الياء :أبو عمرو وابن كثري وأبو
()3
جعفر وانفع
﴿ ﭖ﴾ابلضم على النداء ( :)4يعقوب (.)6(")5
القراءات الواردة يف قوله تعاىل-:

﴿ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ﴾(سورة األنعام ،اآلية )96:قال ﴿" - :ﭰ ﭱ﴾إبمالة اهلمزة :أبو عمرو غري عباس
()9
علي وخلف وحيىي وعباس وهبرية
و
محزة
أ
ر
وق
﴾
والنجاري عن ورش( )7وكذلك ﴿ﮝ﴾( )8و ﴿ﭒ
ّ

من طريق اخلراز( )10بكسر( )11الراء واهلمزة وافق ابن ذكوان يف ﴿ ﭰ﴾ فق وخالفهم فيما اتصلت
( )1مكي بن أيب طالب ،التبصرة ،ط )479/1( 2وابن الباذش ،اإلقناع ،د.ط ( )317/1فاحلجة ملن شدد :أنه فرق بني
ي
ونساه غريه ،واحلجة ملن خفف :أنه قال مها لغتان تستعمل إحدامها مكان األخرى (ابن خالويه ،احلجة ،ط4
نَس َي الرجل ّ
()142/1
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)74/ 3( 1

( )3ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )164-163/2والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)266/1( 3
( )4أي :على أنه منادى حذف منه حرف النداء ،وقرأ الباقون ﴿ﭖ﴾ بفتح الراء ،على أنه بدل من (أبيه) وهو جمرور ابلفتحة
نيابة عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة (حممد حميسن ،املغين ،ط)37/2( 2

( )5األهوازي ،الوجيز ،ط )193/1( 1والطربي ،التلخيص ،د.ط ()239/1
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)122/ 3( 1

( )7ابن مهران ،الغاية ،ط )243 /1( 2واملبسوط ،د.ط ( )114/1بدون استثناء رواية العباس.
( )8سورة النمل ،اآلية 42:وسورة النجم ،اآلية 13:وسورة العلق ،اآلية9:
( )9سورة األنبياء ،اآلية36:
( )10اهلذيل ،الكامل ،ط)334-333/1( 1

أحياان.
( )11أي إبمالتهما ،ويُعرب عنها يف مصطلحات القدامى ابلكسر ً
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()1

ابلكاف واهلاء يف سورة النجم ،وافق ابن جماهد والنقاش ابإلمالة وكسر الراء يف سورة «اقرأ ابسم»

﴿ﭿﮀ﴾ و ﴿ﮓﮔ﴾وحنومها ( )2بكسر الراء وفتح اهلمزة :محزة وخلف ونصر وعباس وحيي
واخلراز( ،)4وروى خلف عن حيي ( )5بكسر الراء واهلمزة(.)7(")6

()3

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝ﴾ ...
(سورة األنعام ،جزء من اآلية )82:قال ﴿"- :ﯘ ﴾بتخفيف النون :أبو جعفر وانفع

علي( ،)10وقرأ
:
ابإلمالة
﴾
وابن ذكوان( ،)8الباقون :إبدغام نون اإلعراب يف نون الوقاية( ﴿،)9ﯛ ﯜ
ّ
سهل ويعقوب وابن شنبوذ عن قنبل( )11ابلياء يف احلالني ،وافق أبو عمرو ويزيد وإمساعيل يف الوصل
(.)13(")12
( )1يف قوله تعاىل ﴿- :ﮙ ﮚﮛ﴾[االعلق]9:
( )2أي :إيذا لقيها ساكن مثل ﴿- :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﴾[النحل ]83:و﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﴾ [النحل]86:و ﴿ﯷ
ﯸ﴾ [االكهف ﴿ ]33:ﰂﰃ ﴾[األحزاب]22:

( )3ابن مهران ،الغاية ،ط)244-243/1( 2
( )4اهلذيل ،الكامل ،ط)334-333/1( 1
( )5ابن جماهد ،السبعة ،ط)261/1( 2

وصال ،أما إذا وقفت على هذا الذي لقيه ساكن ،فاحلكم فيه كاحلكم يف الكلمة األوىل-رءا كوكبا ( -أبو شامة ،إبراز املعاين،
(ً )6
د.ط ( )448/1

( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)122/ 3( 1

( )8واختلف عن ابن ذكوان (الداين ،التيسري ،ط )124/1( 2وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()237/2
( )9من خفف النون فإمنا حذف الثانية اليت دخلت مع الياء اليت هي ضمري املتكلم؛ الجتماع املثلني مع كثرة االستعمال ،وترك
النون اليت هي عالمة الرفع ،ومن شدد ؛ألنه اجتمع حرفان من جنس واحد فأدغموا األوىل يف الثانية ،ومن زعم أن األوىل هي
احملذوفة فإمنا استدل على ذلك بكسرة النون الثانية ،وذلك ال جيوز؛ ألن النون األوىل عالمة الرفع ،وال حيذف الرفع من األفعال

لغري جازم وال انصب ويدل على أن الثانية هي احملذوفة دون األوىل أن االستثقال إمنا يقع ابلثاين (مكي بن أيب طالب ،مشكل
إعراب القرآن ،ط )238/1 ( 2و (ابن زجنلة ،حجة القراءات ،د.ط ( )238/1

( )10إمساعيل بن خلف ،العنوان ،د.ط ( )61-62/1وابن شريح ،الكايف ،ط)62/1( 1
( )11اهلذيل ،الكامل ،ط)434/1( 1

( )12ابن مهران ،الغاية ،ط 441/1( 2و)443

( )13النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)122/ 3( 1
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القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭝﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢﭣ ﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩ

علي وخلف
ﭪﭫ ﭬ ﴾(سورة األنعام ،اآلية )83:قال ﴿"- :ﭥ﴾ابلتنوين :عاصم ومحزة و ّ
ويعقوب (.)2(")1
(سورة األنعام ( :)2اآلايت  03إىل )16
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

()3
علي وخلف (،)4
و
محزة
:
ﮙ﴾(سورة األنعام ،اآلية )86:قال ﴿" - :ﮒ﴾بتشديد الالم
ّ
()5
الباقون :ابلتخفيف "

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ (﴾...سورة األنعام،

جزء من اآلية )72:قال ﴿" - :ﯲ﴾إبشباع اهلاء :ابن عامر ،احللواين عن هشام خمتلسة (،)6
علي وخلف ( ،)7الباقون :بسكون هاء السكت على
وحبذف اهلاء يف الوصل :سهل ويعقوب ومحزة و ّ

أيضا للكوفيني فق  ،اآلية( 96 :البنا ،إحتاف فضالء البشر،
( )1األهوازي ،الوجيز ،ط )193/1( 1ويف موضع سورة يوسف ً
ط)268/1( 3

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)122/ 3( 1
( )3وإسكان الياء ،ومثله يف صاد ،وحجة من قرأ بالم واحدة؛ أنه جعله امسا أعجميا ،واألمساء األعجمية يف أبنيتها خمالفة للعربية
يف األكثر ،فاأللف والالم فيها زائداتن فأصله يسع ،وحجة من قرأ بالمني فأصله ليسع مث دخلت األلف والالم للتعريف (مكي
ابن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ( )438/1وحممد حميسن ،املغين ،ط)63/2( 2

( )4ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )262/2وعبد الفتاح القاضي ،البدور الزاهرة ،د.ط ()126/1
( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)111/ 3( 1

( )6إمساعيل بن خلف ،العنوان ،د.ط ( )72/1وخمتلسة أي :كسر اهلاء من غري صلة بياء يف الوصل (ابن الباذش ،اإلقناع،
د.ط ()244/1

( )7ابن مهران ،الغاية ،ط )222 /1( 2والطربي ،التلخيص ،د.ط ()238/1
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األصل(.)2(")1
(سورة األنعام ( :)2اآلايت  11إىل )166
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ...

 ... ﴿-ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫﭬ

﴾(سورة األنعام ،جزء من اآلية )71:قالَْ ( "- :جي َعلُونَهُ ) ( يعُْب ُدونَع َها

َوُخيْ ُفو َن ) بياءات الغيبة :أبو عمرو وابن كثري ( ،)3الباقون :على اخلطاب"

()4

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋ ﮌﮍﮎ

ﮏﮐ (﴾ ...سورة األنعام ،جزء من اآلية )72:قالَ ( " - :ولييُعْن يذ َر ) بياء الغيبة :أبو بكر ومحاد (،)5

الباقون :بتاء اخلطاب " (.)6

التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﮋ﴾من قرأ بتاء اخلطاب فظاهر ،ومن قرأ على الغيبة؛ فمأنه

أسند اإلنذار إىل الكتاب جمازا؛ ألنه سبب اإلنذار﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾(األنبياء )43 :وهو

معطوف على ما دل عليه سائر األوصاف ،كأنه قيل :أنزلناه للربكة ولتصديق ما تقدمه من الكتب
()7
ولإلنذار"

( )1فمن قرأها بغري هاء يف الوصل ،فحجته :أن اهلاء إمنا دخلت للوقف ولبيان احلركة يف حال الوقف ،فإذا وصل القارئ قراءته
اتصلت الدال مبا بعدها فاستغىن عن اهلاء لزوال السبب الذي أدخلها من أجله فطرحها ،ومن قرأ إبثبات اهلاء يف الوصل،
فحجته يف ذلك :أهنا مثبتة يف املصحف ،فكرهوا إسقاط حرف من املصاحف ،ومن قرأها ابإلشباع جعلها امسًا ،قال بعض
أهل البصرة :جعل ابن عامر اهلاء فيه ضمريا ملصدر وهو االقتداء كأن األصل فيه :فبهداهم اقتد اقتداء ،مث أضمر االقتداء= =
(ابن زجنلة  ،حجة القراءات ،د.ط (  )262/1واملهدوي ،شرح اهلداية ،د.ط ( )224/1

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)111/ 3( 1

( )3ابن جماهد ،السبعة ،ط )262/1( 2وابن شريح ،الكايف ،ط)112/1( 1
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)116/ 3( 1

( )5الداين ،جامع البيان ،ط )477/1( 1والطربي ،التلخيص ،د.ط ()238/1
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)116/ 3( 1
( )7النيسابوري ،مرجع سابق ،ط)122/3( 1
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القراءات الواردة يف قوله تعاىل ... ﴿- :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ﴾ (سورة

علي وحفص
األنعام ،جزء من اآلية )74:قال ﴿" - :ﰊ﴾بفتح النون :أبو جعفر وانفع و ّ
واملفضل( ،)2الباقون :ابلرفع " (.)3

()1

التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﰈ ﰉ ﰊ﴾من قرأ ابلنصب على الظرف ،فمعناه :وقع

التقطع بينكم ،كقوله﴿ ﮨﮩﮪ﴾(البقرة ،... )166 :ومن قرأ ابلرفع؛ فمأنه أسند الفعل
اتساعا ،كما تقول :قوتل خلفكم وأمامكم ،أو ألن املراد ابلبني الوصل وإمنا حسن استعماله
إىل الظرف ً
يف معىن الوصلة مع أن أصله االفرتاق والتباين؛ ألنه يستعمل يف الشي ني اللذين بينهما مشاركة ومواصلة
()5( )4
من بعض الوجوه "
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ

ﭱﭲ ﭳ﴾(سورة األنعام ،اآلية )76:قال ﴿" - :ﭩﭪ﴾على لفظ املضي ونصب الليل

عاصم ومحزة وعلي وخلف ( )6الباقون ( :وج ي
اع ُل اللَّ ييل ) على لفظ اسم الفاعل وابإلضافة "
ََ
ّ

()8( )7

القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠ

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ

ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ (﴾...سورة األنعام ،جزء من اآلية )77:قال﴿" - :
( )1ابن سوار ،املستنري ،ط )133/2( 1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()262/2

حفصا ،فهو مع من يقرؤون ابلرفع ،ينظر (الداين ،جامع البيان ،ط )1236/3( 1وابن غلبون ،التذكرة،
( )2املفضل خالف ً
ط)327/1( 1
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)116/ 3( 1
( )4حنو :بيين وبينه شركة ،وبيين وبينه رحم وصداقة ،صارت الستعماهلا يف هذه املواضع مبنزلة الوصلة على خالف الفرقة ،فلهذا
علي الفارسي ،احلجة للقراء السبعة ،ط)337/ 3( 1
جاء :لقد تقطع بينكم ،مبعىن :لقد تقطّع وصلكم (أبو ّ

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)123/3( 1
( )6ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ()116/1

( )7مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ( )441/1وابن زجنلة ،حجة القراءات ،د.ط ()262/1
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)116/ 3( 1
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ﮮ﴾ ابلرفع :األعشى والربمجي ( )1الباقون :ابلنصب " (.)2
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﮮﮯﮰ﴾ابلنصب عط ًفا على﴿ ﮣ﴾أي :وأخرجنا

به جنات من أعناب ،ومن قرأ ابلرفع ،فعلى أهنا مبتدأ حمذوف اخلرب ،أي :ومث جنات من أعناب ،أو:
جوزه يف الكشاف ( ،)3إذ يصري
وجنات من أعناب خمرجة ،وال جيوز أن يكون عط ًفا على قنوان وإن ّ
()5( )4
جنات حصلت من أعناب "
املعىن :وحاصلة أو خمرجة من النخل من طلعها ٌ
علي وخلف ( )6وكذلك يف آخر السورة ويس ( ،)7الباقون :بفتحتني.
﴿ ﯚ﴾بضمتني :محزة و ّ
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﯘ ﯙ ﯚ﴾من قرأ بفتحتني؛ فمأنه مجع مثرة مثل :بقر

وبقرة ،وشجر وشجرة ،ومن قرأ بضمتني؛ فعلى أنه مجع مثرة أيضا مثل :خشبة وخشب ( ،)8قال
تعاىل ﴿:ﯩﯪﯫ﴾(املنافقون )4 :أو على أن مثرة مجعت على مثار مث مجع مثار على مثر"

()9

القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯ ﯰ ﯱﯲ ...

﴾ (سورة األنعام ،جزء من اآلية )122 :قال ﴿" - :ﯬ﴾ابلتشديد :أبو جعفر وانفع (،)10
الباقون :ابلتخفيف (.)12(")11
( )1ابن مهران ،الغاية ،ط )246/1( 2وابن سوار ،املستنري ،ط)136/2( 1
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)116/ 3( 1
( )3الزخمشري ،الكشاف ،ط)32/2( 3

( )4أي :ألن اجلنات ال تكون من النخل (مكي بن أيب طالب ،مشكل إعراب القرآن ،ط)264/1( 2
( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)127/3( 1

( )6ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )262/2والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)296/1( 3
( )7يف قوله تعاىل ﴿- :ﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﴾[يس]33 :

( )8مكي بن أيب طالب ،مشكل إعراب القرآن ،ط )264/1( 2وحممد حميسن ،املغين ،ط)91/2( 2
( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)132/( 1

( )10ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )116/1وعبد الفتاح القاضي ،البدور الزاهرة ،د.ط ()128/1

( )11والتشديد والتخفيف لغتان والتخفيف أكثر ،ويف التشديد معىن التكثري (أبو شامة ،إبراز املعاين ،د.ط ()434/1
( )12النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)116/ 3( 1
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التوجيه :قال النيسابوري "- :وقرئ﴿ ﯩ ﴾ابلرفع كأنه قيل :من هم؟ فقيل :اجلن ،وابجلر
()2( )1

على اإلضافة اليت للتبيني "

أيضا "- :وقرئ﴿ ﯪ ﴾بسكون الالم( )3أي :اختالقهم لإلفك ،يعين :جعلوا هلل
وقال ً
خلقهم ،حيث نسبوا قبائحهم إىل هللا"(.)4
(سورة األنعام ( :)2اآلايت  161إىل )116
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄﰅ

ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋﰌ﴾(سورة األنعام ،اآلية )121 :قالَ ( " - :وَملْ يَ ُك ْن ) بياء الغيبة :قتيبة (.)6(")5
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

ت ) بتاء التأنيث :ابن عامر وسهل
ﮊ﴾(سورة األنعام ،اآلية )123 :قالَ ( " - :د َر َس ْ
()7
ت ) بتاء اخلطاب من املدارسة :ابن كثري وأبو عمرو ( ،)8والباقون بتاء اخلطاب﴿
ويعقوب َ (،د َار ْس َ

ﮇ﴾من الدرس " (.)9

ت
التوجيه :قال النيسابوري "- :ومعىن﴿ ﮇ﴾قرأت وتعلمت من الدرس ،ومن قرأ ( َد َار ْس َ

) ،أي :قرأت على اليهود وقرؤا عليك وجرت بينك وبينهم مدارسة ومذاكرة ،وأما قراءة ابن عامر(
( )1ابن خالويه ،خمتصر يف شواذ القرآن ،ط )43/1( 4والكرماين ،شواذ القراءات ،د.ط ()194/1
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)131/3( 1

( )3ابن خالويه ،خمتصر يف شواذ القرآن ،د.ط ( )43/1والكرماين ،شواذ القراءات ،د.ط ()194/1
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)131/3( 1
( )5اهلذيل ،الكامل ،ط)343/1( 1

( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)134/ 3( 1
( )7ابن مهران ،الغاية ،ط)249/1( 2

( )8الداين ،التيسري ،ط )123 /1( 2وإمساعيل بن خلف ،العنوان ،د.ط ()72/1
( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)134/ 3( 1
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ت ) فهي من الدروس ،مبعىن :أن هذه اآلايت قد درست وعفت ،أي :هذه األخبار اليت تلوهتا
َد َر َس ْ
()2( )1
علينا من مجلة أساطري القرون اخلالية "
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘ(﴾...سورة األنعام ،جزء من اآلية )128 :قال﴿" - :ﯖ﴾على فعول ( )3ابلضم :يعقوب (،)4

الباقون﴿ ﯖ﴾ "

()5

التوجيه :قال النيسابوري "- :قال الزجاج (﴿)6ﯖ﴾منصوب على املصدر؛ ألن املعىن :فيعدو

عدوا وقرئ﴿ ﯖ﴾ بفتح ( )7العني والتشديد ،أي :يف حال كوهنم أعداء"
ً

()8

(سورة األنعام ( :)2اآلايت  111إىل )111
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ﴾(سورة األنعام ،اآلية )111 :قال ﴿" - :ﭝ﴾بكسر
القاف وفتح الباء :أبو جعفر وانفع وابن عامر ( ،)9الباقون :بضمتني " (.)10
القراءات الواردة يف قوله تعاىل... ﴿- :ﮛ ﮜﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ
( )1لالستزادة ،ينظر (مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ( )444/1وحممد حميسن ،املغين ،ط)96/2( 2
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)142/3( 1

( )3فأدغمت الواو املدية يف الواو اليت هي الم الكلمة (البنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط )291/1( 3وحممد حميسن ،املغين ،ط2
()98/2
( )4الطربي ،التلخيص ،د.ط ( )262/1واألهوازي ،الوجيز ،ط)193/1( 1
( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)134/ 3( 1

( )6الزجاج ،معاين القرآن وإعرابه ،ط)281/2( 1
( )7خطأ ولعله سبق قلم ،والصواب بضم العني كما سبق.
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)142/3( 1

( )9ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )262-261/2وعبد الفتاح القاضي ،البدور الزاهرة ،د.ط ()127/1
( )10النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)146/ 3( 1
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ﮧﮨ﴾(سورة األنعام ،جزء من اآلية )114 :قال ﴿" - :ﮠ﴾ابلتشديد :ابن عامر وحفص
واملفضل (.)2(")1
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮﮯ(﴾...سورة األنعام ،جزء من

علي وخلف وسهل ويعقوب ( ،)3الباقون
اآلية )113 :قال ﴿" - :ﮫ ﮬ﴾عاصم ومحزة و ّ
ي
ات)"(.)4
( َكل َم ُ
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ﴾(سورة األنعام ،اآلية )119 :قال ﴿" - :ﯱ ﯲ﴾من اإلضالل ( :)5األصبهاين ( )6عن
نصري (.)8(")7
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ (﴾...سورة األنعام ،جزء من اآلية )117 :قال:

﴿" -ﭛ﴾على البناء للفاعل و﴿ ﭞ﴾على البناء للمفعول :محزة وخلف وعاصم غري حفص

( )1بدون رواية املفضل (ابن جماهد ،السبعة ،ط )266/1( 2وابن غلبون ،التذكرة ،ط)333/1( 1
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)146/ 3( 1

( )3ابن مهران ،الغاية ،ط )247-248/1( 2واهلذيل ،الكامل ،ط)346/1( 1

( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط )146/ 3( 1وحجة من مجع أن معىن الكلمات يف هذا هو ما جاء من عند هللا من وعد
ووعيد وثواب وعقاب وأخبار عما كان وعما يكون وذلك كثري ،...وحجة من قرأ ابلتوحيد أن الواحد يف مثل هذا يدل على
اجلمع(مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ()448/1
( )5وهو من أضللته ،أي :وجدته ًّ
ضاال (العكربي ،التبيان يف إعراب القرآن ،د.ط ()334/1

( )6وهو حممد بن عيسى بن رزين التيمي الرازي األصبهاين املقرئ ،قرأ القرآن على نصري ،وخالد صاحيب الكسائي (الذهيب ،معرفة
القراء الكبار ،ط )131/1( 1وابن اجلزري ،غاية النهاية ،د.ط ( )333/3وهو غري حممد بن عبد الرحيم بن إبراهيم

األصبهاين صاحب رواية ورش عند العراقيني (سبقت ترمجته).

( )7ذكر ابن خالويه يف خمتصر يف شواذ القرآن  ،ط "- :)46 /1( 4أهنا قراءة احلسن ونصري عن الكسائي"وهي شاذة.
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)146/ 3( 1
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واملفضل ( ،)1وقرأ أبو جعفر وانفع وسهل ويعقوب وحفص
للمفعول فيهما.

()2

مجيعا ابلفتح ،الباقون :على البناء
ً

علي وخلف ( ،)3الباقون :ابلفتح " (.)4
﴿ ﭧ﴾بضم الياء :عاصم ومحزة و ّ
(سورة األنعام ( :)2اآلايت  111إىل )146
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ

ﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩ (﴾...سورة األنعام ،جزء من اآلية )122 :قال ﴿" - :ﮙ﴾ابلتشديد:
أبو جعفر وانفع وسهل ويعقوب (.)6(")5

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ(﴾...سورة األنعام ،جزء من اآلية )124 :قال ﴿" - :ﯵ﴾ابلنصب
والتوحيد :ابن كثري وحفص واملفضل ( ،)7الباقون ( :ير َس َاالتييه) على اجلمع وابلكسر يف موضع
النصب(.)9(")8
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

( )1اهلذيل ،الكامل ،ط)348-349/1( 1
( )2ابن مهران ،الغاية ،ط)247/1( 2

( )3ويف يونس ﴿ ﯵ﴾ [( ]88ابن الباذش ،اإلقناع ،د.ط (  )322/1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )262/2
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)146/ 3( 1
( )5ابن مهران ،الغاية ،ط)171-172/1( 2

( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)136/ 3( 1

( )7بدون رواية املفضل (ابن غلبون ،التذكرة ،ط )334/1( 1وابن سوار ،املستنري ،ط)137/2( 1
( )8وحجة من قرأ ابجلمع أنه ملا كانت الرسل ،أييت كل واحد بضروب من الشرائع املرسلة معهم خمتلفة ،حسن مجعه ليدل على
ذلك ،وحجة من وح ّد أن الرسالة على انفراد لفظها تدل على الكثرة ،فهي تدل على ما يدل عليه لفظ اجلمع (مكي بن أيب
طالب ،الكشف ،د.ط ( )447- 413/1واملهدوي ،شرح اهلداية ،د.ط ()268/1

( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)136/ 3( 1
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ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ( ﴾...سورة األنعام ،جزء من اآلية )123 :قال- :

"﴿ﭠ﴾واببه ( )1ابلتخفيف ( :)2ابن كثري.

﴿ ﭡ﴾ بكسر الراء :أبو جعفر وانفع وسهل وأبو بكر ( )3ومحاد ( ،)4الباقون :ابلفتح.
اع ُد) من التصاعد إبدغام التاء يف الصاد :أبو بكر
﴿ ﭣ﴾من الصعود ( :)5ابن كثري (،يَ َّ
صَ

ومحاد( ،)6الباقون ﴿- :ﭣ﴾ابإلدغام من التصعد " (.)7

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎ ﮏﮐﮑ ﴾...

(سورة األنعام ،جزء من اآلية )128 :قال ﴿" - :ﮉ﴾بياء الغيبة :حفص ( ،)8اآلخرون
ابلنون"(.)9
(سورة األنعام ( :)2اآلايت  141إىل )136
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ﴾(سورة األنعام ،اآلية)132 :

( )1هنا ويف سورة الفرقان ،اآلية ،13:يف قوله تعاىل ﴿- :ﭞ ﭟ ﴾(ابن جماهد ،السبعة ،ط)268/1( 2
( )2فاحلجة ملن شدد :أنه أ ّكد الضيق ،فكأنه ضيق بعد ضيق ،واحلجة ملن خ ّفف :أنه استثقل الكسرة على الياء مع التشديد

وهني (ابن خالويه ،احلجة يف القراءات  ،ط )147/1( 4وحممد الصادق قمحاوي ،طالئع
هني ْ
فخفف وأسكن كما قالوا ّ
البشر ،ط)76/9( 1

( )3ابن مهران ،الغاية ،ط )247/1( 2واهلذيل ،الكامل ،ط)348/1( 1
( )4الداين ،جامع البيان ،ط)324/1( 1

ص َعد ،ينظر األزهري ،معاين القراءات ،ط )383/1( 1وحممد حميسن ،املغين ،ط)76/2( 2
ص َع َد يَ ْ
( )5أي :ابلتخفيف من َ
( )6ابن بليمة ،تلخيص العبارات ،ط)71/1( 1

( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)136/ 3( 1
( )8هنا ،وهو الثاين ،والثاين من [يونس ]43 :أيضا ﴿ ،ﭑﭒﭓﭔﭕ ﴾ يف [سبأ ]42 :ابلياء يف األربعة :حفص (ابن
الباذش ،اإلقناع ،د.ط ( )321/1و وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )262/2

( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)136/ 3( 1
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قالَ ("- :ع َّما تَع ْع َملُو َن) بتاء اخلطاب :ابن عامر (.)2(")1
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂﮃ

ﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌ﴾(سورة األنعام ،اآلية)133 :

قالَ ("- :م َكاانَتي ُك ْم) ابجلمع حيث كان ( :)3أبو بكر ومحاد ( ،)4الباقون ﴿ﭽ﴾على
التوحيد "(.)5
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾قال الواحدي ( :)6قراءة اإلفراد
مصدرا ،يقال:
أوجه؛ ألن املصدر ال جيمع يف أغلب األحوال ،وقال يف الكشاف ( :)7املكانة تكون
ً

مكن مكانة إذا متكن أبلغ التمكني ،ومبعىن املكان ،يقال :مكان ومكانة ومقام ومقامة ،فمعىن اآلية:
اعملوا على متكنكم من أمركم وأقصى استطاعتكم وإمكانكم ،أو اعملوا على جهتكم وحالكم اليت أنتم
()8
عليها ،يقال للرجل :على مكانتك اي فالن ،أي :اثبت على ما أنت عليه ال تنحرف عنه"
علي وخلف( ،)9الباقون :بتاء التأنيث.
( َمن يَ ُكو ُن ) ابلياء التحتانية :محزة و ّ
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖ

ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ (﴾ ...سورة األنعام ،اآلية )136 :قال ﴿"- :ﮙ ﴾بضم الزاي
( )1ابن بليمة ،تلخيص العبارات ،ط )71/1( 1وابن الفحام ،التجريد ،د.ط ( )422/1ووافقه روح هنا.
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)168/ 3( 1

معا و [يس اآلية ]69 :و [الزمر اآلية( ]37 :ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()263/2
( )3وهو هنا ،ويف [هود اآليةً ]121 ،73 :
و (البنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)294/1( 3

( )4الداين ،جامع البيان ،ط)323/1( 1

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)168/ 3( 1

( )6الواحدي ،التفسري البسيط ،د.ط ()431/8
( )7الزخمشري ،الكشاف ،ط)69/2( 3

( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)191/3( 1
أيضا (ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )118/1
( )9وكذلك يف القصص﴿ ﭬﭭﭮ ﭯ ﭰﭱ ﴾ [ آية] 39:ابلياء ً
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علي ( )1وكذلك ما بعده ( ،)2الباقون :ابلفتح " (.)3
ّ
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ(﴾ ...سورة األنعام ،جزء من اآلية )139 :قال:

"﴿ ﯓ ﴾على البناء للمفعول﴿ ﯗ﴾ابلرفع﴿ ﯘ﴾ابلنصب ﴿ ﯙ ﴾ ابجلر:ابن عامر ( ،)4اآلخرون﴿ ﯓ﴾على البناء للفاعل﴿ ﯗ﴾ابلنصب﴿ ﯘ﴾ابجلر﴿

ﯙ﴾ابلرفع " (.)5

التوجيه :قال النيسابوري "- :مث إن وجه القراءة األكثري ظاهر وليس فيها إال تقدمي املفعول
وذلك لشدة االعتناء به ،وأما قراءة ابن عامر فخطأها الزخمشري

()6

من جهة الفصل بني املضاف

( )1ابن شريح ،الكايف ،ط )112/1( 1والطربي ،التلخيص ،د.ط ()261/1
( )2يف نفس السورة ،اآلية ،138 :يف قوله:

 ﴿-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﴾

( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)168/ 3( 1

( )4ابن جماهد ،السبعة ،ط )292/1( 2وإمساعيل بن خلف ،العنوان ،د.ط ()73/1

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)168/ 3( 1
وجر الشركاء على إضافة القتل إىل
( )6قال الزخمشري "وأما قراءة ابن عامر :قتل أوالدهم شركائهم برفع القتل ونصب األوالد ّ
ج
الشركاء ،والفصل بينهما بغري الظرف ،فشيء لو كان يف مكان الضرورات وهو الشعر ،لكان مسجاً مردوداً ،كما مسج ّ
ورد (ز ّ
القلوص أىب مزاده)
فكيف به يف الكالم املنثور ،فكيف به يف القرآن املعجز حبسن نظمه وجزالته ،والذي محله على ذلك أن رأى يف بعض املصاحف
شركائهم مكتوابً ابلياء ،ولو قرأ جبر األوالد والشركاء-ألن األوالد شركاؤهم يف أمواهلم-لوجد يف ذلك مندوحة عن هذا االرتكاب
ورد ابن اجلزري على هذا الكالم بعد أن ساقه فقال "- :احلق يف غري ما قاله الزخمشري
" (الزخمشري ،الكشاف ،طّ )92/2( 3

ونعوذ ابهلل من قراءة القرآن ابلرأي والتشهي ،وهل حيل ملسلم القراءة مبا جيد يف الكتابة من غري نقل؟ بل الصواب جواز مثل
هذا الفصل ،وهو الفصل بني املصدر وفاعله املضاف إليه ابملفعول يف الفصيح الشائع الذائع اختيارا ،وال خيتص ذلك بضرورة
الشعر ويكفي يف ذلك دليال هذه القراءة الصحيحة املشهورة اليت بلغت التواتر ،كيف وقارئها ابن عامر من كبار التابعني الذين
أخذوا عن الصحابة كعثمان بن عفان وأيب الدرداء  -رضي هللا عنهما  ،-وهو مع ذلك عريب صريح من صميم العرب،
فكالمه حجة وقوله دليل ألنه كان قبل أن يوجد اللحن ويتكلم به فكيف ،وقد قرأ مبا تلقى وتلقن ،وروى ومسع ورأى إذ كانت
كذلك يف املصحف العثماين اجملمع على اتباعه وأان رأيتها فيه كذلك مع أن قارئها مل يكن خامال ،وال غري متبع ،وال يف طرف
من األطراف ليس عنده من ينكر عليه إذا خرج عن الصواب ،فقد كان يف مثل دمشق اليت هي إذ ذاك دار اخلالفة ،وفيه
امللك واملأتى إليها من أقطار األرض يف زمن خليفة هو أعدل اخللفاء وأفضلهم بعد الصحابة اإلمام عمر بن عبد العزيز -
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ضعُف بغري
واملضاف إليه بغري الظرف ،فإن ذلك قد جوز ابلظرف كقوله" :هلل در اليوم من المها" و َ
الظرف كقوله:
()1

زج القلع عوص أبع عي م ع ع عزاده"

"ف ع عزججتع عها بع عمع عزجع عة

ومحلوه على ضرورة الشعر مع االستكراه ،واحلق عندي يف هذا املقام :أن القرآن حجة على
غريه وليس غريه حجة عليه ،والقراءات السبع كلها متواترة فكيف ميكن ختط ة بعضها؟ فإذا ورد يف
القرآن املعجز مثل هذا الرتكيب ،لزم القول بصحته وفصاحته وأال يلتفت إىل أنه :هل ورد له نظري يف
أشعار العرب وتراكيبهم أم ال ،وإن ورد فكثري أم ال؟ ومع ذلك ،فقد وجهه بعض الفضالء أبن املضاف
إليه من األول حمذوف على حنو:
قوله" :بني ذراعي وجبهة األسد"

()2

واملضاف مضمر مع الثاين كقراءة من قرأ﴿

ﯪﯫ

ﯬ﴾ (األنفال )69 :ابجلر على تقدير عرض اآلخرة ( ،)3فتقدير اآلية :قتل شركائهم ي
أوالدهم"...
ُ

()4

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭭﭮﭯﭰ ﭱ ﭲﭳﭴﭵ

ﭶ ﭷﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾﭿ (﴾...سورة األنعام ،جزء من اآلية )137 :قال( " - :
رضي هللا عنه  -أحد اجملتهدين املتبعني املقتدى هبم من اخللفاء الراشدين ،وأول من نعلمه أنكر هذه القراءة ،وغريها من القراءة
الصحيحة وركب هذا احملذور ابن جرير الطربي بعد الثالمثائة ،وقد عد ذلك من سقطات ابن جرير حىت قال السخاوي :قال
يل شيخنا أبو القاسم الشاطيب :إايك وطعن ابن جرير على ابن عامر ،وهلل در إمام النحاة أيب عبد هللا بن مالك -رمحه هللا -
حيث قال يف كافيته الشافية :وحجيت قراءة ابن عامر فكم هلا من عاضد وانصر.
وهذا الفصل الذي ورد يف هذه القراءة فهو منقول من كالم العرب من فصيح كالمهم جيد من جهة املعىن أيضا ،أما وروده
يف كالم العرب فقد ورد يف أشعارهم كثريا ،أنشد من ذلك سيبويه واألخفش وأبو عبيدة وثعلب ،وغريهم ما ال ينكر" ...
(ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()264-263/2
( )1البيت بال نسبة ،زججتها :طعنتها ابلزج ،والزج :احلديدة اليت تركب يف أسفل الرمح ،املزجة :الرمح القصري ،القلوص :الناقة
ُمشُوين ،شرح األمشوين على ألفية
الشابة .أبو مزادة :كنية رجل ،املعىن :فطعنتها أبسفل الرمح مثلما يطعن أبو مزادة القلوص (األ ْ
ابن مالك ،ط)181-182/2( ،1

ُسر به (سيبويه ،الكتاب ،ط )182/1( 3واملربد ،املقتضب ،د.ط ()227/4
( )2ينسب إىل الفرزدق ،صدره :اي من رأى ً
عارضا أ ُ
( )3ابن جين ،احملتسب ،د.ط ( )281/1والكرماين ،شواذ القراءات ،د.ط ()227/1
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)193-192/3( 1
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َوإين تَ ُك ْن ) بتاء التأنيث :ابن عامر ويزيد وأبو بكر ومحاد( ﴿)1ﭻ﴾ابلرفع :ابن كثري وابن عامر
ويزيد (.)3(")2
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖ(﴾...سورة األنعام ،جزء من اآلية )142 :قال" - :وقرأ﴿ ﭻ﴾( )4ابلتشديد
ابن كثري وابن عامر ( ،)5الباقون :ابلتخفيف " (.)6
(سورة األنعام ( :)2اآلايت  131إىل )126
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

 ...ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ

ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾(سورة األنعام ،جزء من اآلية )141 :قال ﴿" - :ﯘ﴾بفتح
احلاء :أبو عمرو وعاصم وابن عامر وسهل ويعقوب ( ،)7الباقون :ابلكسر وكالمها مصدر (.)9(")8
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ(﴾...سورة

األنعام ،جزء من اآلية )143 :قال ﴿" - :ﭔﭕ﴾بغري مهزة :أبو عمرو غري شجاع ( )10وأوقية

( )1الداين ،جامع البيان ،ط)326/1( 1

( )2إال أن أاب جعفر يشدد (ابن مهران ،الغاية ،ط )232-232/1( 2وأبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ()232/1
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)168/ 3( 1
( )4الصواب﴿ ﮊ﴾ولعلها سقطت.

