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 اإلهداء

 الذي بلَّغنا مجيع ما أنزل إليه من ربه.. حممد وحبيبنا املعلم األول للبشرية سيدان إىل 

..هللا إىل مشاخيي وأساتذيت الذين عّلموين كتاب     عز وجلَّ

 جناحي وتفوقي..إىل والَديَّ اللذين هلما الفضل بعد هللا عز وجل يف 

 احلبيبة الطموحة التواقة للمعايل دائًما..ي زوجيت أم أبنائإىل 

  ..خالد واثبتإىل فلذات كبدي وقرة عيََنّ وسر سعاديت أبنائي 

 الذين يسعدهم خترجي.. ي وأصدقائيهلأإىل مجيع 

 .أهدي هذا اجلهد املتواضع، راجًيا من هللا القبول واإلخالص. اجلميعإىل 

 يه أنيب..وما توفيقي إال ابهلل عليه توكلت وإل
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 الشكر والتقدير

البقرة: ] ڇىئ  ىئ  ی  ی    ڇ احلمد هلل على نعمه اجلليلة، وآالئه اجلزيلة، القائل يف حمكم كتابه: 
 ،(1){هللاَ  ال يشكر   الناسَ  من ال يشكر  }: [، والصالة والسالم على رسوله الكرمي، القائل 23٧

 ابلشكر اجلزيلأتوّجه  ، والشكر له على رعايته وامتنانه، ُثَّ مأواًل وآخرًا على توفيقه ابلتما فاحلمد هلل
على تكرمه ابإلشراف على هذه الرسالة وإرشاده وتزويدي  للدكتور/ يوسف حممد عبده العواضي

 فجزاه هللا عَن خري اجلزاء.، ابلتوجيهات والنصائح حىت وصلت إىل ما هي عليه اآلن
إلاتحة الفرصة ، عصماوي زين الدكتور/األستاذ ة ممثلًة مبديرها ة املدينة العامليامعكر موصول جلوالش

 يل اباللتحاق يف رحاب هذه اجلامعة املباركة.
أو حتفيز  أو دعوة يف ظهر الغيب  بنصح   من أعانَنمن جزيل الشكر والعرفان لكّل وال أنسى 

هبا، جزى هللا اجلميع خري  ظهارها إىل النور أبفضل وجه يليقوإ هذه الرسالة أو كان حريًصا على إمتام
 ء، وأجزل هلم املثوبة والعطاء.اجلزا

  

                                                           
 ، (1954، رقم )339 /4، 2والصلة، ابب الشكر ملن أحسن إليك، طكتاب الرب ،  السنن( أخرجه الرتمذي يف (1

 وقال: حديث صحيح.     
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 ملخص البحث
يهدف هذا البحث إىل معرفة املنهجية اليت سار عليها اإلمام القرطيب يف تناول القراءات ومجع 

واحلكم  ودراستها وضبطها وتوجيهها سورة البقرةالقراءات اليت ذكرها يف سورة الفاحتة واجلزء األول من 
وعدد كل نوع منها، وقد  هايستوفم القرطيب يف ذكر القراءات وبيان املواضع اليت مل عليها وتعقب اإلما

اتبع الباحث املنهج االستقرائي يف تتّبع واستقراء مجيع القراءات اليت ذكرها اإلمام القرطيب يف حدود 
وبيان حكمها، واملنهج النقدي  الدراسة، واملنهج الوصفي لوصف تلك القراءات وتوجيهها وضبطها

حيث نسبة القراءة أو احلكم لقراءات من اإلمام القرطيب عند عرضه ل هايستوفيف املواضع اليت مل 
، وتكمن أمهية املوضوع يف قيمة الكتاب العلمية لدى الباحثني والدراسني مما يتعنيَّ على عليها

عرضها مصححة مضبوطة، وقد توصل الباحث املتخصصني بيان القراءات وخترجيها وتوضيح أحواهلا و 
مل يبني منهجه يف ذكر القراءات، ومنها أنه مل يلتزم إىل جمموعة من النتائج منها أن اإلمام القرطيب 

ن آية  ألخرى، منهًجا معي ًَّنا ُمطَّرًدا يف ذكر القراءات وتوجيهها، ولكنه خيتلف من موضع  آلخر، وم
رة، وال الشاذة؛ ولكنه يتعرَّض للقراءات يف بعض املواضع ءات املتواتمجيع القرا ومنها أنه مل يستوف  

من خالل املواضع اليت حصرها الباحث يف ثالمثائة وأربعني قراءة موزعًة على لًيا جذلك  ويظهرفقط، 
 .سورة البقرة واحد وسبعني موضًعا يف سورة الفاحتة واجلزء األول من
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to know the methodology followed by Imam al-Qurtubi in 

reading the modes of the Quran reciting, collecting the reciting modes mentioned in Surat Al-

Fatihah and the first part of Surat Al-Baqarah, studying, tuning, and directing and judging it, 

then following Imam Al-Qurtubi in mentioning this modes and explaining the situations 

where he was not successful at, and how many of each type. The researcher followed the 

inductive method in tracking and extrapolating all the modes mentioned by Imam al-Qurtubi 

within the limits of the study, the descriptive approach to describe those modes, directing 

them and determining their rulings, and the critical approach in the situations where Imam al-

Qurtubi did not succeed when he presented the modes in terms of reading or to judge and 

grasp it.The importance of the study lies in the value of the scientific book to researchers, so 

that the specialists to read the reciting modes can show and clarify its conditions and give an 

adjusted and corrected presentation.The researcher found a set of results, including that Imam 

al-Qurtubi did not indicate his method in the mention of reciting modes, including that he did 

not adhere to a certain method steadily in the modes, but it differs from one situation to 

another, and from one verse to the other, including that it did not contain all the frequent 

reciting modes, not abnormal; but it is subjected to modes in some situations only, and this is 

an evident through the situations enumerated by the researcher in the three hundred and forty 

mode distributed on seventy-one situations in Surat Al-Fatihah and the first part of Surat 

Al-Baqarah. 
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 المقدمة
ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېې  ې   ى  ڇ  ،[ِالفاٖتة: ] ڇپ  پ  پ  پ  ڇ 

، [ِ –ُالكه :] ڇوئ        وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   ى    ائ  ائ  ەئ  ەئ
اٟتمد هلل الذم أنزؿ القرآف العظيم على سبعة أحرؼ؛ تيسَتنا كٗتفيفنا على ىذه األمة، كالصبلة 

: } إف ىذا كالسبلـ على أشرؼ خلق اهلل أٚتعُت، ٤تمد بن عبد اهلل الصادؽ األمُت، القائل 
 ، كبعد:(ُ)ؤكا ما تيسر منو {القرآف أنزؿ على سبعة أحرؼ فاقر 

 قراءة فإف القرآف الكرمي ىو أفضل الكتب، كأعبلىا قدرنا كمنزلة عند اهلل، يؤجر ا١تسلم على
 حسنة كاملة، كيضاع  اهلل ١تن يشاء. حرؼو منو

ألجلو األكقات، كسهرت لو ما فنيت فيو األعمار، كفػيرّْغت الكرمي خَت  كالقرآف
 نايبقى يف ظبللو دراسة كْتثنا كتعلُّمنا كتعليمنا، كدليل خَتيَّتو قوؿ نبيّْ كحرمّّ با١تسلم أف األعُت، 
 .(ِ)}خَتكم من تعلم القرآف كعلمو{:  الكرمي

كقد ىيَّأ اهلل تعاىل لكتابو الكرمي علماء أفذاذنا تفرَّغوا لو، كاختلفت مشارّٔم يف تناكلو، فمنهم 
من حيث النحو م من تناكلو من الناحية اللغوية، همن اىتم بو من جهة التفسَت كبياف ا١تعٌت، كمن

كبياف فصاحتو كذكر األكجو الببلغية اليت ٖتلى ّٔا اللفظ القرآين العظيم، كبعضهم اعتٌت  ،كاإلعراب
باختبلؼ أكجو القراءات كالركايات يف النص القرآين كتوجيهها، كالبعض اقتصر على مبحث معُت ٦تا 

الضبط أك الفواصل، كغَت ذلك من العلـو اليت ٢تا عبلقة كثيقة  لو عبلقة بالقرآف، من الرسم أك
بالقرآف، كالبعض سلك طريقنا آخر ٚتع بُت عدة علـو يف ًسفرو كمؤل  كاحدو، حيث يأيت إىل اللفظ 

كذكر  القرآين فيتناكؿ ٚتيع ا١تسائل اليت يرل أهنا تندرج ٖتت النص القرآين، كبياف األحكاـ الفقهية،
كايات، كالوقوؼ على سائر ا١تسائل اليت ٢تا ارتباط باآليات اليت يق  عليها، ك٦تٌن اتبع القراءات كالر 

                                                           
 (،ّّٗ/ ّ)، ُ، طفضائل القرآف، باب أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ ، كتابالجامع الصحيحم يف البخار أخرجو (ُ) 
 (.ِْٗٗرقم )     
 (،ّْٔ/ ّ) ،ُط باب خَتكم من تعلم القرآف كعلمو، كتاب فضائل القرآف،  ،الجامع الصحيحيف  لبخارما ( أخرجو(ِ
 .(َِٕٓ) رقم     
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 العلماءي  اىتم كقد ) الجامع ألحكام القرآن (يف تفسَته  -رٛتو اهلل–ىذا ا١تنهج اإلماـ القرطيب 
 الكتابة ألمهيالعنواف؛  حولو؛ كسبب اختيار ْتاث، كتعددت الدراسات كاألّٔذا الكتابكالباحثوف 
عدة أبواب ٢تا  وٗتصيصك  ، كتوجيهها،لرغبة الباحثُت فيو، ككذلك عناية ا١تؤل  بالقراءاتك  ،العلمية
 .قدمةا١تيف 

عن منهجو يف ذكر القراءات، ككذلك مل يلتـز  -رٛتو اهلل تعاىل-كمل يفصح اإلماـ القرطيب 
تارة يذكر معها القراءات ك ع، يقتصر على القراءات السبتارة منهجنا مرردنا يف تناكؿ القراءات، ف

قد ك يقتصر على القراءات الشاذة،  كغالبنا، ةا١تتواتر ك  ةالشاذ القراءات مع فيها بُتجي مراتو ، ك الثبلث
كبلمنا ينتصر للقراءة الشاذة،  أك، لقراءة ا١تتواترةفيو قدح لبلمنا ينقل ككقد يذكر القراءات بدكف نسبة، 

 القراءات، أك ينقص كيزيد يف نسبتها. ال حيالفو الصواب يف نسبة بعضقد ك 

الذم اعتٌت ّتمع  -ْتسب اطبلعي-لذلك؛ فإف ىذا البحث ا١تتواضع يعترب نقرة البداية
القراءات اليت تضمنها تفسَت اٞتامع ألحكاـ القرآف، كٗترجيها كنسبتها، كاٟتكم عليها، كتوجيهها، 

 .سورة البقرةالفاٖتة كاٞتزء األكؿ من  كحصر ٚتيع القراءات اليت ذكرىا اإلماـ القرطيب يف سورة

 إشكالية البحث:
كقد ٚتع اإلماـ يت ال يستغٍت عنها طالب علم، المن الكتب ا١تهمة  إف كتاب اٞتامع ألحكاـ القرآف

، بُت علوـو فيو  -رٛتو اهلل– القرطيب اإلماـ  عرضمنها علم القراءات، كتكمن اإلشكالية عند  شىتَّ
قراءات، فنجده غالبنا ال يبُت أحكاـ القراءات اليت يذكرىا من حيث الشذكذ لل -رٛتو اهلل–القرطيب 

، أك العكس فيحكم على الشاذ با١تتواتر، كأحياننا يذكر أحياننا أك التواتر، كحيكم على ا١تتواتر بالشاذ
بعض القراءات ا١تتواترة كيهمل بعضها، كيقتصر على السبع أحياننا، كيذكر معها الثبلث أحياننا، 

ا، كيعمّْم النسبة للجمهور أك مهكثَتنا دكف أف دييز بين  ا١تتواترذكر الشاذ مع كيكتفي بالشاذ غالبنا، كي
مباشرة أك إىل الصحايب أحياننا،  ٚتهور القراء أك العامة أك أىل البلد، كينسب القراءة إىل النيب 

اليت تعرض ٢تا اإلماـ القرطيب يف بحث سنبُتّْ ا١تواضع ىذا ال كينقص أك يزيد يف النسبة أحياننا، كيف
 .-ٔتشيئة اهلل تعاىل-بالتفصيل  سورة البقرةسورة الفاٖتة كاٞتزء األكؿ من 
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 ث:أسئلة البح
 القرطيب يف ذكر القراءات ؟ اإلماـ ما ا١تنهج الذم سلكو -ُ

حكم كل قراءة ؟ كما  سورة البقرة اإلماـ القرطيب يف الفاٖتة كاٞتزء األكؿما القراءات اليت أكردىا  -ِ
 من ىذه القراءات؟ 

القرطيب يف نسبة القراءات أك اٟتكم عليها؟ ككم عدد كل اإلماـ ما ا١تواضع اليت مل يوفق فيها  -ّ
 نوع من ىذه األنواع؟

 أىداف البحث:
 القرطيب يف إيراده للقراءات.اإلماـ الوقوؼ على منهج  -ُ

، كٗترجيها سورة البقرة زء األكؿالفاٖتة كاٞتسورة  ءات اليت أكردىا اإلماـ القرطيب يفمعرفة القرا -ِ
 كتوجيهها كاٟتكم عليها.

 اٟتكم عليها، كعدد كل نوع منها.نسبتها ك القرطيب يف اإلماـ بياف ا١تواضع اليت مل يوفق  -ّ

 أسباب اختيار الموضوع:
 أمهية الكتاب كفضل مؤلفو كمكانتو العلمية. -ُ

 ت كتوجيهها يف مقدمة الكتاب كيف ثنايا تفسَته.عناية اإلماـ القرطيب بالقراءا -ِ

 ا١تسامهة يف خدمة الدارسُت لتفسَت القرطيب بتخريج القراءات كتوجيهها كبياف ا١تتواتر من الشاذ. -ّ

 رغبة الباحث يف مواصلة الدراسات العليا يف ٣تاؿ القراءات. -ْ

 أىمية الموضوع:
ىتماـ الدارسُت كطبلب العلم ال امع ألحكاـ القرآف؛اٞتفسَت لقراءات الواردة يف تباالباحث  اعتٌت

ا١توضوع يف تناكؿ ٚتيع  أمهيةك١تا للكتاب من قيمة كأمهية علمية، كتكمن ، بتفسَت اإلماـ القرطيب
، باختصار مع توجيهها سورة البقرةالقراءات اليت ذكرىا القرطيب يف سورة الفاٖتة كاٞتزء األكؿ من 

، كالتدقيق فيها من حيث الزيادة أك النقصاف بالعزك إىل مصادر القراءاتالتأكُّد من صحة نسبتها، ك 
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 كي يتسٌٌت   ؛ما فاتو كالتنبيو عليو يفاءكاست ،من القراءات ا١تتواترة -رٛتو اهلل-ا١تؤل  كذكر ما تركو 
 .معرفة صحيحة مضبوطةو معرفة القراءات الواردة في دارس كا١تتصفّْح للكتابلل

 مصطلحات البحث:
يقرأ قراءة كقيرآننا: أم ٚتعو، كمنو ٝتي القرآف؛ ألنو قرأ مصدر ٚتع قراءة، كىي  راءات لغة:الق -

 .(ُ)جيمع السور فيضمها

عرَّفها ابن اٞتزرم بأهنا "علم بكيفية أداء كلمات القرآف، كاختبلفها، معزكنا  القراءات اصطالًحا: -
 . (ِ)لناقلو"

آننا: أم ٚتعو، كمنو ٝتي القرآف؛ ألنو جيمع السور فيضمها، يقرأ قراءة كقير قرأ مصدر  القراءة لغة: -
ٚتعو كقراءتو، كقرأت الشيء قرآنا: ٚتعتو أم:  [ُٕ]القيامة:  ڇی  جئ  حئ   مئ  ڇ : كقولو تعاىل

 .(ّ)كضممت بعضو إىل بعض، كمعٌت قرأت القرآف: لفظت بو ٣تموعنا

 .(ْ)أٚتع عليو الركاة عنوما نسب إلماـ من األئمة العشرة ٦تا القراءة اصطالًحا:  -

نسبة القراءات اليت ذكرىا اإلماـ القرطيب يف تفسَته إىل األئمة العشرة،  :اإلجرائي للقراءةالتعريف  -
 أك غَتىم من الشواذ ْتسب مصادر القراءات اليت بُت يدم الباحث.

ا يرتوكف فيو ألهنم كانو  ؛كيةكٝتي يـو الًت  ،كاةفهو راكو كاٞتمع ري  كايةم رً يركً  مصدر رىكل الرواية لغة: -
 . (ٓ)نظر فيو كفكر :ركل يف األمر تركيةك  ،من ا١تاء ١تا بعد

 .(ٔ)ما نسب للراكم عن إماـ من أئمة القراءات الرواية اصطالًحا: -

                                                           
 .ّّٔٓ/ٓ مادة: "قرأ"، د.ط، لسان العرب،ابن منظور، انظر: (ُ) 
 ل األكؿ.ذكرىا يف الفص٢تا تعريفات أخرل سيتم . ك ٗ د.ط، ،منجد المقرئين ومرشد الطالبينابن اٞتزرم، (ِ) 
 .ّّٔٓ/ٓ مادة: "قرأ"، د.ط، لسان العرب،ابن منظور، انظر: (ّ) 
 . َُ ،ُط ،البدور الزاىرةالقاضي، ، ك ََِ،ُٗٗ/ِ د.ط، ،النشر في القراءات العشرابن اٞتزرم، انظر:  ((ْ

 .ُُُ مادة: "ركل"، د.ط، ،مختار الصحاح، الرازمانظر:  (ٓ)
 . َُ ،ُط ،البدور الزاىرةالقاضي، ، ك ََِ،ُٗٗ/ِ د.ط، ،ءات العشرالنشر في القراابن اٞتزرم،  انظر: ((ٔ
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 نسبة الركاية الواردة إىل أحد ركاة األئمة العشرة أك غَتىم. التعريف اإلجرائي للرواية: -

ا: السبيل تذكر كتؤنث. كقيل: الرريق السابلة. كأـ الرريق أم: منه عدة فو عاكرد ١تالطريق لغة:  -
 . (ُ)الضبع. كبنات الرريق أم: اليت تفًتؽ كٗتتل  فتأخذ يف كل ناحية

 .(ِ)ما نسب لآلخذ عن الراكم كإف سفل الطريق اصطالًحا: -

عشرة أك عٌمن دكهنم كإف نسبة القراءة إىل اآلخذ عن ريكاة األئمة ال التعريف اإلجرائي للطريق: -
 نزؿ.

التتابع، كتواترت األشياء أم: تتابعت مع فًتات بينها، كمنو قولو القراءة المتواترة: التواتر لغة:  -
 . (ّ)[؛ ألف بُت كل رسولُت فًتةْْ]ا١تؤمنوف:   ڇپ  ڀ  ڀ  ڀڇ تعاىل: 

وه اللغة العربية، مع موافقتها : اليت تواتر نقلها، ككافقت كجهنا من كجاصطالًحاالقراءة المتواترة  -
 . (ْ)ألحد ا١تصاح  العثمانية

القراءة الواردة عن األئمة العشرة أك أحد ركاهتم من طريقي  إجرائًيا: التعريف للقراءة المتواترة -
الشاطبية كالدرة، أك طريق طيبة النشر، كىؤالء األئمة: نافع كابني كثَت كأبو عمروك كابني عامر كعاصمه 

 كالكسائيُّ كأبو جعفر كيعقوب كخل .كٛتزةي 

من الفعل شذ يًشذُّ كيشيذُّ شذكذنا: انفرد عن اٞتمهور كندر،  مأخوذ :: الشاذ لغةالقراءة الشاذة -
 . (ٓ)فهو شاذ، كأشذه غَته

ما اختل فيها ركن من أركاف القراءة الثبلثة: التواتر، كموافقة الرسم  القراءة الشاذة اصطالًحا: -
 .(ُ) موافقة كجو من كجوه اللغة العربيةالعثماين، ك 

                                                           
 . ِٓٔٔ /ْمادة: "طرؽ"،  د.ط، ،لسان العربابن منظور، انظر: (ُ) 
 . َُ ،ُط ،البدور الزاىرةالقاضي، ، ك ََِ،ُٗٗ/ِ د.ط، ،النشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  انظر: ((ِ

 .ْٖٗٓ -ْٖٕٓ /ٔ مادة: "كتر"، د.ط، ،لسان العربابن منظور، انظر: (ّ) 
 .َٖ، ٕٗ د.ط، ،منجد المقرئينابن اٞتزرم، انظر:  (ْ)
 . ُِِٗ /ْمادة: "شذذ"،   د.ط، ،لسان العربابن منظور، انظر:  (ٓ)
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اليت من طرؽ الشاطبية كالدرة العشر القراءات  دكفما  للقراءة الشاذة ىي: التعريف اإلجرائي -
 كالريبة.

 حدود البحث: 
الدراسة ٤تدَّدة بدراسة كٗتريج القراءات اليت ذكرىا اإلماـ القرطيب يف تفسَت اٞتامع ألحكاـ القرآف، 

 حدكدىا يف النقرتُت التاليتُت: كديكننا بياف

 .سورة البقرةدراسة ٚتيع القراءات اليت أكردىا اإلماـ القرطيب يف سورة الفاٖتة كاٞتزء األكؿ من  -

 االكتفاء با١تواضع اليت ذكرىا اإلماـ القرطيب كترؾ ا١تواضع اليت أغفلها. -

 منهج البحث:
ة، كىي: ا١تنهج االستقرائي: كىو ما يقـو على هنج الباحث يف دراستو عدة مناىج تتناسب مع الدراس

التتبع ألمور جزئية مستعاننا على ذلك با١تبلحظة كالتجربة كافًتاض الفركض؛ الستنتاج أحكاـ عامة 
؛ كذلك من خبلؿ استقراء كتتبع ٚتيع القراءات اليت تناك٢تا القرطيب يف حدكد الدراسة، ككذلك (ِ)منها

طريقة لوص  ا١توضوع ا١تراد دراستو، من خبلؿ منهجية علمية ا١تنهج الوصفي: كىو عبارة عن 
؛ لوص  (ّ)صحيحة، كتصوير النتائج اليت يتم التوصل إليها على أشكاؿ رقمية معربة، ديكن تفسَتىا

 حيالفو اليت تناك٢تا اإلماـ القرطيب كمل ا١تواضع لبيافالقراءة كتوجيهها كبياف حا٢تا، كا١تنهج النقدم، 
أك اٟتكم عليها، كتتلخص ا١تنهجية اليت سار عليها الباحث يف  بعض القراءات ةالصواب يف نسب

 التايل:

 بالرسم العثماين. ا١تتضمن للَّفظ القرآين ا١تختل  فيو بُت القراءكتابة اآلية أك جزئها   -

ذكر ٚتيع القراءات اليت أكردىا القرطيب، كنسبتها إىل القراء العشرة، أك إىل غَتىم من أئمة  -
 لقراءات الشاذة.ا

                                                                                                                                                                                     
 .ُْٖ، ُِٕ ،ُُٕ ،ُط ،المرشد الوجيزأبو شامة، انظر: (ُ) 
 .ُٖٕ/ُ، ٔط، البحث العلميالربيعة، انظر:  ((ِ
 .ُِٔ، مناىج البحث د.ط، ١تدينة العا١تية،جامعة اانظر:  ((ّ
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 سَت كعلـو القرآف.االقراءات على كتب القراءات ا١تعتمدة، كليس على كتب التف االعتماد يف عزك -

كخاصة عند  ا١تسألة الواحدة يف أك ،واحدالوضع ا١تأكجو قراءاهتا أكثر من مرة يف عند تكرار اآلية ب -
 .األكؿ اكتفاءن بعزكالباقي؛  كأترؾفقط،  منها توجيهها، فإين أعزك ا١توضع األكؿبياف القراءات ك  سرد

أك تعديلها أك إ٘تاـ النقص فيها بعىٍزًكىا إىل مظاهنا من مصادر القراءات اليت  القراءة تصحيح نسبة -
 بُت يدم الباحث، كاٟتكم عليها بالتواتر أك الشذكذ، كتوجيهها توجيهنا ٥تتصرنا.

اذ، أك العكس و لقراءات السبع أك العشر كيهمل الشا١تواضع اليت يذكر فيها اإلماـ القرطيب بعض ا -
الباحث ٚتيع القراءات  ستقصيالقراءات الشاذة كيًتؾ ا١تتواترة؛ يف ىذه اٟتالة سي ْتيث يذكر بعض

ضبرها كنسبتها كتوجيهها كبياف حكمها، أما القراءات ترة اليت تركها اإلماـ القرطيب، مع العشر ا١تتوا
 ، كإمهاؿ ما أمهل.القرطيب راءات اليت ذكرىابالقالشاذة فيكتفي الباحث 

ك بعض أئمة نقص من نسبتها بعض أئمة القراءات العشر، أكأذكرىا اإلماـ القرطيب ءات اليت القرا -
من أئمة القراءات العشر أك أحد ركاهتم، ككذا  نقص، يذكر الباحث ٚتيع من القراءات الشاذة
 إىل مصادر القراءات. ىازك عاليت كق  عليها الباحث ب القراءات الشاذة

ككافقت العربية  نقلها تواترالقراءة ا١تتواترة اليت توفرت فيها شركط القراءة ا١تقبولة ىي القراءة اليت  -
كرسم ا١تصح ، كىي اليت تضمنتها طرؽ الشاطبية كالدرة كطيبة النشر، كما سواىا فهو الشاذ، كىذا 

 يع القراءات الواردة يف البحث.االصربلح الذم اعتمده الباحث يف حكمو على ٚت

ية كأما بقالفصل األكؿ،  مرالب من الثاين  رلبا١تيف مع ركاهتم ا١تشهورين لقراء العشرة الًتٚتة ل -
األٝتاء  ًتجم ٞتميع كمل ييف ا٢توامش،  بًتٚتة غَت ا١تشاىَتاألٝتاء الواردة يف الرسالة فاكتفى الباحث 

ية ىذا الرسالة حيث أهنا مسجلة ٖتت ا٢تيكل )ب(، كىو مقيده ؛ ك٠تصوصلكثرهتا؛ يف البحث الواردة
 بعدد معُت من الكلمات.
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 الدراسات السابقة:  
وع مل يررؽ بالدراسة أف ىذا ا١توض للباحث ة االنًتنت تبُتمن خبلؿ االطبلع كالبحث يف شبك

 مصادر بعد، ٔتنهج خاصو يهتم بتخريج كنسبة كتوجيو كعزك القراءات يف تفسَت القرطيب إىل
 القراءات، كٚتلة ما مت الوقوؼ عليو من الدراسات السابقة ٦تا لو صلة ٔتوضوع ىذه الدراسة كالتايل:

 في القراءات وأثرىا في التفسير: منهج القرطبي -ٔ

مقدمة الستكماؿ  رسالةسحلوب، إشراؼ الدكتور عبد الرٛتن اٞتمل،  للباحث ٚتاؿ عبد اهلل أبو
كلية أصوؿ الدين، قسم التفسَت كعلـو القرآف،   عة اإلسبلمية فلسرُت،اٞتامدرجة ا١تاجستَت من 

 ، كقد توصل الباحث إىل ٣تموعة من النتائج منها:القراءات منهج القرطيب يف الباحث اتناكؿ فيه

 استعراض اإلماـ القرطيب يف تفسَته القراءات بأنواعها. -

 ككاف يرجح بُت القراءات برريقة مفيدة معتدلة. -

 اف تفسَته زاخرنا باالحتجاج للقراءات بشىت أنواع اٟتجج.كك -

 ككاف يدافع عن القراءات يف مواطن كثَتة. -

 مل حيكم على القراءات اليت ذكرىا يف تفسَته إال يف مواطن نادرة.-

كتوصيات البحث: العمل على استخراج كل ما ذكر من القراءات يف تفسَت القرطيب يف  
اهنا من كتب القراءات ا١تتواتر ءات، كحيكم عليها، كيرجعها إىل مظراكتاب مستقل حيقق تلك الق

 منها كالشاذ، مع ترٚتة لكل من قرأ بتلك القراءات.

 من خبلؿ ما تقدـ تبُت للباحث أنو:

 ديكن االستفادة من الدراسة السابقة يف ٖتديد ا١تنهجية العامة اليت اتبعها القرطيب يف القراءات. -

راسة السابقة ا١تنهج العاـ لئلماـ القرطيب، كمل تتعرض للتفاصيل اٟتاصلة يف كل الد كقد تناكلت  -
؛ كىذه التفاصيل اليت يسعى إليها الباحث من خبلؿ ىذه الدراسة.  موضعو
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كذكرت الدراسة السابقة أمثلة عامة ١تا توصلت إليو من نتائج كمل تستوعب سورنا أك أجزاء معينة،  -
 .القرآفعبة ٞتميع القراءات يف سورة الفاٖتة كاٞتزء األكؿ من كىذه الدراسة ٤تددة كمستو 

كمن نتائج الدراسة السابقة أف القرطيب مل حيكم على القراءات إال يف مواطن نادرة، كىذه الدراسة  -
 جاءت لتحكم على ٚتيع القراءات اليت ذكرىا القرطيب يف حدكد الدراسة.

حيقق تلك  ءات يف تفسَت القرطيب يف كتاب مستقل،كتوصيات الدراسة السابقة استخراج القرا -
القراءات، كحيكم عليها، كيرجعها إىل مظاهنا من كتب القراءات ا١تتواتر منها كالشاذ، كىذا ما يسعى 

 إليو الباحث يف ىذه الدراسة.

 من خبلؿ النقاط السابقة تبُت أف ىناؾ عبلقة بُت الدراستُت، إال أف الدراسة السابقة أشارت إىل -
 ، ا١تنهج العاـ الذم سلكو القرطيب يف ذكر القراءات كمل تتعرض للتفاصيل اٟتاصل يف كل موضعو
 كالدراسة اٟتالية تقـو بتتبع ٚتيع القراءات الواردة يف حدكد الدراسة كاٟتكم عليها كنسبتها كتوجيهها.

ر إلى آخر من اآلية الحادية عشرة من سورة النو جيحات اإلمام القرطبي في التفسير تر  -ٕ
 :سورة الفرقان جمًعا ودراسًة، وموازنةً 

للباحثة ناىد باجنيد، إشراؼ الدكتور شعباف إٝتاعيل، كىي رسالة مقدمة لنيل درجة ا١تاجستَت يف 
 التفسَت كعلـو القرآف من جامعة أـ القرل، كلية الدعوة كأصوؿ الدين.

لقرطيب كمنهجو يف الًتجيح، ث ٖتدثت الباحثة يف اٞتزئية األكىل من الدراسة عن اإلماـ ا
 عرضت مسائل التفسَت كبياف الًتجيحات يف سوريت النور كالفرقاف.

 كّٔذا يتبُت أف ا٠تبلؼ جوىرم بُت الدراستُت:

فالدراسة السابقة مت تغليب اٞتانب التفسَتم كمنهج القرطيب يف الًتجيح على جانب القراءات،  -
 ة اليت اتبعها القرطيب يف ذلك، كٗتريج كعزك كتوجيو القراءات.كىذه الدراسة هتتم بالقراءات كا١تنهجي
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 رىا في التفسير واألحكام الفقهية:القراءات القرآنية في تفسير القرطبي وأث -ٖ

للدكتور أٛتد ٤تمد الصغَت علي، نشره على صفحتو الشخصية يف موقعو على االنًتنت، بتاريخ:  
 ا تبُت للباحث أنو:ـ. كمن خبلؿ االطبلع عليهََُِ/ َُ/ ِّ

 ديكن االستفادة من الدراسة السابقة يف بعض ا١تسائل العامة اليت تناك٢تا الباحث. -

كىذا اهنا، ىا إىل مظعزك القراءات كنسبتها كاٟتكم عليها ك  ريجمل تتعرض الدراسة السابقة ١تسألة ٗت -
 ما يتناكلو الباحث يف ىذه الدراسة.

 :في كتابو الجامع ألحكام القرآن األحكاممنهج القرطبي في تفسير آيات  -ٗ

 للباحث عامر بن عيسى اللهو، إشراؼ الدكتور حسن عبد الغٍت أبو غدة. 

يقع يف ٙتانية عشر صفحة، كقسمو الباحث إىل مبحثُت، األكؿ نبذة عن  كىذا ْتث قصَت
قية، كالبحث القرطيب كعن الكتاب، كالثاين منهج ا١تؤل  يف تفسَت آيات األحكاـ مع أمثلة تربي

يف صفحة  -كبإجياز–٤تٌدده بآيات األحكاـ، كمل يتعرَّض فيو الباحث للقراءات إال يف اٞتزئية التاسعة 
 كنص  تقريبنا، كقد توصَّل إىل نتائج عامة، منها:

 استقصاء القراءات يف الكلمة القرآنية. -

 نسبة القراءة إىل قارئها. -

 بياف درجة قارئها. -

 كخصوصنا ما كاف لو عبلقة با١تسائل الفقهية.توجيو القرءاة  -

 ٦تا سبق يتبُت أف:

 .آيات األحكاـمقيَّدةه ٔتنهج القرطيب يف تفسَت الدراسة السابقة  -

ا، كمع ذلك فقد توصلت إىل نتائج إال يف جزئية  كمل تتعرض الدراسة السابقة للقراءات - قصَتة جدن
كما ذكرت الدراسة يف بعض ا١تواضع   أحياننا راءاتيستوعب القعامة، حيث ٧تد أف اإلماـ القرطيب 
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نادرنا، كغالبنا ال يذكرىا،  ستوعبها يف كثَتو من ا١تواضع، كيذكر درجة القراءةال يلكنو ك  ،السابقة
كأحياننا ينسب القراءة، كأحياننا ال ينسبها، كيوجهها أحياننا، كأحياننا ال يوجهها، كيف الدراسة اٟتالية 

  ذلك.أمثلة كثَتة تبُتّْ 
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 :التعريف بالقراءات والقراء العشرة ومنهج القرطبي في القراءات :الفصل األول

 لتعريف بالقراءات والقراء العشرة:المبحث األول: ا

 المطلب األول: تعريف القراءات لغة واصطالًحا:
و ٝتي القرآف؛ ألنو يقرأ قراءة كقيرآننا: أم ٚتعو، كمنقرأ مصدر ٚتع قراءة، كىي  القراءات لغة: -

 .(ُ)جيمع السور فيضمها

ف. ديكن تعريفها باعتبارات ثبلث: القراءات، كعلم القراءات، كالعلم ا١تدكٌ  القراءات اصطالًحا: -
فها الزركشي بقولو: ىي اختبلؼ ألفاظ الوحي ا١تذكور يف كتبة اٟتركؼ، عرٌ  تعريف القراءات:أواًل: 

 .(ِ)مهاأك كيفيتها من ٗتفي ، كتثقيل، كغَت 

كقاؿ الزرقاين: ىي مذىب يذىب إليو إماـ من األئمة ٥تالفنا بو غَته يف النرق بالقرآف الكرمي 
مع اتفاؽ الركايات كالررؽ عنو، سواء أكانت ىذه ا١تخالفة عنو يف نرق اٟتركؼ أـ يف نرق 

 .(ّ)ىيئاهتا

ء كلمات القرآف، كاختبلفها، عرَّفو ابن اٞتزرم فقاؿ: علم بكيفية أدا تعريف علم القراءات:ثانًيا: 
معزكنا لناقلو
 . ىذا التعري  من ابن اٞتزرم للقراءات بشكل عاـ.(ْ)

كعرَّفو القسربلين فقاؿ: علم يعرؼ منو اتفاؽ الناقلُت لكتاب اهلل كاختبلفهم يف اللغة، 
كاإلعراب، كاٟتذؼ، كاإلثبات، كالتحريك، كاإلسكاف، كالفصل، كاالتصاؿ، كغَت ذلك من ىيئة 

 .(ٓ)النرق كاإلبداؿ من حيث السماع

                                                           
 .ّّٔٓ/ٓمادة: "قرأ"،  د.ط، لسان العرب،ابن منظور، انظر: (ُ) 
 .ُّٖ/ُ ،ّط ،البرىان في علوم القرآنالزركشي،  ((ِ

 .ُِْ/ُ ،ُط ،مناىل العرفان في علوم القرآنالزرقاين، (ّ) 
 .ٗ  د.ط، ن،منجد المقرئين ومرشد الطالبيابن اٞتزرم،  (ْ) 
 .َُٕ د.ط، ،لطائف اإلشارات لفنون القراءاتالقسربلين،  (ٓ)
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كعرَّفو الدمياطي فقاؿ: علم القراءات: علم يعلم منو اتفاؽ الناقلُت لكتاب اهلل تعاىل، كاختبلفهم يف 
اٟتذؼ كاإلثبات، كالتحريك كالتسكُت، كالفصل كالوصل، كغَت ذلك من ىيئة النرق كاإلبداؿ كغَته، 

 خوذ من القسربلين.. كلعٌل ىذا التعري  مأ(ُ)من حيث السماع

ىي ٣تموع ا١تسائل ا١تتعلقة بالنرق بالكلمات القرآنية،  تعريف القراءات باعتبار الفن المدون:ثالثًا: 
 .(ِ)كطريق أدائها اتفاقنا كاختبلفنا، مع عزك كل كجو لناقلو

للهداية  ؿ على قلب النيب عرؼ القراءات بأهنا: الوحي ا١تنزٌ للباحث أف ي كعلى ىذا فيمكن
، ك  اإلعجاز، باختبلؼ ألفاظها أك باتفاقها، ا١تنقولة إلينا بالتواتر، ا١توافقة لرسم ا١تصح  كلو احتماالن

 .(ّ)كموافقتها لوجو من كجوه العربية، مع عزك كل كجو إىل ناقلو

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ْٕ/ُ ،ُط ،إتحاف فضالء البشرانظر: البنا،  (ُ)
 دكتوراه، رسالة  فتح القدير،في تفسير  القرآنية القراءات، عواضيال، ك ْٕ/ُ ،ُط ،إتحاف فضالء البشرانظر: البنا، (ِ) 
 .ُٔ-ُْص    

 .ُٔ-ُْصدكتوراه، رسالة  فتح القدير،في تفسير  لقرآنيةا القراءات، عواضيالانظر: (ّ) 
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  المطلب الثاني: تراجم مختصرة للقراء العشرة:

قرأ على سبعُت  عبد الرٛتن بن أيب نعيم ا١تدين، : ىو أبو ريكمي نافع بن(ُ)اإلمام نافع المدني -ٔ
 وراوياه: ، قُٗٗسنة تويف ك  من التابعُت منهم أبو جعفر كعبد الرٛتن بن ىرمز،

قرأ القرآف على نافع  كىو عيسى بن مينا الزرقي، لقبو شيخو بقالوف؛ ٞتودة قراءتو،: قالوناألول: 
 .(ِ)ىػَِِتويف سنة ك  مباشرة،

 .(ّ)ىػُٕٗسنة  تويفٌ ك  عثماف بن سعيد ا١تصرم، قرأ على نافع مباشرة،كىو  ورش:والثاني: 

أخذ القراءة عرضنا الدارم،  بن عمر ىو عبد اهلل بن كثَت :(ْ)اإلمام عبد اهلل ابن كثير المكي -ٕ
، قَُِعن عبد اهلل بن السائب ا١تخزكمي، ك٣تاىد بن جرب، كدرباس موىل ابن عباس، كتويف سنة 

 وراوياه: 

 .(ٓ)ىػَِٓتويٌف سنة ىو ٤تمد بن أٛتد بن أيب بزة، ك : البــّزي األول:

ىو ٤تمد بن عبد الرٛتن ا١تخزكمي، لقب بقنبل؛ ألنو كاف من قـو يقاؿ ٢تم  :قنبلوالثاني: 
 .(ٔ)ىػُِٗكتويٌف سنة القنابلة، 

كنقل االثناف القراءة عن ابن كثَت بإسناد، أم كاسرة بينهما كبينو، حيث قرأ البزم على 
عكرمة على القسط، كقرأ قنبل على القواس على كىب على القسط، كقرأ القسط على شبل 

 .(ُ)كمعركؼ كقرأ كبلمها على ابن كثَتو 

                                                           
  . ُُِ /ُ د.ط، ،النشر، اٞتزرمابن ، ك ّّْ-َّّ/ِ ،ُط ،، غاية النهايةابن اٞتزرمانظر:  (ُ)
 .ٖ ،ُط ،النجوم الزاىرة، ، كأبو سليمافّٖٔ /ٓ، ُط، وفيات األعيانابن خلكاف، ك      

 ، ُُّ /ُ د.ط، ،النشر، اٞتزرمابن ، ك ُٔٔ-ُٓٔ/  ُ ،ُط ،غاية النهايةابن اٞتزرم، انظر: (ِ) 
 .ٗ ،ُط ،النجوم الزاىرة، كأبو سليماف    
 .َّٓ-َِٓ/ ُ، ُط، غاية النهايةابن اٞتزرم، انظر: ( (ّ

 .ُُ ،ُط ،النجوم الزاىرة، كأبو سليماف .ْْٓ-ّْْ/ ُ ،ُط غاية النهاية،ابن اٞتزرم، انظر: (ْ) 
 .َٓ/ ُِ، ّ، طم النبالءسير أعالالذىيب، انظر: (ٓ) 
 .ّّٗ-ّّٔ/ ِ ،ُط ،غاية النهايةابن اٞتزرم، ك  ،ْٖ/ ُْ، ّ، طسير أعالم النبالءالذىيب، انظر: (ٔ) 
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تلقى القراءة عرضنا على  البصرم، بن عرياف ىو زبٌاف بن العبلء :(ِ)اإلمام أبو عمٍرو البصري -ٖ
 وراوياه:، ىػْٓتويٌف سنة أيب جعفر، كشيبة بن نصاح، كنافع، كغَتىم، ك 

 .(ّ)ىػِْٔسنة  حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهباف، تويفٌ  ىو: الدُّورياألول: 
 .(ْ)قُُٔسػنة ىو صاحل بن زياد السوسي، تويف : السُّوسيالثاني: و 

 .(ٓ)أخذا القراءة عن حيِت اليزيدم عن أيب عمرك البصرم

تلقى ، اليحصيب بن ٘تيم بن ربيعة بن يزيد عبد اهلل بن عامر :(ٔ)اإلمام ابن عامر الشامي -ٗ
 ق.ُُٖن ا١تغَتة بن أيب شهاب، كعبد اهلل بن عمر بن ا١تغَتة ا١تخزكمي، كتويف سنة القراءة ع

سنة : ىػ، كقيلِْٓسنةىو ىشاـ بن عمار بن نصَت الدمشقي، تويف  ىشام:وراوياه: األول: 
 .(ٕ)ىػِْْ

 ،قِِْتويٌف سنة  ىو عبد اهلل بن أٛتد القرشي، ابن ذكوان:والثاني: 
، حيث قرأ ىشاـ على عراؾ، كقرأ ابن ذكواف على أيوب نقبل القراءة عن ابن عامر بإسناد

 . (ٖ)التميمي، كقرأ عراؾ كأيوب على حيي الذمارم على ابن عامر

، أخذ القراءة عرضنا عن أيب ود الكويفجي ىو عاصم بن ّٔدلة أيب النَّ : (ُ)اإلمام عاصم الكوفي -٘
 اه:وراويىػ، ُِٕآخر سنة  تويفك  السلمي كأيب عمر الشيباين،عبد الرٛتن 

                                                                                                                                                                                     
 .ُِ ،ُط ،النجوم الزاىرة، ، كأبو سليمافَُِ /ُ د.ط، ،النشر، اٞتزرمابن انظر: (ُ) 
 .ِِٗ-ِٖٖ/ ُ ،ُط ،ية النهايةغاابن اٞتزرم، ك  ،َُّ/ ٕٔد.ط، ، تاريخ دمشقابن عساكر، انظر: (ِ) 
 .ُُّ/ ُ، ِ، طمعرفة القراء الكبارالذىيب، ك  ،ُٗٗ /ٖ ،ُط ،تاريخ بغداد، ريبا٠تانظر: ( (ّ

 .ّّّ /ُ ،ُط ،غاية النهايةابن اٞتزرم، ك  ،ُُٓ/ ُ، ِطمعرفة القراء الكبار، الذىيب، انظر:  (ْ)
  .ُْ ،ُط ،النجوم الزاىرة، انظر: أبو سليماف(ٓ) 
  .ْٖ-ْٔ/ ُ، ِطمعرفة القراء الكبار، الذىيب، ك  ،ُِٕ/ ِٗ د.ط، تاريخ دمشق،ابن عساكر، ظر: ان (ٔ)
 .ُٓ ،ُط ،النجوم الزاىرة، كأبو سليماف    
  .ِِٓ/ ِ ،ُط ،تالي تلخيص المتشابوالبغدادم، ك  ،ُُٓٗ /ُ د.ط، ،سير السلف الصالحاألصبهاين، انظر:  ((ٕ
 .ُٔ ،ُط ،النجوم الزاىرة، كأبو سليماف    

 .ُٔ ،ُط ،النجوم الزاىرة، كأبو سليماف .ّْٗ/ ّْ، ُ، طتهذيب الكمال في أسماء الرجالا١تزم، انظر:  (ٖ)



  ُٔ 
 

ىو أبو بكر شعبة بن عباس بن سامل الكويف، عرض القرآف على عاصم ثبلث  شعبة:األول: 
 .(ِ)قُّٗتويف سنةمرات، ك 

ىو أبو عمر حفص بن سليماف بن ا١تغَتة األسدم الكويف، أخذ القراءة عرضنا : حفصالثاني: و 
 .(ّ)ىػَُٖتويٌف سنة ، ك كتلقينا عن عاصم

 يب بن ًعمارة بن إٝتاعيل الكويف الزيات،ٛتزة بن حب أبو عمارة ىو :(ْ)الكوفي اإلمام حمزة -ٙ
تلقى القراءة على أيب ٛتزة ٛتراف بن أعُت، كأيب إسحاؽ عمرك بن عبد اهلل السبيعي كغَتمها، كتويف 

 وراويـــاه: ق،ُٕٖسنة 

 .(ٓ)قِِٗتػويف سػنة خل  بن ىشاـ البزار،: خلفاألول: 
 .(ٔ)قَِِتويٌف سنة  ىو أبو عيسى خبلد بن خالد الشيباين، :خاّلدوالثاني: 

كركل كل من: خل ، كخبلد، القراءة عن ٛتزة بواسرة سليم بن عيسى اٟتنفي كقرأ سليم 
 .(ٕ)ػعلى ٛتزة

تلقى القراءة ، ويفالكبن فىَتكز  ٘تيم ىو علٌي بن ٛتزة بن عبد اهلل بن :(ٖ)اإلمام علي الكسائي -ٚ
 يف كساء، كقيل: ألنػو أحـرليٌقب بالكسائٌي؛ ألنو ك ، على خلق كثَتو منهم ٛتزة بن حبيب الزيات

 :وراوياهىػ،  ُٖٗتويف سنة ك  كاف يلبس كساءن لو طابعه خاصه ٦تٌيز،

                                                                                                                                                                                     
 .ّْٔ/ ُ ،ُط ،غاية النهايةابن اٞتزرم، ك  .ّْٕ /ُّ، ُ، طتهذيب الكمال في أسماء الرجالا١تٌزم، انظر:  (ُ)
 ،َٖ/ُ، ِ، طمعرفة القراء الكباريب، الذى، ك ُْٗ /ُ، ُ، طتذكرة الحفاظالذىيب، انظر: ( (ِ
 .ُٖ ،ُط ،النجوم الزاىرة، ، كأبو سليمافّّٓ/ ِ، ُط، وفيات األعيانابن خلكاف، ك     
 ،ِٓٓ-ِْٓ/ ُ ،ُط ،غاية النهايةابن اٞتزرم، ك  ،ّّٔ/ ِ د.ط، ،التاريخ الكبيرالبخارم، انظر:  (ّ)
 .ُٗ ،ُط ،النجوم الزاىرة، كأبو سليماف     
 .ٔٔ/ ُ، ِ، طمعرفة القراء الكبارالذىيب، ك . ِٓ/ ّ د.ط، ،التاريخ الكبيرالبخارم، : انظر (ْ)
  ،ٕٔٓ/ َُ، ّ، طسير أعالم النبالءالذىيب، ، ك ِٗٗ/ ٖ، ُ، طتهذيب الكمالا١تزم، انظر:  (ٓ)
 .ِِٕ /ُ ،ُط ،غاية النهايةابن اٞتزرم، ك     
 .ُِْ /ُ، ِ، طمعرفة القراء الكبارالذىيب، ك  ،ُٖٗ/ ّد.ط، ، ، التاريخ الكبيرالبخارمانظر:  ((ٔ

 .ِِ ،ُط ،النجوم الزاىرة، ، كأبو سليمافُٓٔ /ُ د.ط، ،النشر، اٞتزرمابن انظر:  (ٕ)
  =كأبو، ٖٓ /ُ، ّ، طنزىة األلباء في طبقات األدباءاألنبارم، ، ك َِْ/ ُُ، ُ، طتاريخ بغداد، ريبا٠تانظر:  (ٖ)



  ُٕ 
 

تويٌف ك  ىو الليث بن خالد ا١ترزكم البغدادم، ركل القراءة عن الكسائي، :أبو الحارثاألول: 
 .(ُ)قََِنة س
 تقدـ اٟتديث عنو يف ترٚتة أيب عمرك؛ ألنو ركل القراءة عنو كعن الكسائي.: الدُّوريالثاني: و 

، عرض القراءة على عبد اهلل ا١تخزكمٌي ا١تدينىو يزيدي بن القىعقاع  :(ِ)المدني عفرجاإلمام أبو  -ٛ
 :هوراوياىػ، َُّ سنة تويفٌ بن عياش ا١تخزكمي، كعبد اهلل بن عياش ا٢تامشي كأيب ىريرة، ك 

ىو عيسى بن كرداف ا١تدين، عرض القراءة على أيب جعفر كشيبة بن نصاح : ابن ورداناألول: 
 .(ّ)قَُٔتويف سنة كنافع، 

ىو سليماف بن ٤تمد بن مسلم بن ٚتاز ا١تدين، ركل القراءة عرضنا عن أيب  ابن جـّماز:الثاني: و 
 .(ْ)قَُٕتويف سنة جعفر كنافع، ك 

 ، ا١تصرم ىو يعقوب بن إسحاؽ بن زيد بن عبد ااهلل بن إسحاؽ اٟتضرمي :(ٓ)يعقوب اإلمام -ٜ
، قَِٓتويف سػنةأخذا القراءة أيب ا١تنذر سبلـ بن سليماف ا١تزين، كشهاب بن شرنفة كغَتمها، ك 

 وراوياه:

 ةتويف سنىو ٤تمد بن ا١تتوكل اللؤلئي البصرم، ركل القراءة عن يعقوب، ك  : (ٔ)ُرَوْيساألول: 
 ق.ِّٖ

                                                                                                                                                                                     
 .ِْ، ِّ ،ُط ،النجوم الزاىرة ،سليماف=      
 .َٓٗ/ ٓ، ُط ،تاريخ اإلسالمالذىيب، ك  ،ُِْ/ُ، ُ، طمعرفة القراء الكبارالذىيب، انظر: ( (ُ

 ،ِّٖ/ ِ ،ُط ،غاية النهايةابن اٞتزرم، ك  ،ِٕٖ/ ٓ، ّ، طسير أعالم النبالءالذىيب، انظر:  (ِ)
 .ّٓ ،ُط النجوم الزاىرة،، كأبو سليماف    

  .ّٔ ،ُط النجوم الزاىرة،، ، كأبو سليمافَٕٓ/ ْ، ُ، طمتاريخ اإلسالالذىيب، انظر: (ّ) 
 ،ِِْ/ ُ، ُ، طالتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفةالسخاكم، ك  ،ِْ /ِ، ُ، طتذكرة الحفاظالذىيب، انظر:  (ْ)
 .ّٔ ،ُط النجوم الزاىرة،، كأبو سليماف     

 ،ِّْ/ ُّد.ط،  ،، معجم المؤلفينلوكٌحاك  ، َّٗ /ٔ ،ُط ،وفيات األعيانابن خلكاف، انظر:  (ٓ)
 .ّٕ ،ُط النجوم الزاىرة، ،كأبو سليماف    
 ، ُٕٗ/ِ، ِ، طىداية القارئ إلى كالم البارئا١ترصفي، ، ك ُِٔ /ُ، ِ، طمعرفة القراء الكبارالذىيب، انظر:  (ٔ)
 .ّٖ ،ُط النجوم الزاىرة،، كأبو سليماف     



  ُٖ 
 

تويف ك  ،ركل القراءة عن يعقوب ىو ركح بن عبد ا١تؤمن ا٢تذيل البصرم النحوم،: (ُ)َرْوح الثاني:و 
  ق.ِّْسنة

، كؽ ٘تت ترٚتتو ٛتزةالركاة عن كأحد كىو  ،البزارىو خل  بن ىشاـ  :(ِ)اإلمام خلف البّزار -ٓٔ
 :هوراويا، باعتباره راكينا عنو، كاختار لنفسو قراءة اشتهر ّٔا

ىو إسحاؽ بن إبراىيم بن عثماف بن عبداهلل ا١تركزم البغدادم الوراؽ، قرأ على  :إسحاقاألول: 
 .(ّ)ىػِٖٔتويٌف سنة خل  اختياره، كعلى الوليد بن مسلم، ك 

ىو إدريس بن عبد الكرمي اٟتداد، قرأ على خل  ركايتو كاختياره، كعلى ٤تمد  :والثاني: إدريس
 .(ْ)قِِٗ تويٌف سنةبن حبيب الشموين، ك 

 
 
 

 

 

                                                           
 ،ُِٔ/ ِ، ُطتذكرة الحفاظ، الذىيب، ، ك ِْٔ /ٗ، ُ، طتهذيب الكمالا١تزم، انظر:  (ُ)
 .ّٖ ،ُط النجوم الزاىرة،، كأبو سليماف     
 .ّٗ ،ُط النجوم الزاىرة،، انظر: أبو سليماف( (ِ

 ، ُِّ /ُ، ُ، ططبقات الحفاظالسيوطي، ك  ،ِِٗ/ُ، ُٓ، طاألعالمالزركلي، انظر:  (ّ)
 .َْ، ّٗ ،ُط النجوم الزاىرة،، كأبو سليماف     
 ،َْ ،ُط النجوم الزاىرة،، ، كأبو سليمافُْٓ/ ُ ،ُط ،غاية النهايةابن اٞتزرم، انظر:  ((ْ
 .ِٔ-ِِ، رسالة ماجستَت، صالقراءات في تفسير التحرير والتنويرالوحيشي، ك     



  ُٗ 
 

 :منهج اإلمام القرطبي في تناول القراءات: المبحث الثاني

 المطلب األول: منهجو في ذكر القراءات:
مل  -رٛتو اهلل-من خبلؿ تسريح النظر يف تفسَت اٞتامع ألحكاـ القرآف ٧تد أف اإلماـ القرطيب  

مرردة من أكؿ الكتاب إىل  يفصح عن منهجو يف ذكر القراءات، كمل يلتـز منهجنا معيننا، كطريقةن 
سار خيتل  من موضع إىل آخر، كديكننا تقسيم ا١تنهجية اليت منهجنا مغايرنا،  و سلكآخره، كلكن

 يف تناكؿ القراءات من خبلؿ ا١تسائل التالية: عليها

 المسألة األولى: اقتصاره على القراءات السبع:
باسم السبعة، كمن أمثلة  فيها السبعة، أحياننا يصرحا١تواضع اليت اقتصر فيها اإلماـ القرطيب على القراء 

 .(ُ)"[ِ]الفاٖتة:  ڍ اٟتٍىٍمدي لًلَّوً ڍ  كأٚتع القراء السبعة كٚتهور الناس على رفع الداؿ من"ذلك قولو: 

            بضم ا٢تمزة كفتح ا١تيم كتشديد التاء.[ ُِٔ]البقرة:  ڍفىأيمىتػّْعيوي ڍ"كقرؤكا: كقولو: 
بقرع األل  كضم الراء، ككذلك القراء السبعة خبل ابن عامر فإنو  [ُِٔ]البقرة:  ڍرُّهي ثيَّ أىٍضرى ڍ

 .(ِ)سكن ا١تيم كخٌف  التاء"

كقرأ نافع كابن كثَت "دكف أف يصرح بذلك، كمن أمثلة ذلك قولو: بالسبعة من  كأحياننا يكتفي
أ عاصم كٛتزة كالكسائي فظاف. كقر ليتجانس الل ؛يف ا١توضعُت[ ٗ]البقرة:  ڍ وفى عي ادً خييى ڍ: كأبو عمرك
 .(ّ)"الثاين ڍ وفى عي دى خيىٍ ڍكابن عامر: 

بالتاء؛ ألف الشفاعة مؤنثة، كقرأ الباقوف      [ْٖ]البقرة:  ڍتػيٍقبىلي ڍ"قرأ ابن كثَت كأبو عمرك كقولو: 
كافقهم القراءة بالتاء كىم من السبعة، ك  ابن كثَت كأيب عمرك يفعلى  اقتصر .(ْ)بالياء؛ على التذكَت"

 ليس من السبعة.كمل يذكره معهم؛ ألنو  ،يعقوب

                                                           
 ، من البحث.ُّ، َّ، كانظر: صُُٖ-ُُٕ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ُ)
 ، من البحث.ُّْ، ُّّ، كانظر: صّٗ/ ِ، ُ، طالقرآن الجامع ألحكامالقرطيب، (ِ) 
 ، من البحث.ْٖ، ْٕ، كانظر: صُّٔ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ّ)
 ، من البحث.ٕٕ، ٕٔكانظر: ص ،ِٔٗ-ِْٗ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ْ) 



  َِ 
 

 المسألة الثانية: اقتصاره على القراءات العشر: 
، م فاعلوليدؿ على أنو ١تا مل يس ؛: كجيوز إمشاـ القاؼ الضمكقاؿ الكسائي" كمن أمثلة ذلك قولو:

، كًسيءى، كًسيئىتٍ  ًجيءى،ڍ ككذلك ،كىي لغة قيس ، كًحيلى، كًسيقى ككذلك ركل ىشاـ عن  ڍ كًغيضى
ًحيلى، ڍكزاد ابن ذكواف:  ،خاصة ڍ ًسيءى، كًسيئىتٍ ڍمنها نافع  كأشمَّ  ،عن يعقوب سكي، كري امرابن ع
اقتصر على القراءات العشر فذكر يعقوب كركيس من العشرة،  .(ُ)"الباقوف يف اٞتميع كسرك ؛ ڍكًسيقى 

 إال أنو أنقص أبا جعفر منهم، فلم يذكره يف موافقتو لنافع.

