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 املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، حنمده سبحانه محدا كثريا،ال حنصي ثناء عليه ، فليس كمثله 
شيئ وهو السميع البصري. انعم علينا سبحانه وتعاىل بنعمة اإلسالم والتوحيد، وبعث فينا 

 ويزكينا ، صلى عليه هللا وسلم تسليما كثريا إىل يوم الدين .  رسوال منا يتلو علينا آايته

الباطل من بني يديه  وقد إختصنا سبحانه وتعاىل بقرآنه العظيم، وذكره احلكيم الذي ال أيتيه
، وتكفل حبفظه، وقد بدت مظاهر هذا احلفظ للعيان مبا يسره سبحانه وتعاىل وال من خلفه

اريخ ، سواء من حيث كتابته تعرف البشرية  له مثيال على مر التله من العناية واإلهتمام ما مل 
، أو من حيث تالوته وحتقيق قراءاته ، أو معرفة أحكامه ومعاين ألفاظه، أو ما اختزنه ورمسه

من علوم األولني واآلخرين ، وما جعل فيه من شفاء للنفوس وطمأنينة للقلوب، وهدى إىل 
 الصراط املستقيم .

 أما بعد :

فإن البحث يف جمال كتاب هللا تعاىل فيما يتعلق ابلقراءات هلو من األمهية مبكان ، وذلك     
ألجل أن يصل الناس إىل معرفة األحرف اليت ُأخذت عن النيب صلى هللا عليه وسلم، وقد 
أُثرت عنه واتصل سندها به صلى هللا عليه وسلم، ونبُذ ما سواها مما خالف شروط وضوابط 

القراءات حة، من هنا  رأيت أن يكون حبثي يف القراءات حتت عنوان : )القراءة الصحي
الشاذة يف مفردة ابن حميصن من أول سورة الفاحتة  إىل آخر سورة آل عمران عرضا 

 وتوجيها (. 

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره: 

له  .  رغبة ملحة لتناول موضوع يتعلق ابلقرآن الكرمي ، والبحث يف كتاب هللا تعاىل1
 مزاايه وأمهيته، ومن هنا كان االهتمام .

 . تقدمي حبث علمي يف جمال القراءات الشاذة  خدمة ألهل القرءان وطالبه .2
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.إثبات أن هناك عالقة وطيدة بني أوجه القراءات والرسم واإلعراب والصرف واملعاين 3
 وغريها.

ك ضابطا حمددا اتفق الصحيحة أكثر من أن حتصى طاملا أن هنا ت.إ ثبات أن القراءا4
 عليه أهل األداء لبيان أركان القراءة الصحيحة مع اعتبار التواتر.

 ت. نْفُي ما يتبادر إىل األذهان من الطعن والقدح فيمن نسبت إليه قراءة من القراءا5
وغريهم،حيث  الشاذة كابن حميصن، ومن قبله، كاإلمام احلسن البصري، وابن شنبوذ

 فضل،والصالح ، والتقى.شهد هلم أهل العلم ابل

. التحقيق يف القراءات الشاذة وهل هي قراءة أم تفسري، وإذا كانت قراءًة ما هو 6
 الضابط يف كوهنا قراءة صحيحة، وإذا كانت تفسرياً ما هي عالقتها ابألحكام وغريها.

 . البحث يف أمر الشذوذ ومىت عرف ومىت يطلق الشذوذ على القراءة .7

 مشكلة البحث: 

راءات الشاذة ما هي، وما هو موقف العلماء منها ، ومن هم أهم رواهتا ، والتعريف الق
اببن حميصن، وما ملقصود مبفردته ، وكيف نوجه قراءاته الشاذة ، من الفاحتة وحىت آل 

 عمران .

 الدراسات السابقة : 

 ال توجد دراسات .   

 منهج البحث :

الستقراء والتحليل وصوال لألهداف عرب وبعد التمحيص كان من املناسب إتباع منهج ا
 اخلطوات اإلجرائية التالية: 
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لتفسري، والقراءات، وكتب اللغة، االعتماد يف مجع املادة العلمية علي أمهات كتب ا /1
، واملعاجم، ومتون القراءات ، وكتب أصول التفسري، والفقه ، وكتب السنة وغريب القرآن

 وشروحها .

مصادرها توثيقا دقيقا ، يُراعى فيه كل أساليب ومتطلبات توثيق املعلومات من  /2
 البحث العلمي احلديث.

توثيق اآلايت القرآنية بعزو اآلايت إيل سورها وأرقامها، واأللتزام يف نقل اآلايت  /3
القرآنية مبنهج قواعد   نقل النصوص من حيث الرسم القرآين، حسب ما هو متاح يف 

 ديثا .املصاحف الرقمية اليت ظهرت ح

، فإن كان احلديث يف الصحيحني أو يف ريج األحاديث من مصادرها األصيلةخت /4
أحدمها ُيكتفى بذلك، وإن مل يوجد فيهما أو يف أحدمها سيُتم خترجيه من كتب السنة 

 . م احلديث والكتاب والباب ما أمكناملشهورة، مع بيان اجلزء والصفحة ورق

 إيل التعريف به من األعالم . الرتمجة تكون ملن تدعو احلاجة  /5

 خطة البحث : 

 يتكون البحث من فصلني و خامتة .  

 وفيه مبحثان .الفصل األول : 

 املبحث األول : التعريف ابلقراءات الشاذة وأتريخ نشأهتا ، وآراء العلماء فيها.

 املبحث الثاين : التعريف اببن حميصن وقراءته ، والتعريف ابملفردة .

 وفيه مبحثان . : الفصل الثاين

 املبحث األول: القراءات الفرشية يف سوريت الفاحتة والبقرة عرضا وتوجيها .

 املبحث الثاين : القراءات الفرشية يف سورة آل عمران عرضا وتوجيها. 
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 وتتضمن ملخصاً للبحث مع ذكر النتائج اليت توصلت إليها والتوصيات اليت أراها .اخلامتة: 

 وتتضمن أهم الراجع اليت إعتمدت عليه يف مجع املادة العلمية هلذا البحث . املراجع: 
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 الفصل األول 

 ا. اء فيهلعلمااملبحث األول : التعريف ابلقراءات الشاذة وأتريخ نشأهتا ، وآراء 

 الشذوذ يف اللغة : 

وم ، . وشذاذ الناس: الذين يكونون يف القشيء يشذ شذوذا، إذا إنفرد وفارقشذ ال
 ( . 1وليسوا من قبائلهم ، وال منازهلم . وشذان احلصى : املتفرق منه )

ويقال شذ عنه يشذ شذوذا : انفرد عن اجلمهور، وندر فهو شاذ ، وجاؤوا شذاذا أي 
 (.2قالال، وشذان الناس متفرقوهم )

والشاذ مأخوذ من قوهلم: شذ الرجل يشذ شذوذا : إذا انفرد عن القوم واعتزل عن 
تهم، وكفى هبذه التسمية تنبيها على انفراد الشاذ، وخروجه عما عليه اجلمهور، والذي مل مجاع

يزل عليه األئمة الكبار والقدوة يف مجيع األمصار من الفقهاء، واحملدثني، وأئمة العربية، توقري 
 (.3القرآن، واجتناب الشاذ ، واتباع القراءة املشهورة )

الندرة ، و راد، إلنفمن خالل ماسبق ذكره فإن الشاذ يف اللغة يطلق على عدة معاين، كا
 والقلة ، واإلفرتاق واخلروج عن املألوف. 

 الشذوذ يف اإلصطالح : 

إذا علمنا أن القراءة الصحيحة هي كل قراءة وافقت العربية مطلقا ، ووافقت أحد 
ة الشاذة هي عكس الصحيحة وهي: ما نقل قرآان املصاحف العثمانية، ولو تقديرا، فإن القراء

                                                            
( ) )3معجم مقاييس اللغة ، مادة )شذ/80 البن فارس ، حتقيق عبد السالم هارون ، دار اجلليل ،ط ،4ـه . 
( ) )( 3، البن منظور ، دار صادر ، ط ) 3/49لسان العرب، مادة )شذ44ـه. 
 .ـه43(، لعلم الدين السخاوي ، حتقيق د.عبد الكرمي الزبيدي ، دار البالغة ، ط) /484اإلقراء ،  مجال القراء وكمال( 3)
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(، فالقراءة الشاذة يف اإلصطالح هي اليت فقدت األركان الثالثة أوواحدا منها 1من غري تواتر)
. 

 أنواع القراءات الشاذة : 

 ر .تواتياآلحاد : هو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية ، ولكنه مل  /1

 .الثالثة أو معظمها د أحد األركانالشاذ : هو مافق /2

 . زيد يف القراءة على وجه التفسري املدرج: هو ما /3

 املوضوع: هو مانسب إىل قائله من غري أصل. /4

 (.2املشهور:هو ما صح سنده، ومل يبلغ درجة التواتر، ووافق العربية والرسم) /5

فالقراءات السبع من وقال السيوطي يف اإلتقان :)القراءة تنقسم إىل متواتر وآحاد وشاذ ، 
املتواتر، والثالث األخرى اليت تتم القراءات إىل عشرة من اآلحاد ، وصاعدا من 

 (.4( . وقال أيضا : ) إن الشاذ هو ما مل يصح سنده()3الشاذ()

 اتريخ الشذوذ: 

إختلف العلماء يف اتريخ بدء الشذوذ ، فالدكتور عبد الصبور شاهني يرى أن " ظهور 
كان إيذاان ابحلكم ابلشذوذ على ما خرج منه ، والواقع أن هذا هو املصحف اإلمام  

املقصود من من وصف القراءة ابلشذوذ،أي ابالنفصال عن هنج املصحف اإلمام دون 
 (. 5جتريح " )

                                                            
( ) منجد املقرئني ، ص8 البن اجلزري ، دهر الكتب العلمية ،400ـه. 
((القراءات احكامها ومصدرها، ص )9(د. شعبان حممد امساعيل ، دار السالم ، ط ،)3 ،)44هـ. 
 .ـه4( ، جلالل الدين السيوطي ، دار إحياء العلوم ، ط) /7تقان يف علوم القرآن، اإل( 3)
 .( املرجع السابق4)
( ) ،اتريخ القرآن94 (3، الزجناين، مؤسسة االملعي للمطبوعات ، ط).
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ونسبه البعض إىل عصر ابن جماهد، فهو أول من سبع السبعة ،فقد ألف كتااب ذكر فيه 
(، ونسبه البعض اآلخر إىل أن ابن جين أول 1عليه)شواذ القراءة ، وقد إعتمد ابن جين 

 من حدد اتريخ هذا املصطلح.