( )5ابن جماهد ،السبعة ،ط )291/1( 2وابن بليمة ،تلخيص العبارات ،ط)72/1( 1
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)167/ 3( 1
( )7ابن مهران ،الغاية ،ط)231/1( 2

علي الفارسي ،احلجة للقراء السبعة ،ط )416/3( 1وحممد حميسن ،املغين ،ط)127/2( 2
( )8أبو ّ
( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)193/ 3( 1

ورشا يف ستة أمساء وفعل ،وهي﴿ ﯨ ﴾ ،و﴿ ﭿﮀ ﴾ ،و﴿ ﰆ ﴾ ﴿،ﯟ ﴾ ،و "ذئب" ،و"ضأن"،
( )10وافق شجاع ً
والفعل﴿ﮢ﴾ فهمز (اهلذيل ،الكامل ،ط)392/1 ( 1
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( )1واألعشى واألصبهاين عن ورش ويزيد ومحزة يف الوقف (.)2
علي وخلف وانفع وأبو جعفر وابن فليح
﴿ ﭗ ﭘ﴾ ساكن العني :عاصم ومحزة و ّ
وزمعة واخلزاعي عن البزي والقواس ( )4غري ابن جماهد وأيب عون عن قنبل عنه ،الباقون :بفتحها" (.)5

()3

القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ (﴾...سورة األنعام ،جزء من اآلية:

 )143قال ( " - :إيَّال أَ ْن تَ ُكو َن ) بتاء التأنيث :ابن كثري وابن عامر ويزيد ومحزة وعباس من طريق
ابن رومي عنه ﴿ﮧ﴾ابلتخفيف والرفع :ابن عامر وزاد يزيد التشديد ( ،)6الباقون :ابلياء وابلنصب
" (.)7
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ (﴾...سورة األنعام ،جزء

علي ومحزة وخلف (.)9(")8
من اآلية )146 :قال ﴿" - :ﯶ﴾ممالةّ :

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿ :ﭑﭒ ﭓﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛﭜ

مظهرا :احللواين عن قالون
ﭝ﴾ (األنعام ،اآلية )149 :قال ﴿" :ﭓﭔ﴾واببه ً

()10

( )1وال يرتك أيضا –أي :أوقية-من اهلمزة الساكنة يف قوله﴿ ﭕ﴾[األنعام ( ... ]143ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ()32/1
( )2ابن مهران ،مرجع سابق ()33-31/1

( )3ابن مهران ،الغاية ،ط )231/1( 2و (املبسوط ،د.ط ()117/1
( )4الداين ،جامع البيان ،ط)326/1( 1

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)196-193/ 3( 1

( )6ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )266/2والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط )299/1( 3بدون رواية العباس.
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)196/ 3( 1

( )8وابلفتح والتقليل لمأزرق (البنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط )299/1( 3وحممد حميسن ،املهذب ،د.ط ()217/1
( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)196/ 3( 1

( )10سبق الكالم على مثلها يف قوله تعاىل ﴿- :ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ﴾[النساء ]138:ينظر ص122
167

()2( )1

والربمجي "

(سورة األنعام ( :)2اآلايت 121إىل )122
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ... ﴿ :ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾

()3
علي
(األنعام ،جزء من اآلية )132 :قال ﴿" :ﭸ﴾ بتخفيف الذال حيث كان  :محزة و ّ
وخلف وعاصم غري أيب بكر ومحاد ( )4فحذفوا إحدى التاءين ،الباقون :ابلتشديد ألجل إدغام اتء
التفعل يف الذال (.)6(")5

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

ﮅﮆﮇ (﴾...سورة األنعام ،جزء من اآلية )133 :قال ﴿" - :ﭺ ﭻ﴾ بسكون النون :ابن عامر
علي وخلف ،الباقون ﴿:ﭺ﴾ ابلفتح
ويعقوب﴿ ﭺ﴾ بكسر اهلمزة وتشديد النون :محزة و ّ
والتشديد(.)7
﴿ ﭼ﴾بفتح الياء :ابن عامر واألعشى والربمجي(.)8
﴿ ﮃ﴾بتشديد التاء :البزي وابن فليح (.)10(")9
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜﭝ
( )1ابن سوار ،املستنري ،ط)112/2( 1

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)196/ 3( 1

خطااب (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()266/2
( )3إذا كان ابلتاء فق
ً

( )4الداين ،جامع البيان ،ط )326/1( 1والتيسري ،ط )128/1( 2وإمساعيل بن خلف ،العنوان ،د.ط ()73/1
( )5مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ( )439/1واملهدوي ،شرح اهلداية ،د.ط ()274/1
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)186/ 3( 1

( )7األهوازي ،الوجيز ،ط )182/1( 1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()266/2
( )8ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ()122/1

( )9سبق الكالم على مثلها عند قوله تعاىل ﴿- :ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ[﴾ ...آل عمران ]123:ينظر ص 82
( )10النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)186/ 3( 1
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ﭞﭟ ( ﴾...سورة األنعام ،جزء من اآلية )138 :قال ( " - :أَ ْن َأيْتييَع ُهم ) ابلياء التحتانية وكذلك يف
()1
علي ومحزة وخلف ( ،)2الباقون :ابلتاء الفوقانية " (.)3
:
النحل
ّ
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭹ ﭺﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾(سورة األنعام ،اآلية )137 :قال ( - :فَ َارقُوا ) وكذلك يف الروم ( :)4محزة
علي( ،)5الباقون﴿ ﭻ﴾ ابلتشديد " (.)6
و ّ
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ﴾(سورة األنعام ،اآلية )162 :قال ﴿" - :ﮒ﴾ ابلتنوين ﴿ ﮓ﴾ابلرفع :يعقوب (،)7
الباقون ابإلضافة (.)9(")8
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ

ﮮ ﮯﮰ﴾(سورة األنعام ،اآلية )161 :قال ﴿" - :ﮣ ﮤ﴾بفتح ايء املتكلم :أبو عمرو وأبو
جعفر وانفع (.)10

( )1يف قوله تعاىل ﴿- :ﯣﯤﯥ ﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭ[﴾...النحل]33:

( )2أبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ( )232/1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()266/2
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)186/ 3( 1

( )4يف قوله تعاىل ﴿- :ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ﴾[الروم]32:

( )5مكي بن أيب طالب ،التبصرة ،ط )329-326/1( 2وابن الفحام ،التجريد ،د.ط ()424/1
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)186/ 3( 1

( )7الطربي ،التلخيص ،د.ط ( )263/1وسب اخلياط ،املبهج ،د.ط ()322/1
( )8وطرح التنوين ،فاحلجة ملن نصب :أن التنوين مينع من اإلضافة فنصبت على خالف املضاف ،واحلجة ملن أضاف :أنه أراد
فله عشر حسنات فأقام األمثال مقام احلسنات (ابن خالويه ،احلجة ،ط )133/1( 4واألزهري ،معاين القراءات ،ط1
()379/1

( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)186/ 3( 1

( )10البنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط )298/1( 3وحممد حميسن ،املهذب ،د.ط ()222/1
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علي وخلف وعاصم غري املفضل (،)1
﴿ ﮨ﴾بكسر القاف وفتح الياء :ابن عامر ومحزة و ّ
الباقون :ابلعكس مع تشديد الباء " (.)2
التوجيه :قال النيسابوري "- :و﴿ ﮨ﴾«فيعل»

()3

من قام ،كسيّد من ساد ،ومن قرأ

﴿ﮨ﴾ فعلى أنه مصدر مبعىن القيام كالصغر والكرب ( ،)4وصف به للمبالغة"

()5

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙ ﯚﯛ﴾(سورة

ياي ) ابلسكون ( ()6ممََ يايت ) ابلفتح :أبو جعفر وانفع (،)7
األنعام ،اآلية )162 :قالَْ ( " - :حم َ
الباقون :ابلعكس " (.)8
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ﴾(سورة األنعام ،اآلية:

( )1اهلذيل ،الكامل ،ط )332/1( 1وابن مؤمن ،الكنز ،ط)499/2( 1
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)186/ 3( 1

( )3مث أبدل من الواو ايء وأدغم الياء يف الياء (مكي بن أيب طالب ،مشكل إعراب القرآن ،ط)297/1( 2
( )4إال أنه مل يقل " قي َوٌم " مثل قوله ﴿ :ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﴾ ألن قولك قام قيما كأنه على قَع ُوَم أو قَ يوَم ،فقلبت الواو ألفا لتحركها
وانفتاح ما قبلها ،فصار قام ،فلما اعتل الفعل اعتل املصدر ،فأما يح َول فهو على أنه جا ٍر على غري فَع ُع َل (الزجاج ،معاين القرآن
وإعرابه ،ط )311-312/ 2 ( 1وابن زجنلة ،حجة القراءات ،د.ط ( )297/1
( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)173/3( 1

وصال ووق ًفا ،وأما من فتحها فإنه إذا وقف جازت له الثالثة األوجه من أجل عروض السكون؛ ألن
مشبعا ً
( )6مع مد األلف ً
مدا ً
األصل يف مثل هذه الياء احلركة اللتقاء الساكنني وإن كان األصل يف ايء اإلضافة اإلسكان ،فإن حركة هذه الياء صارت أصال
آخر من أجل سكون ما قبلها (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()196/2

( )7ابن مؤمن ،الكنز ،ط )498/2( 1والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط )298/1( 3واختُلف عن ورش يف حمياي ،وابلوجهني
أيخذ املصريون له ،واألشهر عندهم اإلسكان فيه (ابن الباذش ،اإلقناع ،د.ط ()322/1

( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)186/ 3( 1
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 )163قال ﴿" - :ﯣﯤ﴾ ابملد :انفع وأبو جعفر (.)2(")1

( )1وكذلك إذا أتى بعدها مهزة مضمومة ،أو مفتوحة ،أو مكسورة فقرأ املدنيان إبثباهتا عند املضمومة واملفتوحة

حنو﴿ ﮁ ﮂ

﴾...واختلف عن قالون عند املكسورة حنو﴿ :ﭨ ﭩﭪ﴾ والوجهان صحيحان عن قالون نصا وأداء أنخذ هبما وقرأ الباقون بطرح

األلف إذا وصلوا ،فإذا وقفوا عليه أثبتوا األلف من غري خالف بينهم (ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )82/1و (ابن اجلزري،
النشر ،د.ط ( .)231/2

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)186/ 3( 1
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الفصل الثاين

القراءات القرآنية
الواردة يف سورة األعراف

(دراسة وصفية حتليلية)
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(سورة األعراف ( :)1اآلايت  1إىل )16
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ﴾(سورة األعراف ،اآلية )3 :قال ( "- :يَعتَ َذ َّك ُرو َن ) بياء الغيبة مث اتء التفعل :ابن عامر (،)1
والباقون كما مر يف آخر األنعام (.)3(")2
(سورة األعراف ( :)1اآلايت  11إىل )12
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ﴾(سورة األعراف ،اآلية )18 :قال ﴿" - :ﮟ﴾بتليني اهلمزة الثانية حيث كان ( :)4األصبهاين
عن ورش ( )5ومحزة يف الوقف (.)7(")6
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲ﴾(سورة األعراف،

علي وخلف وسهل ويعقوب وابن ذكوان (،)8
اآلية )23 :قال ﴿" - :ﭲ﴾من اخلروج :محزة و ّ
الباقون :مبنيًا للمفعول من اإلخراج ( )9وهللا أعلم " (.)10
( )1الداين ،التيسري ،ط )127/1( 2وإمساعيل بن خلف ،العنوان ،ط)73/1( 1

وعلي وخلف وعاصم غري أيب بكر ومحاد ،فحذفوا إحدى التاءين ،الباقون :ابلتشديد؛ ألجل إدغام
( )2أي :بتخفيف الذال محزة ّ
اتء التفعل يف الذال ،ينظر ص 192
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)179/ 3( 1

([ )4يف األعراف اآلية ]18 :و [هود اآلية ]117 :و [السجدة اآلية ]213 :و [ص اآلية ]83 :ابن اجلزري ،النشر د.ط
( )378/1والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)97/1( 3

( )5الداين ،جامع البيان ،ط )338/2( 1وابن مؤمن ،الكنز ،ط)242/1( 1

( )6ويوقف عليه حلمزة بتخفيف األوىل وتسهيلها مع تسهيل الثانية ،البنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)497/1( 3
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)223/ 3( 1

( )8ابن مهران ،الغاية ،ط )233/1( 2بفتح التاء وضم الراء هلؤالء املذكورين (ابن جماهد ،السبعة ،ط)297/1( 2
خروجا ،ومن قرأ ( ُختَرجون ) فهو من أُخرج ُخيريج ،أيُ :خي يرجكم هللا (األزهري ،معاين
( )9فمن قرأ ( َختُرجون ) فهو من َخَرج خيرج ً
القراءات ،ط)422/1( 1

( )10النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)226/ 3( 1
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(سورة األعراف ( :)1اآلايت  12إىل )43
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ

ﮀﮁﮂ(﴾ ...سورة األعراف ،جزء من اآلية )26 :قالَ ("- :ويرَاي ًشا )أبو زيد عن املفضل( ،)1الباقون﴿
ﭼ﴾"(.)2

التوجيه :قال النيسابوري"- :ومن قرأ رايشا فقد قيل :إنه مجع ريش كشعب وشعاب( ،)3وقال
اجلوهري( :)4الريش والرايش مبعىن كاللبس واللباس وهو لباس الفاخر"

()5

علي( ،)6الباقون ابلرفع.
﴿ ﭾ﴾ابلنصب :أبو جعفر وانفع وابن عامر و ّ
التوجيه :قال النيسابوري- :أما قوله﴿:

ﭾﭿ

﴾فمن قرأ ابلنصب ،فعلى املنصوب

قبله( )7عطف ،ومن رفع فعلى االبتداء وخربه إما اجلملة اليت هي﴿ ﮀﮁ ﴾كأنه قيل :ولباس التقوى
هو خري؛ ألن أمساء اإلشارة كالضمائر يف صالح العود بسببها ،وإما املفرد الذي
﴾بدل أو عطف بيان أو صفة بتأويل ولباس التقوى املشار إليه خري"
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

هو﴿ ﮁ﴾و﴿ ﮀ

()8

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸ(﴾ ...سورة األعراف ،جزء من اآلية )32 :قال:

 ﴿"-ﭶ

( )1ابن جين ،احملتسب ،د.ط ( )246/1وابن سوار ،املستنري ،ط )148/2( 1والكرماين ،شواذ القراءات ،د.ط ()184/1
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)222/ 3( 1
( )3ابن جين ،احملتسب ،د.ط ()246/1

( )4اجلوهري ،الصحاح  ،ط)1228/3( 4

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)221/3( 1

( )6ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )121/1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()268/2
( )7يف قوله﴿ ﭷﭸ ﭹ ﴾أي :وأنزلنا لباس التقوى ،مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ( )461/1و (املهدوي ،شرح
اهلداية ،د.ط ()278/1

( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)221/3( 1
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﴾ابلرفع :انفع( ،)1اآلخرون ابلنصب"(.)2
التوجيه :قال النيسابوري "- :من قرأ ابلرفع؛ فمأنه خرب بعد خرب ،قال أبو علي( :)3أو على

اخلرب و﴿ ﭱﭲ ﴾متعلق به ،والتقدير :هي خالصة للذين آمنوا يف احلياة الدنيا ويوم القيامة ،...
()5( )4
ومن قرأ ابلنصب ،فعلى احلال "
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉﮊ ﮋ ﮌﮍ

ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾(سورة األعراف ،اآلية )33 :قال:

ﮄ ﴾مرسلة الباء( :)6محزة (.)8(")7

 ﴿"-ﮃ

(سورة األعراف ( :)1اآلايت  42إىل )34
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

 ...ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵ ﭶ ﭷﭸﭹ ﭺﭻ ﴾(سورة األعراف ،جزء

من اآلية )38 :قال﴿"- :

ﭥﭦﭧ

﴾كان يعقوب( :)9إذا وقف على «إذا» يبتدئ تداركوا

( )1ابن شريح ،الكايف ،ط )114/1( 1وابن الباذش ،اإلقناع ،د.ط ()323/1
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)222/ 3( 1

( )3أبو علي الفارسي ،احلجة للقراء السبعة ،ط)13/4( 1

( )4ابن خالويه ،احلجة ،ط )134/1( 4وابن زجنلة ،حجة القراءات ،د.ط ()281/1
( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)229/3( 1

( )6هناك تصحيف والصواب الياء ،أي ايء ساكنة.

( )7األهوازي ،الوجيز ،ط )172/1( 1وابن بليمة ،تلخيص العبارات ،ط)37/1( 1
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)222/ 3( 1

(﴿ )9ﭧ ﴾ ،و﴿ﮀ﴾ ،و﴿ ﭮ ﴾وشبه ذلك يف االبتداء والوصل ،إبظهار التاء وهي رواية ابن مهران عن يعقوب إذا
وقف قبل هذه األفعال يبتدئ ابلتاء ،اهلذيل ،الكامل ،ط )332/1( 1ويف احملتسب رويت عن أيب عمرو ،ابن جين ،احملتسب،
د.ط ( )249/1وهي شاذة.
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ابلتاء ،سهل :خمري ،وكذلك قوله تعاىل :قُع ْلتُ ْم قالُوا( إي َّان تَطَيَّع ْران ) ()1وافق الكسائي يف تثاقلتم(.)2
علي وخلف ،وقرأ أبو عمرو غري
﴿ ﭫﭬ ﴾ابإلمالة الشديدة :إبراهيم بن محاد ومحزة و ّ

إبراهيم ابن محاد﴿

ﭬ

﴾ابإلمالة اللطيفة( ﴿)3ﭫ﴾ابإلمالة الشديدة ،وافق ورش من طريق

النجاري واخلزاز عن هبرية يف﴿ ﭫ﴾ابإلمالة الشديدة (.)4

﴿ ﭰ ﴾بضم اهلاء :رويس( )5وكذلك كل كلمة سقطت الياء لعلة( ،)6إال

ﯦ ﴾ (األنفالَ ( )16 :ال يَع ْعلَ ُمو َن )بياء الغيبة :أبو بكر ومحاد (.)8(")7
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

قوله ﴿:ﯥ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ (﴾ ...سورة األعراف ،جزء من اآلية )42 :قال:

 ﴿"-ﮒ ﮓ ﮔ

علي وخلف بفتح ايء حتتانية وابلتخفيف ،الباقون بتاء
﴾بتاء التأنيث والتخفيف :أبو عمرو ،وقرأ محزة و ّ

( ﴿ )1ﮃﮄﮅﮆ ﴾جزء من سورة يس ،اآلية18 :و﴿ ﭭﭮ ﭯ ﴾جزء من سورة النمل ،اآلية49:
( )2أي :قوله تعاىل ﴿- :ﮀ﴾جزء من سورة التوبة ،اآلية38:
( )3قال ابن مهران "- :ومييل أبو عمرو يف رواية شجاع وكل الرواايت عن اليزيدي  -إال رواية أيب محدون وأيب أيوب  -كل ما
كان وزن فَعلى أو فيعلى أو فُعلى إمالة لطيفة؛ وقيل بني الفتح والكسر ،ويف رواية إبراهيم قوله﴿ ﮓ ﮔﮕ ﴾[هود ]41

و﴿ ﭪ ﭫ ﭬ ﴾[األعراف  ]38و﴿ ﭾ ﭿ ﴾[األعراف  ]37بني الفتح والكسر أيضاً ،وهللا أعلم به (ابن
مهران ،املبسوط ،د.ط (  ) 62/1والغاية ،ط)162/1 ( 2

( )4اهلذيل ،الكامل ،ط)332/1( 1

( )5األهوازي ،الوجيز ،ط )124/1( 1والطربي ،التلخيص ،د.ط ()223/1
رويسا يضم اهلاء يف ذلك كله إال قوله
( )6جزم ،أو بناء حنو :وإن أيهتم ،وخيزهم ،أومل يكفهم ،فاستفتهم ،فآهتم ،فإن ً

تعاىل﴿:

ﯥ ﯦ ﯧ﴾يف األنفال ،فإنه كسرها بال خالف ،واختلف عنه يف﴿ ﭤﭥﭦ﴾يف احلجر و﴿ ﭜ ﭝ﴾يف النور
ﭣﭤ ﴾ ،و﴿ ﯩﯪﯫ﴾كالمها يف غافر (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()293-292/1

( )7الداين ،جامع البيان ،ط)313/1( 1

( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)232/ 3( 1
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و﴿

التأنيث والتشديد (.)2(")1
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ﴾(سورة األعراف ،اآلية )41 :قالَ ( " - :غ َو ياشي ) ابلياء يف الوقف :يعقوب وكذلك كل
كلمة سقطت الياء ألجل التنوين ( )3أو الجتماع الساكنني ( )4وهو مذهب سهل من طريق ابن
دريد"(.)5
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

... ﴿-ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ

ﯼﯽ ﯾ ﯿﰀﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇﰈ ﰉ﴾(سورة األعراف ،جزء من اآلية)43 :

قالَ ( " - :ما ُكنَّا ) بغري واو العطف ( :)6ابن عامر ( ،)7اآلخرون ابلواو " (.)8

التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹﯺ﴾من قرأ بواو العطف فظاهر ،ومن

حذف الواو؛ فمأهنا مجلة يقرب معناها من معىن األوىل وكأهنا تفسرها فال حاجة إىل العطف املؤذن
()10( )9
ابلتغاير "

( )1ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )122-121/1والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)282/1( 3
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)232/ 3( 1

ووصال ،إال ما انفرد به ابن مهران عن يعقوب من إثبات الياء وق ًفا ،وهو
( )3ما حذف ألجل التنوين أمجع القراء على حذفه وق ًفا ً
ثالثون حرفا يف سبعة وأربعني موضعاً (النع َُّويْري ،شرح طيبة النشر ،ط)96/2( 1

( )4ومما حذف للساكنني﴿ ﭘ ﭙ ﴾ابلنمل [اآلية ]36 :و﴿ ﮦﮧ ﮩ ﴾ابلزمر [اآليتان ]18 ،19 :ومها من الزوائد من
وصال ،وأما﴿ ﰂ ﰃ ﰄ ﴾أول الزمر [اآلية ]12 :فاتفقوا على حذفها يف احلالني للرسم والرواية،
أجل حذف ايئهما ً

واألفصح يف العربية ،إال ما ذكره أبو العالء عن رويس (النويري ،مرجع سابق ()98/2

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)232/ 3( 1

( )6وكذلك هي يف مصاحف أهل الشام (ابن جماهد ،السبعة ،ط)282/1( 2

( )7ابن مؤمن ،الكنز ،ط )481/2( 1والصفاقسي ،غيث النفع ،ط)237/1( 1
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)232/ 3( 1

الفارسي ،احلجة للقراء السبعة ،ط )23/4(1واملهدوي ،شرح اهلداية ،د.ط ()322/2
علي
ّ
( )9أبو ّ
( )10النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)233/3( 1
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()1
علي وهشام (.)2
﴿ ﰆ ﴾واببه إبدغام الثاء :أبو عمرو ومحزة و ّ

(سورة األعراف ( :)1اآلايت  33إىل )24

القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾(سورة األعراف ،اآلية )44 :قال- :
()3
علي ( ،)4الباقون ابلفتح " (.)5
:
"﴿ﭥ﴾ بكسر العني حيث كان
ّ

التوجيه :قال النيسابوري "- :وكنانة تكسر العني من نعم "

()7( )6

"﴿ ﭨ﴾بغري مهز ( :)8النجاري عن روش ( )9ويزيد والشموين ( )10ومحزة يف الوقف (.)11
﴿ ﭪ﴾خمففة﴿ ﭫ ﭬ﴾ابلرفع :عاصم وأبو عمرو وأبو جعفر وانفع وسهل ويعقوب ( )12وابن

( )1أي :إدغام الثاء يف التاء مثل ﴿ :ﮔ ﴾ ﴿ ،ﯖﯗ﴾ [البقرة اآلية ]237 :و [طه اآلية ]42 :و [الشعراء اآلية ]18 :و
[يونس اآلية ]16 :كيف جاء ﴿ ،ﯯ﴾ [ابألعراف اآلية ]43 :و [الزخرف اآلية( ]92 :البنا ،إحتاف فضالء البشر،
ط)44/1 ( 3

( )2واختلف عن ابن ذكوان (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()19/2

( )3يف املوضعني من هذه السورة [األعراف 44:و ،]114ويف [الشعراء ،]42:و[الصافات( ]18:ابن اجلزري ،مرجع سابق،
د.ط ()267/2

( )4الداين ،التيسري ،ط )112/1( 2وابن الفحام ،التجريد ،د.ط ()427/1
( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)239/ 3( 1

( )6السمني احلليب ،الدر املصون ،د.ط ( )326/3والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)283/1( 3
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)237/3( 1
( )8إببداهلا واو مفتوحة.
( )9ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ()33/1

( )10ابن سوار ،املستنري ،ط)484/1( 1

( )11البنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)283- 99/1( 3
( )12ابن مهران ،الغاية ،ط)233-234/1( 2
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جماهد وأبو عون عن قنبل ( ،)1الباقون :مشددة وابلنصب (.)3(")2
(سورة األعراف ( :)1اآلايت  23إىل )20
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋ ﮌﮍ ﮎﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ (﴾...سورة األعراف ،جزء

()5
()4
علي وخلف وأبو بكر ومحاد
و
محزة
:
كان
حيث
من اآلية )34 :قال ﴿" - :ﮓ﴾ابلتشديد
ّ
وسهل ويعقوب غري روح (.)6

﴿ ﮘﮙﮚﮛ﴾كلها ابلرفع :ابن عامر ( ،)7اآلخرون ابلنصب " (.)8
التوجيه :قال النيسابوري﴿"- :

ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ﴾من قرأهن منصوابت،

فمعناه :وخلق هذه األجرام حال كوهنن حتت تسخريه ،ومن قرأها مرفوعات؛ فعلى االبتداء واخلرب،
()10( )9
يدا ،استقام أن يقال :زيد مضروب "
وكلتا القراءتني حسنة؛ ألنك إذا قلت :ضربت ز ً
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮﯯ

ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ(﴾...سورة األعراف ،جزء من اآلية)39 :
( )1ابن جماهد ،السبعة ،ط )281/1( 2والداين ،جامع البيان ،ط)1287/3( 1

( )2من خفف (أن) منعها عملها ،ورفع ما بعدها ،ومن شدد النون نصب هبا االسم ،واملعىن واحد (األزهري ،معاين القراءات،
ط )429/1( 1ومكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ()463/1

( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)239/ 3( 1

وغشى ،فالقراءاتن متساويتان ،ويف التشديد معىن التكرير والتكثري ،مكي بن أيب طالب،
( )4والتشديد والتخفيف لغتان ومها أغشى ّ
الكشف ،د.ط ( )463/1وحممد حميسن ،املغين ،ط)134/2( 2

( ﴿ )5ﮓ﴾ هنا ،ويف [الرعد ،]3 :ابن الباذش ،اإلقناع ،د.ط ( )323/1

( )6ابن مهران ،الغاية ،ط )233/1( 2والداين ،جامع البيان ،ط)1271/3( 1

( )7ابن شريح ،الكايف ،ط )113/1( 1وإمساعيل بن خلف ،العنوان ،د.ط ()73/1
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)243/ 3( 1

الفارسي ،احلجة للقراء السبعة ،ط)27-28/4( 1
علي
ّ
( )9أبو ّ
( )10النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)233/3( 1
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قال ( " - :ا ّيلريح ) على التوحيد ( :)1ابن كثري ومحزة وعلى وخلف (.)2
( نُ ْشًرا ) ابلنون وسكون الشني :ابن عامر ،وبفتح النون وسكون الشني :محزة وعل ّي وخلف
وأبو زيد عن املفضل وبضم الباء املوحدة والشني الساكنة :عاصم غري أيب زيد ،الباقون بضم النون
()4( )3
والشني "
التوجيه :قال النيسابوري ( "- :نَ ْشًرا ) بنون مفتوحة وشني ساكن؛ فإنه مصدر نشر ،وانتصابه:

إما على احلال ،مبعىن منتشرات وإما؛ ألن أرسل ونشر متقارابن ،كأنه قيل :نشرها نشرا ،ومن قرأ ( نُ ُشًرا
كرسل ،ومن قرأ﴿ ﯨ ﴾بضم الباء املوحدة
) بضمتني؛ فمأنه مجع نَشور كرسول ورسل ،وقد ختفف ْ
()6( )5
وسكون الشني؛ فمأنه خمفف ،بُ ْش ٍر مجع بَشري "
﴿ ﯴ﴾ابلتشديد :أبو جعفر وانفع ومحزة وعلى وخلف وحفص واملفضل (.)7
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ

( ﴾...سورة األعراف ،جزء من اآلية )38 :قال ﴿" - :ﭝ﴾بفتح الكاف :يزيد ( ،)8اآلخرون

( )1واحلجة أن الواحد يدل على اجلنس ،فهو أعم ،كما تقول :كثر الدرهم والدينار يف أيدي الناس ،إمنا تريد هذا اجلنس ومن
مجعها فحجتهم أن الرايح خمتلفة اجملاري يف تصريفها وتغاير مهاهبا يف املشرق واملغرب وتغاير جنسها يف احلر والربد (ابن زجنلة،
حجة القراءات ،د.ط ()118/1

( )2ابن بليمة ،تلخيص العبارات ،ط )92-67/1( 1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()223/6
( )3الداين ،جامع البيان ،ط )1272/3( 1وابن سوار ،املستنري ،ط)132/2( 1
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)243/ 3( 1

( )5الزخمشري ،الكشاف ،ط )111/2( 3والرازي ،مفاتح الغيب ،ط)289/14( 3
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)261-262/3( 1

( )7ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )93/1وابن غلبون ،التذكرة ،ط )283/1( 1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()223-224/2
وليس فيهم املفضل.

( )8أبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ( )233/1وابن اجلزري ،حتبري التيسري ،ط)393/1( 1
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بكسرها"(.)1
التوجيه :قال النيسابوري"- :من قرأ﴿ ﭝ﴾بفتح الكاف فعلى املصدر ( ،)2أي :ذا نكد"

()3

(سورة األعراف ( :)1اآلايت  21إىل )11
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶﭷ ﭸ﴾(سورة األعراف ،اآلية )37 :قال ﴿" - :ﭱﭲ﴾ابجلر على
()4
محال على حمل﴿ ﭰﭱ﴾(.)6
و
يد
ز
ي
:
كان
حيث
الوصف
علي ( ،)5الباقون ابلرفع ً
ّ

﴿ ﭳﭴ﴾بفتح الياء :أبو عمرو وأبو جعفر وانفع وابن كثري "

()8( )7

القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

ﮙ﴾(سورة األعراف ،اآلية )62 :قال﴿" - :ﮏ﴾ابلتخفيف حيث كان ( :)9أبو عمرو (،)10
والباقون :ابلتشديد ،عباس :ابالختالس " (.)11
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ... ﴿- :ﭤﭥﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫﭬ ﭭﭮ
( )1النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)243/ 3( 1

( )2القسطالين ،لطائف اإلشارات ،د.ط ()2183/3

( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط )263/3( 1لالستزادة ينظر (مكي بن أيب طالب ،مشكل إعراب القرآن ،ط)273/1( 2
( )4ابن خالويه ،إعراب القراءات السبع ،ط )187/1( 1ومكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ()469/1
( )5ابن مؤمن ،الكنز ،ط )482/2( 1وحممد حميسن ،اهلادي ،ط)237/2( 1

( )6ألن غري إذا كانت مبعىن إال جعلت على إعراب ما بعد إال ،وأنت قائل ما لكم من إله إال هللا ،ولو جعلت مكان إال غري
رفعته (ابن زجنلة ،حجة القراءات ،د.ط ()286/1

( )7ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )128/1والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)283/1( 3
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)263/ 3( 1
( )9هنا [ ،]68 ،62ويف [األحقاف]23 :

( )10ابن الباذش ،اإلقناع ،د.ط ( )323/1وسب اخلياط ،املبهج ،د.ط ()328/1
( )11النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)263/ 3( 1
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صطَةً )
ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾(سورة األعراف ،جزء من اآلية )67 :قال ( " - :بَ ْ
()2
()1
علي وسهل
و
وعاصم
ابلصاد :أبو جعفر وانفع وابن كثري غري ابن جماهد وأيب عون عن قنبل
ّ
()4
()3
خمريا (.)6(")5
وشجاع وابن األخرم عن ابن ذكوان  ،احللواين عن قالون ً
(سورة األعراف ( :)1اآلايت  14إىل )03
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭬﭭ ﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭵ ﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻ ﭼﭽ(﴾ ...سورة األعراف ،جزء من اآلية )93 :قالَ ﴿"- :وﭬ

ﭭ ﴾ ابلواو( :)7ابن عامر (.)9(")8

القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ...

﴾(سورة

األعراف ،جزء من اآلية )81 :قال ﴿"- :ﯣ ﴾حبذف مهزة االستفهام :أبو جعفر وانفع وحفص

()10
وعلي وخلف وعاصم غري حفص ،وهشام يدخل بينهما
وسهل  (،أئنكم ) هبمزتني :ابن عامر ومحزة ّ

( )1ابن جماهد ،السبعة ،ط )183/1( 2والداين ،جامع البيان ،ط)719/2( 1
( )2اهلذيل ،الكامل ،ط )326/1( 1وابن غلبون ،التذكرة ،ط)291/1( 1
( )3ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ()81/1

( )4ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()227-228/2
( )5ابن جماهد ،السبعة ،ط)183/1( 2

( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط )263/ 3( 1ويف املتواتر ابلسني لدوري أيب عمرو وهشام وخلف ورويس وخلف العاشر =
واختلف بني السني والصاد لقنبل والسوسي وابن ذكوان وحفص وخالد.
( )7وكذلك هي يف مصاحفهم ،وقرأ الباقون بغري الواو ،فمن قرأ ابلواو عطفه على ما قبله ،ومن قرأ بغري الواو ابتدأ بغري عطف
غري املعىن (األزهري ،معاين القراءات ،ط1
(ابن زجنلة ،حجة القراءات ،د.ط ( )289/1قال أبو منصور :الواو وحذفها ال يُ ُ

()411/1

( )8ابن بليمة ،تلخيص العبارات ،ط )74/1( 1وابن الفحام ،التجريد ،د.ط ()431/1
( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)293/ 3( 1
( )10ابن مهران ،الغاية ،ط)236/1( 2
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مدة ( ،آينكم ) ابملد وابلياء ( :)1أبو عمرو وزيد ( ،أينكم ) ابهلمزة والياء ( :)2ابن كثري ويعقوب غري
زيد(.)4(")3
(سورة األعراف ( :)1اآلايت  02إىل )14
القراءة :كما مر.
(سورة األعراف ( :)1اآلايت  13اىل )161
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭑ ﭒ ﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭗ﴾ابلتشديد :ابن عامر ويزيد (.)6(")5

﴾(سورة األعراف ،اآلية )76 :قال﴿"- :

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾(سورة

األعراف ،اآلية )78:قال ﴿" - :ﭮ﴾بسكون الواو :أبو جعفر وانفع غري ورش ،وابن عامر وابن

كثري غري ابن فليح ( ،)7وقرأ ورش بنقل حركتها إىل الساكن قبلها (.)9(")8

التوجيه :قال النيسابوري "- :من قرأ «أو» ساكنة ،فمعناه :إما أحد الشي ني ويرجع املعىن إىل
قولنا :فأمنوا إحدى هذه العقوابت ،وإما لإلضراب كما تقول :أان أخرج مث تقول أو أقيم ،على أن

( )1أي :بتسهيل اهلمزة الثانية كالياء مع اإلدخال.
( )2أي :بتسهيل اهلمزة الثانية بدون إدخال.