 المسألة الثالثة: اقتصاره على القراءات الشاذة:
اكتفى بالقراءة ، (ِ)بضم التاء مشٌددنا" [ٖٓ]البقرة:   ڍ تػيقىتػّْليوفى  ڍ"كقرأ الزٍُّىرٌم:  كمن أمثلة ذلك قولو:

 الشاذة، كمل يذكر ا١تتواترة.

 :الشاذ ةو  بين القراءات المتواترة جمعالمسألة الربعة: ال
   [ِٓ]البقرة:   ڍ كىأىتػىٍواڍ "كقرأه اٞتماعة بضم ا٢تمزة كالتاء، كقرأ ىاركف األعور  :كمن أمثلة ذلك قولو

 .(ّ)بفتح ا٢تمزة كالتاء"
، كىي قراءة األئمة العشرة، ث ذكر القراءة كنسبها للجماعة   ڍ ڤڍ ذكر القراءة األكىل ا١تتواترة 

الشاذة، فاألكىل بُت القراءات ا١تتواترة ك  ٚتعحظ أنو ، كييبلىاركف األعور كنسبها إىل     ڍ كىأىتػىٍواڍ الشاذة 
 متواترة كالثانية شاذة.

 

 

 

                                                           
 ، من البحث.ُٓ، َٓ، كانظر: صُٕٔ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ُ)
 ، من البحث.َُٗ -َُٔ، كانظر: صُٖ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ِ)
 ، من البحث.َٔ، كانظر: صُّٗ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ّ)



  ُِ 
 

 المطلب الثاني: منهجو في نسبة القراءات:

 المسألة األولى: النسبة الصحيحة الموافقة لمصادر القراءات:
ػػػمى لً كى جئ  حئ       ـى آدى ی  ڍ :قرأ ابن كثَت"  كمن أمثلة ذلك قولو:

                   [ّٕ ]البقرة:ڍ    ته ػػا
ي الكلمات فقد ألف آدـ إذا تلقَّ  ؛كالقراءتاف ترجعاف إىل معٌت ڍمئ   ڍ كنصب ڍی  ڍ الباقوف برفعك 

 .(ُ)"تلقتو

ػػػمى لً كى جئ  حئ       ـى آدى ی  ڍ نسب القراءة األكىل 
      ـي آدى ی  ڍ البن كثَت، كنسب القراءة الثانية  ڍ    ته ػػا

ػػػمى لً كى جئ  حئ 
 لبقية القراء، كىذه النسبة صحيحة موافقة ١تصادر القراءات. ڍ    تو ػػا

 المسألة الثانية: الزيادة في النسبة، أو النقص منها:
قرأ نافع بالياء مع ضمها، كابن عامر بالتاء     [ٖٓ]البقرة:  ڍ ٺ    ٺ    ٿ ڍ قولو تعاىل:٨تو قولو: "

أنو زاد يف  . ييبلحظ(ِ)نصبها كىي أبينها" مع ضمها، كىي قراءة ٣تاىد، كقرأىا الباقوف بالنوف مع
قرأ ّٔا نافع كأبو جعفر، كلكنو نسبها إىل نافع    ڍيػيٍغفىرٍ ڍالقراءة فالنسبة كأنقص منها يف آفو كاحدو، 

اقرأ ّٔا ابن عامر كحده، كلكنو    ڍتػيٍغفىرٍ ڍكالقراءة  كحده،  .(ّ)زاد معو ٣تاىدن

بالتاء؛ ألف         [ْٖ]البقرة: ڍتػيٍقبىلي ڍن كثَت كأبو عمرك "قرأ اب كمن أمثلة النقص من النسبة قولو:
بالتاء البن كثَت كأيب       ڍ  تػيٍقبىلي ڍ نسب القراءة. (ْ)الشفاعة مؤنثة، كقرأ الباقوف بالياء؛ على التذكَت"

 حيث مل يذكره معهم. عمرك، كأنقص من النسبة يعقوب

 

                                                           
 ، من البحث.ُٕ، َٕ، كانظر: صِٖٓ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ُ)
 ، من البحث.ٖٓ، ْٖ، انظر: صُّٗ – ُّٕ/ ُ، ُ، طلقرآنالجامع ألحكام االقرطيب، (ِ) 
 اىدو فيما كقفت عليو من مصادر القراءات، كنيًسبىت إليو يف معجم القراءات،كمل أق  على ىذه القراءة منسوبة ّٓ(ّ) 
 .ٗٓ /ُ ،ِ، طمعجم القراءات ،عمر كمكـر. ك َُٔ /ُ، ُط ،معجم القراءات، انظر: ا٠تريب     

 ، من البحث.ٕٕ، ٕٔ، كانظر: صِٔٗ-ِْٗ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ْ) 



  ِِ 
 

 :أو الجماعة المنطقةأىل و العامة أو النسبة للجمهور أالتعميم في المسألة الثالثة: 
 ڍ ادن غى رى ڍ قراءة اٞتمهور     [ّٓ]البقرة:    ڍۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ڍ " للجمهور قولو: تعميمكمن أمثلة ال
 ، فنسب القراءة بفتح الغُت للجمهور.(ُ)ا"اب بسكوهنخعي كابن كثَّ كقرأ النَّ  ،بفتح الغُت

بالياء قراءة العامة، كقرأ اٟتسن:    [ٖٓ]البقرة: ڍ كفيػيرىدُّ ڍ" كمن أمثلة النسبة للعامة قولو:
 .(ِ)بالتاء على ا٠تراب"   ڍ تػيرىدُّكفڍ

   [ٖٓ]البقرة:  ڍ تىظَّاىىريكفى ڍ"كقرأ أىل ا١تدينة كأىل مكة:  كمن أمثلة النسبة ألىل ا١تنرقة قولو:
   ڍ تىظىاىىريكفى ڍوفيوف: بالتشديد، يدغموف التاء يف الظاء لقرّٔا منها؛ كاألصل تتظاىركف. كقرأ الك

 .(ّ)"  ڍ تىظَّهَّريكفى عىلىيًهمڍ٥تٌففنا... كقرأ قتادة: 

ما عدا ٛتزة فإنو    [ٖٓ]البقرة: ڍ أيسىارىلڍكقراءة اٞتماعة: كمن أمثلة النسبة للجماعة قولو: 
 .(ْ)"ڍأىٍسرىلڍقرأ: 

 : كراملمباشرة أو إلى الصحابة ا المسألة الرابعة: نسبة القراءة إلى النبي 
؟ كً الً أك مى  كً لً : مى ما أبلغهاختل  العلماء أي " قولو: بة معناكالصحا  كمن أمثلة النسبة إىل النيب
 .(٘)"كأيب بكر كعمر  كالقراءتاف مركيتاف عن النيب

بفتح ا٢تاء...     [ٓٓ]البقرة:  ڍ جىهىرىة ڍ"كقرأ ابن عباس:  قولو: كمن أمثلة النسبة إىل الصحابة
  (ٔ)"  [ٓٓ]البقرة:  ڍالصٍَّعقىةڍعثماف كعلٌي: كقرأ عمر ك 

 

                                                           
 ، من البحث.ٗٔ، ٖٔ، كانظر: صُِْ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ُ) 

 ، من البحث.َُٗ-َُٔ، كانظر: صُِ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ِ)
 ، من البحث.َُٗ-َُٔ، كانظر: صُٗ، ُٖ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ّ)
 ، من البحث.َُٗ-َُٔ، كانظر: صَِ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ْ)
 ، من البحث.ِّ، ُّ، كانظر: ص َُِ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ٓ)
 ، من البحث.ّٖ، ِٖ، كانظر: صُّّ – ُِّ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ٔ)



  ِّ 
 

 المسألة الخامسة: ذكر القراءة بدون نسبة:
كأف   ؛من االسًتاط ٔتعٌت االبتبلع ُتبالس [ٔ]الفاٖتة: ڍاطى رى السّْ ڍ كقرئ:"  كمن أمثلة ذلك قولو:

 . (ُ)"كقرئ بزام خالصة كالسُت األصل ،كقرئ بُت الزام كالصاد ،الرريق يسًتط من يسلكو

 في نسبة بعض القراءات: عدم محالفة الصوابالمسألة السادسة: 
البن عباس، . نسبها (ِ)بفتح ا٢تاء"  [ٓٓ]البقرة:  ڍ جىهىرىة ڍ"كقرأ ابن عباس:  كمن أمثلة ذلك قولو:

 .(ّ)كطلحة كاألعرج ابن ٤تيصن، ك ،  عن سهل بن شعيب، كعيسى، كعلي بن أيب طالب ىي مركيةه ك 

تػّْعيوي قىًليبلن ث نىٍضرىرُّهڍإسحاؽ الزجاج أف يف قراءة أيٌب:  كقولو: "كحكى أبو ]البقرة:   ڍ فػىنيمى
كيت ، بل ري لوالزجاج من نسبة القراءة بالنوف أليبَّ، كليست  قل ما حكى. ٧تده ن(ْ)بالنوف"  [ُِٔ
 .(ٓ)أنس، كأيب صاحلعن 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، من البحث.ّٓ، ّْ، كانظر: صُِٔ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ُ)
 . ُِّ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ِ)
 ، من البحث.ّٖ، ِٖانظر: ص (ّ)
 .ّٗ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ْ) 
 البحث. ، منّٖ، ِٖ، كانظر: صٕٓد.ط،  ،شواذ القراءات، الكرماين انظر:(ٓ) 



  ِْ 
 

 المطلب الثالث: منهجو في الحكم على القراءات:

 القراءة بدون بيان حكمها، وىو األغلب: ِذكر: لىالمسألة األو 
وين منكرنا قراءة اٞتمهور، كىو خط ا١تصح ... كقرأ اٟتسن نبالت  [ُٔ]البقرة: ڇ ًمٍصرناڇ ٨تو قولو "ك

بًتؾ الصرؼ، ككذلك ىي يف مصح  أيبّْ بن كعب كقراءة ابن  ڇ ًمٍصرى ڇكأبَّاف بن تىغلب كطلحة: 
 كمهما.ٟت بيافلتنوين كبًتكو دكف فذكر القراءتُت با، (ُ)مسعود"

 حكمها:  مع بيانذكر القراءة : المسألة الثانية
  حكم على القراءة بأهنا شاذة، كىي كما قاؿ. (ِ)"  [ُٔ]البقرة: ڇ أىٍدنىأي ڇ"كقرئ يف الشواذ: ٨تو قولو:

 مدح القراءة المتواترة: المسألة الثالثة: 
ا، كىي اللغة فن رٍ خى  وي في رى خيىٍ  (بالكسر) وي فى رً كقد خى  ،ّٔما تاف قرئلغ  ي رً كخيىٍ   ي رى كخيىٍ "٨تو قولو: 
  .(ّ)"اٞتيدة

بالتاء كىي قراءة   [َُْ]البقرة:   ڍۇ  ڍ"كقرأ ٛتزة كالكسائي كعاصم يف ركاية حفص: كقولو: 
 مدح القراءتُت ا١تتواترتُت كنعتها باٞتودة كاٟتسن. .(ْ)حسنة "

ءة القراف أو يضع ْدحمكالًما ي  وأالقراءة المتواترة، َقْدح في نقل كالًما ي: المسألة الرابعة
 الشاذة:
بسكوف ا٢تمزة،   [ْٓ]البقرة:  ڍ بىارًٍئكيمٍ  ڍ "كقرأ أبو عمرك:يف القراءة ا١تتواترة قولو:  القدحكمثاؿ 
 ، كاختل  النحاة يف ىذا، فمنهم من يسكن الضمة كالكسرة يف  ڍ ييٍشًعرٍكيم، يػىٍنصيرٍكٍم، يىٍأميرٍكيمٍ ڍك

 حرؼ يف اٟتركات توايل مع التسكُت جيوز ال: ا١تربد العباس أبو كقاؿ. الوصل؛ كذلك يف الشعر

                                                           
 ، من البحث.ُٗ، ٕٖ، كانظر: صِّٗ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ُ) 
 ، من البحث.ُٗ، ٕٖ، كانظر: صِّٖ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ِ) 
 ، من البحث. ٖٓ، ٔٓ، كانظر: صُُٖ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ّ)
 ، من البحث.ُّْ، ُِْ، كانظر: صُُّ/ ِ، ُ، طقرآنالجامع ألحكام الالقرطيب، (ْ) 



  ِٓ 
 

 النحويوف ذلك أجاز كقد: كغَته النحاس قاؿ .ٟتن عمرك أيب كقراءة ،شعر كال كبلـ يف اإلعراب
 :كأنشدكا األئمة القدماء

 .(ُ)"العـو السفُت أمثاؿ بالدك...  قـو صاحب قلت اعوججن إذا 

   ڍنػيٍنًسخٍ ڍ"كقرأ ابن عامر: يرد عليو، كقولو:  كالكأحياننا ينقل كبلمنا ييغلّْط القراءة ا١تتواترة 
بضم النوف من أنسخت الكتاب؛ على معٌت كجدتو منسوخنا، قاؿ أبو حامت: ىو  [َُٔ]البقرة: 

  ڍ يىٍأميرٍكمٍ  ڍ: "حيًكيى عن أيب عمرك أنو قرأكقولو:   .(ِ)غلط، كقاؿ الفارسي أبو علٌي: ليست لغة"

بالسكوف، كحذؼ الضمة من الراء؛ لثقلها، قاؿ أبو العباس ا١تربد: ال جيوز ىذا؛ ألف   [ٕٔ]البقرة: 
 .(ّ)الراء حرؼ اإلعراب، كإمنا الصحيح عن أيب عمرك أنو كاف خيتلس اٟتركة "

ألل ؛ فرقنا بُت "كأصل )مًلى( ١تا، حذفت اكأحياننا حيكم بعدـ جواز القراءة ا١تتواترة، كقولو: 
االستفهاـ كا٠ترب؛ كال ينبغي أف يوق  عليو؛ ألنو إف كق  عليو ببل ىاء كاف ٟتننا، كإف كق  عليو 

 .(ْ)با٢تاء زيد يف السواد"

بالنوف،   [ْٕ]البقرة:   ڍ يػىٍنشًققي  ڍالقراءة الشاذة أحياننا ٨تو قولو: "كقرأ ابن مصرؼ: ضعّْ  كي
   .(ٓ)بتشديد )١تٌا( يف ا١توضعُت. كىي قراءة غَت متجهة" ڍ يتشقَّق١تَّا ڍ ڍ ١تَّا يتفٌجرڍكقرأ: 

بتخفي  الشُت كضم ا٢تاء؛ كحكاىا الثٌعليب    [َٕ]البقرة:  ڍ  تىشىابىوي پ  ڀ    ڍكقولو: "كجيوز: 
بتخفي  الشُت كالياء، كإمنا جاز يف التاء؛ ألف األصل تتشابو    ڍيىشىابىو ڍعن اٟتسن، كال جيوز: 

 ، حكم ّتواز القراءة األكىل، كبعدـ جواز الثانية، ككبلمها قراءتاف شاذَّتاف.(ٔ)دل التائُت"فحذفت إح

 

                                                           
 ، من البحث.ُٖ، كانظر: صُُّ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ُ) 

 ، من البحث.ُِْ، ُِِ، كانظر: صّٓ، ْٗ/ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ِ)
 البحث. ، منْٗ-ِٗ، كانظر: صَّْ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ّ) 
 ، من البحث.ُُْكانظر: ص ِٔ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ْ) 
 ، من البحث.ََُ-ٖٗ، كانظر: صّْٓ / ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ٓ)
  ، من البحث.ٓٗ-ْٗ، كانظر: صّْٓ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ٔ)



  ِٔ 
 

 المطلب الرابع: منهجو في توجيو القراءات:

 جميع القراءات التي يذكرىا: توجيو: المسألة األولى
، ليتجانس اللفظاف ؛عُتيف ا١توض  [ٗ]البقرة: ڍ وفى عي ادً خييى ڍ: كقرأ نافع كابن كثَت كأبو عمرك" ٨تو قولو:

 ؛كخديعة (ا٠تاء بكسر) دعكا١تصدر خً  ،الثاين ڍچ  ڍأ عاصم كٛتزة كالكسائي كابن عامر: كقر 
 (؛اء كتشديد الداؿبضم الياء كفتح ا٠ت) ڍ اهلل وفى عي دّْ خييى ڍؽ العجلي: رّْ وى كقرأ مي  ،حكى ذلك أبو زيد

بضم الياء كإسكاف ا٠تاء كفتح  ،ٞتاركدكا، (ُ)كقرأ أبو طالوت عبد السبلـ بن شداد ،على التكثَت
 .(ِ)"الداؿ

بفتح اٟتاء كالسُت. قاؿ األخفش: مها    [ّٖ]البقرة:  ڍ  حىسىننا ڍكقرأ ٛتزة كالكسائي: " كقولو:
ٔتعٌتن كاحدو، مثل البيٍخٍل كالبىخىل، كالرٍُّشد كالرَّشىد... كقرأ عيسى بن عمر
بضمتُت؛ مثل  ڍحيسينناڍ: (ّ)

اٟتيليم"
(ْ) . 

با١تد، كمها   ڍ آيىٍدناهڍ أم: قوَّيناه، كقرأ ٣تاىد كابن ٤تيصن:   [ٕٖ]البقرة: ڍ أىيٍَّدناهڍقولو: "ك 
 أنو كجَّو ٚتيع القراءات اليت ذكرىا.٦تٌا سبق ييبلحظ  .(ٓ)لغتاف"

 

 

 

 
                                                           

 طبقات ركل القراءة عن أبيو، كركل القراءة عنو اٟتسن بن دينار، انظر: ابن اٞتزرم،  أبو طالوت عبد السبلـ بن شداد (ُ)
 . ٕٓٓ/ِ، ُ، طتهذيب التهذيب. كالعسقبلين، ُٓ/ُ، د.ط، المحتسب. كابن جٍت، ّٖٓ/ُ، القراء    
 ، من البحث.ْٖ، ْٕ، كانظر: صُّٔ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ِ)
 غاية ، ابن اٞتزرمق. انظر: ٢ُُٔتمداين، الكويف، القائ، األعمى، مقرئ الكوفة بعد ٛتزة، تويف سنة عيسى بن عمر ا (ّ)
 .ُِٗ، ِ، طمعرفة القراء الكبار، كالذىيب، ٕٖٗ -ٖٕٖ /ِ، ُ، طالنهاية    
 ، من البحث.َُٓ، َُْ، كانظر: صُٔ-ُّ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ْ)
 ، من البحث.ُُُ، َُُ، كانظر: صُِ/ ِ، ُ، طمع ألحكام القرآنالجاالقرطيب، (ٓ) 



  ِٕ 
 

  توجيو القراءة الشاذة فقط:: المسألة الثانية
الياء، كابن ٤تيصن بالتاء؛ خرابنا للمؤمنُت"ب   [ٕٕ]البقرة: ڍٻ    ڍ"كقرأ اٞتمهور:  ٨تو قولو:

(ُ). 

 القراءة بدون توجيو:  ذكرالمسألة الثالثة: 
كعبد  ،ا١تعٌت: كيقوالف )رىبػَّنىا( فحذؼ، ككذلك يف قراءة أييبٌ       [ُِٔ]البقرة:  ڍپ  پ    ڀ  ڍ" قولو: ك

فً  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ   كىًإذٍ  ڍ اهلل بن مسعود:  .(ِ)"ڍ ڀ پ  پ     يػىقيوالى

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، من البحث.َُُ، كانظر: صٕ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ُ)

 ، من البحث.ُّٓ، كانظر: صٖٗ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ِ) 



  ِٖ 
 

 ة:من سورة البقر  ڇ ٚ٘ڇ  إلى اآليةالقراءات من بداية الفاتحة ني: الفصل الثا

 ة:ن سورة البقر م ڇٓٔڇ رقم إلى اآلية سورة الفاتحة القراءات من: المبحث األول

 : ڇٗڇ رقم إلى اآليةالقراءات من بداية الفاتحة المطلب األول: 

 عاذة:المسألة األولى: حكم الجهر باالست
 اٟتمد قاؿ ا١تهدكم: أٚتع القراء على إظهار االستعاذة يف أكؿ سورة" قاؿ القرطيب رٛتو اهلل تعاىل:  
 .(ُ)" ال ٛتزة فإنو أسرىا. كركل السدم عن أىل ا١تدينة أهنم كانوا يفتتحوف القراءة بالبسملةإ

 القول في المسألة:
 ٚتيع القرآف، كركل خل  عن ٛتزة اٞتهر ّٔا أكؿ االستعاذة يف فريكم عن نافع كٛتزة أهنما كانا خيفيا

الفاٖتة كإخفائها بعد ذلك يف سائر القرآف. كركل خبلد عنو اٞتهر كاإلخفاء ٚتيعنا، ال فرؽ يف ذلك 
 .(ِ)بُت الفاٖتة كغَتىا من سور القرآف

ن كا١تختار ٞتميع القراء العشرة التفصيل، فيستحب إخفاؤىا يف مواطن، كاٞتهر ّٔا يف مواط
 ستعاذة كالتايل:إخفاء اال أخرل، فمواطن 

 كاف أـ يف ٣تلس.منفردنا  إذا كاف القارئ يقرأ سرنا،  -
 أـ جهرنا.سرنا قرأ إذا كاف خالينا،  -
 كانت أـ جهرية.  ةن ريَّ سً إذا كاف يف الصبلة،  -
 لقراءة.إذا كاف كسط ٚتاعة يتدارسوف القرآف كمل يكن ىو ا١تبتدئ با -

 .(ّ)حب اٞتهر ّٔاكما عدا ىذه ا١تواطن فيست

                                                           
 .ُٖ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  ((ُ
 .ِّٓ، ِِٓ/ ُ د.ط، ،النشر زرم،ابن اٞتانظر:  ((ِ
 .  ُّ، ُط ،البدور الزاىرةانظر: القاضي،  ((ّ
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: أف النسبة اليت ذكرىا القرطيب إىل القراء صحيحة، إال أنو اقتصر ٟتمزة بإخفاء  ٦تَّا سبق تبُتَّ
االستعاذة، كمل يذكر األكجو األخرل الوارد عنو من ركاييت خل  كخبلد، كذلك مل يذكر الوجو ا١تختار 

 ٞتميع القيرَّاء.

 :سملةالب اختالف القراء في: المسألة الثانية

 ،البسملة تيجاف السور :فر الصادؽ رضي اهلل عنو أنو قاؿركم عن جع": قاؿ القرطيب رٛتو اهلل
يف ىذا ا١تعٌت على  كقد اختل  العلماء، ليست بآية من الفاٖتة كال غَتىا كىذا يدؿ على أهنا: قلت

أهنا آية من كل : ينلثا، اكىو قوؿ مالك ،من الفاٖتة كال غَتىا (ُ)ليست بآية :األكؿ: ثبلثة أقواؿ
اؿ الشافعي: ىي آية يف الفاٖتة، كتردد قولو يف سائر : قالثالث، كىو قوؿ عبد اهلل بن ا١تبارؾ ،سورة

كال خبلؼ  ،الفاٖتة كحدىاليست بآية إال يف  :ىي آية من كل سورة، كمرة قاؿ :السور، فمرة قاؿ
الصحيح من األقواؿ الثبلثة إىل أف قاؿ:  ... ث ذكر أدلةبينهم يف أهنا آية من القرآف يف سورة النمل

ألف القرآف ال يثبت بأخبار اآلحاد كإمنا طريقو التواتر القرعي الذم ال  ؛ىذه األقواؿ قوؿ مالك
 .(ِ)خيتل  فيو"

 القول في المسألة:
اختلفت ا١تصاح  يف عدّْ البسملة يف سورة الفاٖتة فعيدَّت يف الكويف كا١تكي، كمل تيعٌد يف باقي 

 .(ّ)صاح ا١ت
 كاختل  العلماء يف البسملة أىًىيى آية أـ أهنا غَت آية؟ 

كقد ذكر القرطيب أقواؿ العلماء يف ذلك، كرجح أهنا ليست بآية من الفاٖتة كال غَتىا من السور، 
إذا قرأمت اٟتمد هلل }: قاؿ  أيب ىريرة عن النيب ٟتديث كدييل الباحث إىل أهنا آية من سورة الفاٖتة؛

هلل بسم ا ،كالسبع ا١تثاين ،كأـ الكتاب ،إهنا أـ القرآف، فاقرؤكا بسم اهلل الرٛتن الرحيم ،١تُترب العا

                                                           
 .ُْْ/ُكال غَتىا  : ال يف الفاٖتةنسخة الًتكييف ك  (ُ)
 .ٖٔ، ٖٓ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ِ) 
  .ِٕ، ُ، طآي القرآن الفرائد الحسان في عدالقاضي، ، ك ْٓ، ُ، طالبيان في عدِّ آي القرآنانظر: الداين،  (ّ)
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قراءة العشرة، كركيت يف الشاذ عن كىو مذىب اإلماـ الشافعي، ك  ، (ُ){الرٛتن الرحيم أحد آياهتا
 .(ِ)اٟتسن البصرم يف أكؿ الفاٖتة دكف سائر السور

ة فإهنا آية يف قراءة من يفصل ّٔا بُت السورتُت، كليست بآية كأما يف سائر السور غَت الفاٖت
 .(ّ)يف قراءة من مل يفصل ّٔا، كىذا يوافق ما ذىب إليو اإلماـ ابن اٞتزرم

 البسملة كالتالي:مذاىب القراء في الفصل بين السورتين بو 
 بُت األنفاؿ كبراءة،قرأ ابن كثَت كعاصم كالكسائي كأبو جعفر كقالوف بالبسملة بُت كل سورتُت إال  -
 بدكف بسملة.كقرأ ٛتزة كخل  بالوصل  -
كركم عن كرش كأيب عمرك كابن عامر كيعقوب ثبلثة أكجو: البسملة إال بُت األنفاؿ كبراءة،  -

 .(ْ)كالسكت بدكف بسملة، كالوصل بدكف بسملة
فاؿ كبراءة كأٚتعوا على البسملة يف أكؿ كل سورة ابتدئ ّٔا سول براءة، كجيوز ٢تم بُت األن

 .(ٓ)ثبلثة أكجو: الوصل، كالسكت، كالوق 
التوجيو: من فصل بالبسملة؛ للتربؾ؛ أك ألهنا ءاية من السورة، كالوصل؛ لبياف ما يف آخر 

 .(ٔ)السورة من إعراب كحركات كمهزات ك٨تو ذلك، كالسكت؛ ألهنما آيتاف كسورتاف
قراء يف البسملة بُت السورتُت، كذكر مل يذكر مذاىب ال ٦تا سبق يتبُتَّ للباحث أف القرطيب:

اختبلؼ ا١تذاىب يف كوهنا آية أك غَت آية كذكر أدلة كل فريق، كرٌجح بأهنا ليست بآية يف الفاٖتة كال 
أهنا آية يف أكؿ الفاٖتة ٞتميع القراء؛ كىي كذلك يف سائر السور ب إىل القوؿ الباحث يليف غَتىا، كدي

                                                           
 ٛتن الرحيم يف الصبلة كاٞتهر كتاب الصبلة، باب كجوب قراءة بسم اهلل الر السنن، يف قرٍت الدارأخرجو حديث صحيح،  (ُ)
 . ِٕٗ، الرقم: صحيح الجامعاأللباين،  .(ّٔ)رقم  (ُِّ/ُ) ،ُ، طالركايات يف ذلك كاختبلؼّٔا    

 .ِْ، ِّ د.ط، ،القراءات الشاذةالقاضي، انظر:  (ِ) 
 .ُٓ/ ُ د.ط، ،النشر في القراءات العشرابن اٞتزرم، انظر:  (ّ)
  .ُّٔ/ ُ، ُ، طإتحاف فضالء البشر، كالبنا، ُْ، ُ، طالبدور الزاىرةالقاضي، انظر: (ْ) 
 .ّٔ، ُط ،تقريب النشربن اٞتزرم، انظر: ا (ٓ)
 .َّٔ /ُ ،ُ، طإتحاف فضالء البشرالبنا، انظر: (ٔ) 
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من  ورتُت، كليست بآية عند من مل يفصل ّٔا، كمن كرد عنو ا٠تبلؼللقراء الذين يفصلوف ّٔا بُت الس
 آية يف طرؽ الوصل أك السكت عنو، كاهلل أعلم.غَت عنو، ك  افهي آية يف طرؽ إثباهت القراء

  [ٕ ]سورة الفاتحة: ڍپ  پ  پ  پ ڍ : في قولو تعالى: المسألة الثالثة
 ڍ اٟتٍىٍمدي لًلَّوً ڍ  هور الناس على رفع الداؿ منكأٚتع القراء السبعة كٚت" قاؿ القرطيب رٛتو اهلل:

... كركم عن ابن أيب بنصب الداؿ ڍلًلَّوً  اٟتٍىٍمدى ڍ: (ُ)اججَّ بة بن العى كرؤي  ،فياف بن عيينةم عن سكً كري 
 ،بضم الداؿ كالبلـ على إتباع الثاين األكؿ... كركم عن اٟتسن بن أيب اٟتسن ڍ اٟتٍىٍمدي ليلَّوً ڍ: (ِ)عبلة
 .(ْ)بكسر الداؿ على إتباع األكؿ الثاين" ڍلًلَّوً  اٟتٍىٍمدً ڍ :(ّ)ن عليكزيد ب

 القول في المسألة:
 . (ٓ)برفع الداؿ: متواترة، قرأ ّٔا العشرة، كركيت عن إبراىيم بن أيب عبلة ڍ اٟتٍىٍمدي لًلَّوً ڍالقراءة:  -ُ
 .(ٕ)العجاج ، كرؤبة بن (ٔ)علي بنصب الداؿ: شاذة، ركيت عن زيد بن ڍلًلَّوً  اٟتٍىٍمدى ڍكالقراءة:  -ِ
، كيزيد بن قريب (ٖ)بضم الداؿ كالبلـ: شاذة، ركيت عن ابن أيب عبلة ڍاٟتٍىٍمدي ليلَّوً ڍكالقراءة:  -ّ

 .(ٗ)األعصم

                                                           
 .ُِٔ/ٔ، السير ق، الذىيب،ُْٓالتميمي، الراجز، من أعراب البصرة، كاف رأسنا يف اللغة، تويف سنة  اججَّ بن العى بة رؤي (ُ) 
، السير ق، الذىيب،ُِٓإبراىيم بن أيب عبلة، أبو إسحاؽ العقيلي، الشامي، ا١تقدسي، من بقايا التابعي، تويف سنة(ِ) 
ٔ/ِّّ. 

 ق،َُِق، كقيل: ُِِق، كاستشهد ٕٗكلد سنة  -رضي اهلل عنهم– طالب زيد بن علي بن اٟتسُت بن علي بن أيب(ّ) 
 .ٗٓ/ّ، ُٓ، طاألعالم، كالزركلي، ٖٗ-ٓٗ/ َُ، ُ، طتهذيب الكمالانظر: ا١تزم،      
 .ُُٖ-ُُٕ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ْ)
 .ْٖٕ، ُ، طلالكاما٢تذيل، ك  ،َُ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآنابن خالويو، انظر: ( (ٓ

 .ّْ د.ط،  ،شواذ القراءاتالكرماين، انظر:  (ٔ)
 كمل أق  على من ، ّْ د.ط، ،شواذ القراءاتالكرماين، ، ك َُد.ط،  ،شواذ القرآن في مختصرابن خالويو، انظر:  (ٕ)
 معجم  ،مر كمكـرعانظر: بن عيينة فيما لدٌم من مصادر القراءات، كنسبت إليو يف معجم القراءات،  نسبها إىل سفياف     
 .ٓ، ِ، طالقراءات     
 .ّٕ /ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت، انظر: (ٖ) 
 .ّْ د.ط، ،شواذ القراءاتالكرماين، انظر: (ٗ) 
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، كزيد بن (ِ)كرؤبة (ُ)بكسر الداؿ: شاذة، ركيت عن اٟتسن البصرم ڍلًلَّوً  اٟتٍىٍمدً ڍكالقراءة:  -ْ
 .(ّ)علي

بالنصب؛ على إضمار فعل،  ڍهلل اٟتٍىٍمدى ڍكالقراءة  الرفع؛ على االبتداء،ب ڍ اٟتٍىٍمدي ڍالقراءة  التوجيو:
كالثاين: أنو مفعوؿ  أحدمها: أنو مصدر، أم اٛتدكا اٟتمد، ث خصصو بقولو: )اهلل(، كفيو كجهاف:

باع ٟتركة الداؿ على اإلتبضم البلـ؛  ڍاٟتٍىٍمدي ليٌلوڍكالقراءة  بو، أم الزموا اٟتمدى، أك أخلصوا اٟتمد،
 .(ْ)بكسر الداؿ؛ على اإلتباع ٟتركة البلـ ڍهلل اٟتٍىٍمدً ڍ كليتجانس اللفظ، كالقراءة

اقتصر يف نسبة القراءة بالرفع على القراء السبعة كمل يذكر األئمة  ٦تا سبق  تبُتَّ أف القرطيب:
ذكر زيد بن علي يف قراءة الثبلثة بعدىم، كمل يذكر ابن أيب عبلة يف موافقتو للعشرة بالرفع، كمل ي

يزيد بن قريب األعصم يف قراءة ضم الداؿ كالبلـ، كمل يذكر رؤبة يف قراءة كسر  النصب، كمل يذكر
 كما أنو مل يبُت حكم أم قراءة من القراءات اليت ذكرىا.الداؿ،  

  [ٗ]سورة الفاتحة:   ڍٺ  ٺ    ٺ ڍ: في قولو تعالى المسألة الرابعة
إىل أف .. .ڍكى لً امى ڍبنصب  (ٓ)عفقرأ ٤تمد بن السمي ڍ ينً الدّْ  ـً وٍ يػى  كى الً مى ڍ : "قاؿ القرطيب رٛتو اهلل

على لغة من يشبع اٟتركات كىي  ڍيكً لً مى ڍ :فيقرأ ڍكً لً مى ڍكركم عن نافع إشباع الكسرة يف : قاؿ
كالقراءتاف ؟ كً الً أك مى  كً لً : مى ما أبلغهاختل  العلماء أي :..  ث قاؿلغة للعرب ذكرىا ا١تهدكم كغَته.

 .(ٙ)"كأيب بكر كعمر مركيتاف عن النيب 
 القول في المسألة:

                                                           
 .ِْ د.ط، ،القراءات الشاذةالقاضي، ك  ،َُد.ط، ، مختصر في شواذ القرآنابن خالويو، انظر: ( (ُ

 .َْد.ط،  ،شواذ القراءاتالكرماين، ، ك َُط، د. ،مختصر في شواذ القرآنابن خالويو، انظر: (ِ) 
 .ّٕ /ُد.ط،  ،المحتسبابن جٍت، ، ك ّْ د.ط، ،شواذ القراءاتالكرماين، انظر:  (ّ)
 القاضي،، ك ٖٖ، ٕٖ/ُ، ُ، طإعراب القراءات الشواذ، كالعكربم، ّٖ/ ُ د.ط، ،المحتسب انظر: ابن جٍت، ( (ْ
 .ِْ د.ط، ،القراءات الشاذة    
 .ّٓٓ/ُ، ة القراء الكبارفمعر ، الذىيب، قُِٓ :ق، كقيلُِّاليماين، تويف سنة  عبد اهلل بن السَّمىيفىع٤تمد بن ( (ٓ

 .َُِ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ٔ)
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، كعن عثماف (ُ)باألل  كفتح الكاؼ: شاذة ركيت عن ا١تروعي عن األعمش ڍكى الً مى ڍالقراءة  -ُ
عيفى مى بن عفاف، كسليماف بن مهراف، كابن السَّ 

 .(ّ)، كعثماف بن أيب سليماف(ِ)
 .(ْ)كسرة: شاذة، ركيت عن نافع، ككرشبإشباع ال ڍًلًكيمى ڍكالقراءة  -ِ
باألل  ككسر الكاؼ: متواترة، قرأ ّٔا من العشرة عاصم كالكسائي كيعقوب  ڍاًلكً مى ڍكالقراءة  -ّ

، ك٤تبوب عن ابن كثَت، كابن مقسم، كيعقوب، (ٔ)، ككافقهم من الشواذ ا١تروعي، كاٟتسن(ٓ)كخل 
اٞتحدرم، كابن صاحل، كاألصمعي، كعاصم، كسبلـ، كأيوب، كابن سهل، كأبو السماؿ، كقتادة، ك 

 .(ٕ)كطلحة، كخل ، كابن سعداف، كابن صبيح، كالعبسي، كابن عيسى
ْتذؼ األل  ككسر الكاؼ: متواترة، قرأ ّٔا بقية العشرة: نافع كابن كثَت كأبو   ڍًلكً مى ڍكالقراءة  -ْ

يب بكر، كخل  عن ، كريكيت يف الشاذ عن أيب عبيد بن نعيم عن أ(ٖ)عمرك كابن عامر كٛتزة
 .(ٗ)الكسائي
، بدليل قولو اًلكً مى باألل  ككسر الكاؼ؛ على أف اٍلمىًلكى داخل ٖتت الٍ  ڍاًلكً مى ڍالقراءة  التوجيو:
 ،[ ِٔآؿ عمراف: ] ڇڎ  ڈ      ڈ                 ژڇتعاىل: 
ا١تلك ال ألف ْتذؼ األل  ككسر الكاؼ؛ على أف ملكنا أخص من مالك كأمدح؛  ڍكً لً مى ڍكالقراءة 

طو: ] ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ڇ ، كدليلو قولو تعاىل:يكوف إال مالكنا، كقد يكوف مالكنا كليس ٔتلك

                                                           
 .ّْٔ،  ُ، طإتحاف فضالء البشرالبنا، انظر:  (ُ)
 .ِِٗ /ُ، ُ، طغاية النهاية في طبقات القراء، اٞتزرمابن انظر:  كليس بالقاؼ، بالفاء،، ٤تمد بن عبد اهلل بن السَّمىيفىع(ِ) 
 .ُْ د.ط، ،شواذ القراءاتالكرماين، انظر: (ّ) 
 كمل أق  على من نسبها إىل نافع فيما لدٌم من مصادر القراءات، كنيًسبت إليو يف معجم القراءات، (ْ) 
، انظر:        .ٖ/ُ، ِ، طمعجم القراءاتعمر كمكـر
 .ّٕ، ُ، طتقريب النشر ابن اٞتزرم،انظر: (ٓ) 
 .ُٗ، ُ، طإيضاح الرموز مفتاح الكنوزالقباقيب، انظر: (ٔ) 
 .ْٕٖ، ُ، طالكاملا٢تذيل، انظر: ( (ٕ
 .ّٕ، ُ، طتقريب النشرابن اٞتزرم، انظر: ( (ٖ

 .ْٕٖ، ُ، طالكاملا٢تذيل، انظر: (ٗ) 
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الناس: ] ڇڌ  ڎ    ڇ[، كقولو: ُٔغافر: ] ڇېئ     ىئ    ىئىئ  ی  ی   ی ڇ [، كقولو: ُُْ
 .(ِ)بنصب الكاؼ؛ إما على ا١تدح، أك على النداء  ڍكى الً مى ڍكالقراءة ، (ُ)[ِ

بإثبات األل   ڍًلكً مى ڍك ڍاًلكً مى ڍمل ينسب القراءتُت ا١تتواترتُت  أف القرطيب:ُتَّ ٦تَّا سبق تب
، رضي اهلل عنهما  كأيب بكر، كعمر كحذفها إىل األئمة العشرة، بل نسبهما مباشرة إىل النيب 

 ، كمل يوضح حكم أمٍّ من القراءات. ڍًلًكيمى ڍ ، كڍاًلكى مى ڍكأنقص النسبة يف القراءتُت 

 من سورة البقرة: ڇ٘ڇ رقم  إلى اآليةمن الفاتحة  ڇ٘ڇ من اآلية رقم الثاني: القراءاتالمطلب 

 :[٘]سورة الفاتحة:   ڍٿ  ٿ  ٿ  ٿ ڍ  في قولو تعالى: :المسألة األولى
كقرأ  ،يف ا١توضعُت  ڍؾى اإيَّ ڍ  اٞتمهور من القراء كالعلماء على شد الياء من" تعاىل: قاؿ القرطيب رٛتو اهلل

 ڍؾى ايَّ أى ڍ :قرأ الفضل الرقاشيك قاؿ:  إىل أف... بكسر ا٢تمزة كٗتفي  الياء ڍاؾى يى إً ڍ: (ّ)ائدف عمرك بن
إىل أف ... يف ا١توضعُت كىي لغة ڍاؾى يَّ ىً ڍكقرأ أبو السوار الغنوم: ، هورةبفتح ا٢تمزة كىي لغة مش

ليدؿ  ؛س كربيعةسد كقيبكسر النوف كىي لغة ٘تيم كأ ڍُتي عً تى سٍ نً ڍكقرأ حيِت بن كثاب كاألعمش: قاؿ: 
 .(ْ)"، فكسرت النوف كما تكسر أل  الوصلعلى أنو من استعاف
 القول في المسألة:

 بكسر ا٢تمزة كشد الياء: متواترة قرأ ّٔا العشرة. ڍؾى اإيَّ ڍالقراءة  -ُ
: شاذة، ريكيت عن عمرك بن فائدبكسر ا٢تمزة كٗتفي  الياء ڍاؾى يى إً ڍ كالقراءة -ِ

(ٓ). 
: شاذة، ريًكيت عن الفضل بن عيسى الرقاشيبفتح ا٢تمزة ڍؾايَّ أى ڍكالقراءة  -ّ

 .(ُ)، كأيب رزين(ٔ)

                                                           
 .َُُ، َُٗ/ُ، ُ، طي القراءاتمعاناألزىرم، ، ك ْٕ، ُ، طإعراب القراءات السبعانظر: ابن خالويو، ( (ُ

 .ِٗ، ُٗ/ُ، ُ، طإعراب القراءات الشواذالعكربم، انظر:  (ِ)
غاية النهاية في ابن اٞتزرم، عمرك بن فايد، أبو علي، األسوارم، البصرم، كردت عنو الركاية يف حركؼ القرآف. انظر:  (ّ)

 .ٖٔٔ/ ِ، ُ، ططبقات القراء
 .ُِٓ-ُِْ/ُ، ُط ،الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ْ)
 .ٗ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآنابن خالويو، انظر:  (ٓ)
 .ٗ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآنابن خالويو، ، ك ّٗ /ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت، انظر:  ((ٔ
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بكسر ا٢تاء بعد إبدا٢تا من ا٢تمزة: شاذة، ريًكيت عن أيب السوار الغنوم، كريًكمى    ڍاؾيَّ ىً ڍكالقراءة  -ْ
  ڍاؾيَّ ىى ڍعنو بفتح ا٢تاء أيضنا 

(ِ). 

 اترة، قرأ ّٔا العشرة.بفتح النوف: متو  ڍُتي عً تى سٍ نى ڍكالقراءة  -ٓ
بكسر النوف: شاذة، ريًكيت عن عبيد بن عمَت الليثي كحيِت بن كثاب ڍُتي عً تى سٍ نً ڍكالقراءة  -ٔ

(ّ) ،
 .(ٓ)، كا١تروعي(ْ)كجناج بن حبيش ا١تقرئ

 ڍؾى ايى إً ڍبكسر ا٢تمزة، كشدّْ الياء؛ على إدغاـ الياء األكىل يف الثانية، كالقراءة  ڍؾى اإيَّ ڍ  القراءة التوجيو:
لغة  بفتح ا٢تمزة؛ على أنو ڍؾايَّ أى ڍْتذؼ إحدل الياءين؛ الستثقاؿ التكرير يف حرؼ العلة، كالقراءة 

لغة، كذلك   على أنو بإبداؿ ا٢تمزة ىاء؛   ڍاؾى يَّ ىً ڍمسموعة؛ ألف القياس فيها ليس لو مدخل، كالقراءة 
ة مرردة، إذا توفرت فيو الشركط، بكسر حرؼ ا١تضارعة لغ ڍُتي عً تى سٍ نً ڍكالقراءة كثَت يف لغة العرب، 

كىي: أاٌل يكوف حرؼ ا١تضارعة ياء؛ لثقل ذلك، ككاف مفتوح العُت، ككاف ماضيو ثبلثينا مكسورنا، أك 
 .(ٔ)زاد على الثبلثة كابتدأ ّٔمزة الوصل

ا ، كمل يقيدىبكسر ا٢تمزة ڍؾى اإيَّ ڍ أطلق النسبة يف القراءة ا١تتواترة أف القرطيب:٦تَّا سبق تبُتَّ 
بفتح   ڍُتي عً تى سٍ نى ڍ، كمل يذكر القراءة ا١تتوترة بفتح ا٢تمزة ڍؾايَّ أى ڍبالعشرة، كأنقص النسبة يف القراءة 

بفتح ا٢تمزة،  كمل يذكر الوجو اآلخر عن أيب السوار بفتح  ڍؾى ايَّ أى ڍكمل يذكر أبا رزين يف قراءة النوف، 
بكسر النوف، كنسبها إىل  ڍُتي عً تى سٍ نً ڍيف قراءة  يذكر جناج بن حبيش ا١تقرئ ، كمل  ڍاؾى يَّ ىى ڍ ا٢تاء يف 

 األعمش بعمومو كىي خاصة با١تروعي عنو، كمل يبُت حكم أمّْ قراءة من القراءات اليت ذكرىا.