ليس من السهل حتديد أول من إصطلح على تسمية القراءة املخالفة لقراءة اجلماعة   
اهلجري هم  لثاينرن اابلشاذ، ولكن النصوص الواردة يف هذه املسألة ترجح أن علماء الق

 الذين أطلقوا هذا االسم. 

صحف ر املظهو  والرأي يف هذا أن ماذهب إليه الدكتور عبد الصبور شاهني من أن
 د شاذا. نه يعرج عاإلمام يف عهد عثمان بن عفان رضي هللا عنه كان إرهاصا أبن ما خ

 آراء العلماء يف القراءة ابلشاذ: 

 إختلف العلماء يف حكم القراءة ابلشاذ، فذهب مجع كبري على منع القراءة  ابلشاذ
يف الصالة أو خارجها، وقالوا جبواز تعلمها وتعليمها، وتدوينها يف الكتب ، وبيان وجهها 
من حيث اللغة واإلعراب واملعىن، واستنباط األحكام الشرعية منها ، واالستدالل هبا على 

 (.2وجه من وجوه اللغة العربية )

  

                                                            
 هـ.40اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية  ، –، البن جين ،وزارة األوقاف  /3احملتسب (1)
، لعبد الفتاح القاضي ، حتقيق أمحد عناية ، دار الكتاب 0بتصرف من كتاب القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب ، ص( 2)

 .ـه4( العريب، بريوت ،ط)
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 . ردةفاملبحث الثاين : التعريف اببن حميصن وقراءته ، والتعريف ابمل

 ابن حميصن :

ثقة  .كثري   ابن هو حممد بن عبد الرمحن بن حميصن السهمي املكي، مقرئ أهل مكة مع  
 روى له مسلم.

(، ودرابس  موىل عبد هللا بن عباس. وقرأ عليه 2(، وجماهد بن جرب)1قرأ على سعيد بن جبري)
 .(، وعيسى بن عمر البصري 4(، وأبو عمرو بن العالء)3شبل بن عباد )

(" وكان ممن جترد للقراءة وقام هبا يف عصر ابن كثري، حممد بن عبد الرمحن 5قال ابن جماهد) 
(. قال أبو عبيدة:" وكان من قراء مكة عبد هللا بن كثري، ومحيد بن قيس، وحممد 6بن حميصن)

 (.وقال ابن جماهد:" كان البن7بن حميص، وكان ابن حميصن أعلمهم ابلعربية، وأقواهم عليها )
حميصن اختيار يف القراءة على مذهب العربية فخرج به عن إمجاع أهل بلده ، فرغب الناس 

 (.  8عن قراءته ،وأمجعوا على قراءة ابن كثري)

 (. 9توىف سنة ثالث وعشرين ومائة ، وقيل اثنني وعشرين ومائة مبكة ) 

  

                                                            
، ابن اجلزري ، برجسرتاسر ، مكتبة ابن  /30(. غاية النهايه ،  ـه9سعيد بن جبري بن هشام األسدي ،اتبعي جليل ، ت ) ( 1)

 ـه3تيمية ، 
 .، ابن اجلزري /4(. غاية النهاية ،  ـه04ه وقيل 03جماهد بن جرب ابو احلجاج املكي ، من أعالم التابعني ، ت ) ( 2)
 ، ابن اجلزري . /34( ، غاية النهاية ،  ـه60ه ، وقيل 48شبل بن عباد مقرئ مكة ، ثقة ضابط ، ت ) ( 3)
، ابن /88(، وقيل غري ذلك ، غاية النهاية ، ـه4ن العراين البصري ، أحد القراء السبعة ، ت ) زابن بن العالء بن عمار ب (4)

 اجلزري.
(. )قراءات حكم عليه ابن ـه34ابو بكر أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد التميمي ، صاحب كتاب السبعة يف القراءات ، ت)  (5)

 ، دكتور السامل حممد حممود . /4، م جماهد ابلغلط واخلطأ يف كتابه )السبعة(
 ه .400( ، البن جماهد ، حتقيق شوقي ضيف ، دار املعارف، القاهرة ، ط) 64السبعة يف القراءات ، ص (6)
 ، ابن اجلزري/ 30غاية النهاية يف طبقات القراء ، (7)
 ، البن جماهد.6السبعة يف القراءات ، ص (8)
 ه .404( ، للذهيب ، مؤسسة الرسالة ، ط)39معرفة القراء الكبار، ص/ (9)
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 قراءته : 

وهي :  قراءة ابن هي واحدة من قراءات أربع أمجع العلماء على شذوذها ،   
(، نظرا ملخالفتها الشروط والضوابط ، 3(، واألعمش)2( واحلسن البصري)1حميصن،واليزيدي)

 اليت وضعها علماء هذا الفن .

وحكم هذه القراءة عند مجهور الفقهاء واألصوليني، أهنا ال تعد قرآان وال جيوز القراءة     
بيان وجهها و يها ، ما ف ابلكتب والتكلم علىهبا ، لعدم صدق احلد عليها ، وأجازوا تدوينها 

 من حيث اللغة واإلعراب واملعىن، واستنباط األحكام الشرعية .

ا على ت قياسختري وكان من األسباب اليت حكمت على قراءة ابن حميصن ابلشذوذ، أنه ا  
راءة الق العربية، فخالفت يف بعض ما جاء فيها رسم املصحف، وهو شرط من شروط

 الصحيحة .

قال الذهيب :" البن حميص رواية شاذة منقولة يف كتاب املبهج، لإلمام أيب حممد وغري     
(. وقال ابن اجلزري :" وقراءته يف كتاب املبهج والروضة 4 أعلم بصحتها".)ما مصنف ، فاهلل

، وقد قرأت هبا القرآن، ولو ال ما فيها من خمالفة املصحف ألحلقت ابلقراءات املشهورة " 
(5.) 

 التعريف ابملفردة :

مفردة ابن حميصن تشتمل على احلروف اليت تفرد بقراءهتا ابن حميصن املكي، خمالفا  
يب عمرو البصري، من طريق البزي عن الدوري عنه، غري ما اتفقا عليه، وما ال خالف فيه، أل

لذا فهو ال يشتمل على كل ما قرأ بت ابن حميصن، وإمنا ما انفرد بت عن أيب عمرو. وهذه 
لشاذ. ، وقد صنفت هذه القراءة من اصادر اليت وثقت قراءة ابن حميصناملفردة من أوائل امل

                                                            
( ) ( حيي بن املبارك بن املغرية البصري اليزيدي ،حنوي مقرئ ثقة ، ت0 ، غاية النهاية ، ) ه/377. ابن اجلزري ، 
() ( احلسن بن يسار البصري ، ت0غاية النهاية ،  ـه ، )/3 . ابن اجلزري ، 
 ، ابن اجلزري. /36( ، غاية النهاية ،  ـه 48سليمان بن مهران األعمش ، ت )( 3)
 . ـه48( ،، حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ، حتقيق دكتور أمحد خان ، ط ) /89طبقات القراء ، ( 4)
  ، غاية النهاية/ 67ابن اجلزري ، 
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، لكن ال غىن للمفسرين، وطالب اللغة العربية، ودارسي ت ال تعد قرآانوهي وإن كان
 اللهجات واألصوات عنها .

 وجامع هذه املفردة هو أبو علي احلسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز بن شاهويه 
 ( 1األهوازي )

 ( . 2املشهور أبيب علي األهوازي )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

 ي من البصرة ، معجم البلدان ،نسبة إىل إقليم األهواز ، الواقع إىل اجلنوب الشرق/ 84  ايقوت بن عبدا هلل احلموي ، دار الفكر ،
 ،بريوت .

  ، غاية النهاية/0 . ابن اجلزري ، 
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 الفصل الثاين

 الفرشية من املفردة وتوجيههاالقراءات 

.يهاوتوج : القراءات الفرشية يف سوريت الفاحتة والبقرة عرضااملبحث األول   ً 

 سورة الفاحتة : 

من طريق ابن  (1:)السراط(، و)سراط( ابلسني حيث كان وهبا قرأ قنبل)قرأ ابن حميصن .1
لغة عامة  بلغ، وهي(، ألنه مشتق من السرط وهو ال3(، على األصل)2جماهد، وروبس)

)صراط( ، متواتراتن، وهي لغتان من لغات العرب، وقراءة السني)سراط(، والصاد
 (4العرب.)

 سورة البقرة:

(، وكذلك يف سورة 5، هبمزة واحدة على اخلرب){6البقرة،} ،(رهتم(ذأن)قرأ حميصن:) .2
ة وقراء اجلمهور ابهلمزتني على االستفهام لوهم فيها مذاهب ، فالقراءة ابهلمز ( 6يس)

 الواحدة على اخلرب ختالف قراءة اجلمهور.

فيفاً  مّد ، أي حذف االستفهام ختمن غريقال ابن جين، قراءة )أنذرهتم( هبمزة واحدة 
لكراهة اهلمزتني ، ولداللة املعىن عليها ، ألن "أم" تدل على االستفهام ، فأكتفى هبا عن 

 (7) اهلمزة

                                                            
 ، ابن اجلزري. /6هـ(، غاية النهاية ، 9قنبل هو حممد بن عبدالرمحن بن جرجة، قارئ احلجاز، أحد راويي ابن كثري، )ت ( 1)
ابن اجلوزى . /34هـ( ، غاية النهاية ، 38بن املتوكل البصري ، أمحد روايىي يعقوب ، ) ت وروبس هو حممد( 2)

( ، لبنان ، ط ) –، شهاب الدين الدمياطى ، دار الكتب العلمية  36إحتاف فضالء البشر ىف القراءات األربعة عشر ، ص (3)
49 ى ، دار الكتب العلمية ر ين حممد بن محد بن اجلز ، مشس الد 37هـ ، وتقريب النشر ىف القراءات العشر ، ص– ( لبنان ، ط )

 ،43 . هـ

 هـ .40( ، ، عبد الرمحن بن زجنلة ، حتقيق سعيد ألفغاىن ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط ) 80حجة القراءات ، ص (4)
 القاهرة . –، ابن خالويه ، مكتبة املتنيب  0خمتصر شواذ القرآن ، ص( 5)
 وله تعاىل : ) وسواء عليهم ءانذرهتم ام مل تنذرهم ال يؤمنون ( .ق( 6)
هـ .40، عثمان ابن جىن وزارة األقاف ،  /49احملتسب ىف تبيني وجوه القراءات ، 7
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( وابن 1)بغري ألف ، وهى قراءة عاصم {9ة ،البقر (}(خيدعون وما):)قرأ ابن حميصن .3
: باقون. وقرأ ال(7)( وخلف6)( ويعقوب5)( وابو جعفر4( والكسائى)3)( ومحزة2)عامر

الف بعدها . والقراءاتن متواتراتن ، وردت  خيادعون( بضم الياء وفتح اخلاء مع ادخال)
 عن القراء العشرة . 