( )3ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )64/1وابن مؤمن ،الكنز ،ط)238/1( 1
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)293/ 3( 1

( )5خبلف عن ابن مجاز ورويس (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()238/2
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)272/ 3( 1

( )7ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )123/1والغاية ،ط)236/1( 2
( )8إمساعيل بن خلف ،العنوان ،د.ط ()76/1

( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)272/ 3( 1
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()2( )1

املراد هو اإلضراب عن اخلروج وإثبات لإلقامة ،أي :ال بل أقيم "
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏ ﮐﮑ (﴾ ...سورة األعراف ،جزء من اآلية )122 :قال ( "- :أََوَملْ نَع ْه يد ) النون حيث كان:
زيد عن يعقوب( ،)3الباقون :ابلياء التحتانية "(.)4
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ... ﴿-ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ

ﮩﮪﮫ(﴾ ...سورة األعراف ،جزء من اآلية )121 :قال ﴿"- :ﮢ ﴾بسكون السني حيث كان:
أبو عمرو (.)6(")5
(سورة األعراف ( :)1اآلايت  164إىل )112
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ﴾(سورة األعراف ،اآلية )123 :قال ﴿" - :ﭑ ﭒ﴾ابلتشديد :انفع
( ،)7الباقون :ابلتخفيف " (.)8
ي
يق إما
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﭑﭒﭓﭔﭕ﴾من قرأ ابلتشديد يف﴿ﭒ﴾ ف َحق ٌ

لي ذلك ،تقول
علي ترك القول على هللا إال ابحلق ،أو مبعىن مفعول أي :حق ع ّ
مبعىن فاعل أي :واجب ّ

خريا )9(،وأما قراءة العامة ﴿ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ﴾مرسلة الياء ،ففيه
العرب إين حملقوق على أن أفعل ً
( )1قال أبو منصور :من فتح الواو فهي واو عطف ،أدخلت عليها ألف االستفهام (األزهري ،معاين القراءات ،ط)414/1( 1
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)271/3( 1

( )3ابن سوار ،املستنري ،ط )133/2( 1وكذلك يف [طه ]128:و[السجدة]26:
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)272/ 3( 1
( )5سبق الكالم على مثلها يف سورة [املائدة ]32 :ينظر ص 128
( )6النيسابوري ،مرجع سابق ،ط)272/ 3( 1

( )7ابن جماهد ،السبعة ،ط )289/1( 2واألهوازي ،الوجيز ،ط)183/1( 1
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)274/ 3( 1

علي الفارسي ،احلجة للقراء السبعة ،ط)36/4( 1
( )9ينظر (أبو ّ
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وجوه :أحدها :أن يكون «علي» مبعىن «الباء» كقوهلم :ج ت على حال حسنة وحبال حسنة ،قال

األخفش :وهذا كما قال ﴿ -:ﮜﮝﮞﮟ﴾ (األعراف )86 :أي :على كل صراط
أيب :حقيق أبن ال أقول ( ،)2أي :أان خليق بذلك ،واثنيها :أن احلق هو الدائم
ويؤكد هذا الوجه قراءة ّ
الثابت واحلقيق مبالغة فيه ،وكل ما لزمك فقد لزمته ،فكأن املعىن :أان اثبت مستمر على أن ال أقول
إال احلق ،واثلثها :أن يضمن حقيق معىن حريص ( ،)3ورابعها :أن يكون من القلب الذي يشجع عليه
فيؤل املعىن إىل قراءة انفع ( ،)4وخامسها :أن يكون إغراقًا يف الوصف ومبالغة ابلصدق،
أمن اإللباس ُ ،
علي أن أكون أان قائله والقائم به وال يرضى إال مبثلي
واملراد :أان حقيق على قول احلق ،أي :واجب ّ
()1

انط ًقا به ،وسادسها :أن يكون ﴿ ﭒ﴾ هذه هي اليت تقرن ابألوصاف الالزمة األصلية كقوله تعاىل

﴿ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ (الروم )32 :ويقال :جاءين فالن على هي ته وعلى عادته وعرفته
وحتققته على كذا وكذا من الصفات"

()5

﴿ ﭡ ﴾بفتح الياء حيث كان :حفص(.)6
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

﴾(سورة

األعراف ،اآلية )111 :قال ﴿"- :ﮓ ﴾إبسكان هاء الضمري :محزة وعاصم غري املفضل(﴿)7

()8
علي
و
قالون
غري
انفع
:
ابإلشباع
)
أرجهي
(
ﮓ﴾بكسر اجليم واهلاء من غري إشباع :يزيد وقالون
ّ

( )1األخفش ،معاين القرآن ،ط)334/1( 1

( )2نسبها ابن خالويه البن مسعود ،ابن خالويه ،خمتصر يف شواذ القرآن ،د.ط ( )32/1والكرماين ،شواذ القراءات ،د.ط
()171/1

( )3أبو عبيدة ،جماز القرآن ،د.ط ع ()224/1

علي ،فقلب اللفظ ،فصار أان حقيق على قول احلق ،أبو شامة ،إبراز املعاين ،د.ط ( )497/1مث قال
( )4أي :قول احلق حقيق ّ
بعد أن ساق األربعة أوجه اليت ذكرها الزخمشري "- :وكل هذه وجوه متعسفة " (أبو شامة ،مرجع سابق ()482/1

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)276/3( 1

( )6ابن الباذش ،اإلقناع ،د.ط ( )291/1وأبو شامة ،إبراز املعاين ،د.ط ()489/1
( )7اهلذيل ،الكامل ،ط )383/1( 1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()311/1

( )8واختلسها-أي :كسرة اهلاء-منهم قالون ،وهبة هللا بن جعفر وابن هارون الرازي ،كالمها عن ابن وردان (ابن اجلزري ،النشر،
د.ط ()312/1
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وعباس وخلف املفضل( ()1أَْريجْهُ ) ابهلمزة :أبو عمرو غري عباس وسهل ويعقوب ( )2وابن األخرم عن

ابن ذكوان وهشام غري احللواين ( أَْريجْع ُهو ) ابإلشباع :ابن كثري واحللواين عن هشام( ()3أَْريجْ يه ) بكسر
اهلاء :ابن جماهد والنقاش عن ابن ذكوان (.)5(")4
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾(سورة األعراف ،اآلية)112 :

()6
علي وخلف ( )7وكذلك يف يونس ( ،)8وقرأ قتيبة ونصري والدوري
و
محزة
:
قالَ ( " - :س َّحا ٍر ) ابملبالغة
ّ

ومحزة يف رواية ابن سعدان وأيب عمر ( )9ابإلمالة ،الباقون﴿ ﮜ﴾ " (.)10
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ

ﮩ﴾(سورة األعراف ،اآلية )113 :قال ﴿" - :ﮣﮤ﴾حبذف مهزة االستفهام :ابن كثري وأبو
جعفر وانفع وحفص ( (،)11أئي َّن لَنَا ) :إبثبات مهزة االستفهام :عاصم غري حفص ومحزة وعل ّي وخلف
وابن عامر ( ،)12وهشام يدخل بينهما مدة ( (،)13آين لنا ) املدة وقلب اهلمزة ايء :أبو عمرو وزيد( ،

( )1ابن غلبون ،التذكرة ،ط)343/1( 1
( )2ابن مهران ،الغاية ،ط)239/1( 2
( )3اهلذيل ،الكامل ،ط)382/1( 1

( )4الداين ،جامع البيان ،ط)781-797/3( 1

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)274/ 3( 1
دل على املضي،
وسحار أبلغ من ساحر ،ألنه ملن تكرر الفعل منه ،ففاعل يصلح لزمانني للحال واالستقبال ،فإذا شددت ّ
(ّ )6
تقديره أنه سحر مرة بعد مرة (ابن خالويه ،إعراب القراءات السبع ،ط)177/1( 1

( )7أبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ( )239/1وابن مؤمن ،الكنز ،ط)484/6( 1
([ )8يونس اآلية( ]97 :البنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)289/1( 3
( )9ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ()33/1

( )10النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)274/ 3( 1
( )11ابن مهران ،الغاية  ،ط)236/1( 2

( )12أبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ()238/1
( )13الداين ،جامع البيان ،ط)313/2( 1
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أين لنا ) ابلياء وال مدة :سهل ويعقوب غري زيد (.)2(")1
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

﴾(سورة األعراف ،اآلية )119 :قال ﴿"- :ﯴ﴾ابلتخفيف حيث كان( :)3حفص واملفضل(﴿)4

ﯴ﴾ ابلتشديد وإدغام التاء األوىل يف الثانية :البزي وابن فليح ( ،)5الباقون :بتشديد القاف وحذف
اتء التفعل"(.)6
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :ﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢ (﴾ ...سورة األعراف،

جزء من اآلية )123 :قال ﴿"- :ﭜ ﴾هبمزة واحدة ممدودة :حفص ( ،أأمنتم ) بزايدة مهزة

علي وخلف وعاصم سوى حفص ﴿ ،ﭜ﴾ ابملد وتليني اهلمزة :أبو جعفر وانفع
االستفهام :محزة و ّ
وابن عامر وأبو عمرو وسهل ويعقوب( )7وابن كثري غري اهلامشي وابن جماهد وأيب عون عن قنبل( ،

فيْر َعو َن َو َآمْنعتُ ْم ) ابلواو اخلالصة :اهلامشي عن قنبل ،وآمنتم ابلواو وحتقيق اهلمزة األوىل :ابن جماهد وأبو
عون واهلرندي ( )8عن قنبل(.)10(")9
(سورة األعراف ( :)1اآلايت  111إىل )131
( )1ابن سوار ،املستنري ،ط )133/2( 1بدون رواية سهل.
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)274/ 3( 1
( )3وكذلك يف [طه[ ،]67 :والشعراء]43 :

( )4ابن غلبون ،التذكرة ،ط )344/1( 1وابن شريح ،الكايف ،ط )119/1( 1بدون رواية املفضل.
( )5سبق الكالم على مثلها عند قوله تعاىل﴿- :ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ[﴾ ...آل عمران ]123:ينظر ص 82
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)273/ 3( 1

( )7ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )123/1والغاية ،ط)238/1( 2
( )8مل أقف له على ترمجة.

ال فيْر َعو ُن َو َآمْنعتُ ْم بييه ) واو بعد النون بغري مهز .وقال يل قنبل
( )9قال ابن جماهد "- :وقال البزي عن أىب اإلخري عن ابن كثري ( قَ َ
ال فيْر َعو ُن َوءَ َامْنعتُ ْم بييه ) وأحسبه وهم" (ابن جماهد،
عن القواس مثل رواية البزي عن أىب اإلخري غري أنه كان يهمز بعد الواو ( قَ َ
السبعة ،ط )272/1( 2والداين ،جامع البيان ،ط)1111/3( 1

( )10النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)273/ 3( 1
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القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

 ...ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ﴾(سورة األعراف ،جزء من اآلية )129 :قال ﴿" - :ﮠ﴾ابلتخفيف ( :)1ابن كثري
وأبو جعفر وانفع (.)3(")2
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙﯚ﴾(سورة األعراف ،اآلية )128 :قال ﴿" - :ﯓ﴾
ابلتشديد :اخلزاز عن هبرية (.)5(")4
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ي
ك )على اجلمع :يزيد
ات َربيّ َ
ﯱﯲﯳﯴ﴾(سورة األعراف ،اآلية )139 :قالَ ("- :كل َم ُ
يف رواية(.)6
﴿ ﯴ﴾بضم الراء حيث كان ( :)7ابن عامر وأبو بكر ومحاد ( ،)8الباقون :ابلكسر " (.)9
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭑ ﭒﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜ

( )1وقتَّل على التكرار ،وأييت قَعتَل يف معناه ،السخاوي ،فتح الوصيد ،د.ط ()733 /1

( )2أبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ( )237/1وإمساعيل بن خلف ،العنوان ،د.ط ()79/1
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)324/ 3( 1

( )4ابن خالويه ،خمتصر يف شواذ القرآن ،د.ط ( )32/1واهلذيل ،الكامل ،ط)333/1( 1
( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)324/ 3( 1

( )6شاذة عن أيب جعفر؛ ألهنا من الكلمات اليت اتفقوا على قراءهتا ابإلفراد (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )127/2واختلفوا يف
علي ابهلاء ،الباقون
رمسها واملعول عليه رمسًا ابلتاء إجراء على األصل وعمل أكثر الناس عليه ،وعليه فوقف املكي والبصري و ّ
ابلتاء (الصفاقسي ،غيث النفع ،ط)231/1( 1

( )7هنا ويف سورة النحل ،اآلية ،68 :األهوازي ،الوجيز ،ط)186/1( 1

( )8الداين ،جامع البيان ،ط )1114/3( 1وابن الباذش ،اإلقناع ،د.ط ()324/1
( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)324/ 3( 1
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( ﴾...سورة األعراف ،جزء من اآلية )138 :قال ﴿" - :ﭘ﴾بكسر الكاف :محزة وخلف (،)1
الباقون :ابلضم " (.)2
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ

ﮉﮊﮋﮌﮍ (﴾ ...سورة األعراف ،جزء من اآلية )141 :قال (" - :أ َْجنَا ُك ْم) ابن

عامر( ،)3اآلخرون﴿ ﮁ﴾على احلكاية (.)4
﴿ ﮉ﴾ابلتخفيف :انفع (.)6(")5
(سورة األعراف ( :)1اآلايت  131اىل )123
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮯ ﮰﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ

(﴾...سورة األعراف ،جزء من اآلية )143 :قال ﴿" - :ﯘ ﯙ﴾بسكون الراء ()7وفتح الياء (:)8

( )1والكسائي كذلك ،ابن بليمة ،تلخيص العبارات ،ط )73/1( 1وابن مؤمن ،الكنز ،ط)484/2( 1
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)324/ 3( 1

( )3مكي بن أيب طالب ،التبصرة ،ط )316/1( 2وابن الفحام ،التجريد ،د.ط ()436/1
( )4ومن قرأ أجناكم ،فمأن قبله ذكر غيبة ،وهو قوله ﴿- :ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ﴾[( ]142املهدوي،
شرح اهلداية ،د.ط ( )312-327/1و (حممد حميسن ،املغين ،ط)133/2( 2

( )5أي :بفتح الياء وإسكان القاف وضم التاء خمففة (ابن شريح ،الكايف ،ط )119/1( 1والطربي ،التلخيص ،د.ط ()268/1
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)324/ 3( 1

( )7واختلفوا يف الراء من﴿ :ﭪﭫ﴾ و﴿ ﭕﭖﭗ﴾ ،و﴿ﯗ ﯘﯙ﴾ ،و﴿ ﯘﯙﯚ ﴾ و﴿ ﯺﯻﯼ﴾يف
فصلت ،فأسكن الراء فيها ابن كثري ويعقوب ،ووافقهما يف فصلت فق ابن ذكوان وأبو بكر ،واختلف عن أيب عمرو يف
اخلمسة ،وعن هشام يف فصلت ،فروى االختالس يف اخلمسة ابن جماهد عن أيب الزعراء وفارس واحلمامي والنهرواين عن زيد
عن ابن فرح كالمها عن الدوري (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )222/2

( )8وإن كان بعدها مهزة مفتوحة فقد أمجعوا على إسكاهنا ،أبو شامة ،إبراز املعاين ،د.ط ( )289/1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط
()166/2
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ابن الفليح ( )1وزمعة واخلزاعي عن البزي ،الباقون :بكسر الراء وسكون الياء.
علي وخلف (.)3(")2
﴿ ﯮ﴾ابملد :محزة و ّ
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﯭ ﯮ﴾أي :مدكوًكا كاملصدر مبعىن «مفعول» ،ومن
()5( )4

أرضا دكاء مستوية ،ومنه انقة دكاء متواضعة السنام "
قرأ ابملد ،أرادً :
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾(سورة األعراف ،اآلية )144 :قال ﴿" - :ﭓ ﭔ﴾بفتح ايء
املتكلم :ابن كثري وأبو عمرو (.)6
( بي ير َسالَييت) على التوحيد :أبو جعفر وانفع وابن كثري ( ،)7الباقون ﴿:ﭗ﴾ "

()8

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ (﴾...سورة
األعراف ،جزء من اآلية )146 :قال ﴿" - :ﭸﭹ﴾مرسلة الياء :ابن عامر ومحزة (.)9

( )1ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )128/1واهلذيل ،الكامل ،ط)443/1( 1
( )2وافقهم عاصم يف الكهف [( ]78ابن مؤمن ،الكنز ،ط)483/2( 1
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)312/ 3( 1

( )4لالستزادة ،ينظر (ابن خالويه ،احلجة ،ط )163/1( 4ومكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ()493/1
( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)313/3( 1

( )6مكي بن أيب طالب ،التبصرة ،ط )321/1( 2وابن الفحام ،التجريد ،د.ط ()446/1

( )7وروح (أبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ( )242/1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()292/2
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)312/ 3( 1

( )9ابن جماهد ،السبعة ،ط )322-321/1( 2والداين ،جامع البيان ،ط)1131/3( 1
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علي وخلف ( ،)1الباقون :بضم الراء وسكون الشني " (.)2
﴿ ﮉ﴾بفتحتني :محزة و ّ
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﮉ﴾طريق اهلدى واحلق والصواب ،كالمها واحد قاله

الكسائي ،وفرق أبو عمرو فقال :الرشد بضم الراء :الصالح؛ لقوله﴿ ﯫﯬﯭﯮ﴾(النساء)6:
وبفتحتني :االستقامة يف الدين قوله تعاىل﴿ ﮔﮕﮖ﴾(الكهف" )66 :

()4( )3

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ﴾...

(سورة األعراف ،جزء من اآلية )148 :قال ﴿" - :ﮰﮱ﴾بفتح احلاء وسكون الالم :يعقوب ﴿

علي ( ،)5الباقون :مثله ولكن بضم احلاء " (.)6
ﮱ ﴾ ابلكسرات وتشديد الياء :محزة و ّ

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯﯰ

ﯱﯲ ﯳ ﯴﯵﯶ﴾(سورة األعراف ،اآلية )147 :قال ( " - :تَع ْرمحَْنَا ) و (

()7
تَع ْغ ي
علي وخلف واملفضل ( ،)8الباقون :على الغيبة ورفع ﴿ ﯱ﴾
و
محزة
:
النداء
و
ابخلطاب
)
ا
ن
ل
ر
ف
َ
َ
ْ
ّ
على الفاعلية"(.)9

القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ

ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
( )1ويف الكهف بصري غري سهل (ابن مهران ،الغاية ،ط)237/1( 2
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)312/ 3( 1

علي الفارسي ،احلجة للقراء السبعة ،ط )97/4( 1وابن زجنلة ،حجة القراءات ،د.ط ()276/1
( )3أبو ّ
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)318/3( 1

( )5األهوازي ،الوجيز ،ط )189/1( 1والطربي ،التلخيص ،ط)267/1( 2
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)313/ 3( 1

( )7بنصب ربنا ،ألنه نداء مضاف وحذفت ايء اليت للنداء ،وهو أيضا أبلغ يف الدعاء واخلضوع (مكي بن أيب طالب ،الكشف،
د.ط ( )499/1واملهدوي ،شرح اهلداية ،د.ط ()311/1

( )8الداين ،جامع البيان ،ط )1119/3( 1وابن غلبون ،التذكرة ،ط)349/1( 1
( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)313/ 3( 1
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ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾(سورة األعراف ،اآلية )132 :قال﴿" - :

ﭜ

ﭞ﴾بفتح الياء :أبو جعفر وانفع وابن كثري وأبو عمرو (.)1

علي وخلف وعاصم غري حفص واملفضل (،)2
﴿ ﭪ ﭫ ﭬ﴾بكسر امليم :ابن عامر ومحزة و ّ
الباقون :بفتحها ومثله﴿ ﮖ﴾(( )3اآلية )74 :يف طه " (.)4
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﭪ ﭫ ﭬ﴾من كسرها فعلى طرح ايء املتكلم ،ومن فتحها

فتشبيها خبمسة عشر لكثرة االستعمال ( )5أو على األلف املبدلة من ايء اإلضافة ( ،)6وإمنا أضافه إىل
األم إشارة إىل أن أمهما واحدة على ما روي أنه كان أخاه ألمه؛ ليكون أدعى إىل العطف والرقة؛ ألهنا
()7
كانت مؤمنة فافتخر بنسبها"
(سورة األعراف ( :)1اآلايت  122إىل )121
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

 ...ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ...

﴾(سورة األعراف،

جزء من اآلية )136 :قال ﴿"- :ﭟ ﭠ ﴾بفتح الياء :أبو جعفر وانفع (.)9(")8
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

( )1أبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ( )243/1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()164-163/2
( )2الداين ،جامع البيان ،ط)1118/3( 1

( )3وكتبوا يف طه﴿ﮖ﴾ابلوصل كلمة واحدة على مراد االتّصال ،وكتبوا يف كل املصاحف يف األعراف﴿ ﭪﭫﭬ﴾ابلقطع على
مراد االنفصال (ابن أيب داود ،كتاب املصاحف ،ط )262/1( 1والداين ،املقنع ،د.ط ()82/1

( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)313/ 3( 1

( )5ابن خالويه ،إعراب القراءات ،ط )227/1( 1واألزهري ،معاين القراءات ،ط)423/1( 1

( )6أي :أنه أبدل ايء اإلضافة أل ًفا خلفة األلف فصار اي ابن ّأما مث حذف األلف وأبقي الفتحة تدل عليها (املهدوي ،شرح
اهلداية ،د.ط ()312/1
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)322/3( 1

( )8ابن مؤمن ،الكنز ،ط )243/1( 1والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)272/1( 3
( )9النيسابوري ، ،غرائب القرآن ،ط)323/ 3( 1
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ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ(﴾ ...سورة األعراف ،جزء من اآلية )139 :قال:

ص َارُه ْم ) على اجلمع :أبو جعفر وانفع وابن عامر وسهل ويعقوب واملفضل( ،)1الباقون على
" ( آ َالتوحيد"(.)2
(سورة األعراف ( :)1اآلايت  126إىل )111
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ

﴾(سورة األعراف،

اآلية )161 :قال ( "- :تُع ْغ َف ْر ) ابلتاء الفوقانية مضمومة وفتح الفاء :أبو جعفر وانفع وابن عامر
وسهل ويعقوب( )3واملفضل( ،)4الباقون :ابلنون وكسر الفاء.

( َخطَ َااي ُكم ) جمموعا مجع التكسري :أبو عمروَ (،خ يطيَعتُكم )ابلرفع وعلى الواحدة :ابن عامر
( َخ يطي اتُ ُك ْم )ابلرفع جمموعا مجع السالمة :أبو جعفر وانفع وسهل ويعقوب( )5واملفضل(،)6
الباقون :مثله ولكن ابلنصب الذي يليق جبمع سالمة املؤنث"(.)7
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔ

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣ (﴾ ...سورة األعراف ،جزء
( )1هناك زايدة لبعض القراء يف هذه الكلمة ،فابن عامر وحده يقرأها ( آصارهم ) أبلف ومهزة ممدودة (األهوازي ،الوجيز ،ط1
( )188/1وابن الباذش ،اإلقناع ،د.ط ()324/1

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)323/ 3( 1
( )3ابن مهران ،الغاية ،ط)262/1( 2

( )4الداين ،جامع البيان ،ط )1117/3( 1وابن غلبون ،التذكرة ،ط)349/1( 1
( )5ابن مهران ،الغاية ،ط)262/1( 2

( )6الداين ،جامع البيان ،ط )1117/3( 1وابن غلبون ،التذكرة ،ط)349/1( 1
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)333/ 3( 1
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من اآلية )163 :قال ﴿"- :ﯟ ﴾من اإلسبات( :)1زيد عن املفضل (.)3(")2
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟ ﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥ ﴾(سورة األعراف ،اآلية )164 :قال ﴿"- :ﭡ﴾ابلنصب:
حفص واملفضل ( ،)4الباقون :ابلرفع " (.)5
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﭠﭡ﴾من رفع ،فبتقدير :هذه أو موعظتنا أو قولنا إبداء

عذر إىل هللا ،واملعذرة مصدر كاملغفرة ،ومن نصب فعلى :أ ّان نعتذر معذرة أو وعظناهم معذرة إىل
()7( )6
ربكم "
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸ﴾(سورة األعراف ،اآلية)163 :
س) على فيعل كسيد :ابن عامر(()1بَعْيعَ ٍ
س)مثل يرٍمي ( :)8أبو جعفر وانفع( (،)9بيْ ٍ
قال ("- :بيي ٍ
س)

( )1أي :بضم ايء املضارعة من أسبت دخل يف السبت ،على البناء للمفعول (الكرماين ،شواذ القراءات ،د.ط ( )179/1وأبو
حيان ،البحر احمليط ،د.ط ()224/3

( )2الداين ،جامع البيان ،ط)1122/3( 1

( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)333/ 3( 1

( )4ابن غلبون ،التذكرة ،ط )348/1( 1وإمساعيل بن خلف ،العنوان ،د.ط ( )78/1بدون رواية املفضل.
( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)333/ 3( 1

( )6ابن خالويه ،إعراب القراءات ،ط )211-212/1( 1ومكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ()481/1

( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)338-339/3( 1
(َ )8رئي َم الشيء :أحبه وألفه ،وقد جاء رئم يف اسم االست (ابن منظور ،لسان العرب ،ط)233/11( 3
( )9وزيد عن الداجوين عن هشام بكسر الباء وايء ساكنة بعدها من غري مهز ( بي ٍ
يس ) (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()292/2
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عامر(()1بَعْيعَ ٍ
س) على فَعْيع َع ٍل بفتح العني :األعشى والربمجي( ،)2الباقون﴿ﭵ ﴾على فَعي ٍيل (.)4(")3
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑﮒ (﴾ ...سورة األعراف ،جزء من اآلية )169 :قال ﴿"- :ﮇ﴾( )5ابلتليني :األصفهاين عن
ورش والشموين ( )6ومحزة يف الوقف " (.)7
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ... ﴿- :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ﴾(سورة

األعراف ،جزء من اآلية )167 :قال ﴿"- :ﯸ﴾بتاء اخلطاب :أبو جعفر وانفع وابن ذكوان
وسهل ويعقوب وحفص ( ،)8الباقون بياء الغيبة " (.)9
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ

ﰃ﴾(سورة األعراف ،اآلية )192 :قال ﴿" - :ﯻ﴾من اإلمساك :أبو بكر ومحاد (،)10
واآلخرون ابلتشديد " (.)11
( )1بكسر الباء ومهزة ساكنة بعدها ( بيْ ٍ
س ) (الداين ،التيسري ،ط )114/1( 2فتكون على وزن في ْع ٍل.
( ( )2بعَْيعَ ٍ
س ) (ابن سوار ،املستنري ،ط)162/2( 1
( )3أي :بفتح الباء وبعدها مهزة مكسورة وبعدها ايء ساكنة.
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)333/ 3( 1

( )5مثل﴿ ﮟ﴾[األعراف ]18 :ينظر ص 199
( )6إذا انفتح ما قبل اهلمزة املفتوحة ،اختلف عن األعشى يف تليينها وحتقيقها يف قوله تعاىل ﴿- :ﭟ ﴾[البقرة]223 :
و[الفتح ،]2:أما﴿ﮇ﴾[األعراف ]169 :من الكلمات اليت تفرد ورش بتليينها (احلسن بن حممد ،الروضة ،رسالة دكتوراه،
كلية أصول الدين( ،السعودية :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية1413 ،ه) حتقيق :نبيل بن حممد إبراهيم آل إمساعيل،
إشراف الدكتور :عبد العزيز بن أمحد إمساعيل ،د.ط ()277/1

( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)333/ 3( 1

( )8ابن مهران ،الغاية ،ط )241-242/1( 2والتوجيه ذكره النيسابوري يف [األنعام ]32 :ينظر ص 132
( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)336/ 3( 1
( )10الداين ،جامع البيان ،ط)1124/3( 1

( )11النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)336/ 3( 1
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التوجيه :قال النيسابوري﴿"- :ﯺﯻ﴾اآلية والتشديد ( )1للتكثري"

()2

(سورة األعراف ( :)1اآلايت  111اىل )104
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂ﴾(سورة األعراف ،اآلية)192 :
علي وخلف وابن كثري وعاصم
قال ﴿" - :ﭮ﴾على التوحيد :محزة و ّ
واملفضل ( ،)4الباقون :على اجلمع.

()3

سوى حفص

( يَع ُقولُوا ) بياء الغيبة يف احلرفني ( :)5أبو عمرو (.)7(")6
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ(﴾ ...سورة األعراف ،جزء من اآلية:

التمسك ابلشيء ،واحلجة ملن خفف :أنه أخذه من :أمسك ميسك (ابن خالويه ،احلجة،
ميسك إذا عاود فعل ّ
مسك ّ
( )1منّ :
ط)169/1( 4
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)342/3( 1
( )3ابن مؤمن ،الكنز ،ط)489/2( 1

( )4املفضل عن عاصم :ذرايهتم ابأللف وكسر التاء على اجلمع ،الداين ،جامع البيان ،ط )1124/3( 1وعبارة (ابن جماهد،
السبعة ،ط )278/ 1( 2تقضي موافقة حفص واملفضل لعاصم ،حيث قال"- :قرأ ابن كثري وعاصم ومحزة

والكسائي﴿ ﭬ

ﭭﭮ﴾واحدة" واملقطوع به يف النشر أن حفص يقرؤها ابإلفراد (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()293/2
( )5واحلرف اآلخر هو ﴿- :ﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ﴾[]193
( )6مكي بن أيب طالب ،التبصرة ،ط )317/1( 2وابن الفحام ،التجريد ،د.ط ()443/1
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)342/ 3( 1
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 )196قال ﴿"- :ﯞﯠ﴾( )1ابإلظهار :حفص واألصفهاين عن ورش ( ،)2واحللواين عن قالون
( )3والنقاش عن أيب ربيعة عن قنبل (.)5(")4
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ (﴾...سورة

األعراف ،جزء من اآلية)197 :

مظهرا :أبو جعفر وانفع وابن كثري غري ورش ( )6وعاصم غري األعشى(.)7
قال ﴿"- :ﭑﭒ﴾ ً
﴿ ﭒ﴾بغري مهزة :أبو عمرو ويزيد واألعشى واألصفهاين عن ورش ومحزة يف الوقف( ،)8الباقون:
ابهلمز "(.)9
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ

ﭿ ﮀﮁﮂ﴾(سورة األعراف ،اآلية)182 :

قال ﴿"- :ﭻ﴾بفتح الياء واحلاء :محزة ( ،)10الباقون :بضم الياء وكسر احلاء من
( )1أظهر الثاء عند الذال انفع وابن كثري وأبو جعفر وعاصم وهشام ،على اختالف عنهم فيه (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()13/2
( )2وروى إظهاره عن ورش ،مجهور املشارقة واملغاربة وخص بعضهم اإلظهار ابألزرق وبعضهم ابألصبهاين (ابن اجلزري ،النشر،
د.ط (.)13/2

( )3ورواه عنه ابإلظهار بعض العراقيني من غري طريق أيب نشي وبعضهم من طريق أيب نشي واحللواين ،ابن اجلزري ،مرجع سابق
()14/ 2
( )4مل يذكره األستاذ أبو العز يف كفايته إال من طريق النقاش عن أيب ربيعة عن البزي ومل يذكره اإلمام أبو طاهر بن سوار إال من
الطريق املذكورة ومن غري طريق النهرواين عن ابن جماهد عن قنبل ،ابن اجلزري ،مرجع سابق.

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)342/ 3( 1

( )6الصواب انفع غري ورش وابن كثري (الداين ،التيسري ،ط )42/1( 2وأبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ()71/1
أيضا انفع برواية ورش ،وابن عامر ،واألعشى عن أيب بكر عن عاصم ،ويعقوب الدال يف الذال حنو:
( )7ويدغم ً
[األعراف ( ]197ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )48/1

 ﴿-ﭑ ﭒ ﴾

( )8ابن مهران ،مرجع سابق (32/1و 33و)33
( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)342/ 3( 1

( )10ومثله يف النحل﴿ ﭙﭚﭛﭜ ﴾[ ]123ويف فصلت﴿ ﭪﭫﭬ﴾[ ]42اتبعه الكسائي يف النحل فق
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اإلحلاد(.)2(")1
التوجيه :قال النيسابوري"- :قال الواحدي( :)3األجود قراءة العامة وال يكاد يسمع من العرب
ألحد( )4مبعىن ملحد"

()5

(سورة األعراف ( :)1اآلايت  103إىل )110
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ... ﴿- :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾(سورة األعراف ،جزء من

اآلية )183 :قال ﴿" - :ﯞ﴾ بتليني اهلمزة حيث كان ( :)6األصفهاين عن ورش ومحزة يف
الوقف(.)8(")7

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾(سورة

األعراف ،اآلية)186 :

مرفوعا :أبو عمرو وسهل ويعقوب ( )9وعاصم غري عياش واملفضل
قال ﴿"- :ﯪ﴾ابلياء ً

(األهوازي ،الوجيز ،ط )187/1( 1وابن بليمة ،تلخيص العبارات ،ط)76/1( 1
( )1وحلد ،وأحلد لغتان مبعىن واحد وهو :العدول عن االستقامة ،ومنه قيل« :اللحد» ،ألنه إذا حفر ميال به إىل جانب القرب (مكي
ابن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ( )484/1وحممد حميسن ،املغين ،ط)193/2( 2

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)342/ 3( 1

( )3الواحدي ،التفسري البسيط ،د.ط ()481/7

الحدا (الواحدي ،مرجع سابق)
( )4تصحيف :والصواب ً

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط )332/3( 1وهذا فيه تضعيف للقراءة ،وال جيوز ذلك طاملا ثبت تواترها.
( ﴿ )6ﮇﮈﮉﮊﮋﮌ﴾[اجلاثية﴿]6:ﮆﮇﮈ﴾[النجم ]33 :و﴿ﮪﮫﮬﮭ﴾يف عدة مواضع يف سورة
الرمحن ،و﴿ ﰍﰎﰏﰐ ﴾[املرسالت]32:

( )7الداين ،جامع البيان ،ط )339/2( 1والتليني هنا إبدال اهلمزة ايء مفتوحة ،وبه مع التحقيق وقف محزة (البنا ،إحتاف
فضالء البشر ،ط)273/1( 2

( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)334/ 3( 1
( )9ابن مهران ،الغاية ،ط)262/1( 2
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()1
()2
فوعا " (.)3
جمزوما :عياش ومحزة وعلى وخلف  ،الباقون :ابلنون مر ً
﴿ ﯪ﴾ابلياء ً

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ... ﴿- :ﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ﴾(سورة األعراف ،جزء من اآلية)188 :
قال ﴿"- :ﭨﭩﭪ﴾ابملد :أبو نشي (.)5(")4

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ (﴾...سورة

األعراف ،جزء من اآلية )172 :قال ( "- :يش ْرًكا ) بكسر الشني وسكون الراء :أبو جعفر وانفع وأبو

بكر ومحاد ( )6اآلخرون﴿ :ﮖ﴾على اجلميع (.)7

التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﮔﮕﮖ﴾ومن قرأ ( يشرًكا )؛ فعلى حذف املضاف ،أي:
()9

()8
أيضا ،أو املراد أحدث هلل إشرا ًكا يف الولد"
ذوي شرك وهم الشركاء ً

( )1قرأ عاصم يف غري رواية هبرية عن حفص وأيب عمرو﴿ ﯪ ﴾[ ]186ابلياء ورفع الراء (الداين ،جامع البيان ،ط1
( )1123/3ويف الكاملَ ( "- :ونَ َذ ُرُه ْم ) ابلنون وضم الراء أهل العالية ،واملفضل طريق أيب حامت ،واألزرق عن أيب بكر،

وأيوب ،وسالم ،واختيار عباس...الباقون رفع (اهلذيل ،الكامل ،ط)339/1( 1

( )2ابن سوار ،املستنري ،ط )162/2( 1وأبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ( )243/1بدون رواية عياش.
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)334/ 3( 1

( )4عن قالون من طريق ابن بواين (سب اخلياط ،املبهج ،د.ط ( )414/1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()231/2
( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)334/ 3( 1

( )6وتنوين الكاف من غري مهز (الداين ،جامع البيان ،ط )1123/3( 1وابن مؤمن ،الكنز ،ط)488/2( 1
ومنيع من الصرف ،ألن اهلمزة اليت يف آخره مشاكلة هلمزة محراء وما أشبهها (ابن خالويه،
( )7و﴿ ﮖ ﴾على فعالء مجع شريكُ ،
احلجة ،ط )168/ 1( 4وابن زجنلة ،حجة القراءات ،د.ط ()324/1
( )8مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ( )483/1واملهدوي ،شرح اهلداية ،د.ط ()319/1
( )9النيسابوري غرائب القرآن ،ط)362/3( 1
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القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ(﴾...سورة األعراف ،جزء

من اآلية )173 :قال ﴿" - :ﯕ﴾خمففا :انفع ( ،)1الباقون :ابلتشديد " (.)2
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ﴾(سورة األعراف ،اآلية)173 :
قال ﴿" - :ﯶ﴾بضم الطاء :يزيد (.)3

﴿ ﰅ ﰆ﴾بكسر الالم للساكنني وكذا اببه :محزة وعاصم وسهل ويعقوب وعياش (،)4
اآلخرون :ابلضم لإلتباع (.)5
يد يوين ) ابلياء يف احلالني :سهل ( )6ويعقوب وابن شنبوذ عن قنبل ( ،)7وافق أبو عمرو ويزيد
( كي ُ
()8
وإمساعيل واحللواين عن هشام يف الوصل
﴿ ﰋ﴾ابلياء يف احلالني :يعقوب وافق سهل وعياش يف الوصل (.)10(")9
( )1وكذلك﴿ ﯙﯚ﴾[الشعراء ،]224 :ابن شريح ،الكايف ،ط )117/1( 1والطربي ،التلخيص ،د.ط ()291/1
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)334/ 3( 1

( )3وكذلك يف قوله ﴿- :ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﴾[القصص ]17:و﴿ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﴾[الدخان( ]16:أبو العز القالنسي،
إرشاد املبتدي ،د.ط ( )244/1وعبد الفتاح القاضي ،البدور الزاهرة ،د.ط ()129/1

( )4عباس وليس عياش ،ينظر (ابن مهران ،الغاية ،ط)242/1( 2

( )5وألهنم كرهوا الضم بعد الكسر ألن يثقل على اللسان فضموا ليتبع الضم الضم (ابن زجنلة ،حجة القراءات ،د.ط ()122/1
وصال ،فإذا
وصال ووق ًفا إذا كانت أصلية وس اآلية ،فإذا كانت أصلية رأس اآلية أثبتها ً
( )6سهل يثبتها – أي :ايءات الزوائدً -
كانت غري أصلية فهو فيها كأيب عمرو (ابن مهران ،الغاية ،ط 441/1( 2و)443

( )7اهلذيل ،الكامل ،ط)434/1( 1

( )8ابن مهران ،الغاية ،ط )442- 441/1( 2قال ابن اجلزري يف النشر "- :مث كيدون أثبتها يف الوصل أبو عمرو وأبو جعفر
والداجوين عن هشام وأثبتها يف احلالني يعقوب واحللواين عن هشام ورويت عن قنبل من طريق ابن شنبوذ (ابن اجلزري ،النشر،

د.ط ()184/2

( )9ابن مهران ،الغاية ،ط )442- 441/1( 2وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()184/2
( )10النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)334/ 3( 1
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القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ (سورة

األعراف ،اآلية)176 :

قال ﴿" :ﭑﭒ ﭓ﴾بياء واحدة مشددة :أبو زيد عن املفضل ( )1وشجاع ( )2وعياش ( ،)3إذا

قرأ اإلدغام الكبري﴿ ﭒ﴾بثالث ايءات :رويس والربمجي ( ،)4الباقون :بياءين أوالمها مشددة مكسورة
والثانية مفتوحة " (.)5
(سورة األعراف ( :)1اآلايت  111إىل )162
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ

مدغما :أبو عمرو (.)7(")6
األعراف ،اآلية )177 :قال ﴿"- :ﭶ ﭷ ﴾ ً
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

﴾(سورة

 ﴿-ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ف ) بسكون الياء :ابن كثري وأبو عمرو
ﮓﮔ ﴾(سورة األعراف ،اآلية )221 :قال ( "- :طَْي ٌ

( )1قال ابن جماهد "- :وقال أبو زيد عن أىب عمرو﴿ ﭑ ﭒﭓ ﴾مدغمة ،وكذلك روى عباس بن الفضل مثله عن أىب عمرو"
(ابن جماهد ،السبعة ،ط )321/1( 2واألزهري ،معاين القراءات ،ط)432/1( 1

( )2ابن سوار ،املستنري ،ط )163/2( 1وأبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ()244/1

( )3تصحيف ،والصواب عباس (اهلذيل ،الكامل ،ط )447/ 1( 1وابن الباذش ،اإلقناع ،د.ط ()76/1
علي الضرير عن روح وغريه ،والربمجي
( )4قال ابن مهران يف املبسوط "- :قرأانه ليعقوب ابإلظهار خمتلفا عنه يف رواية رويس ،وأبو ّ
عن أيب بكر عن عاصم ابإلظهار ،ولآلخرين ابإلدغام ،وأليب عمرو يف رواية اليزيدي بياءين األوىل مكسورة مشددة ،والثانية
مفتوحة خمففة ،ويف رواية شجاع بياء واحدة مشددة يف اإلدغام الكبري ،ويف الصغري مثل اليزيدي (ابن مهران ،املبسوط ،د.ط

( )32/1وعن الربمجي ورويس بثالث ايءات تفرد به (الكرماين ،شواذ القراءات ،د.ط ()222/1

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)333/ 3( 1

( )6أبو شامة ،إبراز املعاين ،د.ط ( )82/1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()283/1
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)364/ 3( 1
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علي ( ،)1الباقون ﴿:ﮎ﴾على وزن «فاعل» (.)3(")2
وسهل ويعقوب و ّ

التوجيه :قال النيسابوري "- :قوله﴿ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾قال الفراء :الطائف
()4
مصدرا كالعاقبة ولكنه بال اتء ،واألصح أنه اسم فاعل من طاف
يكون
أن
بعضهم
وجوز
،
كاخلاطر
ً
()5
ف ) فهو إما مصدر ،أي :ملسة من
يطوف أو من طاف به اخليال يطيف طي ًفا  ،ومن قرأ ( طَْي ٌ
()6
كه ّني"
الشيطان ،وإما خمفف طيف «فيعل» من طاف يطيف كلَ ّني ،أو من طاف يطوف َ

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜ﴾(سورة األعراف،

اآلية )222 :قال ﴿"- :ﮗ﴾من اإلمداد :أبو جعفر وانفع ( ،)7اآلخرون :بفتح الياء وضم امليم
من املد (.)9(")8
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ

ﯠ﴾(سورة األعراف ،اآلية )224 :قال ﴿"- :ﯚ﴾بغري مهز
والشموين ( )12ومحزة يف الوقف (.)14(")13

()10

حيث كان ( :)11يزيد

( )1ابن مهران ،الغاية ،ط)263/1( 2
علي الفارسي ،احلجة للقراء السبعة ،ط1
( )2وحجة من قرأ على «فاعل» أنه جعله أيضا
ً
مصدرا كالعافية ،والعاقبة (أبو ّ
()121/4
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)364/ 3( 1
علي الفارسي ،احلجة للقراء السبعة ،ط)121/4( 1
( )4أبو ّ
( )5مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ( )489/1واملهدوي ،شرح اهلداية ،د.ط ()317/1
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)363/3( 1
( )7أبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ( )244/1والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)273/1( 3
( )8مضارع م ّد (األزهري ،معاين القراءات ،ط )434/1( 1والنويري ،شرح طيبة النشر  ،ط)348/2( 1
( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)364/ 3( 1
وصال وساكنة وق ًفا.
( )10أي :إببداهلا ايء خالصة مفتوحة ً
( )11هنا ويف [االنشقاق]21:
( )12ابن سوار ،املستنري ،ط)489-486/1( 1
( )13ابن مؤمن ،الكنز ،ط 333/1( 1و )337وعبد الفاتح القاضي ،البدور الزاهرة ،د.ط ()128/1
( )14النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)364/ 3( 1
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الفصل الثالث
القراءات القرآنية

الواردة يف سورة األنفال
(دراسة وصفية حتليلية)
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(سورة األنفال ( :)0اآلايت  1إىل )16
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

ﭚ ﭛ ﴾(سورة األنفال ،اآلية )7:قال ﴿"- :ﭛ ﴾بفتح الدال :أبو جعفر وانفع
وسهل ويعقوب( )1وابن جماهد وأبو عون عن قنبل( )2الباقون :ابلكسر"(.)3
(سورة األنفال ( :)7اآلايت  77إىل )79
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

﴾(سورة األنفال ،اآلية)11:

قال ﴿"- :ﭳﭴ ﴾ابن كثري وأبو عمرو( ﴿)4ﭳ ﭴ ﴾من ابب األفعال :أبو جعفر
وانفع( ،)5الباقون﴿ ﭳﭴ ﴾من ابب التفعيل.