                                                                                                                                                                                     
 .ِْ د.ط، ،شواذ القراءاتالكرماين، انظر: (ُ) 
 .ِْ د.ط، ،شواذ القراءاتالكرماين، انظر: ( (ِ

  .ّْ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينانظر: (ّ) 
 .ٗ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآنابن خالويو، انظر: (ْ) 
 .ّْٔ /ُ ،ُ، طرإتحاف فضالء البشالبنا، انظر: (ٓ) 
 .  ٔ /ُ ،ُ، طإمالء ما من بو الرحمنالعكربم، ، ك ْٗ/ُ، ُ، طإعراب القراءات الشواذالعكربم، انظر: (ٔ) 
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 [ٙ ]سورة الفاتحة:  ڍٹ   ٹ  ٹ  ڍ  في قولو تعالى: :المسألة الثانية
كأف الرريق   ؛االسًتاط ٔتعٌت االبتبلعمن  ُتبالس ڍاطى رى السّْ ڍ كقرئ:" قاؿ القرطيب رٛتو اهلل تعاىل: 

 .(ُ)"كقرئ بزام خالصة كالسُت األصل ،كقرئ بُت الزام كالصاد ،يسًتط من يسلكو
  القول في المسألة:

 رة، قرأ ّٔا ركيس كقنبل ٓتل  عنو.: متواتُتبالس ڍًسرىاطى  - اطى رى السّْ ڍالقراءة  -ُ
ّٔا خل  عن ٛتزة يف ٚتيع  صوت الزام: متواترة، قرأبإمشاـ الصاد  ڍًصرىاطى  - اطى رى صّْ الڍكالقراءة  -ِ

 القرآف.
 متواترة:ة أكجوو أربعد كرد عن خبلك  -ّ

 ع األكؿ من الفاٖتة فقط. كالثاين: باإلمشاـ يف موضعي الفاٖتة فقط.: باإلمشاـ يف ا١توضاألكؿ
 مشاـ يف اٞتميع.: بعدـ اإلـ خاصة يف ٚتيع القرآف. كالرابع: باإلمشاـ يف ا١تعرَّؼ بالبلكالثالث
 .(ِ)بالصاد ا٠تالصة: متواترة، قرأ ّٔا باقي القراء، يف ٚتيع القرآف ڍًصرىاطى  - اطى رى صّْ الڍكالقراءة  -ْ
بالزام ا٠تالصة: شاذة، ركيت عن أيب سعيد عبد ا١تلك بن قريب  ڍزًرىاطى  - اطى رى زّْ الڍقراءة كال -ٓ

 .(ّ)األصمعي عن أيب عمرك
على األصل، كال ينتقل منو إىل غَته، كالقراءة باإلمشاـ؛ على أهنا لغة  القراءة بالسُت؛ التوجيو:

من لغات العرب، كالقراءة بالصاد؛ على أنو قيًلبى السُت صادنا، لتيجانس الراء يف اإلطباؽ؛ كألهنا 
رٝتت بالصاد يف ٚتيع ا١تصاح ، كىي لغة قريش، كالقراءة بالزام؛ على أنو قيًلبى السُت زاينا؛ ألف 

ام كالسُت من حركؼ الصفَت، كالزام أشبو بالراء؛ ألهنما ٣تهورتاف، كالقراءة بإمشاـ الصاد زاينا؛ الز 
 .(ْ)على أنو جعلها بُت اٞتهر كاإلطباؽ

                                                           
 .ُِٔ/ُ، ُ، طآنالجامع ألحكام القر القرطيب،  (ُ)
 .ّٓٔ/ُ، ُط ،إتحاف فضالء البشر، كالبنا، ّٕ، ُ، طتقريب النشرابن اٞتزرم، انظر: ( (ِ
 .ْْ د.ط، ،شواذ القراءاتالكرماين، انظر: ( (ّ

 .ٕ /ُ ،ُ، طإمالء ما من بو الرحمنالعكربم، . ك َٖ، ٓ، طحجة القراءاتزرعة،  وأبانظر:  (ْ)
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مل ينسب القراءات اليت ذكرىا إىل األئمة القراء، كمل يذكر قراءة  أف القرطيب:٦تَّا سبق تبُتَّ 
رة قرأ ّٔا ٚتهور القراء العشرةكما تقدـ، كذكر القراءتُت بالصاد، كىي قراءة متوات ڍاطى رى صّْ الڍ
، بصيغة التضعي  بقولو:)قيرًئى( كالصحيح أهنما بإمشاـ الصاد زاينا ڍاطى رى صّْ الڍ ، كُتبالس ڍاطى رى السّْ ڍ

 قراءتاف متواترتاف، كذلك مل يوضح حكم أم قراءة من القراءات اليت ذكرىا.

]سورة   ڍڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ ڍ في قولو تعالى: :المسألة الثالثة
 [ٚالفاتحة:

ضم ا٢تاء كإسكاف ب ڍمٍ يهي لى عى ڍ ، قرئ بعامتها:عشر لغات ڍ مٍ يهً لى عى ڍكيف قاؿ القرطيب رٛتو اهلل تعاىل: "
كإٟتاؽ ياء بعد بكسر ا٢تاء كا١تيم  ڍيٍ مً يهً لى عى ڍك ،سر ا٢تاء كإسكاف ا١تيمبك ڍ مٍ يهً لى عى ڍك ،ا١تيم

بضم ا٢تاء كا١تيم   ڍ وٍ مي يهي لى عى ڍك ،كزيادة كاك بعد الضمة بكسر ا٢تاء كضم ا١تيم ڍ وٍ مي هً يلى عى ڍك ،الكسرة
كىذه األكجو الستة  ،م ا٢تاء كا١تيم من غَت زيادة كاكبض ڍ مي يهي لى عى ڍك ،بعد ا١تيم إدخاؿ كاكو كلتيهما ك 

 تى مٍ عى نػٍ أى  نى مى  اطى رى صً ڍا راب كابن الزبَت رضي اهلل عنهمقرأ عمر بن ا٠ت ...مأثورة عن األئمة من القراء
 مى كً ري كى ،  ڍ ُتلّْ آالضَّ  َتً غى م كى يهً لى عى  وبً ضي غٍ مى الٍ  َتً غى  ڍ بن كعب يبىّْ أي قرأ عمر بن ا٠تراب كى ... ڍ ميهً لى عى 

ّٔمزة غَت  ڍ لُتأى  الضَّ الى كى ڍكقرأ أيوب السختياين: ...  عنهما يف الراء النصب كا٠تفض يف اٟترفُت
 .(ُ)"٦تدكدة

 مسألة:القول في ال
: متواترة، قرأ ّٔا من العشرة ٛتزة كيعقوب كصبلن ككقفنا ضم ا٢تاء كإسكاف ا١تيمب ڍمٍ يهي لى عى ڍالقراءة  -ُ

 كقع. حيث
 .(ِ): متواترة، قرأ ّٔا الباقوفسر ا٢تاء كإسكاف ا١تيمبك ڍ مٍ يهً لى عى ڍكالقراءة  -ِ
ىا: متواترة، قرأ ّٔا من العشرة قالوف دواك بعصلتها بك  بكسر ا٢تاء كضم ا١تيم ڍ وٍ مي يهً لى عى ڍكالقراءة  -ّ

ٓتل  عنو، كابن كثَت، كأبو جعفر، إذا كقعت ا١تيم قبل ٤ترؾ كلو تقديرنا، ككرش فيما كقع بعد ميم 
 .(ُ)اٞتمع مهزة قرع

                                                           
 .ُِٖ -ُِٔ/ُ، ُ، طآنالجامع ألحكام القر القرطيب،  (ُ)
 .ّٔٔ /ُ ،ُط ،إتحاف فضالء البشركالبنا،  .ّٖ، ّٕ، ُ، طتقريب النشرابن اٞتزرم، انظر: ( (ِ
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كياء بعدىا: شاذة، ريًكيت عن اٟتسن البصرم، كعمرك بن بكسر ا٢تاء كا١تيم  ڍيٍ مً يهً لى عى ڍ كالقراءة -ْ
 .(ِ)فايد
ىا: شاذة، ريًكيت عن عمرك بن فايد، كمسلم كاك بعد زيادةك  بضم ا٢تاء كا١تيم ڍ وٍ مي يهي لى عى ڍالقراءة ك  -ٓ

 .(ّ)، كأيب عبد الرٛتن عبد اهلل بن يزيد، كأيب حاـز األعرج، كعيسى الثقفيبن جندب ا٢تذيل
، (ْ)بن فايد : شاذة، ريًكيت عمركبضم ا٢تاء كا١تيم من غَت زيادة كاك ڍ مي يهي لى عى ڍكالقراءة  -ٔ

 .(ٓ)كاألعرج
: شاذة، ريكًيت عن ابن مسعود ڍ مٍ يهً لى عى  تى مٍ عى نػٍ أى  نى مى  اطى رى صً ڍالقراءة  -ٕ

 (ٔ). 
 : متواترة، قرأ ّٔا العشرة. ڍ مٍ يهً لى عى  تى مٍ عى نػٍ أى  الًَّذينى  اطى رى صً ڍكالقراءة  -ٖ
(: شاذة، ريًكيت بػػ ڍ ُتلّْ آالضَّ  َتى غى كى  مٍ يهً لى عى  وبً ضي غٍ مى الٍ  َتى غى  ڍ كالقراءة  -ٗ نصب الراءين ك)غَتى( بدؿ )الى

 .(ٕ)عن عمر بن ا٠تراب
مفتوحة: شاذة، ريًكيت عن أيوب السختياينّٔمزة  ڍ لُتأى  الضَّ الى كى ڍ كالقراءة  -َُ

(ٖ). 
 باألل : متواترة، قرأ ّٔا العشرة. ڍ ُتآلّْ الضَّ  الى كى ڍكالقراءة  -ُُ
 .(ٗ)ّٔا العشرة با٠تفض: متواترة، قرأ ڍغىَتً ڍكالقراءة  -ُِ

                                                                                                                                                                                     
 .ّٕٔ /ُ ،ُ، طإتحاف فضالء البشرالبنا،  انظر: ((ُ
 .ْْ /ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت، ، ك ْٓ د.ط، ،شواذ القراءاتالكرماين،  انظر:( (ِ

 .ْْ د.ط، ،قراءاتشواذ الالكرماين،  انظر:(ّ) 
 .ا١ترجع السابق انظر:( (ْ
 .ْٓ، ْْ /ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت، انظر: ( (ٓ
 كمل أق  عليها منسوبة لعمر كابن الزبَت يف مصادر القراءات،  .ٗ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآنابن خالويو،  انظر:( (ٔ
 ، معجم القراءات ،عمر كمكـر. ك َِ /ُ، ُط ،اتمعجم القراء، انظر: ا٠تريب كنسبت إليهما يف معجم القراءات.    
 .ُِ /ُ ،ِط     
 .ْٓ د.ط، ،شواذ القراءاتالكرماين،  انظر:( (ٕ
 .ْٔ /ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت، ، ك ْٓ د.ط، ،شواذ القراءاتالكرماين،  انظر:( (ٖ
 .ّٖ، ُ، طتقريب النشر ابن اٞتزرم، انظر:( (ٗ
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كعمر بن بالنصب: شاذة، ريًكيت عن ابن ٤تيصن، كأيب عبلة، كابن مسعود،  ڍغىَتى ڍكالقراءة  -ُّ
 .(ُ)ا٠تراب، كا٠تليل بن أٛتد

كالقراءة ؛ على األصل قبل دخوؿ حرؼ ا٠تفض عليها، ضم ا٢تاءب ڍمٍ يهي لى عى ڍالقراءة  التوجيو:
 ڍومي يهً لى عى ڍككراىة االنتقاؿ من كسرو إىل ضمٍّ، كالقراءة بالصلة ؛ ّٓاكرهتا الياء ا٢تاء كسرب ڍمٍ يهً لى عى ڍ

اڍاتباعنا لؤلصل، بدليل  اڍ،ك ڍ دىخىٍلتيميوىى باإلسكاف بدكف صلة؛ ألف  ڍيهمٍ لى عى ڍكالقراءة  ،ڍ أىنػيٍلزًميكيميوىى
الواك ١تا تررفت كٖترؾ ما قبلها حيذفت إذ ال ديكن قلبها، كنابت ا١تيم عنها؛ ألهنا زائدة
، كالقراءة (ِ)

بضم ا٢تاء كا١تيم، على حذؼ الواك للتخفي ، كاحتمل الضمة قبلها دليبلن عليها، كالقراءة  ڍ مي يهي لى عى ڍ
 ڍيٍ مً يهً لى عى ڍ على أنو األصل، كالواك ثابتة فيها، كثبات األل  يف )عليهيما(، كالقراءة ڍ وٍ مي يهي لى عى ڍ

( ث قيًلبت الواك ياءن؛ لتتناسب مع ومي يهي لى عى بكسر ا٢تاء؛ لضع  ا٢تاء كسكوف ما قبلها، ألف أصلها )

بدؿ نكرة من معرفة، أك من  ڍڤ ڍبا٠تفض؛ على البدؿ من  ڍغىَتً ڍ، كالقراءة (ّ)الكسر قبلها

كقيل: من ، ڍڤ ڍبالنصب؛ على اٟتاؿ، قيل: من  ڍغىَتى ڍكالقراءة ، ڍ مٍ يهً لى عى ڍالضمَت آّركر يف 
ڍمٍ يهً لى عى ڍالضمَت يف 

مفتوحة: على أهنا بدؿ من ا١تدَّة اللتقاء ّٔمزة  ڍ لُتأى  الضَّ الى كى ڍ ، كالقراءة (ْ)
باألل : على أف األصل )الضَّالًًلُت( فكره اجتماع حرفُت  ڍ ُتى آلّْ الضَّ  الى كى ڍالساكنُت، كالقراءة 

متحركُت من جنس كاحد على غَت الصور احملتملة يف ذلك؛ فأيسكنت البلـ األكىل كأيدًغمت يف 
لتقى ساكناف، فزيد يف مدَّة األل  فكاف ذلك ٨تونا من ٖتريكهاالثانية، فا

(ٓ). 
بدكف نسبة إىل القراء العشرة أك غَتىم،     ڍ مٍ يهً لى عى ڍذكر القراءات يف  أف القرطيب:٦تَّا سبق تبُتَّ 

 تى مٍ عى نػٍ أى  نٍ مى  اطى رى صً ڍ كذلك مل يفصل حكمها يف حاليت الوق  كالوصل، كنسب القراءة الشاذة
، كىي قراءة ابن مسعود كما يف مصادر راب كابن الزبَت رضي اهلل عنهماعمر بن ا٠ت إىل    ڍ مٍ يهً لى عى 

                                                           
 إتحاف فضالء  ،  البنا،ْٓ د.ط، ،شواذ القراءاتالكرماين، ، ك ٗ د.ط، ،القرآن مختصر في شواذابن خالويو،  انظر:(ُ) 
 .ٓٗ، ُ، طإيضاح الرموز ومفتاح الكنوز، ، كالقباقيبّٖٔ/ ُ، ُط، البشر     
 .ُٖ، ٓ، طالحجة في القراءات ،أبو زرعة ك .ّٔ، ّ، طالحجة في القراءات السبع ،ابن خالويو انظر:( (ِ
 .ْٓ، ْْ /ُ د.ط، ،المحتسب ابن جٍت،انظر: ( (ّ

 .ّٖٔ/ ُ، ُ، طإتحاف فضالء البشر البنا، انظر:(ْ) 
 .ْٔ /ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت، انظر: ( (ٓ



  َْ 
 

بالنصب، كذلك مل    ڍغىَتى ڍبا٠تفض، كزاد كأنقص يف القراءة    ڍغىًَت ڍ القراءات، كمل ينسب القراءة 
كمل يبُت حكم أم قراءة من با٢تمزة، كمل ينسب القراءة ا١تتواترة فيها،  ڍ ُتلً أى الضَّ  الى كى ڍينسب قراءة 

 القراءات ا١تذكورة.

 [ ٕالبقرة: ]    ڍ ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀڍ في قولو تعالى:  :المسألة الرابعة
 يف موضع خفض بفي، كفيو ٜتسة أكجو، أجودىا: ڍ يوً فً ڍا٢تاء يف قاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "

كيليو  ،(ُ)ي قراءة الزىرم كسبلـ أيب ا١تنذراك كىضم ا٢تاء بغَت ك ب ڍ لدى ىي  يوي فً ڍكيليو  ،ڍ لدى ىي  يوً فً ڍ
 ڍ لدى يو ىُّ فً ڍكجيوز  ،بالواك ڍ لدى ىي  ويهي فً ڍكجيوز  ،بإثبات الياء كىي قراءة ابن كثَت ڍ لدى ي ىي يهً فً ڍ

 .(ِ)"امدغمن 

 القول في المسألة:
سلم بن ، كم(ّ): شاذة، ركيت عن الزىرم كسبلـضم ا٢تاء بغَت كاكب ڍ لدى ىي  يوي فً ڍالقراءة  -ُ

 .(ْ)جندب
 .(ٓ)ضم ا٢تاء كصلتها بواك: شاذة، ركيت عن مسلم بن جندب كطلحةب ڍ لدى ىي  كفيوي ڍالقراءة  -ِ
بكسر ا٢تاء كصلتها بياء: متواترة، قرأ ّٔا من العشرة ابن كثَت، ككافقو ابن  ڍ دلىي  يػػفيوڍالقراءة  -ّ

 .(ٔ)٤تيصن
اء: متواترة، قرأ ّٔا أبو عمرك كيعقوب ٓتل  عنهما، بإدغاـ ا٢تاء يف ا٢ت  ڍ لدى يو ىُّ فً ڍالقراءة  -ْ

 .(ُ)ككافقهما ابن ٤تيصن كاليزيدم ٓتل  عنهما، كاٟتسن كا١تروعي

                                                           
 معرفة القراء ق، انظر: الذىيب، ُُٕىو ابن سليماف ا١تزين موالىم، البصرم، ا١تقرئ، النحوم، كيعرؼ با٠تراساين، تويف سنة  (ُ)
 .ِٕٕ/ُ، ِ، طالكبار     
 .ُّٔ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ِ)
 .ْٕ د.ط، ،شواذ القراءاتالكرماين، انظر: ( (ّ
 .َُد.ط،  ،مختصر في شواذ القرآنابن خالويو، انظر: ( (ْ

 .ْٕ د.ط، ،شواذ القراءاتالكرماين، انظر: (ٓ) 
 .ُُِ/ ُ، ُ، طرةالبدور الزاىالنشار، ، ك ِّٕ/ ُ، ُ، طإتحاف فضالء البشرالبنا، انظر: ( (ٔ



  ُْ 
 

بكسر ا٢تاء األكىل كعدـ صلتها أك إدغامها يف الثانية: متواترة، قرأ ّٔا بقية   ڍ لدى ىي  يوً فً ڍالقراءة  -ٓ
 .(ِ)القراء
بالضم بدكف  ڍ لدى ىي  فيوي ڍ ضم مع الصلة؛ عمبلن باألصل، كالقراءةبال ڍ لدى ىي  كفيوي ڍالقراءة  التوجيو:

بالكسر مع الصلة؛ ألف أصلها  ڍ دلىي  يػػفيوڍكالقراءة  صلة؛ ألف الضمة تنوب عن الواك كتدؿ عليها،
  ڍ لدى ىي  فيوً ڍ)ًفيهيو(، ث قلبوا الواك ياءن للياء اليت قبلها، ككسركا ا٢تاء فصارت: )ًفيًهي(، كالقراءة 

أصلها الكسر بدكف صلة؛ ألف الكسرة تنوب عن الياء كتدؿ عليها، كإمنا حذفت الياء؛ ألف ب
)ًفيهيو(، ث حذفت الواك، حىت ال جيتمع ساكناف، ألف ا٢تاء الفاصلة بينهما حاجز غَت حصُت، 

ظهار ف إباإلدغاـ؛ أل  ڍ لدى يو ىُّ فً ڍكالقراءة  فكأف الساكن الذم قبلها ميبلؽو للساكن الذم بعدىا،
الكلمتُت كإعادة اٟتديث مرتُت، فأسكن اٟترؼ األكؿ كأدغمو يف الثاين ليعمل اللساف مرة كاحدة، 

 .(ّ)باإلظهار؛ على األصل، كأدَّل لكل حرؼ حقو من إعرابو لتكثر حسناتو  ڍ لدى يو ىي فً ڍكالقراءة 
ا٢تاء األكىل بدكف  بكسر ڍ لدى ىي  يوً فً ڍذكر أف أجود قراءة ىي  أف القرطيب:٦تَّا تقٌدـ تبُتَّ 

بكسر ا٢تاء مع الصلة،  ڍ لدى ىي  يػػػيوً فً ڍكيليها  بضم ا٢تاء األكىل بدكف صلة، ڍ لدى ىي  يوي فً ڍ صلة، كيليها
باإلدغاـ، كالقراءة األكىل متواترة قرأ ّٔا ٚتهور  ڍ دلفيو ىُّ ڍ، ك بالواك ڍ لدى ىي  كيوي فً ڍث ذكر جواز 

الثانية فإهنا شاذة كقد قدَّمها يف الرُّتبة على القراءتُت ا١تتواترتُت  القراء العشرة كما بينَّا، أما القراءة
 ، كىي قراءة شاذة.بالواك ڍ لدى ىي  كيوي فً ڍبكسر ا٢تاء مع صلتها، كباإلدغاـ، كجوَّز القراءة 

 [ ٘البقرة: ]       ڍڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ ڃ   چ  چ   ڍالمسألة الخامسة: في قولو تعالى: 
يهيمٍ ڇ كي  قرأ ٛتزة: قائل:  : إف قاؿ مسألة تعاىل: "قاؿ القرطيب رٛتو اهلل كمل  ڇعىلىيػٍهيٍم، إًلىيػٍهيٍم، لىدى

الياء فيو منقلبة من  ڇعىلىيػٍهيٍم، إًلىيػٍهيٍم، لىدىيهيمٍ ڇ أف  :فاٞتواب(؟ مم كال جنتيهي م كال فيهي من رّٔي ) :قرأي
كليس ذلك يف فيهم كال من رّٔم كال  ؛متهات ا٢تاء على ضفأقرٌ  مٍ ىي الى كإً  مٍ اىي دى كلى  مٍ بلىي ، كاألصل عى أل 

                                                                                                                                                                                     
 .ُُِ/ ُ، ُ، طالبدور الزاىرةالنشار، ، ك ِّٕ/ ُ، ُ، طإتحاف فضالء البشرالبنا، انظر: ( (ُ
  .ُُِ/ ُ، ُ، طالبدور الزاىرةالنشار، ، ك ِّٕ/ ُ، ُ، طإتحاف فضالء البشرالبنا، انظر: ( (ِ
  .ْٖ، ّٖ، ُ، طحجة القراءاتأبو زرعة، انظر: ( (ّ



  ِْ 
 

على ما ىو  [ ُْ:]يسڇ ُتً نى اثػٍ  إًلىيػٍهيمي ڇ ك ،[ُٔالبقرة: ]ڇ ةي لَّ الذّْ  عىلىيػٍهيمي ڇ ككافقو الكسائي يف  ،متيهً جنَّ 
 .(ُ)"لقراءة عنهمامعركؼ من ا

 القول في المسألة:
 :كقعت بعد ياء ساكنة، ٨تو قرأ يعقوب يف ا١تتواتر عنو بضم كل ىاء ضمَت ٚتع أك مثٌت إذا -ُ

يهيمٍ ڇ ككافقو ٛتزة يف  ڇعىلىيػٍهينَّ، عىلىيػٍهيمىا عىلىيػٍهيٍم،ڇ  ، كإذا سقرت الياء ّتـز أك بناء، ڇعىلىيػٍهيٍم، إًلىيػٍهيٍم، لىدى
  ڇې  ې  ې ڇ، فإف ركيسنا يضم ا٢تاء، إال يف قولو تعاىل: ڇكىًإٍف يىٍأهًتًٍم، فىاٍستػىٍفًتًهمٍ ڇ  ٨تو:
[، ّاٟتجر: ] ڇٿ  ٿٹ  ڇ كاختل  عن ركيس يف:  [ فإنو كسر ا٢تاء كالبقية،ُٔاألنفاؿ: ]
 [،ٕغافر: ] ڇ  ى   ائ   ائڇ  [، كٗغافر: ] ڇ ٿ  ٿڇ  [، كِّالنور: ] ڇڀ  ڀ ڇك

[، ُْٖاألعراؼ: ] ڇۓ ڇ  [، كُْٔاألنعاـ: ] ڇی ڇ  كانفرد أبو الفتح عن يعقوب بضم ىاء 
[، كقرأ الباقوف بكسر ا٢تاء من ُِا١تمتحنة: ] ڇ  ٹ  ٹڇ ء كانفرد ابن مهراف عن يعقوب بكسر ىا

 .(ِ)اٞتميع
 ڇ  ڇ إذا كاف بعد ميم اٞتمع ساكن، كقبلها ىاء، كقبل ا٢تاء ياء ساكنة أك كسرة، ٨تو:  -ِ

[ فمذاىب القراء كما يلي: قرأ أبو عمرك كصبلن ُٔٔالبقرة: ] ڇہ  ھڇ  [، كُٔالبقرة: ]
بو جعفر كابن كثَت كابن عامر كعاصم بضمها، كقرأ ٛتزة كالكسائي كخل  بكسر ا١تيم، كقرأ نافع كأ

 ، ككسرىا يف ٨تو : ڇ     ڇ  بضم ا٢تاء كا١تيم، كقرأ يعقوب بإتباع ا١تيم للهاء فضمها يف ٨تو:

 [، كِّالنور: ] ڇڀ  ڀ  ڇ  [، كّاٟتجر: ] ڇٿ  ٿٹ  ڇ ، كلركيس كجهاف يف ڇہ  ھ  ڇ

كقفوا أسكنوا ا١تيم، كىم يف ا٢تاء على أصو٢تم، فيعقوب بضم [، كإذا ٗغافر: ] ڇ ٿ  ٿڇ
يهيمٍ ڇ  ا٢تاء اليت قبلها ياء ساكنة، ككافقو ٛتزة يف  ، كالباقوف بكسرىا، كال خبلؼ ڇعىلىيػٍهيٍم، إًلىيػٍهيٍم، لىدى

ڭ  ڇ  [، كُِٔالبقرة:  ڇٻ  ٻ    ڇيف ضم ا١تيم كصبلن إذا كاف ما قبلها مضمومنا، ٨تو: 

 ، كٚتيع القراءات ا١تذكورة متواترة عن القراء العشرة.(ّ)[ُٗٓبقرة: ال] ڇڭ     

                                                           
 .ُّٓ/ُ، ُ، طحكام القرآنالجامع ألالقرطيب،  (ُ)
 .ّٖ، ّٕ، ُ، طتقريب النشرابن اٞتزرم، انظر: ( (ِ
 .ٗ ،ُط ،الكامل المفصلا١تعصراكم، ، ك ّٖ، ّٕ، ُ، طتقريب النشرابن اٞتزرم، انظر: ( (ّ



  ّْ 
 

عىلىيػٍهيٍم، إًلىيػٍهيٍم، ڇ اكتفى بذكر مذىب ٛتزة يف الثبلث الكلمات  أف القرطيب:٦تَّا تقٌدـ تبُتَّ 
يهيمٍ   يفصل مذاىب القراء يف ميم اٞتمع اليت قبلها ىاء كمل يذكر مذاىب بقية القراء، كذلك مل، ڇلىدى
 بعدىا ساكن، كمل حيكم على القراءات اليت ذكرىا.ك 

 من سورة البقرة: ڇٓٔ  ڇ اآلية  إلى  ڇٙڇمن اآلية  القراءاتالمطلب الثالث: 

 [ ٙالبقرة: ]       ڍ...ٱ     ٻ  ٻ             ٻ  ٻ  پڍ في قولو تعالى:  :المسألة األولى
كاألعمش  فقرأ أىل ا١تدينة كأبو عمرك ڍ پڍكاختل  القراء يف قراءة قاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "
، كاختارىا ا٠تليل كسيبويو... بتحقيق األكىل كتسهيل الثانية ڇ مٍ هي تػى رٍ ذى نٍ اأى ڇكعبداهلل بن أيب إسحاؽ: 
كركم عن ابن أيب إسحاؽ أنو ... ّٔمزة ال أل  بعدىا ڇ مٍ هي تػى رٍ ذى أىنٍ ڇ: كركم عن ابن ٤تيصن أنو قرأ

قاؿ أبو حامت: ، ل بينهما ألفا لئبل جيمع بينهمافحقق ا٢تمزتُت كأدخ ڇ مٍ ىي رٍ ذً نٍ تػي  ملىٍ  ـٍ أى  مٍ هي تػى رٍ ذى نٍ أى اأى  ڇ: قرأ
كقرأ ٛتزة كعاصم ا، بو عمرك كنافع يفعبلف ذلك كثَتن كجيوز أف تدخل بينهما ألفا كٗتف  الثانية، كأ

ؿ كقا ،أيب عبيد، كذلك بعيد عند ا٠تليل كىو اختيار ڇپ ڇ كالكسائي بتحقيق ا٢تمزتُت: 
وا. قاؿ األخفش: كجيوز ٗتفي  األكىل من ا٢تمزتُت كذلك ردمء، ألهنم ني نً سيبويو: يشبو يف الثقل ضى 

. فهذه احامت: كجيوز ٗتفي  ا٢تمزتُت ٚتيعن إمنا خيففوف بعد االستثقاؿ، كبعد حصوؿ الواحدة. قاؿ أبو 
اد. قاؿ األخفش سعيد: ألنو ٥تال  للسو  ؛سبعة أكجو من القراءات، ككجو ثامن جيوز يف غَت القرآف
 .(ُ)"تبدؿ من ا٢تمزة ىاء تقوؿ: ىأنذرهتم، كما يقاؿ ىياؾ كإياؾ

 القول في المسألة:
بتحقيق ا٢تمزة األكىل كتسهيل الثانية، كإدخاؿ أل  بينهما: متواترة، قرأ ّٔا  ڇپ ڇ  القراءة -ُ

 عمرك كأبو جعفر، ككافقهم اليزيدم.قالوف كأبو 
أ يق ا٢تمزة األكىل كتسهيل الثانية، كعدـ إدخاؿ أل  بينهما: متواترة، قر بتحق ڇپ ڇ  كالقراءة -ِ 

 ّٔا األصبهاين كابن كثَت كركيس.

                                                           
 . ُٓٓ -ُْٓ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ُ)
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كلؤلزرؽ كجهاف متواتراف، األكؿ: ٖتقيق ا٢تمزة األكىل كتسهيل الثانية بُت بُت. كالثاين: ٖتقيق األكىل  -ّ
 ثانية ألفنا مع اإلشباع للساكنُت.كإبداؿ ال

ة أكجو متواترة: ٖتقيق ا٢تمزة األكىل كتسهيل الثانية مع اإلدخاؿ، كٖتقيقهما مع ك٢تشاـ ثبلث -ْ
 دخاؿ، كٖتقيقهما مع عدـ اإلدخاؿ.اإل
كعاصم كٛتزة بتحقيق ا٢تمزتُت من غَت إدخاؿ بينهما: متواترة، قرأ ابن ذكواف  ڇپ ڇ كالقراءة  -ٓ

 كالكسائي كخل  كركح.
 .(ُ)ة الثانية، كبتحقيقهابتسهيل ا٢تمز  ڇپ ڇ كيق  ٛتزة على  -ٔ
ركيت عن عبد اهلل بن أيب إسحاؽ : شاذة، ّٔمزتُت ٥تففتُت بينهما أل  ڇپ ڇ كالقراءة  -ٕ

 .(ِ)اٟتضرمي
ٍرتػىهيمٍ ڇقراءة  -ٗ  .(ّ)على اإلخبار ّٔمزة كاحدة مقصورة: شاذة، ركيت عن ابن ٤تيصن ڇ  أىٍنذى
ٍرتػىهيمٍ ڇالقراءة  -َُ  .(ْ)كىل كٖتقيق الثانية: شاذة، ركيت عن األخفشبتخفي  ا٢تمزة األ ڇ  اأىٍنذى
ٍرتػىهيمٍ  ڇالقراءة  -ُُ  .(ٓ)بتخفي  ا٢تمزتُت: شاذة، ركيت عن أيب حامت كابن ذكواف ڇ  ااٍنذى

القراءة بتحقيق األكىل كإبداؿ الثانية؛ على كراىة اٞتمع بُت مهزتُت متواليتُت، فخف   التوجيو:
التياف بالكبلـ على أصلو؛ ألف ا٢تمزة األكىل أل  التسمية بلفظ الثانية، كالقراءة بتحقيقهما؛ على ا

                                                           
 ، ّٕٔ /ُ ،ُط ،إتحاف فضالء البشرا، البن، ك ٔٓ، ٓٓ، ُ، طتقريب النشرابن اٞتزرم، انظر: ( (ُ
 . ّ ،ُط ،الكامل المفصلا١تعصراكم، ك     
 .ْٖ د.ط، ،شواذ القراءاتالكرماين، انظر: ( (ِ
 ، ّٕٔ /ُ ،ُط ،إتحاف فضالء البشرالبنا، ، ك َُد.ط،  ،مختصر في شواذ القرآنابن خالويو، انظر: ( (ّ
 .ِّٔ، ُ، طإيضاح الرموز ومفتاح الكنوزالقباقيب، ك     
 ا٠تريب، كمل أق  عليها فيما لدٌم من مصادر القراءات، ككردت منسوبة يف معجم القراءات، انظر: ( (ْ

 .ّٔ/ُ ،ُط ،معجم القراءات    
، كمل أق  عليها فيما لدٌم من مصادر القراءات، ككردت منسوبة يف معجم القراءات، انظر: ( (ٓ  عمر كمكـر
 .ِِ/ُ ،ِ، طمعجم القراءات القرآنية    
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االستفهاـ، كالثانية أل  القرع، ككل كاحد منهما داخلة ١تعٌت، كالقراءة بإدخاؿ أل  بُت ا٢تمزتُت؛ 
 .(ُ)على كراىة اٞتمع بينمها ففصل با١تد، ككل ذلك من فصيح كبلـ العرب

 مذاىب القراء بُت ا٢تمزتُت من حيث إدخاؿ األل  أك عدمو، إال أنو مل يػيبػىُتّْ  أف القرطيب:٦تَّا سبق تبُتَّ 
نسب اإلدخاؿ إىل نافع كأيب عمرك على عمومو بدكف تفصيل كبياف الفرؽ بُت القراءتُت، كمل يذكر قراءة 

كحكم ابن كثَت كاألصبهاين كركيس، كمل يوضح األكجو الواردة عن كرش، كىشاـ، كأكجو ٛتزة كقفنا، 
حقيق ا٢تمزة األكىل كتسهيل الثانية، كٖتقيق ا٢تمزتُت مع إدخاؿ أل  راءات السبع التالية: بتعلى الق

بينهما، كبتحقيق ا٢تمزة األكىل كتسهيل الثانية مع إدخاؿ أل  بينهما، كاإلخبار ّٔمزة كاحدة، كٖتقيق 
أكجو سبعة من  بأهنا: ا٢تمزتُت بدكف إدخاؿ أل ، تسهيل األكىل كٖتقيق الثانية، كتسهيل ا٢تمزتُت معنا

أىنٍػتيمٍ ڍالقراءات، كأف الوجو الثامن كىو إبداؿ ا٢تمزة األكىل ىاءن  جائز يف غَت القرآف، كقد يفهم  ڍىى
من كبلمو أف األكجو السبعة السابق ذكرىا كلها متواترة كجائزة يف القرآف؛ كالصحيح بالتفصيل فمنها 

ا أف القراءات الثبلث اليت باإلخبار شاذة، قد بينَّ ما ىو جائز متواتر، كمنها الشاذ غَت اٞتائز، ك 
ككذلك القراءتاف بتسهيل األكىل كٖتقيق الثانية، كبتسهيلهما قراءتاف شاذتاف، كبقية القراءات جائزة 

 متواترة.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ٔٔ ،ٓٔ ،ّ، طالحجة في القراءات السبعابن خالويو،  انظر: ((ُ
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 [ ٚالبقرة: ]       ڍڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹڍفي قولو تعالى:  :ثانيةالمسألة ال
: كال تكاد ٕتد قاؿ الفارسي... بالنصب على معٌت كجعل ڍ اكةن شى غً  ڍ: كقرئو اهلل: " قاؿ القرطيب رٛت

بضم الغُت،  ڍ ةه اكى شى غي  ڍ :كقرأ اٟتسن ...فقراءة الرفع أحسن ؛ة كاختيارىذا االستعماؿ يف حاؿ سع
: فقاؿ ابن كيسا، ه إىل أصل ا١تصدررد ڍوةه شٍ غً  ڍ: أيب عمرك م عنر ك الدك  ؛كقرأ أبوحيوة بفتحها

 .(ٔ)"شاكةوة كأجودىا غً شٍ وة كغي شٍ كجيوز غى 

 القول في المسألة:
 .(ِ)رفع: متواترة، قرأ ّٔا العشرةالكسر الغُت، كاألل ، ك ب ڍةه اكى شى غً  ڍالقراءة  -ُ

، (ّ)بكسر الغُت، كاألل ، كالنصب: شاذة، ركيت عن ا١تفضل عن عاصم ڍ ةن اكى شى غً  ڍكالقراءة  -ِ
 .(ٓ)، كابن القادسي عن حفص، كأيب حيوة(ْ)كابن أيب عبلة

 .(ٕ)، كزيد بن علي(ٔ)بضم الغُت، كاألل ، كالرفع: شاذة، ركيت عن اٟتسن ڍ ةه اكى شى غي ڍكالقراءة  -ّ

 .(ٗ)، كأيب حياة(ٖ)فتح الغُت، كاألل ، كالرفع: شاذة، ركيت عن اٟتسنب ڍ ةه اكى شى غى  ڍكالقراءة  -ْ

                                                           
 .ُٗٓ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ُ)
 .ِّٔ، ُ، طإيضاح الرموز ومفتاح الكنوزالقباقيب، ، ك َْٖ، ُ، طالكاملا٢تذيل، انظر: ( (ِ
 ،ْٗ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماين، ك َُد.ط،  ،مختصر في شواذ القرآنابن خالويو، انظر: ( (ّ
 .ُْٔ، ُ، طالتبصرةا٠تياط، ك     
 .ْٗ د.ط، ،شواذ القراءاتالكرماين، انظر: ( (ْ
 .َْٖ، ُ، طالكاملا٢تذيل، انظر:  ((ٓ
 إتحاف فضالء البنا،  ، كْٗ، شواذ القراءاتالكرماين، ، ك َُد.ط،  ،مختصر في شواذ القرآنابن خالويو، انظر:  ((ٔ

 .ِّٔ، ُ، طإيضاح الرموز ومفتاح الكنوزالقباقيب، ، ك ّٕٕ/ ُ، ُط ،البشر     
 .ْٗ د.ط، ،شواذ القراءاتالكرماين، انظر: ( (ٕ
 إتحاف فضالء البنا،  ، كْٗ د.ط، ،شواذ القراءاتالكرماين، ، ك َُد.ط،  ،مختصر في شواذ القرآنابن خالويو، انظر: ( (ٖ

 .ِّٔ، ُ، طموز ومفتاح الكنوزإيضاح الر القباقيب،  ، كّٕٕ/ ُ، ُط ،البشر    
 .ْٗ د.ط، ،شواذ القراءاتالكرماين، انظر: ( (ٗ
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، كأيب (ُ)بدكف أل : شاذة،ركيت عن سفيافبفتح الغُت كنصب التاء  ڍ وةن شٍ غى  ڍكالقراءة  -ٓ
 .(ِ)رجاء

 .(ّ)بضم الغُت كرفع التاء بدكف أل : شاذة، ركيت عن عبيد بن عمرك ڍوةه شٍ غي  ڍكالقراءة  -ٔ

 .(ْ)بكسر الغُت كرفع التاء بدكف أل : شاذة ڍوةه شٍ غً  ڍكالقراءة  -ٕ

لكسائي، كٛتزة ٓتل  عنو، كالباقوف بًتؾ بإمالة ما قبل ىاء التأنيث: قرأ ّٔا ا ڍةه اكى شى غً  ڍالقراءة  -ٖ
 .(ٓ)اإلمالة، كمها قراءتاف متواترتاف

القراءة بالرفع؛ على استئناؼ الكبلـ، كنول بو التقدمي، كبا٠ترب التأخَت، كالتقدير:  التوجيو:
، كالتقدير: )كجعل على  )كغشاكةه على أبصارىم(، كالقراءة بالنصب؛ على أنو أضمر مع الواك فعبلن

رىم غشاكةن(، أك ٛتل على الفعل ختم مع تقدير حرؼ اٞتر، كأنو قاؿ: )كختم على أبصارىم أبصا
 .(ٔ)غشاكةن( أم: بغشاكة، فحذؼ اٞتار كأكصل الفعل بنفسو

كالقراءة بإمالة ا٢تاء كقفنا؛ على أف ىاء التأنيث أشبهت األل  اليت للتأنيث من ٜتس 
  التأنيث، كداللتها على التأنيث كاألل ، جهات: قرب ٥ترجها من األل ، كأهنا زائدة كأل

كسكوهنا يف الوق  كاألل ، كقبلها ال يكوف إال مفتوحنا كاألل ، فلما ٘تكَّن الشبو يف الوق  
بالسكوف أيجريت ٣ترل األل  يف الوق ، إال أف أل  الػتأنيث تيقرَّب يف اإلمالة ٨تو الياء، كىاء 

                                                           
 .َُد.ط،  ،مختصر في شواذ القرآنابن خالويو، انظر: ( (ُ
 .ْٗ د.ط، ،، شواذ القراءاتالكرماين، ك َُ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآنابن خالويو، انظر: ( (ِ
 .ْٗ د.ط، ،شواذ القراءاتالكرماين، انظر: ( (ّ
 أيب عمرك كأيب حيوة يف معجمكمل أق  عليها منسوبة ألحدو من القراء فيما لدمَّ من مصادر القراءات، كنيسبت إىل ( (ْ
  .ّٗ/ُ، ُ، طمعجم القراءاتا٠تريب، انظر: القراءات،       
 .َُِ، ُ، طتقريب النشرابن اٞتزرم، انظر: ( (ٓ
 .ِّْ/ ُ ،ُط ،الموضح في وجوه القراءاتالشَتازم، ، ك ٕٔ، ّط ،الحجة في القراءات السبعابن خالويو، انظر: ( (ٔ
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القراءة بالفتح بدكف إمالة؛ على أنو أتى باألصل؛ ألف التأنيث تقرب عند إمالتها ٨تو الكسرة، ك 
 .(ُ)اإلمالة عيديكؿه عن األصل إىل جهة حرؼ آخر، فاإلمالة جائزة لكنها غَت كاجبة

 مل ينسب من القراءات اليت ذكرىا إال ثبلث قراءات، ىي:أف القرطيب:٦تَّا سبق تبُتَّ 

فع نسبها إىل اٟتسن كحده نسبة صحيحة، كلكنو أنقص بالضم كاألل  كالر  ڍ ةه اكى شى غي  ڍ  القراءة األكىل:
بالفتح كاألل  كالرفع نسبها  ڍ ةه اكى شى غى  ڍالثانية:  من نسبتها فلم يذكر مع اٟتسًن زيدى بن علي؛ كالقراءة

إىل أيب حيوة، كليست قراءتو، بل ىي قراءة اٟتسن كأيب حياة؛ ألف قراءة أيب حيوة كمن معو 
بكسر الغُت كرفع التاء بدكف أل ،  ڍةه وى شٍ غً  ڍ  كالنصب؛ كالقراءة الثالثة: بالكسر كاألل ڍةن اكى شى غً ڍ

، كمل يػيبػىُتّْ حكم ٚتيع القراءات، كلكنو اكتفى بوص  قراءة الرفع بأهنا أحسن، (ِ)نسبها إىل أيب عمرك
 كمل يذكر القراءتُت بإإلمالة كتركها فيما قبل ىاء التأنيث.

 [ ٜالبقرة: ]       ڍڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ     ڍ في قولو تعالى: :ثالثةالمسألة ال
، ليتجانس اللفظاف ؛يف ا١توضعُت ڍ وفى عي ادً خييى ڍ: كقرأ نافع كابن كثَت كأبو عمركقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "

 ؛كخديعة (ا٠تاء بكسر) دعكا١تصدر خً  ،الثاين ڍچ  ڍأ عاصم كٛتزة كالكسائي كابن عامر: كقر 
 (؛اء كتشديد الداؿبضم الياء كفتح ا٠ت) ڍ اهلل وفى عي دّْ خييى ڍؽ العجلي: رّْ وى أ مي كقر  ،حكى ذلك أبو زيد

كقرأ أبو طالوت عبد السبلـ بن شداد كاٞتاركد بضم الياء كإسكاف ا٠تاء كفتح  ،على التكثَت
 .(ّ)"الداؿ

 القول في المسألة:
ككسر الداؿ: متواترة، قرأ ّٔا من  بضم الياء، كفتح ا٠تاء كأل  بعدىا، ڍ وفى عي ادً خييى كىمىا ڍالقراءة  -ُ

 .(ْ)العشرة نافع كابن كثَت كأبو عمرك

                                                           
 .ِّْ/ ُ ،ُط ،الموضحالشَتازم، ، ك َِّ/ ُ د.ط، ،الكشف عن وجوه القراءات، القيسيانظر: ( (ُ
 أيب عمرك كأيب حيوة،، كنسبها ا٠تريب إىل كمل أق  عليها منسوبة ألحدو من القراء ((ِ
 .ّٗ/ُ، ُط ،معجم القراءاتا٠تريب، انظر:      

 .ُّٔ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ّ)
 . ُِِ، ُ، طتقريب النشرابن اٞتزرم، انظر: ( (ْ
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بفتح الياء كإسكاف ا٠تاء كفتح الداؿ من غَت أل : متواترة، قرأ ّٔا بقية  ڍچ  چڍ كالقراءة  -ِ
 .(ُ)العشرة، كىم ابن عامر كعاصم كٛتزة كالكسائي كأبو جعفر كيعقوب كخل 

طالوت  أيب: شاذة، ركيت عن بضم الياء كإسكاف ا٠تاء كفتح الداؿ ڍوفعي دى خييٍ  كىمىاڍ كالقراءة  -ّ
 .(ّ)كاٞتاركد ،(ِ)عبد السبلـ بن شداد

 .(ْ)بضم الياء كفتح ا٠تاء كأل  بعدىا: متواترة، قرأ ّٔا العشرة ڍخييىاًدعيوفى اهللڍكالقراءة  -ْ

ؽ رّْ وى مي ه: شاذة، ركيت عن ديدتشكسر الداؿ ك اء ك الياء كا٠ت فتحب ڍ اهلل وفى عي دّْ خيىى ڍ كالقراءة  -ٓ
 . (ٓ)يالعجل

عر  الثاين على األكؿ؛ ليشاكل بُت اللفظُت؛ كألف على  ڍ كىمىا خييىاًدعيوفى ڍالقراءة  التوجيو:
ْتذؼ األل  على أف ا١تفاعلة تكوف من  ڍ كىمىا خيىٍدىعيوفى ڍالرجل خيادع نفسو كال خيدعها، كالقراءة 

٥تادعتهم هلل كرسولو، كيف هنايتها نفى ذلك كبُت أف حقيقة ا٠تدع  طرفُت، كيف بداية ىذه اآلية أثبت
ٍعتيوي نٍفسىوي(  ٔتعٌت انتقٍصتيو نفسىو، أك  ڍوفعي دى خييٍ  كىمىاڍ كالقراءة . (ٔ)خاصة ّٔم جاء على قو٢تم: )خىدى

ٗتىوَّنتيو نٍفسىو، أك ملكت عليو نفسىو
ء كأل  بعدىا؛ بضم الياء كفتح ا٠تا ڍخييىاًدعيوف اهللڍ. كالقراءة (ٕ)

                                                           
 .ّٕٕ/ ُ،  ُ، طإتحاف فضالء البشرالبنا، ، ك ُِِ، ُ، طتقريب النشرابن اٞتزرم، انظر: ( (ُ

 ،ُٓ/ُ د.ط، ،المحتسب ابن جٍت،، ك َٓ د.ط، ،شواذ القراءاتالكرماين، انظر: ( (ِ
 .َُد.ط،  ،مختصر في شواذ القرآنابن خالويو، ك     
 ، َٓ د.ط، ،شواذ القراءاتالكرماين، ، ك َُ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآنابن خالويو، انظر: ( (ّ
  .ُٓ/ُ د.ط، ،المحتسب ابن جٍت،ك      
 .ٖٕ /ُ،ُ، طإتحاف فضالء البشرالبنا، ، ك ُِٕ/ ُ، ُ، طالبدور الزاىرة ( النشار، (ْ
 .َٓ د.ط، ،شواذ القراءاتالكرماين، ، ك َُد.ط،  ،مختصر في شواذ القرآنابن خالويو، انظر: ( (ٓ
 .ٕٖ، ٓ، طحجة القراءاتأبو زرعة، ، ك ٖٔ، ّ، طالحجة في القراءات السبعابن خالويو، انظر: ( (ٔ
 .ِٓ، ُٓ/ُ د.ط، ،المحتسب ابن جٍت،انظر: ( (ٕ
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للتكثَت، كأصلو  ڍ وف اهللعي دّْ خيىى ڍ كالقراءة  .(ُ)لئبل يتوجو بالتصريح ّٔذا الفعل القبيح إىل اهلل تعاىل
 .(ِ)خيىٍتىًدعوف فأدغمت التاء يف الداؿ كفتح ما قبلها

 إىل  ڍچ  چڍ، كڍ وفى عي ادً خييى كىمىا ڍ اقتصر يف نسبة القراءتُت أف القرطيب:٦تَّا سبق تبُتَّ 
نسبة صحيحة  ڍ وف اهللعي دّْ خيىى ڍ القراء السبعة، كمل يذكر بقية القراء العشرة، كنسب القراءة الشاذة 

نسبة صحيحة، كمل ينسب القراءة ا١تتواترة  ڍوفعي دى خييٍ  كىمىاڍكككنو مل يوفق يف ضبرها، كنسب القراءة 
 ، كمل يوضح حكم أم قراءة من القراءات ا١تذكورة.ڍ خييىاًدعيوف اهللڍ

 [ ٓٔالبقرة: ]       ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ    ڍفي قولو تعالى:  :رابعةالمسألة ال
صمعي عن أيب إال ما ركل األ  ڍ مىرىضه ڍكالقراء ٣تمعوف على فتح الراء من قاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "

 .(ّ)"ن الراءعمرك أنو سكٌ 

 القول في المسألة:
 قرأ ّٔا العشرة.الراء: متواترة،  بفتح  ڍ مىرىضه ڍالقراءة  -ُ
 .(ْ)بإسكاف الراء: شاذة، ركيت عن األصمعي عن أيب عمرك  ڍ مىٍرضه ڍالقراءة  -ِ

القراءة بفتح الراء؛ على األصل، كالقراءة بإسكاهنا؛ للتخفي ، أك أهنا لغة يف  التوجيو:
)مىرىض( كاٟتىٍلب كاٟتىلىب، كالرٍَّرد كالرَّرىد
(ٓ). 