عون( أبلف مضارع ) قراءة ) خياد   وقراءة ) خيدعون( بغري الف مضارع )خدع( اجملرد ،
 . (8خادع ()

( وقراءة اجلمهور 9، برفع الياء وكسر امليم ) {15البقرة ،}( قرأ ابن حميصن :))وُيُ دهم( .4
ُدهم  ( بفتح الياء ، ورفع امليم ، وقراءة ابن حميصن يف هذا املوضع خمالفة للجمهور . )ُيم

ُدهم ( بفتح الياء ،  مضارع "ّمد" الثالثي ، وقراءة ابن حمصني ، وقراءة اجلمهور )ُيم
 ( 10)ُُيدهم( برفع الياء، مضارع " أمد" الرابعي ومّد وأّمد مبعىن واحد على الراجح )

بياء واحدة ) ال يستحيي( ، وقرأ  {26البقرة ، (}إن هللا ال يستحيي(قرأ ابن حميصن: )) .5
يائني ، وخالف ابن حميصن (، وقراءة اجلمهور ) يستحيي( ب11هبا ابن كثري خبالف عنه )

 يف القراءة اجلمهور . 

 از. ) استحيا(، وهى لغة أهل احلجيستحيي( ماضيها وقراءة اجلمهور )
 . (12وقراءة ابن حميصن )يستحيي( ماضيها ) استحى( وهى لغة متيم )

                                                            
 رى. ز / ابن اجل /346هـ(، غاية النهاية ، 7عاصم بن هبدلة أبو النجود أحد القراء السبعة ، ) ت  1
 ، ابن اجلزرى ./43هـ ( ، غابة النهاية ، 8البحصلى قارئ الشام ، ) ت عبد هللا بن عامر 2
 ى.ر ، ابن اجلز  /6هـ( ، غاية النهاية ، 6محزة بن حبيب بن عمار الزايت أحد القراء السبعة ، )ت3
 ى .ر جلز هـ( ، غاية النهاية ، ابن ا89على بن محزة الكسائى ، أحد القراء السبعة ، أحد أئمة النحو ، )ت4
 ى .ر هـ( ، غاية النهاية ، ابن اجلز 30ابو جعفر بن القعقاع أحد القراء العشرة )ت5
 ى.ر ، ابن اجلز  /386هـ( ، غاية النهاية 0أحد القراء العشرة )ت ضرمييعقوب بن اسحاق احل6
 أحد القراء العشرة . بزارخلف بن هشام ال7
 هـ .4(، طيب، دار سعد الدين، ط )، الدكتور عبد اللطيف اخل/4معجم القراءات، 8
 ، ابن خالويه . 0خمتصر شواذ القرآن ، ص9

، عبد الفتاح القاضي . 38القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب ، ص  10

 ، ابن خالويه . خمتصر شواذ القرآن ، ص 11
 ، الدكتور عبد اللطيف اخلطيب . /49معجم القراءات،12
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 –إمالة  ابلفتح حيث وقع ، اى من غري {19-البقرة }( (ابلكافرينقرأ ابن حميصن :)) .6
( وفتح البقية هذا احلرف ، ألن الفتح 1ورويس) دوريواالمالة وردة عن أىب عمرو وال

 ( .2أصل ، فاختار هؤالء التمسك ابلفتح على األصل )

 .  تواترةمحلرف ذا اوالفتح واالمالة ورد عن القراء العشرة ، فقراءة ابن حميصن يف ه

( حيث  ( و )هلوفهووكذلك : )بدفع اهلاء ،  {29-البقرة }( (وهو))قرأ ابن حميصن : .7
 عت .كان ، وقرأ بكسر اهلاء يف قوله : ) وهى( و )هلي( و)فهى( حيث وق

 (3وهبا قرأ القراء عدا أبو عمرو والكسائى وأبو جعفر وقالون قرئوا ابإلسكان )

ذه احلروف يف ه يصنوقراءة االسكان والتحريك وردت عن القراء العشرة ، فقراءة ابن حم
 متواترة . 

 (4وقراءات االسكان والتحريك لفئات ، فإلسكان لغة جند، والتحريك لغة احلجاز. )

بفتح التاء وكسر اجليم حيث كان ،  {28( }البقرة مث إليه ترجعون(قرأ ابن حميصن :)) .8
( ، فإنه يرفع الياء يفتح اجليم . وقرأ هبا أيضا جماهد ، 5إال موضعًا واحداً يف سورة يس )

 اىب اسحاق والفياض بن غزوان ، ويعقوب ، وسالم ، واملطوعى . ابن ، و  يعمروحيىي بن 

يم تاء وكسر اجلتح الة بفوقراءة اجلمهور، برفع التاء ، وفتح اجليم ) تُرجعون( . والقراء
  .صوابً من و ، ألن )رجع( يكون الزماً )تمرجعون( مبيناً للفاعل من )رجع( الالزم 

مبينًا للمفعول من )رجع( املتعدى، ، برفع التاء وفتح اجليم )تُرجمعون ( وقراءة اجلمهور
 (1واملعنوى فيها ) ، لوجود التناسب اللفظىوقراءة اجلمهور أفصح

                                                            
، عبد الفتاح القاضى . 3القراءات العشرة املتواترة ، صالبدور الزاهدة ىف 1

، نصر بن على الشريازى ، حتقيق الشيخ عبد الرحيم الطرهوىن ، دار الكتب العلمية / 67املوضح ىف وجوه القراءات وعللها ، ص 2
م . 009( ، ط)

 ى.ر تقريب النشر ىف القراءات العشر ص ** ، ابن اجلز 3
، ابن جماهد . 0ص  السبعة ىف القراءات4

 قوله تعاىل : ) وال إىل اهلهم يرجعون ( يس-0 .
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، وهبا {37 –البقرة }( ابلنصب،)من ربه كلمات( ابلرفع))فتلتقى آدم(قرأ ابن حميصن: .9
( وهذه القراءة ويقرأ )آدم( 2قرأ ابن كثري،وقرأ اجلمهور برفع )آدم( ونصب )كلمات()

 (.3ابلرفع،و)كلمات( ابلنصب، وابلعكس، ألن كل ما تلقاك ، فقد تلقيته)

فاء من غري تنوين ، برفع ال {38 –البقرة }( (فال خوف عليهم))قرأ ابن حميصن: .10
وذهب ابن عطيه  .ألن اجلمهور ابلتنوين حدهوحيث كان ، وهذه القراءة إلبن حميصن و 

هنا تعمل عمل )ليس( لكنه حذف التنوين لكثرة االستعمال . ورد هذا إىل أن )ال( 
 (. 4التخريج أبن حيان وذهب إىل أن االوىل أن يكون مبتدأ )

بكسر الذال من غري  {35 –البقرة } ((وال تقراب هذه الشجرةقرأ ابن حميصن : )) .11
يصن وابن كثري ( ابن حم6( و)هذهالبلدة( )5هاء ، حيث كان مثلها مثل )هذه القرية ( )

( ابلياء، وحتذف هذه الياء وصاًل وهى لغة ، وقراءاة اجلمهور 7يف بعض قراءاته )هذى()
 )هذه( ابهلاء . 

فقراءة ابن حميصن يف هذا احلرف شاذة ألهنا خالفت اجلمهور.ويشرط عبد الفتاح 
 .(8)م تعريف كما يف قراءة ابن حميصن)هذى الشجرة(القاضى أن يقع بعد اسم اإلشارة ال

، وكذلك يف االعراف أبلف {51 –البقرة (}(وإذا واعدان موسى))ابن حميصن: قرأ .12
 ( .10( وطه )9)

                                                                                                                                                                           
 ، تفسري البحر احمليط/3(ؤ، حممد بن يوسف الشهري أبىب حيان ، دار الفكر ، بريوت ، ط ، )403. هـ 
 ، النشر ىف القراءات العشر/ ى ، حتقيق على حممد الضباع ، دار الفكر . ر ، حممد بن حممد بن اجلز 
 هـ .48( ، ، عبدهللا بن احلسن بن عبدهللا العكيدى ، ط) التبيان ىف إعراب القرآن ، ص3
 ، أبو حيان . /69تفسري البحر احمليط ،  4
8 .االية  –البقرة 5
9 .االية  –النمل 6
 ، ابو حيان ./8احمليط ،  ، ابن خالويه ، البحر خمتصر شواذ القرآن ، ص7
 ، عبد الفتاح القاضي .  384القراءات الشاذة وتوجيهها خمالفة من لغة العرب ص 8
 . 4االية  –سورة االعراف 9

. 80االية  –سورة طه 10
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انفع ابملد ، أ الباقونوعدان( من الوعد، وقر أبو جعفر والبصرايت بقصر األلف ) أقر 
 ( . 1واعدان( من املواعدة)ابن عامر ومحزة والكسائى ابملد )وعاصم وابن كثري و 

، من هللا ملوسى وعد، وكان من موسى قبول هلذا الوعد ، فجرى من اثننيواملواعدة تكون 
جمرى املواعدة، اما على الوعد، فأكثر ما يف القرآن من هذا اللفظ قد جاء على وعد دون 

 ( . 2واعد )

 . ةتواتر مرف ءة ابن حميصن يف هذا احلوعليه تكون قرافالقراءاتن متواتراتن ،
بإلسكان الذال ، وفتح الياء ، وختفيف {49 –البقرة }( (يذحبون)قرأ ابن حميصن ) .13

( قراءة اجلمهور ) يذحبون( ابلتشديد، وضم 4، والقصص )( 3الباء ، وكذلك يف ابراهيم )
. وهى األرجح عند ابن عطية ، والتشديد  (5جاج )ز الياء وهى القراءة اجملمع عليها عند ال

 للتكثري والذبح متكرر . 