ويقال من اإلنزال( :)6ابن كثري وسهل ويعقوب وأبو عمرو( ،)7واآلخرون :ابلتشديد "(.)8

( )1ابن مهران ،الغاية ،ط)263/1( 2

( )2الداين ،جامع البيان ،ط )1134/3( 1واهلذيل ،الكامل ،ط )338/1( 1وقال ابن اجلزري يف النشر ،د.ط (:)293 /2
" وما روي عن ابن جماهد عن قنبل يف ذلك فليس بصحيح عن ابن جماهد؛ ألنه نص يف كتابه على أنه قرأ به على قنبل،قال :وهو وهم ،وكان يقرأ له ويقرئ بكسر الدال ،قال الداين :وكذلك قرأت من طريقه ،وطريق غريه عن قنبل ،وعلى ذلك
أهل األداء"

( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)391/ 3( 1

اس ) (ابن جماهد ،السبعة ،ط2
فعا (إي ْذ يعَ ْغ َشا ُك ُم النع َ
( )4قروءها بفتح الياء وسكون الغني وختفيف الشني وألف بعدها والنعاس ر ً
ُّع ُ
( )282/1وابن الفحام ،التجريد ،د.ط ()449/1

( )5أي :بضم الياء وسكون الغني وختفيف الشني﴿ ﭴ ﴾ابلنصب (ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )127 /1وابن اجلزري،
النشر ،د.ط ()296/2

( )6هناك سق للكلمة القرآنية املختلف فيها
( )7ابن مهران ،الغاية ،ط)181/1( 2

وهي﴿ ﭷ﴾

( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)382/ 3( 1
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القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚﭛ

ﭜ ﭝﭞ (﴾ ...سورة األنفال ،جزء من اآلية )19:قال﴿"- :
وحيىي(.)2(")1

ﭝ

علي وخلف
﴾ابإلمالة :محزة و ّ

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾(سورة األنفال،

اآلية )18:قالُ ("- :م َّويه ٌن )من األفعال(َ ()3كْي َد )ابلنصب :ابن عامر ومحزة وعلى وخلف وعاصم
غري حفص وسهل ورويس

()4

﴿ﭭ﴾ من األفعال ﴿ ﭮ﴾ ابجلر لإلضافة :حفص ( ،)5الباقون

( ُم َّويه ُن) ابلتشديد ( َكْي َد) ابلنصب " (.)6

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ... ﴿- :ﭽ ﭾﭿﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄﮅﮆ ﮇ ﮈﮉ

ﮊ﴾(سورة األنفال ،جزء من اآلية )17:قال ﴿" - :ﮇﮈ﴾ابلفتح :ابن عامر وأبو جعفر وانفع
وحفص ( )7واملفضل ( ،)8الباقون :ابلكسر (.)10(")9
(سورة األنفال ( :)0اآلايت  16إىل )46
( )1ومييل عاصم برواية حيىي عن أيب بكر﴿ ﭛ ﭜ ﭝ ﴾[األنفال ( ]19ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )37/1واهلذيل،
الكامل ،ط )332/1( 1وابن مؤمن ،الكنز ،ط)271/1( 1

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)382/ 3( 1
( )3على أنه اسم فاعل من أوهن كأكرم معدى ابهلمزة ،والتنوين على األصل يف اسم الفاعل وكيد ابلنصب على املفعولية به (البنا،
إحتاف فضالء البشر ،ط)279/1( 3

( )4ابن مهران ،الغاية ،ط)264/1( 2

( )5مكي بن أيب طالب ،التبصرة ،ط )323/1( 2وابن شريح ،الكايف ،ط)122/1( 1
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)382/ 3( 1

( )7ابن غلبون ،التذكرة ،ط )332/1( 1وأبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ()249/1
( )8ابن سوار ،املستنري ،ط)167/2( 1

( )9ألنه منقطع ممّا قبله ،ومن فتح فوجهه ﴿:ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ﴾[األنفال]17 :؛ وألن هللا مع املؤمنني ،أي :لذلك
علي الفارسي ،احلجة للقراء السبعة ،ط)128/4( 1
لن تغين عنكم ف تكم شي ا (أبو ّ

( )10النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)382/ 3( 1
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القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮖ﴾(سورة األنفال ،اآلية )22:قال ﴿" - :ﮒﮓ﴾ابإلدغام :البزي وابن فليح (.)2(")1
(سورة األنفال ( :)0اآلايت  41إىل )36
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ﴾(سورة األنفال ،اآلية )37:قال (" - :يمبَا تَععملُو َن ب ي
صريٌ) بتاء
َْ َ

اخلطاب :يعقوب (.)4(")3

(سورة األنفال ( :)0اآلايت  31إىل )31
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ

ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ﴾(سورة األنفال ،اآلية )42:قال ﴿" - :ﭺ﴾ بكسر
العني يف احلرفني ( :)5ابن كثري وأبو عمرو ويعقوب ( ،)6الباقون :ابلضم
﴿ ﮒﮓ﴾ بياءين ( :)7أبو جعفر وانفع وخلف وسهل ويعقوب والبزي ونصري وأبو بكر
()10
ومحاد ( ،)9الباقون :ابإلدغام "

()8

( )1سبق الكالم على مثلها عند قوله تعاىل﴿- :ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ[﴾ ...آل عمران ]123:ينظر ص 82
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)386/ 3( 1

( )3من رواية رويس ،ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )296/2والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)278/1( 3
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)374/ 3( 1

( )5مها لغتان (األزهري ،معاين القراءات ،ط)442/1( 1

( )6األهوازي ،الوجيز ،ط )173/1( 1والطربي ،التلخيص ،ط)296/1( 2
( )7فاحلجة ملن قرأه بياءين :أنه أتى به على األصل ،وما أوجبه بناء الفعل ،واحلجة ملن أدغم :أنه استثقل اجتماع ايءين متحركتني،
فأسكن األوىل ،وأدغمها يف الثانية (ابن خالويه ،احلجة يف القراءات السبع ،ط)191/1( 1

( )8ابن مهران ،الغاية ،ط)132/1( 2

( )9الداين ،جامع البيان ،ط )1139/3( 1واهلذيل ،الكامل ،ط)337/1( 1
( )10النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)422/ 3( 1
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القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ﴾(سورة األنفال ،اآلية )46:قال ﴿" - :ﭔ ﭕ﴾ابإلدغام :البزي وابن فليح
(.)2(")1
(سورة األنفال ( :)0اآلايت  26اىل )22
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚﯛ ﯜﯝ﴾(سورة األنفال ،اآلية )32:قال (" - :تَعتَع َو َّىف) بتاء التأنيث :شامي (،)3
الباقون :ابلتذكري (.)5(")4
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :ﮭﮮ ﮯﮰ ﮱﯓ ﯔﯕﯖ﴾(سورة األنفال،

اآلية )37:قال﴿" - :ﮭﮮ﴾بياء الغيبة :ابن عامر ويزيد ومحزة وحفص ( )6واملفضل ( )7اآلخرون:
بتاء اخلطاب " (.)8
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﮭ ﮮ﴾من قرأ بتاء اخلطاب فمفعوله األول

﴿ﮯ

ﮰ﴾واثنيه﴿ ﮱ﴾أي :فاتوا وأفلتوا من أن يظفر هبم﴿ ﯔﯕﯖ﴾كل من املكسورة واملفتوحة
سائال سأل :ما هلم ال ُحيسبون سابقني؟ فأجيب
تعليل له إال أن املكسورة على طريقة االست ناف ،كأن ً
مبا أجيب ،واملفتوحة تعليل صريح واجلار حمذوف ،أي :ألهنم ال يعجزون هللا من االنتقام منهم،...
( )1سبق الكالم على مثلها عند قوله تعاىل﴿- :ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ[﴾ ...آل عمران ]123:ينظر ص 82
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)422/ 3( 1

( )3ابن بليمة ،تلخيص العبارات ،ط )78/1( 1وهشام على أصله يف إدغام الذال يف التاء (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط
()299/2
( )4وذلك أنك إذا قرأت ابلتاء أردت مجاعة املالئكة وإذا قرأت ابلياء أردت مجع املالئكة كما تقول :قالت الرجال وقال الرجال
(ابن زجنلة ،حجة القراءات ،د.ط ()311/1

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)428/ 3( 1

( )6أبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ( )249/1وابن مؤمن ،الكنز ،ط)473/2( 1

( )7وافق املفضل أيب جعفر ،والزايت ،واألَعمش ،ودمشقي غري ابن عتبة ،وحفص ( ...اهلذيل ،الكامل ،ط)322/1( 1
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)428/ 3( 1
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آجال،
اجال أم ً
واملراد ال حتسبنهم أهنم ملا ختلصوا من األسر والقتل يوم بدر فقد ختلصوا من العقاب ع ً
ومن قرأ ابلياء التحتانية نذكر فيه وجوها منها« :أن» فاعله ﴿ ﮯ ﮰ﴾ومفعواله ﴿ ﮱ﴾على

أن األصل :أ ْن سبقوا فحذفت «أ ْن» كقوله﴿ﯟﯠﯡﯢ﴾ويؤيده قراءة ابن مسعود (:)1
أهنم سبقوا ،ومنها :أن الفعل وقع على أهنم ال يعجزون على أن «ال» صلة و«سبقوا » يف موضع
احلال ،ومنها :أن املفعول األول حمذوف للعلم به والتقدير :ال حيسبنهم أو ال حيسب أنفسهم الذين
()3
كفروا سبقوا( ،)2ومنها :أن فاعله حمذوف ،أي :ال حيسب قبيل املؤمنني الذين كفروا سبقوا"
﴿ ﯔ﴾ابلفتح :ابن عامر (.)4
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ(﴾...سورة األنفال ،جزء من اآلية)62:

قال﴿" - :ﯡ﴾ابلتشديد :رويس ( ،)5الباقون :ابلتخفيف من اإلرهاب(.)7(")6
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ﴾(سورة األنفال ،اآلية )61:قال﴿" - :ﯾ﴾بكسر السني :أبو بكر ومحاد (.)9(")8

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭿ ﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇ ﮈﮉ
( )1ابن خالويه ،خمتصر يف شواذ القرآن ،د.ط ()34/1

( )2مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ( )473/1واملهدوي ،شرح اهلداية ،د.ط ()323/1

( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط )412-411/3( 1لالستزادة ،ينظر (الزجاج ،معاين القرآن وإعرابه ،ط)421/2( 1
( )4ابن الباذش ،اإلقناع ،د.ط ( )329/1وابن القاصح ،سراج القارئ املبتدي  ،ط)233/1( 3
( )5ابن الفحام ،مفردة يعقوب ،ط)196/1( 1

رهب املضاعف والتخفيف من أرهب (البنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)277/1( 3
( )6وتشديد اهلاء من ّ
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)428/ 3( 1

( )8وقرأ عاصم يف رواية أيب بكر واملفضل ومحّاد يف األنفال﴿ ﯼﯽﯾ ﴾[األنفال ]61 :بكسر السني (الداين ،جامع البيان،
ط )712/ 2( 1و ()1142/3

( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)428/ 3( 1
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ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ﴾(سورة األنفال،
اآلية )63:قال ﴿" - :ﮎ ﮏﮐ﴾ابلياء التحتانية :أبو عمرو وسهل ويعقوب وعاصم ومحزة
علي وخلف ( ،)1الباقون :ابلتاء الفوقانية " (.)2
و ّ
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩﮪﮫﮬ(﴾...سورة األنفال ،جزء من اآلية )66:قال ﴿" :ﮠ﴾مبنيًا للمفعول (.)3

مجعا :يزيد ( .)4وقرأ محزة وعاصم غري املفضل( )5وخلف لنفسه( ﴿)6ﮣ﴾بفتح
( ُ
ض َع َفاء) ابملد ً
الضاد ،اآلخرون ابلضم.
علي وخلف (.)8(")7
﴿ ﮥﮦﮧ ﮨ﴾ابلتحتانية :عاصم ومحزة و ّ
(سورة األنفال ( :)0اآلايت  21اىل )12
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ...

﴾(سورة األنفال ،جزء من اآلية )69:قال ("- :أَ ْن تَ ُكو َن ) ابلتاء الفوقانية :أبو عمرو وسهل ويعقوب

( )1ابن مهران ،الغاية ،ط)266-263/1( 2

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)427/ 3( 1
( )3هناك سق حىت يستقيم الكالم ،قال اهلذيل يف كاملهَ ("- :و ُعلي َم َّ
أن فيكم ) على ما مل يسم فاعله جبلة عن املفضل-أي:
بضم العني( "-اهلذيل ،الكامل ،ط )362/1( 1والكرماين ،شواذ القراءات ،د.ط ()228/1

( )4ابن مؤمن ،الكنز ،ط )474/1( 1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()299/2

ض َع َفاء )بضم الضاد وفتح العني واملد واهلمز إال أن أاب
( )5قال ابن سوار يف املستنري"- :وقرأ هو – أي :املفضل-وأبو جعفر( ُ
جعفر فتح اهلمزة ،وضمها املفضل" (ابن سوار ،املستنري ،ط)191/2( 1

( )6أبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ( )248/1وعبد الفتاح القاضي ،البدور الزاهرة ،د.ط ()132/1
( )7ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )299/2والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)277/1( 3
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)427/ 3( 1
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ويزيد( ( ،)1أُ َس َارى)يزيد واملفضل( ،)2اآلخرون﴿ ﯡ ﴾"

()3

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ(﴾ ...سورة األنفال ،جزء من اآلية )69:قال ("- :يم َن األُ َس َارى
)يزيد وأبو عمرو واملفضل( ،)4الباقون﴿ ﭗﭘ ﴾"(.)5
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ... ﴿-ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ

( ﴾ ...سورة األنفال ،جزء من اآلية )92:قال ﴿" - :ﮒ ﮓ﴾بكسر الواو محزة ( ،)6والباقون:
بفتحها"(.)7
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﴾فوجهت قراءة
()8
أمرا
اول
ز
ي
صاحبه
لية
و
بت
كأنه
بعضا ُشبه ابلعمل والصناعة والتجارة والقصارة
محزة :أبن تويل بعضهم ً
ً
عمال( ،)9قال املفسرون :ال جيوز أن يكون املراد هبذه الوالية النصرة واملعونة وإال مل يصح عطف﴿
ويباشر ً

ﮙﮚ ﴾عليه ،ألن الشيء ال يعطف على مثله ،فاملراد هبا اإلرث

()11( )10

"

( )1ابن مهران ،الغاية ،ط)266/1( 2

( )2ابن سوار ،املستنري ،ط )192/2( 1وابن اجلوزي ،زاد املسري ،ط)223/2( 1
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)418/ 3( 1

( )4ابن سوار ،املستنري ،ط )192/2( 1وابن اجلوزي ، ،زاد املسري ،ط)223/2( 1
( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)418/ 3( 1

( )6مكي بن أيب طالب ،التبصرة ،ط )323/1( 2وإمساعيل بن خلف ،العنوان ،ط)121/1( 1
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)418/ 3( 1

( )8قال ابن منظور""-وقصر الثوب قصارة؛ عن سيبويه ،وقصره ،كالمها :حوره ودقه؛ ومنه مسي القصار ،وقصرت الثوب تقصريا
مثله .والقصار واملقصر :احملور للثياب ألنه يدقها ابلقصرة اليت هي القطعة من اخلشب ،وحرفته القصارة ،واملقصرة :خشبة
القصار" (ابن منظور ،لسان العرب ،ط)124/3( 3

( )9أبو شامة ،إبراز املعاين ،د.ط ()473/1
( )10الفراء ،معاين القرآن ،ط)413/1( 1

( )11النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)422/3( 1
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311
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الواردة يف سورة التوبة

(دراسة وصفية حتليلية)
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(سورة التوبة ( :)1اآلايت  1إىل )12
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷﭸﭹﭺﭻ (﴾ ...سورة التوبة ،جزء من اآلية )3:قال ﴿"- :ﭮ﴾ابلنصب :روح وزيد (،)1
الباقون :ابلرفع " (.)2
التوجيه :قال النيسابوري﴿"- :

ﭮ

أيضا
﴾ابلرفع مبتدأ حمذوف اخلرب ،أي :ورسوله ً

كذلك ،أو هو معطوف على املنوي يف﴿ ﭶ ﴾أي :بريء هو ورسوله ،وجاز العطف من غري أتكيد
ابملنفصل للفصل ،وقرئ ابجلر( )3على اجلوار أو على أن الواو للقسم كقوله سبحانه﴿

ﭛﭜ ﴾(احلجر")92 :

ﭘ ﭙﭚ

()4

القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ ﴾(سورة التوبة ،اآلية )12:قال ﴿"- :ﮱ ﴾هبمزتني:
علي وخلف وابن عامر( )5وهشام يدخل بينهما مدة ،الباقون :أمية هبمز مث ايء(.)6
عاصم ومحزة و ّ

( )1ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )132/1وأبو حيان ،البحر احمليط ،د.ط ()369/3
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)429/ 3( 1

ت على العطف
وخَر َج ْ
( )3الكرماين ،شواذ القراءات ،ط )227/1(1وقال أبو حيان "- :وقرئ ابجلر شاذًا ،ورويت عن احلسنَ ،
على اجلوار كما أهنم نعتوا وأكدوا على اجلوار ،وقيل :هي واو القسم ،وروي أن أعرابيًا مسع من يقرأ ابجلر فقال :إن كان هللا
بريًا من رسوله فأان منه بريء ،فلبَّعبَه القارئ إىل عمر ،فحكى األعرايب قراءته فعندها أمر عمر بتعليّم العربية ،وأما قراءة اجلمهور
ابلرفع فعلى االبتداء ،واخلرب حمذوف أي :ورسوله بريء منهم ،وحذف لداللة ما قبله عليه ،وجوزوا فيه أن يكون معطوفًا على

الضمري املستكن يف بريء ،وحسنه كونه فصل بقوله :من املشركني ،بني متحمله ،واملعطوف (أبو حيان ،البحر احمليط ،د.ط
()369/3

( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)431/3( 1
( )5وروح ،ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()398/1

( )6وذهب اجلمهور من أهل األداء إىل أهنا جتعل بني بني كما هي يف سائر ابب اهلمزتني من كلمة ،وذهب آخرون منهم إىل أهنا
جتعل ايء خالصة (ابن اجلزري ،مرجع سابق ()397-398/1
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﴿ ﯗ﴾بكسر اهلمزة :ابن عامر ( ،)1الباقون :ابلفتح مجع ميني " (.)2
التوجيه :قال النيسابوري "- :ومن قرأ﴿ ﯗ ﴾هلم ابلكسر ،أي :ال إسالم هلم أو ال يعطون
()4( )3

األمان بعد الردة "

القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾

(سورة التوبة ،اآلية )16:قال ("- :يَع ْع َملُو َن )بياء الغيبة :عباس (.)6(")5
(سورة التوبة ( :)1اآلايت  11إىل )10
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮅ ﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎ

ﮏﮐ (﴾ ...سورة التوبة ،جزء من اآلية )19:قالَ ("- :م ْس يج َد هللاي )ابن كثري وأبو عمرو وسهل
ويعقوب( ،)7الباقون :على اجلمع"(.)8
التوجيه :قال النيسابوريَ ("- :م ْس يج َد هللاي )يعين املسجد احلرام ،ومن قرأ على اجلمع ،فإما أن

أيضا الذي هو أشرفها وهذا آكد؛ ألن طريقه طريق الكناية،
يراد مجيع املساجد فيشمل املسجد احلرام ً
كما لو قلت :فالن ال يقرأ كتب هللا كنت أنفي لقراءته القرآن من تصرحيك بذلك ،أو يراد املسجد
( )1األهوازي ،الوجيز ،ط )173/1( 1وابن الباذش ،اإلقناع ،د.ط ()329/1
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)429/ 3( 1

( )3ووجه :ال إميان هلم :أن جيعله مصدرا من آمنته إمياان ،يريد به خالف التخويف ،وال يريد به مصدر آمن الذي هو ص ّدق،

علي الفارسي ،احلجة للقراء السبعة ،ط )198/4( 1ومكي بن أيب طالب،
أي :ليس ألئمة الكفر من املشركني إميان (أبو ّ

الكشف ،د.ط ()322/1

( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)436/3( 1

( )5ابن خالويه ،خمتصر يف شواذ القرآن ،د.ط ( )39/1والكرماين ،شواذ القراءات ،د.ط ()212/1
( )6النيسابوريغرائب القرآن ،ط)429/ 3( 1

( )7ابن مهران ،الغاية ،ط )269/1( 2واهلذيل ،الكامل ،ط)361/1( 1
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)441/ 3( 1
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احلرام ومجع؛ ألنه قبلة املساجد كلها وإمامها ،فعامره كعامر مجيع املساجد ،أو ألن كل بقعة منه
()2( )1
مسجد "
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭑﭒ ﭓ ﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙ

ﭚ ﴾(سورة التوبة ،اآلية )21:قال ﴿"- :ﭑ﴾خفي ًفا :محزة (.)4(")3
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗ(﴾ ...سورة التوبة ،جزء من اآلية )24:قالَ ("- :و َع يش َرياتُ ُك ْم) على اجلمع:
أبو بكر ومحاد وجبلة (.)6(")5
التوجيه :قال النيسابوري"- :ومن قرأ على الوحدة؛ فمأن العشرية اسم مجع ،ومن قرأ على
اجلمع ،فمأن كل واحد من املخاطبني له عشرية ،قال األخفش :ال تكاد العرب جتمع عشرية على
()8
عشريات ،وإمنا جيمعوهنا على عشائر( ،)7والقرآن حجة عليه"
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

﴾(سورة التوبة ،اآلية )23:قال﴿"- :ﮯ ﴾وحنوه ممالة :محزة(.)9
( )1املهدوي ،شرح اهلداية ،د.ط ( )328/1وأبو شامة ،إبراز املعاين ،د.ط ()479/1
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)442/3( 1

الشني خمففة (الداين ،التيسري ،ط )89/1( 1واألهوازي ،الوجيز ،ط)176/1( 1
( )3أي :بفتح الياء ،وإسكان الباء مرفوعة ّ
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)441/ 3( 1

( )5قرأ عاصم يف غري رواية حفص عنه ( وعشرياتكم )ابأللف على اجلمع (الداين ،جامع البيان ،ط )1132/3( 1واهلذيل،
الكامل ،ط)361/1( 1

( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)441/ 3( 1

علي الفارسي ،احلجة للقراء السبعة ،ط )182/4( 1ومكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ()322/1
( )7أبو ّ
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)446/3( 1

( )9سبق الكالم على مثلها يف قوله﴿ ﮋﮌ ﴾[النساء ،]3:ينظر ص 77
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﴿

ﯔﯕ

األعشى(.)3(")2

مظهرا :أبو جعفر وانفع وابن كثري وخلف ويعقوب
﴾ ً

()1

وعاصم غري

(سورة التوبة ( :)1اآلايت  11إىل )41
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡﮢ

ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ

ﯖ﴾(سورة التوبة ،اآلية)32:
علي وسهل ويعقوب ( ،)4الباقون:
قال ﴿"- :ﮝﮞ﴾ابلتنوين مكسورة للساكنني :عاصم و ّ
بغري تنوين " (.)5
التوجيه :قال النيسابوري "- :ومن أسق التنوين من عزير؛ فمأنه اسم أعجمي زائد على ثالثة
أحرف فيمتنع من الصرف كعازر ،وقيل :منصرف لكونه عربيًا ،وكان الوجه كسر التنوين كقراءة عاصم
ولكنه أسق التنوين للساكنني على مذهب بعضهم ،أو ألن االبن وقع وص ًفا واخلرب حمذوف( )6وهو
معبودان ،وطعن يف هذا الوجه عبد القاهر( )7ابستلزامه احتمال توجه الذم إىل اخلرب دون الوصف،
()8
وحين ذ حيصل تسليم كونه ابنًا هلل ،ومعلوم أن ذلك كفر"
( )1أبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ( )73-72/1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()3-4/2
( )2وزاد ابن عامر ،واألعشى عن أيب بكر ،إدغام التاء يف الثاء حنو﴿- :ﯔ ﯕ ﴾[التوبة ( ]23ابن مهران ،املبسوط ،د.ط
()47/1

( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)441/ 3( 1
( )4ابن مهران ،الغاية ،ط)268-269/1( 2

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)431/ 3( 1

( )6مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ()321/1
دون
( )7هو عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين ،أبو بكر :واضع أصول البالغة ،إمام العربية واللغة والبيان ،أول من ّ
علم املعاين ،كان من أئمة اللغة ،من أهل جرجان (بني طربسات وخراسان) له شعر رقيق ،من كتبه أسرار البالغة ودالئل
اإلعجاز واجلمل يف النحو ،واملغين يف شرح اإليضاح (الفريوزآابدى ،البلغة ،ط )183/1( 1واألعالم ،الزركلي ،ط13
()48/4

( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)433/3( 1
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﴿ ﮪ﴾ابهلمز :عاصم ( ،)1اآلخرون﴿ ﮪ﴾حبذف اهلمزة.
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

ﭜﭝﭞﭟ﴾(سورة التوبة ،اآلية )32:قال ﴿"- :ﭒﭓ﴾و﴿ ﭟ﴾حبذف اهلمزة
فيهما :يزيد( )2ومحزة يف الوقف ،وإن شاء لني اهلمزة (.)4(")3
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱﯓﯔ ﯕ ﯖﯗ (﴾ ...سورة التوبة ،جزء من اآلية )36:قال:
﴾بسكون العني :يزيد واخلزاز (.)6(")5

القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

 ﴿"-ﮩ ﮪ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ(﴾ ...سورة التوبة ،جزء من اآلية )39:قال:

 ﴿"-ﭑﭒ﴾ابلتشديد :ورش من طريق النجاري ( )7ومحزة يف الوقف ،الباقون :بياء بعدها مهزة .

﴿ ﭗ﴾بضم الياء وفتح الضاد :علي ومحزة غري العجلي وحفص وخلف لنفسه( (،)8ي ي
ض ُّل
ُ
ّ

( )1ابهلمز وكسر اهلاء ،وقرأ الباقون بضم اهلاء من غري مهز (ابن بليمة ،تلخيص العبارات ،ط )77/1( 1وابن الباذش ،اإلقناع،
د.ط ()172/1

( )2حيذف اهلمزة ويضم ما قبلها من أجل الواو ،ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()379/1
اتباعا ملذهب محزة يف اتباع اخل عند الوقف على اهلمز ،وهو قول االخفش ،أعىن التسهيل يف ذلك
( )3إببداهلا ايء مضمومة ً
ابلبدل (الداين ،التيسري ،ط)41-42/1( 2

( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)432/ 3( 1

( )5وال بد من مد ألف اثنا اللتقاء الساكنني ،اهلذيل ،الكامل ،ط )362/1( 1وابن مؤمن ،الكنز ،ط)479/2( 1
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)432/ 3( 1

( )7ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )34/1وأبو جعفر كذلك إببدال اهلمزة منها ايء وإدغام الياء اليت قبلها فيها (ابن اجلزري،
النشر ،د.ط ()423/1

( )8ابن اجلزري ،مرجع سابق ( )297/2والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط )323/1( 3بدون استثناء لرواية العجلي.
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) بضم الياء وكسر الضاد :العجلي وأوقية ورويس( ،)1الباقون( ي ي
ض ُّل) بفتح الياء وكسر الضاد " (.)2
َ
(سورة التوبة ( :)1اآلايت  40إىل )31
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ... ﴿-ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾(سورة
التوبة ،جزء من اآلية )42:قال ﴿" - :ﯬﯭ﴾ابلنصب :يعقوب ( ،)3الباقون :ابلرفع " (.)4

التوجيه :قال النيسابوري "- :قال الفراء( :)5ال أحب قراءة نصب الكلمة؛ ألن األجود حين ذ
أن يقال :وكلمته هي العليا ،أال ترى أنك تقول :أعتق أبوك غالمه وال تقول أعتق أبوك غالم أبيك؟
()6
أيضا االست ناف وما يف اجلملة االمسية من الثبات"
قلت :ويف الرفع ً
(سورة التوبة ( :)1اآلايت  26إىل )21

القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ...

﴾(سورة

التوبة ،جزء من اآلية )32:قال ﴿"- :ﮗﮘ﴾إبظهار الالم وتشديد التاء :البزي وابن فليح(،)7

()8
مدغما حىت ال جيتمع ساكنان ،الباقون :إبظهار الالم وختفيف التاء "(.)9
علي وهشام
ً
وقرأه محزة و ّ

القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ

( )1ابن مهران ،الغاية ،ط )268/1( 2واهلذيل ،الكامل ،ط )361/1( 1ويعقوب بكماله من الروايتني بضم الياء وكسر الضاد
ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()297/2

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)432/ 3( 1

( )3الطربي ،التلخيص ،ط )297/1( 2وابن الفحام ،مفردة يعقوب ،ط)198/1( 1
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)468/ 3( 1
( )5الفراء ،معاين القرآن ،ط)438/1( 1

( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط )493/3( 1ونقل النيسابوري لطعن الفراء مبثابة موافقة له على طعنه ،وهذا ال جيوز ،طاملا
ثبتت القراءة خاصة وأن هلا وجه يف العربية وهو العطف على(كلمة الذين).
( )7سبق الكالم على مثلها عند قوله تعاىل﴿- :ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ[﴾ ...آل عمران ]123:ينظر ص 82
( )8األهوازي ،الوجيز ،ط )82/1( 1والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)324/1( 3
( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)481/ 3( 1
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ﯨ ﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳ ﴾(سورة التوبة ،اآلية)34:
علي وخلف( ،)1الباقون :ابلفوقانية (.)3(")2
قال ﴿"- :ﯠ ﯡ ﴾ابلياء التحتانية :محزة و ّ
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

ﭹ ﴾(سورة التوبة ،اآلية )39:قال﴿"- :ﭵ﴾بضم امليم وسكون الدال :سهل ويعقوب(،)4
الباقون :ابلدال املشددة املفتوحة "(.)5
التوجيه :قال النيسابوري "- :واملدخل ابلتشديد ،مفتعل من الدخول

()6

أدغمت التاء يف

الدال؛ لقرب خمرجيهما ،والتدخل «تفعل» من اإلدخال ومعناه :املسلك الذي يتحفظ ابلدخول فيه"
()7

القراءات الواردة يف قوله تعاىل:
ﮇﮈ ﮉﮊ

 ﴿-ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ

﴾(سورة التوبة ،اآلية )38:قال﴿"- :

ﭽ

اآلخرون :بكسرها سوى عباس فإنه خمري (.)9(")8

﴾بضم امليم :سهل ويعقوب،

( )1أبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ( )231/1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()297/2
( )2ووجه القراءة ابلتاء أ ّن الفعل مسند إىل مؤنث يف اللفظ ،فأنّث ليعلم أن املسند إليه مؤنث ،ووجه الياء أن التأنيث ليس بتأنيث
علي الفارسي ،احلجة للقراء السبعة ،ط)176/4( 1
حقيقي ،فجاز أن يذ ّكر (أبو ّ

( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)481/ 3( 1
( )4ابن مهران ،الغاية ،ط)267/1( 2

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)481/ 3( 1

( )6كان يف األصل (م ْدخت ًال) فأدغمت التاء يف الدال ،وجعلتا داالً مشددة ،وهو (مفتععال) من الدخول ،يقالَّ :ادخل يد ي
َّخل
ُ َ
ُ ََ
ََ
ي
َّخ ًال ،وهذا ُمدَّخل القوم (األزهري ،معاين القراءات ،ط )433/1( 1وحممد حميسن ،املغين ،ط)324/2( 2
ومد َ
ّادخاال ُ
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)486/3( 1

( )8وكذلك﴿ﯧﯨ ﴾التوبة [ ]97ويف احلجرات [آية  ﴿]11ﯿ ﰀ﴾كل ذلك بضم امليم (ابن مهران ،املبسوط،
د.ط ( )133/1وابن مهران ،الغاية ،ط)267/1( 2

( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)482/ 3( 1
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التوجيه :قال النيسابوري﴿"- :ﭻﭼﭽ﴾اآلية .قال الزجاج ( :)1ملزت الرجل ألْ يمزه وألْ ُمزه
()3( )2
بكسر امليم وضمها إذا عبته ،وفرق الليث فقال :اللمز العيب يف احلضور ،واهلمز العيب يف الغيبة "
(سورة التوبة ( :)1اآلايت  26إىل )21

القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ (﴾...سورة التوبة ،جزء من اآلية)61:
قال﴿" - :
ابإلضافة(.)7(")6

ﯤ

ﯥ﴾كالمها ابلرفع والتنوين :األعشى

()4

واملفضل( ،)5الباقون:

التوجيه :قال النيسابوري "- :وأما من قرأ﴿ ﯤﯥ﴾ابلرفع فيهما ،فعلى أن األذن خرب مبتدأ

حمذوف و﴿ ﯥ ﴾كذلك ،أي :هو أذن هو خري"

()8

﴿ ﯫ﴾ابجلر :محزة ( ،)9اآلخرون :ابلرفع.
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﯠ ﯡﯢ﴾ولكن نعم األذن ،إذ أريد هو أذن يف اخلري واحلق

وفيما جيب مساعه وقبوله وليس أبذن يف غري ذلك ،ويؤيده قراءة محزة﴿ ﯫ﴾ابجلر عط ًفا عليه

()10

( )1الزجاج ،معاين القرآن وإعرابه ،ط)433/2( 1
( )2ابن منظور ،لسان العرب ،ط)429/3( 3

( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)486/3( 1

( )4ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )133/1وابن سوار ،املستنري ،ط)182/2( 1
( )5أبو زيد عن املفضل (اهلذيل ،الكامل ،ط)363/1( 1

( )6وانفع بسكون الذال (إمساعيل بن خلف ،العنوان ،د.ط ()122/1
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)488/ 3( 1

( )8النيسابوري ،مرجع سابق ،ط)476-473/3( 1

( )9مكي بن أيب طالب ،التبصرة ،ط )328/1( 2وابن الفحام ،التجريد ،د.ط ()434/1
فعا فاملعىن :وهو رمحة للذين آمنوا؛ ألنه كان سبب إميان املؤمنني (األزهري ،معاين القراءات ،ط1
( )10ومن قرأ﴿ ﯫ ﴾ر ً
( )438/1وابن زجنلة ،حجة القراءات ،د.ط ()322/1
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عطف اخلاص على العام ،أي :هو أذن خري ورمحة ال يسمع وال يقبل غريمها"
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

()1

ﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮ﴾(سورة التوبة ،اآلية )63:قال ("- :أََملْ تَع ْعلَ ُموا )بتاء اخلطاب :جبلة
عن املفضل ( ،)2الباقون :بياء الغيبة " (.)3
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾(سورة التوبة ،اآلية )66:قال ﴿" - :ﮙ ﮚ﴾ ﴿
ﮞ﴾كالمها ابلنون ونصب﴿ ﮜ﴾عاصم غري املفضل ( ،)4الباقون :على البناء للمفعول بياء
الغيبة يف األول ،وبتاء التأنيث يف التايل (.)6(")5

ف)على البناء للمفعول والتذكري؛ فمأنه مستند
التوجيه :قال النيسابوري "- :ومن قرأ( إين يعُ ْع َ

ذهااب إىل املعىن كأنه قيل :إن ترحم
إىل الظرف ،كما تقول :سري ابلدابة دون سريت ،وقرئ ابلتأنيث ً
()8( )7
طائفة "
(سورة التوبة ( :)1اآلايت  16إىل )11

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺﭻﭼ ﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ...