 نسب القراءتُت نسبة صحيحة، كلكنو مل يبُت حكمهما. يب:أف القرط ٦تَّا سبق تبُتَّ للباحث

 

 

                                                           
 .ٖٕ /ُ ،ُ، طإتحاف فضالء البشرالبنا، ، ك ُِٕ/ ُ ،ُ، طالبدور الزاىرة النشار، انظر: ( (ُ
 .َٓ د.ط، ،شواذ القراءاتلكرماين، اانظر: ( (ِ

 .ُّٔ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ّ)
 .َٓ د.ط، ،شواذ القراءاتالكرماين، ك . ّٓ/ُ د.ط، ،المحتسب ابن جٍت،انظر: ( (ْ
 .ْٓ، ّٓ/ُ د.ط، ،المحتسب ابن جٍت،انظر: ( (ٓ
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 :من سورة البقرة ڇ ٖٗڇ إلى اآلية  ڇٔٔڇ  آلية القراءات من ا: المبحث الثاني

 من سورة البقرة:  ڇ ٜٔڇإلى اآلية  ڇ ٔٔڇالمطلب األول: القراءات من اآلية 

 [ ٔٔالبقرة: ]       ڍک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڍ المسألة األولى: في قولو تعالى: 
القاؼ فانقلبت  ، نقلت كسرة الواك إىلؿى وً من القوؿ كأصلو قى  ڍ ًقيلى ڍقولو: قاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "

ف الياء حرؼ مد أل ؛كجاز اٞتمع بُت ساكنُت ،بإدغاـ البلـ يف البلـ ڍًقيل ٢تَّيمڍكجيوز:  ،الواك ياء
 ؛: كجيوز إمشاـ القاؼ الضمكقاؿ الكسائي ،ياءبضم القاؼ كال ڍ ليي قػي ڍ قاؿ األخفش: كجيوز ،كلُت

، كًسيءى،  ًجيءى،ڍ ككذلك ،، كىي لغة قيسم فاعلوليدؿ على أنو ١تا مل يس ، كًحيلى، كًسيقى كًغيضى
 ڍ ًسيءى، كًسيئىتٍ ڍمنها نافع  كأشمَّ  ،عن يعقوب سكي، كري امرككذلك ركل ىشاـ عن ابن ع ڍ كًسيئىتٍ 
 .(ُ)"الباقوف يف اٞتميع كسرك ؛ ڍًسيقى ًحيلى، ك ڍكزاد ابن ذكواف:  ،خاصة

 القول في المسألة:
، كًجيءى، كًحيلى، كًسيقى، كًسيءى، كًسيئىتٍ ڍالقراءة  -ُ بإمشاـ كسرة اٟترؼ األكؿ ضمنا  ڍ ًقيلى، كًغيضى

من األفعاؿ السبعة: متواترة، قرأ ّٔا من العشرة الكسائي، كىشاـ، كركيس، كابن ذكواف باإلمشاـ يف 
، كًسيءى، كًسيئىتٍ ًحيلى، كسً ڍ  فقط. ڍ ًسيءى، كًسيئىتٍ ڍ خاصة، كنافع كأبو جعفر باإلمشاـ يف ڍ يقى

، كًسيءى، كًسيئىتٍ ڍكالقراءة  -ِ ، كًجيءى، كًحيلى، كًسيقى بكسرة اٟترؼ األكؿ كسرة  ڍ ًقيلى، كًغيضى
 كأبو عمرك كعاصم كٛتزة كركح كخل .خالصة: متواترة، قرأ ّٔا من العشرة ابن كثَت 

بإدغاـ البلـ األكىل يف الثانية: متواترة، قرأ ّٔا أبو عمرك كيعقوب ٓتل   ڍًقيل ٢تَّيمٍ ڍالقراءة ك  -ّ
 .(ِ)عنهما، كالقراءة باإلظهار: متواترة، قرأ ّٔا باقي القراء

، ڍالقراءة بالكسر؛ للتخفي  ألف األصل يف ذلك  التوجيو: ، كحيًوؿى ، كجيًيئى ، كغيًيضى قيًوؿى
، كسيًوئى  فاستثقلت الضمة على فاء الفعل كبعدىا كاك أك ياء مكسورة، فنقلت كسرهتما إىل  ڍ  كسيًوؽى

                                                           
 .ُٕٔ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ُ)
 .ُِِ، ُ، طتقريب النشرابن اٞتزرم، انظر: ( (ِ
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، كًجيءى، كًحيلى، كًسيقى، ڍ فاء الفعل كقلبت الواك ياء لسكوهنا كانكسار ما قبلها فصارت ًقيلى، كًغيضى
فاء الفعل  ، كالقراءة باإلمشاـ؛ على اإلشارة إىل األصل؛ ألنو ١تا كاف األصل بضمڍ كًسيءى، كًسيئىتٍ 

الدالة على ترؾ تسمية الفاعل، أشار يف أكائلهن إىل الضم لتبقى الداللة على معٌت ما مل يسم فاعلو 
. كأما القراءة بالكسر يف بعض ا١تواضع، كاإلمشاـ بالضم يف مواضع (ُ)كأف فاء الفعل كانت مضمومة
 .(ِ)أخرل؛ فللجمع بُت اللغتُت

القراءتُت باإلمشاـ كتركو نسبة صحيحة، إال أنو أنقص النسبة نسب  أف القرطيب:٦تَّا سبق تبُتَّ 
حيث قاؿ: ) ككسر الباقوف يف اٞتميع( كقد  ڍ ًسيءى، كًسيئىتٍ ڍيف إمشاـ فلم يذكر أبا جعفر مع نافع 

يفهم منو أف أبا جعفر يكسر كالباقُت، كذلك غَت صحيح، ألنو يقرأ مثل نافع كما بيػٌَّنا، كمل ينسب 
أليب عمرك كيعقوب، كاإلظهار لباقي القراء، كلكنو ذكر جواز اإلدغاـ بدكف نسبة  اإلدغاـ الكبَت

 ألحدو من القراء، كمل يوضح حكم كلو من القراءات.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .َٗ، ٓ، طحجة القراءات، انظر: أبو زرعة( (ُ
 .ٖٔ /ُ ،ُ، طإعراب القراءات السبع وعللها، انظر: ابن خالويو( (ِ
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﮴ ﮵   ڍ  في قولو تعالى: :ثانيةالمسألة ال  [ ٖٔالبقرة: ]  ڍھ  ھ  ے    ے  ۓۓ  ﮲   ﮳   
األكىل كتقلب الثانية ، أجودىا أف ٖتقق فهاء أربعة أكجووز يف مهزيت السكجيقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: " 

فجعلت  اكإف شئت خففتهما ٚتيعن  ،أيب عمرك كىي قراءة أىل ا١تدينة كا١تعركؼ من قراءة ،خالصةا كاكن 
كإف  ،شئت خففت األكىل كحققت الثانيةكإف  ،خالصة اا٢تمزة كالواك كجعلت الثانية كاكن األكىل بُت 

 .(ٔ)"اشئت حققتهما ٚتيعن 

  القول في المسألة:
  بتحقيق ا٢تمزة األكىل كإبداؿ الثانية كاكنا: متواترة، قرأ ّٔا من العشرة نافع كابن      ڍۓۓ   ﮲  ڍالقراءة  -ُ

  كثَت كأبو عمرك كأبو جعفر كركيس.
 .(ٕ)بتحقيق ا٢تمزتُت: متواترة، قرأ ّٔا بقية العشرة      ڍۓۓ   ﮲  ڍكالقراءة  -ِ
 لثانية: شاذة، ريكيت عن أيب عمرك.بتسهيل األكىل كٖتقيق ا       ڍۓۓ   ﮲    ڍ كالقراءة  -ّ
بتسهيل األكىل كإبداؿ الثانية كاكنا: شاذة، ريكيت عن أيب عمرك أيضنا       ڍۓۓ   ﮲    ڍ كالقراءة  -ْ

(ٖ). 
تحقيق القراءة بتحقيق ا٢تمزتُت؛ ألنو أتى باللفظ على أصلو ككفَّاه حقو، كالقراءة ب التوجيو:

إحدل ا٢تمزتُت كتسهيل األخرل بإبدا٢تا كاكنا أك بتسهيلها بُت ا٢تمزة كالياء؛ لبلبتعاد عن الثقل من 
 .(ٗ)اجتماع مهزتُت، كإرادة التخفي 

﮲     ڍ  نسب القراءة األكىل  أف القرطيب:٦تَّا سبق تبُتَّ  بتحقيق ا٢تمزة األكىل كإبداؿ       ڍۓۓ  
نة كأيب عمرك، كمل يذكر ابن كثَت كركيس، كذكر جواز القراءة بالقراءات الثبلث  الثانية كاكنا، ألىل ا١تدي

ا١تتبقية، كمل ينسبها إىل القراء، كيفهم من كبلمو أف ٚتيع القراءات ا١تذكورة جائزة متواترة، كالصحيح 
 التفصيل، فالقراءتاف األكىل كالثانية متواترتاف، كالثالثة كالرابعة شاذتاف.

                                                           
 .ُٗٔ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ُ) 
 .ّٕٗ /ُ ،ُ، طتحاف فضالء البشرإ، بناالانظر: (ِ) 
 .ُْٖ، ُ، طالكامل، انظر: ا٢تذيل(ّ) 
 .ٖٔ /ُ ،ُ، طإعراب القراءات السبع، ابن خالويو ، كٗٔ ،ّط ،الحجة في القراءات السبع، ابن خالويوانظر: (ْ) 
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 [ ٗٔالبقرة: ]       ڍۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ڍ  في قولو تعالى: :الثةثالمسألة ال
 .(ُ)"ڍٴۇ  ۋ  وا قي الى  ڍع اليماين: فيمى كقرأ ٤تمد بن السَّ قاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "

 القول في المسألة:
يفع بأل  كفتح القاؼ كضم الواك: شاذة، ركيت عن ٤تمد بن السم ڍ او ني آمى  ينى ذً ا الَّ وي قػى الى ڍالقراءة  -ُ

  .(ّ)، كابن مقسم كأيب حنيفة كالزعفراين عن ابن ٤تيصن(ِ)اليماين

 .(ْ)بدكف أل  كضم القاؼ كإسكاف الواك: متواترة، قرأ ّٔا العشرة ڍ او ني آمى  ينى ذً ا الَّ لىقيوٍ ڍكالقراءة  -ِ

قىى: لقي  التوجيو: ، كالقىى ٔتعٌت كاحد، أك أف يكوف الى قىوا( على أنو من لىًقيى القراءة )الى
 نقلت لقيوا، ڍالىقيو ڍ بعضهم بعضنا فيكوف من باب ا١تفاعلة، كجيوز أف يكوف قصد اللقاء، كأصل

 فتحة كقبلها الياء ٖتركت القيوا، ڍ اوي قػى الى ڍ أصل، ك الساكنُت اللتقاء ،الياء كحذفت القاؼ إىل الضمة
 الواك ركتح ث الساكنُت اللتقاء ؛األل  فحذفت كالواك األل  ساكناف اجتمع ألفا، انقلبت
 .(ٓ)بالضم

مل ينسب القراءة ا١تتواترة، كنسب القراءة الشاذة إىل ٤تمد بن  أف القرطيب: ٦تَّا سبق تبُتَّ 
، كأنقص النسبة، (ٙ)كما يف مصادر القراءات  -بالفاء-السميقع اليماين، كالصحيح أنو ابن السميفع 

 كمل يبُت حكم القراءة.

                                                           
 .َُٕ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ُ)
 .َُ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، ابن خالويو انظر: (ِ)
 .ُْٖ، ُ، طالكامل، انظر: ا٢تذيل (ّ)
 .ُْٖ، ُ، طالكامل، انظر: ا٢تذيل(ْ) 
 .َُٕ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، ، ك ُِِ/ ُ، ُ، طإعراب القراءات الشواذ، العكربم انظر: (ٓ)
 .ِِٗ/ ُ، ُ، طغاية النهاية في طبقات القراءابن اٞتزرم، انظر: (ٔ) 
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 [ ٙٔالبقرة: ]       ڍۈئ  ېئ  ېئ     ېئ   ۈئ ڍ  المسألة الرابعة: في قولو تعالى:
، الواك على أصل التقاء الساكنُت كحيِت بن يعمر بكسر ،كقرأ ابن أيب إسحاؽقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "

أنو قرأ بفتح الواك ٠تفة الفتحة كإف كاف ما  ماؿ العدكمٌ ب أيب السَّ نى عٍ كركل أبو زيد األنصارم عن قػى 
 . (ٔ)"مهز الواك كضمها كأدؤر كأجاز الكسائي ،اقبلها مفتوحن 

 القول في المسألة:
 .(ِ)بضم الواك: متواترة، قرأ ّٔا العشرة      ڍېئ ڍ القراءة  -ُ
، كأيب (ْ)، كابن أيب إسحاؽ(ّ)بكسر الواك: شاذة، ركيت عن حيِت بن يعمر      ڍاٍشتػىرىكًا ڍالقراءة ك  -ِ

 .(ٓ)السماؿ كعمراف عن أيب عمرك
 .(ٕ)، كأيب زيد عن أيب عمرك(ٔ)بفتح الواك: شاذة، ركيت عن أيب السماؿ      ڍكىااٍشتػىرى ڍكالقراءة  -ّ
 .(ٖ)ّٔمز الواك كضمها: شاذة، ركيت عن الكسائي      ڍاٍشتػىرىؤيا ڍالقراءة ك  -ْ

؛ أك ڍ لىًو اٍستىرىٍعنىا ڍ القراءة بضم الواك؛ للتفريق بُت كاك اٞتمع كالواك األصلية يف ٨تو التوجيو:
ضمة ألهنا من جنس الواك؛ أك ألهنا حركت ْتركة الياء احملذكفة ألف أصل الفعل )اشًتييوا(؛ أك ٠تفة ال

؛ أك ألهنا ضمَت للجمع فهي مثل ٨تني، كالقراءة ّٔمزىا؛  ألهنا ضمَت فاعل فهي مثل التاء يف قمتي
، كالقراءة أثؤيب، كالقراءة بفتحها؛ للتخفي : على أنو شبهها بالواك ا١تضمومة ضمنا الزمنا ٨تو

 .(ٗ)بكسرىا؛ على األصل يف التقاء الساكنُت

                                                           
 .ُّٕ-ُِٕ/ُ، ُ، طجامع ألحكام القرآنالالقرطيب،  (ُ)
 .ُْٖ، ُ، طالكامل، انظر: ا٢تذيل(ِ) 
 .َُد.ط،  ،مختصر في شواذ القرآن، . ابن خالويوّٓ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينانظر: (ّ) 
 .ّٓ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينانظر: (ْ) 
 .ُْٖ، ُ، طالكامل، انظر: ا٢تذيل(ٓ) 
 .َُد.ط،  ،مختصر في شواذ القرآن، . ابن خالويوِٓ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينانظر: (ٔ) 
 .ُْٖ، ُ، طالكامل، انظر: ا٢تذيل(ٕ) 
  .َُ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، ابن خالويوانظر: (ٖ) 
 .َِ/ُ ،ُ، طإمالء ما من بو الرحمن، انظر: العكربم(ٗ) 



  ٓٔ 
 

 مل ينسب القراءة األكىل ا١تتواترة، كأنقص النسبة يف القراءة  أف القرطيب: ٦تَّا سبق تبُتَّ للباحث

 بكسر الواك، فلم يذكر أبا السماؿ كعمراف عن أيب عمرك، كمل يذكر أبا زيد يف القراءة      ڍاٍشتػىرىكًاڍ

 بفتح الواك، كمل حيكم على القراءات اليت ذكرىا.      ڍاٍشتػىرىكىاڍ

 [ ٚٔالبقرة: ]       ڍڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڍ  خامسة: في قولو تعالى:المسألة ال
كقرأ أشهب .. بإسكاف البلـ على األصل.    ڍ اتو مى لٍ ظي ڍ كقرأ األعمش: قاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "

 .(ُ)"بفتح البلـ    ڍ  اتو مى لى ظي ڍ العقيلي: 

 القول في المسألة:
 .(ِ)ضم البلـ: متواترة، قرأ ّٔا العشرةب     ڍ  اتو مى لي ظي ڍ  القراءة  -ُ
، كنعيم بن ميسرة (ّ)ركيت عن اٟتسن كأيب السماؿ: شاذة، بإسكاف البلـ     ڍ اتو مى لٍ ظي ڍ  كالقراءة  -ِ

 .(ٓ)، كاألعمش(ْ)كإٝتاعيل عن أيب جعفر
 .(ٔ): شاذة، ركيت عن أشهب العقيليالبلـ فتحب     ڍ  اتو مى لى ظي ڍ  كالقراءة  -ّ

ضم البلـ؛ على إتباع ضمة البلـ لضمة الظاء، كالقراءتاف بفتح ب     ڍ  اتو مى لي ظي ڍ  القراءة التوجيو:
البلـ كإسكاهنا؛ للتخفي  من اجتماع الثقيلُت فتارة بالتسكُت كالقراءة الثانية، كتارة بالفتح كالقراءة 

 .(ٕ)ارده يف لغة العربالثالثة، كذلك جائز كك 

                                                           
 .ُْٕ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  انظر:(ُ) 
 .ُْٖ، ُ، طالكامل، انظر: ا٢تذيل(ِ) 
 ، َُد.ط،  ،مختصر في شواذ القرآن، ، كابن خالويوِٓ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينانظر: (ّ) 
 .ُْٖ، ُ، طالكامل، ا٢تذيلك      
 .ُْٖ، ُ، طالكامل، انظر: ا٢تذيل(ْ) 
، انظر: (ٓ)   .ِّ/ُ، ِ، طمعجم القراءات القرآنيةعمر كمكـر
 ر: ا١ترجع السابق.انظ(ٔ) 
 .ٔٓ/ُ د.ط، ،المحتسب ابن جٍت،انظر: (ٕ) 



  ٕٓ 
 

مل ينسب القراءة ا١تتواترة إىل األئمة العشرة، كأنقص النسبة يف قراءة  أف القرطيب:٦تَّا سبق تبُتَّ 
اإلسكاف فلم يذكر اٟتسن، كأبا السماؿ، كنعيم بن ميسرة، كإٝتاعيل عن أيب جعفر، كمل يوضح 

 حكم القراءتُت اللتُت ذكرمها.

 

 من سورة البقرة:  ڇ ٕٚڇإلى االية  ڇ ٕٓڇ من اآلية المطلب الثاني: القراءات 

 [ ٕٓالبقرة: ]       ڍ ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ولى: في قولو تعالى:المسألة األ
ا، كىي فن رٍ خى  وي في رى خيىٍ  (بالكسر) وي فى رً كقد خى  ،تاف قرئ ّٔمالغ  ي رً كخيىٍ   ي رى كخيىٍ قاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "

اٞتوىرم: كىي قليلة رديئة ال تكاد  ، ي رً خيىٍ   ى رى : خى ا األخفشاللغة اٞتيدة، كاللغة األخرل حكاى
سبعة      ڍڇ  ڍ كقاؿ النحاس: يف       ڍ ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ : كقد قرأ ّٔا يونس يف قولو تعاىل ،تعرؼ
قاؿ ؛ بكسر الراء  ي رً : خيىٍ قرأ علي بن اٟتسُت كحيِت بن كثابك  ،  ڍ  ي رى خيىٍ ڍ : القراءة الفصيحة ؛أكجو
دم بفتح الياء ككسر ار رى كأبو رجاء العي  مٌ رً دى حٍ كقرأ اٟتسن كقتادة كعاصم اٞتى  ،األخفش: ىي لغةسعيد 

: كقرأ بعض أىل ا١تدينة بإسكاف قاؿ الفراء ،أنو قرأ بفتح ا٠تاء كركم عن اٟتسن أيضا ،ا٠تاء كالراء
 ،ر الياء كا٠تاء كالراءبكس     ڍ  رً خًيً ڍ قاؿ الكسائي كاألخفش كالفراء: جيوز  ،اءا٠تاء كتشديد الر

كالسابعة حكاىا عبدالوارث قاؿ: رأيت يف مصح  أيب بن كعب  ،فهذه ستة أكجو موافقة للخط
 ؛٠تاء كاإلدغاـ فبل يعرؼ كال جيوزفأما ما حكاه الفراء عن أىل ا١تدينة من إسكاف ا ...   ڍ  ي رَّ خى تى يػى ڍ

قاؿ ، ڍ رً ٗتىٍ ڍ كأيب رجاء ااٟتسن أيضن كركم عن  :قلت، النحاس كغَته وقال ،ألنو ٚتع بُت ساكنُت
مل يقرأه أحد [،َُالصافات: ] ڇڌ   ڎڇ كاستدؿ على ذلك بأف  ا؛ابن ٣تاىد: كأظنو غلرن 

 .(ُ)"بالفتح

 

 

 
                                                           

 .ُُٖ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ُ)



  ٖٓ 
 

 القول في المسألة:
 .(ُ)بفتح الراء: متواترة، قرأ ّٔا العشرة    ڍ  ي رى خيىٍ ڍ  القراءة  -ُ
 .(ّ)ك٣تاىد كاٟتسن ،(ِ)شاذة، ركيت عن أنس بن مالك بكسر الراء:    ڍ  ي رً خيىٍ ڍ كالقراءة  -ِ
اٟتسن كقتادة  مع التشديد: شاذة، ركيت عن بفتح الياء ككسر ا٠تاء كالراء    ڍ  ي رّْ خيىً ڍكالقراءة  -ّ

 .(ْ)كأيب السماؿ مٌ رً دى حٍ كعاصم اٞتى 
 .(ٓ)وعيا١تر عن تركي: شاذة، الراء ككسر كا٠تاء بفتح الياء    ڍ  ي رً خيىى ڍ كالقراءة  -ْ
 .(ٔ)بعض أىل ا١تدينة: شاذة، ركيت عن اءبإسكاف ا٠تاء كتشديد الر    ڍ  ي رٌ خيىٍ ڍ  كالقراءة  -ٓ
كالتشديد: شاذة، ركيت عن األعمش، كعنو يف  بكسر الياء كا٠تاء كالراء    ڍ  رّْ خًيً ڍ  كالقراءة -ٔ

 .(ٗ)كابن مقسم (ٖ)، كاٟتسن(ٕ)بفتح الياء كا٠تاء كالتشديد    ڍ رّْ خيىى ڍالشاذ أيضنا: 
 . (َُ) بالتاء بعد الياء: شاذة    ڍ ي رَّ خى تى يػى ڍ كالقراءة  -ٕ

                                                           
 .ُْٖ، ُ، طالكامل، انظر: ا٢تذيل (ُ)
 .ُُ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، ابن خالويو انظر: (ِ)
 علي بن اٟتسُت كحيِت در على من نسبها إىل . ، كمل أق  فيما لدم من مصأِ /ُ د.ط، ،المحتسب، ابن جٍت انظر: (ّ)
، انظر: كنيسبت إليهما يف معجم القراءات،  بن كثاب       .ّّ/ُ، ِ، طمعجم القراءات القرآنيةعمر كمكـر
 كمل أق  فيما لدم من مصادر على من نسبها  .ُْٖ، ُ، طالكامل، ا٢تذيل. ِٓ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماين انظر: (ْ)
، انظر:  إليو أصحاب معجم القراءات، اردمرى رجاء العي  أيب إىل      .ّْ/ُ، ِ، طمعجم القراءات القرآنيةعمر كمكـر
 .ُّٖ /ُ ،ُ، طإتحاف فضالء البشرالبنا، انظر: ( (ٓ

 ،ُُ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، ، كابن خالويوِٓ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماين انظر: (ٔ)
 .ُْٖ، ُ، طالكامل، ا٢تذيلك     
  .ُُ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، ابن خالويو انظر: (ٕ)
 .َّٖ /ُ ،ُ، طإتحاف فضالء البشرالبنا، انظر: ( (ٖ

 .ُْٖ، ُ، طالكامل، انظر: ا٢تذيل (ٗ)
، ، انظر: كمل أق  عليها منسوبة فيما لدم من مصادر القراءات كنسبها أصحاب معجم القراءات إىل أييبىٌ (َُ)   عمر كمكـر
 .ٕٓ/ ُ، ُط معجم القراءات،كا٠تريب،  .ّْ/ُ، ِ، طمعجم القراءات القرآنية      



  ٓٗ 
 

فيما  اٟتسن كأيب رجاءبالتاء بدؿ الياء: شاذة، كمل أق  على من نسبها إىل     ڍ رً ٗتىٍ ڍ كالقراءة -ٖ
 لدٌم من مصادر القراءات.

ڍ  ڇ ًر  بكسر الراء، كقولو تعاىل:القراءة األكىل ا١تتواترة؛ على أهنا فعل مضارع ماضيو خ التوجيو:

( بفتح َُالصافات: ] ڇڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     [، كالقراءة الثانية على أف ا١تاضي )خىرى ى
الراء،كالقراءة الثالثة على أف أصلها خيتىًر  فأبدلت التاء طاءن كبقيت مكسورة على األصل، كالقراءة 

اع الياء قبلها، كالقراءة ا٠تامسة اجتمع فيها ساكناف، كقد الرابعة كالقراءة الثانية إال أف ا٠تاء على إتب
ردىا كثَت من العلماء ٢تذا السبب، كىذه القراءة شاذة، ليس بسبب اجتماع الساكنُت؛ ألف ذلك 
ثابت يف قراءات متواترة عن األئمة العشرة كاإلدغاـ الكبَت أليب عمرك، كتاءات البزّْم كمواضع كثَتة 

ف ثابتة عن األئمة القراء، كلكن السبب يف عدـ قبو٢تا؛ أنو مل يتحقق فيها شركط يف سور القرآ متفرقة
القراءة ا١تقبولة، كتوجيو القراءة السادسة كالقراءة الثالثة ككسرت الياء كا٠تاء على اإلتباع، كالقراءة 

وز يف فعلو السابعة؛ على األصل بًتؾ اإلدغاـ، كالقراءة الثامنة بتأنيث الفعل؛ ألف الفاعل ٣تازم جي
 .(ُ)التذكَت كالتأنيث

مل ينسب القراءة األكىل كحكم عليها بأهنا جيدة، كحكم على  أف القرطيب: ٦تَّا سبق تبُتَّ 
بأهنا ال تعرؼ كبعدـ القراءات ا٠تمس بعدىا بأهنا موافقة للخط، كحكم على القراءة ا٠تامسة 

ٚتيع القراءات ا١تذكورة شاذة ما عدا األكىل فإهنا  ا أفكنقل قوالن خيرئ القراءة الثامنة، كقد بينَّ  جوازىا؛
 متواترة.

 [ ٕٕ البقرة:]       ڍ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ڍ  ثانية: في قولو تعالى:المسألة ال
 .(ِ)"    ڍادَّ نً ڍ  عقى يػٍ مى قرأ ٤تمد بن السَّ  قاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "

 القول في المسألة:
 ترة، قرأ ّٔا العشرة.باٞتمع: متوا     ڍۋ  ڍ القراءة  -ُ
 .(ُ)باإلفراد: شاذة، ركيت عن ابن السميفع      ڍادَّ نً ڍ كالقراءة  -ِ

                                                           
 .ٖٓ /ُ، ُط ،معجم القراءات، ، كا٠تريبِّ/ُ ،ُ، طإمالء ما من بو الرحمن ، انظر: العكربم (ُ)
 .ُٖٔ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ِ)



  َٔ 
 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڇالقراءة باٞتمع تتفق مع سياؽ اآليات، كمثلو قولو تعاىل:  التوجيو:

ڻ    ڇ [، كقولو تعاىل:ٖالزمر: ] ڇڭ  ڭ  ۇ     ۇ        ۆ  ۆڇ كقولو تعاىل:   [،َّإبراىيم: ] ڇڱ

قراءة بالتوحيد يف سياؽ [، كال ٗفصلت: ] ڇڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ
، فتكوف القراءتاف ٔتعٌتن  النهي، كا١تراد ّٔا العمـو
(ِ). 

 -مل ينسب القراءة ا١تتواترة، كنسب القراءة الشاذة إىل ابن السميقع :أف القرطيب٦تَّا سبق يتبُتَّ 
 ، كمل يبُت حكم القراءتُت.(ّ)-لفاءبا– ابن السميفع، كالصحيح أنو -بالقاؼ

 [ ٕٗ البقرة:]       ڍی   ی   ی  ی  جئ  حئڍ  ثالثة: في قولو تعالى:المسألة ال
كقرأ عبيد بن  ،بضم الواك     ڍ اىى ودي قي كي ڍ : كقرأ اٟتسن ك٣تاىد كطلحة بن مصرؼقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "

 .(ْ)"    ڍاسي ا النَّ ىى يدي قً كى ڍ  :عمَت

 لمسألة:القول في ا
 بفتح الواك: متواترة، قرأ ّٔا العشرة.     ڍی ڍ القراءة  -ُ
، اٟتسنك  ،(ٔ)كطلحة بن مصرؼ ،(ٓ)٣تاىدبضم الواك: شاذة ، ركيت عن      ڍ  اىى ودي قي كي ڍ كالقراءة  -ِ

 .(ٖ)كقتادة، كأيب حنيفة، كاٞتحدرم ،(ٕ)كا٢تمداين

                                                                                                                                                                                     
 . ْٓ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين (ُ)
 .ْٔ /ُ، ُط ،معجم القراءات، ا٠تريبر: انظ(ِ) 
 .ِِٗ /ُ، ُ، طغاية النهاية في طبقات القراء، ابن اٞتزرمانظر: (ّ) 
 .َُٗ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ْ)
 ،ُُ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، ، كابن خالويوٓٓ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين (ٓ)
 .ّٔ/ُ د.ط، ،المحتسب ابن جٍت،ك  ،ُْٖ، ُط ،الكامل، ا٢تذيلك      
 ، ُُد.ط،  ،مختصر في شواذ القرآن، ، كابن خالويوٓٓ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين(ٔ) 
 .ّٔ/ُ د.ط،، المحتسب ابن جٍت،ك      
 .ّٔ/ُ د.ط، ،المحتسب ابن جٍت،، ك ُْٖ، ُ، طالكامل، ا٢تذيلانظر:  (ٕ)
 .ُْٖ، ُ، طالكامل، ا٢تذيلانظر: (ٖ) 



  ُٔ 
 

عبيد بن قاؼ كبعدىا ياء ساكنة: شاذة، ركيت عن بفتح القاؼ ككسر ال      ڍاىى يدي قً كى ڍ كالقراءة  -ّ
  .(ُ)عمَت

بفتح الواك، ا١تراد بو اٟترب، كالقراءة بالضم فيها كجهاف:      ڍی  جئ  ڍ القراءة  التوجيو:
أحدمها: أنو ٔتعٌت ا١تفتوح، كمها لغتاف، كالوجو اآلخر: أف الوىقود بالفتح اٟترب، كالويقود بالضم 

 .(ِ)ر: أصحاب توقدىا الناسالتَّوقد، كيكوف التقدي
مل ينسب القراءة األكىل، كأنقص النسبة يف القراءة الثانية، كنسب  أف القرطيب: ٦تَّا سبق يتبُتَّ 

 القراءة الثالثة نسبة صحيحة، كمل يبُت حكم كلو من القراءات.

 [ ٕ٘ البقرة:]       ڍڤ  ڤ  ڦڦ   ڍ  رابعة: في قولو تعالى:المسألة ال
بفتح ا٢تمزة      ڍ كىأىتػىٍواڍ ٛتو اهلل: "كقرأه اٞتماعة بضم ا٢تمزة كالتاء، كقرأ ىاركف األعور قاؿ القرطيب ر 

 .(ّ)كالتاء"

 القول في المسألة:
 : متواترة، قرأ ّٔا العشرة.بضم ا٢تمزة كالتاء     ڍ ڤڍ القراءة  -ُ
  .(ْ)األعور ىاركفركيت عن  : شاذة،بفتح ا٢تمزة كالتاء     ڍ كىأىتػىٍواڍ كالقراءة  -ِ
 .(ٓ)بواك بعد ا٢تمزة     ڍ كىأيكتػيٍواڍ كذيًكرى ٢تاركف األعور يف الشاذ كجو آخر كىو  -ّ

القراءة األكىل على بناء الفعل ١تا مل ييسمَّ فاعلو، كالقراءة الثانية على بناء الفعل  التوجيو:
، كالقراءة الثالثة بواك بعد ا٢تمزة كفيو كجهاف: األكؿ: أنو أ شبع ضمة ا٢تمزة فنشأت الواك، للمعلـو

كالثاين: أنو ٔتعٌت أيٍعريوا، كتكوف الباء زائدة، أم أكتوه متشأّنا
(ُ). 

                                                           
 كمل أق  عليها فيما لدم من مصادر القراءات كذكرىا أصحاب معجم القراءات،(ُ) 
 .ّٖ/ُ، ِ، طالقرآنية معجم القراءات، عمر كمكـرانظر:      
 .ُّٕ، ُّٔ/ ُ، ُط ،إعراب القراءات الشواذ، ، كالعكربمِٓ/ُ ،ُ، طإمالء ما من بو الرحمن، انظر: العكربم (ِ)
 .ُّٗ/ُ، ُ، طمع ألحكام القرآنالجاالقرطيب،  (ّ)
 .ٓٓ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين (ْ)
 .ُّٖ/ ُ، ُط ،إعراب القراءات الشواذ، العكربم، ك ُُد.ط،  ،مختصر في شواذ القرآن انظر: ابن خالويو (ٓ)
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مل ينسب القراءة األكىل، كنسب القراءة الثانية لؤلعور نسبة صحيحة، كمل أف القرطيب: ٦تَّا سبق يتبُتَّ 
 يذكر الوجو اآلخر لو، كمل يبُت حكم القراءات.

 [ ٕٙ البقرة:]       ڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ في قولو تعالى:خامسة: المسألة ال
بكسر اٟتاء كياء كاحدة ساكنة؛ كركم عن ابن       ڍ يىٍستىًحيٍ ڍ قاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "كقرأ ابن ٤تيصن 
 .(ِ)كثَت، كىي لغة ٘تيم كبكر ابن كائل"

 القول في المسألة:
 .(ّ)قرأ ّٔا العشرةبياءين: متواترة،       ڍچ ڍ القراءة  -ُ
، (ٓ)كابن كثَت ٓتل شبل ،ك (ْ): شاذة، ركيت عن ابن ٤تيصنبياء كاحدة     ڍ يىٍستىًحيٍ ڍ كالقراءة  -ِ

 .(ٔ)ك٣تاىد كالقورسي عن أيب جعفر
بياء كاحدة؛ على أنو      ڍ يىٍستىًحيٍ ڍ كالقراءة على األصل، بياءين؛       ڍچ ڍ القراءة  التوجيو:
ىل اٟتاء، لثقل الياء بالكسرة، ككقوع الياء األخرل بعدىا، ث حذؼ إحدل نقل كسرة الياء إ

 .(ٕ)الياءين
مل ينسب القراءة األكىل، كأنقص النسبة يف القراءة الثانية اليت  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق

 ذكرىا كمل يبُت حكم القراءتُت.

                                                                                                                                                                                     
 .ُّٖ/ ُ، ُط ،إعراب القراءات الشواذ، العكربمانظر:  (ُ)
 .ُٓٗ/ُ، ُ، طنالجامع ألحكام القرآالقرطيب،  (ِ)
 .ِْٖ، ُْٖ، ُ، طالكامل، ا٢تذيلانظر:  (ّ)
 ،ُِد.ط،  ،مختصر في شواذ القرآن، ، كابن خالويوٓٓ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين (ْ)
 .ِْٖ، ُْٖ، ُ، طالكامل، ا٢تذيلك     

  .ُِد.ط،  د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، انظر: ابن خالويو(ٓ) 
 .ِْٖ، ُْٖ، ُ، طكاملال، ا٢تذيلانظر:  (ٔ)
 .َُْ، ُّٔ/ ُ، ُط ،إعراب القراءات الشواذ، العكربمانظر: (ٕ) 
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 من سورة البقرة:  ڇ ٖٗڇ  إلى اآلية ڇ ٕٛڇ من اآلية  : القراءاتثالثالمطلب ال

 [ ٕٛ البقرة:]       ڍى  ى  ائ     ڍولى: في قولو تعالى:المسألة األ
كحيِت بن يعمر كابن أيب إسحاؽ ك٣تاىد كابن  ،قراءة اٞتماعة      ڍائ   ڍ كقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "

 .(ُ)"٤تيصن كسبلـ بن يعقوب يفتحوف حرؼ ا١تضارعة كيكسركف اٞتيم حيث كقعت

 المسألة:القول في 
ابن  وفقكاك  ،(ِ): متواترة، قرأ ّٔا من العشرة يعقوببفتح التاء ككسر اٞتيم ڍ فى و عي رجً تى ڍالقراءة  -ُ

 .(ْ)اٟتسن، ك (ّ)٤تيصن كاألعرج
 .(ٓ)قرأ ّٔا بقية العشرة بضم التاء كفتح اٞتيم: متواترة،      ڍائ   ڍكالقراءة  -ِ
ل فعل أكلو ياء أك تاء ا١تضارعة إذا كاف من رجوع ك: كىو ،كبابو      ڍائ ڍيف  القراء اختل قد ك 

كابن كثَت كأبو  فنافع [،ُِّىود: ] ڇگ  ڳ ڇ  [، كِٖالبقرة: ] ڇى  ائ ڇ :اآلخرة ٨تو
كىو يف ستة  ،للمفعوؿ امبنين بضم التاء كفتح اٞتيم  كقع حيث ڇ ڀڇ عمرك كعاصم كأبو جعفر 

 .كافقهم اليزيدم كالشنبوذم ،كاٟتديد ،طركفا ،كاٟتج، كاألنفاؿ، كآؿ عمراف، مواضع يف البقرة
كقرأ ٛتزة ، للفاعل امبنين بفتح التاء ككسر اٞتيم  [ُِٖالبقرة: ] ڇىئ  ىئ  ىئ    ڇكقرأ أبو عمرك 

كقرأ ، هم اٟتسنفقكا، ك بفتح التاء كذلك [ُُٓا١تؤمنوف: ] ڇڭ   ڭ  ڭ  ڭ    ڇ كالكسائي كخل  
 ڇڱ  ڱ     ڱ  ں ڇ للفاعل يف أكؿ القصص  ااء مبنين خل  بفتح الينافع كٛتزة كالكسائي ك 

بضم الياء كفتح  [،ُِّىود: ] ڇگ  ڳ ڇ كقرأ نافع كحفص ، كافقهم اٟتسنك ، [ّٗالقصص: ]
                                                           

 .ََِ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ُ) 
 .ّّٖ،ِّٖ /ُ ،ُ، طإتحاف فضالء البشرالبنا، ، ك ُِِ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، انظر: (ِ) 
 .ِْٖ، ُْٖ، ُ، طالكامل، ا٢تذيلانظر:  (ّ)
   كمل أق  عليها فيما لدم من مصادر القراءات منسوبة إىل حيِت .ّّٖ،ِّٖ/ُ ،ُ، طإتحاف فضالء البشرالبنا، انظر: (ْ) 

، انظر:  ،، كنسبت إليهم يف معجم القراءاتكسبلـ بن يعقوب، ك٣تاىد ،كابن أيب إسحاؽ ،يعمر بن       عمر كمكـر

 .َْ/ُ، ِ، طمعجم القراءات القرآنية     
  .ّّٖ،ِّٖ /ُ ،ُ، طإتحاف فضالء البشرالبنا، ، ك ُِِ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم،  انظر:(ٓ) 
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كقرأ يعقوب ٚتيع الباب بفتح حرؼ ا١تضارعة ككسر اٞتيم يف ٚتيع القرآف مبنيا ، للمفعوؿ امبنين اٞتيم 
 .للمفعوؿ اوف بضم الياء كفتح اٞتيم مبنين باقالقرأ ك ، كافقو ابن ٤تيصن كا١تروعي ،للفاعل
القراءة ك  ،للفاعل اٟتقيقي على األصل من ا١تتعدم الفعل إسنادالقراءة األكىل؛ على  التوجيو: 

 .(ُ)إسناده للمجازم من البلـزالثانية؛ على 
ىب أنقص من النسبة كزاد فيها يف القراءة األكىل، كمل يفصل مذا أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق

 خبلؼ القراء يف ذلك،تفاصيل ، بل عمَّمى بقولو: )حيث كقعت(، كقد بينا   ڍائڍ القراء يف باب
 كمل يبُت حكم القراءتُت.

 [ ٜٕ البقرة:]       ڍی     ی  ی  ی  ڍ ثانية: في قولو تعالى:المسألة ال
ف قبلها فاء ىي، إذا كاىو ك  :كقرأ الكسائي كقالوف عن نافع بإسكاف ا٢تاء منقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "

كزاد أبو عوف عن اٟتلواين عن قالوف إسكاف  ،أك كاك أك الـ أك ث، ككذلك فعل أبو عمرك إال مع ثيَّ 
 .(ِ)ك"كالباقوف بالتحري[، ِِٖالبقرة: ] ڇڍ  ڍ  ڌ  ڇ  قولو تعاىل: ا٢تاء من

 القول في المسألة:
: متواترة، قرأ ّٔا من العشرة أبو أك الـو  أك كاكو  فاءو ب اسيبقإذا       ڍ يى ، ىٍ وى ىٍ ڍ القراءة بإسكاف ىاء  -ُ

  .(ْ)، كا١تسييب(ّ)عمرك كالكسائي كأبو جعفر كقالوف، ككافقهم اٟتسن كاليزيدم
، كمعو أبو جعفر كقالوف [ ُٔالقصص: ] ڇڦ  ڦ      ڦ  ڦ ڇ كأسكن الكسائي ا٢تاء يف قولو تعاىل:  

 .(ٓ)[ِِٖالبقرة: ] ڇڍ  ڍ  ڌ   ڇٓتبلؼ عنهما، كاختل  عنهما أيضنا يف: 
أك ثيَّ: متواترة، قرأ ّٔا  أك الـو  أك كاكو  فاءو ب سيًبقىاإذا     ڍ يى ىً ڍ، ككسر ىاء  ڍ وى ىي ڍ كالقراءة بضم ىاء  -ِ
 ة القراء.يبق

                                                           
 . ّّٖ،ِّٖ /ُ ،ُ، طإتحاف فضالء البشر، كالبنا، ُِِ، ُ، طتقريب النشرابن اٞتزرم، انظر:  (ُ) 
 .َِٖ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنانظر: القرطيب، (ِ) 
 .ّْٖ، ّّٖ /ُ ،ُط، إتحاف فضالء البشرالبنا، انظر: (ّ) 
 .ٕٕ، ُ، طإعراب القراءات السبع وعللهاابن خالويو، انظر: (ْ) 
 .ُِّ، ُِِ، ُ، طتقريب النشرابن اٞتزرم، انظر: (ٓ) 



  ٔٓ 
 

القراءة بضم ا٢تاء؛ على أصل الكلمة، كالقراءة بإسكاف ا٢تاء؛ للتخفي ، كمها لغتاف  التوجيو:
 .(ُ)جاز، كالتسكُت لغة ٧تدالتحريك لغة اٟت

نسب القراءات نسبة صحيحة إال أنو أنقص يف النسبة فلم يذكر  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
 ڇڦ  ڦ      ڦ  ڦ ڇ كيػيٍفهىمي من كبلمو أف لقالوف اإلسكاف فقط يف  أبا جعفر مع من قرأ باإلسكاف،

أف لو فيهما الوجهاف اإلسكاف كالصحيح [، ِِٖالبقرة: ] ڇڍ  ڍ  ڌ  ڇ ، ك[ ُٔالقصص: ]
كالتحريك، كيفهم من كبلمو أيضنا أف أبا جعفر يقرأ كالباقُت بتحريك ا٢تاء؛ كالصحيح أنو يقرأ 

[، ِِٖالبقرة: ] ڇڍ  ڍ  ڌ  ڇ ، ك[ ُٔالقصص: ] ڇڦ  ڦ      ڦ  ڦ ڇ باإلسكاف، كلو ا٠تل  يف  
 كذلك مل يوضح حكم القراءاتُت.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . ٕٕ، ُ، طإعراب القراءات السبع وعللها. ابن خالويو، ّْٖ، ّّٖ/ُ، ُ، طإتحاف فضالء البشرالبنا، انظر: (ُ) 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ     ڍ:في قولو تعالىالمسألة الثالثة: 

 [ ٖٓ البقرة:]       ڍٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   

فإنو قرأ  بالفاء قراءة اٞتماعة، إال ما ركم عن زيد بن عليٌ       ڍ پڍ كقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "
بالنصب... )٨تىٍني( كال جيوز  ڍ كىيىٍسًفكى الدّْمىاءى ڍ سيد عن األعرج أنو قرأ ؼ... كركل أبالقا      ڍ ةن قى يلً خى ڍ

إدغاـ النوف لئبل يلتقي ساكناف... تكوف )مىا( يف موضع نصب بأعلم كجيوز إدغاـ ا١تيم يف ا١تيم"
(ُ). 

 القول في المسألة:
 بالفاء: متواترة، قرأ ّٔا العشرة.      ڍ پڍالقراءة  -ُ
 .(ِ) بالقاؼ: شاذة      ڍ ةن قى يلً خى ڍ كالقراءة  -ِ
بإمالة ما قبل ىاء التأنيث كقفنا: متواترة، قرأ ّٔا الكسائي كٛتزة ٓتل  عنو،       ڍپڍكالقراءة  -ّ

 .(ّ)كقرأ الباقوف من العشرة بالفتح
: متواترة، قرأ ّٔا أبو بإدغاـ النوف يف النوف، كا١تيم يف اليم      ڍأىٍعلىم مَّاڍ، كڍ ٨تىٍن نُّسىبّْحي ڍ كالقراءة  -ْ

 .(ْ)عمرك البصرم كيعقوب ٓتل  عنهما، كقرأ بقية العشرة باإلظهار
كركيت يف الشاذ عن طلحة  ،(ٓ)بالنصب: شاذة ركيت عن األعرج ڍ كىيىٍسًفكى الدّْمىاءى ڍ كالقراءة  -ٓ

مىاءى ڍ بن مصرؼ  ، كابن أيب عبلة (ٔ)بضم الفاء ڍ كيىسفيكي الدماءى ڍ بضم الياء، كعنو  ڍ كييسًفكي الدّْ
 .(ٖ)، كابن قريب كالزعفراين(ٕ)كأيب حيوة

                                                           
 .ِِِ -َِِ، ُُِ/ُ، ُ، طقرآنالجامع ألحكام الالقرطيب، (ُ) 
 ، ا٠تريبمل أق  عليها منسوبة فيما لدم من مصادر القراءات، كنسبها ا٠تريب إىل زيد بن علي، كأيب الربىسم، انظر: ك (ِ) 
 .ّٕ /ُ، ُط ،معجم القراءات    

  .َُِ، َُُ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، انظر: (ّ) 
 .ْٓ-ِْ ،ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، انظر: (ْ) 
 .ِْٖ، ُْٖ، ُ، طالكامل، ا٢تذيل، ك ُِ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، انظر: ابن خالويو (ٓ)
 .ُِ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، انظر: ابن خالويو (ٔ)
 .ِْٖ، ُْٖ، ُ، طالكامل، ا٢تذيل، ك ٕٓ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين (ٕ)
 .ِْٖ، ُْٖ، ُ، طالكامل، ا٢تذيل، ك ٕٓ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين (ٖ)
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  .(ُ)بالرفع: متواترة، قرأ ّٔا العشرة ڍ كيىٍسًفكي الدّْمىاءى ڍ كالقراءة  -ٔ
أك  خبلئ  كاٞتمع قبلو ٦تن ييٍستٍخلى ي  الذم: ا٠تىًليفةي بالفاء،      ڍ پڍالقراءة  التوجيو:

، قيل أهنا: اٟتىًفَتة ٠تىًليقةي ابالقاؼ،  ڍ ًليقةن خى ڍ ؛ كالقراءةخيلفاء ٍخلوقة: كرد فيها عدة معافو
ى
 يف ا١ت

 فيها يىٍستىنًقع اٞتبل يف النػٍُّقرةىي  :كقيل، فيها ماءى  ال اليت البئر ىي :كقيل ،األىرض ىي :كقيل، األىرض
 الصٌَّماف ًبًذٍركة ًقبلتان يل: كق ،اٟتىٍفر اٟتىًديثاتي  اآلباري  ا٠تيليق، كقيل: ٖتيٍفىري  ساعة البئر ا٠تليقة :كقيل ،ا١تاء
ًليقةه  الواحدة ،خىبلئقى  العرب تسميها ،فيها اهلل خىلىقها صىفاةو  يف السماء ماءى  ٘تيًٍسك خى

كالقراءة ، (ِ)
باإلمالة كقفنا للكسائي؛ ألف ىاء التأنيث أشبهت األل  من حيث قرب ٥ترجها من       ڍپڍ

زائدة كاألل ، كتسكن كقفنا كاألل ، كال يكوف ما األل ، كداللتها على التأنيث كاألل ، كتكوف 
قبلها إال مفتوحنا كاألل  إال يف ٨تو: )ىذه(، لذلك أجراىا الكسائي ٣ترل األل  يف الوق  خاصة، 

، ڍ ٨تىٍني نيسىبّْحي ڍ كالقراءة باإلظهار يف ، (ّ)كالقراءة بالفتح؛ على األصل، كإجراء الوق  ٣ترل الوصل
ى األصل، كالقراءة باإلدغاـ فيهما؛ للتخفي ؛ ألف اللساف إذا لفظ باٟترؼ من ؛ عل  ڍأىٍعلىمي مىاڍك

 ڍ كىيىٍسًفكى الدّْمىاءى ڍ كالقراءة ، (ْ)٥ترجو ث عاد إىل ٥ترجو بعينو ليلفظو مرة أخرل صعب ذلك عليو
، كالقراءة بالرفع؛ على أنو معروؼ على قولو تعاىل: بالواك االستفهاـ جواب ؛ على أنوبالنصب

بضم الياء؛ على أنو من:  ڍ كييسًفكي الدّْمىاءى ڍ ، كا١تعروؼ على ا١ترفوع مرفوع، كالقراءة ڍٺ  ٺ  ڍ
 .(ٓ)أىٍسفىكى 

إىل اٞتماعة، كمل يوفق يف نسبة      ڍپڍأطلق نسبة القراءة األكىل  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
التأنيث كقفنا، كمل جييىوّْز إدغاـ  النوف يف  ، كمل يذكر مذاىب القراء يف ىاءڍ ًليقةن خى ڍالقراءة الثانية 

، كقد ذكرنا تواتر ذلك عن أيب عمرك كيعقوب يف أحد كجهيهما، كجوَّز إدغاـ ا١تيم يف ڍ ٨تىٍن نُّسىبّْحي ڍ
بالرفع، كأنقص النسبة  ڍكيىٍسًفكي ڍا١تيم كمل ينسبو إىل أيب عمرك كيعقوب، كمل ينسب القراءة ا١تتواترة 

                                                           
 كّٔا قرأتي على شيخي للقراء العشرة. (ُ)
  .ُِْٓ /ِ ، كمادة: "خلق"،ُِّٓ /ِمادة: "خل "،  د.ط، لسان العرب،ابن منظور، انظر: (ِ) 
 .َِّ/ ُ د.ط، ،الكشف عن وجوه القراءاتمكي، انظر: ( (ّ
 .ُّْ/ ُ انظر: ا١ترجع السابق( (ْ
 .َِِ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، ، ك ّٕ /ُ، ُط ،معجم القراءات، ا٠تريب انظر:( (ٓ
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كمل حيكم على ٚتيع القراءات سول قراءيت ، ب، كمل يفصل بقية القراءات الشاذة فيهايف القراءة بالنص
 اإلدغاـ الكبَت.