 ( اجملدد ، والتخفيف الزجاج شاذ . 6ابلتخفيف من )ذبح( )وقراءة ابن حميصن 
( ، وكذلك بغري الف )الصعقة {15البقرة (}(اعقةفأخذتكم الص)قرأ ابن حميصن ) .14

( ، قراءة اجلمهور ابأللف ) الصاعقة (9( ، والذارايت )8وفصلت ) (7يف سورة النساء )
ة مبعىن واحد وهو صيحة وقراءة ابن حميصن بغري الف )الصعقة( ، والصعقة والصاعق

 ( .10العذاب )

 . (11، برفع الراء حيث كان ){59البقرة }( (رجزاً من السماء))قرأ ابن حميصن .15

                                                            
ى . ر ، ابن اجلز /النشر ىف القراءات العشر ، 1

 ، حممد الشريازى . 77املوضح ىف وجوه القرآن وعللها ، ص 2
 . 6االية  –سورة ابراهيم 3
. 4االية  –سورة القصص 4
 ./30معاىن الزجاج 5
 ، عبد الفتاح القاضى .  384القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب ص 6
 .  3االية  –سورة النساء 7
 ( . 3-7االايت ) –سورة فصلت   8
 . 44االية  –سورة الذارايت 9

 ، عبد الفتاح القاضي . 384القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب ، ص  10
11 خمتصر شواذ القرآن ، ص3 . ابن خالويه ،
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 (.1واجلمهور يكسر الراء ، والضم والكسر لغتان )
( ابلياء، وافقه ابن كثري يف قراءة 74البقرة صن:) بغافل عما تعملون ( )قرأ ابن حم .16

 ( والقراءاتن متواتراتن . 2)باقوت ابخلطابالغيب، وال

 قراءاة الياء على الغيب ، وقراءة التاء على اخلطاب . 
{ 77البقرة ، (}(ن هللا يعلم ما تسرون وما تعلنوناوال تعلمون أقرأ ابن حميصن:)) .17

(، وقراءة اجلماعة ابلياء على الغيب، وقراءة ابن حميصن ابلتاء خطاابً 3ابلتاء فيهن)
 حميصن خالف اجلمهور يف هذا العرف .، وابن (4للمؤمنني)

على أنه خطاب  ( ابلتاءوقرأ ابن حميصن )اوال تعلمون: قال عبد الفتاح القاضى
 ( .5)ما تسرون وما تعلنون( ابلتاء ، ويكون اخلطاب فيها لليهود)للمؤمنني، وقرأ :

ومحزة  ثريابلياء ، وهبا قرأ ابن ك {83البقرة ( }ال يعبدون اال هللا(): ) قرأابن حميصن .18
 ( )ال تعبدون( . 6ابخلطاب  ) والكسائى على الغيب ، والباقون 

 ( 7والقراءاتن متواتراتن وهى عند الطريى سواء )
ابلياء  {86-85البقرة ، }( (يغفل عمل يعملون  اولئك الذينقرأ ابن حميصن : )) .19

على  باقونويعقوب وخلف وابوبكر ، على الغيب ، وقرأ ال. وهبا قرأ انفع وابن كثري 
 (.8اخلطاب )

 والقراءاتن متواتراتن .

                                                            
 ، عبد الفتاح القاضي . 384القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب ، ص  1
 ، ابن اجلذرى /7النشر ىف القراءات العشر ،  2
، ابن خالويه . 4خمتصر ىف شواذ القرآن ، ص3

.، ابو حيان /443البحر احمليط ، 4
 38القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب ، ص  . عبد الفتاح القاضى ،

 ى .ر ، ابن اجلز  /38النشر ىف القراءات  العشر ، 6
 ، الدكتور عبد اللطيف اخلطيب .  /38معجم القراءات ، 7
 ى . ر ابن اجلز ،  /8النشر ىف القراءات العشر ، 8
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فما جزاء من ، إتباعاً لقوله تعاىل:))قال الطربى:)وأعجب القراءتني إىل قراءة من قرأ ابلياء
وما هللا بغافل عما مة يردون((.ألن قوله تعاىل:))ويوم القيا( ولقوله:))(عل ذلك منكميف

 ((تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعضأف))ذلك أقرب منه اىل قوله تعاىل:إىل  ((تعلمون
( 1)والوجه اآلخر غري بعيد من الصوابفإتباعه إىل األقرب إليه أوىل من إحلاقه ابألبعد منه ، 

. 

وختفيف الياء ، وكذلك و) هبمزة ممدودة  {87البقرة }( (وأيدانهقرأ بن حميصن: )) .20
األعرج ومحيد ، وقراءة و  ( قرأ هبا جماهد4، وحيث كان ) (3وأيده( )( ، و)2)أيدان (

( 5) وأيدانه على وزن فّعلناه ، وقراءة ابن حميصن ومن معه على وزن أفعلناه )اجلمهور :
، فالقراءة هنا شاذة ) وأيّدان ( ابلتشديد ى،  ابن حميصن يف هذا احلرف خالف اجلمهور 

 . (6( ابلتخفيف من األيد ، مبعىن القوة )أيدانهو )

، إبسكان الذال حيث كان ، وهى {87البقرة }( القدس( قرأ ابن حميصن:))بروح .21
 ( وهى لغة متيم . 7القدس( حيث جاء )كثري، حيث يسكن الدال ، من )  قراءاة ابن

 وقرأ اجلمهور بضم القاف والّدال ، وهى احلجاز . 
( وقراءة اجلمهور 8حيث وقع ) برفع الالم {88البقرة }( (فلُ غْ ))قرأ ابن حميصن: .22

 الالم ) ُغْلف( .  إبسكان

و وسعيد بن جبري، ابن عباس، وابن هرمز، وابن حميصن، واللؤلؤى عن اىب عمر  وهبا قرأ
رقاشي، وابن اىب اسحاق ، ، وعمرو بن عبيد، والكلىب، والفضل الواحلسن البصرى

 (1. )واالعمش

                                                            
 ، جامع البيان ىف أتويل القرآن/36 مؤسسة الرسالة  ر،، حممد بن جرير الطربى ، حتقيق أمحد حممد شاك– (ط ، )40.هـ 
 االية  –سورة الصف4 .
. 40االية  –سورة التوبة 3
 ، ابن خالويه . خمتصر شواذ القرآن ، ص 4
 ، التبيان ىف إعراب القرآن/80  . العكربي ، 
 ، عبد الفتاح الفتاح . 386لغة العرب ، ص االقراءات الشاذة وتوجيهها من 6
 ى . ر ، ابن اجلز  /6النشر ىف القراءات العشر ، 7
، ابن خالويه .  خمتصر ىف شواذ القرآن ، ص 8
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فقه ما واملعىن على هذه القراءة أن قلوبنا أوعية للعلم تعى ما ختاطب به ، لكنها ال ت
عته قلوبنا ، او أن املعىن قلوبنا أوعية للعلم فال حاجة هلا حتدث به ، فلو كان ما تقوله حقاً لو 

 (2إىل علمك . )

وز حيث كان بفتح اجليم غري مهم {98، 97البقرة: }( قرأ ابن حميصن : ))جلربيل( .23
( ، واخلالف حول هذا احلرف يدور من قبيل 3بكسر اجليم ) باقون، ال، وهبا قرأ ابن كثري 

اللغات ، واألحسن عند العرب يف بناء االسم األعجمى ، ما وافق أبنيتهم ألنه  اختالف
 ( .4حينئذ أذهب يف ابب التعريب )

وقراءة ابن حميصن يف هذا احلرف ، وردت عن أحد القراء السبعة وهو ابن كثري ،ولكن 
 . (. ويبدو هذا لعدم شهرهتا5القراءات الشاذة)ضمن  اوردها عبد الفتاح القاضى

( ، قرأ 6ميكعل()، وابهلمزة بوزن)بغري الف {98البقرة (}ميكال(:))قرأ ابن حميصن .24
من حميصن. وميكائيل ، ايضا (، كأين ميكئل()7)بعدها  هبمزة من غري ايء  انفع وحده

، وتصرفت فيها ، فنطقت هبا على ( ، الىت لعبت هبا العرباالمساء االعربية، مثل )جربيل
واحلجة يف ذلك أن العرب إذا أعربت إمساً من غري لغتها أو بنته إتسعت يف أوجه خمتلفة، 

 ( 8.)لفظه جلهل اإلشتقاق فيه
هاهنا فقط وهبا قرأ احلسن ابلتنوين  {104البقرة }(قرأ ابن حميصن:))راعنا( .25

 (.9)البصرى

                                                                                                                                                                           
 
 عبد الفتاح القاضى . 386القراءات الشاذة ، ص ، 
 ى . ر ، ابن اجلز  /09النشر ىف القراءات العشر ، 3
، حممد الشريازى . 88املوضح ىف وجوه القراءات وعللها ، ص 4

 عبد الفتاح القاضى . 386القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب ، ص ،

 ، ابن خالويه.خمتصر يف شواذ القرآن ، ص 6
 ، ابن جماهد.67السبعة يف القراءات، ص 7
 هـ.40( ، 4، احلسني بن أمحد بن خالويه، حتقيق عبدالعال سامل ، دار الشروق ، ط )86احلجة يف القراءات السبعة ، ص 8
، ابن خالويه .  6خمتصر ىف شواذ القرآن ، ص 9
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التنوين صفة  وقراءة( من غري تنوين ، فعل أمر من املراعاة ، وقراءاة اجلمهور )راعنا
 ( ، وهذا من معىن اجلهل .1( )صدر احملذوف ، أى : قواًل راعناً امل

هبا  القراءاتوهذه قراءة لقراء املسلمني خمالفة ، فغري جائز ألحد قال الطربى : )
اءت به احلجة من لشذوذها وخروجها عن قراءة املتقدمني واملتأخرين ، وخالف ما ج

 ( .2املسلمني)

املضاف إىل ايء  بضم الباء يف املنادى {26البقرة (}رّب اجعل()قرأ ابن حميصن) .26
 املتكلم ، وكأنه صرف النظر عنها ، فأنزله منزلة اجملرد منها . 

 ( . 3وقراءة اجلماعة ابلكسر )رّب( على مراعاة ايء املتكلم احملذوفة )
حيث كان. وهبا قرأ  اببهإبسكان الراء و  {128البقرة }( (أْرانقرأ ابن حميصن:)) .27

 ( .4ابن كثري، ويعقوب ، وابو عمرو خبالف عنه ، والسوسى )

 وقراءة اجلماعة على كسر الراء ) أر ان( وهو األصل . 

وقد أنكر بعض الناص اإلسكان، من اجل ان الكسرة تدل على ما حذف ، وهذا ليس 
 ( 5ف نصاً عن العرب ، وايضا هذه قراءة متواترة . )مسع يف هذا احلر  فاإلسكان، بشيء

بتشديد الطاء وإدغام الضاد )  {126البقرة (}مث أضطّره()): رأ ابن حميصنق .28
 ( . 6أّطره ( ، حيث كان )

يف ( إبدغام الضاد فع على اخلرب، وقرأ ابن حميصن )مث أّطرهمث أطره( ابلر قراءة اجلمهور :)
( على اخلرب. وذهب الزخمشرى وغريه إىل اهنا لغة مرزولة ، ألن الضاد من احلروف 7)الطاء

                                                            
  ، التبيان ىف إعراب القرآن/ 9  . العبكرى ، 
، جامع البيان /466  . الطربي ، 
 ، الدكتور عبد اللطيف اخلطيب .  /9معجم القراءات ، 3
 ى . ر ، ابن اجلز  /النشر ىف القراءات العشر ، 4
  ، البحر احمليط/64 . ابو حيان ، 
 ، ابن خالويه . 7خمتصر ىف شواذ القرآن ، ص 6
 ، ابن جىن . /0احملتسب ، 7
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( 1( )شفراخلمسة الىت يدغم فيها ما جياورها ، وال تدغم فيها جياورها ، وهى حروف ) ضم 
. 