﴾(سورة التوبة ،جزء من اآلية )92:قال- :

( )1النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)473/3( 1

( )2الكرماين ،شواذ القراءات ،د.ط ( )219/1ورويت يف املستنري عن املفضل من طريق أيب زيد (ابن سوار ،املستنري ،ط1
( )182/2ويف الكامل من طريق أيب حامت عن املفضل (اهلذيل ،الكامل ،ط)363/1( 1

( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)488/ 3( 1

( )4الداين ،جامع البيان ،ط )1134/3( 1واهلذيل ،الكامل ،ط)363/1( 1
يٍي
ب طَائيَفةٌ )
( )5فتصبح( إن يعُ ْع َ
ف َعن طَائ َفة من ُك ْم تُع َع َّذ ْ
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)488/ 3( 1
( )7الزخمشري ،الكشاف ،ط)289/2( 3

( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)478/3( 1
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"﴿ﮂ﴾واببه ( )1بغري مهز :أبو عمرو غري شجاع
واألعشى ومحزة يف الوقف (.)4(")3

()2

وورش ويزيد واحللواين عن قالون

(سورة التوبة ( :)1اآلايت  06إىل )01

القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ(﴾...سورة التوبة ،جزء من اآلية )83:قال ﴿" - :ﮟﮠ﴾بفتح الياء:
أبو جعفر وانفع وابن كثري وأبو عمرو وحفص واملفضل (.)5
﴿ ﮣﮤ﴾ابلفتح :حفص فق (.)7(")6

(سورة التوبة ( :)1اآلايت  16إىل )11

القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄ ﮅﮆ

ﮇﮈ( ﴾...سورة التوبة ،جزء من اآلية )72:قال ﴿" - :ﭾ﴾من األعذار :قتيبة ويعقوب (،)8
الباقون :ابلتشديد " (.)9
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﭽ ﭾ﴾من قرأ ابلتخفيف ،فهو من أعذر إذا اجتهد

األول أن يكون
يف العذر وابلغ فيه ومنه قوهلم :من أنذر فقد أعذر ،ومن قرأ ابلتشديد ،ففيه وجهانّ :
من التعذير وهو التقصري يف األمر والتواين فيه وحقيقته أن يوهم أن له عذرا فيما يفعل وال عذر له،
( )1أي :املفرد واجلمع يف قوله﴿ ﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖ﴾[احلاقة ﴿]7 :ﭿﮀ ﴾[سورة النجم]33 :

( )2قال اهلذيل يف الكامل "- :وحكى العراقي مهزها يف األمساء عن شجاع دون األفعال (اهلذيل ،الكامل ،ط )392/1( 1ويف
الروضة وشجاع يف رواية اإلظهار واإلدغام (احلسن بن حممد ،الروضة ،د.ط ()272/1

( )3ابن سوار ،املستنري ،ط )182/2( 1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()374/1
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)321/ 3( 1

( )5وابن عامر (ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )133/1وابن غلبون ،التذكرة ،ط)361/1( 1
( )6ابن جماهد ،السبعة ،ط )322/1( 2والداين ،التيسري ،ط)63/1( 2
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)312/ 3( 1

( )8ابن مهران ،الغاية ،ط )292/1( 2وابن سوار ،املستنري ،ط )181/2( 1أي بسكون العني وكسر الذال.
( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)316/ 3( 1
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الثاين وقد ذكره الفراء والزجاج وابن األنباري ( )1أنه من االعتذار ،واألصل فيه املعتذرون أدغمت التاء
()3( )2
يف الذال بعد نقل حركتها إىل العني "
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿ -ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ

ﯗﯘﯙﯚﯛﯜ﴾(سورة التوبة ،اآلية )78:قال ﴿"- :ﯗﯘ﴾بضم السني وكذلك يف
الفتح( :)4أبو عمرو وابن كثري ( ،)5اآلخرون بفتحها " (.)6
التوجيه :قال النيسابوري "- :والسوء ابلفتح مصدر أضيف إليه الدائرة للمالبسة( ... )7قال
()8
ذام هلا ،وابلضم اسم مبعىن البالء والعذاب(،)9
يف الكشاف  :وهو ذم للدائرة؛ ألن من دارت عليه ّ
واملراد أهنم ال يرون يف حممد ودينه إال ما يسوءهم"(.)10

القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ...

﴾(سورة التوبة ،جزء من اآلية )77:قال﴿"- :

ﯰ﴾بضم الراء :انفع غري قالون ( ،)11الباقون إبسكاهنا وكالمها مبعىن "(.)12

( )1حممد بن القاسم بن حممد بن بشار ،أبو بكر األنباري ،من أعلم أهل زمانه ابألدب واللغة ،ومن أكثر الناس حفظا للشعر
واألخبار ،ولد يف األنبار (على الفرات) وتويف ببغداد ( 328- 291هع =  742- 884م) (الزركلي ،األعالم  ،ط13
()334/6

( )2الفراء ،معاين القرآن ،ط )449/1( 1والزجاج ،معاين القرآن وإعرابه ،ط)464/2( 1
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط )319/3( 1ابختصار.
( )4يف قوله تعاىل﴿- :ﮡﮢﮣﮤ﴾[الفتح]6 :

( )5ابن شريح ،الكايف  ،ط )123/1( 1وابن بليمة ،تلخيص العبارات ،ط)77/1( 1
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)316/ 3( 1

( )7والتأكيد والبيان مبنزلة قوله مشس النهار ولو مل يذكر السوء لعلم املعىن بلفظ الدائرة فق (مكي بن أيب طالب ،مشكل إعراب
القرآن ،ط)334/1( 2

( )8الزخمشري ،الكشاف ،ط)323/2( 3

( )9ابن خالويه ،احلجة ،ط )199/1( 4ومكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ()323/1
( )10النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)321/3( 1

( )11انفع يف رواية ورش وإمساعيل ،ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )134/1وابن غلبون ،التذكرة ،ط)337/1( 1
( )12النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)316/ 3( 1
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(سورة التوبة ( :)1اآلايت  166إىل )116
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ﴾(سورة التوبة ،اآلية )122
قال ("- :يم ْن َْحتتي َها )بزايدة يم ْن :ابن كثري( ،)1والباقون حبذفها وابلنصب على الظرف.
ص ُار )ابلرفع( :)2يعقوب( ،)3اآلخرون ابجلر "(.)4
و( َو ْاألَنْ َ
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ

القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻﯼ

علي
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﴾(سورة التوبة ،اآلية )123:قال ﴿"- :ﮤﮥ ﴾على التوحيد :محزة و ّ
وخلف وعاصم غري أيب بكر ومحاد( ،)5الباقون على اجلمع بكسر التاء عالمة للنصب (.)7(")6

ﯽ ﴾(سورة التوبة ،اآلية )126:قال ﴿"- :ﯲ ﴾()8بواو ساكنة بعد اجليم :أبو جعفر وانفع

( )1الطربي ،التلخيص ،ط )297/1( 2وابن الباذش ،اإلقناع ،د.ط ()328/1
َنص ُار )عطفه على قوله﴿:ﭑﭒ﴾ ،ومن قرأ ابخلفض عطفه على﴿ ﭔ ﴾(األزهري ،معاين
( )2ومن قرأ ( َو ْاأل َ
القراءات ،ط )462/1( 1وحممد حميسن ،املغين ،ط)214/2( 2

( )3ابن الفحام ،مفردة يعقوب ،ط )197/1( 1وسب اخلياط ،املبهج ،د.ط ()332/1
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)323/ 3( 1

( )5الداين ،جامع البيان ،ط )1139/3( 1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()281/2
( )6والصالة معناها الدعاء ،والدعاء صنف واحد ،وهو مصدر ،واملصدر يقع للقليل والكثري بلفظه ،ومن قرأ ابجلمع ،وكسر التاء؛
فمأن الدعاء ختتلف أجناسه ،وأنواعه فجمع لذلك ،مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ( )323/1واملهدوي ،شرح اهلداية،
د.ط ()333/1

( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)323/ 3( 1

( )8وكذلك قوله تعاىل ﴿- :ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﴾[األحزاب ]31:فقرأها هبمزة مضمومة ابن كثري وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب
وأبو بكر ،وقرأها الباقون بغري مهز-بياء ساكنة بعد اجليم ( -ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )426/1
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ومحزة وعلى وخلف وعاصم سوى أيب بكر ومحاد( ،)1الباقون ابهلمزة املضمومة بعد اجليم (.)3(")2
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ (﴾ ...سورة التوبة ،جزء من اآلية)129:
َّ ي
ين َّاختَ ُذوا) بغري واو ( :)4أبو جعفر وانفع وابن عامر (.)6(")5
قال ("- :الذ َ
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

اآلية)127:

﴾(سورة التوبة،

جمهوال( )7يف احلرفني :ابن عامر وانفع(.)8
قال ﴿"- :ﮈﮉ﴾ ً
﴿ ﮖ ﴾بسكون الراء :ابن عامر ومحزة وخلف وحيىي ومحاد( ،)9الباقون ابلضم
﴿

ﮗ

علي غري ليث،
﴾ابإلمالة :أبو عمرو ومحزة يف رواية ابن سعدان وأيب عمرو و ّ

( )1ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )134/1والداين ،جامع البيان ،ط)1139/3( 1

ومرٍج ،وهم املرج ة واملرجية (األزهري ،معاين القراءات ،ط1
( )2ومها لغتان :أرجأت األمر ،وأرجيته ،إذا أخرته ،ورجل ُمرجئ ُ
()464/1

( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)323/ 3( 1

( )4وكذلك هي يف مصاحف أهل املدينة وأهل الشام (ابن أيب داوود ،كتاب املصاحف ،ط )132/1( 1وابن جماهد ،السبعة،
ط)318/1( 2

( )5أبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ( )233/1وابن مؤمن ،الكنز ،ط)477/2( 1
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)323/ 3( 1

( )7أي :بضم اهلمزة وكسر السني ورفع النون فيهما (الداين ،التيسري ،ط)117/1( 2

( )8إمساعيل بن خلف ،العنوان ،د.ط ( )123/1واألهوازي ،الوجيز ،ط)177/1( 1

( )9ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )133/1وقال ابن اجلزري يف النشر"- :واختلف عن هشام؛ فروى احللواين عنه اإلسكان،
وروى الداجوين عن أصحابه عنه الضم" (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()216/2
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وابن محدون ومحدويه والنجاري عن ورش( )1وابن ذكوان غري ابن جماهد والنقاش( )2وحيىي ومحاد(.)4(")3
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ

ﮱﯓﯔ ﴾(سورة التوبة ،اآلية )112:قال ("- :إي َىل أَ ْن) قرأها يعقوب ( ،)5الباقون﴿ ﮬﮭ﴾﴿.

ﮮ﴾فعال ماضيا أو مضارعا حبذف التاء من التفعل ( :)6ابن عامر ويزيد ومحزة وحفص واملفضل

()7
جمهوال
جمهوال من التقطع :روح ( ،)8الباقون ﴿ ﮮ﴾
مضارعا ً
مضارعا ً
ً
وسهل ورويس ﴿ ﮮ﴾ ً
من التقطيع (.)10(")9

(سورة التوبة ( :)1اآلايت  111اىل )111

القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟ

ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ (﴾ ...سورة التوبة ،جزء من اآلية )111:قال﴿"- :

( )1ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ()36-33/1
( )2قال الداين"- :واختلف عن ابن ذكوان عن ابن عامر ،فروى عنه التغليب من روايتنا عن الفارسي عن أيب طاهر عن أصحابه
علي عن ابن جماهد :ليس عندي عن ابن عامر يف هار شيء ،وروى الن ّقاش وأبو العبّاس
عنه بغري إمالة ،وقال لنا حممد بن ّ
البلخي واألخفش عنه إبخالص الفتح" (الداين ،جامع البيان ،ط)1162/3( 1

( )3ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ()39/1

( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)323/ 3( 1

( )5أي :بتخفيف الالم (ابن غلبون ،التذكرة ،ط )362/1( 1والطربي ،التلخيص ،ط )282/1( 2على أهنا حرف جر،
والباقون بتشديدها على أهنا حرف استثناء واملستثىن منه حمذوف ،أي :ال يزال بنياهنم ريبة يف كل وقت إال وقت تقطيع قلوهبم،
أو يف كل حال إال حال تقطيعها ،حبيث ال يبقى هلا قابلية اإلدراك واإلضمار (البنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)329/1( 3

( )6فاألصل :إال أن تتَقطع ابلتاءين ،فحذفت التاء األوىل استثقاالً للجمع بينهما (األزهري ،معاين القراءات ،ط)466/1( 1
( )7أي :بفتح التاء (ابن مهران ،الغاية ،ط)292/1( 2

( )8أي ﴿:تعُ ْقطَ َع ﴾بضم التاء وسكون القاف (ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )133/1قرأها أبو جعفر وابن عامر ويعقوب ومحزة
وحفص بفتح التاء (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()281/2

( )9أي ﴿:تعُ َقطَّ َع ﴾بضم التاء وفتح القاف ،وهي قراءة انفع وابن كثري وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم والكسائي وخلف وزيد عن
يعقوب ،ابن مهران ،مرجع سابق.

( )10النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)323/ 3( 1
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علي وخلف( ،)1اآلخرون على العكس"(.)2
ﯦ﴾مبنيًا للمفعول﴿ﯧ ﴾مبنيًا للفاعل :محزة و ّ
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﯦ ﯧ ﴾أي :إهنم يقتلون الكفار فال يرجعون
عنهم حىت يصريوا مقتولني ،ومن قرأ بتقدمي اجملهول ،فمعناه :أن طائفة منهم إذا صاروا مقتولني مل يصر
ادعا للباقني عن املقاتلة بقدر اإلمكان"(.)3
ذلك ر ً
﴿ ﯧ ﴾ابلتشديد :أبو عون عن قنبل(.)4
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭸ ﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿ ﮀﮁ

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﴾(سورة التوبة ،اآلية )114:قال ("- :إيبْعَر َاه َام )وكذلك

ما بعده :هشام (.)6(")5

القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱ ﯲﯳﯴ

﴾(سورة التوبة ،اآلية )119:قال ﴿" :ﯩ﴾بياء الغيبة :محزة وحفص واملفضل ( ،)7والباقون بتاء
التأنيث " (.)8
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

( )1ابن مؤمن ،الكنز ،ط )446/2( 1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()246/2
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)333/ 3( 1

علي الفارسي ،احلجة للقراء السبعة ،ط)232/4( 1
( )3النيسابوري ،مرجع سابق ،ط )334/3( 1لالستزادة ،ينظر (أبو ّ

علي بن أيب طالب-رضي هللا عنه-واحلسن وأبو نعيم الفضل الرقاشي (ابن خالويه ،خمتصر يف شواذ
( ( )4فيَع ْقتُلون ويعُ َقتَّعلُو َن) ّ
القرآن ،د.ط ()62/1
( )5أبو شامة ،إبراز املعاين ،د.ط ( )342/1وابن القاصح ،سراج القارئ املبتدي ،ط)136/1( 3
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)333/ 3( 1

( )7الداين ،جامع البيان ،ط )1163/3( 1وابن غلبون ،التذكرة ،ط )361/1( 1بدون رواية املفضل.
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)333/ 3( 1
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ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾(سورة

التوبة ،اآلية )118:قال ﴿"- :ﭔ ﴾ابلتخفيف وفتح الالم ،روى ابن رومي عن عباس( ،)1الباقون
جمهوال "(.)2
ابلتشديد ً
التوجيه :قال النيسابوري "- :من قرأ ابلتخفيف أيَ :خلَ ُفوا الغازين ،وقيل :الْ ُم َخلَّف من
()5( )4
خلوف الفم ،أي :فسدوا( ،)3وقرأ جعفر الصادق-عليه السالم :-خالفوا "
(سورة التوبة ( :)1اآلايت  116إىل )111
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

...ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ﴾(سورة التوبة ،جزء من اآلية )122:قال ﴿" - :ﮜ﴾ وحنوه ابلياء :يزيد
والشموين ( )6ومحزة يف الوقف (.)8(")7
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘﭙ

ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ﴾(سورة التوبة ،اآلية )123:قال ﴿" - :ﭛ﴾بفتح الغني :املفضل
( ،)9الباقون بكسرها " (.)10
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ

( )1اهلذيل ،الكامل ،ط )363/1( 1والكرماين ،شواذ القراءات ،د.ط ()222/1
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)333/ 3( 1
( )3الزخمشري ،الكشاف ،ط)318/2( 3

( )4ابن خالويه ،خمتصر يف شواذ القرآن ،د.ط ( )62/1واهلذيل ،الكامل ،ط)363/1( 1
( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)341/3( 1

( )6احلسن بن حممد ،الروضة ،د.ط ( )279-276/1وابن سوار ،املستنري ،ط)486/ 1( 1

( )7حممد حميسن ،املهذب ،د.ط ( )293/1وعبد الفتاح القاضي ،البدور الزاهرة ،د.ط ()141/1
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)343/ 3( 1

( )9ابن خالويه ،خمتصر يف شواذ القرآن  ،د.ط ( )62/1وابن سوار ،املستنري ،ط)184/2( 1
( )10النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)343/ 3( 1
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ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾(سورة التوبة ،اآلية )126:قال (" - :أََوَال تَعَرْو َن) بتاء اخلطاب
للمؤمنني( :)1محزة ويعقوب ( ،)2الباقون على الغيبة " (.)3

ودل ابلياء على الغيبة ،واحلجة ملن قرأه ابلتاء :أنه جعل اخلطاب للنيب -
( )1فاحلجة ملن قرأه ابلياء :أنه أراد أن جيعل الفعل هلمّ ،
فدل ابلتاء على ذلك ،وأدخل ّأمته معه يف الرؤية (ابن خالويه ،احلجة  ،ط)198/1( 4
صلى هللا عليه وسلم ّ -

( )2األهوازي ،الوجيز ،ط )222/1( 1والطربي ،التلخيص ،ط)282/1( 2
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)343/ 3( 1
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الفصل الثاين

القراءات القرآنية
الواردة يف سورة يونس

(دراسة وصفية حتليلية)
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(سورة يونس ( :)16اآلايت  1إىل )16
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ﴾(سورة يونس ،اآلية )1:قال:

"﴿ ﭑ ﴾ابإلمالة وكذلك ما بعده( :)1أبو عمرو وخلف ومحزة وعلى( )2واخلراز عن هبرية( )3والنجاريعن ورش( )4وحيىي( )5وابن جماهد والنقاش عن ابن ذكوان (.)7(")6
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

﴾(سورة يونس ،اآلية )2:قال- :

"﴿ ﭱ ﴾ابأللف :ابن كثري وعاصم ومحزة وعلى وخلف( ،)8اآلخرون( لَ يس ْحٌر )"(.)9

التوجيه :قال النيسابوري "- :من قرأ﴿ ﭱ﴾ابأللف( ،)10فقوله هذا إشارة إىل النيب -صلى
()11

هللا عليه وسلم ،-ومن قرأ السحر ،فهو إشارة إىل القرآن"
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ

( )1أول هود ،ويوسف ،وإبراهيم ،واحلجر ،ومن﴿ ﭑ ﴾أول الرعد.
( )2ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()66/2

( )3وقال هبرية عن حفص عن عاصم﴿ ﭑ﴾مكسورة ،ابن جماهد ،السبعة ،ط)322/1( 2
( )4ورواها األزرق عن ورش بني اللفظني ،والباقون ابلفتح ،وانفرد ابن مهران عن ابن عامر وقالون والعليمي عن أيب بكر إبمالة بني
بني وتبعه يف ذلك اهلذيل عن ابن بواين عن أيب نشي عن قالون ،وانفرد صاحب املبهج عن أيب نشي عن قالون ابإلمالة
احملضة مع من أمال (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()66/2

( )5ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ()136/1

( )6قال ابن اجلزري "- :وابن عامر كذلك ،وهذا الذي قطع به اجلمهور البن عامر بكماله" (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()66/2
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)333/ 3( 1

( )8أبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ( )212/1وابن مؤمن ،الكنز ،ط)462/2( 1
( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)333/ 3( 1

( )10على أنه اسم فاعل من سحر الثالثي اجملرد ي
وس ْحٌر بكسر السني ،وحذف األلف وإسكان احلاء على أنه مصدر سحر،
وجيوز أن يكون ساحر مبعىن سحر :ألن االسم قد يقع موضع املصدر (مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ()421/1
واملهدوي ،شرح اهلداية ،د.ط ()336/1

( )11النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)333/3( 1
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ﮤﮥﮦ ﮧ ﮨﮩ (﴾ ...سورة يونس ،جزء من اآلية)4:
قال ﴿"- :ﮜﮞ ﴾ابلفتح :يزيد (.)2(")1
التوجيه :قال النيسابوري "- :ومن قرأ ( أَنَّهُ )ابلفتح ،فعلى حذف الم التعليل ،أي :ألنه ،أو

وعدا بدء اخللق مث إعادته( ،)3وجيوز أن
على أنه منصوب ابلفعل الذي نصب وعد هللا ،أي :وعد هللا ً
()5
مرفوعا( )4مبا نصب ح ًقا ،أي :حق ح ًقا بدء اخللق"
يكون ً
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﴾(سورة يونس ،اآلية )3:قال- :

"﴿ ﯛ﴾ابهلمز حيث كان ( :)6ابن جماهد وأبو عون عن قنبل (.)8(")7

التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﯗﯘﯙﯚﯛ ﴾وهو أجوف واوي مهموز الالم،
قلبت واوه ايء لكسرة ما قبلها ،ومن قرأ هبمزتني بينهما ألف ،فمحمول على القلب؛ ألنه إذا قدم الالم
على العني وقع حرف العلة على الطرف فانقلب مهزة كما يف «كساء» ،وهو إما أن يكون مجع ضوء
()10
()9
صياما"
قياما وصام ً
كحوض وحياض ،أو مصدر ضاء يضوء مثل قام ً

( )1ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )136/1وابن سوار ،املستنري ،ط)189/2( 1
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)333/ 3( 1
( )3النحاس ،إعراب القرآن ،ط)142/2( 1
( )4الفراء ،معاين القرآن ،ط)439/1( 1

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)336/3( 1
( )6هنا ويف [األنبياء ،]48 :و﴿ﭡ ﴾يف [القصص( ]91 :ابن الباذش ،اإلقناع ،د.ط ()172/1
( )7ابن جماهد ،السبعة ،ط )323/1( 2والداين ،جامع البيان ،ط)1168/3( 1
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)333/ 3( 1

علي الفارسي ،احلجة للقراء السبعة ،ط )238/4( 1وابن زجنلة ،حجة القراءات ،د.ط ()328/1
( )9أبو ّ
( )10النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)362/3( 1
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﴿ ﯬ ﴾ابلياء :ابن كثري وعمرو وسهل ويعقوب وحفص والعجلي واملفضل( ،)1الباقون
ابلنون(.)2
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﴾(سورة يونس ،اآلية )9:قال ﴿"- :ﭙ ﴾بغري مهز :األصبهاين عن
ورش( )3ومحزة يف الوقف"(.)4
(سورة يونس ( :)16اآلايت  11إىل )16
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓﮔ (﴾...سورة يونس ،جزء من اآلية )11:قال ﴿" - :ﮑ ﮒ﴾مبنيًا للفاعل﴿
ﮓ﴾ابلنصب :ابن عامر ويعقوب ( ،)5اآلخرون :مبنيًا للمفعول ورفع﴿ ﮓ﴾ "
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

()6

 ﴿-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷﭸﭹﭺﭻ ﴾(سورة يونس ،اآلية )13:قال ﴿"- :ﭠ ﭡ ﴾بضم الالم وسكون اهلاء:
روى خلف عن الكسائي ()7واالختيار عنه وعن غريه اإلمشام(.)8
( )1ابن مهران ،الغاية ،ط )293/ 1( 2بدون رواية املفضل.
( )2فاحلجة ملن قرأه ابلياء :أنه أخرب به عن هللا -عز وجل ،-لتقدم امسه قبل ذلك ،واحلجة ملن قرأه ابلنون :أنه جعله من إخبار
هللا -تعاىل -عن نفسه بنون امللكوت ،ألنه ملك األمالك (ابن خالويه ،احلجة ،ط)197/1( 4

( )3بتسهيل اهلمزة ،ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )378/1والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)97/1( 3
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)334/ 3( 1

( )5األهوازي ،الوجيز ،ط )221/1( 1والطربي ،التلخيص ،ط)283-282/1( 2
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)363/ 3( 1

( )7مل أجد هذه القراءة يف أي كتاب من كتب القراءات الشاذة أو املتواترة ،وعن أيب واقد واجلراح والبَعَرْه َسم﴿ ﭧ ﭨ﴾ابلتخفيف
–وليس﴿ ﭠ ﭡﭢ ﴾( -الكرماين ،شواذ القراءات ،د.ط ()224/1

( )8سبق الكالم على اإلمشام ،ينظر ص 112
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﴿ ﭦﭧ﴾بفتح الياء وكذلك﴿ ﭴﭵ﴾ :أبو جعفر وانفع وابن كثري وأبو عمرو (.)1
﴿ ﭫﭬﭭ﴾بفتح الياء :أبو عمرو وأبو جعفر وانفع (.)3(")2
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ

فعال ماضيًا مثبتًا :روى أبو
(﴾...سورة يونس ،جزء من اآلية )16:قالَ (" - :وَألَ ْد َرا ُك ْم) بالم االبتداء ً
()6
()4
علي وأبو عمرو وخلف وورش من طريق النجاري ( )5واخلراز
و
محزة
أ
ر
وق
،
ربيعة عن البزي ومحزة
ّ
()9
عن جبرية وهبرية ( )7وابن جماهد والنقاش عن ابن ذكوان ( ،)8ومحاد وحيىي من طريق أيب محدون
ابإلمالة فعال ماضيا منفيًا بال ،الباقون :مثله ولكن ابلتفخيم " (.)10
التوجيه :قال النيسابوري"- :ومن قرأ بالم االبتداء فمعناه :ما تلوته أان عليكم وألخربكم هللا به
()11
مين على من يشاء من عباده ،فرآين أهال لذلك دون غريي،
على لسان غريي  ،ولكنه ّ

وقرئ﴿ ﮄﮅ ﮆ ﴾ابهلمزة( )12ووجهه أن تكون اهلمزة مقلوبة من األلف ،أو يكون من
( )1ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )137/1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()288/2

( )2ابن سوار ،املستنري ،ط )179/2( 1وأبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ()262/1
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)363/ 3( 1

( )4وكذلك ﴿ ﮊﮋ ﮌﮍ﴾ فروى قنبل من طرقه حبذف األلف اليت بعد الالم فتصري الم توكيد (واختلف) عن البزي (ابن
اجلزري ،النشر ،د.ط (  )282/2وقال ابن مهران "-:قرأ ابن كثري فيما روى لنا النقاش عن أيب ربيعة عن البزي:

﴿ﮄ

ﮅ﴾ [ ]16بغري ألف ،ومل يوافقه عليه أحد ممن لقيت (ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ()136/1

( )5ابن مهران ،مرجع سابق ()39/1
( )6اهلذيل ،الكامل ،ط)332/1( 1

( )7ينظر (الداين ،جامع البيان ،ط )1192/3( 1رواية هبرية ،أما جبرية فلم أقف له على ترمجة.
( )8قال ابن اجلزري "- :واختلف عن األخفش يف أدري فق  ،حنو :أدراك ،وأدراكم فأماله عنه ابن األخرم ،وفتحه عنه النقاش
(ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()42/2

( )9ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )39/1وابن مؤمن ،الكنز ،ط)274/1( 1
( )10النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)366/ 3( 1

( )11كلمة واحدة مبعىن :وألعلمكم (األزهري ،معاين القراءات ،ط )42/2( 1ومكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ()314/1
( )12أي :وال أدرأتكم ،وهي قراءة ابن عباس واحلسن وابن سريين (ابن خالويه ،خمتصر يف شواذ القرآن  ،د.ط ( )61/1و (ابن
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الدرء الدفع(" )1

()2

القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

...ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ

ﯞ ﯟ ﯠﯡ﴾(سورة يونس ،جزء من اآلية )18:قال (" - :تُ ْش يرُكو َن) بتاء اخلطاب
()3
علي وخلف ( ،)4الباقون ابلياء " (.)5
و
محزة
:
وكذلك يف «النحل» و «الروم»
ّ
(سورة يونس ( :)16اآلايت  11اىل )46

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ... ﴿- :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾(سورة

يونس ،جزء من اآلية )21:قال (" - :ميَْ ُك ُرو َن) بياء الغيبة :سهل وروح ( ،)6الباقون :ابلتاء الفوقانية"(.)7
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ (﴾ ...سورة يونس ،جزء من

اآلية )22:قال ("- :يَعْن ُش ُرُك ْم )ابلنون :ابن عامر ويزيد( ،)8الباقون﴿ ﭬ ﴾من التسيري " (.)9
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﭪﭫ ﭬ ﴾ومن قرأ ينشركم

﴾(اجلمعة)12 :

فكقوله ﴿:ﭫ ﭬ ﭭ

()11( )10

"

القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

 ...ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ

جين ،احملتسب ()327/1

علي الفارسي ،احلجة للقراء السبعة ،ط )262/4( 1والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)312/1( 3
( )1أبو ّ
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)367/3( 1

( )3يف املوضعني أول [النحل ]3 ،1 :ويف [الروم]42 :

( )4ابن مهران ،الغاية ،ط )294/1( 2وأبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ()236/1
( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)366/ 3( 1
( )6ابن مهران ،الغاية ،ط)294/1( 2

( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)391/ 3( 1

( )8ابن مؤمن ،الكنز ،ط )322/2( 1وابن اجلزري ،شرح طيبة النشر ،ط)248/1( 2
( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)391/ 3( 1

( )10من النشور ،فاملعين :هو الذي يبثكم ويفرقكم يف الرب والبحر (مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ()316/1
( )11النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)392/3( 1
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ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ﴾(سورة يونس ،جزء من اآلية )23:قال ﴿" - :ﮧ﴾ابلنصب:
حفص واملفضل ( ،)1الباقون ابلرفع " (.)2
التوجيه :قال النيسابوري "- :من قرأ﴿ ﮧ﴾ ابلنصب ،فما قبله مجلة اتمة ،أي :إمنا بغيكم
وابل على أنفسكم وهو مصدر مؤكد كأنه قيل :يتمتعون متاع احلياة الدنيا ،ومن قرأ ابلرفع ،فإما على

أن التقدير هو :متاع الدنيا بعد متام الكالم ،أو على أنه خرب وقوله ﴿:ﮤ ﮥ﴾صلة ،أي :إمنا
()3
بغيكم على أمثالكم والذين جنسهم جنسكم"
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ (﴾ ...سورة يونس ،جزء من اآلية )29:قال﴿"- :

ﭹ

علي وسهل ويعقوب ( ،)4واآلخرون بفتحها " (.)5
﴾بسكون الطاء :ابن كثري و ّ

التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﴾من قرأ بسكون الطاء ،فمعناه :البعض

فمظلما حال من الليل "
والطائفة و﴿ ﭼ﴾صفته ،ومن قرأ بفتحها على أنه مجع قطعة،
ً

()7( )6

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ(﴾...سورة يونس ،جزء من

علي وخلف( )8وروح( ،)9وروي عن عاصم
اآلية )32:قال (" - :تَعْتعلُوا) بتاءين من التالوة :محزة و ّ

( )1حفص وأابن عن عاصم ،ابن سوار ،املستنري ،ط )172/2( 1وابن اجلوزي ،زاد املسري ،ط )324/2( 1وليس فيهما ذكر
للمفضل ،فيكون مثل ابقي القراء.

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)391/ 3( 1
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)393/3( 1
( )4ابن مهران ،الغاية ،ط)293/1( 2

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)391/ 3( 1

( )6األخفش ،معاين القرآن ،ط )393/1( 1والزجاج ،معاين القرآن وإعرابه ،ط)16/3( 1
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)396/3( 1

( )8أبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ( )239/1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()283/2
( )9اهلذيل ،الكامل ،ط )369/1( 1وابن مهران ،الغاية ،ط)293/1( 2
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(نَعْبعلُوا) ابلنون مث الباء املوحدة ﴿،ﮨ ﮩ﴾ابلنصب ( ،)1الباقون :بتاء التأنيث﴿ ﮨ﴾ابلرفع " (.)2
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﮧ ﮨ ﮩ﴾ختترب وتذوق﴿ ﮪ ﮫ﴾من العمل ،ومن قرأ
ابلنون فاملعىن نفعل هبا فعل اخلابر ،أو نصيب ابلبالء وهو العذاب كل نفس عاصية؛ ألجل ما أسلفت
من الشر ،ومن قرأ تتلوا بتاءين ،فمعناه :تتبع ما أسلفت؛ ألن عمله هو الذي يهديه إىل طريق اجلنة أو
()4( )3
إىل طريق النار "
(سورة يونس ( :)16اآلايت  41إىل )31
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏ

ي
ك ) وكذلك يف آخر السورة( )5على اجلمع( :)6أبو
ات َربيّ َ
﴾(سورة يونس ،اآلية )33:قالَ ("- :كل َم ُ
جعفر وانفع وابن عامر (.)8(")7
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ... ﴿-ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀﮁ

ي
ي
علي
ﮂ ﮃﮄ ﴾(سورة يونس ،جزء من اآلية )33:قال("- :ال يَع ْهدي ) مثل يَع ْرمي :محزة و ّ

( )1الكرماين ،شواذ القراءات ،د.ط ( )226/1وأبو حيان ،البحر احمليط ،د.ط ( )31/6وهي شاذة عن عاصم.
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)391/ 3( 1

( )3أو من التالوة ،أي :تقرأ كل نفس ،ودليل ذلك قوله ﴿:ﮭ ﮮ﴾(األزهري ،معاين القراءات ،ط )44/2( 1واملهدوي،
شرح اهلداية ،د.ط ()337/1

( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)398/3( 1
( )5يف قوله ﴿- :ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﴾[يونس]76:
( )6وحجة من مجع :أن معىن الكلمات يف هذا هو ما جاء من عند هللا من وعد ووعيد وثواب وعقاب وأخبار عما كان وعما
يكون وذلك كثري ،وحجة من قرأ ابلتوحيد :أن الواحد يف مثل هذا يدل على اجلمع (مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط

()448-449/1

( )7ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )139/1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()262/2
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)397/ 3( 1
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وخلف( ()1يعَ ْه ّيدي )بسكون اهلاء وتشديد الدال :أبو جعفر وانفع غري ورش وعباس( )2وأبو عمرو غري
قليال ( ()4يَ يه ّيدي)بكسر اهلاء وتشديد الدال :عاصم غري حيىي وجبلة ورويس
عباس( )3إبمشام الفتحة ً
()6
(ي يه ّيدي) بكسرتني والتشديد :حيىي( ()5يعَ َه ّيدي) بفتحتني والتشديد :ابن كثري وابن عامر وورش
وسهل ويعقوب غري رويس " (.)7
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﭺ ﭻ ﭼ﴾وسائر القراءات أصلها «يهتدي» فأدغم وفتحت اهلاء
()9( )8
حبركة التاء أو كسرت اللتقاء الساكنني ،وقد كسرت الياء التباع ما بعدها "
(سورة يونس ( :)16اآلايت  31إىل )26
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﰙ ﰚ ﰛ ﰜﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ﴾

(سورة يونس ،اآلية )42:قال ﴿" - :ﰞ﴾بتليني اهلمزة وحنوه :األصبهاين عن ورش ( )10ومحزة يف
( )1بفتح الياء وسكون اهلاء وختفيف الدال (أبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ( )239/1وابن اجلزري ،حتبري التيسري،
ط)377/1( 1

( )2اهلذيل ،الكامل ،ط)369/1( 1

( )3سب اخلياط ،املبهج ،د.ط ()342/1

عرب عنه ابن مهران فقال "- :وقرأ أبو عمرو ابإلشارة إىل فتحة اهلاء من غري إشباع" (ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ()139/1
(ّ )4
وقال ابن اجلزري "- :روى املغاربة قاطبة وكثري من العراقيني عن أيب عمرو اختالس فتحة اهلاء ،وعرب بعضهم عن ذلك ابإلخفاء
وبعضهم ابإلمشام وبعضهم بتضعيف الصوت وبعضهم ابإلشارة (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()283/2

( )5ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )138/1واهلذيل ،الكامل ،ط)369/1( 1
( )6ابن جماهد ،السبعة ،ط )326 /1( 2وابن مؤمن ،الكنز ،ط)322/2( 1
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)397/ 3( 1

( )8لالستزادة ،ينظر (ابن خالويه ،إعراب القراءات السبع ،ط" )268/1( 1وحجة من كسر الياء مع كسر اهلاء ...أتبع حركة
الياء اهلاء وحركة الدال ؛ ليعمل اللسان يف ثالث كسرات عمال واحدا" مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ()318/1

( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)381/3( 1

( )10اختص األصبهاين عن ورش بتسهيل اهلمزة الثانية إذا وقعت بعد مهزة االستفهام يف﴿ﭥ ﭦ ﴾ويف﴿ﭰ ﴾،...
وكذا سهلها يف﴿ ﭱ﴾﴿ ﮘ ﴾وكذلك سهل الثانية من﴿ ﭖ﴾ووقعت يف األعراف ،وهود ،والسجدة ،وص ،وكذلك
اهلمزة من﴿ ﮍ﴾كيف أتت ،مشددة أم خمففة  ...وكذلك اهلمزة يف

﴿ ﮇ﴾

يف األعراف خاصة ،وكذلك اهلمزة من:

﴿ﭙﭚ﴾ يف يونس و ﴿ﮡﮢﮣ﴾يف احلج ،وكذلك اهلمزة من ﴿ﭰ﴾يف ستة مواضع واختلف عنه يف ﴿ ﮇ ﴾يف إبراهيم
(ابن اجلزري ،النشر ،د.ط (  )377/1والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)97/1( 3
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الوقف(.)2(")1
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

علي وخلف (.)4(")3
﴾(سورة يونس ،اآلية )44:قال ﴿"- :ﭤﭥ﴾ابلتخفيف والرفع :محزة و ّ
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ

(﴾...سورة يونس ،جزء من اآلية )43:قال ﴿" - :ﭪ﴾ابلياء :حفص ( ،)5الباقون ابلنون " (.)6
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ

ﮌﮍ﴾(سورة يونس ،اآلية )46:قال﴿" - :ﮀ﴾﴿ ﮄﮅ﴾ابلنون اخلفيفة :رويس (.)8(")7

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾(سورة

يونس ،اآلية )31:قال ﴿" - :ﯴ﴾ بوزن «عاالن» حبذف اهلمزة اليت بعد الالم وإلقاء حركتها على
الالم حيث كان :أبو جعفر وانفع وزمعة ومحزة يف الوقف(.)10( ")9
( )1النويري ،شرح طيبة النشر ،ط )439/1( 1والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)318/1( 3
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)383/ 3( 1

( )3أبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ( )238/1وسب اخلياط ،املبهج ،د.ط ()382/1
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)383/ 3( 1

( )5إمساعيل بن خلف ،العنوان ،د.ط ( )73/1وابن بليمة ،تلخيص العبارات ،ط)71/1( 2
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)383/ 3( 1

( )7واختلفوا يف ﴿ :ﮀﮁ﴾ ،و﴿ ﮛ﴾ ،و﴿ ﰇ﴾ ﴿،ﮜ ﮝ﴾ ﴿،ﮣ ﮤ﴾ ،فروى رويس ختفيف النون من
َّك ﴾.
هذه األفعال اخلمسة يف الكلمات اخلمس (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط (  )246/2وليس فيها ﴿ نعَتَع َوفَّعيَعن َ

( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)383/ 3( 1
(﴿ )9ﯴ ﴾ يف موضعي يونس ،إذا قرئ لنافع وأيب جعفر بوجه إبدال مهزة الوصل ألفا ،ونقل حركة اهلمزة بعد الالم إليها  -جاز هلما يف
هذه األلف املبدلة املد ابعتبار استصحاب حكم املد للساكن والقصر ابعتبار االعتداد ابلعارض ،فإن وقف هلما عليها جاز مع كل واحد
من هذين الوجهني يف األلف اليت بعد الالم ما جيوز لكون الوقف ،وهو املد والتوس والقصر ،وهذه الثالثة جيوز أيضا حلمزة يف حال
وقفه ابلنقل ،وأما ورش من طريق األزرق فله حكم آخر من حيث وقوع كل من األلفني بعد اهلمز ،إال أن اهلمزة األوىل حمققة ،والثانية
الزما،
مغرية ابلنقل ،وقد اختلف يف إبدال مهزة الوصل اليت نشأت عنها األلف األوىل ويف تسهيلها بني بني ،فمنهم من رأى إبداهلا= ً
جائزا (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )339/1
الزما ،ومنهم من رآه ً
ومنهم من رآه ً
جائزا ،ومنهم من رأى تسهيلها ً