 [ ٖٔ البقرة:]       ڍڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڍ المسألة الرابعة: في قولو تعالى:
 .(ُ)غَت مسمَّى الفاعل"     ڍ كىعيلّْمى ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: " كقيرًئى 

 القول في المسألة:
ـى  كىعىلَّمى ڍقراءة ال -ُ ـى: متواترة، قرأ ّٔا العشرة      ڍآد بالبناء للفاعل كنصب آدى

(ِ). 
ـي  كىعيلّْمى ڍكالقراءة  -ِ ـي: شاذة، ريًكيىت عن اٟتسن بالبناء للمفعوؿ     ڍ آد كرفع آدى

 .(ْ)يزيد اليزيدم، ك (ّ)

كآدـ  -عز كجل-لى اهللالقراءة األكىل على بناء الفعل للفاعل، كالفاعل مقدر يعود ع التوجيو:
الرٛتن: ] ڇڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ مفعوؿ بو، كيدؿ على ذلك آيات كثَتة منها قولو تعاىل:

اليت تدؿ على أف  [ِٖالنساء: ] ڇٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڇ ، كقولو تعاىل: [ّ -ِ
 .(ٓ)بواإلنساف ٥تلوؽ كمضعوؼ، كالقراءة األخرل على بناء الفعل للمفعوؿ؛ لزيادة العناية 

 مل ينسب القراءتُت، كمل يبُت حكمهما.أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق

 

 

                                                           
 .ِِّ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ُ) 
 .ِْٖ، ُْٖ، ُ، طالكامل، انظر: ا٢تذيل (ِ)
 .ّْٖ /ُ ،ُ، طإتحاف فضالء البشرالبنا، ، ك ُِ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، ابن خالويوانظر:  (ّ)
 .ُِ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، ابن خالويو .ٕٓ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينانظر:  (ْ)
 .ٔٔ، ٓٔ /ُد.ط،  ،المحتسبابن جٍت،  (ٓ)
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 :من سورة البقرة ڇ ٚ٘ڇ إلى اآلية  ڇ ٖ٘ڇ آلية القراءات من االث: المبحث الث

 من سورة البقرة: ڇٜٖڇ   إلى اآلية ڇ ٖ٘ڇمن اآلية  : القراءاتولالمطلب األ

 [ ٖ٘ البقرة:]       ڍٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ۈ  ۈ  ڍ ولى: في قولو تعالى:المسألة األ
خعي كقرأ النَّ  ،بفتح الغُت ڍ ادن غى رى ڍ قراءة اٞتمهور      ڍۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ڍ "قاؿ القرطيب رٛتو اهلل: 

 ڍ الشّْجىرىةڍبالياء كىو األصل... كقيرًئى:  ڍ ىىًذٍم الشَّجىرىةڍا... كقرأ ابن ٤تيصن: اب بسكوهنكابن كثَّ 
 :كقراءة اٞتماعة، ٚتيع القرآف يف ڍۉڍ يف كاف ابن كثَت كابن ٤تيصن ال يثبتاف ا٢تاء  ...بكسر الشُت

 .(ُ)" كركم عن ابن كثاب كالنخعي أهنما سكنا الغُت ،بفتح الغُت ڍ ادن غى رى ڍ

 القول في المسألة:
  .(ِ): متواترة، قرأ ّٔا العشرةفتح الغُتب     ڍ ادن غى رى ڍالقراءة  -ُ
 .(ّ)ابخعي كابن كثَّ النَّ بسكوف الغُت: شاذة، ركيت عن      ڍ ادن غٍ رى ڍ كالقراءة -ِ
  .(ْ)با٢تاء: متواترة، قرأ ّٔا العشرة      ڍ ىذه الشَّجىرةڍالقراءة  -ّ

 .(ٔ)، كاألعرج(ٓ)بن ٤تيصنابالياء: شاذة، ركيت عن       ڍ ىىًذٍم الشَّجىرىةڍ كالقراءة -ْ

 ُت: متواترة، قرأ ّٔا العشرة.الش بفتح      ڍ الشَّجىرةڍ  القراءة -ٓ

 .(ٕ)عن أيب السماؿ بكسر الشُت: شاذة، ركيت      ڍ الشّْجىرىةڍ كالقراءة -ٔ

                                                           
 .ِْٔ-ُِْ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ُ) 
 كّٔا قرأتي ٢تم على شيخي. (ِ)
 .ٖٓ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين (ّ)
 .ّْٖ، ُْٖ، ُ، طالكامل، ا٢تذيل: انظر (ْ)
 .ّْٖ، ُْٖ، ُ، طالكامل، ا٢تذيل، ك ٖٓ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين (ٓ)
 .ّْٖ، ُْٖ، ُ، طالكامل، ا٢تذيلانظر:  (ٔ)
 .ُِ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، ، كابن خالويوٖٓ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين (ٕ)
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النػَّهىر، كالشٍَّعر  بإسكاف الغُت كفتحها: لغتاف، مثل: النػٍَّهر ك  ڍ اغدن رى ڍ القراءتاف التوجيو:
بدؿ من الياء، ك)ذم( خراب  ڍ ۉڍيف بالياء: على األصل، كا٢تاء       ڍىىًذمٍ ڍ كالشَّعىر، كالقراءة 

ة(ڍ الشّْجىرةى ڍ، كڍ الشَّجىرةى ڍللمؤنث، كيقاؿ: )يت( أيضنا، ك  .(ُ)ثبلث لغات ، ك)الشَّْتى

نسب األربع القراءات األيكؿ نسبة صحيحة، إال أنو أنقص النسبة  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
 ڍ الشَّجىرةى ڍك ،ڍ ۉڍكمل ينسب القرءاتُت ا١تتواترتُت ،    يف الرابعة فلم يذكر األعرج مع من قرأ بالياء

بكسر الشُت، كمل يبُتّْ حكم كلو من      ڍ الشّْجىرةڍبفتح الشُت، ككذلك مل ينسب القراءة الشاذة 
 القراءات.

 [ ٖٙ البقرة:]       ڍى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئوئ  ڍ ثانية: في قولو تعالى:المسألة ال
من  ،بغَت أل       ڍىڍ  :قرأ اٞتماعة      ڍى  ى  ائ ڍ قولو تعاىل: " قاؿ القرطيب رٛتو اهلل: 
أم  ؛بأل ، من التنحية ڍماا٢تىي زى أى فى ڍ: كقرأ ٛتزة، هما فيهاع، أم استز٢تما كأكقالزلة كىي ا٠تريئة

 .(ِ)ا"٨تامه

 القول في المسألة:
 ا ٛتزة.ي  البلـ: متواترة، قرأ ّٔبأل  كٗتف     ڍماا٢تىي زى أى فى ڍالقراءة  -ُ
 .(ّ)ببل أل  كتثقيل البلـ: متواترة، قرأ ّٔا الباقوف من العشرة      ڍ  مافأز٢تَّي ڍكالقراءة  -ِ

، هما فيهاع، أم استز٢تما كأكقة كىي ا٠تريئةمن الزلَّ  ،بغَت أل       ڍىڍ  القراءة   التوجيو:
 .(ْ)ا"أم ٨تامه ؛ل ، من التنحيةاألب ڍماا٢تىي زى أى فى ڍ: ٛتزة اءةكقر 

 نسب القراءتُت نسبة صحيحة، ككجَّههما، كمل يبُت حكمهما. أف القرطيب: تبُتَّ ٦تَّا سبقي

                                                           
 .ُِْ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، ، ك َُٓ-ُْٖ/ُ، ُ، طراب القراءات الشواذإعالعكربم، انظر:  (ُ)

 .ِْٔ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ِ) 
 .ُُِ /ِ د.ط، ،النشر في القراءات العشر، انظر: ابن اٞتزرم (ّ)

 .ِْٔ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، انظر:  (ْ) 
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 [ ٖٚ البقرة:]   ڍی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب   ڍ ثالثة: في قولو تعالى:المسألة ال
ػػػمى لً كى جئ  حئ       ـى آدى ی  ڍ :قرأ ابن كثَت"  قاؿ القرطيب رٛتو اهلل:

 ،ڍی    ڍ الباقوف برفعك  ، ڍ    ته ػػا

 ... ي الكلمات فقد تلقتوألف آدـ إذا تلقَّ  ؛كالقراءتاف ترجعاف إىل معٌت ڍمئ   ڍ كنصب

على معٌت  ،بفتح ا٢تمزة ڍ كوي نَّ أى  ڍ :كقرأ أبو نوفل بن أيب عقرب ا،مدغمن  ڍحئ      نمّْ  ـٍ آدى   ڍ:كقرأ األعمش
عمرك كعيسى كطلحة فيما حكى أبو أبو  ا٢تاء كأدغم ا٢تاء يف ،ككسر الباقوف على االستئناؼ ؛ألنو

 .(ُ)"يف اللفظ ال يف ا٠تط األف بينهما كاكن  ؛ال جيوز :كقيل ،حامت عنهم

 القول في المسألة:
ػػػمى لً كى جئ  حئ       ـى آدى ی  ڍ القراءة  -ُ

ـى  ڍبنصب   ڍ    ته ػػا  :متواترة، قرأ ّٔا ابن كثَت،ڍ كىًلمىاته ڍ كرفع      ڍ آدى
: متواترة، قرأ ّٔا الباقوف من   ڍمئ     ڍكنصب      ڍی   ڍبرفع      ڍی  ی  جئ  حئ  مئ     ڍة كالقراء -ِ

 .(ِ)العشرة

بإدغاـ ا١تيم يف ا١تيم، كا٢تاء يف ا٢تاء: متواترة، قرأ ّٔا أبو عمرك      ڍحب  خب      -ی  جئ  حئ ڍالقراءة  -ّ
 .(ّ)كيعقوب ٓتلفهما

 .(ْ)مزة: متواترة، قرأ ّٔا العشرةا٢تبكسر        ڍحب  خب    ڍالقراءة  -ْ

 .(ٔ)كالعباس بن فضل ،(ٓ)بفتح ا٢تمزة: شاذة، ركيت عن أيب نوفل     ڍوي ىيوى نَّ أى   ڍكالقراءة  -ٓ

                                                           
 .ِٖٓ/ ُ، ُ، طامع ألحكام القرآنالجالقرطيب،  (ُ)
 .ُِّ، ُ، طتقريب النشرابن اٞتزرم، انظر:  (ِ)
  .ُٓٓ، َُّ/ ُ، ُ، طالهادي شرح طيبة النشر، ك٤تيسن، ّٖٗ /ُ ،ُ، طإتحاف فضالء البشرالبنا، انظر:  (ّ)
 ، ك إدغاـ ا٢تاء يف ا٢تاء لعيسىكمل أق  عليها منسوبة لؤلعمش كعيسى كطلحة، كذكر ا٠تريب لؤلعمش إدغاـ ا١تيم يف ا١تيم    
، انظر: كطلحة،       .ْٖ/ُ، ِ، طمعجم القراءات القرآنيةعمر كمكـر

 كّٔا قرأتي ٢تم على شيخي. (ْ)
 .ُِ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، ، كابن خالويوٗٓ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين(ٓ) 
 .ُِ ط،د. ،مختصر في شواذ القرآن، انظر: ابن خالويو(ٔ) 
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ـى  ڍبنصب  القراءة التوجيو: ، كإيقاعو على آدـ،     ڍ كىًلمىاته ڍ كرفع       ڍ آدى ؛ على إسناد الفعل إىل كلماتو
ى ؛ عل   ڍمئ ڍكنصب      ڍی   ڍاعل مؤنثنا غَت حقيقي، كالقراءة برفع كمل يؤنث الفعل؛ لكوف الف

؛ ألنو     ڍحب  خب      -ی  جئ  حئ ڍكالقراءة باإلظهار يف ، (ُ)إسناد الفعل إىل آدـ، كإيقاعو على كلماتو 
األصل كال حيتاج إىل سبب يف كجوده، كالقراءة باإلدغاـ فيهما؛ للتخفي  بسبب التقاء اٟترفاف 

فيو كجهاف: األكؿ: أنو بدؿ من كلمات، كالتقدير: تلقى      ڍ كأىنَّوي  ڍ، كالقراءة بفتح ا٢تمزة يف (ِ)خرِّا
 .(ّ)آدـ أف اهلل ىو التواب، كالثاين: على تقدير البلـ: فتاب عليو ألنو التواب

 نسب القراءتُت األكىل كالثانية نسبة صحيحة، كأنقص النسبة يف أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
فلم يذكر أبا عمروك بإدغاـ األكؿ يف أحد كجهيو، كمل      ڍحب  خب      -ی  جئ  حئ ڍإدغاـ ا١تثلُت الكبَت يف 

بكسر ا٢تمزة، كرجَّح     ڍ حب ڍيذكر يعقوبنا يف إدغاـ ا١توضعُت يف أحد كجهيو، كمل يذكر القراءة ا١تتواترة 
 ت.؛ كمل يبُتّْ حكم باقي القراءا ڍحب  خب ڍجواز اإلدغاـ يف 

 [ ٖٛ البقرة:]       ڍڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ڍ رابعة: في قولو تعالى:المسألة ال
كقرأ الزىرم كاٟتسن كعيسى بن ... كىو لغة ىذيل ڍ مٌ دى ىي ڍ :كقرأ اٞتحدرمقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: " 

ار عند النحويُت كاالختي ،على التربئة ؛بفتح الفاء ڍ خىوؼى  ڀ   ڍ :عمر كابن أيب إسحاؽ كيعقوب
 .(ْ)"...ءالرفع كالتنوين على االبتدا

 القول في المسألة:
 .(ٓ)بتخفي  الياء كأل  قبلها: متواترة، قرأ ّٔا العشرة     ڍڀ   ڍالقراءة  -ُ
، (ُ)كابن أيب إسحاؽ بغَت أل  كتشديد الياء: شاذة، ركيت عن النيب      ڍ مٌ دى ىي ڍكالقراءة  -ِ

 .(ْ)، كأيب الرفيل، كعيسى بن عمر الثقفي(ّ)كىب الثقفي ، ك٤تمد بن(ِ)كاٞتحدرم

                                                           
 .ِٓ/ ِ، ُ، طالهادي شرح طيبة النشر٤تيسن، انظر:  (ُ)
 .ُٓٓ، َُّ/ ُ، ُا١ترجع السابق، طانظر: (ِ) 
 .ُِٓ/ُ، ُ، طإعراب القراءات الشواذالعكربم، انظر: (ّ) 
 .َِٔ-ِٗٓ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ْ) 
 كّٔا قرأتي ٢تم على شيخي. (ٓ)
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بإمالة األل ، كتقليلها، كفتحها: متواترة، قرأ باإلمالة دكرم الكسائي،      ڍڀ  ڍكالقراءة  -ّ
 .(ٓ)كبالتقليل كرش ٓتل  عنو، كبالفتح بقية العشرة

، ككافقهم ابن (ٔ)العشرة غَت يعقوب: متواترة، قرأ ّٔا برفع الفاء مع التنوين     ڍڀ  ٺ  ڍكالقراءة  -ْ
 .(ٕ)ابن ٤تيصن، كابن مقسم

، ككافقو ابن (ٖ): متواترة، قرأ ّٔا يعقوببفتح الفاء من غَت تنوين     ڍ وؼى  خى بلى فى ڍكالقراءة  -ٓ
 .(ُُ)، كاٞتحدرم، كقتادة، كأبو السماؿ، كالزعفراين، كابن مقسم(َُ)، كاٟتسن(ٗ)٤تيصن

بتشديد      ڍ مٌ دى ىي ڍبتخفي  الياء كأل  قبلها؛ على األصل، كالقراءة     ڍڀ  ڍالقراءة  التوجيو:
، كإيلىَّ ڍقلبت ياءن ث أدغمت يف الياء األخرل، كما يف:  الياء؛ على أف األل  ، كالياء يكسر ما ڍ عىلىيَّ

قبلها يف االسم الصحيح فىجيًعلى بدؿ الكسر ىنا الياء
صل، بالفتح؛ على األ     ڍڀ   ڍ، كالقراءة (ُِ)

برفع      ڍڀ  ٺڍ، كالقراءة (ُّ)كالقراءة فيها بالتقليل، كباإلمالة؛ للتخفي ؛ كلتدؿ على أف أصلها ياء
 بلى فى ڍ( مرفوع باالبتداء، ك)عىلىيًهٍم( يف ٤تل رفع خرب، كالقراءة ٺالفاء مع التنوين؛ على أف )

                                                                                                                                                                                     
 = ،ُِ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، ، كابن خالويوٗٓ د.ط، ،ذ القراءاتشوا، الكرماينانظر: (ُ) 
 .ٕٔ /ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت، ك  = 

 .ٕٔ /ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت، ، ك ٗٓ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينانظر: (ِ) 
 . ٗٓ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينانظر: (ّ) 
 .ٕٔ /ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت، انظر: (ْ) 
 .ّٖٗ /ُ ،ُ، طإتحاف فضالء البشرانظر: البنا، (ٓ) 
 .ُِّ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، انظر: (ٔ) 
 .ٗٓ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينانظر: (ٕ) 
 .ُِّ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، انظر: (ٖ) 
 .ّٖٗ /ُ ،ُ، طإتحاف فضالء البشرانظر: البنا،  (ٗ)

 .ّٖٗ/ُ، ُ، طإتحاف فضالء البشر، كالبنا، ّْٖ، ُ، طلالكام، انظر: ا٢تذيل (َُ)
  كمل أق  عليها فيما لدم من مصادر القراءات منسوبة إىل الزىرم، كعيسى الثقفي،. ّْٖ، ُ، طالكامل، انظر: ا٢تذيل (ُُ)
 .ْٗ، ِ، طءاتمعجم القرا ،عمر كمكـرانظر: كما ذكر القرطيب،  كنيسبت إليهم يف معجم القراءات،   كابن أيب إسحاؽ     

 .ُّٓ، ُِٓ/ُ، ُ، طإعراب القراءات الشواذالعكربم، انظر: (ُِ) 
 .ٕٔ، ٕٓ، ّ، طالحجة في القراءات السبع ،، كابن خالويؤُٖ/ ُ د.ط، ،الكشفمكي، انظر: ( (ُّ



  ْٕ 
 

( النافية للجنس ال     ڍوؼى خى  يت تنصب االسم كترفع ا٠ترب بفتح الفاء من غَت تنوين؛ على أف )الى
( كا١تراد نفي ٚتيع أنواع ا٠توؼ، كا١تعنياف ك ( اٝتها منصوب،وؼى خى ك) )عىلىيًهٍم( يف ٤تل رفع خرب )الى

 .(ُ)متقارباف يف أف النفي يراد بو العمـو كالكثرة
ص بتخفي  الياء كأل  قبلها، كأنق     ڍڀ   ڍمل ينسب القراءة  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
بتشديد الياء، حيث اقتصر على اٞتحدرم، كمل يذكر من كافقو عليها، كمل      ڍ مٌ دى ىي ڍالنسبة يف القراءة 

 بلى فى ڍيذكر القراءات ا١تتواترة يف األل  من حيث الفتح كاإلمالة كالتقليل، كأنقص النسبة يف القراءة 
كقتادة، كأبو السماؿ، كالزعفراين،  كاٞتحدرم،بالفتح من غَت تنوين فلم يذكر ابن ٤تيصن      ڍ وؼى خى 

كاختار التنوين كالرفع، كمل ينسب تلك القراءة، كجٌوز قراءة النصب، كمل حيكم على باقي  كابن مقسم،
 القراءات.

 من سورة البقرة: ڇ ٜٗڇ إلى اآلية ڇ ٓٗڇ من اآلية  : القراءاتثانيالمطلب ال

      ڍڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڍ ولى: في قولو تعالى:المسألة األ

 [ٓٗالبقرة:]

ٔتدة مهموزة      ڍڦ   ڍ، كىي لغة القرآف، ك    ڍڦ   ڍ قاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "كفيو سبع لغات:
كىي قراءة األعمش  ،ٔتدة بعد الياء من غَت مهز ،    ڍ  يلى يً آرى سٍ إً كى  ڍ ،بوذ عن كرشحكاىا شنٌ  ،٥تتلسة

، كإسرائل بغَت ياء ّٔمزة مكسورة، كإسراءىؿ دٌ ىرم بغَت مهز كال مكقرأ اٟتسن كالز  ؛كعيسى بن عمر
بفتح الواك كشد الفاء    ڍ ؼٌ كى أي ڍ :كقرأ الزىرم ...ّٔمزة مفتوحة، ك٘تيم يقولوف: إسرائُت بالنوف

 .(ٕ)"للتكثَت

 القول في المسألة:
 كرد فيها أربع قراءات متواترة:      ڍ ڦڍ الكلمة األكىل  -ُ

 توسط كقصر األل  قبلها أليب جعفر.ا٢تمز ا١تتوسط مع  األكىل: تسهيل

                                                           
 .ُٕٓ، ُْٕ/ ُ ،ُط ،الموضح في وجوه القراءاتالشَتازم، انظر: ( (ُ

 .ُِٔ-َِٔ/ ُ ،ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ِ)
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 لتوسط كالروؿ يف مد البدؿ لؤلزرؽ.الثانية: القصر كا
 نية مع القصر كالروؿ ٟتمزة كقفنا.الثالثة: تسهيل ا٢تمزة الثا

 .(ُ)الرابعة: ٖتقيق ا٢تمز، كقصر ا١تد البدؿ، لباقي القراء العشرة، ككيلّّ على أصلو يف ا١تد ا١تتصل
 مذاىب القراء يف ا١تد ا١تتصل كالتايل:ك 

ا مشبعنا من غَت إفحاش، كذىب آخركف إىل التفاضل:  ذىب اٞتمهور من القراء إىل مدّْه قدرنا كاحدن
فالروىل ٟتمزة كلورش من طريق األزرؽ كلؤلخفش عن ابن ذكواف، كدكهنا لعاصم، كدكهنا البن عامر 

 .(ِ)كأيب جعفر كيعقوب كقالوف كاألصبهاين عن كرش كالكسائي كخل ، كدكهنا أليب عمرك كابن كثَت
 ،(ّ)ٔتدة مهموزة ٥تتلسة     ڍ يلى ائً رى سٍ إً ڍ ست قراءات شاذة: األكىل:      ڍ ڦ ڍ  كذىكىر يف

كاٟتسن كالزىرم  األعمش كعيسى بن عمر ركيت عن ،ٔتدة بعد الياء من غَت مهز     ڍ يلى يً ارى سٍ إً ڍ الثانية:
 .(ٓ)، ركيت عن الزىرم، كسقبلب عن نافعدٌ بغَت مهز كال م     ڍ ايلى رى سٍ إً ڍثالثة: . ال(ْ)كابن أيب إسحاؽ

 .(ٔ)با٢تمز من غَت ياء، ركيت عن أيب جعفر     ڍ لى ائً رى سٍ إً ڍالرابعة: 
 بالنوف.     ڍُتى ائً رى سٍ إً ڍّٔمزة مفتوحة،  السادسة:       ڍ ؿى ءى ارى سٍ إً ڍا٠تامسة: 

 كرد فيها قراءتاف:      ڍڃ  چ   ڍالكلمة الثانية  -ِ

  .(ٕ)إسكاف الواك ككسر الفاء ٥تففة: متواترة، قرأ ّٔا العشرةب      ڍ ڃڍاألكىل:

 .(ٖ): شاذة، ركيت عن الزىرمالفاءيد شدتبفتح الواك ك  ڍ ؼّْ كى أي ڍالثانية: 

                                                           
 .ُّٖ، ُط ،البشرى في تيسير القراءات العشر الكبرى، انظر: نبهاف(ُ) 
 .ُٓ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، انظر: (ِ) 
 .ُٓ، ِ، طمعجم القراءات ،عمر كمكـرانظر: ، ورشكمل أق  عليها منسوبة، كنسبها ا٠تريب ل(ّ) 
 .ٕٗ /ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت، انظر: (ْ) 
  .ُِ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، ابن خالويو انظر:(ٓ) 
 . َٔ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينانظر: (ٔ) 
 كّٔا قرأتي ٢تم على شيخي. (ٕ)
 .=ُِ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، ، كابن خالويؤَ، ٗٓ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينانظر: (ٖ) 
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ن الكلمة أعجمية يف األصل، كم كلها لغات فيها؛ ألف    ڍ ڦڍالقراءات الواردة يف كلمة  التوجيو:
، كالقراءة بترويل ا١تد ا١تتصل؛ ألف ا٢تمزة الصقت حرؼ ا١تدّْ (ُ)عادة العرب التبلعب باألعجمي

كاللُت كىو خفيّّ فبػيُتّْ با١تدّْ؛ لئبل يزداد خفاءن 
كالقراءة بالتخفي ؛ على األصل،     ڍ ڃڍكالقراءة ، (ِ)

 .(ّ)أف يعري الكثَت عن القليل -سبحانو–بالتشديد؛ للمبالغة كالتكثَت، فكأنو ضماف منو  ڍ ؼّْ كى أي ڍ
كحكم عليها بأهنا لغة      ڍ ڦڍمل ينسب القراءاة ا١تتواترة يف  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق

القرآف، كمل يبُت أكجو ا٢تمز، كا١تد البدؿ، كا١تد ا١تتصل للقراء العشرة، كأنقص النسبة يف القراءات 
، كنسب القراءة الشاذة   ڍ ڃڍنسب القراءة ا١تتواترة يف الشواذ اليت ذكرىا كالبعض مل ينسبها، كمل ي

 فيها، كمل حيكم على القراءتُت.

 ، [ٓٗالبقرة:]      ڍچ  چڍ ثانية: في قولو تعالى:المسألة ال
 .[ٔٗالبقرة:]      ڍچ  کڍ وقولو تعالى: 

  .(ٗ)"؛ على األصل     ڍ وين قي اتػَّ فى ڍ كذا ،      ڍ  وين بي ىى ارٍ فى ڍ كقرأ ابن أيب إسحاؽ: قاؿ القرطيب رٛتو اهلل: " 

 القول في المسألة:
، ككافقو ابن أيب (ٓ)بإثبات الياء كصبلن ككقفنا: متواترة، قرأ ّٔا يعقوب     ڍ فاتقوين، فارىبوينڍالقراءة  -ُ

 .(ٔ)إسحاؽ، كسبلـ
 .(ٕ)قرأ ّٔا بقية العشرةْتذؼ الياء كصبلن ككقفنا: متواترة،       ڍ وفً قي اتػَّ فى ، وفً بي ىى ارٍ فى ڍكالقراءة  -ِ

                                                                                                                                                                                     
 .َٖ /ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت، = ك   

 .ُْٓ، ُِٓ/ُ، ُ، طإعراب القراءات الشواذالعكربم،  انظر:(ُ) 
 .ْٖ/ ُ د.ط، ،الكشف عن وجوه القراءاتمكي، انظر: ( (ِ

 .ُٖ /ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت، انظر: (ّ) 
 .ِِٔ-ُِٔ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ْ)
 .ُّّ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، انظر: (ٓ) 
 .َٔ د.ط، ،واذ القراءاتش، الكرماينانظر: (ٔ) 
 .ُّّ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، انظر: (ٕ) 
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بإثبات الياء على األصل؛ ألف الياء ضمَت         ڍ وين قي اتػَّ فى ڍ ، ك ڍ  وين بي ىى ارٍ فى ڍ القراءة  التوجيو:
ا١تنصوب، كجيء بالنوف ليبقى آخر الكلمة اليت ٟتقتها الياء على حالو من حركة أك سكوف، أك كاكو 

ْتذؼ الياء؛ ألهنا رؤكس اآلم، كىي مثل القوايف يف       ڍ وفً قي اتػَّ فى ، وفً بي ىى ارٍ فى ڍأك ياء كال يتغَت، كالقراءة 
 .(ُ)الشعر ترلب ٢تا ا١توافقة كا١تشاكلة

أنقص النسبة يف القراءة بإثبات الياء فلم يذكر يعقوب كسبلمنا مع  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
 كم على القراءتُت.األخرل ْتذؼ الياء، كمل حي ابن أيب إسحاؽ، كمل ينسب القراءة

 [ٛٗ البقرة:]     ڍۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ   ڍثالثة: في قولو تعالى:المسألة ال
بالتاء؛       ڍ  تػيٍقبىلي ڍبضم التاء كا٢تمز... قرأ ابن كثَت كأبو عمرك   ڍٕتيٍزًئي ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: " كقرئ: 
 .(ِ)ياء؛ على التذكَت"ألف الشفاعة مؤنثة، كقرأ الباقوف بال

 القول في المسألة:
 . (ّ)بفتح التاء كإسكاف الياء: متواترة، قرأ ّٔا العشرة      ڍ  ٕتىٍزًمٍ ڍالقراءة  -ُ
 .(ْ)بضم التاء كا٢تمز: شاذة، ركيت عن أيب السماؿ      ڍٕتيٍزًئي ڍكالقراءة  -ِ
 .(ٓ)لعشرة ابن كثَت كأبو عمرك كيعقوببالتاء: متواترة، قرأ ّٔا من ا      ڍ  تػيٍقبىلي ڍالقراءة  -ّ
 .(ٔ)بالياء: متواترة، قرأ ّٔا الباقوف من العشرة      ڍ  يػيٍقبىلي ڍ  كالقراءة  -ْ

بفتح التاء كإسكاف الياء؛ على أنو فعل مضارع ماضيو جزا، كالقراءة       ڍ  ٕتىٍزًمٍ ڍالقراءة  التوجيو:
،           (ٕ)ضيو أجزأ، معناه ال تكفي نفس عن نفسبضم التاء كا٢تمز؛ على أف ما      ڍٕتيٍزًئي ڍ

                                                           
 .ُٔٓ، ُٕٓ، ُط ،الموضح في وجوه القراءات وعللها، انظر: الشَتام(ُ) 
 .ِٔٗ-ِْٗ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ِ) 
 كّٔا قرأتي ٢تم على شيخي. (ّ)
 .ُّ، ُِ، مختصر في شواذ القرآن، الويو. كابن خُٔ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين(ْ) 
 .ُِّ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، انظر: (ٓ) 
 انظر: ا١ترجع السابق.(ٔ) 
 .ُٕٓ/ ُ، ُ، طإعراب القراءاتالعكربم، انظر: (ٕ) 
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بالياء؛ على أف الشفاعة مؤنث غَت حقيقي، كجيوز تأنيث فعلو أك تذكَته؛ كألف       ڍ  يػيٍقبىلي ڍكالقراءة 
معٌت شىفىاعىة ك تىشفُّع كاحده، لذلك جاز التذكَت كالتأنيث على اللفظ كا١تعٌت؛ كتوجيوه آخر أنو ١تا 

م ا١تؤنث كفعلو بفاصل ذكَّر الفعل؛ ألف الفاصل صار كالعوض منو، كقولو تعاىل: فصل بُت االس
بتأنيث الفعل؛ لتأنيث شفاعة، كقولو       ڍ  تػيٍقبىلي ڍ كالقراءة ،[َُٓالبقرة: ] ڇۀ  ۀ  ہ    ہ  ہڇ

 .(ُ)[ْٗىود: ] ڇۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ڇتعاىل: 
فلم   ڍ  تػيٍقبىلي ڍ، كأنقص النسبة يف القراءة    ڍ  ٕتىٍزًمٍ ڍالقراءة  مل ينسب :أف القرطيب يتبُتَّ ٦تَّا سبق

 يذكر يعقوب، كمل حيكم على أمٍّ من القراءات.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڍ رابعة: في قولو تعالى:المسألة ال

 [ ٜٗ البقرة:]       ڍڀ  ڀ
قراءة اٞتماعة: بالتشديد   ڍ ييذىْتّْيٍوفى  ڍى التوحيد... عل   ڍ ٧تىٍَّيتيكيمٱ  ڍ قاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "كقرئ: 
بالتشديد؛ على    ڍ ييذىْتّْيٍوفى  ڍبفتح الباء... قرأ اٞتمهور:   ڍ يىٍذْتىيوفى  ڍعلى التكثَت، كقرأ ابن ٤تيصن: 

 .(ِ)بالتخفي ، كاألكؿ أرجح؛ إذ الذبح متكرر"   ڍ يىٍذْتىيوفى  ڍا١تبالغة، كقرأ ابن ٤تيصن: 

 في المسألة:القول 
 . (ّ)باٞتمع: متواترة، قرأ ّٔا العشرة   ڍ ٻ ڍالقراءة  -ُ
 .(ٓ)، كحيِت(ْ)بالتوحيد: شاذة، ركيت عن إبراىيم النخعي   ڍ ٧تىٍَّيتيكيم ڍكالقراءة  -ِ
   .(ٔ)بالتشديد: متواترة، قرأ ّٔا العشرة   ڍ ييذىْتّْيٍوفى  ڍالقراءة  -ّ

                                                           
 .ٔٗ، ٓٗ، ٓ، طحجة القراءاتزرعة،  وأبانظر: (ُ) 
 .ََّ-ِٕٗ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ِ) 
 ا قرأتي ٢تم على شيخي.كّٔ (ّ)
 .ُّ  د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، . كابن خالويؤُ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين(ْ) 
 .ُٔ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين(ٓ) 
 كّٔا قرأتي ٢تم على شيخي. (ٔ)
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، كابن (ّ)، كالزىرم(ِ)، كإبراىيم(ُ)خفي : شاذة، ركيت عن ابن ٤تيصنبالت   ڍ يىٍذْتىيوفى ڍكالقراءة  -ْ
 .(ٓ)، كٚتاعة(ْ)عيينة عن ابن كثَت كإٝتاعيل عن ابن كثَت كأيب حيوة كالزعفراين

باٞتمع؛ على أف اهلل تعاىل ىو ا١تنجي كٖتدث عن نفسو بصيغة   ڍ ٻ ڍالقراءة  التوجيو:
ۈئ  ۈئ  چ كقولو تعاىل:  [ّٖالبقرة: ] چٻ  ٻ  ٻ   ٱچ اٞتمع؛ للتعظيم، كمثلو قولو تعاىل: 

   ڍ ٧تىٍَّيتيكيم ڍكالقراءة [،  َُّاألعراؼ: ] چېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی 
[، فجاء بالفعل  ُُٕالنساء: ] ڇڃ  ڃ  چ       چ ڇبالتوحيد؛ على أف اهلل كاحده كما يف قولو تعاىل:

ڳڳ   گ  گ  ڳچ كمثلو يف ا١تتواتر قولو تعاىل:  كاحده  -كىو اهلل–على صيغة اإلفراد؛ ألف ا١تتكلم 

قرع اٟتلقـو من باطن عند النصيل كىو  :الذبح   ڍ ييذىْتّْيٍوفى  ڍ[، كالقراءة ِٔفاطر: ] چ ڳ  ڱ         ڱ  
   ڍ يىٍذْتىيوفى ڍ  كالتكرار، كالقراءة الكثرةك  ا١تبالغة للداللة علىكالقراءة بالتشديد؛ ، موضع الذبح من اٟتلق

 .(ٔ)يصلح أف يكوف للقليل كالكثَتتخفي ، بال

للجماعة،    ، كأطلق نسبة الثالثة  مل ينسب القراءتُت األكىل كالثانية أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
   ڍ يىٍذْتىيوفى ڍبالتشديد على القراءة الشاذة   ڍ ييذىْتّْيٍوفى  ڍكأنقص النسبة يف الرابعة، كرجح القراءة ا١تتواترة 

 ، كمل يبُت حكم بقية القراءات.بالتخفي 
 
 
 
 

                                                           
 .َّٗ/ ُ، ُط، إتحاف فضالء البشركالبنا، . ُٔ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين(ُ) 
 .ْٖٓ، ُ، ط الكاملا٢تذيل، ك     

 .َّٗ/ ُ، ُ، طإتحاف فضالء البشرالبنا، انظر: (ِ) 
 .ُّ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، ابن خالويو(ّ) 
 .ْٖٓ، ُ، طالكاملا٢تذيل، انظر: (ْ) 
 .ُّ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، انظر: ابن خالويو(ٓ) 
 .ُْٖٓ/ّ د.ط، مادة:"ذبح"، لسان العرب،ابن منظور، . ك ُٖ/ ُ .ط،د ،المحتسب ابن جٍت، انظر: (ٔ) 



  َٖ 
 

 من سورة البقرة: ڇ ٚ٘ڇ  إلى اآلية ڇ ٓ٘ڇ من اآلية  : القراءاتثالثالمطلب ال

 [ ٓ٘ البقرة:]       ڍٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ ڍ ولى: في قولو تعالى:المسألة األ
  .(ُ)بتشديد الراء..."   ڍ فػىرَّقػٍنىا ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "كقرأ الزىرم: 

 القول في المسألة:
    .(ِ)بالتخفي : متواترة، قرأ ّٔا العشرة   ڍ ٹ ڍالقراءة  -ُ
 .(ّ)بالتشديد: شاذة، ركيت عن الزىرم   ڍ فػىرَّقػٍنىا ڍكالقراءة  -ِ

فرَّقنا أم: جعلناه ًفرىقنا، كمعٌت فػىرىٍقنا: شققنا بكم البحر، كفرَّقنا أشد تبعيضنا من فرىقنا  التوجيو:
على التكثَت للًفرىؽ، كقد يكوف فرىقنا بالتخفي  ٔتعٌت فرَّقنا بالتشديد، فتتفق القراءتاففهو يدؿ 

(ْ). 
كمل ينسب الثانية، كمل يوضح  نسبة صحيحة،   نسب القراءة األكىل أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
 حكم القراءتُت.

 

 

 

 

 

                                                           
 .َُّ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ُ) 
 كّٔا قرأتي ٢تم على شيخي. (ِ)
  .ُّ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، . كابن خالويؤِ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين(ّ) 
 .ِٖ/ ُ د.ط، ،المحتسب كابن جٍت،      
 .ُٗٓ/ُ، ُ، طإعراب القراءات الشواذ. كالعكربم، ِٖ/ ُ د.ط، ،المحتسب ابن جٍت، انظر: (ْ) 



  ُٖ 
 

 [ ٔ٘ البقرة: ]      ڍڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ ڍ ثانية: في قولو تعالى:المسألة ال
بغَت أل ... كىي قراءة اٟتسن كأيب رجاء كأيب    ڍ كىعىٍدنا ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: " قرأ أبو عمرك: 

 جعفر كشيبة كعيسى بن عمر؛ كبو قرأ قتادة كابن أيب إسحاؽ، قاؿ أبو حامت: قراءة العامة عندنا:

باألل  أجود    ڍ ڦ ڍ النحاس: كقراءة:باألل ... قاؿ    ڍ ڦ ڍبغَت أل ، كاالختيار    ڍ كىعىٍدناڍ
 .(ُ)كأحسن، كىي قراءة ٣تاىد كاألعرج كابن كثَت كنافع كاألعمش كٛتزة كالكسائي"

 القول في المسألة:
، (ِ)بغَت أل : متواترة، قرأ ّٔا من العشرة أبو عمرك كيعقوب كأبو جعفر   ڍ كىعىٍدنا ڍالقراءة  -ُ

ٟتسن البصرم، كا١تعلى، كشيبة، كقاسم، كأباف، كا١تنهاؿ، ، كا(ّ)ككافقهم اليزيدم، كابن ٤تيصن
 .(ْ)كا٢تمداين، كعيسى بن عمر، كقتادة

 .(ٓ)باألل : متواترة، قرأ ّٔا بقية العشرة   ڍ ڦ ڍكالقراءة  -ِ
بغَت أل ؛ على أف ا١تواعدة إمنا تكوف بُت اآلدميُت، كأف اهلل ىو    ڍ كىعىٍدنا ڍالقراءة  التوجيو:
، [ِِإبراىيم: ] چ ک  گ  گ  گ  گ   چ  عد كالوعيد، كيقوم ىذا قولو تعاىل:ا١تنفرد بالو 
أف ا١تواعدة كانت بُت اهلل كموسى، فاهلل كاعد موسى لقاءه على ؛ على باألل    ڍ ڦڍكالقراءة 

الرور؛ ليكرمو ٔتناجاتو، ككاعد موسى ربو بالذىاب كاالمتثاؿ ١تا أمر بو، كجيوز أف يكوف ا١تعٌت على 
( كالفعل من كاحد على ما تكلَّمىت بو  إسناد الوعد إىل اهلل كما تقوؿ: )طىارىقتي نػىٍعًلي كسافٍرتي
 .(ٔ)العرب

                                                           
 .َّٓ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ُ) 
 .ُِّ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، انظر: (ِ) 
 .ُّٗ /ُ ،ُ، طإتحاف فضالء البشرلبنا، انظر: ا(ّ) 
 ،كمل أق  فيما لدم من مصادر القراءات على من نسبها إىل ابن أيب إسحاؽ .ْٖٓ، ُط، الكاملا٢تذيل، انظر: (ْ) 
 ، ٓٓ /ُ ،ِ، طمعجم القراءات ،عمر كمكـرانظر:  كأيب رجاء، كنسبها إليهما أصحاب معجم القراءات،    
 .ٖٗ/ُ ،ُط ،معجم القراءات ا٠تريب،ك     

 .ُِّ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، انظر: (ٓ) 
 .ٔٗ، ٓ، طحجة القراءاتزرعة،  وأبانظر: (ٔ) 



  ِٖ 
 

ب القراءتُت نسبة صحيحة إال أنو أنقص النسبة فيهما، فلم يذكر نس أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
األكىل، كمل يذكر نافع كابن  يعقوب كاليزيدم كابن ٤تيصن كا١تعلى كقاسم كأباف كا١تنهاؿ كا٢تمداين يف

 عامر كعاصم كخل  يف الثانية، كرجَّح القراءة باألل ، مع أف كبلمها متواتر عن العشرة.

 [ ٗ٘ البقرة:]       ڍڳ  ڳ   ڱ  ڍ ثالثة: في قولو تعالى:المسألة ال
   ڍ كيم، يػىٍنصيرٍكٍم، يىٍأميرٍكيمٍ ييٍشًعٍر  ڍبسكوف ا٢تمزة، ك   ڍ بىارًٍئكيمٍ  ڍ قاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "كقرأ أبو عمرك:

 أبو كقاؿكاختل  النحاة يف ىذا، فمنهم من يسكن الضمة كالكسرة يف الوصل كذلك يف الشعر. 
 أيب كقراءة ،شعر كال كبلـ يف اإلعراب حرؼ يف اٟتركات توايل مع التسكُت جيوز ال: ا١تربد العباس
 قلت اعوججن إذا :كأنشدكا األئمة القدماء يوفالنحو  ذلك أجاز كقد: كغَته النحاس قاؿ .ٟتن عمرك
 .(ُ)"العـو السفُت أمثاؿ بالدك...  قـو صاحب

 القول في المسألة:
يف الكلمة األكىل، كالراء يف  بإسكاف ا٢تمزة   ڍ بىارًٍئكيٍم، ييٍشًعرٍكيم، يػىٍنصيرٍكٍم، يىٍأميرٍكيمٍ ڍالقراءة  -ُ

أبو عمرك البصرم، كالدكرم عنو باالختبلس فيها، كركم الكلمات الثبلث األخَتات: متواترة، قرأ ّٔا 
  نو إ٘تاـ حركة الضم كباقي القراء.عن الدكرم ع

بإ٘تاـ كسرة ا٢تمزة يف الكلمة األكىل، كإ٘تاـ ضم    ڍ ، ييٍشًعريكيم، يػىٍنصيريكٍم، يىٍأميريكيمٍ  ڱ ڍكالقراءة  -ِ
 .(ِ)قي القراء العشرةالراء يف الكلمات الثبلث األخَتات: متواترة، قرأ ّٔا با

القراءة باإلسكاف أك االختبلس؛ للتخفي  من كثرة اٟتركات يف الكلمة الواحدة،  التوجيو:
ـً  ، كالقراءة بإ٘تاـ اٟتركة؛ كذلك كارد يف لغة العرب كمنو قوؿ الشاعر: إذا اعوجىٍجنى قلتي صىاًحٍب قػىوّْ

 .(ّ)على األصل؛ كليويفّْ كيلَّ حرؼ حقو يف اإلعراب
مل يذكر االختبلس عن أيب عمرك، كإ٘تاـ اٟتركة يف ركاية الدكرم  أف القرطيب:  ٦تَّا سبقيتبُتَّ 
على قراءة اإلسكاف باللحن! كالصحيح أنو كجو ثابت صحيح  نقل كبلمنا عن ا١تربد حكمعنو، ك 

                                                           
 .ُُّ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ُ) 
 .ُِّ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، انظر: (ِ) 
 .ٕٗ، ٓ، طحجة القراءاتزرعة،  وأبانظر: (ّ) 



  ّٖ 
 

ليت كمتواتره عن أيب عمرك البصرم أحد القراء السبعة، كليس ٟتننا بل ىو موافق لبعض لغات العرب ا
تذىب إىل التخفي  من كثرة توايل اٟتركات بالتسكُت أك االختبلس، فالقراءة متواترة، ك٢تا كجو يف 

 العربية، مع موافقتها لرسم ا١تصح  ؛ كذلك مل ينسب قراءة اإل٘تاـ.

﮲  ﮳        ﮴  ﮵  ﮶   ڇ   المسألة الرابعة: في قولو تعالى: ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

 [ ٘٘ البقرة:]   ڇ﮷

بفتح ا٢تاء...  كقرأ عمر كعثماف كعلٌي:   ڍ جىهىرىة ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "كقرأ ابن عباس: 
 (ُ)، كىي قراءة ابن ٤تيصن يف ٚتيع القرآف"  ڍالصٍَّعقىةڍ

 القول في المسألة:
 كعيسى، كعلي بن أيب طالب (ِ)بفتح ا٢تاء: شاذة، ركيت عن سهل بن شعيب   ڍ جىهىرىة ڍالقراءة  -ُ

 .(ٓ)كطلحة كاألعرج ،(ْ)ابن ٤تيصنك ،(ّ)

 بإسكاف ا٢تاء: متواترة، قرأ ّٔا القراء العشرة.   ڍ جىٍهرىة ڍكالقراءة  -ِ
، كعلي بن (ٔ)ْتذؼ األل  كإسكاف العُت: شاذة، ركيت عن ابن ٤تيصن   ڍ الصٍَّعقىةڍكالقراءة  -ّ

 .(ٕ)أيب طالب

                                                           
 .ُّّ - ُِّ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ُ)
 .ْٖ/ ُ د.ط، ،المحتسب كابن جٍت،  .ُّ د.ط، ،واذ القرآنمختصر في ش، انظر: ابن خالويو(ِ) 
 .ُّ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، انظر: ابن خالويو(ّ) 
 .ْٖٓ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، انظر: (ْ) 
  كمل أق  على من نسبها إىل ابن عباس فيما بُت يدم من مصادر  .ِٔ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: انظر: الكرماين(ٓ) 
 ،َُّ /ُ ،ُط ،معجم القراءات، ا٠تريبلقراءات، كنيسبت إليو يف معجم القراءات، انظر: ا     
 .ٖٓ /ُ ،ِ، طمعجم القراءات ،عمر كمكـرك      
 .ْٖٓ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، انظر: (ٔ) 
 من مصادر اف فيما لدٌم كمل أق  على نسبتها إىل عمر كعثم .ُّ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، انظر: ابن خالويو(ٕ) 
 ، َُْ /ُ، ُط ،معجم القراءات، كنيسبت إليهما يف معجم القراءات، انظر: ا٠تريبالقراءات،      
 .ٖٓ /ُ ،ِط ،معجم القراءات ،عمر كمكـرك     



  ْٖ 
 

 اترة، قرأ ّٔا العشرة.بكسر العُت كأل  قبلها: متو    ڍ﮵   ڍكالقراءة  -ْ
بإسكاف ا٢تاء كفتحها لغتاف، كالزٍَّىر كالزَّىىر، كالنػٍَّهر    ڍ  جىهىرىة -جىٍهرىة  ڍالقراءتاف  التوجيو:

كالنػَّهىر، كالشٍَّعر كالشَّعىر، كالنٍَّشر كالنَّشىر، كاٟتىٍلب كاٟتىلىب
باألل ، أم:    ڍ﮵   ڍ. كالقراءة (ُ)

يٍصًعقىةي، كقيل: ىي مصدر
بسكوف العُت من غَت أل  مصدر    ڍ الصٍَّعقةڍكالعاقبة كالعافية، كالقراءة   ا١ت

صىًعقى صىٍعقىةن 
(ِ). 

كزاد يف نسبة الثالثة كمل مل يوفق يف نسبة الثانية، كمل ينسب األكىل، أف القرطيب:  يتبُتَّ ٦تَّا سبق
 مل يوضح حكم أمٍّ من القراءات.ك ينسب الرابعة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ْٖ/ ُ د.ط، ،المحتسب ابن جٍت، انظر: (ُ) 
 .ُُٔ/ُ، ُ، طإعراب القراءات الشواذالعكربم، انظر: (ِ) 



  ٖٓ 
 

 :من سورة البقرة ڇ ٔٗٔڇ إلى اآلية ڇ ٛ٘ڇاآلية القراءات من  الفصل الثالث:

 :من سورة البقرة ڇ ٙٛڇ  إلى اآلية ڇ ٛ٘ڇاآلية من المبحث األول: 

 :من سورة البقرة ڇ ٔٙڇ إلى اآلية ڇ ٛ٘ڇ من اآلية  : القراءاتولالمطلب األ

ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ ڍ ولى: في قولو تعالى:المسألة األ

 [ ٛ٘ البقرة:]      ڍٺ  ٺ  ٺ    ٺ    ٿٿ   ٿ  ٿ  

بالنصب... كاألئمة من    ڍ ًحرَّةن  ڍبالرفع قراءة اٞتمهور... كقرئت:    ڍ ٺ ڍ قاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "ك
قرأ نافع بالياء مع ضمها،    ڍ ٺ    ٺ    ٿ ڍ القراء على الرفع، كىو أكىل يف اللغة... قولو تعاىل:

 .(ُ)مر بالتاء مع ضمها، كىي قراءة ٣تاىد، كقرأىا الباقوف بالنوف مع نصبها كىي أبينها"كابن عا

  القول في المسألة:

 .(ِ)بالرفع: متواترة، قرأ ّٔا العشرة   ڍ ٺ ڍالقراءة  -ُ

 .(ّ)بالنصب: شاذة، ركيت عن ابن أيب عبلة   ڍ ًحرَّةن ڍكالقراءة  -ِ
 متواترة، قرأ ّٔا نافع كأبو جعفر.م الياء كإسكاف الغُت كفتح الفاء: بالتذكَت كض   ڍيػيٍغفىرٍ ڍالقراءة  -ّ
 لفاء: متواترة، قرأ ّٔا ابن عامر.بالتأنيث كضم التاء كإسكاف الغُت كفتح ا   ڍتػيٍغفىرٍ ڍكالقراءة  -ْ
 .(ْ)بالنوف كفتحها كإسكاف الغُت ككسر الفاء: متواترة، قرأ ّٔا بقية العشرة   ڍنػىٍغًفرٍ ڍكالقراءة  -ٓ

                                                           
 .ُّٗ - ُّٕ/ ُ، ُ، طحكام القرآنالجامع ألالقرطيب، (ُ) 
 . كّٔا قرأت ٢تم على شيخي.ْٖٓ، ُ، طالكاملا٢تذيل، انظر: (ِ) 
  .ُّ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، ابن خالويوك  .ْٖٓ، ُ، طالكاملا٢تذيل، انظر: (ّ) 
 .ِٔ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينك      
 كمل أق  عليها منسوبة  .ّْٗ /ُ ، ُ، طإتحاف فضالء البشرالبنا، ك  .ُِّ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، انظر: (ْ) 
  ،َُٔ /ُ، ُط ،معجم القراءات، انظر: ا٠تريب،  ّٓاىد فيما لدٌم من مصادر القراءات، كنيًسبىت إليو يف معجم القراءات    
 .ٗٓ /ُ ،ِ، طمعجم القراءات ،عمر كمكـرك     



  ٖٔ 
 

فيو كجهاف: األكؿ:    بالنصب ڍ ًحرَّةن ڍبالرفع، أم: سؤالنا حرةه، كالقراءة    ڍ ٺ ڍالقراءة  التوجيو:
، (ُ)أنو مصدر منصوب، أم احرط عنا ذنوبنا ًحرَّةن، كالثاين: أنو مفعوؿ بو، أم نسألك ًحرَّةن 

م يف موضع رفع مفعوؿ ما مل بالتأنيث؛ على أنو فعل ١تا مل يسم فاعلو، كخراياك  ڍتػيٍغفىرٍ ڍكالقراءة 
يسم فاعلو، كالفعل متقدـ كقد حيل بينو كبُت ) خىرىايىا ( بػػػػ )لىكيٍم( فصار اٟتائل كالعوض عن 

 ڇىئ  ىئ    ی  ی   ڇ التأنيث، كتوجيو آخر: أف )خىرىايىا( ٚتع؛ فشيبّْو ّتمع ما يعقل كقولو تعاىل: 

اٟتجرات: ] ڇڑ  ک  کک    ڇلى أنو فعل متقدـ ٨تو: بالتذكَت؛ ع   ڍيػيٍغفىرٍ ڍ[، كالقراءة َّيوس : ]
كقد أخرجا بالنوف:  أنو بُت خربين من أخبار اهلل عن نفسو،  بالنوف؛ على   ڍنػىٍغًفٍر  ڍكالقراءة  [،ُْ

يػيزىادي اٍلميٍحًسنيوفى(، فخرج بالنوف؛   ڍٿ  ٿ  ڍ، ك  ڍٻ  ٻڍ ، كمل يػىقيل: ) كىًإٍذ ًقٍيلى (، )كىسى
 .(ِ)كما بعده ليتفق مع ما قبلو

بالرفع إىل اٞتمهور، كأكد ذلك بقولو:   ڍ ٺ ڍنسب القراءة  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
 كىو أكىل يف اللغة، كذكر القراءة  كاألئمة من القراء على الرفع، كرجحها على قراءة النصب بقولو:

ءة شاذة، كأنقص النسبة يف القراءة ا أهنا قرابالنصب بدكف نسبة، كمل حيكيم عليها، كقد بينَّ  ڍ ًحرَّةن ڍ
،  ڍيػيٍغفىرٍ ڍ ، ك ڍتػيٍغفىرٍ ڍبالياء، فلم يذكر أبا جعفر، كمل حيكم على القراءات الثبلث:    ڍيػيٍغفىرٍ ڍ
ا أف القراءات الثبلث بالتاء كالياء كالنوف، كإمنا رجح قراءة النوف بقولو: كىي أبينها؛ كقد بينَّ    ڍنػىٍغًفرٍ ڍك

 متواترة.
 