{ ، بنون واحدة مشددة 139البقرة (}أحتاجوننا يف هللا ()قرأ  ابن حميصن:) .29
 ( . 3( واحلسن واألعمش )2ن اثبت )( ، وقرأ هبا زيد ب)أحتاجوانّ 

بنونني، إحدامها نون الرفع واألخرى نون الضمري ، وقراءة ابن  :) أحتاجوننا(قراءة اجلمهور
، فوجهها أنه ملا التقى مثالن وكان قبل األول يف الثانية حميصن ومن معه إبدغام النون االوىل 

( . والقراءة شاذة ختالف اجلمهور 4ركة )حرف مد ولني جاز االدغام ، ألن املّد يقوم مقام احل
 . 

مزة بوزن )رعوف( ( بواو واحدة بعد اهل143قرأ ابن حميصن:)لرؤوف رحيم( )البقرة  .30
 حيث كان . 

مهموز على وزن فعول حيث وقع وابقى وحفص:) لرؤوف( ) قرأ احلرميان وابن عامر
 ( . 5السبعة )لرؤف( على فعل )

، فـمُفل، وهى قراءة عامة قراء أهل الكوفة( لغات إحداها)رؤف(على والرؤوف)
، لغة غطفان، على فمع لرئف( ة عامة قراء املدينة، و)واالخرى)رؤوف( على فـمُعول، وهى قراء

( وكل هذه اللغات إشارة اىل سعة الرمحة 6على فـمْعل جبزم العني ، لغة بن اسد )(و )رأف
 وكثرة الرأفة . 

                                                            
  ، الكشاف/38 خمشرى ، دار الكتاب العرىب ، بريوت ، ز ، ال407 . هـ 
 خمتصر ىف شواذ القرآن ، ص7 . ابن خالويه ، 
، ابو حيان . / 68البحر احمليط ، 3

املصدر السابق .  4

 ، 3جامع البيان/73 . الطربى ، 
 ، أبو حيان .  /البحر احمليط ، 6
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إبسكان النون  {159البقرة (}الالعنون(يلعنهم .... ويعلنهم )قرأ بن حميصن :) .31
 (1فيها.)

وقراءة ابن حميصن على التخفيف اجلماعة ابلضم )يلعنهم( وهي لغة احلجاز.  هوقرأ
 (2ابلسكون )يلعنهم( وهي لغة متيم.)

ابلتاء { 150-149البقرة }( تقرأ بن حميصن )كما تعملون * ومن حيث خرج .32
 (3يقرأها ابلياء على الغيب، واجلمهور على اخلطاب.).وهي قراءة اجلمهور اال ابو عمرو، 

يغري الف )ريح( وهبا قرأ محزة  {164البقرة ( }وتصريف الرايح())قرأ بن حميصن .33
 (4والكسائي وخلف )الريح( ابلتوحيد والباقون ابجلمع.)

واجلمع يف هذه الكلمة أظهر يف املعىن، ألن املراد هو الداللة على املانع، وكل  
 نافع. امليفهذه الرايح مثل صاحبتها يف داللتها على املانع ، وكذلك  واحدة من

أما االفراد فيها فهو مثل اجلمع أيضاً، كما يقال)أهلك الناس الدنيا والدرهم، أي  
الداننري والدراهم. فال فرق بني القراءتني يف املعىن، وإن كان اجلمع أبني ، وما روي عن النيب 

فقد دل أبن  (5)هبوب الرايح:)اللهم إجعلها رايحاً وال جتعلها رحياً( صلى هللا عليه وسلم عند
( وأبن الريح للعذاب ذهااًب إىل قوله 6الرايح مبشرات()الرايح للرمحة ذهااًب إىل قوله تعاىل)

 (7()(ويف عاد إذ ارسلنا عليهم الريح العظيم : ))تعاىل

الضاد عند الطاء  وإدغامرفع النون، ب {173لبقرة (}ر(طفمن اض)قرأ حميصن:) .34
:))حمظورا  ، حيث كان الف وصل يبتدأ ابلضم ، فإنه يرفعهن، مثل قوله تعاىل(8)

                                                            
 إحتاف فضالء البشر، ص9الدمياطي ،. 
 ، احملتسب/08 .ابن جين ، 
 ، ابن اجلزري.8تقريب النشر يف القراءات العشر، ص 3
 املصدر السابق.4
 ،معرفة السنن واآلاثر/ 89( ابب القول واالنصات عند السحاب والريح، حديث رقم،096 ، أمحد حسني البيهقي، دار قتيبة ،)

 هـ. ،4حتقيق عبداملعطي أمني ، دار قتيبه ، ط
 .46سورة الروم، اآلية 6
 .4سورة الذارايت ، اآلية7
 سبق ختريج ادغام الضاد يف الطاء.8
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أن )( ، و)4)(استهزئ( )( و)3()(وقالت اخرج)و)(2()(مبني اقتلوا)(،و)1()(انظر
 ( 6( ، وحنوهن .)5)(اغروا(

انفع،وابن  قرأ عاصم ومحزة وأبو عمروا ويعقوب، بكسر النون )فمن اضطر(، وقرأ 
، وافقهم ابن فمُن )أضطر( (7عامر، وابن كثري، والكسائي، وخلف وأوجعفر بضم النون)

 ذا احلرف.حميصن يف ه

قال ابو حيان: )وتوجيه الضم إتباع " أي إتباع حركة النون حلركة الطاء" ، ومل  
كانت   يعتدوا ابلساكن، ألنه حاجز غري حصني، أو ليدلوا على أن حركة اهلمزة احملذوفة

 (8ضمة.)

رآن" حيث وقع . وافقه (، بغري مهزة، و"ق185)البقرة  (فيه القرءآن()قرأ ابن حميصن ) .35
 ابن كثري وحده إذكان امساً. 

منا  بطنها. وإمعه يفجتمل  والوجه أن )القرءان( فعالن من قوهلم: ما قرأُت الناقة سلى قط، أي
 الكلم فيه فاألصل قرءان ابهلمزة. الجتماعمسى قرآان 

لها ركة، وما قبا متحألهن وأما قراءة ختفيف اهلمزة ونقل حركتها إىل ما قبلها، وحتذف اهلمزة
 .ساكن، فيبقى بعد حذف اهلمزة "قران" بغري مهزة، وهذا مذهب ابن كثري

له، فيصح مهزهتا إذا كان امسا، دون أن يكون مصدر، فألن املدر يقوى على فعختفيف أما 
بصحته ويعتل ابعتالله، والعرب ال حتذف اهلمزة من الفعل، فكذلك ينبغي أن ال حيذف من 

 (1املصدر وقراءة اجلمهور ابهلمز هي األصل.)

                                                            
 .20سورة االسراء االية 1
 .9،  8سورة يوسف االية 2
 .31سورة يوسف االية 3
 .10سورة االنعام اآلية 4
 .22سورة القلم االية 5
 بعد واحد من ستة حروف جتمعها عبارة)لودنت(تباينت مذاهب القرا يف كيفية االبتداء ابلف الوصل إذا وقعت 6
 ( ، ابن اجلزري.225) 2النشر يف القراءات العشر، 7
 ، ابو حيان .1/428البحر احمليط، 8
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بفتح الياء واهلاء ورفع اسم هللا تعاىل.204}البقرة {:))ويشهد هللا((قرأ ابن حميصن -36
ر اهلاء، ونصب اجلاللة، من)) أشهد(( قرأ اجلمهور ))ويشهد هللا(( ، بضم الياء وكس 

 ."2، والفاعل يعود على ))من(("

" من 3، ورفع اجلاللة "شهمد هللاُ(( بفتح الياء واهلاء))يم وقرأ ابن حميصن واحلسن البصري 
 ." والقراءة خمالفة للجمهورة4سثهد ولفظ اجلاللة فاعل "

،))احلرث والنسل(( ابلدفع فيهما ن:)) ويهلك(( بفتح الياء والكافقرأ ابن حميص -37
، فتح الكاف عطفًا على مهور))يهلك(( بضم الياء من أهلك. راءة اجل}205البقرة{

"))ويمهلكم احلرُث والنسُل((، ويفتح الياء والكاف 5)يُفسد((.وقرأ أبو حيوة وابن حميصن "
سل على الفاعلية ورفع ما يعد الفعل، فيكون مضارع هلك الثالثي الالزم ، ويرفع احلرث والن

 ".6والعطف"

ْلم((  -38 بفتح السني وهبا قرأ انفع ، وابن كثري  }209البقرة  {قرأ ابن حميصن: )) يف الس 
 ".7، والكسائي  ، وأبو جعفر وقرأ الباقون بفتحها"

))يف السلم(( يقرأ ابلكسر والفتح مع إسكان الالم، وبفتح السني والالم. وهو  
" 8ومنهم من قال: الكسر مبعىن االسالم، والفتح مبعىن الصلح "الصلح ، ويذكر ويؤنث، 

 ، فالصلح ال يكون اال غري االسالم. و كال القراءتني متواترة. وكال املعنيني مبعىن واحد

                                                                                                                                                                           
 ، حممد الشريازي.204-203املوضح يف وجوه القراءات وعللها، ص  1
 ، العكربي.1/145التبيان يف إعراب القرآن ،  2
 ، ابن خالوية .20خمتصر يف شواذ القرآن ، ص 3
  .، عبد الفتاح القاضي388القراءات الشاذة وتوجيهها، ص 4
 .،ابن خالوية20خمتصر يف شواذ القرآن ، ص 5
 هـ.1307، عبدالكرمي االمشوين،89منار اهلدى يف بيان الوقف واإلبتدا ، ص 6
 ، ابن اجلزري . 227 /2النشر يف القراءات العشر ،  -7
 العكربي . /1/147التبيان يف اعراب القرآن ،  -8
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كسر اجليم ، حيث  بفتح احلاء و  }121البقرة {قرأ ابن حميصن:)) تُرجمع االمور((  -39
 كان. 

" ))ترجع(( بفتح التاء وكسر 1، وخلف ويعقوب"كسائيهبا ابن عامر، ومحزة ، والقرأ  
 اجليم على بناء الفعل للفاعل، وعلى أن )رجع( الزم. 