( )10النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)383/ 3( 1
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القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ

ﰕ﴾(سورة يونس ،اآلية )33:قال ﴿" - :ﰏ ﰐ﴾بفتح الياء :أبو عمرو وأبو جعفر
وانفع(.)2(")1
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚ﴾(سورة يونس ،اآلية )38:قال ﴿" - :ﮖ﴾بياء الغيبة( َْجت َمعُو َن)بتاء اخلطاب :ابن عامر
ويزيد ،وقرأ زيد على ضده ،وقرأ رويس كليهما على اخلطاب ( ،)3الباقون على الغيبة فيهما " (.)4
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﮖ﴾من قرأ بتاء اخلطاب ،فمعناه على ما نقل عن زيد
بن اثبت :فبذلك فلتفرحوا اي أصحاب حممد ،هو خري مما جيمع الكفار ،ونسبت هذه القراءة إىل النيب
صلّى هللا عليه وسلم  ... ،)5( -ومن قرأ ( جتمعون) بتاء اخلطاب؛ فإنه يعىن املخاطبني والغائبني
َ
مجيعا ،إال أنه غلب اخلطاب كما يغلب التذكري ،أو كأنه أراد املؤمنني ()6وفيه حث هلم على ترجيح
ً
()7
اجلواذب العقلية الروحانية على النوازع النفسانية اجلسدانية"
(سورة يونس ( :)16اآلايت  21إىل )16
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ

ﰏ ﰐﰑﰒ﴾(سورة يونس ،اآلية )61:قال ﴿- :ﯫ﴾ بغري مهز حيث كان :أبو عمرو غري شجاع

( )1ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )137/1وابن سوار ،املستنري ،ط)179/2( 1
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)383/ 3( 1
( )3ابن مهران ،الغاية ،ط)299/1( 2

( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)383/ 3( 1

( )5أبو حيان ،البحر احمليط ،د.ط ( )96/6وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()238/2
( )6أبو علي الفارسي ،احلجة للقراء السبعة ،ط)283/4( 1
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)371/3( 1
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واألعشى ويزيد واألصفهاين عن ورش ومحزة يف الوقف (.)1
()2
علي ( ،)3الباقون ابلضم.
:
﴿ ﯾ﴾ابلكسر حيث كان
ّ

﴿ ﰉ ﰊ﴾ ﴿ ﰍ ﰎ﴾ابلرفع فيهما :محزة وخلف وسهل ويعقوب ( )4واملفضل (،)5
اآلخرون ابلنصب " (.)6
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ﴾من قرأ ابلنصب ،على نفي اجلنس

منصواب معطوفًا على لفظ
كالما برأسه فال إشكال ،وأما من جعله
ً
أو ابلرفع على االبتداء؛ ليكون ً
مرفوعا معطوفًا على حمل﴿
مثقال؛ ألنه يف موضع اجلر ابلفتح المتناع الصرف ( ،)7أو جعله
ً

ﰁ

ﰂ﴾ألنه فاعل ﴿ ﯾ﴾فأورد عليه اإلشكال وهو أنه يصري تقدير اآلية :ال يعزب عنه شيء يف
()8
األرض وال يف السماء إال يف كتاب"
(سورة يونس ( :)16اآلايت  11إىل )11
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

( )1مثل  ﴿-ﭣ ﴾[آل عمران ]11:ينظر ص 68
( )2هنا ويف قوله:

 ﴿-ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙ﴾[سبأ]3:

( )3الداين ،التيسري ،ط )122/1( 1واألهوازي ،الوجيز ،ط)223/1( 1
( )4ابن مهران ،الغاية ،ط)299/1( 2

( )5قال الداين"- :وكذلك روى ابن جماهد إبسناده عن أيب زيد وجبلة عن املفضل عن عاصم ،ومل أقرأ بذلك" (الداين ،جامع
البيان ،ط )1183/3( 1واهلذيل ،الكامل ،ط)368/1( 1

( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)374/ 3( 1

( )7ابن خالويه ،إعراب القراءات السبع ،ط )292/1( 1ومكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ()321/1
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)373/3( 1
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ﭲ﴾(سورة يونس ،اآلية )91:قالَ ( " - :و ُشَركا ُؤُك ْم ) ابلرفع :يعقوب (.)2(")1
التوجيه :قال النيسابوري "- :وانتصب﴿ ﭧ﴾على املفعول معه( ،)3أي :مع شركائكم،
()5( )4
ومن قرأ ابلرفع جعله عط ًفا على الضمري املتصل "
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:
ﮃﮄﮅ

 ﴿-ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ

﴾(سورة يونس ،اآلية )92:قال ﴿"- :ﭻ ﭼ ﴾بفتح الياء حيث كان( :)6أبو

جعفر وانفع وأبو عمرو وابن عامر وحفص (.)8(")7
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﴾(سورة يونس ،اآلية )98:قالَ ( "- :ويَ ُكو َن لَ ُك َما) بياء الغيبة( :)9محاد
ويزيد وزيد( ،)10الباقون بتاء التأنيث "(.)11
( )1الطربي ،التلخيص ،ط )283/1( 2وابن الفحام ،مفردة يعقوب ،ط)183/1( 1
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)621/ 3( 1

( )3فاملعىن :فأمجعوا أمركم مع شركائكم (الزجاج ،معاين القرآن وإعرابه ،ط)28/3( 1

( )4عط ًفا على املضمر املرفوع يف فأمجعوا (مكي بن أيب طالب ،مشكل إعراب القرآن ،ط )332/1( 2والزخمشري ،الكشاف،
ط)337/2( 3

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)622/3( 1
([ )6يونس ]92 :وموضعي [هود ]27 :ومخسة يف [الشعراء ]182 ،164 ،143 ،129 ،127 :وموضع بع [سبأ]49 :
اجلملة تسع (البنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)149/1( 3

( )7ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )137/1والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)319/1( 3
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)621/ 3( 1

( )9ألنه أتنيث غري حقيقي وقد فصل بينهما (النحاس ،إعراب القرآن ،ط)134/2( 1
( )10قرأ عاصم يف رواية محاد وشعيب بن أيوب عن حيىي عن أيب بكر ،وزيد عن يعقوب﴿ ﰁ ﰂ ﰃ ﴾ابلياء (ابن مهران،
املبسوط ،د.ط ( )138/1وقال ابن اجلزري "- :واختلف عن أيب بكر يف﴿ ﰁ ﰂ ﰃ ﴾ ،فروى عنه العليمي ابلياء
على التذكري ،وروى سائر أصحاب حيىي بن آدم ،وأكثر أصحاب أيب بكر ابلتاء على التأنيث ،وبذلك قرأ الباقون (ابن اجلزري،
النشر ،د.ط ()286/2

( )11النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)621/ 3( 1
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القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ...

ي
آلس ْح ُر ) ابملد :يزيد وأبو عمرو (.)2(")1
﴾(سورة يونس ،جزء من اآلية )81:قالّ ("- :
ي
آلس ْح ُر )ابالستفهام ،فما استفهامية مبتدأ
التوجيه :قال النيسابوري "- :ومن قرأ ( ّ

و﴿ ﭨ

ﭩ﴾ خربه( ،)3كأنه قيل :أي شيء ج تم به؟ مث قال على وجه التوبيخ :السحر ،أي :أهو لسحر أو
()4
آلسحر ج تم به"
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ﴾(سورة يونس ،اآلية )89:قال (" - :أَ ْن تَعبَع َّوَاي) ابلياء:
اخلراز ومحزة يف الوقف ( )5وإن شاء لني اهلمزة ،اآلخرون ابهلمز " (.)6
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

ﯲﯳ ﯴﯵ ﯶﯷﯸ (﴾...سورة يونس ،جزء من اآلية)88:
وصال (ابن سوار ،املستنري ،ط )174/2( 1وابن مؤمن ،الكنز ،ط)324/2( 1
( )1بقطع اهلمزة وفتحها وم ّدها وصلة اهلاء بياء ً
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)621/ 3( 1

( )3مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ( )322/1واملهدوي ،شرح اهلداية ،د.ط ()341/1
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)624/3( 1

( )5حفص عن عاصم يقف ( تبواي ) بياء من غري مهز ،وكان محزة يقف ﴿ ﯚ ﯛ ﴾ غري أنه يلني اهلمزة ،والباقون يقفون هبمزة
بعدها ألف (ابن جماهد ،السبعة ،ط )327/1 ( 2وقال الداين"-:وكلهم قرأ﴿ ﯚﯛ﴾بتحقيق اهلمزة يف الوصل ،واختلفوا يف

علي ،قال :ان ابن
الوقف ،فكان محزة يقف بتسهيل اهلمزة ،فيجعلها بني بني ،وأييت أبلف التثنية بعدها ،وح ّدثنا حممد بن ّ
جماهد ،قال :ذكر يل عبد هللا بن عبد الرمحن عن أبيه عن حفص عن عاصم أنه يقف تبواي بياء من غري مهز -يعين بياء مفتوحة
بدال من اهلمزة ،وكذلك حكى أمحد بن يعقوب التائب عن أيب احلسن بن جممع املقرئ أنه روى عن أصحابه عن سليم عن
السماع ،قال الفارسي :قال يل أبو طاهر:
محزة أنه وقف ،وهذا الضرب من البدل على غري قياس ،وإمنا صار إىل مثله ابلرواية و ّ
فسألت أاب العباس األشناين عن الوقف كما رواه هبرية ،فلم يعرفه وأنكره ،وقال يل :الوقف مثل الوصل" (الداين ،جامع البيان،
ط )1189/3( 1وقال أبو شامة "-:وهو أيضا -أي :وقف حفص بياء-فاسد من جهة العربية فإنه ليس على قياس تسهيل
اهلمز" (أبو شامة ،إبراز املعاين ،د.ط ()312/1

( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)621/ 3( 1
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وعلي وخلف وعاصم غري املفضل (.)2(")1
قال ﴿" :ﯵ﴾بضم الياء :محزة ّ
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ

ﭛ﴾(سورة يونس ،اآلية )87:قال﴿" - :ﭖ ﭗ﴾بتخفيف النون :ابن عامر غري احللواين عن

هشام(﴿)3ﭗ﴾خفيفة التاء والنون :ابن جماهد ( )4والنقاش عن ابن ذكوان ( ،)5ويف كلتا القراءتني
خففت النون مث كسرت اللتقاء الساكنني تشبيها بنون التثنية ( ،)6الباقون واحللواين عن هشام
﴿ﭗ﴾بتشديدها يف احلالني " (.)7

القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

... ﴿-ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵﭶﭷ ﭸﭹ﴾(سورة يونس ،جزء من اآلية )72:قال ﴿" - :ﭭﭮ﴾بكسر اهلمزة على

( )1ابن غلبون ،التذكرة ،ط )334/1( 1وابن سوار ،املستنري ،ط)174/6( 1
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)621/ 3( 1

( )3قال ابن اجلزري "- :اختلف عن ابن عامر يف﴿ ﭖ ﭗ﴾ ،فروى ابن ذكوان والداجوين عن أصحابه عن هشام بتخفيف
النون( ،ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()286/2

( )4ابن جماهد ،السبعة ،ط )327/1( 2وقال ابن اجلزري "- :وانفرد ابن جماهد عن ابن ذكوان بتخفيف التاء الثانية ساكنة
وفتح الباء مع تشديد النون (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()289/2

( )5قال األهوازي :قال النقاش :أشك كيف قرأته على األخفش ،وذكر أبو أمحد عن سالمة بن هارون عن األخفش "تَعْتبعا ّن"
خمفف التاء ،مشدد النون ،ومل يلتفت إىل ذلك اخلزاعي ،وقال أبو عمرو :هو غل من سالمة ،ونص عليه األخفش بتخفيف
النون وتشديد التاء (ابن الباذش ،اإلقناع ،د.ط ()332/1

( )6الزجاج ،معاين القرآن وإعرابه ،ط )31/3( 1واملهدوي ،شرح اهلداية ،د.ط ( )342/1وعلى ختفيف النون فتكون " ال
حاال من
" انفية ،فيصري اللفظ لفظ اخلرب ،ومعناه النهي كقوله تعاىل ﴿-:ﯤ ﯥ ﯦ ﴾على قراءة من رفعه ،أو ُجيعل ً
فاستقيما ،أي :فاستقيما غري متبعني ،وقيل :هي نون التوكيد اخلفيفة كسرت كما كسرت الثقيلة ،أو كسرت اللتقاء الساكنني
تشبيها ابلنون من رجالن ويفعالن ،وحيتمل أن تكون النون هي الثقيلة إال أهنا استثقل تشديدها فخففت كما خففت " رب
نوان حمركة
" ،وإن قال أبو البقاء ،وغريه هي الثقيلة وحذف النون األوىل منهما ختفي ًفا ،ومل حتذف الثانية؛ ألنه لو حذفها حذف ً
تغيريا (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )286/2
واحتاج إىل حتريك الساكنة ،وحتريك الساكنة أقل ً

( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)621/ 3( 1
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علي وخلف ( ،)2اآلخرون ابلفتح " (.)3
االست ناف (ً )1
بدال من﴿ ﭭ﴾ :محزة و ّ
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ

ﮏﮐ ﮑ﴾(سورة يونس ،اآلية )72:قال ﴿" - :ﮄ﴾من اإلجناء ( :)4سهل ويعقوب وقتيبة
( ،)5واآلخرون ابلتشديد " (.)6
(سورة يونس ( :)16اآلايت  14اىل )161
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﮟ ﮠﮡ (﴾...سورة يونس ،جزء من اآلية)73:
قال ﴿"- :ﮔ﴾ مثل﴿ ﯕ﴾(" )7

()8

القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅﮆ﴾(سورة يونس ،اآلية)122:

( )1الفراء ،معاين القرآن ،ط )498/1( 1واحلجة ملن كسر :أنه جعل متام الكالم عند قوله تعاىل ﴿:ﭭ ﴾ ،مث ابتدأ إ ّن
فكسرها ،واحلجة ملن فتح :أنه وصل آخر الكالم أبوله ،وهو يريد :آمنت أبنه( .ابن خالويه ،احلجة ،ط)184/1( 4
( )2أبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ( )262/1وابن مؤمن ،الكنز ،ط)324/2( 1
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)621/ 3( 1

( )4والتخفيف على أن االشتقاق من أجنى الرابعي ،والتشديد على أنه من جنّى مضعف الثالثي (حممد حميسن ،املغين ،ط2
()33/2
( )5ابن مهران ،الغاية ،ط)297-298/1( 2

( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)621/ 3( 1
( )7قال النيسابوري ﴿"- :ﯕ ﴾بغري مهز حيث كان :أبو عمرو ويزيد واألعشى وورش من طريق األصفهاين ومحزة يف
الوقف"[األنعام ]6:ينظر ص 143
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)611/ 3( 1
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قالَ ("- :وَْجن َع ُل) ابلنون :حيىي ومحاد ( ،)1اآلخرون ابلياء التحتانية (.)3(")2
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ﴾(سورة يونس ،اآلية )123:قال ﴿" - :ﮩﮪ﴾من اإلجناء :نصر وروح ويزيد (.)4
علي وسهل ويعقوب وحفص
﴿ ﯓ ﯔ﴾من اإلجناء ً
أيضاّ :
ابلتشديد فيهما " (.)7

()5

واملفضل ( ،)6اآلخرون

( )1ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )137/1والداين ،جامع البيان ،ط)1187/3( 1
رده على
رده على قوله﴿ ﭽﭾﭿﮀ﴾وجيعل ،واحلجة ملن قرأه ابلنون :أنه ّ
( )2فاحلجة ملن قرأ ابلياء :أنه ّ
﴾ ،وجنعل (ابن خالويه ،احلجة ،ط)183/1( 4

( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)611/ 3( 1

( ﴿ )4ﮩﮪﮫ ﴾[ ]123خفيف روح وزيد ونصري (ابن مهران ،الغاية ،ط)297/1( 2
( )5ابن مهران ،مرجع سابق ()297/1

( )6ابن غلبون ،التذكرة ،ط )368/1( 1بدون رواية املفضل ،فيكون املفضل خمال ًفا حلفص.
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)611/ 3( 1
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قوله ﴿:ﮃﮄ ﮅ

الفصل الثالث

القراءات القرآنية
الواردة يف سورة هود

(دراسة وصفية حتليلية)
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(سورة هود ( :)11اآلايت  1إىل )13
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮫﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾(سورة هود ،اآلية )3 :قال﴿" - :

ﯞ

ﯟ﴾إبظهار النون ( )1وتشديد التاء :البزي وابن فليح (.)2

﴿ ﯠ ﯡ﴾بفتح الياء ،أبو عمرو وأبو جعفر وانفع وابن كثري (.)4(")3
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ

ﯓﯔﯕﯖﯗ﴾(سورة هود ،اآلية )12:قال ﴿" - :ﯓﯕ﴾بفتح الياء :أبو جعفر وانفع وابو عمرو

(.)6(")5

(سورة هود ( :)11اآلايت  12اىل )31
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤﮥ﴾(سورة هود،

اآلية )23 :قال ﴿" - :ﮢﮣ﴾بكسر اهلمزة :انفع وابن عامر وعاصم ومحزة ( ،)7واآلخرون بفتحه"(.)8

( )1ليس املقصود ابإلظهار هنا اإلظهار احللقي للنون الساكنة عند حروف احللق ،ولكن كأنه ينفي قول من قال بكسر النون
الساكنة ملالقاهتا التاء الساكنة األوىل ،قال ابن اجلزري "-:وإن كان ساكنًا-أي قبل التاء -غري ذلك من تنوين ،أو غريه ،مجع
بينهما إذا كان اجلمع بينهما يف ذلك وحنوه غري ممتنع؛ لصحة الرواية واستعماله عن القراء والعرب يف غري موضع ،وقد ذكر
الديواين يف شرحه مجيع األصول أن اجلعربي أقرأه بتحريك التنوين ابلكسر يف انرا تلظى على القياس ،وال يصح (ابن اجلزري،
وصال مع بقاء إخفاء النون ،وخففها الباقون مع اإلخفاء كذلك (عبد الفتاح القاضي،
النشر ،د.ط (  )233/2وتشديد التاء ً
البدور الزاهرة ،د.ط ( )132/1

( )2سبق الكالم على مثلها عند قوله تعاىل﴿- :ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ[﴾ ...آل عمران ]123:ينظر ص 82
( )3أبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ( )266/1وابن مؤمن ،الكنز ،ط)312/2( 1
( )4النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)4/ 4( 1

( )5ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )143/1وابن سوار ،املستنري ،ط)228/2( 1
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)4/ 4( 1

( )7ابن جماهد ،السبعة ،ط )332/1( 2وابن الفحام ،التجريد ،د.ط ()469/1
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)16/ 4( 1
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القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾(سورة هود،
اآلية)29 :
قال ﴿"- :ﯧ﴾ابهلمزة :أبو عمرو ونصري (.)1
"﴿ ﯨ﴾ابلياء ( :)2أبو عمرو غري شجاع ويزيد واألعشى واألصبهاين عن ورش ومحزة يف

()3

الوقف"

التوجيه :قال النيسابوري "- :ومعىن﴿ ﯧﯨ﴾أول الرأي ،وهو نصب على الظرف ،أي:

اتبعوك يف ابتداء حدوث الرأي من غري روية ،أو معناه :ظاهر الرأي ،من قولك :بدا الشيء إذا ظهر،
ومنه البادية للربية لظهورها وبروزها للناظر ،وهذا تفسري من قرأ بغري مهز (.)5(")4
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ

ﰀﰁﰂ ﰃﰄﰅ﴾(سورة هود ،اآلية)28 :
علي وخلف وحفص ( ،)6الباقون بضدمها (.)7
جمهوال
قال ﴿"- :ﰀ﴾ ً
ً
مشددا :محزة و ّ
( )1ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )142/1وابن غلبون ،التذكرة ،ط)392/1( 1
( )2الصواب إببدال اهلمزة ألفا ،مثل﴿ ﭣ﴾[آل عمران ]11:ينظر ص 68
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)16/ 4( 1

( )4مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ( )326/1واملهدوي ،شرح اهلداية ،د.ط ()343/1
( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)18-19/4( 1

( )6سب اخلياط ،املبهج ،د.ط ( )347/1وابن مؤمن ،الكنز ،ط)326/2( 1
فع يميتُم عن األخبار اليت أتتكم وهي الرمحة فلم تؤمنوا هبا ومل تع يم األخبار نفسها عنهم
( )7ومن خففه من القراء محله على معىنَ :
ولو عميت هي لكان هلم يف ذلك عذرا ،إمنا عموا هم عنها ،فهو من املقلوب ،...وأما الذين قرأوا ابلتشديد والضم على ما مل
يسم فاعله ،فليس فيه قلب ولكن هللا عماها عليهم ملا أراد هبم من الشقوة يفعل ما يشاء سبحانه ،وهي راجعة إىل القراءة
األوىل؛ ألهنم مل يعموا عنها حىت عماها هللا عليهم (مكي بن أيب طالب ،مشكل إعراب القرآن ،ط)361-362/1( 2
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﴿ ﰂ﴾ابختالس ضمة امليم :عباس (.)2(")1
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾(سورة هود ،اآلية )27 :قال﴿" - :

ﭘ

ﭙ﴾ابلفتح :أبو جعفر وانفع وابن عامر وأبو عمرو وحفص (.)3

﴿ ﭦﭧ﴾ابلفتح حيث كان ( :)4أبو جعفر وانفع وأبو عمرو (.)6(")5
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ

( ﴾...سورة هود ،جزء من اآلية )34 :قال ﴿" - :ﯔﯕ﴾أبو جعفر وانفع وأبو عمرو (.)8(")7
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ

( ﴿ )1ﰂ﴾القراءة بضم امليم ،وجيوز إسكاهنا ،لكثرة احلركات وثقل الضمة بعد الكسرة ،وسيبويه واخلليل ال جييزان إسكان
حرف اإلعراب إال يف اضطرار ،فأما ما روي عن أيب عمرو من اإلسكان فلم يضب ذلك عنه ،ورواه عنه سيبويه أنه كان

خيفف احلركات وخيتلسها ،وهذا هو الوجه (الزجاج ،معاين القرآن وإعرابه ،ط )48/3( 1ورويت إبسكان امليم عن أيب عمرو
استثقاال
من طريق العباس (ابن خالويه ،خمتصر يف شواذ القرآن ،د.ط ( )64/1ورويت عن أيب عمرو ابختالس احلركة ختفي ًفا و ً
الجتماع الضمات (ابن خالويه ،إعراب القراءات السبع ،ط)297/1( 1

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)16/ 4( 1

( )3سبق الكالم عليها يف[يونس ]92:ينظر ص 246
( )4هنا و[األحقاف]32:

( )5والبزي كذلك ،أبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ( )266/1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()163-164/2
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)16/ 4( 1

( )7ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )143/1وأبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ()266/1
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)16/ 4( 1
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ﰑ﴾ (سورة هود ،اآلية )39 :قال ﴿" - :ﰈ﴾مدغما حيث كان ( :)1عباس (.)3(")2
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭱ ﭲ ﭳﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾(سورة هود ،اآلية )42 :قال﴿" - :

ﭺ

ﭻ﴾ابلتنوين حيث كان ( :)4حفص واملفضل (.)6(")5

ذكرا
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾والزوجان شي ان يكون أحدمها ً
واآلخر أنثى ،فمن قرأ ابإلضافة ،فمعناه :امحل من كل صنفني هبذا الوصف اثنني ،ومن قرأ ابلتنوين،
()8( )7
فاملراد :محل من كل شيء زوجني "
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

علي وخلف وحفص
ﮙ﴾(سورة هود ،اآلية )41 :قال ﴿" - :ﮓ﴾بفتح امليم ابإلمالة :محزة و ّ

()9

()10
مفخما " (.)11
﴿ﮓ﴾ابلضم وابإلمالة :أبو عمرو  ،والباقون ابلضم ً

القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

( )1هنا و﴿ ﯯﯰﯱ ﯲ﴾[املؤمنون ]29:و﴿ ﰂﰃﰄ﴾[الطور ]48 :و﴿ ﮋﮌ﴾[القمر]14:
نصا عن أيب عمرو العباس بن الفضل) الداين ،جامع البيان ،ط )432/1( 1واهلذيل ،الكامل،
( )2وقد روى اإلدغام﴿ ﮌ﴾ ّ
ط )347/1( 1وروي عن أيب عمرو إدغامه ولكنه مرتوك ال يعول عليه (ابن القاصح ،سراج القارئ املبتدي ،ط)34/1( 3

( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)16/ 4( 1

( )4هنا ويف قوله تعاىل ﴿- :ﯺﯻﯼﯽﯾ ﴾[املؤمنون]29:

( )5الداين ،جامع البيان ،ط )432/1( 1وابن سوار ،املستنري ،ط )222/2( 1بدون رواية املفضل.
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)16/ 4( 1

( )7ابن خالويه ،احلجة  ،ط )186/1( 4وابن زجنلة ،حجة القراءات ،د.ط ()337/1
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)22/4( 1

( )9ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )142/1وسب اخلياط ،املبهج ،د.ط ()332/1

( )10وورش بني اللفظني (األهوازي ،الوجيز ،ط )228/1( 1وإمساعيل بن خلف ،العنوان ،د.ط ()129/1
( )11النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)16/ 4( 1
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ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾(سورة هود ،اآلية )42 :قال ﴿" - :ﮧ﴾بفتح الياء:
عاصم(.)2(")1
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﮧ﴾بكسر الياء ألجل االكتفاء به عن ايء اإلضافة (،)3
وبفتحها اكتفاء به عن األلف املبدلة من الياء ( ،)4وجيوز أن يكون الياء واأللف ساقطتني من اللفظ
()6( )5
فق ؛ اللتقاء الساكنني "
مظهرا :عاصم ومحزة (.)7
﴿ ﮨ ﮩ﴾ ً
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ

ﭢ ﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ﴾(سورة هود ،اآلية)46 :

( )1مكي بن أيب طالب ،التبصرة ،ط )337/1( 2وابن الباذش ،اإلقناع ،د.ط ()332/1
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)16/ 4( 1

( )3األصل فيه ثالث ايءات :األوىل :ايء التصغري ،والثانية :الم الفعل يف «ابن» ألن أصله «بنو» على وزن «فعل» ،والتصغري
يرد األشياء إىل أصوهلا ،والثالثة :ايء اإلضافة اليت جيب كسر ما قبلها ،فأدغمت ايء التصغري يف الثانية اليت هي الم الفعل،
ّ
وكسرت ألجل ايء اإلضافة ،مث حذفت ايء اإلضافة الجتماع ثالث ايءات ،وبقيت الكسرة تدل عليها (مكي بن أيب طالب،
الكشف ،د.ط ()327/1

( )4ووجه من فتح الياء مش ّددة أنه ملا أتى ابلكلمة على أصلها بثالث ايءات ،استثقل اجتماع الياءات والكسرات ،فأبدل الكسرة

علي الفارسي ،احلجة للقراء السبعة ،ط)337/4( 1
اليت قبل ايء اإلضافة فتحة ،فانقلبت ايء اإلضافة أل ًفا مث حذفت (أبو ّ
ومكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ()327/1

( )5أي :ملالقاهتا الراء الساكنة يف﴿ ﮨ ﴾(املهدوي ،شرح اهلداية ،د.ط ( )349/1وأبو حيان ،البحر احمليط ،د.ط
اضع حيث
السمني وقال"- :وهذا تعليّل فاس ٌد ً
جدا؛ بدليل سقوطها يف سورة لقمان يف ثالثة مو َ
( )138/6وهذا القول رده ّ

ال ساكنان" (السمني احلليب ،الدر املصون ،د.ط ()331/6

( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)24-23/4( 1

( )7أدغمه أبو عمرو والكسائي ويعقوب ،واختلف عن ابن كثري وعاصم وقالون وخالد ،والوجهان صحيحان عن كل منهم،
والباقون وهم ورش وابن عامر ،وكذا أبو جعفر وخلف ابإلظهار (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )11/2والبنا ،إحتاف فضالء
البشر ،ط)43/1( 3
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ي
علي وسهل ويعقوب ( ،)1اآلخرون﴿
قالَ ("- :عم َل) على أنه فعل( َغْيعَر) ابلنصبّ :
()2
ﭚ﴾ابلرفع فيهما "

ﭙ

التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾من قرأ على لفظ الفعل :فمعناه أنه عمل
عمال غري صاحل ( )3وهو اإلشراك والتكذيب ،ومن قرأ على لفظ االسم فللمبالغة ،كما يقال :فالن
ً
كرم وجود إذا غلب عليه الكرم واجلود ،وحيتمل على هذه القراءة أن يعود الضمري يف﴿ ﭘ﴾إىل سؤال
()4
نوح ،أي :إن نداءك هذا املتضمن لسؤال إجناء ابنك عمل غري صاحل
()6

وقيل :املراد أن هذا االبن ولد زان( )5وقد عرفت سقوطه"

"﴿ ﭞ﴾ابلنون املشددة املكسورة إلدغام النون املخففة يف نون الوقاية بعد حذف ايء املتكلم
يف احلالني :ابن عامر وقالون ،إبثبات الياء يف الوصل :أبو جعفر وانفع غري قالون ،بفتح النون املشددة:
ابن كثري
﴿ ﭞ﴾بغري نون التأكيد ( ،)7وإثبات الياء يف احلالني :سهل ويعقوب ( ،)8الباقون :بغري ايء
يف احلالني.

( )1ابن مهران ،الغاية ،ط)281/1( 2

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)16/ 4( 1

( )3مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ()331/1
حق نيب من األنبياء ،فضالً عن أول
خطر عظيم ،كيف يُقال ذلك يف يّ
( )4وإىل هذا ذهب أبو البقاء ومكي والزخمشري ،وهذا فيه ٌ
رسول أرسل إىل أهل األرض من ي
ٍ
بعد آدم عليهما السالم؟ وملا حكاه أبو القاسم قال"- :وليس بذاك" ولقد أصاب (السمني
احلليب ،الدر املصون ،د.ط ()336/6

قطعا ،الرازي ،التفسري الكبري ،ط)339/18( 3
( )5وهذا القول ابطل ً
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)29/4( 1
( )7ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ()141/1

( )8ابن مهران ،الغاية ،ط )282-281/1( 2وأبو عمرو كذلك ولكن يف الوصل مثل أيب جعفر وورش (ابن مؤمن ،الكنز،
ط )329/2( 1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()272/2
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﴿ ﭥ ﭦ﴾﴿ ﭮ ﭯ﴾( )1بفتح الياء فيهما :أبو جعفر وانفع وابن عامر وأبو عمرو (.)3(")2
(سورة هود ( :)11اآلايت  26إىل )20
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ

ﯯ﴾(سورة هود ،اآلية )31 :قال ﴿" - :ﯬ﴾بفتح الياء :أبو جعفر وانفع والبزي غري

اخلزاعي(.)5(")4

القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﭞ ﭟﭠﭡ﴾(سورة هود ،اآلية )34 :قال ﴿" - :ﭚﭛ﴾ابلفتح :أبو جعفر وانفع (.)7(")6

ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾(سورة هود ،اآلية )39 :قال ﴿" - :ﮁ ﮂ﴾بتشديد التاء:
البزي وابن فليح (.)8
﴿ ﮊ﴾ابجلزم :اخلزاز عن هبرية ( ،)9الباقون ابلرفع " (.)10
( )1يف قوله ﴿- :ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸ ﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿ﴾[هود]49 :
( )2أبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ( )266/1ابن كثري هو من يفتح الياء وليس ابن عامر.
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)19-16/ 4( 1
( )4الداين ،جامع البيان ،ط)1211/3( 1

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)32/ 4( 1

( )6ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )143/1وابن مؤمن ،الكنز ،ط)392/1( 1
( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)32/ 4( 1

( )8سبق الكالم على مثلها عند قوله تعاىل﴿- :ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ[﴾ ...آل عمران ]123:ينظر ص 82
( )9اهلذيل ،الكامل ،ط )392/1( 1ورويت عن ابن مسعود ،الكرماين ،شواذ القراءات ،د.ط ()236/1
( )10النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)31/ 4( 1
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القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚ﴾(سورة هود ،اآلية )66 :قال ﴿" - :ﮔ﴾بفتح امليم وكذلك
()1
علي الشموين والربمجي وعباس ( ،)2اآلخرون ابجلر "
و
إمساعيل
غري
وانفع
جعفر
أبو
:
يف «املعارج»
ّ
(.)3
التوجيه :قال النيسابوري "- :والقراءاتن يف﴿ ﮔ﴾؛ ألن الظرف املضاف إىل «إذ» جيوز
بناؤه على الفتح ،والتنوين يف «إذ» عوض من املضاف إليه ،أعين اجلملة ،والتقدير :يوم إذ كان كذا
()5( )4
وكسر الذال للساكنني "
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ﴾(سورة

هود ،اآلية )68 :قال ﴿" - :ﮪﮫ ﮬ﴾غري منصرف والوقف بغري األلف ( :)6محزة وحفص وسهل
ويعقوب ( ،)7الباقون ابلتنوين ( )8والوقف ابأللف.
﴿ ﯓ﴾ابلتنوين يف الوصل ( :)9على (.)11(")10
( )1يف قوله تعاىل ﴿- :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﴾[املعارج]11:

( )2ابن مهران ،الغاية ،ط )282/1( 2وابن سوار ،املستنري ،ط )224/2( 1بدون رواية عباس.

( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)31/ 4( 1
( )4وحجة من كسر امليم ،أهنم أجروا اإلضافة إىل يوم جمراها إىل سائر األمساء ،فكسروا اليوم على اإلضافة كما يكسر املضاف
إليه من سائر األمساء (ابن زجنلة ،حجة القراءات ،د.ط ( )344/1ومكي بن أيب طالب ،مشكل إعراب القرآن ،ط2
()369/1

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)34/4( 1

( )6ومثله يف الفرقان والعنكبوت ،ابن مهران ،الغاية ،ط)282/1( 2

( )7ابن مهران ،مرجع سابق ()282/1
فعوال من الثمد وهو املاء القليل فصرفه،
حي أو رئيس فصرفه ،واآلخر :أنه جعله ً
( )8وملن صرفه وجهان :أحدمها :أنه جعله اسم ّ
واحلجة ملن مل يصرفه :أنه جعله امسًا للقبيلة ،ابن خالويه ،احلجة  ،ط)188/1( 4

( )9تنوين ابلكسر ،والباقون بفتح الدال من غري تنوين ،الداين ،التيسري ،ط)123/1( 2

( )10ابن شريح ،الكايف ،ط )127/1( 1وابن بليمة ،تلخيص العبارات ،ط)123/1( 1
( )11النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)31/ 4( 1
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(سورة هود ( :)11اآلايت  21اىل )04
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﯕﯖ ﯗﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠﯡ

ﯢ ﯣﯤﯥ ﴾(سورة هود ،اآلية )67 :قال ("- :يس ْل ٌم ) بكسر السني بال ألف فيهما( :)1محزة
علي(.)3(")2
و ّ

ي
ي
وسالم
التوجيه :قال النيسابوري "- :ومن قرأ( س ْل ٌم) فمعناه السالم أيضا ،قال الفراء :س ْلم َ
()6( )5
()4
كحل وحالل ي
ي
علي الفارسي :حيتمل أن يراد ابلسلم خالف احلرب "
أبو
وقال
وحرم وحرام
ّ
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ

ﰃ﴾(سورة هود ،اآلية )91 :قال ﴿" - :ﰃ﴾ابلنصب :ابن عامر ومحزة وحفص ( ،)7اآلخرون
ابلرفع " (.)8
التوجيه :قال النيسابوري "- :من قرأ﴿ ﰃ﴾ابلرفع ،فعلى االبتداء واخلرب حمذوف ،أي:
يعقوب مولود أو موجود بعد إسحق ،ومن قرأ ابلنصب ،فعلى العبارة املرتوكة كأنه قيل :ووهبنا هلا
()10( )9
إسحق ومن بعد إسحق يعقوب "
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

( )1هنا ويف [الذارايت]23 :

( )2ابن جماهد ،السبعة ،ط )339/1( 2وابن الباذش ،اإلقناع ،د.ط ()331/1
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)33/ 4( 1
( )4الفراء ،معاين القرآن ،ط)22/2( 1

علي الفارسي ،احلجة للقراء السبعة ،ط)363/4( 1
( )5أبو ّ
( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)36/4( 1

( )7مكي بن أيب طالب ،التبصرة ،ط )341/1( 2وابن الفحام ،التجريد ،د.ط ()492/1
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)33/ 4( 1

( )9مكي بن أيب طالب ،الكشف ،د.ط ()333/1
( )10النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)39/4( 1
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جمهوال ( :)2أبو جعفر وانفع
ﮟ﴾(سورة هود ،اآلية )99 :قال ﴿" - :ﮗﮘ﴾واببه ( )1كضرب ً
علي ورويس ( ،)3اآلخرون ﴿ ﮗ﴾مثل﴿ ﮒ﴾ "
وابن عامر و ّ

()4

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ... ﴿- :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾

(سورة هود ،جزء من اآلية )98 :قال ﴿" - :ﯗ﴾ابلياء يف احلالني :سهل ويعقوب وابن شنبوذ
()6
عن قنبل ( ،)5وافق أبو عمرو ويزيد وإمساعيل يف الوصل
﴿ ﯙ﴾بفتح الياء :أبو جعفر وانفع وأبو عمرو (.)8(")7
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿ -ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇﰈﰉﰊ ﰋﰌﰍﰎ (﴾...سورة هود ،جزء من اآلية )81 :قال ﴿" - :ﰃ﴾واببه
هبمزة الوصل :أبو جعفر وانفع وابن كثري وعباس من طريق املوصلي ( )10ومحزة يف الوقف وإن شاء لني
اهلمزة.
()9

( )1مثل ﴿:ﭔ﴾[امللك  ﴿]29ﭺ﴾[العنكبوت ]33

( )2إبمشام الضم كسر أوائلهن (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )228/2ويُعرب عنه بعضهم بضم أوائلها (ابن جماهد ،السبعة ،ط2
( )143/1واملراد ابإلمشام يف هذه األفعال :أن ينحى بكسر أوائلها حنو الضمة وابلياء بعدها حنو الواو ،فهي حركة مركبة من
حركتني كسر وضم؛ ألن هذه األوائل ،وإن كانت مكسورة فأصلها أن تكون مضمومة؛ ألهنا أفعال ما مل يسم فاعله ،فأمشت
تنبيها على ما استحقته هذه األفعال من
الضم داللة على أنه أصل ما يستحقه وهو لغة للعرب فاشية ،وأبقوا شيًا من الكسر ً
االعتالل (أبو شامة ،إبراز املعاين ،د.ط ()321/1

( )3ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )66/1وابن اجلزري ،شرح طيبة النشر ،ط)167/1( 1
( )4النيسابوري غرائب القرآن ،ط)33/ 4( 1
( )5اهلذيل ،الكامل ،ط434/1( 1و)436
( )6ابن مهران ،الغاية ،ط)441/1( 2

( )7أبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ( )266/1وابن مؤمن ،الكنز ،ط)312/2( 1
( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)33/ 4( 1

( ﴿ )9ﰃ ﰄ ﴾هنا ،و[احلجر ،]63:ويف[الدخان ﴿]23:ﭰ ﭱ ﴾ويف [طه ]99:و[الشعراء ﴿]32:ﭕ ﭖ ﴾(ابن
اجلزري ،النشر ،د.ط ()272/2

( )10ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )142/1وابن غلبون ،التذكرة ،ط )394/1( 1بدون رواية العباس.
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﴿ ﰌ ﰍ﴾ابلرفع :ابن كثري وأبو عمرو ( ،)1الباقون ابلنصب " (.)2
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﰃ ﰄ﴾الباء للتعدية إن كانت اهلمزة للوصل من

السرى أو زائدة ،وإن كانت للقطع من اإلسراء (﴿)3ﰌ ﰍ﴾أكثر القراء على النصب ،فاعرتض
أبن الفصيح يف مثله هو البدل؛ ألن الكالم غري موجب فكيف اجتمع القراء على غري فصيح؟ فأجاب
جار هللا ( :)4أبن الرفع بدل من﴿ ﰋ﴾على القياسي ،والنصب مستثىن من قوله ﴿:ﰃ﴾ال من

قوله﴿ﰈﰉ﴾وزيف أبن االستثناء من﴿ ﰃ﴾يقتضي كوهنا غري مسرى هبا ،واالستثناء

من﴿ﰈ

ﰉ﴾يقتضي كوهنا مسرًاي هبا؛ ألن االلتفات بعد اإلسراء ،وميكن أن جياب أبن﴿ ﰃ﴾وإن كان
مطلقا يف الظاهر ،إال أنه يف املعىن مقيد بعدم االلتفات ،إذ املراد أسر أبهلك إسراء ال التفات فيه إال
امرأتك فإنك تسري هبا إسراء مع االلتفات ،فاستثن على هذا إن ش ت من﴿ﰃ﴾وإن ش ت من﴿
ﰈ ﰉ﴾وال تناقض ،وبعضهم-كابن احلاجب-جعل﴿ ﰌ ﰍ﴾يف كلتا القراءتني مستثىن من﴿
ﰈﰉ﴾ومل يستبعد اجتماع القراء على قراءة غري األقوى ،وميكن أن يقال :إمنا اجتمعوا على النصب

ليكون استثناء من ﴿ﰃ﴾إذ لو جعل استثناء من﴿ﰈﰉ﴾لزم أن تكون مأمورة اباللتفات؛ ألن
القائل إذا قال ال يقم منكم إال زيد كان ذلك أمرا لزيد ابلقيام اللهم إال أن جيعل االستثناء منقطعا على
معىن وال يلتفت منكم أحد لكن امرأتك تلتفت فيصيبها ما أصاهبم ،وإذا كان هذا االستثناء منقطعا
كان التفاهتا موجبا للمعصية ،قاله يف الكشاف ،وروي أنه أمر أن خيلفها مع قومها فلم يسر هبا،
واختالف القراءتني الختالف الروايتني ،أقول :يف هذا الكالم خلل ال ميكن اجتماعهما على الصحة،

( )1الداين ،التيسري ،ط )123/1( 2واألهوازي ،الوجيز ،ط)212/1( 1
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)33/ 4( 1

علي الفارسي ،احلجة للقراء السبعة ،ط)369/4( 1
( )3أبو ّ
( )4الزخمشري ،الكشاف ،ط)416/2( 3
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()2( )1

والقراءاتن جيب اجتماعهما على الصحة؛ لتواتر القراءات كلها "
(سورة هود ( :)11اآلايت  03إىل )161
القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ (سورة هود،

اآلية )84 :قال ﴿" - :ﭽ﴾ابلفتح﴿ ﭾ﴾ابإلمالة :أبو جعفر وانفع وأبو عمرو والبزي (،)3
وكذلك روى عن أهل مكة.