 
 

 

                                                           
 .ُِٔ، ُُٔ/ ُ، ُط ،اذإعراب القراءات الشو ، انظر: العكربم(ُ) 
 .ٖٗ-ٕٗ، ٓ، طحجة القراءاتزرعة،  وأبنظر: ا(ِ) 
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 [ٜ٘البقرة:]   ڍڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڍ ثانية: في قولو تعالى:لة الالمسأ
بكسر الراء، كابن ٤تيصن بضم الراء... كقرأ ابن    ڍ رًٍجزنا ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: " قراءة اٞتماعة: 

 . (ُ)بكسر السُت" ڍيػىٍفًسقيوفڍكثَّاب كالنَّخىعي: 

 القول في المسألة:
 .(ِ)بكسر الراء: متواترة، قرأ ّٔا العشرة   ڍ رًٍجزنا ڍالقراءة  -ُ

، كالقورسي عن أيب (ْ)، ك٣تاىد(ّ)بضم الراء: شاذة، ركيت عن ابن ٤تيصن   ڍ ريٍجزنا ڍكالقراءة  -ِ
 .(ٓ)جعفر كٛتيد

 بضم السُت: متواترة، قرأ ّٔا العشرة.  ڍ يػىٍفسيقيوف ڍكالقراءة  -ّ
 .(ٖ)كاألعمش، (ٕ)، كالنَّخىعي(ٔ)ر السُت: شاذة، ركيت عن ابن كثَّاببكس   ڍ يػىٍفًسقيوفڍكالقراءة  -ْ

يػىٍفسيقيوف، ڍبكسر الراء كضمها؛ على أهنما لغتاف،  كالقراءة    ڍ ريٍجزنا رًٍجزنا، ڍالقراءة  التوجيو:
 .(ٗ)بضم  السُت ككسرىا؛ على أهنما لغتاف أيضنا   ڍ يػىٍفًسقيوف

إىل اٞتماعة نسبة صحيحة إال  بكسر الراء   ڍ رًٍجزنا ڍالقراءة  نسب أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
بضم الراء، فلم يذكر ٣تاىد    ڍ ريٍجزنا ڍأنقص النسبة يف القراءة أنو عمم يف النسبة كمل يقيدىا بالعشرة، ك 

                                                           
 .ُِّ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ُ) 
 كّٔا قرأتي ٢تم على شيخي. (ِ)
 مختصر في شواذ ، ابن خالويوك  .ْٖٔ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، ك  .ّْٗ /ُ ،ُ، طإتحاف فضالء البشرالبنا، انظر: (ّ) 

 .ّٔ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ُّ د.ط، ،القرآن     
  .ّٔ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ْٖٔ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، انظر: (ْ) 
  .ْٖٔ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، انظر: (ٓ) 
 .ّٔ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ُّ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، انظر: ابن خالويو(ٔ) 
 .ّٔ د.ط، ،شواذ القراءات، رماينانظر: الك(ٕ) 
 .ّْٗ /ُ ،ُط ،إتحاف فضالء البشرالبنا، انظر: (ٖ) 
 .ُّٔ/ ُ، ُط ،إعراب القراءات الشواذ، انظر: العكربم(ٗ) 
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بكسر السُت، كمل ينسب القراءة    ڍ يػىٍفًسقيوفڍكالقورسي كٛتيد، كمل يذكر األعمش مع من قرأ 
  حكم أمٍّ من القراءات.بضم السُت، كمل يبُتّْ   ڍ قيوفيػىٍفسي ڍ

 [ ٓٙ البقرة:]       ڍڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈڈ  ڍ ثالثة: في قولو تعالى:المسألة ال
 .(ُ)بكسر الشُت" ڍ عىًشرىةى ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: " كقرأ ٣تاىد كطلحة كعيسى: 

 القول في المسألة:
 .(ِ)شُت: متواترة، قرأ ّٔا العشرةبإسكاف ال   ڍ عىٍشرىةى ڍالقراءة  -ُ

، كحيِت كإبراىيم كعمرك بن (ّ)بكسر الشُت: شاذة ، ركيت عن األعمش   ڍ عىًشرىةى ڍكالقراءة  -ِ
 .(ٓ)، كطلحة كا٢تمداين كأيب حيوة ك٣تاىد كاألصمعي عن أيب بكر كابن صبيح(ْ)ميموف كأيب السماؿ
اف الشُت ككسرىا؛ على أهنما لغتاف من لغات بإسك   ڍ ، عىًشرىةى  عىٍشرىةى ڍالقراءة  التوجيو:

العرب، فيقوؿ بنو ٘تيم: )عىًشرىةى( بكسر الشُت، كيقوؿ أىل اٟتجاز: )عىٍشرىةى( بسكوهنا
(ٔ). 

مل ينسب القراءة بإسكاف الشُت، كأنقص النسبة يف القراءة  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
 بكسرىا كمل يػيبػىُتّْ حكم القراءتُت.

                                                           
 .ِّّ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ُ)
 كقرأت ّٔا ٢تم على شيخي. .ْٖٔ، ُ، طالكاملا٢تذيل، انظر: (ِ) 
 .ُّ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، ويوخال ابنانظر: (ّ) 
 .ّٔ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين(ْ) 
 .ْٖٔ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، انظر: (ٓ) 
 .ُْٔ/ ُ، ُط ،إعراب القراءات الشواذ ، كالعكربم .ٖٓ /ُ د.ط، ،سبتالمحابن جٍت، انظر: (ٔ) 
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ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ڍ رابعة: في قولو تعالى:لالمسألة ا

﮻    ﮹﮺  ﮸    ﮷   ﮶    ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ھ  ھ  ھ    ھ  ے   ے  ۓۓ 

                               ﯁   ﯀  ﮿   ﮾   ﮽   ﮼ 

 [ ٔٙ البقرة:]       ڍ         ڭ   ڭڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  
 رٛتو اهلل: " كالًقثَّاء أيضنا معركؼ، كقد تيضمُّ قافو، كىي قراءة حيِت بن كثَّاب كطلحة بن قاؿ القرطيب

بالثاء ا١تثلثة؛ كركم ذلك عن ابن  ڇ ثيوًمهىاڇمصرّْؼ، لغتاف كالكسر أكثر... كقرأ ابن مسعود: 
مهور، كىو خط بالتوين منكرنا قراءة اٞت ڇ ًمٍصرناڇ ...   كڇ أىٍدنىأي ڇعباس... كقرئ يف الشواذ: 

بًتؾ الصرؼ، ككذلك ىي يف مصح   ڇ ًمٍصرى ڇا١تصح ... كقرأ اٟتسن كأبَّاف بن تىغلب كطلحة: 
بكسر السُت... كركم عن  ڇ ًسأىلتيمٍ ڇأيبّْ بن كعب كقراءة ابن مسعود... كقرأ ابن كثَّاب كالنَّخعي: 

با٢تمز حيث كقع يف القرآف إال يف  ڇ يًئُتى النَّبً ڇكعنو أيضنا كاٞتماعة، كقرأ نافع:  ڇ يػيقىتػّْليوفى ڇاٟتسن: 
گ  ڳ  ڳ  ڇ ، ك[ َٓ :حزاباأل]  ڇۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ ڇ موضعُت: يف سورة األحزاب: 

فإنو قرأ ببل مد كال مهز، كإمنا ترؾ مهز ىذين؛ الجتماع  [ ّٓ :حزاباأل]   ڇڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   
 .(ُ)مهزتُت مكسورتُت، كترؾ ا٢تمز يف ٚتيع ذلك الباقوف"

 القول في المسألة:
 .(ِ)بكسر القاؼ: متواترة، قرأ ّٔا العشرة   ڍ ھ ڍالقراءة  -ُ

 ،(ْ)، كطلحة بن مصرّْؼ(ّ)بضم القاؼ: شاذة ، ركيت عن حيِت بن كثَّاب   ڍقػيثَّائًهىا ڍكالقراءة  -ِ
 .(ُ)، كا٢تمداين كالشيزرم عن أيب جعفر كاألعمش(ٔ)كالثقفي ،(ٓ)كاألشهب العقيلي

                                                           
 .َّّ -ِّٔ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ُ) 
 كّٔا قرأت ٢تم على شيخي. .ْٖٔ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، انظر: (ِ) 
 . ّٔد.ط،  ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ُّ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، انظر: ابن خالويو(ّ) 
 .ٕٖ /ُ  د.ط، ،المحتسبابن جٍت، ك      
 .ّٔ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ْٖٔ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، انظر: (ْ) 
 .ٕٖ /ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت، ك  .ّٔ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين(ٓ) 
 .ّٔ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين(ٔ) 



  َٗ 
 

  .(ِ)بالفاء: متواترة، قرأ ّٔا العشرة   ڍ ےڍقراءة ال -ّ
 . (ّ)بالثاء: شاذة، ركيت عن ابن عباس كابن مسعود   ڍ ثيوًمهىاڍكالقراءة  -ْ
 .(ْ)بأل : متواترة، قرأ ّٔا العشرة   ڍ ﮶ڍالقراءة  -ٓ
 .(ٓ)، ركيت عن زىَت الفرقيبّٔمزة مضمومة: شاذة   ڍأىٍدنىأي ڍكالقراءة  -ٔ
 .(ٔ)بالتنوين: متواترة، قرأ ّٔا العشرة   ڍ ﮼ ڍالقراءة  -ٕ
، كالشيزرم كالقورسي (ٖ)كاألعمش (ٕ)بدكف تنوين: شاذة، ركيت عن اٟتسن   ڍ ًمٍصرى ڍكالقراءة  -ٖ

 .(ٗ)عن أيب جعفر كطلحة
 .(َُ): متواترة، قرأ ّٔا العشرةبفتح السُت   ڍ﯀ ڍالقراءة  -ٗ
 .(ُُ)النَّخعي شاذة، ركيت عن حيِت ابن كثَّاب كإبراىيمبكسر السُت:    ڍ ًسأىٍلتيمٍ ڍكالقراءة  -َُ
 . (ُ)بفتح الياء كإسكاف القاؼ كضم التاء: متواترة، قرأ ّٔا العشرة   ڍ  ڍالقراءة  -ُُ

                                                                                                                                                                                     
  .ْٖٔ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، انظر: (ُ) 
 كّٔا قرأت ٢تم على شيخي. (ِ) 
 . ّٔ د.ط، ،راءاتشواذ الق، الكرماينك  .ُْ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، انظر: ابن خالويو(ّ) 
 .ٖٖ /ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت، ك      
 كّٔا قرأت ٢تم على شيخي. (ْ) 
 .ْٔ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ُْ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، انظر: ابن خالويو(ٓ) 
 .ٖٖ /ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت، ك     

 .ْٖٔ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، انظر: (ٔ) 
 كّٔا قرأت ٢تم على شيخي. .ْٖٔ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، . ْٔ د.ط، ،شواذ القراءات، اينانظر: الكرم(ٕ) 
 .ْٔد.ط،  ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ُْ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، انظر: ابن خالويو(ٖ) 
 .ِِٕ، ُط، إيضاح الرموزالقباقيب، ك  .ْٖٔ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، ك  .ٖٖ /ُ  د.ط، ،المحتسبابن جٍت، ك      

 أبَّاف بن تىغلب، كمل أق  فيما لدمَّ من مصادر القراءات على من نسبها إىل  .ْٖٔ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، انظر: (ٗ) 
 . ُُْ /ُ، ُط ،معجم القراءات، ا٠تريبانظر:  كأيبّْ بن كعب، كابن مسعود، كنيسبت إليهم يف معجم القراءات،     
 .ْٔ /ُ ،ِ، طمعجم القراءات ،عمر كمكـرك      

 كّٔا قرأت ٢تم على شيخي. (َُ) 
 .ٖٗ /ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت، ك  .ْٔ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ْٖٓ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، انظر: (ُُ) 



  ُٗ 
 

 (ِ)بضم الياء كفتح القاؼ ككسر التاء كشدّْىا: شاذة، ركيت عن اٟتسن   ڍ يػيقىتّْلوفڍكالقراءة  -ُِ
 .(ْ)كابن مقسم( ّ)كعلي
 ة، قرأ ّٔا العشرة ما عدا نافعنا.بياء مشددة مكسورة كبًتؾ ا٢تمز كا١تد: متواتر    ڍ   ڍلقراءة ا -ُّ

 .(ٓ)با٢تمز كا١تد: متواترة، قرأ ّٔا نافع   ڍ النًَّبيًئُتى ڍكالقراءة  -ُْ

ا ڍ كبضمها ،بكسر القاؼ   ڍ ھ ڍ القراءة التوجيو: ؛ على أهنما لغتاف مسموعتاف،    ڍقػيثَّاًئهى
بالفاء؛ على أف ا١تراد: اٟتنرة، كقيل: اٟتبوب كلها، كقيل: أبدؿ الثاء فاءن كما قالوا:   ڍ فيومهاڍقراءة كال

بالثاء؛ على أف ا١تراد ّٔا الثـو   ڍ ثيومهاڍجدث كجدؼ، كقاـ زيد ثي عمرك كفيمَّ عمرك، كالقراءة 
،كالقراءة ّٔمزة مضمومة، على أنو من ) دىنيو    ڍأىٍدنىأي ڍا١تعركؼ، كالقراءة  ء يدنؤ( أم: خسَّ خيسُّ

باألل ؛ للتخفي ، كقيل: أخذه من الٌدنػيٌو كىو القرب، كقيل: أصلو من الدُّكف ث نيًقلى الواكي   ڍ ﮶ڍ
بالتنوين؛ على أنو أراد    ڍ ﮼ ڍإىل آخر الكلمة كصيَتت ألفنا؛ لتحركها كانفتاح ما قبلها، كالقراءة 

كالقراءة  البلد فهو مذكر، كقيل: أراد التأنيث كصرفو؛ لسكوف أكسرو،البلد ا١تعركؼ كصرفو؛ ألنَّو أراد 
 ڇۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ڇ أنو أراد البلدة فلم يصرفو، كمثلو قولو تعاىل:    بغَت تنوين؛ على ڍ ًمٍصرى ڍ

بكسرىا؛ على أهنما لغتاف: ًسٍلت    ڍًسأىٍلتيمٍ ڍ، ك بفتح السُت ڍ﯀ ڍ، كالقراءة (ٔ)[ُِيوس : ]
ٍفتى ٗتىىاؼ، كسىأىٍلتى تىٍسأىؿ كسىبٍحتى تىٍسبىحتىسىاؿ كخً 

بتخفي  التاء؛ على    ڍ  ڍالقراءة ك ، (ٕ)
بتشديد التاء؛ على التكثَت من الفعل قتَّل  ڍ يػيقىتّْلوف ڍ   القراءةك  أنو من الفعل قػىتىلى يػىٍقتيلي ٥تف  العُت، 

يقتّْل ميضىعَّ  العُت
على أنو من أىنٍػبىأى أم أخرب عن اهلل، كالنيبء مهموز  با٢تمز؛  ڍ النًَّبيًئُتى ڍالقراءة ك ، (ٖ)

                                                                                                                                                                                     
 كّٔا قرأت ٢تم على شيخي. (ُ) 
 .ْٔ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ْٖٔ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، انظر: (ِ) 
 .ُْ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، لويوانظر: ابن خا(ّ) 
  .ْٖٔ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، انظر: (ْ) 
 .ُِّ ،ٗٔ ،ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، انظر: (ٓ) 
 .ُٗٔ، ُٔٔ/ُ، ُ، طإعراب القراءات الشواذالعكربم، انظر: (ٔ) 
 .ُٗ-ٖٗ /ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت، انظر: (ٕ) 
 .ُٗٔ/ُ، ُ، طالشواذ إعراب القراءاتالعكربم، انظر: (ٖ) 
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كٚتعو نػيبىئاء كشريك كشيرىكاء، كعىًليم كعيلىماء، كحىًكيم كحيكىمىاء، كلو كاف غَت مهموز ٞتمع على كزف 
بغَت     ڍ   ڍالقراءة ك أىٍفًعبلء كويٌل كأكلياء، ككصٌي كأكصياء، كدعٌي كأدعياء، كمل جيمع على فػيعىبلء، 

على أنو من نػىبىا يػىٍنبيو إذا ارتفع، كقيل للنيبّْ نيٌب؛ الرتفاع منزلتو كشرفو، ككل ما جاء يف القرآف من مهز؛ 
كفيو داللة كاضحة على أف  [،ُٗالبقرة: ] ڇڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ڇٚتعو على كزف أىٍفًعبلء ٨تو: 

يا  : )ف رجبلن قاؿ للنيب كلو كاف مهموزنا لكاف اٞتمع على كزف فػيعىبلء، كريًكم أكاحده غَت مهموزو، 
 . (ِ)، قاؿ أبو عبيدة: كىأىنَّو كره ا٢تمز(ُ) اهلل( نيبُّ  اهلل، كلكن أنا ءً نيبءى اهلل( قاؿ: )لست بًنىيب 

بكسر القاؼ، كأنقص النسبة يف    ڍ ھ ڍمل ينسب القراءة  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
 ،ثقفي، كا٢تمداين، كالشيزرم عن أيب جعفر كاألعمشكال ،األشهب العقيلي القراءة بضمّْها، فلم يذكر

اڍبالفاء، كنسب القراءة    ڍ فيوًمهىاڍالقراءة كمل ينسب  كمل ينسب القراءة  بالثاء نسبة صحيحة،   ڍ ثيوًمهى
بالتنوين    ڍ ﮼ ڍالقراءة  عمَّم نسبةك  با٢تمز، كحكم عليها بأهنا شاذة،   ڍأىٍدنىأي ڍباألل ، ك   ڍ ﮶ڍ

بًتؾ التنوين، فلم يذكر األعمش، كالشيزرم، كالقورسي    ڍ ًمٍصرى ڍأنقص النسبة يف القراءة ، ك للجمهور
بكسر السُت نسبة    ڍ ًسأىٍلتيمٍ ڍبفتح السُت، كنسب القراءة    ڍ﯀ ڍكمل يذكر القراءة  عن أيب جعفر،
   ڍ فيػيقىتّْلو  ڍبالتخفي ، كأنقص النسبة يف القراءة    ڍ  ڍكمل ينسب القراءة  صحيحة،

، نسبة صحيحة،     ڍ النًَّبيًئُتى ڍ، ك ڍڍكنسب القراءتُت  بالتشديد، فلم يذكر علينا كابن مقسمو
 با٢تمز حكمنا صحيحنا، كمل يوضح حكم غَتىا من القراءات.   ڍأىٍدنىأي ڍكحكم على القراءة 

 

                                                           
 .َْٔ/ِ، ُ، طاالعتدال ميزانالذىيب، : اٟتديث ال أصل لو انظر (ُ)
 .ََُ -ٖٗ، ٓ، طحجة القراءاتزرعة،  وأبانظر:  (ِ)
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 :من سورة البقرة ڇ ٖٚڇ  إلى اآلية ڇ ٕٙڇمن اآلية  : القراءاتثانيالمطلب ال

 [ ٕٙ البقرة:]       ڍٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      ڍولى: في قولو تعالى:سألة األالم
ٚتع صابئ، كقيل:  ڍ كىالصَّابًًئُتى ڍ بفتح الداؿ... ڍ ىىادىكاڍكقرأ أبو السٌَّماؿ: قاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "

صاب؛ كاختلفوا يف مهزه، كمهزه اٞتمهور إال نافعنا"
(ُ). 

 القول في المسألة:
 .(ِ)الداؿ: متواترة، قرأ ّٔا العشرة بضم ڍ ٻ ڍراءة الق -ُ
 .(ّ)بفتح الداؿ: شاذة ركيت عن أيب السٌَّماؿ ڍ  ىىادىكاڍكالقراءة  -ِ
 كأبو جعفر. بدكف مهز: متواترة، قرأ ّٔا نافع   ڍكالصَّاًبُتڍالقراءة  -ّ
 .(ْ)با٢تمز: متواترة، قرأ ّٔا بقية العشرة   ڍپ   ڍكالقراءة  -ْ

؛ على أف األل  فيها منقلبةه عن كاك، من ىىادى يىهودي: بضم الداؿ ڍ ٻ ڍالقراءة  :التوجيو
  كالقراءةإذا تاب، كقيل: أصلها ياء، من ىاد يهيد: إذا ٖترؾ، كقيل: من ا٢توادة، كىو ا٠تضوع، 

، كقد ، على أهنا من ىادىل يهاًدم مهاداة: أم راميو أف يكونوا أىدل من غَتىمبفتح الداؿ ڍ  ىىادىكاڍ
ىيوًدمى الرجل يػيهىادىل ميهىاداةن، إذا كاف حولو من ديسكو كيهديو الرريق
بدكف    ڍكالصَّاًبُتڍكالقراءة ، (ٓ)

 ڇگ  گ  گ  گ        ڳ  ڳ     ڇ  ؛ على أهنا من صبا يصبو، أم ماؿ إىل دينو، كمنو قولو تعاىل:مهز

                                                           
 .ِّّ -ُّّ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ُ)
 كّٔا قرأت ٢تم على شيخي. (ِ) 
 .ْٔ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ُْ ط،د. ،مختصر في شواذ القرآن، انظر: ابن خالويو(ّ) 
  .ُٗ /ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت، ك     

 .ٔٔ ،ٓٔ ،ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، انظر: (ْ) 
 . كالعكربم، َُٕ/ُ، ُ، طإعراب القراءات الشواذالعكربم، ك  .ُٗ/ ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت، انظر: (ٓ) 
   .َْ/ ُ، ُ، طإمالء ما من بو الرحمن    
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أهنا من صبأ يصبأ، أم:  ، علىبا٢تمز ڍپ  ڍكالقراءة  [، أم أىًمل إليهن،ّّيوس : ]
كيقاؿ: صىبىأىت النجـو إذا ظهرت ا٠تارجُت من دين إىل دين،

(ُ). 

بضم الداؿ، كنسب القراءة بفتحها  ڍ ٻ ڍمل ينسب القراءة  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
على  بدكف مهز، فلم يذكر أبا جعفرو، كمل حيكم   ڍكالصَّاًبُتڍنسبة صحيحة، كأنقص النسبة يف القراءة 

 أمٍّ من القراءات ا١تذكورة.

 [ ٚٙ البقرة:]       ڍۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھے    ڍثانية: في قولو تعالى:المسألة ال
بالسكوف، كحذؼ الضمة من الراء؛    ڍ يىٍأميرٍكمٍ  ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: " حيًكيى عن أيب عمرك أنو قرأ: 

وز ىذا؛ ألف الراء حرؼ اإلعراب، كإمنا الصحيح عن أيب عمرك لثقلها، قاؿ أبو العباس ا١تربد: ال جي
مفعوؿ ثاف، كجيوز ٗتفي     ڍ ھ ڍبالياء...    ڍ أىيػىتًَّخذينىا ڍأنو كاف خيتلس اٟتركة... كقرأ اٞتحدرم:  

ا٢تمزة ٕتعلها بُت الواك كا٢تمزة، كجعلها حفص كاكنا مفتوحة... كجيوز حذؼ الضمة من الزام كما 
  .(ِ)عىضيد، فتقوؿ: ىيٍزؤنا، كما قرأ أىل الكوفة"ٖتذفها من 

 القول في المسألة:
بإسكاف الراء، كاختبلس ضمتها: متواترة، قرأ ّٔا أبو عمرك البصرم، ٓتل     ڍ يىٍأميرٍكيمٍ  ڍالقراءة  -ُ

 .عن الدكرم

ىو الوجو الثالث بإ٘تاـ حركة ضمة الراء: متواترة ، قرأ ّٔا الباقوف من العشرة، ك    ڍ ہ ڍكالقراءة  -ِ
 .(ّ)للدكرم
 .(ْ)بالتاء: متواترة، قرأ ّٔا العشرة   ڍ ھ ڍكالقراءة  -ّ

بالياء: شاذة، ريًكيىت عن اٞتحدرم   ڍ أىيػىتًَّخذينىا ڍكالقراءة  -ْ
(ُ). 

                                                           
 .ََُ، ٓ، طحجة القراءاتزرعة،  وأبانظر:  (ُ)
 .ِّْ -َّْ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ِ) 
 .ُِّ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم،  انظر:(ّ) 
 كّٔا قرأت ٢تم على شيخي. (ْ) 
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 أ ّٔا العشرة غَت حفص كٛتزة كخل .بضم الزام كبا٢تمز: متواترة، قر    ڍ ىيزيؤناڍكالقراءة  -ٓ

، كخل  يف اٟتالُت.بإسكاف الزام كبا٢تمز: متواترة، قرأ    ڍ ٍزؤناىي  ڍكالقراءة  -ٔ  ّٔا ٛتزة كصبلن
بضم الراء كإبداؿ ا٢تمزة كاكنا: متواترة، قرأ ّٔا حفص   ڍ ھ ڍكالقراءة  -ٕ

(ِ). 
بتسهيل ا٢تمزة كاكنا: شاذة، ركيت عن ٛتزة   ڍ ھ ڍكالقراءة  -ٖ

(ّ). 
ة إىل الزام، أك بإبدا٢تا كاكناكتواتر عن ٛتزة كقفنا: بنقل حركة ا٢تمز 

(ْ). 
على األصل، كالقراءة باالختبلس؛ ٗتفيفنا على أهنا    بإ٘تاـ اٟتركة؛ ڍ ہ ڍالقراءة  التوجيو:

لغة من لغات العرب يف الضَّمَّات كالكسرات، ال ينقص الوزف، كال يغَت اإلعراب، كالقراءة باإلسكاف؛ 
كالقراءة ، (ٓ)أسكن حركة اإلعراب استخفافنا؛ لتوايل اٟتركاتاإلعراب ْتركة البناء ف على أنو شبو حركة

بإسكاهنا مع ا٢تمز فيهما على أهنما لغتاف: التخفي  لغة ٘تيم،    ڍ ىيٍزؤنا ڍ ، بضم الزام، ك  ڍ ىيزيؤناڍ
لكراىة ا٢تمز بعد ضمتُت يف كلمة   بإبداؿ ا٢تمزة كاكنا؛ ڍ ىيزيكنا ڍكالتثقيل لغة أىل اٟتجاز، كالقراءة 

 .(ٔ) كاحدة
بإسكاف الراء كاختبلسها أليب عمرك،    ڍ يىٍأميرٍكمٍ  ڍ نسب القراءتُت  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق

 كمل يذكر القراءة األخرل بإ٘تاـ اٟتركة لباقي القراء كللدكرم يف الوجو الثالث عنو، كنسب القراءة

بالواك إىل    ڍ ىيزيكنا ڍ ا١تتواترة فيها، كنسب القراءة ، نسبة صحيحة، كمل ينسب القراءةبالياء   ڍأىيػىتًَّخذينىاڍ
حفص نسبة صحيحة، كمل يقيد النسبة يف قراءة اإلسكاف للزام ْتمزة كخل  بل أطلقو للكوفيُت؛  
الكسائي كشعبة من أىل الكوفة كلكنهما يقرآف بضم الراء مع ا٢تمز، كحفص من الكوفيُت أيضنا 

زام، كمل يوضح أكجو ٛتزة كقفنا، كمل ينسب القراءة بإ٘تاـ اٟتركة، كلكنو يقرأ بضم بالواك مع ضم ال

                                                                                                                                                                                     
 .ْٔ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ُْ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، انظر: ابن خالويو(ُ) 
  .ّٖٓ، ِط ،غيث النفع، الصفاقصيانظر: (ِ) 
 .ُِْ، ُِّ ،ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، ك  .ْٕ، ِط ،التيسير، الداينانظر: (ّ) 
 .ُِّ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم،  انظر:(ْ) 
 .ِِْ، ُِْ/ ُد.ط،  ،عن وجوه القراءات الكشف، القيسي انظر:(ٓ) 
 .ُُٕ/ُ، ُ، طإعراب القراءات الشواذالعكربم، ك . َُُ، ٓ، طحجة القراءاتزرعة،  وأبانظر: (ٔ) 
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كمل حيكم على بقية القراءات ، كحكم بعدـ جواز اإلسكاف أليب عمرك كإمنا الصحيح عنو االختبلس
 السابقة.

 [ ٓٚ البقرة:]       ڍٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ     ڍثالثة: في قولو تعالى:المسألة ال
   ڍ  تىشَّابىوپ  ڀ    ڍالقرطيب رٛتو اهلل: " كقرأ اٟتسن فيما ذكر النحاس، كاألعرج فيما ذكر الثعليب:  قاؿ

 كقراءهتما، إال أنو بغَت أل ، كيف مصح  أيٌب:    ڍ تىشىبَّو ڍبالتاء كشد الشُت... كقرأ ٣تاىد: 

، كذكَّر    ڍ  ابىويىشَّ پ  ڀ    ڍبتشديد الشُت... كقرأ حيِت بن يعمر:    ڍ تىشَّابػىهىتڍ جعلو فعبلن مستقببلن
بتخفي  الشُت كضم ا٢تاء؛ كحكاىا الثٌعليب عن اٟتسن، كال    ڍ  تىشىابىوي پ  ڀ    ڍالبقر كأدغم، كجيوز: 

بتخفي  الشُت كالياء، كإمنا جاز يف التاء؛ ألف األصل تتشابو فحذفت إحدل    ڍيىشىابىو ڍجيوز: 
 .(ُ)التائُت"

 القول في المسألة:
  .(ِ)بفتح التاء كٗتفي  الشُت كفتح ا٢تاء: متواترة، قرأ ّٔا العشرة   ڍ ڀ ڍالقراءة  -ُ

بالتاء كتشديد الشُت: شاذة ، ركيت عن اٟتسن، ك٣تاىد، كابن أيب عبلة،    ڍ تىشَّابىوى  ڍكالقراءة  -ِ
 .(ْ)، كابن مسعود(ّ)كأيب حيوة

 .(ٓ) كتشديد الباء بغَت أل : شاذة ، ركيت عن ٣تاىدبالتاء كٗتفي  الشُت    ڍ تىشىبَّو ڍكالقراءة  -ّ
، (ٔ)بالياء كتشديد الشُت كضمّْ ا٢تاء: شاذة ، ركيت عن ٤تمد ذك الشامة   ڍيىشَّابىوي ڍكالقراءة  -ْ

  .(ّ)، كا١تروعي(ِ)، كابن مقسم(ُ)كحيِت كإبراىيم ككرداب

                                                           
 .ّْٓ -ّْْ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ُ)
 كّٔا قرأت ٢تم على شيخي. (ِ) 
 .ْٔ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين(ّ) 
 .ُْ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، ابن خالويوانظر: (ْ) 
 القراءات على من ضبرها بشدكمل أق  فيما لدم من مصادر ، ُْ د.ط، ،في شواذ القرآنمختصر  ضبرت ىكذا يف(ٓ) 
 .-رٛتو اهلل تعاىل–كفتح الباء ٥تففة بدكف أل  قبلها، كما كصفها القرطيب  الشُت     
  .ُْ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، ابن خالويوانظر: (ٔ) 



  ٕٗ 
 

 .(ْ) ن اٟتسنبالتاء كٗتفي  الشُت: شاذة، ركيت ع   ڍتىشىابىوي ڍكالقراءة  -ٓ
 .(ٓ)بتشديد الشُت: شاذة، ركيت عن ابن أيب إسحاؽ، كأيبٌ    ڍتىشَّابػىهىتڍكالقراءة  -ٔ

القراءة بالتاء على تأنيث البقر؛ باعتبار مؤنث، كالقراءة بالياء على تذكَت لفظو   التوجيو:
قراءة بدكف إدغاـ على باعتبار اٞتمع، كالقراءة بتشديد الشُت على إدغاـ التاء األكىل يف الثانية، كال

 .(ٔ)حذؼ إحدل التاءين ٗتفيفنا
اليت قرأ ّٔا العشرة كمل ينسبها، كنسب    ڍ ڀ ڍ  ذكر جواز القراءة  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق

القراءات اليت ذكرىا إىل القراء نسبة غَت دقيقة، كحكم بعدـ جواز القراءة بالياء كٗتفي  الشُت، كمل 
 راءات كقد ذكرنا أف ٚتيع القراءات اليت ذكرىا شاذة، ما عدا األكىل فإهنا متواترة.يذكر حكم بقية الق

ٿ  ٿ     ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڍ رابعة: في قولو تعالى:المسألة ال

 [ ٔٚ البقرة:]       ڍڄڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  

بالرفع على الصفة لبقرة... كقرأ أبو عبد الرٛتن    ڍٹ   ٹ    ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: " قرأ اٞتمهور: 
قرع أل     ڍ قىاليوا أىآٍلفى  ڍ بالنصب على النفي كا٠ترب مضمر... كحكى األخفش:   ڍ  ذىليوؿى ٹ    ڍالسلمي: 

فى  ڍالوصل؛ كما يقاؿ: يا أهلل، كحكى كجهنا آخر:  اليوا قى  ڍ بإثبات الواك... كقرأ الكوفيوف:   ڍ قىاليوا الى
فى  ڍبا٢تمز، كقراءة أىل ا١تدينة:    ڍ اآٍلفى   .(ٕ)بتخفي  ا٢تمز مع حذؼ الواك اللتقاء الساكنُت"   ڍ قىاؿي الى

 

 

                                                                                                                                                                                     
 .ْٔ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين(ُ) 
 .ْٖٔ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، انظر: (ِ) 
 .ّٖٗ /ُ ،ُ، طإتحاف فضالء البشرالبنا، انظر: (ّ) 
 .ٓٔ، شواذ القراءات، الكرماينانظر: (ْ) 
 انظر: ا١تصدر السابق.(ٓ) 
 .ُّٕ، ُِٕ/ُ، ُ، طإعراب القراءات الشواذالعكربم، انظر: (ٔ) 
 .ّْٕ -ّْٓ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ٕ)



  ٖٗ 
 

  القول في المسألة:

 . (ُ)قرأ ّٔا العشرة، متواترة: بالرفع   ڍٹ    ڍالقراءة  -ُ
 .(ِ)لمي، ركيت عن أيب عبد الرٛتن السبالنصب: شاذة   ڍ ذىليوؿى ڍالقراءة ك  -ِ
فى   ڍكالقراءة  -ّ   رأ ّٔا كرش، كابن كرداف ٓتل  عنو.بالنقل مع حذؼ الواك لفظنا: متواترة، ق   ڍ قىاؿي الى

ّٔمز الوصل مع ٖتقيق مهز القرع بعد البلـ: متواترة، قرأ ّٔا بقية    ڍڄ   ڄ   ڍكالقراءة  -ْ
 .(ّ)العشرة

 .(ْ)مع ٖتقيق ا٢تمز الثاين: شاذة، ركيت عن أيب السماؿّٔمز القرع    ڍ  قىاليوا أىآٍلفى   ڍكالقراءة  -ٓ

فى   ڍكالقراءة  -ٔ  .(ٓ)بإثبات الواك مع النقل: شاذة، قرأ ّٔا ابن ٤تيصن   ڍ قاليوا الى

كالقراءة ، (ٔ)على النفي   ڍ ال ذىليوؿى  ڍعلى أنو صفة لبقرة، كبالنصب    ڍٹ   ٹ    ڍ  القراءة بالرفع التوجيو:
 .(ٕ)كما يقاؿ: يا أهلل    ڍ  قىاليوا أىآٍلفى   ڍ مز؛ على األصل، كالنقل للتخفي ، كالقراءةبا٢ت  ڍڄ   ڄ   ڍ

ال  ڍ      بالرفع للجمهور، كنسب القراءة   ڍٹ   ٹ    ڍ القراءة عٌمم أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
فى   ڍ رع، كّٔمزة الق   ڍ  قالوا أىآٍلفى   ڍينسب القراءتُت نسبة صحيحة، كمل    ڍذىليوؿى  بالواك مع    ڍ قاليوا الى
ّٔمز الوصل كٖتقيق ا٢تمز للكوفيُت كىي نسبة غَت دقيقة؛ ألهنا    ڍڄ   ڄ   ڍالقراءة كنسب النقل، 

                                                           
 كّٔا قرأت ٢تم على شيخي. (ُ) 
 .ُّ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، ابن خالويوك  .ْٖٓ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، انظر: (ِ) 
 .ِٔ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينك     

 ، إتحاف فضالء البشرالبنا، . ِْ، ُط ،البدور الزاىرة، . كالقاضيَٕ، ٗٔ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم،  انظر:(ّ) 
 .ّٖٗ /ُ ،ُط    

 كمل أق  فيما لدمَّ من مصادر القراءات على من نسبها لؤلخفش. .ٓٔ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين(ْ) 
 كمل أق  فيما لدٌم من مصادر القراءات على من نسبها لؤلخفش،  .ٔٔ، ٓٔ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماين انظر:(ٓ) 
 .ُِٔ /ُ، ُط ،معجم القراءات، ىل نافع، انظر: ا٠تريبكنيًسبت يف معجم القراءات إ     
 .ِٕ /ُ ،ِ، طمعجم القراءات ،عمر كمكـرك      

 .ُْٕ، ُّٕ/ُ، ُ، طإعراب القراءات الشواذالعكربم، انظر: (ٔ) 
 .ّْٕ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنقرطيب، ، كالَُُ /ُ ،ِط ،المغني في توجيو القراءات العشر، انظر: ٤تيسن(ٕ) 



  ٗٗ 
 

ليست خاصة بالكوفيُت فقد شاركهم فيها قالوف، كابن كثَت، كأبو عمرك، كابن عامر، كيعقوب، كابن 
ف  ڍالقراءة كنسب  ٚتاز، قل ألىل ا١تدينة نسبة غَت دقيقة؛ ألف من قرأ بتلك القراءة من بالن   ڍقاؿي الى

ا١تدنيُت كرش كابن كرداف ٓتلفو، كقرأ باقي ا١تدنيُت بتحقيق ا٢تمز كبقية القراء، كذلك مل يوضح حكم 
 أمٍّ من القراءات.

 :من سورة البقرة ڇ ٓٛڇ  إلى اآلية ڇٗٚڇ  من اآلية  : القراءاتثالثالمطلب ال

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں        ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ڍ لى: في قولو تعالى:و المسألة األ

﮹﮺ ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﮸    ﮴  ﮵  ﮶  ﮷         ڍہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲ ﮳   

 .[ ٗٚ البقرة:] 
يػٍوىة:    ڍڻ ڍ قاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "ك  عٌت احد...كا١ت   ڍ  قىسىاكىةن  ڍنصب على التمييز، كقرأ أبو حى

بتشديد )١تٌا( يف ا١توضعُت.  ڍ ١تَّا يتشقَّقڍ ڍ ١تَّا يتفٌجرڍبالنوف، كقرأ:    ڍ يػىٍنشًققي  ڍكقرأ ابن مصرؼ: 
بالنوف ككسر اٞتيم... قاؿ أبو حامت: جيوز  ڍ يػىنػٍفىًجرڍكىي قراءة غَت متجهة. كقرأ مالك بن دينار: 
  .(ُ)بالياء"      ڍ يػىٍعمىليوفى ڍاء... كقرأ ابن كثَت: )١تا تتفجر( بالتاء، كال جيوز: )١تا تتشقق( بالت

 القول في المسألة:
  .(ِ)ٍعلىة: متواترة، قرأ ّٔا العشرةعلى كزف فػى    ڍڻ ڍالقراءة  -ُ
يػٍوىة   ڍ  قىسىاكىةن  ڍكالقراءة  -ِ بفتح السُت كأل  بعدىا: شاذة، ركيت عن أيب حى

، كأيب الربىم عمراف (ّ)
 .(ٓ)، كابن مقسم، كابن حنبل(ْ)مصي، كيزيد بن قريببن عثماف الزبيدم اٟت

                                                           
 .ّٓٓ -ّّٓ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ُ)
 كّٔا قرأت ٢تم على شيخي. (ِ) 
 ، ذكر الكرماين )أيب حياة(.ٔٔ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ْٖٔ، ُ، طالكاملا٢تذيل، انظر: (ّ) 
 .ٔٔ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماين انظر:(ْ) 
 .ْٖٔ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، انظر: (ٓ) 



  ََُ 
 

بتخفي     ڍہ    ھ ڍبتخفي  ا١تيم، كتشديد الشُت كالقاؼ، ككذلك    ڍھ  ے   ڍالقراءة  -ّ
 . (ُ)مفتوحة: متواترة، قرأ ّٔا العشرةا١تيم، كبعد الياء تاء 

 .(ِ)بالنوف بعد ياء ا١تضارعة: شاذة   ڍ يػىٍنشًققي  ڍكالقراءة  -ْ

، (ّ)بتشديد )١تٌا( يف ا١توضعُت: شاذة، ركيت عن ا١تروعي    ڍ ١تَّا يشقَّق ڍ      ڍ ١تَّا يتفٌجرڍالقراءة ك  -ٓ
 .(ٓ)، كالضحاؾ(ْ)كمالك بن دينار

 .(ٔ): شاذة، ركيت عن مالك بن ديناربالنوف ككسر اٞتيم      ڍ يػىنػٍفىًجرڍكالقراءة  -ٔ

 .(ٕ): شاذةبالتاء فيهما      ڍتىشىقَّقي ١تا تػى ڍ      ڍ١تا تػىتػىفىجَّري ڍكالقراءة  -ٕ

 لياء: متواترة، قرأ ّٔا ابن كثَت.با      ڍ يػىٍعمىليوفى ڍقراءة كال -ٖ

 .(ٖ)بالتاء، متواترة، قرأ ّٔا الباقوف من العشرة      ڍ﮾  ﮿    ڍكالقراءة  -ٗ

ھ   ڍشىاكىة، ككذلك يف لغتاف فيها، مثل: غىشىوىة كغً    ڍ  قىسىاكىةن  ڍك    ڍڻ   ڍالقراءتاف  التوجيو:

على أف أصل ىذه الكلمات )تشقق        ڍ يػىنػٍفىًجر ڍ، ك  ڍ يػىٍنشقق ڍ، ك  ڍ   ھ ہ  ڍ، ك  ڍے  

                                                           
 كّٔا قرأت ٢تم على شيخي. (ُ) 
 ، كمل أق  فيما لدٌم من مصادر القراءات على نسبتها البن مصرؼ، كنيسبت إليو يف معجم القراءات، انظر: ا٠تريب(ِ) 
 .ْٕ /ُ ،ِ، طمعجم القراءات ،عمر كمكـر. ك َُّ/ ُ، ُط ،معجم القراءات    

 مختصر في شواذ ، ابن خالويواد )١تَّا يهبط( بالتشديد أيضنا. ك ، كز ّٖٗ /ُ ، ُ، طإتحاف فضالء البشرالبنا، انظر: (ّ) 
 ، كفيو تشديد )١تَّا يتفجر( فقط، ك)يهبيط( بضم الباء لؤلعمش أيضا.ُّ د.ط، ،القرآن    

 .ّٖٗ /ُ ،ُ، طإتحاف فضالء البشرالبنا، انظر: (ْ) 
 كمل أق  فيما لدٌم من مصادر ا يتفجر( فقط، ، نسب للضحاؾ تشديد )١تٌ ٔٔ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين(ٓ) 
 .َُّ/ ُ، ُط،معجم القراءات، القراءات على نسبتها البن مصرؼ، كنيًسبت إليو يف معجم القراءات، انظر: ا٠تريب     
 .ْٕ /ُ ،ِ، طمعجم القراءات، عمر كمكـرك      

 .ٔٔ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين(ٔ) 
 دكف نسبة كمل أق  عليها منسوبة فيما لدٌم من مصادر القراءات، كذكر العكربم جواز ذلك يف غَت القرآف، ذكرىا القرطيب  ب(ٕ) 
 . ْٓ، ُ، طإمالء ما من بو الرحمنالعكربم، انظر:     
 .ُِٓ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم،  انظر: (ٖ)



  َُُ 
 

بالغيب؛       ڍ يػىٍعمىليوفى ڍكالقراءة ، (ُ) يتشقق(، ك)تفجر يتفجر(، أك )انشق ينشق(، ك)انفجر ينفجر(
ې  ى    ى  ائ   ائ   ڇكما بعده [،ُٕالبقرة: ] ڇچ  چ  چ    ڇ   ليتناسب مع ما قبلو 

، بالتاء      ڍ﮾  ﮿    ڍ  كالقراءة[، ٕٓالبقرة: ] ڇەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  
 .(ِ)[ْٕالبقرة: ] ڇڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں        ں  ڻ  ڻڇ على ردّْه ١تا قبلو 

القراءة كأنقص النسبة يف  للقراء العشرة،   ڍ ڻ ڍمل ينسب القراءة  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
بالنوف البن    ڍ يػىٍنشقق ڍفلم يذكر من كافق أبا حيوة على تلك القراءة، كنسب القراءة    ڍ  قىسىاكىةن ڍ

كنسب مصرؼ، كمل تػيٍنسىٍب ىذه القراءة ألحدو من القراء فيما كقفت عليو من مصادر القراءات، 
البن مصرؼ، كليست قراءتو، بل  بتشديد )١تٌا( يف ا١توضعُت    ڍ ١تَّا يشقَّق ڍ  ، كڍ ١تَّا يتفٌجرڍالقراءة 

بالتاء فيهما       ڍ ١تا تػىتىشىقَّقي  ڍ      ڍ١تا تػىتػىفىجَّري  ڍىي قراءة ا١تروعي كمالك كالضحاؾ،  كمل ينسب القراءة 
ادر كلكنو بُت جواز األكىل كعدـ اٞتواز يف الثانية، كقد بينا عدـ كركدمها فيما كقفنا عليو من مص

،  ينسب بالياء نسبة صحيحة      ڍ يػىٍعمىليوفى  ڍالقراءات، كقد يقصد باٞتواز لغةن ال ركايةن، كنسب القراءة 
 )١تٌا( بالتشديد، كمل يبُت حكم سائر القراءات. قراءهتا بالتاء، كضٌع  قراءة

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  ڍ ثانية: في قولو تعالى:المسألة ال

 [ ٘ٚ البقرة:]       ڍۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   وئ  ۇئ 
ًلمى اهلل ڍقراءة اٞتماعة، كقرأ األعمش:    ڍەئ  ەئ   ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: " على ٚتع     ڍ  كى

 .(ّ)كلمة"

 القول في المسألة:
 . (ْ)بعدىا: متواترة، قرأ ّٔا العشرة بفتح البلـ كأل    ڍەئ  ەئ   ڍالقراءة  -ُ
 .(ُ)بكسر البلـ ببل أل  بعدىا: شاذة، ركيت عن األعمش   ڍ  كىًلمى اهلل ڍكالقراءة  -ِ

                                                           
 .ْٓ /ُ ،ُ، طإمالء ما من بو الرحمنم، العكرب . ك ُٖٕ-ُٕٕ/ُ، ُ، طإعراب القراءات الشواذالعكربم، انظر: (ُ) 
 .َُُ، ٓ، طحجة القراءاتزرعة،  وأبك  .ْْٖ/ ُ د.ط، ،الكشف عن وجوه القراءات، القيسيانظر: ( (ِ

 .ٓ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ّ) 
 كّٔا قرأت ٢تم على شيخي. (ْ) 



  َُِ 
 

الكبلـ: ما استقل بنفسو، كقد يكوف فوؽ االثنتُت، كقد    ڍەئ  ەئ   ڍالقراءة  التوجيو:
: ٚتع كلمة، كال يكوف بأقل من ثبلث كىًلمىاتكىًلمى يكوف اثنتُت ٨تو: قاـ ٤تمد، كالٍ 

(ِ).  

إىل اٞتماعة نسبة عامة، كمل يقيدىا،    ڍەئ  ەئ   ڍب القراءة نس أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
 نسبة صحيحة، كمل يبُت حكم القراءتُت.   ڍ  كىًلمى اهلل ڍكنسب القراءة 

 [ ٚٚ البقرة:]       ڍٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڍ ثالثة: في قولو تعالى:المسألة ال
الياء، كابن ٤تيصن بالتاء؛ خرابنا للمؤمنُت"ب   ڍٻ    ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "كقرأ اٞتمهور: 

(ّ). 

 القول في المسألة:
 .(ْ)بالياء: متواترة، قرأ ّٔا العشرة   ڍٻ   ڍالقراءة  -ُ
 .(ٔ)، كقتادة(ٓ)بالتاء: شاذة، ركيت عن ابن ٤تيصن   ڍ تػىٍعمىليوفى ڍكالقراءة  -ِ

 .(ٕ)ى أف ا٠تراب للمؤمنُتبالياء؛ على أف ا٠تراب لليهود، كبالتاء؛ عل  القراءة التوجيو:

نسب القراءة بالياء للجمهور على جهة التعميم كمل خيصص،  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
كأنقص النسبة يف القراءة بالتاء فلم يذكر موافقة قتادة لؤلعمش يف أحد كجهيو، كمل حيكم على 

 القراءتُت.