، على أن ))رجع(( متعد. وكال وقرأ البقية )) تُرجمع األمور(( بضم التاء وفتح اجليم 
على البناء . و))ترجع(( بفتح التاء وكسر اجليم ، أو يدفع التاء وفتح اجليم القراءتني متواترة

 ".2للفاعل واملفعول ابلتأنيث والتذكري فيهما "

قرأ هبا جماهد  }212البقرة{))احلياة(( ابلنصب  ،ن(( بفتح الزاي قرأ ابن حميصن ))زُيّ   -40
". وقراءة ابن حميصنومن معه ، على بناء 3ومحيد بن قيس ، وأيب بن كعب واحلسن البصري "

هللا(( هللا إذ قبله يف اآلية السابقة ، ))فإن هللا شديد الفعل للفاعل، وفاعله ضمري يعود ))
 العقاب(. 

 " .4قال النحاس: )) وهي قراءة شاذة ، ألنه مل يتقدم للفاعل ذكره" 

وقراءة اجلمهور : ))زُيّ ن.....احلياُة(( على بناء الفعل للمفعول وال حيتاج اىل إثبات  
 على الفاعل.  عالمة أتنيث بسبب الفصل واحلياُة ابلرفع انئب

 ، ابلنصب.   }119البقرة {قرأ ابن حميصن : ))قل العفو((  -41

 " كابن حميصن.5قرأ أبو عمرو فقط ابلرفع وبقية القراء ابلنصب " 

وتوجيهها ابلنصب على أن ))ماذا(( اسم واحد، وهو مفعول مقدم ، أي : أي شيء  
 " . 1العفو " ينفقون؟ ، فوقع اجلواب منصوابً بفعل مقدر، أي: أنفقوا

                                                            
 ،ابن اجلذدي2/209النشر يف القراءات العشر ،  -1
 الزخمشوي1/254الكشاف ،  -2
 ابن خالوية. 20خمتصر يف شواذ القرآن ، ص -3
 ه  1409، أمحد بن حممد النحاس ، حتقيق ، دكتور حنازي ، بريوت  1/303إعراب القرآن ،  -4
 ابن اجلزري . 2/227النشر يف القراءات العشر ،   -5
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 " والقراءات متواترة. 2، واملبتدأ حمذوف تقديره: قل املنفق"وقراءة الرفع على أنه خري

 لطاء مشددتني.بفتح اهلاء وا }232البقرة {قرأ ابن حميصن ))حىت يمْطُهرن ((  -42

 ". 3قرأ محزة والكسائي وخلف وشعيه، بتشديد الطاء واهلاء، والباقون ابلتخفيف" 

لتشديد معناها االغتسال، ألهنن مامل يغتسلن فهن حبكم احلُيض يف كثري من وقراءة ا 
. وجيوز اء ، معناها حىت ينقطع دم احليضاالشياء ، وقراءة التحقيق بسكون الطاء وضم اهل

وكال القراءتني  ".4أن تكون القراءاتن مبعىن واحد، ألهنن إمنا يطهرن طهرًا اتمًا ابالغتسال"
 متواترة . 

ابلتاء وفتحها ورفع الرضاعة ، قرأ  }233البقرة{((أن يُتم الرضاعةأ ابن حميصن:))قر  -43
لفعل ابلتاء ، ا"5هبا جماهد واحلسن ومحيد وابن حميصن وأبو رجاء)) أن تتم الرضاعُة (("

وقرأ اجلمهور:))أن يُت م  : رفع به ، وهو بفتح الراء ، وهي لغة متيم.املفتوحة، والرضاعة
 الرضاعة((، ابلياء من أمت ونصب الرضاعة وفتح الراء. 

، ورجح الطربي هذه ((قال الطربي:)) وهي قراءة عامة أهل املدينة والعراق والشام
القراءة على غريها ، قائاًل :)) والصواب من القراءة يف ذلك عندان ، قراءة من قرأ ب )) 

صب ))الرضاعة(( ، ألن هللا تعاىل قال: )) والوالدات يرضعن الياء(( يف )) يُتم(( ون
اوالدهن((، فكذلك هن يتممنها ، واهنا القراءة اليت جاء بعض النقل املستفيض الذي تسبيق 

 ". 6به احلجة دون القراءة األخرى"

 ابلصاد . }245البقرة {قرأ ابن حمصني : )) يقبض ويصط((  -44

                                                                                                                                                                           
 ، العكربي. 1/153التبيان يف اعراب القرآن ،  -1
 املصدر السابق  -2
 ابن اجلزري . 2/227النشر يف القراءات العشر ،  -3
 الشريازي. 209املوضع يف وجوه القراءات وعليها ، ص  -4
  ، أبو حيان .2/498البحر احمليط ،  -5
 الطربي .5/43جامع البيان ،  -6
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امر وعاصم خبالف والكسائي وابو عمرو يف رواية وافق أبو جعفر وانفع وابن ع 
 " 1شجاع عن اليزيدي ومحزة يف رواية خالد عن سليم ، وروح وقالوت ، وقرأ الباقون ابلسني"

أما من قرأ مجيع ذلك ابلسني ، فألنه أصل الكلمة ، وألن اخلالف بني احلرفني  
 افاحتملوا هذ ،ء اء استعال))السني والطاء(( يسري ، وإن كان يف السني تسفل ، ويف الط

 اخلالف لقتله ،ألهنا مبنزلة ما ال يعتديه. 
واما من قرأ ابلصاد فلكراهة التصعد ابلطاء بعد التسغر ابلسني و فأبدلوا من السني  

 وكال القراءتني متواترة. 2حرفاً هو يتجانس للطاء يف التصعد وهو القعاد ليتوافق احلرفان"
لوصل وال خالف يف يقيدها يف ا  }259البقرة  {قرأ ابن حميصن : ))ومل يتسًنه ((  -45

 اثباهتا يف الوقف. 
 "3وافقه محزة والكسائي وخلف ويعقوب وحفص والباقون إبثبات اهلاء وصاًل ووقفاً" 
ورجح الطربي قراءة من أثبت اهلاء ووصاًل ووقفًا ، وقال : وجيعلون اهلاء هنا الم  

 ". 4الفعل"
ووجه قراءة من أسقط اهلاء وصاًل ، فألهنا ليست من أصل الكلمة ، ألن اصل  

ى : مل ، فيبقلجزملالكلمة من السنة اليت مجعها سنوات ، والفعل يستثىن، فتسقط االلف 
 يتسنت ، مت فلحق اهلاء للوقف . 

ء ، إذا تغري ، ووجه قراءة من أثبت اهلاء وصاًل ، فمن قوهلم : مما هنت، وسنة الشي 
 ". 5فيكون اهلاء من اصل الكلمة "

 لعني . بكسر النون وا }271البقرة  {قرأ ابن حميصن : )) فنعما هي ((  -46
(( بكسر و عمرو و ورشي ويعقوب ))فنعما هيوافقه ابن كثري وحفص عن عاصم وأب 

 ".6النون والعني"
                                                            

 ، ابن اخلريي 229-228 /2النشر يف القراءات العشر ،  -1
 ، محد الشريازي .  214املوضح يف وجوه القراءات وعللها، ص  -2
 ، ابن اجلزري . 2/231النشر يف القراءات العشر ، -3
 ، الطربي .  461 /5جامع البيان ،  -4
 محد الشريازي .   218املوضح يف وجوه القراءات وعللها ، ص -5
 ، ابن اجلزري .  235 / 2النشر يف القراءات العشر ، -6
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(( ويتبع حركة النون حلركة ووجه القراءة أنه على لغة من حيرك العني فيقول ))ن عم
 ".1العني وحتريك العني هو األصل وهي لغة هذيل"

" ، 2(( بفتح النون وكسر العني "الكسائي ومحزة وخلف )) فنمعما هيوقرأ ابن عامر و 
 وهو األصل ووزنه ))فمع ل((.

، وابو ية و ورشي، وعاصم يف رواية شعيهوقرأ ابو عمرو وقالون وانفع يف غري روا
 " . وكلها قراءات متواترة.3ن ْعما هي(( بسكون النون واسكان العني وتشديد امليمم"جعفر))ف

 برفع السني .  }280البقرة  {قرأ ابن حميصن : )) إىل ميسرة (( -47
" ووجه قراءة فتح السني 4وافقه انفع بضم السني )) ميُسرة(( والباقون بفتحها" 

جند . ووجه قراءة ضم السني )ميُسرة( لغة هذيل )ميسمرة( على اللغة الكثرية ، وهي لغة أهل 
 ". 5واحلجاز وهي قليلة"

 " . 6وقراءة الفتخ هي االختبار ، ألهنا افصح وأشهر واقيس " 
بغري مهزة ، وكذلك كل مهزة ساكنة يف  }283البقرة  {قرأ ابن حميصن ))الذي أؤمتن((  -48

" ، و )) يف السماوات 7حل ائتنا(( "أول الكلمة، فإنه يرتكها ، مثل قوله تعاىل )) اي صا
 . " وحنوها9" ، و)) لقاءان ائت(("8ائتوين(("

، وهي كذلك عن الصفراوي وصورهتا )) خالوية هذه القراءة عن ابن حميصنذكر ابن  
 " .10الذائُّمن(( ، قال ابن خالوية : التشديد عوضاً عن اهلمزة "

                                                            
 ، عمرو بن عثمان سيبويه ، حتقيق عبد السالم هارون ، دار اجلبل: بريوت ،  440 /4كتاب سيبويه ، -1
 ، ابن اجلزري .  235 / 2النشر يف القراءات العشر ، -2
 املصدر السابق .  -3
 ، ابن اجلزري . 2/236النشر يف القراءات العشر ،  -4
 ، أبو حيان .  717 / 2البحر احمليط،  -5
 ،عبد الرمحن بن امساعيل أبو شامة . 2/4ابراز املعاين من حرث االماين ،  -6
 .77اآلية ’ سورة األعراف  -7
 .44سورة األحقاف، اآلية  -8
 .51سورة يونس ، اآلية  -9

 ابن خالوية .  25خمتصر يف شواذ القرآن ، ص -10
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مزة يف حكم اهلمزة ، وما على اهل خمشري : ليس بصحيح : ألن التاء منقلبةز قال ال 
خمشري ليس بصحيح ، وان بعضهم ابدل، وأدغم فقال : ائتمن وائدز . وذكر اهنا ذكره الز 

 ".1رديئة"
برفع الياء  }284البقرة  {قرأ ابن حميصن: )) فيغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء ((  -49

 والراء. 
" ابلرفع 2سن ))فيغفُر.. ويعذُب(( "وافقه ابن عامر وعاصم وابو جعفر ويعقوب وسهل واحل