﴿ ﮀ ﮁ﴾﴿ ﭔﭕ﴾بفتح الياء فيهما :أبو جعفر وانفع وابن كثري وأبو عمرو (.)5(")4
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ (﴾...سورة هود ،جزء من اآلية )89 :قال ﴿" - :ﮦ﴾كما مر
يف سورة التوبة يف قوله ﴿:ﮤﮥﮦ ﮧ﴾(التوبة" )123 :

()7( )6

القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ... ﴿-ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ

( )1قال أبو حيان"- :وهذا وهم فاحش ،إذ بىن القراءتني على اختالف الروايتني من أنه سرى هبا أو مل يسر هبا ،وهذا تكاذب يف
اإلخبار ،يستحيل أن تكن القراءاتن ومها من كالم هللا –تعاىل -يرتتبان على التكاذب" قال شهاب الدين"- :وحاش هلل أن
ترتتب القراءاتن على التكاذب ،ولكن ما قاله الزخمشري صحيح ،الفرض أنه قد جاء يف التفسري القوالن ،وال يلزم من ذلك
التكاذب ،ألن من قال إنه سرى هبا يعين أهنا سرت هي بنفسها مصاحبة هلم يف أوائل األمر ،مث أخذها العذاب فانقطع سراها،
ومن قال إنه مل يسر هبا ،أي :مل أيمرها ومل أيخذها وأنه مل يدم سراها معهم بل انقطع ،فصح أن يقال :إنه سرى هبا ومل يسر
هبا ،وقد أجاب الناس هبذا وهو حسن" (سراج الدين النعماين ،اللباب ،ط)337/12( 1

( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط )41/4( 1ابختصار

( )3أبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ( )266/1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()163-164/2
( )4ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ()143/1

( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)43/ 4( 1
( )6ينظر [التوبة ]123 :ص 228

( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)43/ 4( 1
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ﰀﰁ﴾(سورة هود ،جزء من اآلية )88 :قال ﴿" - :ﯺ﴾ابلفتح :أبو عمرو وابن عامر وأبو
جعفر وانفع (.)2(")1
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ

( ﴾...سورة هود ،جزء من اآلية )72 :قال ﴿" - :ﮋ﴾ابلفتح :أبو جعفر وانفع وابن كثري وابن
عامر وأبو عمرو (.)4(")3
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾(سورة هود،

اآلية )73 :قال ﴿" -:ﯭﯮ﴾ابإلظهار :ابن كثري وأبو جعفر وانفع وخلف ويعقوب ( )5وعاصم

غري األعشى (.)7(")6

(سورة هود ( :)11اآلايت  164اىل )114
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :وﮭﮮﮯﮰﮱ﴾(سورة هود ،اآلية)124 :

قالَ (" - :وَما يعُ َؤ يّخ ُرهُ) ابلياء :يعقوب واملفضل ( ،)8الباقون ابلنون " (.)9

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞ﴾(سورة
( )1أبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ( )266/1وابن مؤمن ،الكنز ،ط)312/2( 1
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)43/ 4( 1

()3أبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ( )266/1وابن مؤمن ،الكنز ،ط)312/2( 1
( )4النيسابوري ،غرائب القرآنط)43/ 4( 1

( )5ابن اجلزري ،النشر ،د.ط ( )3-4/2والبنا ،إحتاف فضالء البشر ،ط)323/1( 3

( )6وكان األعشى يدغم اتء التأنيث يف الظاء والثاء ،ويظهرها عند حروف الصفري واجليم (احلسن بن حممد ،الروضة ،د.ط (1
)336/

( )7النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)43/ 4( 1
( )8روى زيد عن يعقوب ،وأبو زيد عن املفضل( َوَما يعُ َؤ يّخُرهُ ) ابلياء (ابن سوار ،املستنري ،ط )226/2( 1وابن اجلوزي ،زاد
املسري ،ط )422/2( 1وهي شاذة عن يعقوب.

( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)47/ 4( 1
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هود ،اآلية )123 :قال (" - :يَع ْوَم َأيْييت) إبثبات الياء يف احلالني :ابن كثري وسهل ويعقوب ( )1وافق
علي يف الوصل ( ،)2اآلخرون حبذف الياء " (.)3
أبو جعفر وانفع وأبو عمرو و ّ
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﯔ ﯕ﴾حذف الياء واالكتفاء عنها ابلكسرة كثري يف لغة
()5( )4
هذيل "
﴿ ﯖﯗ﴾بتشديد التاء :البزي وابن فليح (.)6

القراءات الواردة يف قوله تعاىل:

 ﴿-ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ

علي
ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﴾(سورة هود ،اآلية )128 :قال ﴿"- :ﯾ﴾بضم السني :محزة و ّ
وخلف وحفص ( ،)7قيل إنه على حذف اهلمزة من أسعدوا؛ ألن﴿ ﯾ﴾الزم ولكنه قد جاء املسعود
( ،)8اآلخرون بفتحها " (.)9
القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ﴾ (سورة

هود ،اآلية )111 :قال﴿" - :ﭽ ﭾ﴾ابلتخفيف :ابن كثري وانفع وأبو بكر ومحاد ( ،)10الباقون
( )1ابن مهران ،الغاية ،ط 442/1( 2و)443

( )2ابن الباذش ،اإلقناع ،د.ط ( )333/1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()272/2
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)47/ 4( 1

( )4النحاس ،إعراب القرآن ،ط )183/2( 1وأبو شامة ،إبراز املعاين ،د.ط ()326/1
( )5النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)31/4( 1

( )6سبق الكالم على مثلها عند قوله تعاىل ﴿- :ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ[﴾ ...آل عمران ]123:ينظر ص 82
( )7ابن مهران ،املبسوط ،د.ط ( )142/1وسب اخلياط ،املبهج ،د.ط ()333/1

( )8و (سعد) يصلح أن يتع ّدى إىل مفعول ،وأن ال يتع ّدى ،كقولك :سعد زيد وسعده هللا ،وجرب زيد ،وجربه هللا ،فأتى ابللغتني
(ابن خالويه ،احلجة  ،ط )172/1( 4وابن زجنلة ،حجة القراءات ،د.ط ()347/ 1

( )9النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)47/ 4( 1

( )10قرأ محزة والكسائي وحفص عن عاصم﴿ ﯼﯽﯾ﴾[ ]128بضم السني ،وقرأ الباقون بفتحها (الداين ،جامع البيان ،
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ابلتشديد.
مشددا :ابن عامر وعاصم ويزيد ومحزة ( ،)1وكذلك يف «الطارق» ( ،)2الباقون
﴿ﭿ﴾
ً
ابلتخفيف" (.)3
التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﭽ ﭾ﴾من قرأ ابلتخفيف فعلى إعمال املخففة ( )4إذ ال
يلزم من التخفيف إبطال العمل كما يف «مل يكن» «ومل يك» ،ومن قرأ «ملا» مشددا فأصله «ملن ما»
ميما فاجتمع ثالث ميمات ،فحذفت األوىل ختفي ًفا ( ،)5وجاز حذف األوىل وإبقاء الساكنة
قلبت النون ً
التصال الالم هبا ،وجيوز أن يكون أصله «ملا» ابلتنوين-كما يف قراءيت الزهري وسليمان بن أرقم (- )6
أيب ( )7وإن كل ملا ليوفينهم على أن
فحذف فبقي «ملا» ممدودا ،ومعناه ملمومني ،أي :جمموعني ،وقرأ ّ
()8
«إن» انفية و «ملا» مبعىن «إال» كما يف الطارق "
القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ(﴾...سورة هود ،جزء

من اآلية )114 :قال ﴿" - :ﮭ﴾بضمتني :يزيد ( ،)9اآلخرون بفتح الالم " (.)10

التوجيه :قال النيسابوري ﴿"- :ﮭ﴾مجع زلفة ،كظلم وظلمة؛ أي :ساعات﴿ ﮮﮯ﴾قريبة

من آخر النهار ،من أزلفه إذا قربه وازدلف إليه ،وقرئ ( ُزلْ ًفا ) بسكون الالم ،حنو« :بُ ْسرة» و «بُ ْس ٍر»
ط )1228/3( 1واهلذيل ،الكامل ،ط)394/1( 1

( )1أبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ( )263/1وابن اجلزري ،النشر ،د.ط ()271/2
( )2يف قوله تعاىل ﴿- :ﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡ ﴾[الطارق]4:
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)47/ 4( 1
( )4ابن خالويه ،احلجة ،ط)172/1( 4

( )5الفراء ،معاين القرآن ،ط)27/2( 1

( )6أبو حيان ،البحر احمليط ،د.ط ()216/6
( )7أبو حيان ،مرجع سابق

( )8النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)33-34/4( 1

( )9ابن سوار ،املستنري ،ط )229/6( 1وابن مؤمن ،الكنز ،ط)327/2( 1
( )10النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)47/ 4( 1
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()3( )2

( ،)1والزلف :فيمن قرأ بضمتني حنو «بُ ُسر» و «بُ ُسر» "

القراءات الواردة يف قوله تعاىل ﴿- :ﭯﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾(سورة هود ،اآلية )122 :قال﴿" - :ﭸ﴾واببه
األصبهاين عن ورش ومحزة يف الوقف (.)6(")5

القراءات الواردة يف قوله تعاىل﴿- :

()4

بغري مهز:

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

جمهوال ( :)7انفع
ﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠ﴾(سورة هود ،اآلية )123 :قال ﴿" - :ﮕ﴾ ً
وحفص واملفضل (.)8
خطااب
﴿ ﮠ﴾ ً

()9

وكذلك يف آخر «النمل» ( :)10أبو جعفر وانفع وابن عامر ويعقوب

ي
ب لغضاضته ،واحدته بسرة (ابن منظور ،لسان العرب ،ط)38/4( 3
( )1البسر :التمر قبل أن يعُْرط َ
( )2ينظر مادة زلف ،ابن منظور ،مرجع سابق ()137-138/7
( )3النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)36/4( 1

(" )4الفؤاد ،وفؤاد" [هود ]122 :و [اإلسراء ]36 :و [الفرقان ]32 :و [القصص ]12 :و [النجم( ]11 :البنا ،إحتاف فضالء
البشر ،ط)98/1( 3

( )5الداين ،جامع البيان ،ط )338-339/2( 1وتسهل اهلمزة -املفتوحة بعد ضم -إببداهلا و ًاوا (ابن اجلزري ،النشر ،د.ط
()438/1

( )6النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)47/ 4( 1
( )7بضم الياء على ما مل يسم فاعله ،أي :يرد األمر كله إليه ،ومن قرأ ( يعَْريج ُع ) أي :يصري األمر إليه ،وحجتهم

قوله﴿ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﭾ﴾(ابن زجنلة ،حجة القراءات ،د.ط ()333/1

( )8ابن غلبون ،التذكرة ،ط )393/1( 1وابن سوار ،املستنري ،ط )229/2( 1بدون رواية املفضل.
( )9للنيب-عليه السالم-وجلميع الناس ،واملعىن أنه جيزي احملسن إبحسانه واملسيء إبساءته ،واخلطاب يتوجه إىل مجيع الناس،

علي الفارسي ،احلجة للقراء
مؤمنهم وكافرهم ،وهذا ّ
أعم من الياء ،وحجة الياء على :قل هلم :وما ربك بغافل عما يعملون (أبو ّ
السبعة ،ط)387/4( 2

( )10يف قوله تعاىل ﴿- :ﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛ ﴾[النمل]73 :
363

وحفص( ،)1الباقون على الغيبة " (.)2

( )1أبو العز القالنسي ،إرشاد املبتدي ،د.ط ( )263/1وابن مؤمن ،الكنز ،ط)327/2( 1
( )2النيسابوري ،غرائب القرآن ،ط)47/ 4( 1

362

اخلـ ـاتـ ـمـة
قد حتصل يل يف اخلامتة هذه النتائج:

علوما متعددةً،

مع كون "غرائب القرآن ورغائب الفرقان" كتاب تفسري إال أنه احتوى ً
كالقراءات والوقف واالبتداء وكثري من علوم العربية.
اهتمام النيسابوري _ رمحه هللا _ جبانب القراءات حىت أنه مل متر آية مل يذكر ما هبا من

قراءات إال إذا سبق ذكرها.
حيُمد له فصله بني القراءات املتواترة والشاذة إال أنه يؤخذ عليه ترجيحه بني القراءات

املتواترة ،كما أنه أضاف اختيار السجستاين ،وكان حرًاي به االكتفاء إبيراد القراءات العشر املتواترة.
وفهما.
القراءات تثري التفسري وتزيده

ً
وضوحا ً
اهتم النيسابوري ابستنباط األحكام الفقهية املختلفة املرتتبة على اختالف القراءات.

مل يهمل جانب توجيه القراءات ،بل اهتم به خاصةً وأنه خيدم تفسريه.

املقرتحات



إكمال هذه الدراسة والتطبيق على ابقي التفسري إلمتامها.


هذا التفسري.
دراسة مقارنة ملا يف تفسري النيسابوري من قراءات مع من قبله من املفسرين.


دراسة مقارنة هلذا التفسري مع كال التفسريين-الكشاف والتفسري الكبري – وما متيز به



دراسة املسائل النحوية والصرفية يف هذا التفسري.



دراسة الوقف واالبتداء يف هذا التفسري.



دراسة التأويل اإلشاري يف هذا التفسري وما يقبل منه وما ال يقبل.
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فهرس القراءات
الكلمة القرآنية

الصفحة

﴿ ﭑﭓ﴾

63

﴿ ﭤ﴾

64

﴿ﭣ﴾

64

﴿ﭷﭸ﴾

64

﴿ ﮎ﴾

63

﴿ﮏ﴾

63

﴿ ﮐﮑ﴾

63

﴿ ﯞ﴾

66

﴿ﯰ﴾

66

﴿ ﭸﭹ﴾

66

﴿ﮙ﴾

69

﴿ﮛ ﮜ﴾

69

﴿ﯞﯟ﴾

69

﴿ ﭝ﴾

69

﴿ ﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔ﴾

68

﴿ﯰ ﯱﯲ﴾

68

﴿ﮮﮯﮰ﴾

67
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﴿ﯟﯠ﴾

67

﴿ ﯨﯩ﴾

67

﴿ ﯷﯸ﴾

92

﴿ﭣ﴾

92

﴿ﭨ ﭩ﴾

92

﴿ ﭪﭫ﴾

92

﴿ ﭬ﴾

92

﴿ ﮎﮏﮐ﴾

91

﴿ ﭳ﴾

91

﴿ﮄﮅ﴾

91

﴿ ﮉ﴾

92

﴿ ﮊ﴾

92

﴿ﯳﯴ﴾

93

﴿ﮖ﴾

93

﴿ ﮜ﴾

93

﴿ ﭹﭺ﴾

94

﴿ﮣ ﮤ﴾

94

﴿ ﮪﮫ ﮬ﴾

94

﴿ﮆ﴾

93

﴿ ﮌﮍ﴾

93
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﴿ﮠﮡ﴾

93

﴿ﯬ﴾

96

﴿ﯶ﴾

96

﴿ ﯫﯬ﴾

99

﴿ ﭱ ﭲ﴾

98

﴿ ﮯﮰ﴾

98

﴿ ﭩﭪ﴾

98

﴿ ﭵﭶ﴾

98

﴿ﯦ﴾

97

﴿ ﯭﯮ﴾

97

﴿ﯱﯲﯳ﴾

97

﴿ﯢ﴾

82

﴿ ﯬﯭ﴾

82

﴿ﯴ ﯵ﴾

82

﴿ﯻﯼ﴾

81

﴿ﭷ﴾

81

﴿ﮈ﴾

81

﴿ﭒ﴾

82

﴿ﯜ﴾

82

﴿ ﭯ﴾

83
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﴿ ﮤﮥ﴾

83

﴿ﮡ﴾

84

﴿ ﮭ﴾

84

﴿ ﮰ﴾

84

﴿ﭫ﴾

84

﴿ﭵ﴾

83

﴿ ﭼﭽ﴾

83

﴿ﭙ﴾

83

﴿ ﭳ﴾

86

﴿ﰂﰃ﴾

86

﴿ﰋ﴾

86

﴿ﰒ﴾

89

﴿ ﮕ﴾

89

﴿ ﮔﮕ﴾

88

﴿ ﮗ﴾

87

﴿ ﯞ ﯟ﴾

87

﴿ﭩ﴾

87

﴿ ﭮﭯ﴾

87

﴿ ﮕﮖ﴾

72

﴿ﯭ﴾

71
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﴿ﭫﭬ﴾

71

﴿ ﮀﮁ﴾

72

﴿ﮝ﴾

72

﴿ﭦ﴾

74

﴿ﭨ﴾

74

﴿ ﮋﮌ﴾

73

﴿ﮘ﴾

73

﴿ ﮰﮱ﴾

76

﴿ﯜ﴾

76

﴿ ﭻ﴾

79

﴿ﮐ﴾

79

﴿ ﮩ﴾

79

﴿ﯡ﴾

78

﴿ﯮ﴾

78

﴿ﯞ﴾

78

﴿ ﭩ﴾

77

﴿ ﯔ﴾

77

﴿ﯠ﴾

77

﴿ﭒ﴾

122

﴿ﭞ﴾

122
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﴿ﮩ﴾

122

﴿ ﭴ﴾

121

﴿ﮘ﴾

121

﴿ﮛ﴾

121

﴿ﮜ﴾

121

﴿ﯔ﴾

122

﴿ ﯩ﴾

122

﴿ ﭤﭥ ﭦﭧ﴾

122

﴿ﮧﮨ﴾

123

﴿ﯟ﴾

123

﴿ ﭿ﴾

123

﴿ﮀ﴾

124

﴿ﮛ﴾

124

﴿ﯥ﴾

123

﴿ﯧ ﯩ﴾

123

﴿ﮒ ﮓ﴾

126

﴿ﭕ ﭖ﴾

126

﴿ ﭘﭙ﴾

126

﴿ﭞﭟ﴾

126

﴿ﮤ﴾

129
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﴿ ﯚﯛ ﯜ﴾

129

﴿ﯹﯺ﴾

129

﴿ ﯘﯙ﴾

128

﴿ﭥﭦ﴾

128

﴿ﭟ ﭠ﴾

128

﴿ﮩﮪ﴾

127

﴿ ﮬ﴾

127

﴿ﯓ﴾

112

﴿ ﭖ﴾

112

﴿ﮁ ﮂ﴾

112

﴿ﭲﭳﭴ﴾

111

﴿ﮟ﴾

111

﴿ﯘ﴾

111

﴿ﭪ﴾

112

﴿ﭻ﴾ و﴿ ﭾ﴾

112

﴿ ﮊ﴾

112

﴿ﮛ﴾

113

﴿ﭝ﴾

113

﴿ ﯩﯪ﴾

113

﴿ ﭰﭱ﴾

114
373

﴿ﮃ﴾ و﴿ ﮈ﴾

114

﴿ ﯦﯧ﴾

114

﴿ﯔﯕ﴾

113

﴿ ﮝ﴾

113

﴿ ﯺﯻ﴾

113

﴿ ﭟﭠ﴾

116

﴿ ﮖﮗ﴾

116

﴿ﰉ﴾

116

﴿ﭬ﴾

119

﴿ﮟ﴾

119

﴿ ﯡﯢ﴾

117

﴿ﯣ﴾

117

﴿ﯥﯦ﴾

117

﴿ﯲ ﯳ﴾

122

﴿ﭓ﴾و﴿ ﮇﮈ﴾

122

﴿ﭹ﴾

122

﴿ﭟ﴾

121

﴿ﮫ﴾

122

﴿ ﯠ﴾

122

﴿ ﭾ ﭿ﴾

123
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﴿ﮖ﴾

123

﴿ ﮧﮨ﴾

123

﴿ ﭑﭒ﴾

124

﴿ﭯ﴾

124

﴿ﭔ﴾

124

﴿ﮝ﴾

124

﴿ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ﴾

123

﴿ﯙ﴾

123

﴿ ﭭ﴾

126

﴿ ﰀ﴾

126

﴿ ﮊ﴾

129

﴿ﮟ ﮠ﴾

129

﴿ﰏ﴾

129

﴿ﭢﭣ﴾

128

﴿ ﮇﮈ ﴾

128

﴿ ﯱ﴾

127

﴿ﮈ﴾

127

﴿ ﭒﭓ﴾

132

﴿ ﯛﯜ﴾

131

﴿ ﯣﯤ﴾

131
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﴿ﯧﯨ﴾

132

﴿ﯶ ﯷ﴾

132

﴿ ﭮ﴾

132

﴿ ﯞ﴾

133

﴿ﮰﮱ﴾

133

﴿ﯣ﴾

133

﴿ﯥ﴾

134

﴿ﭢ﴾

134

﴿ ﮦ﴾

133

﴿ ﯞﯟ﴾

133

﴿ ﯡ ﯢ﴾

136

﴿ ﭬ﴾

136

﴿ﭳﭴ﴾

139

﴿ﮆ﴾

139

﴿ﮐ ﮑ﴾

139

﴿ﯿ ﰀ﴾

139

﴿ﯕ﴾

141

﴿ ﭛﭜ﴾

141

﴿ﭠ﴾

141

﴿ﮬﮭ﴾

142
376

﴿ﯛ ﯜ﴾

142

﴿ ﯤﯥ﴾

143

﴿ ﭧ﴾

143

﴿ﭹ﴾

144

﴿ﮝ﴾ و﴿ﮠ﴾

144

﴿ ﮩ ﮪﮫ﴾

144

﴿ﮬ﴾

144

﴿ﮰ ﮱ﴾

144

﴿ﰝﰞ﴾ و﴿ﰡ﴾

143

﴿ﮨ ﮩ﴾

146

﴿ﮯ﴾

146

﴿ﯛ﴾

149

﴿ﭫ ﭬ﴾

149

﴿ ﮠ﴾

149

﴿ﯽ﴾

148

﴿ ﭫﭬ ﭭ﴾

148

﴿ﯷ﴾

148

﴿ ﭱ﴾ و﴿ﭼ﴾

148

﴿ﮃ﴾

147

﴿ ﮄ﴾

147
377

﴿ﯔ﴾

147

﴿ﭶ﴾ و﴿ﮡ﴾

147

﴿ ﮊ ﮋﮌ﴾

132

﴿ﮓ﴾

131

﴿ﮕ﴾

131

﴿ ﮜﮝﮞ﴾

131

﴿ﯜﯝﯞ﴾

131

﴿ ﰆ﴾

132

﴿ ﭛﭜ﴾

132

﴿ﭖ﴾

132

﴿ﭰﭱﭲ﴾

132

﴿ﯘ﴾

133

﴿ﯛﯜﯝ﴾

133

﴿ﭥ﴾

134

﴿ ﮒ﴾

134

﴿ ﯲ﴾

134

﴿ﭬ﴾ و﴿ ﭮﭯ﴾

133

﴿ﮋ﴾

133

﴿ﰊ﴾

136

﴿ﭩﭪ﴾

136
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﴿ ﮮ﴾

139

﴿ﯚ﴾

139

﴿ﯬ﴾

139

﴿ ﰀ ﰁ﴾

138

﴿ﮇ﴾

138

﴿ﯖ﴾

137

﴿ﭝ﴾

137

﴿ﮠ﴾

162

﴿ ﮫﮬ﴾

162

﴿ ﯱﯲ﴾

162

﴿ﭛ﴾ و﴿ﭞ﴾

162

﴿ﮙ﴾

161

﴿ﯵ﴾

161

﴿ﭠ﴾

162

﴿ﭡ﴾

162

﴿ ﭣ﴾

162

﴿ﮉ﴾

162

﴿ ﭙﭚ﴾

163

﴿ﭽ﴾

163

﴿ﮃﮄ﴾

163
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﴿ ﮙ﴾

163

﴿ ﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙ﴾

164

﴿ ﭹ ﭺﭻ﴾

166

﴿ ﮊ﴾

166

﴿ﯘﯙ﴾

166

﴿ ﭔﭕ﴾

166

﴿ ﭗﭘ﴾

169

﴿ﮤ ﮥﮦ ﮧ﴾

169

﴿ﯶ﴾

169

﴿ ﭓﭔ﴾

169

﴿ﭸ﴾

168

﴿ ﭺﭻ ﭼ ﴾

168

﴿ﮃ﴾

168

﴿ ﭔﭕ﴾

167

﴿ﭻ﴾

167

﴿ﮒﮓ﴾

167

﴿ ﮣ ﮤ﴾

167

﴿ﮨ﴾

192

﴿ ﯗﯘ﴾

192

﴿ ﯣﯤ﴾

191
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﴿ ﭮﭯ﴾

193

﴿ ﮟ﴾

193

﴿ ﭲ﴾

193

﴿ﭼ﴾

194

﴿ﭾ﴾

194

﴿ ﭶ﴾

194

﴿ﮃ ﮄ﴾

193

﴿ ﭥﭦﭧ﴾

193

﴿ﭫ ﭬ﴾

196

﴿ ﭰ﴾

196

﴿ ﭺﭻ﴾

196

﴿ﮒ ﮓﮔ﴾

196

﴿ﮫ﴾

199

﴿ﯴ ﯵ﴾

199

﴿ﰆ﴾

198

﴿ﭥﭦ﴾

198

﴿ ﭨ﴾

198

﴿ ﭪﭫ ﭬ﴾

198

﴿ ﮓ﴾

197

﴿ﮘﮙﮚﮛ﴾

197
311

﴿ ﯧ﴾

182

﴿ ﯨ﴾

182

﴿ﯴ﴾

182

﴿ ﭝﭞ﴾

182

﴿ﭱ ﭲ﴾

181

﴿ ﭳﭴ﴾

181

﴿ ﮏ﴾

181

﴿ﭯ﴾

182

﴿ ﭬﭭ﴾

182

﴿ ﯣ﴾

182

﴿ﭗ﴾

183

﴿ ﭮ﴾

183

﴿ ﮄ ﮅ﴾

184

﴿ﮢ﴾

184

﴿ ﭑ ﭒ﴾

184

﴿ ﭡ﴾

183

﴿ ﮓ﴾

183

﴿ ﮜ﴾

186

﴿ ﮣﮤ﴾

186

﴿ﯴ﴾

189
313

﴿ ﭜ﴾

189

﴿ ﮠ﴾

188

﴿ﯓ﴾

188

﴿ﯣﯤ﴾

188

﴿ﯴ﴾

188

﴿ﭘ﴾

188

﴿ﮁ﴾

187

﴿ ﮉ﴾

187

﴿ﯘ ﯙ﴾

187

﴿ ﯮ﴾

172

﴿ ﭓﭔ﴾

172

﴿ﭗ﴾

172

﴿ﭸ ﭹ﴾

172

﴿ﮉ﴾

172

﴿ ﮰﮱ﴾

171

﴿ﯰ﴾ و﴿ﯲﯳ﴾

171

﴿ ﭜﭝﭞ﴾

171

﴿ ﭪﭫﭬ﴾

172

﴿ﭟ ﭠ﴾

172

﴿ﮍ﴾

173
313

﴿ ﮒ﴾

173

﴿ﮔ﴾

173

﴿ ﯞﯟﯠ﴾

174

﴿ ﭡ﴾

174

﴿ﭵ﴾

174

﴿ﮇ﴾

173

﴿ﯸ﴾

173

﴿ﯻ﴾

173

﴿ﭮ﴾

176

﴿ ﭻ﴾

176

﴿ ﯞﯟ ﯠ﴾

176

﴿ ﭑ ﭒ﴾

179

﴿ﭒ﴾

179

﴿ﭻ﴾

179

﴿ﯞ﴾

178

﴿ﯪ﴾

178

﴿ﭨﭩﭪ﴾

177

﴿ﮖ﴾

177

﴿ﯕ﴾

222

﴿ﯶ﴾

222
312

﴿ ﰅﰆ﴾

222

﴿ﰉ﴾

222

﴿ ﰋ﴾

222

﴿ ﭑﭒ ﭓ﴾

221

﴿ ﭶﭷ﴾

221

﴿ ﮎ﴾

221

﴿ﮗ﴾

222

﴿ﯚ﴾

222

﴿ﭛ﴾

224

﴿ﭳﭴ﴾

224

﴿ﭷ﴾

224

﴿ ﭝ﴾

223

﴿ﭭ ﭮ﴾

223

﴿ ﮇﮈ﴾

223

﴿ ﮒﮓ﴾

226

﴿ ﯣﯤﯥ﴾

226

﴿ﭷ﴾

226

﴿ ﮒﮓ﴾

226

﴿ ﭔﭕ﴾

229

﴿ﯓ﴾

229
315

﴿ ﮭﮮ﴾

229

﴿ ﯔ﴾

228

﴿ﯡ﴾

228

﴿ﯾ﴾

228

﴿ﮎﮏﮐ﴾

227

﴿ ﮠ﴾

227

﴿ ﮣ﴾

227

﴿ ﮥﮦﮧ ﮨ﴾

227

﴿ﯞﯟﯠﯡ ﴾

227

﴿ﭗﭘ﴾

212

﴿ ﮒﮓ﴾

212

﴿ ﭮ﴾

213

﴿ ﮱ﴾

213

﴿ ﯖﯗ﴾

214

﴿ﮃ﴾

214

﴿ﮊ ﮋ﴾

214

﴿ ﭑ﴾

213

﴿ﮂ﴾

213

﴿ﮯ﴾

213

﴿ﯔﯕ﴾

216
316

﴿ﮝﮞ﴾

216

﴿ﮪ﴾

219

﴿ﭒﭓ﴾

219

﴿ﮩ ﮪ﴾

219

﴿ ﭑﭒ﴾

219

﴿ﭗ﴾

219

﴿ﯬ ﯭ﴾

218

﴿ ﮗﮘ﴾

218

﴿ ﯠﯡ﴾

217

﴿ﭵ﴾

217

﴿ﭽ﴾

217

﴿ﯡﯢ﴾ و﴿ ﯤ ﯥ﴾

222

﴿ﯫ﴾

222

﴿ ﭞﭟ﴾

221

﴿ ﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟ﴾

221

﴿ﮂ﴾

221

﴿ ﮟﮠ﴾

222

﴿ ﮣﮤ﴾

222

﴿ﭾ﴾

222

﴿ﯗﯘﯙ﴾

223
317

﴿ ﯰ﴾

223

﴿ﭢ﴾

224

﴿ﭕ﴾

224

﴿ ﮤﮥ﴾

224

﴿ﯲ﴾

224

﴿ ﭑ ﭒ﴾

223

﴿ﮈﮉ﴾

223

﴿ ﮖ﴾

223

﴿ﮗ﴾

223

﴿ﮬ ﮭ﴾

226

﴿ﮮ﴾

226

﴿ﯦﯧﯨ﴾

226

﴿ﭻ﴾

229

﴿ﯩ﴾

229

﴿ﭔ﴾

228

﴿ﮜ﴾

228

﴿ ﭛﭜ﴾

228

﴿ ﮄﮅ﴾

228

﴿ ﭑ﴾

231

﴿ﭱ﴾

231
311

﴿ﮜﮝ ﮞ﴾

232

﴿ ﯛ﴾

232

﴿ﯬ﴾

233

﴿ﭙ﴾

233

﴿ ﮑﮒﮓ﴾

233

﴿ ﭠ ﭡﭢ﴾

233

﴿ﭦ ﭧ﴾

234

﴿ﭴﭵ﴾

234

﴿ ﭫﭬﭭ﴾

234

﴿ ﮄ ﮅ﴾

234

﴿ﯡ﴾

233

﴿ﭨ﴾

233

﴿ﭬ﴾

233

﴿ﮧ﴾

236

﴿ﭹ﴾

236

﴿ ﮧ﴾

236

﴿ ﰈ﴾

239

﴿ﭻﭼ﴾

239

﴿ﰞ﴾

238

﴿ ﭤﭥ﴾

237
319

﴿ ﭪ﴾

237

﴿ﮀﮄ ﮅ﴾

237

﴿ ﯴ﴾

237

﴿ﰏ ﰐ﴾

242

﴿ ﮖ﴾ و﴿ﮚ﴾

242

﴿ﯫ﴾

242

﴿ﯾ﴾

241

﴿ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ﴾

241

﴿ ﭧ﴾

242

﴿ ﭻ ﭼ ﭽ﴾

242

﴿ ﰁ ﰂ﴾

242

﴿ ﭪﭫ﴾

243

﴿ ﯚﯛ﴾

243

﴿ ﯵ﴾

244

﴿ ﭖﭗ﴾

244

﴿ ﭭﭮ﴾

244

﴿ﮄ﴾

243

﴿ ﮔ﴾

243

﴿ﮁ﴾

246

﴿ ﮩﮪ﴾

246
391

﴿ ﯓﯔ﴾

246

﴿ﯞﯟ﴾

248

﴿ﯠ ﯡ﴾

248

﴿ﯓﯔﯕ﴾

248

﴿ ﮢﮣ﴾

248

﴿ ﯧﯨ﴾

247

﴿ﰀ﴾

247

﴿ﰂ﴾

232

﴿ﭘﭙ﴾

232

﴿ﭦﭧ﴾

232

﴿ﯔﯕ﴾

232

﴿ﰈ﴾

231

﴿ ﭺﭻ﴾

231

﴿ﮓ﴾

231

﴿ﮧ﴾

232

﴿ﮨﮩ﴾

232

﴿ ﭙﭚ﴾

233

﴿ ﭞ﴾

233

﴿ﭥ ﭦ﴾ و﴿ ﭮﭯ﴾

234

﴿ﯬ﴾

234
391

﴿ ﭚﭛ﴾

234

﴿ ﮁﮂ﴾

234

﴿ﮊ﴾

234

﴿ﮔ﴾

233

﴿ﮪﮫ ﮬ﴾

233

﴿ﯓ﴾

233

﴿ ﯞ﴾

236

﴿ﰃ﴾

236

﴿ ﮗﮘ﴾

239

﴿ﯗ﴾

239

﴿ﯙ﴾

239

﴿ ﰃ﴾

239

﴿ﰌ ﰍﰎ﴾

238

﴿ ﭽﭾ﴾

237

﴿ ﮀﮁ﴾

237

﴿ ﭔﭕ﴾

237

﴿ﮦ﴾

237

﴿ ﯺ﴾

262

﴿ﮋ﴾

262

﴿ﯭﯮ﴾

262
393

﴿ﮭ ﮮ﴾

262

﴿ ﯔﯕ﴾

261

﴿ ﯖﯗ﴾

261

﴿ﯾ﴾

261

﴿ ﭽ ﭾ﴾

261

﴿ ﭿ﴾

262

﴿ﮭ﴾

262

﴿ﭸ﴾

263

﴿ﮕ﴾

263

﴿ﮠ﴾

263

393

فهرس األحاديث النبوية واآلاثر
الصفحة

طرف احلديث
إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ،من يهده هللا فال مضل له...