 

                                                                                                                                                                                     
 .ٕٔ د.ط، ،شواذ القراءات، كرماينالك  .ُْ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، بن خالويوا انظر:(ُ) 
 .ّٗ /ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت، ك     

 .ّٗ /ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت، . ك ُٕٗ/ُ، ُ، طإعراب القراءات الشواذالعكربم، انظر: (ِ) 
 .ٕ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ّ)
 رة.، كّٔا قرأتي على شيخي للعشْٕٖ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، انظر: (ْ) 
 مختصر في شواذ ، ابن خالويوك  .ْٕٖ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، ك  .ّٖٗ /ُ ،ُ، طإتحاف فضالء البشرالبنا، انظر: (ٓ) 
 .ٕٔ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ُْ د.ط، ،القرآن    

 ا لقتادة بالياء.، كنسبهٕٔ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ُْ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، انظر: ابن خالويو(ٔ) 
 .ُٕٗ/ُ، ُ، طإعراب القراءات الشواذالعكربم،  انظر:(ٕ) 



  َُّ 
 

 [ ٛٚ البقرة:]       ڍٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڍ رابعة: في قولو تعالى:المسألة ال
خفيفة الياء؛ حذفوا إحدل    ڍ إآلَّ أىمىاينى ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: " كقرأ أبو جعفر كشيبة كاألعرج: 

 .(ُ)الياءين استخفافنا"

 القول في المسألة:
، كاٟتسن (ّ)، ككافقو شيبة(ِ)بتخفي  الياء: متواترة، قرأ ّٔا من العشرة أبو جعفر   ڍ أىمىاينى ڍالقراءة  -ُ

، كأيب حيوة، كاألعمش، كابن سلماف عن أيب عمرك، كابن (ٔ)، كابن ىرمز(ٓ)، كاألعرج(ْ)ٓتبلؼ
 .(ٕ)شاذاف
 .(ٖ)بتشًديد الياء: متواترة، قرأ ّٔا بقية العشرة   ڍ  ٺ   ڍكالقراءة  -ِ

إآلَّ ڍع أمنيَّة، كالقراءة األصل، كاألماينُّ: ٚت؛ على التثقيلب   ڍ  ٺ  ٺ   ڍالقراءة  التوجيو:
 .(ٗ)بياء كاحدة مفتوحة؛ للتخفي ، كاحملذكفة الياء الزائدة األكىل كقراطيس   ڍأىمىاينى 

نسب القراءة بالتخفي  نسبة صحيحة إال أنو أنقص نسبتها، كمل  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
 ينسب القراءة بالتشديد، كمل حيكم على القراءتُت.

                                                           
 .ٖ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ُ)
 . ُِٖ، ُِٕ/ ِ د.ط، ،نشر في القراءات العشرال، بن اٞتزرماانظر: (ِ) 
 .ٕٔ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ْٕٖ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، ك  .ْٗ /ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت، انظر: (ّ) 
 ، كنسبها ابن جٌٍت إىل اٟتسن ببل خبلؼ.ْٕٖ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، ك  .ْٗ /ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت، انظر: (ْ) 
 .ْٗ /ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت، انظر: (ٓ) 
  .ٕٔ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماين انظر:(ٔ) 
 .ْٕٖ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، انظر: (ٕ) 
 . ُِٖ، ُِٕ/ ِ د.ط، ،نشر في القراءات العشرال، بن اٞتزرمانظر: ا(ٖ) 
 .َُٖ /ُ، ُ، طإعراب القراءات الشواذالعكربم، ك  .ْٗ /ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت، انظر: (ٗ) 



  َُْ 
 

 :من سورة البقرة ڇٙٔٔڇ إلى اآلية ڇ ٔٛڇاآلية من القراءات اني: المبحث الث

 :من سورة البقرة ڇ  ٙٛڇ إلى اآلية ڇ ٔٛڇ من اآلية  : القراءاتاألولالمطلب 

 [ ٔٛ البقرة:]       ڍڱ  ڱ  ڱ     ں   ں  ڻ   ڻ  ڍ ولى: في قولو تعالى:المسألة األ
 .(ُ)باٞتمع، الباقوف باإلفراد"   ڍ كاتيوي خىًريئى ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: " كقرأ نافع: 

 القول في المسألة:
 متواترة، قرأ ّٔا نافع كأبو جعفر.باٞتمع:    ڍ خىًريئىاتيوڍالقراءة  -ُ
 .(ِ)باإلفراد: متواترة، قرأ ّٔا الباقوف من العشرة   ڍڻ  ڍكالقراءة  -ِ

كوف للشيء ا١تنفرد، كإمنا تكوف ، ألف اإلحاطة ال تباٞتمع   ڍ خىًريئىاتيوڍالقراءة  التوجيو:
( أم داركا بو، كال يقاؿ: )أحاطى زيده بعمروك(، كجاء يف تفسَت  ألشياء، كقولك:) أىحاطى الناسي بفبلفو

   ڍڻ   ڍكالقراءة ا٠تريئة أهنا الكبائر، أم أحاطت بو كبائر ذنوبو، فتتناسب مع ىذه القراءة، 
على اإلنساف؛ لذلك جاز أف ييقاؿ: )أحاطت بو ، ألف ا٠تريئة ليست بشخص، كاشتملت باإلفراد

الشرؾ الذم ىو أم:         ڍں  ڻ   ڻ   ڍ خريئتو(، كقد جاء يف تفسَت ا٠تريئة بالشرؾ 
 .(ّ)سيئة

أنقص النسبة يف القراءة باٞتمع حيث اقتصر على نافع كمل يذكر  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
 .معو أبا جعفرو، كمل حيكم على القراءتُت

                                                           
 .ُّ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ُ)
 .ُِٖ/ ِ د.ط، ،نشر في القراءات العشرال، بن اٞتزرماانظر: (ِ) 
 .َُِ، ٓ، طحجة القراءاتزرعة،  وأبانظر: (ّ) 



  َُٓ 
 

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ڍ ثانية: في قولو تعالى:المسألة ال

 [ ٖٛ البقرة:]       ڍۉ  ې  ې  ې    ې  ى  
على النهي... قراءة ابن كثَت كٛتزة    ڍال تػىٍعبيديكا ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: " كقرأ أييٌب كابن مسعود: 

بفتح اٟتاء كالسُت...    ڍ  حىسىننا ڍفل... كقرأ ٛتزة كالكسائي: بالياء من أس   ڍ يػىٍعبيديكفى ڍكالكسائي: 
بضمتُت؛ مثل اٟتيليم" ڍحيسينناڍكقرأ عيسى بن عمر: 

(ُ). 

 القول في المسألة:
  كٛتزة كالكسائي.بالياء: متواترة، قرأ ّٔا ابن كثَت   ڍ يػىٍعبيديكفى ڍالقراءة  -ُ
 .(ِ)بقية العشرة بالتاء: متواترة، قرأ ّٔا   ڍ ٴۇ  ڍكالقراءة  -ِ

 .(ّ)ابن مسعود ْتذؼ النوف: شاذة، ركيت عن   ڍتػىٍعبيديكاڍكالقراءة  -ّ

  أ ّٔا ٛتزة كالكسائي كيعقوب كخل .بفتح اٟتاء كالسُت: متواترة، قر    ڍ  حىسىننا ڍالقراءة  -ْ
 .(ْ)بضم اٟتاء كإسكاف السُت: متواترة، قرأ ّٔا الباقوف من العشرة   ڍى    ڍكالقراءة  -ٓ
 .(ٔ)، عراء بن عيسى(ٓ)عيسى بن عمر بضم اٟتاء كالسُت: شاذة، ركيت عن   ڍحيسينناڍكالقراءة  -ٔ

ۇ   ۇ  ۆ  ڇ   ؛ على ردّْه إىل لفظ الغيبة الذم قبلو  ڍ الى يػىٍعبيديكفى  ڍالقراءة بالياء  التوجيو:

اٟتمل ؛ ببالتاء   ڍ ۈ  ٴۇ  ڍ[، كالقراءة ّٖالبقرة: ] ڇۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ
     ڇەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ڇعلى ا٠تراب، كعلى ما بعده من ا٠تراب 

                                                           
 .ُٔ-ُّ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ُ)
 .ْٖٓ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، . ك ُِٖ/ ِ  د.ط، ،نشر في القراءات العشرال، بن اٞتزرماانظر: (ِ) 
 كمل أق  فيما لدٌم من  .ٖٔ .ط،د ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ُٓ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، انظر: ابن خالويو(ّ) 
 ،معجم القراءات، مصادر القراءات على من نسبها إىل أييٌب، كنسبها إليو ا٠تريب يف معجم القراءات، انظر: ا٠تريب     
 .ُّٖ /ُ، ُط     
 .ُِٖ/ ِ د.ط، ،نشر في القراءات العشرال، بن اٞتزرماانظر: (ْ) 
 .ٖٔ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين(ٓ) 
 .ُٓ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، انظر: ابن خالويو(ٔ) 



  َُٔ 
 

 ڇې    ې  ى  ى  ائ   ڇ [، ككقوع األمر بعده يدؿ على قوة ا٠تراب ّٖالبقرة: ]

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڇ  ، كمثلو قولو تعاىل:بالياء؛ على النهي   ڍال تػىٍعبيديكا ڍكالقراءة  ، (ُ)[ّٖالبقرة: ]

، (ِ)[ْٗالنساء: ] ڇھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ڇ  [ُْٓالبقرة: ] ڇپ  پ  پ 
أراد ا١تصدر    ڍى    ڍأراد )قوالن حىسىننا( فأقاـ الصفة مقاـ ا١توصوؼ، كالقراءة    ڍ  حىسىننا  ڍكالقراءة 

بضمتُت    ڍحيسينناڍ[، كالقراءة ٖالعنكبوت: ] ڇٺ  ٺ     ٺ   ٺ ڇ  كاالسم، كدليلو قولو تعاىل:
فيو كما ييقاؿ: ) حيٍلم كحيليم( لغة

(ّ). 

نسبة صحيحة، كمل ينسب  بالياء   ڍ الى يػىٍعبيديكفى ڍالقراءة نسب  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
بالنهي حيث نسبها البن مسعود كأييٌب    ڍال تػىٍعبيديكاڍ، كزاد يف نسبة القراءة بالتاء   ڍ ۈ  ٴۇڍالقراءة 

فلم    ڍ  حىسىننا ڍالقراءة ادر القراءات منسوبة ألييٌب، كأنقص النسبة يف كمل أق  عليها فيما لدٌم من مص
فلم يذكر عراء    ڍحيسينناڍ، كأنقص نسبة القراءة   ڍى ڍالقراءة  كمل ينسبيذكر يعقوب كخل ، 

 بن عيسى، كمل يوضح حكم أمٍّ من القراءات.

 [ ٗٛ البقرة:]       ڍٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  ڍ ثالثة: في قولو تعالى:المسألة ال
، كقرأ طلحة بن ميصىٌرؼ كشعيب بن أيب ٛتزة بضم الفاء،   ڍ ال تىٍسًفكيوفى ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: " 
 .(ْ)بضم التاء كتشديد الفاء كفتح السُت"   ڍ تيسىفّْكوفى  ڍكىي لغة؛ كأبو هنيك: 

 

 

 

                                                           
 .َِٓ، ِْٗ/ ُ د.ط، ،الكشف عن وجوه القراءات، القيسيانظر: ( (ُ

   .ْٕ /ُ ،ُ، طإمالء ما من بو الرحمنالعكربم، . ك ُِٖ، ُُٖ/ُ، ُ، طإعراب القراءات الشواذالعكربم، انظر: (ِ) 
 .ْٖ، ّٖ/ُ ،ْ، طالحجة في القراءات السبع، بن خالويوا. ك ُِٗ /ِ، ُ، طسبعةالحجة للقراء ال، فارسيالانظر: (ّ) 
 .  ْٕ /ُ ،ُ، طإمالء ما من بو الرحمنالعكربم، ك     

 .ُٕ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ْ) 



  َُٕ 
 

 القول في المسألة:
 . (ُ)السُت ككسر الفاء ٥تٌففة: متواترة، قرأ ّٔا العشرةبفتح التاء كتسكُت    ڍ تىٍسًفكيوفى ڍالقراءة  -ُ
بفتح التاء كتسكُت السُت كضم الفاء ٥تٌففة: شاذة، ريًكيت عن   ڍ تىٍسفيكيوفى ڍكالقراءة  -ِ

طلحة بن  
  .(ِ)مصرؼ بالوجو األكؿ عنو

أيب هنيك، كطلحة بضم التاء كتشديد الفاء كفتح السُت: شاذة، ريًكيت عن    ڍ تيسىفّْكوفى ڍكالقراءة  -ّ
 .(ّ)بن مصرؼ بالوجو الثاين

أصل الفعل: سىفىكى يىٍسًفكي سىٍفكنا، بالتخفي ؛ على أف   ڍ ال تىٍسًفكيوفى ڍالقراءة  التوجيو:
 ال ڍكالسَّفك: اإلراقة كاإلجراء لكل مائع؛ كالسَّفاؾ: السَّفاح، كىو القادر على الكبلـ، كالقراءة 

 .(ْ)ثَتللتك؛ بالتشديد   ڍ تيسىفّْكوفى 

القراءة ك نسب بكسر الفاء،    ڍ ال تىٍسًفكيوفى ڍالقراءة مل ينسب  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
طلحة بن ميصىٌرؼ كشعيب بن أيب ٛتزة، كمل أجدىا يف مصادر بضم الفاء إىل    ڍ ال تىٍسفيكيوفى ڍ

بتشديد الفاء،    ڍ تيسىفّْكوفى  ال ڍكأنقص النسبة يف القراءة القراءات اليت كقفت عليها منسوبة لشعيب، 
 فلم يذكر طلحة بن مصرؼ يف موافقتو أليب هنيك يف كجهو الثاين، كمل يوضح حكم ٚتيع القراءات. 

                                                           
 كّٔا قرأت ٢تم على شيخي. (ُ) 
 من نسبها إىل شعيب بن أيب  مصادر القراءات علىمن  فيما لدمٌ  كمل أق  .ٖٔ د.ط، ،شواذ القراءات، لكرمايناانظر: (ِ) 
 .ُُْ/ ُ، ُط ،معجم القراءات، انظر: ا٠تريبكنيًسبىت إليو يف معجم القراءات، ٛتزة،      
  .َٖ/ُ ،ِط ،معجم القراءات ،عمر كمكـرك      

 .ٖٔ  د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين(ّ) 
"د.، لسان العربانظر: ابن منظور، (ْ)   .ََِّ/ ّ، ط، مادة: "سىفىكى



  َُٖ 
 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ڍ رابعة: في قولو تعالى:المسألة ال

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ   ڃڃ  ڃ  ڃ  

ڍ  ڌ      ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   چ  چ   چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

 [ ٘ٛ البقرة:]       ڍک  کک   ک  گ  گ    گ  گ  
بضم التاء مشٌددنا... كقرأ أىل ا١تدينة كأىل مكة:    ڍ تػيقىتػّْليوفى  ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: " كقرأ الزٍُّىرٌم: 

كاألصل تتظاىركف. كقرأ الكوفيوف:  بالتشديد، يدغموف التاء يف الظاء لقرّٔا منها؛   ڍ تىظَّاىىريكفى ڍ
ما عدا ٛتزة    ڍ أيسىارىلڍ... كقراءة اٞتماعة:    ڍ تىظَّهَّريكفى عىلىيًهمڍ٥تٌففنا... كقرأ قتادة:    ڍ تىظىاىىريكفى ڍ

 فيػيرىدُّك ڍ...   ڍ تػىٍفديكىيمڍكذا قرأ نافع كٛتزة كالكسائي، كالباقوف:     ڍ تػيفىاديكىيمڍ...  ڍأىٍسرىلڍفإنو قرأ: 
 .(ُ)بالتاء على ا٠تراب"   ڍ تػيرىدُّكفڍبالياء قراءة العامة، كقرأ اٟتسن:    ڍ

 القول في المسألة:
مضمومة: متواترة، قرأ ّٔا بفتح التاء كإسكاف القاؼ بعدىا تاء ٥تففة    ڍٿ   ڍالقراءة  -ُ

 .(ِ)العشرة
ددة مكسورة: شاذة، ركيت عن بضم التاء كفتح القاؼ كبعدىا تاء مش   ڍ تػيقىتػّْليوفى  ڍكالقراءة  -ِ

 .(ّ)اٟتسن

 رأ ّٔا عاصم كٛتزة كالكسائي كخل .بالتخفي : متواترة، ق   ڍ تىظىاىىريكفى  ڍالقراءة  -ّ
 .(ْ)بالتشديد: متواترة، قرأ ّٔا الباقوف من العشرة   ڍ تىظَّاىىريكفى ڍكالقراءة  -ْ

                                                           
 .ُِ -ُٖ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ُ)
 كّٔا قرأتي على شيخي للقراء العشرة.(ِ) 
 ،البدور الزاىرة. القاضي، َُْ/ ُ، ُ، طإتحاف فضالء البشركالبنا،  .ٖٔ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين(ّ) 
  ن مصادر القراءات على من نسبها إىل الزىرم، كنيًسبت إليو يف معجم القراءات، انظر: كمل أق  فيما لدٌم م .ُّ ،ُط     
 .ُٖ /ُ ،ِ، طمعجم القراءات ،عمر كمكـر. ك ُِْ/ ُ، ُط ،معجم القراءات ،ا٠تريب     
 .َُْ/ ُ، ُ، طإتحاف فضالء البشر. كالبنا، ُِٓ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، انظر:  (ْ)



  َُٗ 
 

، (ِ)، ك٣تاىد(ُ)ركيت عن قتادة، كالزىرم بتشديد الظاء كا٢تاء: شاذة،   ڍ تىظَّهَّريكفى ڍكالقراءة  -ٓ
كالضرير عن يعقوب، كخارجة عن نافع، كإسحاؽ بن إسرائيل عن عبد الوارث، كالشيزرم، كقتيبة عن 

 .(ّ)أيب جعفر

 .كزف فػىٍعلىى: متواترة، قرأ ّٔا ٛتزة   ڍأىٍسرىلڍالقراءة  -ٔ

: متواترة، قرأ ّٔا ا   ڍ أيسىارىلڍكالقراءة  -ٕ  . (ْ)لباقوف من العشرةكزف فػيعىاىلى

كأبو جعفر كٛتزة بضم التاء كفتح الفاء كأل  بعدىا: متواترة، قرأ ّٔا نافع    ڍ تػيفىاديكىيمڍالقراءة  -ٖ
 كالكسائي كيعقوب.

 . (ٓ)بفتح التاء كتسكُت الفاء: متواترة، قرأ ّٔا الباقوف من العشرة   ڍ تػىٍفديكىيمڍكالقراءة  -ٗ

 .(ٔ)بالياء: متواترة، قرأ ّٔا العشرة   ڍ يػيرىدُّكفڍالقراءة  -َُ

، كاألعرج، كأيب رجاء ٓتل  (ٖ)، كالسلمي(ٕ)بالتاء: شاذة، ركيت عن اٟتسن   ڍ تػيرىدُّكفڍكالقراءة  -ُُ
، كابن كيسة عن الزيات، كجبلة عن ا١تفضل، كأباف، كالكسائي، كميمونة (ٗ)عنو، كا١تفضل عن عاصم

 .(َُ)عن أيب جعفر

                                                           
  .ٖٔ د.ط، ،شواذ القراءات، ماينانظر: الكر (ُ) 
  .ٖٔد.ط،  ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ْٖٖ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، انظر: (ِ) 
 .ْٖٖ، ُ، طالكاملا٢تذيل، انظر: (ّ) 
 .َِْ، َُْ/ ُ، ُ، طإتحاف فضالء البشر. كالبنا، ُِٓ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، انظر:  (ْ)
  .َِْ، َُْ/ ُ، ُ، طإتحاف فضالء البشر. كالبنا، ُِٓ، ُط ،ريب النشرتقابن اٞتزرم، انظر: انظر:  (ٓ)
 كّٔا قرأت ٢تم على شيخي. (ٔ) 
 .ٖٔ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ْٖٖ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، انظر: (ٕ) 
 .ٖٔ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين(ٖ) 
 .ٖٔ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماين انظر:(ٗ) 

 .ْٖٖ، ُ، طالكاملا٢تذيل،  انظر:(َُ) 



  َُُ 
 

بالتشديد؛    ڍ  تػيقىتػّْليوفى  ڍكالقراءة بالتخفي ؛ على األصل،    ڍٿ   ڍالقراءة  التوجيو:
، أراد تتظاىركف بتاءين، فحذؼ إحدل التاءين ٗتفيفنا، بالتخفي    ڍ تىظىاىىريكفى  ڍكالقراءة ، (ُ)للتكثَت
ككذلك يف  أراد تتظاىركف أيضنا، فأسكن الثانية كأدغمها يف الظاء، بالتشديد   ڍ تىظَّاىىريكفى ڍكالقراءة 

ڦ   ڍ، كالقراءة (ِ)القراءة بتشديد الظاء كا٢تاء كفتحهما، كمعنىاىا كاحد كىو التعاكف كالتناصر

باألل  فيهما، على أنو ٍٚتع اٞتٍمع، كجعل )تفادكىم( فعبلن من اثنُت، ألف الفداء مبٍت    ڍڄ  
على أف ٚتع )أسَت(  على األخذ كالعراء، فجعلو من باب ا١تفاعلة، كالقراءة ْتذؼ األل  فيهما

أىٍسرىل، كمريض كمىٍرضىى، كجعل الفعل من فدل يفدم، كمن قرأ ْتذؼ األل  يف أحدمها كإثباهتا يف 
، ڍ مىن يػٍَّفعىلڍبالياء على الغيبة؛ ٛتبلن على    ڍ يػيرىدُّكف ڍالقراءة ك ، (ّ)اآلخر؛ عمبلن بالوجهُت السابقُت

؛ ٛتبلن على ما قبلو؛ ألف اآلية من بدايتها يف سياؽ بالتاء على ا٠تراب   ڍ تػيرىدُّكفڍالقراءة ك 
 .(ْ)ا٠تراب

بالتشديد للزىرم كليست قراءتو، كلكنها قراءة    ڍ  تػيقىتػّْليوفى  ڍالقراءة نسب  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
   ڍ تىظَّاىىريكفى ڍكأنقص نسبة القراءة بالتخفي ،    ڍٿ   ڍاٟتسن البصرم، كمل ينسب القراءة 

لتشديد، فنسبها إىل أىل مكة كا١تدينة كىم نافع كأبو جعفر كابن كثَت، كمل يذكر معهم أبا عمروك با
   ڍ تىظَّهَّريكفى  ڍبالتخفي ، نسبة صحيحة، كأنقص النسبة يف    ڍ تىظىاىىريكفى  ڍكيعقوب، كنسب القراءة 

لقراءة، كنسب القراءتُت بتشديد الظاء كا٢تاء، فنسبها لقتادة كحده، كمل يذكر من كافقو على ىذه ا
فلم يذكر أبا جعفر    ڍ تػيفىاديكىيمڍنسبة صحيحة، كأنقص النسبة يف القراءة    ڍ أيسىارلڍ ، ك  ڍأىٍسرىلڍ

بالتاء فنسبها إىل اٟتسن كحده كمل يذكر من    ڍ تػيرىدُّكفڍأنقص النسبة يف القراءة كيعقوب، كذلك 
 .كافقو عليها، كمل حيكم على أمٍّ من القراءات

                                                           
 .ُٖٔ/ُ، ُ، طإعراب القراءات الشواذالعكربم، انظر: (ُ) 
 .َُْ/ ُ، ُ، طإتحاف فضالء البشر. كالبنا، ْٖ ،ّ، طالحجة في القراءات السبع، بن خالويواانظر: (ِ) 
 .َِْ، َُْ/ ُ، ُ، طإتحاف فضالء البشر. كالبنا، ْٖ ،ّ، طالحجة في القراءات السبع، بن خالويواانظر: (ّ) 
   .ْٕ /ُ ،ُ، طإمالء ما من بو الرحمنالعكربم، . ك ُِٖ، ُُٖ/ُ، ُ، طإعراب القراءات الشواذالعكربم، انظر: (ْ) 



  ُُُ 
 

 :من سورة البقرة ڇ ٜ٘ڇ  إلى اآلية ڇ ٚٛڇ المطلب الثاني: القراءات من اآلية 

﮲   ڍولى: في قولو تعالى:المسألة األ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ 

﮷    [ ٚٛ البقرة:]       ڍ﮳ ﮴   ﮵  ﮶ 

ا أضاؼ إىل حرفُت، قاؿ القرطيب رٛتو اهلل: " يقاؿ: ريسيل كريٍسل لغتاف ... ككاف أبو عمرك خيف  إذ
  ڍ آيىٍدناهڍ أم: قوَّيناه، كقرأ ٣تاىد كابن ٤تيصن:  ڍ أىيٍَّدناهڍ كيثقل إذا أضاؼ إىل حرؼ كاحد... ك

 .(ُ)با١تد"

 القول في المسألة:
بتسكُت السُت: متواترة، قرأ ّٔا أبو عمرك، كفيما كقع مضافنا إىل ضمَت على    ڍ ريٍسلينىاڍالقراءة  -ُ

 .  ڍريٍسليهيمڍ،   ڍ ٍسليكيمري ڍحرفُت، ٨تو: 
 .(ِ)بضمّْ السُت: متواترة، قرأ ّٔا بقية العشرة   ڍ  ريسيلينىا ڍكالقراءة  -ِ
 . (ّ)با٢تمز كتشديد الياء: متواترة، قرأ ّٔا العشرة   ڍ ﮴ ڍالقراءة  -ّ
 .(ٓ)د، ك٣تاى(ْ)با١تد كٗتفي  الياء: شاذة، ركيت عن ابن ٤تيصن   ڍ كىآيىٍدنىاهي ڍكالقراءة  -ْ

بإسكاف السُت؛ لروؿ الكلمة ككثرة اٟتركات استثقل اٟتركة بعد    ڍ ريٍسلينىاڍالقراءة  التوجيو:
بضمّْ السُت؛ على األصل، ألف بناء )فػىعيوؿ، كفىًعيل( على    ڍ ريسيلينىاڍضمتُت؛ فأسكن السُت، كالقراءة 

)فػيعيل( كمل تدع ضرركة إلسكاهنا فًتكوا الكلمة على بينيتها
بدكف مد البدؿ    ڍ ﮴ ڍكالقراءة: ، (ٔ)

، كاٍلعىاب، كمثلو قولو تعاىل: ڦ   ڦ  ڇ  )أيٍَّدناه( فعَّلناه؛ من اأٍلىٍيًد كاآلًد، كىو القوة، ٨تو: العىٍيبي

                                                           
 .ُِ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ُ) 
 .ُِْ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، انظر:  (ِ)
 كّٔا قرأتي على شيخي للقراء العشرة.(ّ) 
 .َّْ/ ُ، ُ، طإتحاف فضالء البشركالبنا،  .ُٓ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، ر: ابن خالويوانظ(ْ) 
 .ُٓ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، انظر: ابن خالويو(ٓ) 
 . ِِٓ، ٓ، طحجة القراءاتزرعة،  وأبانظر:  (ٔ)



  ُُِ 
 

با١تد، صحَّح العُت؛ ألنو إذا صحت العُت يف    ڍ آيىٍدنىاهي ڍ، كالقراءة [َُُا١تائدة: ] ڇڦ   ڄ 
  .(ُ)١تا كاف يلـز من توايل اإلعبللُت   ڍ آيىٍدنىاهي ڍها يف مثل: أجود، كأطيب، لـز تصحيح

إىل أيب عمرك نسبة صحيحة،  اإلسكافب   ڍ ريٍسلينىاڍنسب القراءة  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
با١تد نسبة صحيحة، كمل ينسب    ڍ آيىٍدنىاهي ڍبضم السُت، كنسب القراءة    ڍ  ريسيلينىا ڍكمل ينسب القراءة 

 ببل مدٍّ، كمل حيكم على أمٍّ من القراءات.   ڍ ﮴ ڍءة القرا

 [ ٛٛ البقرة:]       ڍې   ې  ىى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ڍثانية: في قولو تعالى:المسألة ال
بسكوف البلـ ٚتع أىٍغلى ... كقرأ ابن عباس كاألعرج كابن    ڍى ې ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: " 

 .(ِ)ـ"بضم البل   ڍ غيلي ه  ڍ٤تيصن: 

 القول في المسألة:
 .(ّ)بسكوف البلـ: متواترة، قرأ ّٔا العشرة   ڍى ڍالقراءة  -ُ
، (ٓ)، كابن عباس(ْ)ابن ٤تيصن، كاٟتسن بضم البلـ: شاذة، ركيت عن   ڍ غيلي ه  ڍكالقراءة  -ِ

 ، كالزىرم، كأٛتد بن موسى عن زباف، كصدفة بن عبد اهلل بن كثَت عن(ٔ)كاللؤلؤم عن أيب عمرك
 .(ٕ)أبيو، كابن مقسم

                                                           
  .ُْٗ/ ِ، ُط ،الحجة للقراء السبعة، انظر: الفارسي(ُ) 
 .ِِ/ ِ، ُ، طحكام القرآنالجامع ألالقرطيب، (ِ) 
 كّٔا قرأتي على شيخي للقراء العشرة.(ّ) 
 ، كذكر الكرماين البن ٤تيصن كجهنا آخرٗٔ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ْٖٗ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، انظر: (ْ) 
 بالفتح كالتشديد )غيلَّ (.     

 .ٗٔ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين(ٓ) 
 .ُٓ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، بن خالويوانظر: ا(ٔ) 
 كمل أق  فيما لدٌم من مصادر القراءات على من نسبها لؤلعرج، كنيًسبىت إليو يف .ْٖٗ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، انظر: (ٕ) 
 .ٖٓ، ِ، طمعجم القراءات ،عمر كمكـرمعجم القراءات، انظر:     



  ُُّ 
 

، كأف يكوف ٚتع أىٍغلىٍ ،    ڍى ڍالقراءة  التوجيو: بإسكاف البلـ؛ على جواز إسكاف ا١تضمـو
، أم قلوبنا أىٍكًعيىةه للعلم   ڍ غيلي  ڍكالقراءة مثل أىٍٛتىر، كٛتيٍر،  ؼه بالضم، على أنو ٚتع ًغبلى

(ُ). 

، كأنقص من النسبة كزاد فيها يف بسكوف البلـ   ڍى ڍ مل  ينسب القراءة  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
كاللؤلؤم عن أيب عمرك، كالزىرم، كأٛتد  اٟتسن،، فزاد األعرج، كأنقص بضم البلـ   ڍغيلي و ڍالقراءة 

 كمل يوٌضح حكم القراءتُت.بن موسى عن زباف، كصدفة بن عبد اهلل بن كثَت عن أبيو، كابن مقسم، 

 [ ٜٛ البقرة:]       ڍٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ        ڍالى:ثالثة: في قولو تعالمسألة ال
نعت لكتاب؛ كجيوز يف غَت القرآف نصبو على اٟتاؿ؛       ڍٻ  ٻ  پ  پ        ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: " 

ككذلك ىو يف مصح  أييبىٌ بالنصب فيما ريًكمى"
(ِ). 

 القول في المسألة:
 .(ّ)تواترة، قرأ ّٔا العشرةبالرفع: م   ڍپ ڍالقراءة  -ُ
قنا ڍكالقراءة  -ِ  .(ٓ) كابن مسعود، (ْ) بالنصب: شاذة، ركيت عن ابن أيب عبلة   ڍميصىدّْ

قنا ڍ  ؛ على أنو صفة لكتاب، كالقراءةبالرفع   ڍپ  ڍالقراءة  التوجيو: بالنصب؛ على    ڍميصىدّْ
 .(ٔ)ا١تعرفةأنو حاؿ من الضمَت يف اٞتار؛ أك أنو كص  للنكرة فقربت من 

                                                           
 .ُٕٖ/ُ ،ُ، طإعراب القراءات الشواذالعكربم، انظر: (ُ) 
 .ِّ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ِ) 
 كّٔا قرأتي على شيخي للقراء العشرة.(ّ) 
 .ٗٔ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماين انظر:(ْ) 
 أق  عليها منسوبة إىل أييٌب كنسبها القرطيب إىل مصح  أييبىٌ، كمل  .ُٓ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، ابن خالويوك  انظر:(ٓ) 
 .َُٓ/ ُ، ُط ،معجم القراءات، لدٌم من مصادر القراءات، كنيًسبت إليو يف معجم القراءات، انظر: ا٠تريب فيما    
 .ٖٔ /ُ ،ِ، طمعجم القراءات ،عمر كمكـرك     

 .ُٖٖ/ُ، ُ، طإعراب القراءات الشواذالعكربم، انظر: (ٔ) 



  ُُْ 
 

بالرفع، كمل يبُت حكمها، كأنقص من النسبة    ڍپ ڍمل ينسب القراءة  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
قنا ڍكزاد فيها يف القراءة  بالنصب، فزاد أيبػىيِّا، كأنقص ابن أيب عبلة، كابن مسعود، كحكم عليها    ڍميصىدّْ

 باٞتواز يف غَت القرآف، كىي قراءة شاذة.

 [ ٜٓ البقرة:]  ڇڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ڇ  رابعة: في قولو تعالى:لالمسألة ا

٥تٌففنا، ككذلك    ڍ يػيٍنزًؿى  ڃ ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: " كقرأ ابن كثَت كأبو عمرك كيعقوب كابن ٤تيصن: 
 . (ُ)"[ ّٕ :] األنعاـڇڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڇ ، كيف األنعاـ: [ ُِ :جراٟت] ڇڍ  ڍ  ڇ يف سائر القرآف، إال 

 في المسألة: القول
بالتخفي : متواترة، قرأ ّٔا ابن كثَت كأبو عمرك كيعقوب، كحيثما كقع إذا كاف    ڍ يػيٍنزًؿى ڍالقراءة  -ُ

، فهو [ ُِ :جراٟت] ڇڍ  ڍ  ڇ فعبلن مضارعنا أكلو تاءن أك ياءن أك نوننا مضمومة، إال يف قولو تعاىل: 
ۋ  ڇ كخل  يف سوريت لقماف كالشورل بالتشديد للجميع، ككافقهم من العشرة ٛتزة كالكسائي 

ڤ  ڤ  ڇ  ، كخال  أبو عمرك كيعقوب أصلهما يف قولو تعاىل: [ِٖالشورل: ، ك  ّْلقماف: ] ڇۋ

داه، كخال  ابن كثَت أصلو يف موضعي اإلسراء يف قولو تعاىل: ، فشدَّ [ ّٕ :] األنعاـڇڤ  ڤ  
﮲   ﮳        ڇ، كقولو: [ ِٖاإلسراء: ] ڇۀ  ۀ  ہ  ڇ ، [ ّٗاإلسراء: ] ڇ﮴ ۓ  ۓ 

ۉ  ۉ   ې  ڇ فشددمها، كخال  يعقوب أصلو يف ا١توضع األخَت من النحل كىو قولو تعاىل: 

 .(ِ)[، فشدَّده َُُالنحل: ] ڇې
 .(ّ)بالتشديد: متواترة، قرأ ّٔا الباقوف من العشرة   ڍڃ ڍكالقراءة  -ِ

(، كذلك كثَت بالتخفي  للمستقبل؛ على أنو    ڍ يػيٍنزًؿى ڍالقراءة  التوجيو: فعل رباعي من )أىنٍػزىؿى
ڤ  ڇ  ، كقولو:[ُالكه : ] ڇۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ڇ يف القرآف بإٚتاع مثل قولو تعاىل: 

                                                           
 .ِْ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ُ) 
 ق  عليها منسوبة البن ٤تيصنكمل أ .ُِٗ، ُِٖ/ ِ د.ط، ،نشر في القراءات العشرال، بن اٞتزرماانظر: (ِ) 
 .ُُٓ/ ُ، ُط ،معجم القراءات، فيما لدٌم من مصادر القراءات، كنيًسبت إليو يف معجم القراءات، انظر: ا٠تريب     
  .ٖٔ /ُ ،ِ، طالقراءات معجم ،عمر كمكـرك      

 .ُِٗ، ُِٖ/ ِ د.ط، ،نشر في القراءات العشرال، بن اٞتزرماانظر: (ّ) 
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؛ على أنو من الفعل )نزَّؿ(، كالتشديد يدؿ على بالتشديد   ڍڃ   ڍ[، كالقراءة ْآؿ عمراف: ] ڇڤ
 .(ُ) د شيءالتكرير يف الفعل، بتكرار النزكؿ كمداكمتو شيئنا بع

بالتخفي ، كعٌمم    ڍ يػيٍنزًؿى ڍزاد ابن ٤تيصن يف النسبة للقراءة  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
القراءة بالتخفي  البن كثَت كأيب عمرك كيعقوب، كاستثٌت ٢تم موضعي اٟتجر كاألنعاـ فقط، كيفهم 

ا ما استثٍت لكل كاحدو منهم، منو أهنم يقرؤكف بالتخفي  يف غَت  ا١توضعُت، كىو غَت دقيق، كقد بينَّ 
 بالتشديد، كمل حيكم على القراءتُت.   ڍ ڃڍكمل ينسب القراءة 

 [ ٜٔ البقرة:]  ڇڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ڇ خامسة: في قولو تعالى:المسألة ال

قاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "كأصل )مًلى( ١تا، حذفت األل ؛ فرقنا بُت االستفهاـ كا٠ترب؛ كال ينبغي أف 
 .(ِ)و؛ ألنو إف كق  عليو ببل ىاء كاف ٟتننا، كإف كق  عليو با٢تاء زيد يف السواد"يوق  علي

 القول في المسألة:
 قرأ ّٔا يعقوب كالبزم ٓتل  عنهما.: متواترة،  ّٔاء السكت كقفنا  ڍًلمىوڍالقراءة  -ُ
١تيم بدكف ىاء كصبلن بإسكاف ا١تيم كقفنا: متواترة، قرأ ّٔا بقية العشرة، كبفتح ا   ڍ مًلى ڍكالقراءة  -ِ

  .(ّ)ٞتميع القراء

لبياف حركة ا١تيم، كخصو يف الوق ؛ ألف ا١تيم    ّٔاء السكت كقفنا؛ ڍًلمىوڍالقراءة  التوجيو:
، كالقراءة اتباعنا ٠تطّْ ا١تصح ؛ كألف الوق   بإسكاف ا١تيم من دكف ىاء كقفنا؛   ڍ مًلى  ڍ متحركة كصبلن

 .(ْ)بوعارض كسكوف ا١تيم عارض فلم يعتٌد 

مل ينسب القراءتُت، كمل يوضح حكمهما، كذكر أنو ينبغي عدـ  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
اختبارن دعت إليو اٟتاجة اضررارنا أك ا الوق  ّٔاء السكت، كالصحيح جواز ذلك إذا

(ُ). 

                                                           
 .َُّ-ُِٗ/ ُ د.ط، ،الكشف عن وجوه القراءات، القيسيانظر: ( (ُ

 .ِٔ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ِ) 
 .َُٗ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، انظر:  (ّ)
 .ِْٓ -ِّٓ /ُ د.ط، ،الكشف عن وجوه القراءات، القيسيانظر: ( (ْ
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 :من سورة البقرة ڇ ٘ٓٔڇ  إلى اآلية ڇ ٜٙڇ من اآلية  القراءاتالمطلب الثالث: 

 [ ٜٙ البقرة:]       ڍڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڍولى: في قولو تعالى:المسألة األ
أم: ٔتا يعمل ىؤالء الذين يود أحدىم أف يػيعىمَّرى       ڍڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: " 

 .(ِ)أل  سنة، كمن قرأ بالتاء فالتقدير عنده: قل ٢تم يا ٤تمد اهلل بصَت ٔتا تعملوف"

 القول في المسألة:
 بالتاء: متواترة، قرأ ّٔا يعقوب.   ڍ تػىٍعمىليوفى ڍلقراءة ا -ُ

 .(ّ)بالياء: متواترة، قرأ ّٔا بقية العشرة   ڍڈ   ڍكالقراءة  -ِ
أم: ٔتا يعمل ىؤالء الذين يود أحدىم أف يػيعىمَّرى أل        ڍڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڍ التوجيو:

   ڍ ٔتا تػىٍعمىليوفى ڍ، كالقراءة (ْ) ٔتا تعملوف"سنة، كالقراءة بالتاء فالتقدير: قل ٢تم يا ٤تمد اهلل بصَت
مل على ما قبلها من ا٠تراب يف قولو تعاىل:  ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڇ بالتاء؛ ٖتي

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڇكقولو تعاىل:  [،ْٗالبقرة: ] ڇڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

على أف اآليات يف سياؽ ا٠تراب [، ك٣تيء األمر بعدىا يدؿ  ٔٗالبقرة: ] ڇ ڄ  ڄ  ڄ      ڄڃ
ڎ   ڍكالقراءة  [، ٕٗالبقرة: ] ڇژ   ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ڇ كذلك يف قولو تعاىل: 

مل على ؛ بالياء   ڍڈ   البقرة: ] ڇٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڇ قولو تعاىل: ٖتي
 [.  ٔٗالبقرة: ] ڇڍڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڇ [، كقولو تعاىل: ٓٗ

 كٌجو القراءتُت، كمل ينسبهما، كمل يبُتّْ حكمهما. أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق

                                                                                                                                                                                     
 . َُٗ، ُط، تقريب النشر، انظر: ابن اٞتزرم( (ُ

 .ِٗ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ِ) 
 .ُِٓ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، انظر:  (ّ)
 .ِٗ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، انظر: (ْ) 
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ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ      ڍثانية: في قولو تعالى:المسألة ال

 [ ٜٛ البقرة:]       ڍہ  

فأما اليت يف هما السبلـ لغات؛ كلعلماء اللساف يف يف جربيل كميكائيل علي قاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "
كىي قراءة  ،بفتح اٞتيم ڍ يلربٍ جى ڍ: الثانية... كىي لغة أىل اٟتجاز ڍربيلجً ڍ: األكىل: فعشر جربيل

: رأيت النيب صلى اهلل عليو كسلم يف النـو كىو يقرأ كركم عن ابن كثَت أنو قاؿ ؛اٟتسن كابن كثَت
بياء بعد ا٢تمزة، مثاؿ جربعيل، كما  ڍ يلى ئً رى بػٍ جى ڍ: الثالثة، كذلكا  كميكائيل فبل أزاؿ أقرؤمها أبدن  جربيل

، ل مقصور، كىي قراءة أيب بكر عن عاصمعً رى بػٍ على كزف جى  ڍ لئً رى بػٍ جى ڍ: الرابعة... قرأ أىل الكوفة
بأل  بعد الراء  ڍ ائلجربى ڍالسادسة: ، د البلـ، إال أنو شدَّ ا٠تامسة: مثلها، كىي قراءة حيِت بن يعمر

، بياءين بغَت مهزة ڍ ييلاجرب ڍالثامنة: ، السابعة: مثلها، إال أف بعد ا٢تمزة ياء، كّٔا قرأ عكرمة ،ث مهزة
مع مهزة مكسورة بعدىا ياء  بفتح اٞتيم ڍ ُتئً رى بػٍ جى ): التاسعةا، ا قرأ األعمش كحيِت بن يعمر أيضن كّٔ
 ...كىي لغة بٍت أسد ،ةم كتسكُت الباء بنوف من غَت مهز بكسر اٞتي ڍ ينربًٍ جً ڍ: العاشرة، كنوف

بياء بعد  ڍ ميكائيلڍ : كالثانية، قراءة نافع ڍ ميكاييلڍكأما اللغات اليت يف ميكائيل فست: األكىل: 
 ،كىي قراءة أيب عمرك كحفص عن عاصم ،لغة أىل اٟتجاز ڍ ميكاؿڍالثالثة: ، قراءة ٛتزة ،ا٢تمزة

 ،كىي قراءة ابن ٤تيصن ؛مثل ميكعيل ڍ ميكئيلڍالرابعة: ... كركم عن ابن كثَت الثبلثة أكجو

: كما يقاؿ  ڍ ؿميكاءى ڍالسادسة: ، كىي قراءة األعمش باختبلؼ عنو ،بياءين ڍ ميكاييلڍ: ا٠تامسة
 .(ُ)"مزة مفتوحةؿ ّٔإسراءى 

 القول في المسألة:
ة بكسر اٞتيم: متواترة، قرأ ّٔا، نافع، كابن كثَت، كأبو عمرك، كحفص، كشعب   ڍلى ربيجً ڍالقراءة  -ُ

 .(ِ)ٓتل  عنو، كأبو جعفر، كيعقوب
 .(ُ)ابن كثَتبفتح اٞتيم: متواترة، قرأ ّٔا    ڍ يلى ربٍ جى ڍكالقراءة  -ِ

                                                           
 .ُّ -َّ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ُ) 
 .ُٔ، ُِٓ، ُط ،تقريب النشر ابن اٞتزرم،انظر:  (ِ)
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 .(ِ)ة، قرأ ّٔا ٛتزة، كالكسائي، كخل : متواتر يلى عً رى بػٍ جى على كزف    ڍ يلى ئً رى بػٍ جى ڍكالقراءة  -ّ
 .(ّ)شعبة يف الوجو الثاين عنو : متواترة، قرأ ّٔالعً رى بػٍ على كزف جى    ڍ لئً رى بػٍ جى ڍكالقراءة  -ْ
 .(ْ)حيِت بن يعمر: شاذة، ركيت عن لَّ عً رى بػٍ على كزف جى    ڍ لَّ ئً رى بػٍ جى ڍكالقراءة  -ٓ
فياض، كاٟتسن بن  : شاذة، ركيت عنكمهزة مكسورةبأل  بعد الراء    ڍ لائً رى جبػٍ ڍكالقراءة  -ٔ
كمل يقرأ كابن كثَت كما ذكر  ،(ٕ)كاٟتسن البصرم ،(ٔ)، كعن حيي بن يعمر كفياض بن غزكاف(ٓ)علي

  ،(ٖ)القرطيب، كمل أجدىا منسوبة لعكرمة كما ذكر القرطيب، كنسبها إليو ا٠تريب يف معجم القراءات
 .(ٗ)حيِت بن يعمربعدىا ياء: شاذة، ركيت عن  بأل  بعد الراء ث مهزة   ڍ ليائً رى بػٍ جى ڍكالقراءة  -ٕ
مل أجدىا منسوبة ليحي ك  ،(َُ)األعمش: شاذة، ركيت عن ةبياءين بغَت مهز    ڍ ييلاى جربٍ ڍكالقراءة  -ٖ

  .(ُُ)بن يعمر كنسبها إليو ا٠تريب يف معجم القراءات
 .(ُِ): شاذةمع مهزة مكسورة بعدىا ياء كنوف بفتح اٞتيم   ڍ ُتى ئً رى بػٍ جى ڍكالقراءة  -ٗ
 .(ُ): شاذةم كتسكُت الباء بنوف من غَت مهزةبكسر اٞتي   ڍ ُتى ئً رى بػٍ جً ڍكالقراءة  -َُ

                                                                                                                                                                                     
 . كذكر القرطيب أف قراءة اٟتسن كابن كثَت كىو غَت صحيح، ألف قراءة ُٔ، ُِٓ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، انظر:  (ُ)
  انظر: عمر  ،كنيًسبىت إىل اٟتسن يف معجم القراءات .َْٗ/ ُ، ُطإتحاف فضالء البشر،  اٟتسن )جربائل( انظر:      
 .ٖٗ/ُ ،ِ، طمعجم القراءات ،كمكـر     
 كّٔا قرأتي ٢تم على شيخي.(ِ) 
 .َْٗ/ ُ، ُطإتحاف فضالء البشر، . كالبنا، ُِٓ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، انظر:  (ّ)
 شواذ ، الكرماينك  .ُٓ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، ابن خالويوك  .ٕٗ/ُ د.ط، ،محتسبال، بن جٍتاانظر: (ْ) 
 .َٕ د.ط، ،القراءات    

 .ُٓ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، انظر: ابن خالويو(ٓ) 
 .ٕٗ/ُ د.ط، ،محتسبال، بن جٍتاانظر: (ٔ) 
 .َْٗ/ ُ، ُطإتحاف فضالء البشر،  انظر: البنا، (ٕ)
 .ُٖٓ /ُ ،ُط ،معجم القراءات، انظر: ا٠تريب (ٖ)
 .َٕ ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين(ٗ) 

 .َٕ د.ط، ،شواذ القراءات، كالكرماين .ٕٗ/ُ د.ط، ،محتسبال، بن جٍتا انظر:(َُ) 
 .ُٗٓ /ُ ،ُط ،معجم القراءات، انظر: ا٠تريب (ُُ)
 ، ذكرىا بالنوف عن بعض العرب كمل ينسبها ألحد من القراء.ُٔ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، انظر: ابن خالويو(ُِ) 
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كحفص عن كيعقوب عمرك  وأب: متواترة، قرأ ّٔا ببل مهز كال ياء بعدىا   ڍ اؿى يكى مً ڍالقراءة  -ُُ
 .(ِ)عاصم
 نافع، كأبو جعفر، كقنبل بوجو عنو،: متواترة، قرأ ّٔا ّٔمزة من غَت ياء   ڍ لى ئً ايكى مً ڍكالقراءة  -ُِ
 .(ّ)الباقوف من العشرقرأ ّٔا : متواترة، ّٔمزة بعدىا ياء   ڍ لى ئًيايكى مً ڍكالقراءة  -ُّ
 .(ْ)بياءين مكسورة فساكنة: شاذة، ركيت عن األعمش   ڍ يلى ايً يكى مً ڍالقراءة ك  -ُْ
 .(ٓ) : شاذةيلى عً كى يٍ مثل مً    ڍ يلى ئً يكى مً ڍكالقراءة  -ُٓ
 .(ٔ): شاذةيلعً ايكى مً ل ثٍ مً    ڍ يلى ايً يكى مً ڍكالقراءة  -ُٔ
 .(ٕ): شاذةتوحةّٔمزة مف   ڍ ؿى اءى يكى مً ڍكالقراءة  -ُٕ

بكسر اٞتيم كالراء، كحذؼ ا٢تمزة؛ جاء على كزف أبنية العرب،    ڍ ربيلجً ڍالقراءة  التوجيو:
مثل: )قنديل، كمنديل(، كالقراءة بغَت ذلك؛ ألنو جاء على غَت أبنية العرب؛ ليعلم أنو أعجمي خارج 

لى كزف أبنية العرب، كالقراءة بغَت على كزف )ًمٍفعىاؿ( جاء ع   ڍ اؿى يكى مً ڍعن أبنية العرب، كالقراءة 
 .(ٖ)ذلك؛ ألنو جاء على غَت أبنية العرب؛ ليعلم أنو أعجمي خارج عن أبنية العرب

                                                                                                                                                                                     
 النوف عن بعض العرب كمل ينسبها ألحد من القراء.، ذكرىا بالفتح بَٕ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين(ُ) 
 كّٔا قرأتي ٢تم على شيخي.(ِ) 
 . ُِٔ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، انظر:  (ّ)
 .ٕٗ/ُ د.ط، ،محتسبال، بن جٍتاانظر: (ْ) 
 ( لى ئً يكى مً كن بوزف )كابن ىرمز كاألعرج كل ابن ٤تيصنكمل أق  عليها منسوبة بالياء ألحد من القراء، كنسبها ابن جٍت إىل (ٓ) 
 ، كا٠تريب ،ٕٗ/ُ د.ط، ،محتسبال، بن جٍتانيسبت البن ٤تيصن يف معجم القراءات، انظر: ك  ياء. بدكف     
 .ّٗ /ُ ،ِط ،معجم القراءات، . كعمر، كمكـرُُٔ /ُ ،ُط ،معجم القراءات     
 ، ، انظر: ا٠تريبع كاألعمش يف معجم القراءاتكمل أق  على ىذه القراءة فيما لدٌم من مصادر القراءات، كنيسبت لناف (ٔ)
 .ِٗ /ُ ،ِط ،معجم القراءات، . كعمر، كمكـرَُٔ /ُ ،ُط ،معجم القراءات     
 ،معجم القراءات، كمل أق  عليها فيما لدٌم من مصادر القراءات، كذكرىا ا٠تريب بدكف نسبة، انظر: ا٠تريب (ٕ)
 . ُُٔ /ُ ،ُط    
 .ُٔٔ، ُٓٔ /ُ ،ِط ،في توجيو القراءات العشرالمغني ، انظر: ٤تيسن (ٖ)



  َُِ 
 

، نسب   ڍاؿيكى مً ڍكست لغات يف ،   ڍ ربيلجً ڍذكر عشر لغات يف كلمة  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
كمل يوٌفق يف نسبة  بعض القراءات، بعضها إىل القراء، كذكر بعضها بدكف نسبة، كأنقص النسبة يف

 البعض، كمل حيكم على أمٍّ من القراءات.