 فيها على االستئناف . 
وقرأ انفع وابن كثري وأبو عمرو ومحزة والكسائي وخلف واألعشى واليزيدي ))  

 " ابجلزم فيهما عطفاً على اجلزاء اجملزوم ، وهو))حياسبكم((. 3فيغفْر... ويعذْب(("
 ".4العطف على جواب الشرط"فقراءة الرفع على االستئناف ، وقراءة اجلزم على  

رة البق{كركم(( وين أذ ذكر قرأ ابن حميصن زايدة على ايب عمرووبفتح ابء قوله تعاىل )) فا -50
152{  

 هذه الياء من الياءات اليت بعدها مهزة مفتوحة ، ومجلتها يف القرآن تسع وتسعون ايء. 
ثري بفتح هذا وقد وافق ابن حميصن ابن كثري يف هذا احلرف . فقد اختص ابن ك 

 " . 5املوضع ، والباقون ابلسكون"
والوجه يف فتح الياء ، أنه األصل فيها ، ألن القياس يقتضي يف ايءات الضمري أن  

فإن السكون ’ تكون مفتوحة ، ووجه السكون التخفيف ، ألن الفتحة وإن كانت خفيفة 
 ".6أخف منها ، فمن فتح أخذ ابألصل ومن سكن أهذ ابلتخفيف "

كني ست ايءات يف البقرة ، وسكن كل ايء بعدها الف والم ، ستقرأ ابن حميصن ب -51
 ".1واحداً يف األعراف، يف قوله تعاىل )) ىبم األعداء(( " موضعاً  حيث وقعت االا 

                                                            
 ،ابو حيان .  745 /2البحر احمليط ،  -1
 ، ابن اجلزري. 237 /2النشر يف القراءات العشر ، -2
 3املصدر السابق. -
 ، العكربي. 1/200التبيان يف اعراب القرآن ، -4
 ، ابن اجلزري.2/164النشر يف القراءات العشر ، -5
 ، محد الشريازي .  228املوضح يف وجوه القراءات وعللها ، ص  -6
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  -وتفصيل املواضيع اليت سكنها ابن حميصن ف البقرة كاآليت : 

 "3"عمرو، فأسكنها الباقون.عفر وأبو "فتحها انفع وأبوج2قوله تعاىل:))مىت إآل((" -1
 ".5" سكنها محزة وحفص والباقون ابلفتح"4قوله تعاىل: )) يهويم الظاملني((" -2
، وابن حميصن وحده "7" أمجع الثراء على فتح ايءها "6قوله تعاىل:))نعمىت اليت(( " -3

 سكتها، خمالفاً بذلك اجلمهور . 
" فمن فتح أخذ 9اقون ابلفتح ""، قرأ ابالسكان محزة ، والب8قوله تعاىل))رىب الذي((" -4

 " .10ابألصل، ومن سكن أخذ ابلتخفيف"

ي(( و )) الداع عوةقرأ ابن حميصن حبذف الياء يف احلالني، يف ثالثة مواضيع هي))د -52
 .   }41البقرة  {اذا دعان(( و ))فاتقون (( 

ة القراء أبو عمرو وانفع يثبتوهنا يف الوصل دون الوقف ، ويعقوب يثبتها وقفًا ، وبقي 
ابحلذف وصاًل ووقفًا يف هذه االحرف الثالث وانفع حيذف الياء وصاًل ووقفًا من قوله تعاىل 

" والوجه أن اهلط تبع للفظ ، وأصل هذه الياءات يف اللفظ أن تثبت إآل اهنا 11))فاتقون(( "
 ."12قد حتذف للتخفيف ، واإلكتفاء ابلكسرة ، واالثبات واحلذف لفتات"

 

                                                                                                                                                                           
 .150سورة االعراف ، اآلية  -1
 .249سورة البقرة ، اآلية -2
 ، ابن اجلزري  167 / 2النشر يف القراءات العشر.  -3
 124سورة البقرة ، اآلية . -4
 ، ابن اجلزري 170/ 2النشر يف القراءات العشر. -5
 ( 122، 40,47اآلايت )سورة البقرة ، -6
 ، ابن اجلزري 162 / 2النشر يف القراءات العشر. -7
 .258سورة البقرة ، اآلية -8
 ، ابن اجلزري 170/ 2النشر يف القراءات العشر. -9

 ، محد الشريازي . 228املوضح يف وجوه القراءات وعللها ، ص  -10
 اجلزري.(( ابن 219، 18تقريب النشر يف القراءات العشر ، ص )) -11
 ، محد الشريازي .  229املوضح يف وجوه القراءات وعللها ، ص-12
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 املبحث الثاين : القراءات الفرشية يف سورة آل عمران :

لف ونون بوزن مزة من غري أ{ ابهل66} آل عمران ، ((ها أنتم))قرأ ابن حميصن: -53
 . ن( حيث كانتمعه)

، مهزة ألن املراد عنده، أأنتم هبمزتني( ، ابلقصر واهلمز على وزن)هعنتمكثري  وافقة ابن
 وقرأ الكوفيون وابن عامر والبزي "1"ن مهزة االستفهام هاء فأبدل ملالستفهام، ومهزة أنتم 

 "2"( أبلف بعد هاء بعدها مهزة حمققة . (ها أنتم))

                                                            
 ، محد الشريازي .  239املوضح يف وجوه القراءات وعللها ، ص  -1
 ، أبو حيان . 3/199البحر احمليط ،  -2
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( واألحسن منه أن يكون على وزن )هعتنم (هأنتم()عن ابن كثري ) قال القرطىب: وقرأ قنبل
)أنتم( ( ، وجيوز أن تكون )ها( للتنبيه ، دخلت على  من مهزة، فيكون أصله )أأنتماهلاء بدالً 

 والراجح قراءة اجلمهور.  "1وحذفت لكثرة االستعمال. "

( ابلنصب }آل (حُب الشهوات)، و)بفتح الزاى والياء ((زميمن: ))قرأ ابن حميصن -54
مبينًا للفاعل ، وهو  "2( "(زميان .. حبا )وجماهد والضحاك، ) وافقه ابو رجاء{ 14عمران 

 الضمري العائد إىل هللا سبحانه وتعاىل. 

( مبيناً (حبا )، ورفع )( برفع الزاى وكسر الياء(زُيان ... حبُّ )):وقرأ اجلمهور
 .  "3 تعاىل ، وقيل املزين الشيطان "للمفعول، والفاعل حمذوف، فقيل هو هللا

 . والقراءة شاذة خمالفة للجمهور

ابن كثري  .وافقه، ابملد{ 73( }آل عمران (أن يؤتى أحدحميصن:))قرأ ابن  -55
والثانية مسهلة . وقراءة أأن، ابملد على اإلستفهام، واألصل:  "4وجماهد:))آن يؤتى(( "

 ( ابهلمز. (أن يؤتى))اجلماعة

معناه ) أألن( فحذفت الم اجلر  (آن())هذا احلرف أن : ابن كثري ومن معه يف هوقراء
 . "5" ()أن كان ذا مال وبنني()إستخفافاً ، وأبدلت مدة ، كالقراءة  

 الراجحة .  هيوقراءة اجلماعة 

{ ابلتاء قرأ البصراين 83قرأ ابن حميصن : ))أفغري دين هللا يبغون(( }آل عمران ،  -56
 (6))تبغون(( )ابخلطابيب ))يبغون(( ، والباقون وحفص فقط ابلياء على الغ

                                                            
 هـ .1423الرايض ،  –، مشس الدين القرطيب ، حتقيق مسري البخاري ، دار عامل الكتب  4/108اجلامع ألحكام القرآن ،  -1
 ، الدمياطي .  219إحتاف فضالء البشر ابلقراءات االربعة عشر ، ص  -2
 ، أبو حيان .  3/50البحر احمليط ،  -3
 ، عبد اللطيف اخلطيب . 1/519معجم القراءات ،  -4
 { .14اآلية –، القرطيب ، سورة }القلم  4/113اجلامع ألحكام القرآن ،  -5
 ، ابن اجلزرى . 2/241العشر ، النشر يف القراءات 6
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هم الفاسقون(( ، وقراءة التاء على االلتفات من الغيب إىل سق: ))نووجه قراءة الياء على 
 ( 1اخلطاب . )

قبلها خطاب هلم ، فإتباع  اليتويرى الطربي أن قراءة اخلطاب أوىل ابلصواب ، ألن اآلية 
وال  (.2وجه اآلخر جائز )اخلطاب نظريه أوىل من صرف الكالم إىل غري نظريه وإن كان ال

 ترجيح فالقراءاتن متواترة .  

{ ابلياء 115كفروه((} آل عمران ، وما يفعلوا من خري فلن يقرأ ابن حميصن : )) -57
وما ( ، ))3فيهما من غري ختيري . وافقه محزة والكسائي وحفص وأبو جعفر ويعقوب وخلف )

وهى الصواب ( . 4وهو إختيار أىب عبيد )يفعلوا من خري فلن يكفروه(( ابلياء على الغيب ، 
وما تفعلوا من خري فلن تكفروه(( ابلتاء على اخلطاب )) وقرأ الباقون ( 5عند الطربي .)

 والقراءاتن من املتواتر.

{ بغري ايء بعد اهلمزة ، بوزن 146( }آل عمران (وكأيان من نىبقرأ ابن حميصن: )) -58
 (. 6حيث كان ))كعن( ، ويقف عليها ابلنون ، وكذلك 

قرأ ابن كثري وأبو جعفر أبلف ممدودة بعد الكاف ، وبعدها مهزة مكسورة ))كائن(( ، وقرأ 
 "7ايء مكسورة مشددة )) كآيان(( ." الباقون هبمزة مفتوحة بعد الكاف ، وبعدها

 اليتوهى مجلة من اللغات  "8" وابن حميصن وحده قرأ ))كأْن(( هبمزة مفتوحة بوزن ))كعن((
 "9ت هبا العرب ."نطق

                                                            
 ، أبو حيان . 3/246البحر احمليط ،  -1
 ، الطربي . 6/564جامع البيان ،  -2
 ، ابن اجلزرى . 2/241النشر يف القراءات العشر ،  -3
 ، أبو حيان .3/313البحر احمليط ،  -4
 ، الطربي . 7/131جامع البيان ،  -5
 خالويه . ، ابن 29خمتصر يف شواذ القرآن ، ص  -6
 ، ابن اجلزري .2/242النشر يف القراءات العشر ،  -7
 ، الدمياطى . 229إحتاف فضالء البشر ، ص  -8
 ، عبد الفتاح القاضى . 291القراءات الشاذة وتوجيها ، ص  -9
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 وقراءة حرفه يف هذا املوضع شاذ خالف قراءة اجلمهور . 