1

خريكم من تعلم القرءان ...

1

أن رجال من أهل الكتاب جاء إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم-فقال :اي أاب القاسم ،إن
هللا ميسك السماوات يوم القيامة على أصبع...

احلَ ْم ُد
الريحي يم﴾آيةْ ﴿ ،
الر ْمحَ ين َّ
قرأ رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-فاحتة الكتاب فعد﴿ بي ْس يم هللاي َّ

يََّّللي َر يّب الْعالَ يم َني﴾...

19
17

أال أخربك آبية مل تنزل على أحد بعد سليمان بن داود غريي؟ ...

22

كيف تقول إذا قمت إىل الصالة؟ قال :أقول «احلمد هلل» ...

22

أنه كان إذا افتتح السورة يف الصالة يقرأ «بسم هللا الرمحن الرحيم» وكان يقول :من ترك
قراءهتا ...

ناك َسْبعاً يمن الْم ي
ثاين) (احلجر )89 :قال :فاحتة الكتاب...
يف قوله( َولََق ْد آتَعْي َ
َ َ
يقول هللا سبحانه «قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني ،فإذا قال العبد:

َّالر ْمحَ ين َّالريحي يم﴾ قال هللا :جمدين عبدي ...

22
22

﴿ بيس يم هللاي
ْ

22

ما أعظم آية يف كتاب هللا؟ قال :بسم هللا الرمحن الرحيم...

22

كان يفتتح الصالة ابلتكبري والقراءة ابحلمد هلل رب العاملني

21

قال يف سورة امللك :إهنا ثالثون آية

21
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فهرس األعالم
العـ ـل ـ ـ ـم

الصفحة

(أ)
إبراهيم بن أمحد اخلرقي

36

إبراهيم بن محاد

37

إبراهيم بن زريب

31

إبراهيم بن كعب املوصلي

37

إبراهيم بن نصر بن عبد العزيز املقري

32

إبراهيم بن يونس الرازي

48

ابن األثري اجلزري= أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي

34

أمحد بن إبراهيم الفقيه

44

أمحد بن احلسني بن مهران

34

أمحد بن محاد املقري

43

اخلراز
علي ّ
أمحد بن ّ
علي البغدادي السمسار
أمحد بن علي= أبو ّ

48
33
44

أمحد بن فرج الضرير= أبو جعفر

أمحد بن حممد بن أمحد أبو نصر السمرقندي = ابحلدادي

34

أمحد بن حممد بن رستم الطربي

33

أمحد بن حممد بن عبد هللا بن القاسم بن انفع بن أيب بزة البزي

42

أمحد بن حممد بن عون القواس

42

أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد

49

أمحد بن واصل= أيب واصل

33

أمحد بن حيىي بن عبد هللا أبو العباس الوكيل

39
395

أمحد بن يزيد احللواين

46

إدريس بن عبد الكرمي احلداد

33

إسحاق بن أمحد اخلزاعي املكي

41

إمساعيل بن عبد هللا

42

إمساعيل بن جعفر بن كثري األنصاري

43

أيوب بن متيم

46

أيوب بن املتوكل البصري

38
(ب)
33

ب ّكار بن أمحد املقري
(ت)
(ث)
(ج)
جبلة بن مالك النضري

31

جعفر بن غالب اليشكري

47
(ح)

حامت بن إسحاق املوصلي= أبو قبيصة

38

احلسن بن احلسني الصواف

37

احلسن بن عباس الرازي

43

ازي=ابن القريع
احلسن بن عبد هللا املقري=الطر ّ

49
43

علي بن بشار النحوي
احلسن بن ّ

49

احلسن بن مهران

احلسنون بن اهليثم

48

احلسني بن متيم أبو عبد هللا البزار البصري

38

علي بن محاد األزرق
احلسني بن ّ

48
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احلسني بن حممد احلداد

41

حفص بن أيب داود سليمان بن املغرية البزاز األسدي

48

حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري= أبو عمر

38

محاد بن أيب زايد

32

محدويه بن ميمون الزجاج

33

محزة بن حبيب الزايت

31
(خ)

خالد بن خالد الصرييف

32

خلف بن هشام البزاز

32
(د)

داود بن شبل

42

داية= أبو بكر بن عبد هللا بن حممد بن األسدي الرازي

28

(ذ)
(ر)
الرازي= حممد بن عمر بن احلسني

13

الرافعي= عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي بن الفضل

17

رجاء بن عيسى بن رجاء اجلوهري= أبو املستنري

31

روح بن عبد املؤمن أبو احلسن اهلذيل

39

رويس= حممد بن املتوكل أبو عبد هللا اللؤلؤي البصري

39

(ز)
39

زَّابن بن العالء البصري= أبو عمرو

الزخمشري= حممود بن عمر بن أمحد أبو القاسم

26

زمعة بن صاحل

43

زيد بن أمحد بن إسحاق

39
397

الزينيب= حممد بن موسى بن حممد بن سليمان ،أبو بكر الزينيب اهلامشي البغدادي

42

(س)
السجاوندي= حممد بن طيفور أبو عبد هللا السجاوندي

23

السرندييب= أبو القاسم

41

سعيد بن أوس األنصاري= أبو زيد

31

سعيد بن جبري

39

سليمان بن أيب القاسم جناح أبو داود املقرئ = أيب جناح

42

سليمان بن مسلم= ابن مجاز

39

سليم بن عيسى احلنفي

32

سهل بن حممد بن عثمان السجستاين= أبو حامت

38

سويد بن عبد العزيز

49
(ش)

شباب بن خليفة

37

شبل بن عباد

42

شجاع بن أيب نصر اخلراساين= أبو نعيم

37

شعبة بن عياش

47

شعيب بن أيوب بن زريق الصريفيين

32

شعيب بن مرة

43
(ص)
38

صاحل بن زايد السوسي= أبو شعيب
(ض)
(ط)

47

الطيب بن إمساعيل= أبو محدون

391

(ظ)
(ع)
عاصم بن هبدلة األسدي

48

عامر بن صاحل املوصلي املعروف أبوقية= أبو الفتح

38

عباس بن فضل األنصاري

37

العباس بن الوليد بن مرداس

34

الرب ُمج َّي
عبد احلميد بن صاحل ُ
عبد الرمحن بن عبدوس= أىب الزعراء

47
38

عبد الرمحن قلوقا

32

عبد هللا بن أمحد بن بشري بن ذكوان الدمشقي

46

عبد الصمد بن حممد

47

عبد هللا بن صاحل العجلي

32

عبد هللا بن عامر اليحصيب الشامي

46

عبد هللا بن كثري املكي

42

عبد الوهاب بن فليح

41

علي بن محزة الكسائي
ّ

33
41

علي بن زوابة القزاز
ّ

36

علي بن سليم
ّ

33

علي بن أيب نصري النحوي
ّ

31

عمر بن شبة= أبو زيد

عمرو بن الصباح= أبو حفص

47

ابن أيب عون القاضي

42

عيسى بن وردان

36
(غ)
399

(ف)
46

الفضل بن شاذان بن عيسى= أبو العباس الرازي
(ق)
القاسم بن يزيد الوزان

32

قالون= عيسى بن مينا بن وردان الزرقي

43

قتيبة بن مهران اآلزاذاين

34

علي بن إمساعيل
القفال الكبري= حممد بن ّ

117

قنبل= حممد بن عبد الرمحن بن خالد بن حممد بن سعيد بن جرجة

42

(ك)
(ل)
33

الليث بن خالد
(م)
جماهد بن جرب

39

حممد بن أمحد بن إبراهيم املقرئ

34

حممد بن أمحد بن األشعث اجليزي

43

حممد بن أمحد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ = ابن شنبوذ

41

حممد بن أمحد الرقي

38

حممد بن أمحد املروزي

44

حممد بن إدريس األشعري املعروف ابلديداين

34

حممد بن إسحاق بن أعني الربعي

42

حممد بن إسحاق البخاري

44

حممد بن حبيب الشموين

32

حممد بن احلسن بن دريد= أيب بكر

38
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حممد بن احلسن املعروف ابلنقاش املوصلي

42

حممد بن احلسن بن يعقوب بن احلسن بن مقسم اإلمام أبو بكر البغدادي

38

حممد بن رومي

37

حممد بن سبعون

41

حممد بن سعدان النحوي

33

حممد بن سليمان

33

حممد بن شاذان اجلوهري

32

حممد بن عبد الرحيم األصفهاين

44

حممد بن عبد هللا بن فليح

43

حممد بن عيسى األصفهاين

33

حممد بن عيسى بن بندار اجلصاص

41

حممد بن غالب= أبو جعفر األمناطي البغدادي

37

حممد بن غالب= أبو جعفر الصرييف الكويف

32

حممد بن مرثد التميمي

43

مر بن احلر الربعي = اببن األخرم
حممد بن النضر بن ّ

49

حممد بن هارون= أبو بكر التمار

39

حممد بن هارون املروزي= أبو نشي

43

عي
حممد بن حيىي ال ُقطَ ّ
حممد بن حيىي الكسائي

31
33

مسبح بن حامت

38

مصعب بن إبراهيم الزهري

43

معروف بن مشكان

42

الضيب
املفضل بن حممد ّ

32
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37

موسى بن عبد هللا اهلامشي
(ن)
انفع بن أيب نعيم املدين

43

نصر بن يوسف النحوي أبو املنذر

34
(ه)

هارون بن موسى بن شريك= األخفش

49

هبة هللا بن جعفر بن حممد بن اهليثم

44

هبرية بن حممد التمار

48

هشام بن عمار

49
(و)

علي بن أمحد بن حممد بن علي
الواحدي= أبو احلسن ّ
ورش= عثمان بن سعيد املصري

وهب بن واضح= أبو االخري

33
44
42

(ي)
حيىي بن آدم القرشي

47

الذماري
حيىي بن احلارث
ّ
حيىي بن املبارك اليزيدي

46
38

حيىي بن حممد العليمي األنصاري

32

يزيد بن القعقاع القاري املدين= أبو جعفر

36

يعقوب بن إسحاق احلضرمي

39

يعقوب بن خليفة بن سعد بن هالل األعشى

32
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فهرس األشعار

البيت أو جزء منه

الصفحة

فلسنا ابجلبال وال احلديدا

73

حني عاتبت املشيب على الصبا
على َ

133

فزججتها مبزجة  ...زج القلوص أيب مزاده

161

بني ذراعي وجبهة األسد

161
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فهرس املصادر واملراجع
القرآن الكرمي ،برواية حفص عن عاصم إال ما ذكر املؤلف برو ٍ
اايت أخرى.
-1أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي ،معجم مقاييس اللغة ،د.ط ،د.م ،حتقيق :عبد
السالم حممد هارون) دار الفكر1377 ،هع1797/م( .
-2أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،د.م ،حتقيق:
شعيب األرنؤوط وعادل مرشد وآخرون ،إشراف :د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،ط( ،1مؤسسة

الرسالة 1231 ،هع  3111/م).

-3األخفش ،أبو احلسن اجملاشعي ابلوالء ،معاين القرآن ،حتقيق :الدكتورة هدى حممود فراعة،
ط( ،1القاهرة :مكتبة اخلاجني 1411،هع  1772/م( .
-4األدهنوي ،أمحد بن حممد ،طبقات املفسرين ،حتقيق :سليمان بن صاحل اخلزي ،ط،1
(السعودية :مكتبة العلوم واحلكم1419 ،هع1779 /م).
-5األزهري ،حممد بن أمحد ،أبو منصور ،معاين القراءات ،ط( ،1السعودية :مركز البحوث
يف كلية اآلداب -جامعة امللك سعود 1412 ،هع  1771-م( .
-6األسفراييين ،عبد القاهر بن طاهر بن حممد ،الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية ،ط،2
(بريوت :دار اآلفاق اجلديدة1799 ،م).

علي بن حممد بن عيسى ،شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ،ط( ،1بريوت:
-7األ ْ
ُمشُوينّ ،

دار الكتب العلمية1417 ،هع1778 /مع( .

-7األنباري ،عبد الرمحن بن حممد بن عبيد هللا ،نزهة األلباء يف طبقات األداء ،حتقيق:
إبراهيم السامرائي ،ط( ،1األردن :مكتبة املنار9065 ،هع9175 /م).
علي بن إبراهيم بن يزداد ،الوجيز يف شرح قراءات القرأة الثمانية
-1األ َْه َوازي ،احلسن بن ّ

أئمة األمصار اخلمسة ،حتقيق :دريد حسن أمحد ،ط )،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي 2662 ،م .
(
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علي بن أمحد بن خلف ،اإلقناع يف القراءات السبع ،د.ط ،د.ت،
-96ابن الباذش ،أمحد بن ّ

(مصر :دار الصحابة للرتاث( .

-99البخاري ،حممد بن إمساعيل ،صحيح البخاري ،د.م ،حتقيق :حممد زهري بن انصر الناصر،

ط )9دار طوق النجاة  9022،هع).

-92البكري ،عبد هللا بن عبد العزيز بن حممد ،معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع،

ط( 3بريوت :عامل الكتب 1423 ،هع( .

-91ابن بليمة ،احلسن بن خلف بن عبد هللا ،تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات يف

القراءات السبع ،حتقيق :سبيع محزة حاكمي ،ط( ،1اململكة العربية السعودية :دار القبلة للثقافة
اإلسالمية1427 ،ه1788 /م( .

-90البنا ،أمحد بن حممد الدمياطي ،إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر ،حتقيق:

أنس مهرة ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية2660 ،هع9027 /م).
علي بن موسى ،السنن الكربى ،حتقيق :حممد عبد القادر
 -13البيهقي ،أمحد بن احلسني بن ّ

عطا ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية 1424 ،هع  2223/م).

علي بن موسى ،شعب اإلميان ،حققه وراجع نصوصه
 -16البيهقي ،أمحد بن احلسني بن ّ

العلي عبد احلميد حامد ،أشرف على حتقيقه وختريج أحاديثه :خمتار أمحد
وخرج أحاديثه :الدكتور عبد ّ
الندوي ،ط( ،1اململكة العربية السعودية :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ابلرايض ابلتعاون مع الدار
السلفية ببومباي 1423 ،هع  2223-م( .
-19الثعليب ،أمحد بن حممد بن إبراهيم ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،حتقيق :اإلمام
أيب حممد بن عاشور ،مراجعة وتدقيق :األستاذ نظري الساعدي ،ط( ،1بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب 1422 ،هع  2222/م( .
 -97ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن حممد بن يوسف ،حتبري التيسري يف القراءات العشر،

حتقيق :أمحد حممد مفلح القضاة ،ط( ،1األردن :دار الفرقان9029،هع 2666 /م).

 -17ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن حممد بن يوسف ،شرح طيبة النشر يف القراءات ،ضبطه

وعلق عليه :أنس مهرة ،ط( ،2بريوت :دار الكتب العلمية 1422 ،هع  2222 /م( .
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 -26ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن حممد بن يوسف ،غاية النهاية يف طبقات القراء ،د.م،
عين بنشره ألول مرة ج برجسرتاسر (مكتبة ابن تيمية9159 ،هع)

- 29ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن حممد بن يوسف ،منت طيبة النشر يف القراءات العشر،

حتقيق :حممد متيم الزغيب ،ط( ،1جدة :دار اهلدى9090 ،هع 9110 /م).

 -22ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن حممد بن يوسف ،النشر يف القراءات العشر ،د.ط

د.م ،د.ت ،حتقيق :على حممد الضباع( ،املطبعة التجارية الكربى( .
لي
علي أبو بكر الرازي ،أحكام القرآن ،حتقيق :عبد السالم حممد ع ّ
-21اجلصاص ،أمحد بن ّ
شاهني ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية1413 ،هع1774/م( .
-20مجال الدين حممد شرف ،عمدة املبتدئني وتذكرة املنتهني يف معرفة كيفية الوقف على

اهلمز حلمزة وهشام من الشاطبية ،ط( ،1طنطا :دار الصحابة للرتاث1233 ،هع3113 /م).
-25ابن جين ،عثمان بن جين املوصلي ،احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح
عنها ،د.ط ،د.م( ،وزارة األوقاف ،اجمللس األعلى للش ون اإلسالمية1422 ،هع1777 /م).
علي بن حممد ،زاد املسري يف علم
-26ابن اجلوزي ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن ّ
التفسري ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي ط( ،1بريوت :دار الكتاب العريب 1422 ،هع( .
-29اجلوهري ،أبو نصر إمساعيل بن محاد ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،حتقيق :أمحد
عبد الغفور عطار ،ط( ،4بريوت :دار العلم للماليني 1429 ،هع  1789/م( .
-27حاجي خليفة ،مصطفى بن عبد هللا ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،
د.ط( ،بغداد :مكتبة املثىن1741 ،م).
علي بن حممد بن أمحد ،هتذيب التهذيب ،ط( ،1اهلند:
-27ابن حجر العسقالين ،أمحد بن ّ

مطبعة دائرة املعارف النظامية1326 ،هع( .

علي ،اجلىن الداين يف حروف املعاين ،حتقيق :د فخر
-32حسن بن قاسم بن عبد هللا بن ّ
الدين قباوة واألستاذ حممد ندمي فاضل ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية 1413 ،هع  1772 /م .
(
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-31احلسن بن حممد بن إبراهيم ،الروضة يف القراءات اإلحدى عشرة ،د.ط ،د.م ،رسالة
دكتوراه ،كلية أصول الدين( ،السعودية :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية1413 ،ه) ،حتقيق:
نبيل بن حممد إبراهيم آل إمساعيل ،إشراف الدكتور :عبد العزيز بن أمحد إمساعيل.
-32احلموي ،ايقوت بن عبد هللا ،معجم األداء = إرشاد األريب إىل معرفة األديب ،حتقيق:
إحسان عباس ،ط( ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي 414 ،هع  1773 /م).

علي ،البحر احمليط يف التفسري ،د.ط ،حتقيق :صدقي
 -33أبو حيان ،حممد بن يوسف بن ّ

حممد مجيل( ،بريوت :دار الفكر 1422 ،هع( .

 -34ابن خالويه ،احلسني بن أمحد ،إعراب القراءات السبع وعللها ،حتقيق :عبد الرمحن بن

سليمان العثيمني ،ط( ،1القاهرة :مكتبة اخلاجني1413 ،ه1772 /م( .

-33ابن خالويه ،احلسني بن أمحد ،احلجة يف القراءات السبع ،حتقيق :د .عبد العال سامل

مكرم ،ط( ،4بريوت :دار الشروق 1421 ،هع( .
-36ابن خالويه ،احلسني بن أمحد ،خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع ،د.ط ،د.ت،
(القاهرة :مكتبة املتَنيب( .
-17ابن خلكان ،أمحد بن حممد بن إبراهيم ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،د.ط،

د.ت ،حتقيق :إحسان عباس (بريوت :دار صادر( .
-17الداين ،عثمان بن سعيد ،التيسري يف القراءات السبع ،حتقيق :اوتو تريزل ،ط( ، 2بريوت:
دار الكتاب العريب1424 ،هع1784 /م( .
 -37الداين ،عثمان بن سعيد ،جامع البيان يف القراءات السبع املشهورة ،حتقيق :حممد

صدوق اجلزائري ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية2223 ،م1426 /ه( .

- 06الداين ،عثمان بن سعيد ،املقنع يف رسم مصاحف األمصار ،د.ط ،د.ت ،حتقيق :حممد
الصادق قمحاوي (القاهرة :مكتبة الكليات األزهرية( .
-41ابن أيب داود ،عبد هللا بن سليمان بن األشعث ،املصاحف ،حتقيق :حممد بن عبده ،ط،1
(القاهرة :الفاروق احلديثة1423 ،هع 2222/م( .
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-42الذبياين ،ديوان النابغة الذبياين ،مشكل إعراب األشعار ،د.ط ،شرحه :حممد بن إبراهيم
علي اهلروط ،الكرك-جامعة مؤتة ،املكتبة الوطنية
بن حممد احلضرمي (ت  627ه) حتقيق :الدكتور ّ
(1314ه1772-م).
-01الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان ،سري أعالم النبالء ،د.م ،حتقيق :جمموعة من احملققني
إبشراف الشيخ شعيب األرانوؤط ،ط( 1مؤسسة دار الرسالة9065 ،هع9175 /م).
-00الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان ،معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،د.م،
ط( ،1دار الكتب العلمية 1419 ،هع1779 /م).

لي حممد
 -43الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،حتقيق :ع ّ

البجاوي ،ط( ،1بريوت :دار املعرفة للطباعة والنشر 1382 ،هع  1763/م( .

-26الرازي ،حممد بن عمر بن احلسن ،مفاتيح الغيب=التفسري الكبري ،ط( 3بريوت :دار
إحياء الرتاث العريب1231 ،هع).

-49الرافعي ،عبد الكرمي بن حممد الرافعي ،فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبري،

د.ط ،د.ت ،د.م( ،دار الفكر).
ي على منت الدرة يف القراءات
ي ،عثمان بن عمر ،اإليضاح شرح اإلمام َّ
َّ -21
الز ْبي ِد َّ
الز ْبي يد َّ

علي إبراهيم موسى ،ط،1
الثالث املتممة للقراءات العشر (ت 848هـ) ،د.م ،حتقيق :عبد الرازق ّ

(دار بن القيم1235 ،هع3112 /م).

-47الزجاج ،إبراهيم بن السري بن سهل ،معاين القرآن وإعرابه ،ط( ،1بريوت :عامل الكتب،
 1428هع  1788/م).
الزْرقاين ،حممد عبد العظيم ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،د.ت ،ط( ،3القاهرة:
ُّ -32
مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه)

-59الزركلى ،خري الدين بن حممود بن حممد الدمشقي ،األعالم ،ط( ،95بريوت :دار العلم

للماليني2662 ،م).

-52الزخمشرى ،حممود بن عمرو بن أمحد ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ط،1
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(بريوت :دار الكتاب العريب 9067 ،هع).

-33ابن زجنلة ،عبد الرمحن بن حممد ،حجة القراءات ،د.ط ،د.م ،د.ت ،حتقيق :سعيد

األفغاين (دار الرسالة).
علي بن أمحد ،املبهج يف القراءات الثمان وقراءة األعمش
-50سب اخلياط ،عبد هللا بن ّ

وابن حميصن واختيار خلف واليزيدي ،د.ط ،رسالة دكتوراه ،كلية أصول الدين( ،السعودية :جامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 1424ه1423/ه) ،حتقيق :عبد العزيز بن انصر السرب ،إشراف
األستاذ الدكتور :عبد العزيز أمحد إمساعيل.
علي بن حممد ،فتح الوصيد يف شرح القصيد ،د.ط ،د.م ،د.ت ،حتقيق:
-33السخاويّ ،

موالي حممد اإلدريسي الظاهري (مكتبة الرشد).

علي ،اللباب يف علوم الكتاب ،حتقيق :عادل أمحد عبد
-36سراج الدين النعماين ،عمر بن ّ

وعلي حممد معوض ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية 1417 ،هع 1778/م( .
املوجود ّ

-39السمني احلليب ،أمحد بن يوسف بن عبد الدائم ،الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون،

د.ط ،د.ت ،حتقيق :أمحد حممد اخلراط( ،دمشق :دار القلم( .

علي بن عبيد هللا ،املستنري يف القراءات العشر ،حتقيق ودراسة:
-38ابن سوار ،أمحد بن ّ
عمار أمني ال ّددو ،ط( ،1ديب :دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث1426 ،هع/
2223م).
-51سيبويه ،عمرو بن عثمان ،الكتاب ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،ط( 3القاهرة:
مكتبة اخلاجني 1428 ،هع  1788 /م).

-62السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،د.ط،

د.ت ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم( ،لبنان :املكتبة العصرية).
-61الشاطيب ،القاسم بن فريه بن خلف ،منت الشاطبية ،د.م ،حتقيق :حممد متيم الزعيب ،ط،4
(مكتبة دار اهلدى ودار الغواثين للدراسات القرآنية 1426 ،هع  2223/م)
-62أبو شامة ،عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم ،إبراز املعاين من حرز األماين ،د.ط،
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د.ت( ،بريوت :دار الكتب العلمية).
-63ابن شريح ،حممد بن شريح ،الكايف يف القراءات السبع ،حتقيق :أمحد حممود عبد السميع
الشافعي ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية1421 ،ه2222 /م).

-64الشهرستاين ،حممد بن عبد الكرمي ،امللل والنحل ،د.ط ،د.ت ،د.م( ،القاهرة :مؤسسة

احلليب).

علي بن حممد ،نيل األوطار ،حتقيق :عصام الدين الصبابطي ،ط،1
-63الشوكاين ،حممد بن ّ

(مصر :دار احلديث1413 ،هع 1773/م).

علي بن حممد بن سامل ،غيث النفع يف القراءات السبع ،حتقيق :أمحد
-66الصفاقسيّ ،
حممود عبد السميع الشافعي احلفيان ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية 1423 ،هع  2224 /م).
علي بن حممد ،البهجة املرضية شرح الدرة املضية ،د.ط( ،طنطا :دار الصحابة
-69الضباعّ ،

للرتاث1422 ،ه2222 /م).

-61إمساعيل بن خلف بن سعيد ،العنوان يف القراءات السبع ،د.ط ،حتقيق :زهري زاهد

وخليل العطية( ،بريوت :عامل الكتب1423 ،هع).

-67الطرباين ،سليمان بن أمحد بن أيوب ،املعجم األوسط ،د.ط ،د.ت ،حتقيق :طارق بن

عوض هللا بن حممد وعبد احملسن بن إبراهيم احلسيين (القاهرة :دار احلرمني).

-71الطربي ،أبو معشر عبد الكرمي بن عبد الصمد ،التلخيص يف القراءات الثمان ،د.ط،

د.ت ،دراسة وحتقيق :حممد حسن عقيل موسى (جدة :اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي).
-71الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،د.م ،حتقيق :أمحد حممد
شاكر ،ط( ،1مؤسسة الرسالة 1231 ،هع  3111 /م).

-73عبد احلليم بن حممد اهلادي قابة ،القراءات القرآنية اترخيها ثبوهتا حجيتها وأحكامها،

ط( ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي1999 ،م).

-71عبد القيوم عبد الغفور السندي ،صفحات يف علوم القراءات ،د.م ،ط( ،1املكتبة

األمدادية 1413،هع).
-70أبو عبيدة ،معمر بن املثىن التيمي البصري ،جماز القرآن ،د.ط ،حتقيق :حممد فواد سزگني،
(القاهرة :مكتبة اخلاجني 1381 ،ه( .ع
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-93أبو عُبيد القاسم بن سالّم بن عبد هللا ،فضائل القرآن ،حتقيق :مروان العطية ،وحمسن

خرابة ،ووفاء تقي الدين ،ط( ،1دمشق – بريوت :دار ابن كثري 1413 ،هع  1773-م( .

-70أبو العز القالنسي ،حممد بن احلسني بن بُندار ،إرشاد املبتدي وتذكرة املنتهي ،د.ط،

د.م ،د.ن ،حتقيق ودراسة :عمر محدان الكبيسي ،إشراف الدكتور :السيد رزق الطويل( ،مكة املكرمة،
جامعة أم القرى1424 ،ه( .
 -99العُكْربي ،عبد هللا بن احلسني ،إعراب القراءات الشواذ ،دراسة وحتقيق :حممد السيد

أمحد عزوز ،ط( ،1بريوت :دار عامل الكتب1419 ،ه1776 /م( .

لي حممد
-98العكربي ،عبد هللا بن احلسني ،التبيان يف إعراب القرآن ،د.ط ،حتقيق :ع ّ
البجاوي( ،مصر اجلديدة :عيسى البايب احلليب وشركاه1376 ،ه1796 /م( .
العكري احلنبلي ،عبد احلي بن أمحد بن حممد ،شذرات الذهب يف أخبار من
-97ابن العماد َ

ذهب ،حتقيق :حممود األرانؤوط ،خرج أحاديثه :عبد القادر األرانؤوط ،ط( ،1دمشق – بريوت ،دار
ابن كثري 1426 ،هع  1786/م( .

-82عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين ،معجم املؤلفني ،د.ط ،د.ت( ،بريوت:

مكتبة املثىن ،دار إحياء الرتاث العريب( .
-81ابن غلبون ،طاهر بن عبد املنعم ،التذكرة يف القراءات الثماين ،حتقيق :أمين رشدي
سويد ،ط( ،1جدة :اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي1412 ،ه( .

-82ابن الفحام ،عبد الرمحن بن عتيق ،التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع د.ط ،د.م،

حتقيق ودراسة :مسعود أمحد سيد حممد إلياس وإشراف :حممد سامل حميسن( ،مكتبة السادة األشراف،
1428هع).
-83ابن الفحام ،عبد الرمحن بن عتيق ،مفردة يعقوب ،دراسة وحتقيق :إيهاب أمحد فكري
وخالد حسن أبو اجلود ،ط( ،1الرايض :دار أضواء السلف1428 ،ه2229 /م( .
-84الفراء ،حيىي بن زايد بن عبد هللا بن منظور ،معاين القرآن ،د.ت ،حتقيق :أمحد يوسف
علي النجار وعبد الفتاح إمساعيل الشليب ،ط( ،1مصر :دار املصرية للتأليف والرتمجة).
النجايت وحممد ّ
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-83فريد األنصاري ،أجبدايت البحث يف العلوم الشرعية ،د.ط( ،الدار البيضاء :مطبعة
النجاح اجلديدة1419 ،هع1779-م( .
-86الفريوزآابدى ،جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب ،البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة،
د.م ،ط( ،1دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع1421 ،هع2222 /م( .
علي بن عثمان بن حممد بن أمحد ،سراج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ
-89ابن القاصحّ ،

علي الضباع ،ط( 3مصر :مطبعة مصطفى البايب احلليب1393 ،
املنتهي ،راجعه شيخ املقارئ املصريةّ :

هع  1734 /م( .

-11القاضي ،عبد الفتاح بن عبد الغين بن حممد ،البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة
من طريقي الشاطبية ُّ
والدرة ،د.ط ،د.ت( ،بريوت :دار الكتاب العريب).
 -19القاضي ،عبد الفتاح بن عبد الغين بن حممد ،الفرائد احلسان يف عد آي القرآن ،ط،1
(ابملدينة املنورة :مكتبة الدار 1424 ،هع).
- 16القاضي ،عبد الفتاح بن عبد الغين بن حممد القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب،
د.ط( ،بريوت :دار الكتاب العريب1421 ،ه1781 /م).
-71القسطالين ،أمحد بن حممد بن أيب بكر ،لطائف اإلشارات لفنون القراءات ،د.ط،
د.ت ،حتقيق :مركز الدراسات القرآنية( ،اململكة العربية السعودية :جممع امللك فهد لطباعة املصحف
الشريف).

علي بن يوسف ،إنباه الرواة على أنباه النحاة ،ط( ،1بريوت :املكتبة العصرية،
-72القفطيّ ،

 1424هع( .

-11القيسي ،مكي بن أيب طالب ،التبصرة يف القراءات السبع ،حتقيق :الدكتور املقرئ حممد

غوث الندوي ،ط( 2اهلند :الدار السلفية1422 ،هع1782 /م).

 -74القيسي ،مكي بن أيب طالب ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها،

د.ط ،حتقيق :الدكتور حمي الدين رمضان( ،دمشق :مطبوعات جممع اللغة العربية9110 ،هع
9170/م).
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-73القيسي ،مكي بن أيب طالب ،مشكل إعراب القرآن ،حتقيق :د .حامت صاحل الضامن،
ط( ،2بريوت :مؤسسة الرسالة1423 ،ه( .

-10ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك

نستعني ،حتقيق :حممد املعتصم ابهلل البغدادي ،ط( 3بريوت :دار الكتاب العريب 9090 ،هع /
9110م (.

-17ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر ،تفسري القرآن العظيم ،حتقيق :حممد حسني مشس

الدين ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية 1417 ،هع( .

-78الكرماين ،أبو عبد هللا حممد بن أيب نصر ،شواذ القراءات ،د.ط ،د.ت ،حتقيق :مشران

العجلي( ،بريوت :مؤسسة البالغ( .

-77ابن مؤمن ،عبد هللا بن عبد املؤمن ،الكنز يف القراءات العشر ،حتقيق :د .خالد

املشهداين ،ط( ،1القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية 1423 ،هع  2224 /م( .
-966الْ ُم يّربد ،حممد بن يزيد بن عبد األكرب ،املقتضب ،د.ط ،د.ت ،حتقيق :حممد عبد
اخلالق عظيمة( ،بريوت :عامل الكتب( .
علي بن حسام الدين بن قاضي ،كنز العمال يف سنن األقوال
-121املتقي اهلنديّ ،
واألفعال ،د.م ،حتقيق :بكري حياين وصفوة السقا ،ط( ،3مؤسسة الرسالة1421 ،هع1781/م( .
-122ابن جماهد ،أمحد بن موسى بن العباس ،السبعة يف القراءات ،حتقيق :شوقي ضيف،
ط( 2مصر :دار املعارف1422 ،هع( .
-113حممد ابقر املوسوي املتشيع ،روضات اجلنات ،ط( ،1بريوت :الدار اإلسالمية،
1211هع1991 /م).
-112حممد حسني الذهيب ،التفسري واملفسرون ،د.م ،ط( 7مكتبة وهبه3111 ،م).
 -123حممد سامل حميسن ،القراءات وأثرها يف علوم العربية ،د.ط( ،القاهرة :مكتبة الكليات
األزهرية1424 ،هع1784 /م( .

 -116حممد سامل حميسن ،املغىن يف توجيه القراءات العشر املتواترة ،ط( 2بريوت :دار
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اجليل1211( ،هع1911 /م).
 -967حممد سامل حميسن ،املهذب يف القراءات العشر وتوجيهها ،د.ط ،د.م( ،املكتبة
األزهرية للرتاث3116 ،م).
-111حممد سامل حميسن ،اهلادي شرح طيبة النشر يف القراءات العشر ،ط( ،1بريوت :دار
اجليل 1419 ،هع  1779 /م( .
-127حممد بن شاكر بن أمحد بن عبد الرمحن ،فوات الوفيات ،حتقيق :إحسان عباس ،ط،1
(بريوت :دار صادر ،اجلزء ،1793 – 1 :اجلزء 1794-4 ،3 ،2 :م( .

-996حممد الصادق قمحاوي ،طالئع البشر يف توجيه القراءات العشر ،د.م ،ط( ،1دار

العقيدة3116 ،م1237 /هع).

-999حممد بن عمر بن سامل ابزمول ،القراءات وأثرها يف التفسري واألحكام ،رسالة دكتوراه،

كلية الدعوة وأصول الدين( ،السعودية :جامعة أم القرى1412 ،هع1413/هع)
علي بن حممد الشريازي ،املوضح يف وجوه القراءات وعللها،
-992ابن أيب مرمي ،نصر بن ّ

حتقيق :عبد الرحيم الطرهوين ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية2227 ،م( .

-113مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ،املسند الصحيح املختصر بنقل
العدل عن العدل إىل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-د.ط ،د.ت ،حتقيق :حممد فؤاد عبد

الباقي( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب( .

-990ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب ،ط( 3بريوت :دار صادر9090 ،هع( .
عمار ،شرح اهلداية ،د.ط ،حتقيق ودراسة :الدكتور حازم
-113
املهدوي ،أيب العباس أمحد بن ّ
ّ

سعيد َحيدر( ،الرايض :مكتبة الرشد1423 ،هع).

-116ابن مهران ،أمحد بن احلسني ،الغاية يف القراءات العشر ،دراسة وحتقيق :حممد غياث
اجلنباز ،ط( 2اململكة العربية السعودية :دار الشواف1411 ،ه1772 /م)
-997ابن مهران ،أمحد بن احلسني ،املبسوط يف القراءات العشر ،د.ط ،حتقيق :مجال الدين
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حممد شرف( ،طنطا :دار الصحابة للرتاث 9027،هع2660 /م).

َّحاس ،أمحد بن حممد بن إمساعيل ،إعراب القرآن ،وضع حواشيه وعلق عليه :عبد
-118الن َّ

املنعم خليل إبراهيم ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية 1421 ،ه( .

-119النع َُّويْري ،حممد بن حممد بن حممد ،شرح طيبة النشر يف القراءات العشر ،تقدمي
وحتقيق :الدكتور جمدي حممد سرور سعد ابسلوم ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية 1424 ،هع /
 2223م( .
-926ابن هشام ،عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا ،شرح قطر الندى وبل الصدى،

د.ن ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،ط( ،11القاهرة1383 ،ه( .
علي بن جبارة بن حممد ،الكامل يف القراءات واألربعني الزائدة
-131اهلَُذيل ،يوسف بن ّ

عليها ،د.م ،حتقيق :مجال بن السيد بن رفاعي الشايب ،ط( ،1مؤسسة مسا للتوزيع والنشر1231 ،
هع  3117/م).

علي بن أمحد بن حممد ،أسباب نزول القرآن ،حتقيق :عصام بن عبد
 -122الواحديّ ،
احملسن احلميدان ،ط( 2الدمام :دار اإلصالح 1412 ،هع  1772 /م( .
علي بن أمحد بن حممد ،التفسري البسيط ،د.ط ،حتقيق :حممد بن منصور
-123الواحديّ ،

الفايز( ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية1432 ،هع( .

-124الواحدي ،علي بن أمحد بن حممد ،الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد ،حتقيق وتعليق:

عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض ،أمحد حممد صرية ،أمحد عبد الغين اجلمل ،عبد الرمحن
عويس ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية 1413 ،هع  1774-م( .

مراجع شبكة االنرتنت
-

عبد الفتاح بن صاحل قديش" ،التفسري اإلشاري (دراسة أتصيلية ("

d..﴿www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=80513

 ،استعرض بتاريخ ذو احلجة 1426 /هع.

315

زينب أمحد حممد الشر بيين

مجعا ودراسةً)
املسمى غرائب القرآن ورغائب الفرقان من أول سورة آل عمران إىل آخر سورة هود ( ً

القراءات القرآنية الواردة يف تفسري نظام الدين النيسابوري

1439هع  2216 /م

سنة التقدمي
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اسم الطالب

كعب الغالف
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