 بو عمرو ويعقوب فإهنم حيذفونعدا أ "1قف على النون، فقد وافق القراء "أما الو 
 . "2النون ويقفون على الياء )وكأي( "

امليم ، بوزن )فعله( حيث   إبسكان{ ، 154نة(( }آل عمران، قرأ بن حميصن:)) أمم  -59
 .  "3كان "

أممنة(( بفتح امليم على أنه مبعىن األمن ، أو مجع ))آمن(( وهو مصدر )قرأ اجلمهور:)
وهو مصدر  "4ْمنة(( بسكون امليم مبعىن األمن ". وقرأ ال ، وابن حميصن وحيي ))أاألمنمبعىن 

 . "5راءة فتح امليم ، وهو اسم لألمن "الق يفواملشهور 

{ بنصب الالم ، قرأ ابو 154}آل عمران  (إن األمر كلاه هلل(قرأ ابن حميصن: )) -60
من قرأ ابلرفع ، جيعل ))كُله( مبتدأ  "6فع الالم ، وقرأ الباقون ابلنصب "عمرو ويعقوب بر 

 و))هللا(( خربه ، ومل جيعله أتكيداً لألمر . 

أنه لإلجابة والعموم ، فكما إنا األمر  يفمبنزلة أمجعني ،  ومن قرأ ابلنصب، جعل ))إذا((
 . "7 حمالة ، فكذلك إنا األمر كله "أمجع نصب ال

  وال ترجيح إذ كل من القراءتني متواتر .

{ ابلياء ، وافقه ابن كثري 156قرأ ابن حميصن: ))مبا تعملون بصري(( }آل عمران ،  -61
 . "8ابخلطاب "على الغيب وقرأ الباقون ومحزة والكسائي وخلف، ابلياء 

                                                            
 أى قراء القراءات املتواترة . -1
 ، ابن اجلزرى . 2/143النشر يف القراءات العشر ،  -2
 ، ابن خالويه . 29القرآن ، ص  خمتصر يف شواذ -3
 ، أبو حيان . 3/389البحر احمليط ،  -4
 ى .رب ، العك 1/260التبيان يف إعراب القرآن ،  -5
 ، ابن اجلزرى . 243،  12النشر يف القراءات العشر ،  -6
 ، حممد الشريازي . 247املوضح يف وجوه القراءات وعللها ، ص  -7
 ، ابن اجلزرى .2/242النشر يف القراءات العشر ،  -8
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 وكال القراءتني متواترة .  "1وقراءة اخلطاب للمؤمنني" منافقني،، وعيد للوقراءة الغيب

{ بكسر 158-157ران ُمُت(( }آل عم))ُمتنا(( و))قرأ ابن حميصن : ))ُمُتم(( و -62
تناة والكسائي وخلف ، ))وافقه انفع ومحز  .امليم حيث كان (( و ))م ت(( ، م تم(( و ))م 

ووجه الكسر؟، أنه من لغة من يقول : مات ُيات ، كخاف خياف ،  "2والباقون ابلضم ."
وألجعل موت ، بكسر عينه، فمضارعه بفتح العني ، فإذا أسند إىل التاء، أو إحدى أخواهتا، 
قيل م ُن ابلكسر ليس األ. وهو أان نقلنا حركة الواو إىل امليم بعد سلب حركتها داللة على 

 حذفت الواو للساكنني .األصل ، مث 

ووجه الضم أنه من ))فعل(( بفتح العني من ذوات الواو ، وقياسه الضم للفاء إذا         
اسند إىل اتء املتكلم وأخواهتا ، وتبدل الفتحة ضمة ، مث تنقل إىل الفاء ، حنو قلت أصله ، 

، فحذفت ، كن إىل الفاء ، فبقيت ساكنة ، وبعدها سا  قولت بضم عينه ، نقلت ضمة العني
 . "3وحفص مجع بني اللغتني "

والضم أقيس، أشهر، والكسر مستعمل كثريًا فمن قرأ ابلكسر فعلى أبو حيان : ))قال       
 . "4"ونقله الكوفيون(( لغة احلجاز وسفلى مضو يقولون : ُمتم ، بضم امليم . 

 { ابلتشديد . 195: ))وقُتُلوا(( } آل عمران  قرأ ابن حميصن -63

. وقراءة والباقون ابلتخفيف "5ابن عامر ابلتشديد يف هذا احلرف "وافقه ابن كثري و       
 تخفيف مبعىن. وقراءة البعضًا بعد بعض، وقتاًل بعد قتل التشديد مبعىن أهنم قاتلوا املشركون

 . "6راءة التخفيف ويرى ما عداها شاذ ". والطربي جييز قأهنم قتلو من قتلوا من املشركني

                                                            
 ، أبو حيان . 404 /3البحر احمليط ،   -1
 ، ابن اجلزرى . 2/243النشر يف القراءات العشر ،  -2
 / الدمياطى . 231إحتاف فضالء البشر ، ص  -3
 ، ابو حيان . 406 /3البحر احمليط ،  -4
 ، ابن اجلزرى .  2/243النشر فيالقراءات العشر ،  -5
 ، الطربي .  7/492جامع البيان ،  -6
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أللف ند اع تكان  ثسورة آل عمران وحي يف ثالث ايءات قرأ ابن حميصن بتسكني -64
 والالم كاالتى : 

 ."2"، واسكنها الباقونرو وأبو جعفرفتحها انفع وابو عم "1قوله تعاىل:))مين إنك((" /1

هذا  ففي، فقراءة ابن حميصن "4لقراء على فتحها"أمجع ا "3قوله تعاىل:))بلغين الكرب((" /2
 مجاع . ف شاذة ملخالفة اإلاحلر 

هي مجلة الياءات اليت بعدها مهزة مفتوحة ، فتحها انفع  "5(("تعاىل:))إجعل يل أية قوله /3
 "6وأبو جعفر ، وأسكنها الباقون . " وأبو عمرو

احلالني من موضعني يف آل عمران مها قوله تعاىل :  يفقرأ ابن حميصن حبذف الياء  -65
{ 75 اآلية: ))وخافون(( }آل عمران { ، وقوله تعاىل20}آل عمران االية))ومن اتبعن(( 

 ."7، فهم حيذفون الياء وصاًل ووفقاً "وافقه ابن عامر وعاصم وخلف 

 سورة البقرة . يفوقد تقدم توجيه اإلسكان والفتح واحلذف 

 

  

                                                            
 { .  35سورة } آل عمران  اآلية  -1
 ، ابن اجلزرى .2/167النشر يف القراءات العشر ،  -2
 { .40سورة } آل عمران االية  -3
 ، ابن اجلزرى . 162 /2النشر ىف القراءات العشر ،  -4
 { . 41سورة } آل عمران اآلية  -5
 اجلزرى .، ابن  2/164النشر يف القراءات العشر ،  -6
 ، ابن اجلزرى . 2/182النشر يف القراءات العشر ،  -7
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 اخلامتة

 يف ختام هذا البحث املتواضع أختم أبهم النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها:  

للقراءة الشاذة إطالق عام وخاص، فأما العام فكل ما خرج عن العشرة، وأما اخلاص،  -1
 فهو ما كان مقروءا به مث فقد التواتر. 

ق الرسم والعربية، ومنها ما القراءة الشاذة على أنواع، جيمعها فقد التواتر، مث منها، ما واف -2
خالف الرسم ووافق العربية، ومنها ما خالف الرسم والعربية، ومنها ما وافق الرسم وخالف 

 العربية، ومنها ما صح سنده، ومنه ما مل يصح سنده. 

 شذوذ القراءة ال يعين إال سقوط القراءة هبا تعبدا.  -3

 الفقهية، والتفسري، واللغة. القراءات الشاذة يستعان هبا لدراسة األحكام  -4

ليس هناك تعارض بني القراءة الشاذة واملتواترة، فإن وجد التعارض، حكم على الشاذة  -5
 ابلبطالن. 

قد تشتمل القراءة اليت حكم على أصحاهبا ابلشذوذ، على قراءات متواترة يف بعض  -6
 احلروف، يوافقون هبا قراء القراءات املتواترة. 

اليت حبثت فيها يف سورة الفاحتة وحىت ال عمران ، وافقت فيها قراءة ابن     معظم احلروف -7
 حميصن القراءات املتواترة .

 التوصيات :

البحث يف أمر القراءات الشاذة بتوسع، وتوضيح أمهيتها العلمية خاصة يف املسائل  -1
 الفقهية والتفسريية.

 نت ابلقراءات الشاذة وتوجيهها. اإلهتمام ابلبحوث يف كتب التفسري خاصة اليت اعت -2
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 .هـ 49( ، لبنان ، ط ) –الكتب العلمية 

( السيوطي، دار إحياء العلوم، ط)اإلتقان يف علوم القرآن، جلالل الدين  .3
4ـه. 

إعراب القرآن ، أمحد بن حممد النحاس ، حتقيق ، دكتور زهري غازي ، بريوت  .4
 هـ  1409

. كربيالتبيان ىف إعراب القرآن،عبدهللا بن احلسن بن عبدهللا الع(ط ، ،)48.هـ 
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.  ، حجة القراءات ، عبد الرمحن بن زجنلة، حتقيق سعيد ألفغاىن، مؤسسة الرسالة

 هـ .40( ، بريوت ، ط )
3.  ، احلجة يف القراءات السبعة، احلسني بن أمحد بن خالويه، حتقيق عبد العال سامل
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4. دار املعارف، القاهرة ، بن جماهد، حتقيق شوقي ضيف، السبعة يف القراءات ، إل
 ه .400( ط)
. ( طبقات القراء، حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، حتقيق دكتور أمحد خان، ط )

،48ـه . 
6. بن اجلزري ، مشس الدين حممد بن حممد ، ة يف طبقات القراءغاية النهاي

 ه3برجسرتاسر، مكتبة ابن تيمية ، 
7. ،لعبد الفتاح القاضي، حتقيق أمحد عناية،  القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب

 ـ. ه4( دار الكتاب العريب، بريوت،ط)
8.  قراءات حكم عليه ابن جماهد ابلغلط واخلطأ يف كتابه )السبعة(، دكتور السامل حممد
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3. فكر ،بريوت .معجم البلدان ، ايقوت بن عبدا هلل احلموي ، دار ال 
4.  معجم القراءات، الدكتور عبد اللطيف اخلطيب، دار سعد الدين، ط

(،)4.هـ 
.  معجم مقاييس اللغة، البن فارس، حتقيق عبد السالم هارون، دار اجلليل ،ط
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 دار الفكر . 