 [ ٓٓٔ] البقرة:   ڇۇ  ۇ  ۆ  ڇ  المسألة الثالثة: في قولو تعالى:

 .(ُ)ساكنة الواك فتجيئ ٔتعٌت بل" ڍ أىكٍ ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: " كقرأىا قـو 

 القول في المسألة:
 . (ِ): متواترة، قرأ ّٔا العشرةبفتح الواك   ڍۇڍ القراءة  -ُ
ا ڍكالقراءة  -ِ بإسكاف الواك: شاذة، ريًكيىت عن أيب السماؿ ڍ    أىٍك كيلَّمى

 .(ْ)، كالبصرم(ّ)

بفتح الواك؛ على األصل بفتح كاك العر ، كبإسكاف الواك؛    ڍۇڍ القراءة  التوجيو:
 .(ٓ)على أف أك ٔتعٌت بل

 نسب القراءتُت كمل يوضّْح حكمهما.مل ي أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ     ڍالمسألة الرابعة: في قولو تعالى:

 [ ٕٓٔ] البقرة:       ڍٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   
 بتخفي  ڍ كلىًكًن الشَّيىاًطُتي ڍكقرأ الكوفيوف سول عاصم:ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "كقرأىا قـو 

[  ُٕ] األنفاؿ: ڇڀ  ڀ  ڀ ڇ  ككذلك يف األنفاؿ: ڍ الشَّيىاًطُتي ڍوف من ، كرفع النڍلىًكنٍ ڍ

                                                           
 .ِّ/ِ، ُط ،الجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ُ) 
 كّٔا قرأت ٢تم على شيخي. (ِ) 
 .ٗٗ/ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت، . ُٕ د.ط، ،شواذ القراءاتلكرماين، ا انظر:(ّ) 
 . َْٗ، ُ، طالكاملا٢تذيل، انظر: (ْ) 
 .َُٗ/ ُ، ُ، طإعراب القراءات الشواذكالعكربم، . ٗٗ/ُ ،د.ط ،المحتسبابن جٍت، انظر: (ٓ) 
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ككافقهم ابن عامر، الباقوف بالتشديد كالنصب... قرأ ابن عباس كابن أىبٍػزىل كالضحاؾ كاٟتسن: 
 .(ُ)بكسر البلـ" ڍ اٍلمىًلكىُتڍ

 القول في المسألة:
، كرفع ڍ   لىًكنً ڍ بتخفي  النوف ككسرىا من  ڍ  اهللي رىمىىكلىًكًن  ڍ، كڍ    كلىًكًن الشَّيىاًطُتي  ڍالقراءة  -ُ
 .ا ابن عامر كٛتزة كالكسائي كخل : متواترة، قرأ ّٔڍ   اهللي  ڍ، كنوف لفظ اٞتبللة ڍ   الشَّيىاًطُتي  ڍ نوف 
، كنصب ڍ   نَّ لكً  ڍبتشديد النوف كفتحها من  ڍ   كلىًكنَّ اهللى رىمىى ڍ ك ڍ  كلىًكنَّ الشَّيىاطُتى  ڍكالقراءة  -ِ
 .(ِ): متواترة، قرأ ّٔا الباقوف من العشرةڍ   اهللى ڍ ، كنوف لفظ اٞتبللةڍ   الشَّيىاطُتى  ڍنوف 

 .(ّ)بفتح البلـ: متواترة، قرأ ّٔا العشرة ڍ  ٿ ڍالقراءة  -ّ
بكسر البلـ: شاذة، رىًكيىت عن اٟتسن ڍ   اٍلمىًلكىُتً  ڍكالقراءة  -ْ

زل ، كابن أىبٍ (ٓ)، ابن عباس(ْ)
، كقتيبة من طريق النهاكندم، كقتيبة بإسناده عن أيب جعفر، (ٕ)كقتيبة عن الكسائي ،(ٔ)كالضحاؾ

 .(ٖ)كابن حكيم عن مكي، كابن بكار عن دمشقي

كنصب االسم بعدىا؛ على أنو أتى بلفظ اٟترؼ على  ڍ  لىًكنَّ  ڍ القراءة بتشديد  التوجيو:
السم بعدىا؛ على أف )لكن( كأخواهتا تعمل إذا شبهت كرفع ا ڍ  لىًكنً  ڍ أصلو، كالقراءة بتخفي  

بالفعل لفظنا كمعٌت، فإذا زاؿ اللفظ زاؿ العمل؛ كألف )لكن( إذا خففت كليها االسم كالفعل، كأم 

                                                           
 .ِْ، ّٓ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ُ) 
 .ُِٔ، ُ، طتقريب النشرابن اٞتزرم، انظر: (ِ) 
 كّٔا قرأتي ٢تم على شيخي .(ّ) 
  ،شواذ القراءاتالكرماين، ك  .ُٔ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآنكابن خالويو،  .َْٗ، ُ، طالكاملا٢تذيل، انظر: (ْ) 
 .ََُ/ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت، ك  .ُٕ د.ط،     
  ،المحتسبكابن جٍت، . ُٕ د.ط، ،شواذ القراءاتالكرماين، ك  .ُٔ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآنانظر: ابن خالويو، (ٓ) 
 .ََُ/ُ  د.ط،     
 .ََُ/ُ د.ط، ،سبالمحتابن جٍت، . ُٕ د.ط، ،شواذ القراءاتانظر: الكرماين، (ٔ) 
 . ُٕ د.ط، ،شواذ القراءاتانظر: الكرماين، (ٕ) 
 .َْٗ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، انظر: (ٖ) 
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ظاىر، كبكسرىا قيل: أراد  بفتح البلـ ڍ  ٿ ڍكالقراءة ، (ُ)حرؼ كاف كذلك ابتدئ ٔتا بعده
 .(ِ)ك الزمافداكد كسليماف، كقيل: علجُت كاف يف ذل

بتخفي  النوف كرفع االسم بعدىا،  ڍ   لىًكن ڍنسب القراءتُت يف  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
، بكسر البلـ ڍ   اٍلمىًلكىُتً  ڍ كبتشديدىا كنصب االسم بعدىا، نسبة صحيحة، كأنقص النسبة يف قراءة 

 كمل ينسب القراءة بفتحها، كمل يوضّْح حكم أمٍّ من القراءات.

 [ ٗٓٔ] البقرة:       ڍڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ    ڍلمسألة الخامسة: في قولو تعالى:ا
...  ڍ   راعيونىاڍمنوَّنة... كقرأ زر بن حبيش كاألعمش:  ڍ   راًعننا ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: " كقرأ اٟتسن: 

 .(ّ)بقرع األل  ككسر الظاء" ڍ   أىنًظرنىاڍكقرأ األعمش كغَته: 

 لة:القول في المسأ
 .(ْ)باألل  ببل تنوين: متواترة، قرأ ّٔا العشرة ڍ  ۇ ڍالقراءة  -ُ
، كٛتيد، كاألعمش، كأيب (ٔ)، كابن ٤تيصن(ٓ)بالتنوين: شاذة، ركيت عن اٟتسن ڍ   راًعننا ڍكالقراءة  -ِ

 .(ٕ)حيوة

، كأباف (ُ)، كابن مسعود(ٖ)زر بن حبيش، كاألعمش بالواك: شاذة، ركيت عن ڍ  رىاعيونىا ڍكالقراءة  -ّ
 .(ِ)بن يزيد

                                                           
 .ٖٔ، ّ، طالحجة في القراءات السبعابن خالويو، انظر: (ُ) 
 .ُِٗ/ ُ، ُ، طإعراب القراءات الشواذكالعكربم، . ََُ/ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت، انظر: (ِ) 
 .ْٖ -ْٕ/ِ، ُ، طألحكام القرآن الجامعالقرطيب، (ّ) 
 . كّٔا قرأت ٢تم على شيخي.َْٗ، ُ، طالكامل ا٢تذيل،  انظر: (ْ)

 إتحاف فضالء  كالبنا،. ِٕد.ط، ،شواذ القراءاتالكرماين، ك  .ُٔ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآنابن خالويو، انظر:  (ٓ)
 .ُُْ/ ُ، ُطبشر، ال     
 .ُُْ/ ُ، ُطإتحاف فضالء البشر،  البنا،ك .َْٗ، ُ، طالكاملا٢تذيل،  انظر: (ٔ)
 .َْٗ، ُ، طالكاملا٢تذيل،  انظر: (ٕ)
 .ِٕ د.ط، ،شواذ القراءاتالكرماين، . ك َْٗ، ُ، طالكاملا٢تذيل،  انظر: (ٖ)



  ُِّ 
 

 .(ّ)ّٔمزة كصل: متواترة، قرأ ّٔا العشرة ڍ  ۆ  ڍالقراءة  -ْ
 .(ْ)ّٔمزة قرع: شاذة ڍ   أىنًظٍرنىاڍكالقراءة  -ٓ

كالقراءة ؛ على لفظ األمر من ا١تراعاة، باألل  بغَت تنوين كال كاك ڍ  ۇ ڍالقراءة  التوجيو:
 ،(ٓ)؛ على أنو فاعل ٔتعٌت ا١تصدر من الرعونةبالتنوين ڍ   راًعننا ڍة كالقراء؛ على اٞتمع، بالواك ڍ  رىاعيونىاڍ

 ڍ   أىنًظرناڍكالقراءة ؛ من النظرة كىي التأخَت، أم: انتظرنا كتأىفَّ علينا، ّٔمزة كصل ڍ  ۆ  ڍالقراءة ك 
ٍرنىا كىأىٍمًهٍلنىا ّٔمزة قرع؛ من اإلنظار، كمعناة أىخّْ
(ٔ). 

، كأنقص النسبة باألل  بغَت تنوين ڍ  ۇ ڍالقراءة مل ينسب  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
   بالتنوين ڍ راًعننا ڍفلم يذكر ابن مسعود كأبَّاف، كأنقص النسبة يف القراءة  ڍ  رىاعيونىا ڍ يف القراءة بالواك

،   ّٔمزة الوصل ڍۆ  ڍفلم يذكر ابن ٤تيصن، كٛتيد، كاألعمش، كأبا حيوة، كمل ينسب القراءة 
 نسبة غَت صحيحة. ّٔمزة القرع ڍ   أىنًظرنىاڍقراءة كنسب ال

 

 

                                                                                                                                                                                     
 .ِٕد.ط،  ،شواذ القراءاتالكرماين، ك  .ُٔ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآنابن خالويو، انظر:  (ُ)
 .َْٗ، ُ، طلالكاما٢تذيل،  انظر: (ِ)
 كّٔا قرأت ٢تم على شيخي. .َْٗ، ُ، طالكاملا٢تذيل،  انظر: (ّ)

 انظر: ، معجم القراءات يفإليو كإىل أييبىٌ  تسبمن مصادر القراءات، كني  كمل أق  عليها منسوبة إىل األعمش فيما لدمٌ (ْ) 
، ُٗٔ/ ُ، ُط ،معجم القراءاتا٠تريب،       .ٕٗ/ ُ، ِ، طمعجم القراءات. كعمر كمكـر

 .ُٔٗ، ُٓٗ/ ُ، ُ، طإعراب القراءات الشواذالعكربم، انظر: (ٓ) 
 .ُٗٔ/ ُ، ُط ،معجم القراءاتانظر: ا٠تريب، (ٔ) 



  ُِْ 
 

 :من سورة البقرة ڇ ٙٔٔڇ  إلى اآلية ڇ ٙٓٔڇ من اآلية  القراءات المطلب الرابع:

 [ ٙٓٔ البقرة:]       ڍ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڍالمسألة األولى: في قولو تعالى:
اڍ،   ڍٻ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ ڍ قاؿ القرطيب رٛتو اهلل: " قولو تعاىل:    ڍ نػىٍنسىخٍ ڍعر  على    ڍ نػيٍنًسهى
، كمن قرأىا اڍكحذفت الياء للجـز ... قرأ اٞتمهور:    ڍ نػىٍنسىٍأىى مىا ڍحذؼ الضمة من ا٢تمزة للجـز

بضم النوف من أنسخت الكتاب؛ على معٌت    ڍ نػيٍنًسخٍ ڍبفتح النوف... كقرأ ابن عامر:    ڍ نػىٍنسىخٍ 
أىٍك ڍو حامت: ىو غلط، كقاؿ الفارسي أبو علٌي: ليست لغة... قولو تعاىل: كجدتو منسوخنا، قاؿ أب

ا قرأ أبو عمرك كابن كثَت بفتح النوف كالسُت كا٢تمز، كبو قرأ عمر كابن عباس كعراء ك٣تاىد    ڍ نػيٍنًسهى
 .(ُ)بضم النوف"   ڍ نػيٍنًسهىاڍكأيٌب بن كعب كعبيد بن عمَت كالنخعي كابن ٤تيصن... كقرأ الباقوف: 

 القول في المسألة:
امر الشامي سول الداجوين عن بضمّْ النوف ككسر السُت: متواترة، قرأ ّٔا ابن ع   ڍ نػيٍنًسخٍ ڍالقراءة  -ُ

 .(ِ)بفتح النوف كالسُت: متواترة، قرأ ّٔا بقية العشرة   ڍ نػىٍنسىخٍ ڍكالقراءة  -ِ  ىشاـ.

  مهز: متواترة، قرأ ّٔا من العشرة نافع كابن عامر بضمّْ النوف ككسر السُت ببل   ڍنػيٍنًسهىاڍالقراءة  -ّ

 .(ّ)ي كأبو جعفر كيعقوب كخل كعاصم كٛتزة كالكسائ

اڍكالقراءة  -ْ ، ككافقهما ابن (ْ)بفتح النوف كالسُت كمهزة ساكنة: متواترة، قرأ ّٔا بقية العشرة   ڍنػىٍنسىٍأىى
 .(ٓ)٤تيصن كاليزيدم

                                                           
 .ْٓ-ّٓ، ْٗ/ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ُ)
 .َِِ، ُِٗ/ ِ د.ط، ،نشر في القراءات العشرال، بن اٞتزرماانظر: (ِ) 
 كّٔا قرأتي ٢تم على شيخي .(ّ) 
 .ُِٔ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، انظر:  (ْ)
 كمل أق  فيما لدٌم من مصادر القراءات على من نسبها إىل عمر .ُُْ /ُ ، ُ، طإتحاف فضالء البشرالبنا،  انظر:(ٓ) 
 ،ريبكابن عباس كعراء ك٣تاىد كأيٌب بن كعب كعبيد بن عمَت كالنخعي، كنسبها إليهم أصحاب معجم القراءات، انظر: ا٠ت    
 .ٗٗ /ُ ،ِ، طمعجم القراءات ،عمر كمكـر. ك ُُٕ/ ُ، ُط ،معجم القراءات    
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على أنو من الفعل )أنسخ(، أك أف يكوف ا١تعٌت:    ڍ ًسخٍ ما نػينٍ ڍكالقراءة بضم النوف  التوجيو:
، كالقراءاة بالفتح  ، كالقراءة على أنو من األفعاؿ البلزمة ١تفعوؿ كاحد   ڍ ما نػىٍنسىخٍ ڍ٧تعلها ذات نىٍسخو

اڍبفتح النوف كالسُت مع ا٢تمز  على أنو جعلو من التأخَت، أك من الزيادة، كالقراءة بالضم    ڍنػىٍنسىٍأىى
اڍؾ ا٢تمز كتر   . (ُ)أنو أراد الًتؾ، أم: نًتكها فبل ننسخها  ڍنػيٍنًسهى

نسبة غَت    ڍ ما نػىٍنسىخٍ ڍنسب القراءة بفتح النوف يف  أف القرطيب: ٦تَّا سبق تبُتَّ للباحث
كمل يوضح مراده باٞتمهور، كمل يوضح حكمها، دقيقة، حيث أطلق النسبة إىل اٞتمهور كمل يقيدىا؛ 

داجوين عن ىشاـ، ، كمل يستثًن ركاية البعموموإىل ابن عامر    ڍنػيٍنًسخڍالنوف  كنسب القراءة بضم
، كىي قراءة ثابتة متواترة عن ابن عامر، كنسب دكف أف يرد عليها ىذه القراءة كذكر أقواالن تيغلّْط

اڍالقراءة  كراكو من نسبة صحيحة إىل إمامُت من العشرة كمها: ابن كثَت كأبو عمرك، كإماـ    ڍنػىٍنسىٍأىى
عمر كابن عباس كعراء ك٣تاىد كأيٌب بن  الشواذ كمها: اليزيدم، كابن ٤تيصن، كزاد يف النسبة فذكر 

كعب كعبيد بن عمَت كالنخعي، كمل أجدىا منسوبة إليهم فيما كقفت عليو من مصادر القراءات، 
 تُت. حكم القراءإىل الباقُت نسبة صحيحة، كمل يبُتّْ    ڍنػيٍنًسهىا ڍكنسب القراءة 

 [ ٚٓٔ البقرة:]       ڍڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ    ڍثانية: في قولو تعالى:المسألة ال
 با٠تفض عرفنا على )كىيلٍّ(، كجيوز   ڍڃ  ڃ ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "كقراءة اٞتماعة: 

  .(ِ)بالرفع عرفنا على ا١توضع"   ڍكىالى نىًصَته  ڍ 

 القول في المسألة:
 .(ّ)با٠تفض: متواترة، قرأ ّٔا العشرة   ڍڃ  ڍالقراءة  -ُ
  .(ْ)بالرفع: شاذة   ڍ  نىًصَته  ڍكالقراءة  -ِ

                                                           
 .ٖٔ ،ّ، طالحجة في القراءات السبعابن خالويو،  انظر: ((ُ

  .ٓٓ/ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ِ) 
 كّٔا قرأتي ٢تم على شيخي .(ّ) 
 = العكربم،من مصادر القراءات، كذكرىا العكربم بدكف نسبة، انظر:  كمل أق  عليها منسوبة ألحدو من القراء فيما لدمٌ (ْ) 



  ُِٔ 
 

   ڍڦ ڍيف موضع رفع مبتدأ، ك   ڍ كىيلٍّ  ڍ على أف    ڍڃ  ڃ ڍالقراءة با٠تفض  التوجيو:
و معروؼ على على أنبالرفع    ڍ  كىالى نىًصَته  ڍكالقراءة ،   ڍ كىيلٍّ  ڍمعروؼ على لفظ    ڍڃ  ڍخربه، ك
  ڍ كىيلٌ  ڍ موضع 

(ُ). 

عٌمم النسبة يف القراءة با٠تفض للجماعة، كمل يقيدىا بالعشرة،  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
كجٌوز القراءة بالرفع بدكف نسبة، كمل أق  عليها منسوبة فيما لدمَّ من مصادر القراءات، كمل يبُت 

 حكم القراءتُت.

 [ ٛٓٔ البقرة:]       ڍ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڍتعالى:ثالثة: في قولو المسألة ال
 .(ِ)"     ڍ ًسٍيلى ڇ       ڍ قاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "كقرأ اٟتسن:

 القول في المسألة:
بضم السُت كمهزة مكسورة: متواترة، قرأ ّٔا العشرة، كيق  ٛتزة بتسهيل ا٢تمزة     ڍڇ    ڍالقراءة  -ُ

كالياء، كبإبدا٢تا كاكنا مكسورة
(ّ). 

بكسر السُت كسكوف الياء: شاذة، ريًكيىت عن اٟتسن، كالزىرم، كأيب    ڍ ًسٍيلى  ڍكالقراءة  -ِ
 .(ْ)السماؿ

على أنو فعل مبٍت للمفعوؿ، كالقراءة  با٢تمز مع ضم السُت؛ ڍڇ  ڇ   ڍالقراءة  التوجيو:
( بغَت مهزة، مثل: على أنو لغة من قاؿ: )أسلت، تساؿ   بالياء مع كسر السُت قبلها؛ ڍ كىمىا ًسٍيلى ڍ

)خفت، ٗتاؼ(، ككجو تسهيل ا٢تمزة كقفنا ٟتمزة بينها كبُت الياء؛ ألف منها حركتها، ككجو إبدا٢تا 
كاكنا؛ ألف الياء منقلبة عن ياء، لقو٢تم: )سواؿ، كساكلتو(
(ٓ). 

                                                                                                                                                                                     
 .ٕٓ /ُ ،ُ، طإمالء ما من بو الرحمن=    

 .ٕٓ /ُ ،ُ، طإمالء ما من بو الرحمنالعكربم، انظر: (ُ) 
 .ٓٓ/ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ِ)
 تي ٢تم على شيخي.. كّٔا قرأُُْ /ُ ،ُ، طإتحاف فضالء البشرالبنا، انظر: (ّ) 
 .ّٕ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين(ْ) 
 .ٕٓ /ُ ،ُ، طإمالء ما من بو الرحمنالعكربم، انظر: (ٓ) 



  ُِٕ 
 

حيث  بالياء الساكنة،   ڍ كىمىا ًسٍيلى  ڍأنقص النسبة يف القراءة  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
، كمل   ڍڇ  ڇڍ  نسبها إىل اٟتسن كحده، كمل يذكر الزىرم كأبا السماؿ، كمل ينسب القراءة ا١تتواترة

 يذكر أكجو ٛتزة كقفنا، كمل يبُت حكم القراءتُت.

 

 [ ٘ٔٔ البقرة:]       ڍڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڍ رابعة: في قولو تعالى:المسألة ال
 .(ُ)بفتح التاء كالبلـ، كاألصل تتولوا"   ڍ تػىوىلَّوا ڍ قاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "كقرأ اٟتسن:

 القول في المسألة:
 .(ِ)بضم التاء كالبلـ: متواترة، قرأ ّٔا العشرة   ڍڳ   ڍالقراءة  -ُ
بفتحهما: شاذة، ريًكيىت عن اٟتسن   ڍ تػىوىلَّوا ڍكالقراءة  -ِ

(ّ). 

خراب، ك)أينما( شرط، كالفعل ٣تزـك على أنو لل  ڍڳ    ڍ القراءة بضم التاء كالبلـ التوجيو:
على أنو فعل مضارع للخراب، كاألصل) تتولوا( فحذفت إحدل    ڍ تػىوىلَّوا ڍكالقراءة بفتحهما بو، 

التاءين ٗتفيفنا، كجيوز أف يكوف فعبلن ماضينا كالواك ضمَت للغائبُت، كعلى كلو منهما فهو ٔتعٌت 
  .(ْ)التولية

 ، كنسب القراءة  بضم التاء كالبلـ ڍڳ    ڍمل ينسب القراءة  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
 كمل يوضّْح حكم القراءتُت.نسبة صحيحة،   بفتح التاء كالبلـ  ڍتػىوىلَّواڍ

 

                                                           
 .ِٔ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ُ) 
 كّٔا قرأت ٢تم على شيخي. .ُْٗ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، انظر: (ِ) 
  ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ُٔ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، ابن خالويوك  .ُْٗ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، انظر: (ّ) 
 .ُِْ /ُ ،ُ، طإتحاف فضالء البشرالبنا، ك  .ّٕ د.ط،     
 .ُِْ /ُ ، ُ، طإتحاف فضالء البشرالبنا، ك . ََِ/ ُ، ُ، طإعراب القراءات الشواذالعكربم، انظر: (ْ) 
 .َُٖ/ ُ، ُط ،معجم القراءات، كا٠تريب    



  ُِٖ 
 

 :من سورة البقرة ڇٔٗٔڇ  إلى اآلية   ڇٚٔٔڇاآلية من القراءات المبحث الثالث: 

 :من سورة البقرة ڇ ٕ٘ٔڇ  إلى اآلية ڇ ٚٔٔڇ من اآلية  القراءات المطلب األول:

 [ ٚٔٔ البقرة:]       ڍۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ڍولى: في قولو تعالى:المسألة األ
 .(ُ)قرئ برفع النوف على االستئناؼ"   ڍۅ    ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: " قولو تعاىل: 

 القول في المسألة:
 عامر الشامي.تواترة، قرأ ّٔا ابن بالنصب: م   ڍ فػىيىكيوفى ڍالقراءة  -ُ
 .(ِ)بالرفع: متواترة، قرأ ّٔا الباقوف من العشرة   ڍۅ    ڍكالقراءة  -ِ

على أنو فعل لبلمر، كما تقوؿ: ) أىٍكًرـٍ زيدنا    بالنصب؛ ڍ فػىيىكيوفى ڍالتوجيو: القراءة 
(، أك على االستئناؼ كا  بالرفع؛ ڍۅ    ڍفػىييٍكرًمىك(، كالقراءة  ١تعٌت: على أنو معروؼ على )يػىقيوؿي

 .(ّ)فهو يكوفي 

، كمل ينسب القراءة بالرفع   ڍ فػىيىكيوفى ڍ مل يذكر القراءة بالنصب أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
 كمل يبُتّْ حكمها.  ڍۅڍ

 [ ٜٔٔ البقرة:]       ڍجب  حب  خب  مب  ىب     ڍثانية: في قولو تعالى:المسألة ال
اني جب  حب    ڍ قاؿ القرطيب رٛتو اهلل: " كىي قراءة اٞتمهور... من قرأ:    ڍتيٍسأىؿي ڍ برفع      ڍ وا يػىٍعمىليوفى عىمَّا كى

، كقرأ أييبىٌ:   ڍ كىلىٍن تيٍسأىؿى  ڍجزمنا على النهي، كىي قراءة نافع كحده... كقرأ ابن مسعود:    ڍ كىالى تىٍسأىؿٍ ڍ
 .(ْ)"  ڍ كىمىا تيٍسأىؿي  ڍ

 

                                                           
 .َٕ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ُ)
 .ُِٔ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، ك  .ٕٔ، ِط ،التيسير، الداينانظر: (ِ) 
 .ُُُ ،ٓ، طحجة القراءاتزرعة،  وأبانظر:  (ّ)

 .ِٕ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ْ) 



  ُِٗ 
 

 القول في المسألة:
 : متواترة، قرأ ّٔا نافع، كيعقوب.باٞتـز   ڍ كىالى تىٍسأىؿٍ ڍالقراءة  -ُ
 .(ُ)بالرفع: متواترة، قرأ ّٔا الباقوف من العشرة   ڍ كىالى تيٍسأىؿي  ڍكالقراءة  -ِ

بالنصب: شاذة، ركيت عن ابن مسعود، كأييبىّْ بن كعب   ڍ كىلىٍن تيٍسأىؿى  ڍكالقراءة  -ّ
(ِ). 

كأييبىّْ بن كعب، (ّ)يت عن ابن مسعودبالرفع: شاذة، رك    ڍ كىمىا تيٍسأىؿي  ڍكالقراءة  -ْ
(ْ). 

بن على أنو لئلخبار )كال( نافية ٔتعٌت ليس، كدليلو قراءة ا  بالرفع؛ ڍ كىالى تيٍسأىؿ ڍالقراءة  التوجيو:
؛ ڍ كىالى تىٍسأىؿٍ  ڍ(، كالقراءة كىمىا تيٍسأىؿي ، كىلىٍن تيٍسأىؿى ) كأييبىّْ بن كعب، مسعود على أنو للنهي،    باٞتـز
جب  حب    ڍ فأنزؿ اهلل: ،قاؿ يومنا: ليت شعرم ما فعل أبوام؟ ناىية، كدليلو ما ركم أف النيب  )كال(

   ڍخب  مب  ىب   
(ٓ)

 
(ٔ). 

حيث ، باٞتـز مع النهي  ڍ كىالى تىٍسأىؿٍ ڍأنقص النسبة يف القراءة  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
للجمهور   بالرفع مع النفي  ڍ كىالى تيٍسأىؿ ڍلقراءة نسبها لنافع كحده كمل يذكر معو يعقوب، ككعمَّم نسبة ا

كمل يذكر الوجو اآلخر عنهما، كمل يوضح  كأييبىّْ كاقتصر على كجو كاحد عن ابن مسعود ، كمل خيصص
 حكم أمٍّ من القراءات. 

                                                           
 .ُِٔ، ُط ،قريب النشرتابن اٞتزرم، ك  .ٕٔ، ِط ،التيسير، الداينانظر: (ُ) 
 ، نسب الوجهُت إليهما ّٔذا اللفظ: )كيف حرؼ أييبىٌ كعبد اهللُٔ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، انظر: ابن خالويو(ِ) 
     .)  كىمىا تيٍسئىلي، كىلىن تيٍسأىؿى

 .ِٔد.ط،  ،شواذ القراءات، الكرماينك . ُٔ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، انظر: ابن خالويو(ّ) 
 .ُٔ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، انظر: ابن خالويو(ْ) 
 .ُٖ، د.ط، لباب النقول في أسباب النزولاٟتديث مرسل، انظر: السيوطي، (ٓ) 
 .ٕٖ ،ّ، طالحجة في القراءات السبعابن خالويو،  :انظر(ٔ) 



  َُّ 
 

﮵ ﮶      ڍثالثة: في قولو تعالى:المسألة ال ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓۓ ﮲  ﮳  ﮴ 

 [ ٕٗٔ البقرة:]       ڍ﮸ ﮹  ﮺        ﮷  

بالرفع... كركم عن جابر بن زيد   ڍہ   ڍبالنصب،   ڍہ    ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: " كقراءة العامة: 
بكسر الذاؿ    ڍ ًذرّْيَّةڍأنو قرأ على العكس، كزعم أف ابن عباس أقرأه ذلك... كقرأ زيد بن ثابت: 

برفع    ڍ الى يػىنىاؿي عىٍهًدم الظَّاًلميوفى ڍبن مسعود كطلحة بن ميصىرّْؼ: بفتحها... كقرأ ا  ڍ ذىرّْيَّةڍك
،كفتحها   ڍعىٍهًدمٍ  ڍ، كالباقوف بالنصب، كأسكن ٛتزة كحفص كابن ٤تيصن الياء يف  ڍ الظَّاًلميوفى ڍ

 .(ُ)الباقوف"

 القول في المسألة:
 .(ِ): متواترة، قرأ ّٔا العشرة  ڍ رىبُّوي ڍ ، كرفع  ڍًإبٍػرىاًىيمى ڍبنصب  ڍہ    ہ    ڍالقراءة  -ُ
: شاذة، ريًكيىت عن أيب الشعثاء جابر بن   ڍ رىبَّوي ڍ ، كنصب  ڍًإبٍػرىاًىيمي ڍ برفع   ڍ ًإبٍػرىاًىيمي رىبَّوي ڍكالقراءة  -ِ
  .(ْ)، كأيب حنيفة(ّ)زيد

 .(ٓ)بضم الذاؿ: متواترة، قرأ ّٔا العشرة  ڍذيرّْيَّيًت  ڍالقراءة  -ّ
بكسر الذاؿ كفتحها: شاذة، ريًكيػىتىا عن زيد بن ثابت   ڍذىرّْيَّيًت  -رّْيَّيًت ذً ڍكالقراءة  -ْ

 .(ٕ)، كا١تروعي(ٔ)

 .(ٖ)(: متواترة، قرأ ّٔا العشرة﮺  بالياء )   ڍ﮹  ﮺   ڍالقراءة  -ٓ

                                                           
 .ٖٓ-ْٖ، ٕٔ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ُ) 
 يخي .كّٔا قرأتي ٢تم على ش(ِ) 
 .ْٕ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ُٔ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، انظر: ابن خالويو(ّ) 
 .ْٕ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ُْٗ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، انظر: (ْ) 
 كّٔا قرأتي ٢تم على شيخي .(ٓ) 
 .ُٕ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، انظر: ابن خالويو(ٔ) 
 .ِٖٓ، ُ، طإيضاح الرموز مفتاح الكنوزالقباقيب،  . كُْٔ /ُ ،ُ، طاإلتحافالبنا، : انظر(ٕ) 
 كّٔا قرأتي ٢تم على شيخي .(ٖ) 



  ُُّ 
 

، (ُ)ن مسعود: شاذة، ريًكيىت عن اب  ڍ الظَّاًلميوفى ڍبالواك    ڍ الى يػىنىاؿي عىٍهًدم الظَّاًلميوفى ڍكالقراءة  -ٔ
 .(ِ)كأييٌب بن كعب

، ككافقهما ابن ٤تيصن، (ّ)بإسكاف الياء: متواترة، قرأ ّٔا ٛتزة كحفص  ڍ عىٍهًدمٍ  ڍالقراءة  -ٕ
 .(ٔ)، كاألعمش، كالزيات(ٓ)، كا١تروعي(ْ)كاٟتسن
 .(ٕ)بفتح الياء: متواترة، قرأ ّٔا الباقوف من العشرة   ڍعىٍهًدمى ڍكالقراءة  -ٖ

؛ على أف اهلل ابتلى   ڍ رىبُّوي ڍ ، كرفع  ڍًإبٍػرىاًىيمى ڍبنصب   ڍۀ  ہ   ہ    ہ    ڍة القراء التوجيو:
؛   ڍ رىبَّوي ڍ ، كنصب  ڍًإبٍػرىاًىيمي ڍ برفع   ڍ ًإبٍػرىاًىيمي رىبَّوي  ڍكالقراءة  إبراىيم بعشر خبلؿ، كدليلو: )فىأى٘تىَّهينَّ(،

بضم    ڍذيرّْيَّيًت  ڍكالقراءة ، (ٖ)خليبلن أـ ال اخترب ربو ىل يستجيب لو دعاءه كيتخذه على أف إبراىيم
   ڍ﮸  ﮹  ﮺ ڍكالقراءة ، (ٗ)الداؿ، أك فتحها، أك كسرىا، على أهنا لغات يف ىذا اللفظ

مفعوؿ بو ، كالقراءة بالرفع؛ ألف العهد ال ييناؿ، أم عهدم ال  العهد فاعل  الظا١تُت بالنصب على أف
 .(َُ)ظا١توف، كا١تعنياف متقارباف؛ ألف كل ما نلتو فقد نالكيصل إىل الظا١تُت أك ال يصل إليو ال

                                                           
 .ْٕ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ُٔ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، انظر: ابن خالويو(ُ) 
 من نسبها إىل طلحة بن  من مصادر القراءات على كمل أق  فيما لدمٌ  .ْٕ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماين انظر:(ِ) 
  معجم ،عمر كمكـرك . ُٖٗ/ ُ، ُط ،معجم القراءات، كنسبها إليو أصحاب معجم القراءات، انظر: ا٠تريبميصىرّْؼ،      
 .َُُ /ُ ،ِط ،القراءات     
 .ُُٓ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، ك  .ٕٔ، ِط ،التيسير، الداينانظر: (ّ) 
 .ُْٔ /ُ ،ُ، طاإلتحافالبنا، . ك ْٕ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ّْْ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، ظر: ان(ْ) 
 .ُْٔ /ُ ،ُ، طاإلتحافالبنا، انظر: (ٓ) 
  .ّْْ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، انظر: (ٔ) 
 .ُُٓ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، ك  .ٕٔ، ِط ،التيسير، الداينانظر: (ٕ) 
 .ُٕٖ/ ُ، ُط ،معجم القراءات، كا٠تريب.ْٕ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ُْٗ، ُ، طالكامل ا٢تذيل،انظر: (ٖ) 
 .ّّ د.ط، ،القراءات الشاذةالقاضي، ك  .َِّ، َِِ/ ُ، ُ، طإعراب القراءات الشواذالعكربم، انظر: (ٗ) 
 .ُٖٖ/ ُ، ُط ،معجم القراءات، كا٠تريب    

 .ُٖٗ/ ُ، ُط ،معجم القراءات، كا٠تريب.  ُٔ /ُ ،ُ، طالرحمنإمالء ما من بو العكربم، انظر: (َُ) 



  ُِّ 
 

للعامة كمل حيدد مراده بذلك،     ڍۀ  ہ   ہ    ہ    ڍ  نسب القراءة  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
يذكر معو أبا حنيفة،  مل، ك حيث اقتصر على جابر بن زيد   ڍ ًإبٍػرىاًىيمي رىبَّوي  ڍكأنقص النسبة يف القراءة 

، كأنقص النسبة يف القراءة بكسرىا كفتحها فلم يذكر ا١تروعي بضم الذاؿ   ڍذيرّْيَّيًت  ڍينسب القراءة  ملك 
فلم يذكر   بالرفع،  ڍ الظا١توفڍكأنقص النسبة يف القراءة يف موافقتو لزيد بن ثابت على ىذه القراءة، 

من مصادر  إليو فيما لدمٌ  أييٌب بن كعب، كذكر يف النسبة طلحة بن مصرؼ، كمل أق  عليها منسوبة
، كا١تروعي بإسكاف الياء، فلم يذكر اٟتسن،  ڍ عىٍهًدمٍ  ڍكأنقص النسبة يف القرءاة  القراءات،

 كاألعمش، كالزيات، كمل يبُت حكم أمٍّ من القراءات.

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى  ائ   ڍ رابعة: في قولو تعالى:المسألة ال

 [ ٕ٘ٔ البقرة:]       ڍوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ       ائ       ەئ  ەئ  وئ 
قرأ نافع كابن عامر بفتح   ڍ كاٗتَّىذيكاڍعلى اٞتمع...  ڍمىثىابىاتو ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "كقرأ األعمش: 

ذيكاڍا٠تاء... كقرأ ٚتهور القراء:  بكسر ا٠تاء على جهة األمر... كقرأ اٟتسن كابن أيب إسحاؽ    ڍ كاٗتًَّ
  .(ُ)بفتح الياء، كاآلخركف بإسكاهنا"   ڍ بػىٍييًتى  ڍينة كىشاـ كحفص: كأىل ا١تد

 القول في المسألة:
 .(ِ)باإلفراد: متواترة، قرأ ّٔا العشرة   ڍ ۅ ڍالقراءة  -ُ
باٞتمع، ككسر التاء: شاذة، ريًكيىت عن األعمش   ڍمىثىابىاتو ڍكالقراءة -ِ

 .(ٓ)، كا١تروعي(ْ)، كطلحة(ّ)

 متواترة، قرأ ّٔا نافع كابن عامر.بفتح ا٠تاء:    ڍ ذيكاكاٗتَّى ڍالقراءة  -ّ
ذيكاڍكالقراءة  -ْ  .(ُ)بكسر ا٠تاء: متواترة، قرأ ّٔا الباقوف من العشرة   ڍ كاٗتًَّ

                                                           
 .ٖٗ، ٕٖ -ٖٔ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ُ) 
 كّٔا قرأتي ٢تم على شيخي .(ِ) 
  .ُٕ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، ابن خالويوك  .ُْٗ، ُ، طالكاملا٢تذيل، انظر: (ّ) 
 .ْٕد.ط،  ،شواذ القراءات، الكرماينك      
  .ُٕ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، انظر: ابن خالويو(ْ) 
 .ِٖٓ ، ُ، طمفتاح الكنوزو إيضاح الرموز القباقيب، . ك ُْٕ /ُ ،ُ، طاإلتحافالبنا، انظر: (ٓ) 



  ُّّ 
 

 .(ِ)بفتح الياء: متواترة، قرأ ّٔا نافع، كىشاـ، كحفص، كأبو جعفر   ڍ بػىٍييًتى  ڍالقراءة  -ٓ
 .(ّ)الياء: متواترة، قرأ ّٔا الباقوف من العشرةبإسكاف    ڍبػىٍييًتٍ ڍكالقراءة  -ٔ

؛ باعتبار أنو مرجع ٞتميع باٞتمع   ڍمىثىابىاتو ڍ باإلفراد، كالقراءة الشاذة   ڍۅ ڍالقراءة ا١تتواترة  التوجيو:
ذيكا ڍ، كالقراءة (ْ)الناس ال خيتص بو كاحد دكف آخر كال فريق دكف فريق بكسر ا٠تاء؛ على    ڍ كاٗتًَّ

؛ على أف اهلل أخرب عنهم بذلك بعد أف فعلوه،   ڍ كاٗتَّىذيكا ڍ ا بذلك، كالقراءة بفتح ا٠تاءأهنم أمرك 
كاٞتمع بُت القراءتُت بأف اهلل أمرىم بذلك ابتداءن، فلما فعلوا ذلك أثٌت عليهم فأخرب عنهم كأنزلو يف 

بإسكاهنا؛ للتخفي ؛    ڍبػىٍييًتٍ ڍ اءة ؛ على األصل، كالقر بفتح الياء   ڍ بػىٍييًتى  ڍالقراءة ك ، (ٓ)العرضة األخَتة
 .(ٔ)ألف الياء حرؼ ثقيل، فإذا ٖترؾ ازداد ثقبلن 

باإلفراد، كأنقص النسبة يف القراءة    ڍۅ ڍمل ينسب القراءة  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
، نسبة اءبفتح ا٠ت   ڍ كاٗتَّىذيكا ڍكنسب القراءة  طلحة، كا١تروعي،فلم يذكر    ڍمىثىابىاتو ڍباٞتمع 

   ڍ بػىٍييًتى  ڍصحيحة، كعمم النسبة يف القراءة بالكسر إىل اٞتمهور كمل يقيدىا، كنسب القراءتُت يف 
بفتح الياء كبإسكاهنا نسبة صحيحة، إال أنو زاد يف النسبة يف قراءة الفتح، فذكر اٟتسن كابن أيب 

كمل يوضّْح حكم أمّْ من  ، كمل أق  عليها منسوبة إليهما فيما لدم من مصادر القراءات،إسحاؽ
 القراءات.

 

 

                                                                                                                                                                                     
 .ُِٕ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، انظر: (ُ) 
 فيما لدٌم من مصادر القراءات على من نسبها كمل أق  .ُِٕ /ُد.ط،  ،في القراءات العشر النشر ابن اٞتزرم،انظر: (ِ) 
 .ُُٗ/ ُط،  ،معجم القراءات، ا٠تريبانظر: اٟتسن كابن أيب إسحاؽ، كنسبها إليهما ا٠تريب يف معجم القراءات،  إىل     

 .ُِٕ /ُ د.ط، ،في القراءات العشر النشرابن اٞتزرم، انظر: (ّ) 
 .ّّ د.ط، ،قراءات الشاذة وتوجيههاال، انظر: القاضي(ْ) 
 .ٕٖ ،ّ، طالحجة في القراءات السبعابن خالويو،  انظر: ((ٓ
 .ِّْ/ ُ د.ط، ،القراءات السبع الكشف عن وجوه، القيسي انظر: ((ٔ



  ُّْ 
 

 :من سورة البقرة ڇ ٖٔٔڇ إلى اآلية ڇ ٕٙٔڇ من اآلية  القراءاتالمطلب الثاني: 

 [ ٕٙٔ البقرة:]       ڍمب  ىب   يب               جت     حت  خت  مت  ىت      يت  جثمث     ڍولى: في قولو تعالى:المسألة األ

بقرع    ڍ ثيَّ أىٍضرىرُّهي ڍبضم ا٢تمزة كفتح ا١تيم كتشديد التاء،    ڍ  مىتػّْعيوي فىأي  ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "كقرؤكا: 
األل  كضم الراء، ككذلك القراء السبعة خبل ابن عامر فإنو سكن ا١تيم كخٌف  التاء. كحكى أبو 

تػّْعيوي قىًليبلن ث نىٍضرىرُّهڍإسحاؽ الزجاج أف يف قراءة أيٌب:  بفتح ا٢تمزة    ڍ  فىأىٍمًتٍعوي  ڍ: بالنوف... كقرؤكا   ڍ فػىنيمى
بوصل األل  كفتح الراء ... كالفاعل يف )قاؿ( على قراءة اٞتماعة اسم    ڍ ثيَّ اٍضرىرَّهي ڍكسكوف ا١تيم، 

 .(ُ)اهلل تعاىل، كاختاره النحاس، كجعل القراءة بفتح ا٢تمزة كسكوف ا١تيم ككصل األل  شاذة"

 القول في المسألة:
 لتاء: متواترة، قرأ ّٔا ابن عامر.بإسكاف ا١تيم كٗتفي  ا   ڍ ًتعيوي فىأيمٍ ڍالقراءة  -ُ
 .(ِ)بضم ا٢تمزة كفتح ا١تيم كتشديد التاء: متواترة، قرأ ّٔا بقية العشرة   ڍ فىأيمىتػّْعيوي  ڍكالقراءة  -ِ

 .(ّ)ّٔمزة قرع كضم الراء: متواترة، قرأ ّٔا العشرة   ڍ أىٍضرىرُّهي ڍكالقراءة  -ّ
بوصل األل  كفتح الراء: شاذة،    ڍ اٍضرىرَّهي ڍ، كبفتح ا٢تمزة كسكوف ا١تيم   ڍ  فىأىٍمًتٍعوي  ڍكالقراءة  -ْ

  .(ٔ)، كابن عباس، كقتادة، ك٣تاىد(ٓ)كا١تروعي عنو ،(ْ)ركيت عن األعمش

تػّْعيوي قىًليبلن ث نىٍضرىرُّهڍكالقراءة  -ٓ  .(ٕ)أنس، كأيب صاحل: شاذة، ركيت عن بالنوف   ڍ فػىنيمى

                                                           
 .ّٗ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ُ) 
 .ُِٕ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، انظر: (ِ) 
 كّٔا قرأت ٢تم على شيخي. .ِٕٖ ، ُ، طلكنوزمفتاح او إيضاح الرموز القباقيب،  انظر:(ّ) 
 .ٕٓ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ُٓ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، ابن خالويو انظر:(ْ) 
 .ِٕٖ ، ُ، طمفتاح الكنوزو إيضاح الرموز القباقيب، . ُْٕ /ُ ، ُ، طاإلتحافالبنا، انظر: (ٓ) 
 .ٕٓ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماين انظر:(ٔ) 
 ا١ترجع السابق. انظر:(ٕ) 



  ُّٓ 
 

   ڍ فىأيٍمًتعيوي ڍبالتشديد، يدؿُّ على تكرير الفعل كمداكمتو، كالقراءة    ڍ  فىأيمىتػّْعيوي  ڍالقراءة  وجيو:الت
؛ ألنو  (، كلذلك كاف )أيٍمًتع( أكىل من )أيمىتّْع(، كمها لغتاف، كمل جيـز على أف التكرير ال يكوف مع )قليبلن

ئدة، أك دخلت لشبو مىٍن بالشرط، كالقراءة فٍعله ماض، أك أف )مىٍن( ٔتعٍت الذم، كالفاء إما زا
   ڍاٍضرىرَّهي ڍّٔمزة القرع؛ على اإلخبار، كالقراءة    ڍ ثيَّ أىٍضرىرُّهي  ڍكالقراءة ، (ُ)على لفظ األمر   ڍفىأىٍمًتٍعوي ڍ

تػّْعيوي قىًليبلن ث نىٍضرىرُّه ڍّٔمزة الوصل؛ على األمر، كالقراءة   .(ِ)بالنوف؛ على التعظيم   ڍ فػىنيمى
ثيَّ ڍبالتخفي ، كالتشديد، ك   ڍ  فىأيمىتػّْعيوي  ڍاقتصر يف نسبة القراءات  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق

بقرع األل  على السبعة، كمل يبُت النسبة مذاىب الثبلثة بعدىم؛ كمل يوفق يف نسبة القراءة    ڍ أىٍضرىرُّهي 
تػّْعيوي قىًليبلن ث نىٍضرىرُّهڍبالنوف  يث نسبها إىل أيٌب حكاية عن الزجاج، كالصحيح أهنا  عن ح    ڍ فػىنيمى

بفتح ا٢تمزة كسكوف ا١تيم، كحكم عليها بأهنا شاذة،    ڍ  فىأىٍمًتٍعوي  ڍكمل ينسب القراءة  أنس، كأيب صاحل، 
 كمل يبُت حكم باقي القراءات، ككذا مل يوجو ٚتيع القراءات.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ،القيسي. ك ٖٖ، ٕٖ ،ّ، طالحجة في القراءات السبع، . كابن خالويوُُْ، ٓ، طحجة القراءاتزرعة،  وأبانظر:  (ُ)
 .َِّ، َِِ/ ُ ،ُ، طإعراب القراءات الشواذ، . كالعكربمِٓٔ/ ُ د.ط، ،القراءات السبع الكشف عن وجوه     

 .َِّ، َِِ/ ُ ،ُ، طقراءات الشواذإعراب ال، انظر: العكربم (ِ)



  ُّٔ 
 

 [ٕٚٔ البقرة:]       ڍٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀڀ      ٻ  ٻ    ڍثانية: في قولو تعالى:المسألة ال

ا١تعٌت: كيقوالف )رىبػَّنىا( فحذؼ. ككذلك يف قراءة أييٌب كعبد اهلل       ڍپ  پ    ڀ  ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: " 
فً  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ   كىًإذٍ  ڍ بن مسعود:   .(ُ)"ڍ پ  پ    ڀ  يػىقيوالى

 القول في المسألة:
ًف(: متواترة، قرأ ّٔا العشرة   ڍ پ  پ  پ    ڀ ڍة القراء -ُ بدكف )يػىقيوالى

(ِ). 
ًف رىبػَّنىا تػىقىبٍَّل ًمنَّاڍكالقراءة  -ِ ًف(: شاذة، ريًكيىت عن عبد اهلل بن    ڍكىًإٍٝتىاًعيلي يػىقيوالى بزيادة )يػىقيوالى

 .(ّ) مسعود

ًف(؛ على    ڍ پ  پ  پ    ڀ ڍالقراءة  التوجيو: أف الكبلـ ٤تموؿ على معناه بدكف )يػىقيوالى
ًف رىبػَّنىا تػىقىبٍَّل ًمنَّاڍكالقراءة كىو مذىب الكوفيُت،  بدكف تقدير القوؿ معو، بزيادة    ڍكىًإٍٝتىاًعيلي يػىقيوالى

، كىو مذىب البصريُت ًف(؛ على أف القوؿ مراده ميقدَّره )يػىقيوالى
(ْ). 

فً لقراءة )بزيادة زاد أيبػىيِّا يف نسبة ا أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق (، كمل أجدىا منسوبة إليو يػىقيوالى
فً فيما كقفت عليو من مصادر القراءات، كمل ينسب القراءة ْتذؼ ) (، كمل يوضح حكم يػىقيوالى

 القراءتُت.

 البقرة:] ڍٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڍثالثة: في قولو تعالى:المسألة ال
ٕٔٛ] 

على اٞتمع... كقرأ عمر بن    ڍ ميٍسًلًمُتى  ڍبن عباس كعوؼ األعرايب: قاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "كقرأ ا
 ڍ أىٍرنىا ڍعبد العزيز كقتادة كابن كثَت كابن ٤تيصن كالسُّدّْم كركح عن يعقوب كركيس كالسوسي: 

                                                           
 .ٖٗ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ُ) 
 كّٔا قرأتي ٢تم على شيخي .(ِ) 
  ،المحتسب، ابن جٍتك  .ٖٔ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ُٕ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، خالويو ابنانظر: (ّ) 
 ىل أييٌب فيما بُت يدم من مصادر القراءات، كنسبها إليو ا٠تريب يف معجم كمل أق  عليها منسوبة إ .َُٖ/ ُ د.ط،     
 .ُّٗ/ ُ، ُط، معجم القراءات، ٠تريباانظر: القراءات،      
 .َُٗ، َُٖ/ ُ د.ط، ،المحتسب، انظر: ابن جٍت(ْ) 



  ُّٕ 
 

بسكوف الراء يف القرآف، كاختاره أبو حامت، كقرأ أبو عمرك باختبلس كسرة الراء، كالباقوف بكسرىا؛ 
 .(ُ)أبو عبيد" كاختاره

 القول في المسألة:
 .(ِ)بكسر النوف كفتح ا١تيم قبل الياء: متواترة، قرأ ّٔا العشرة   ڍ ٿ ڍالقراءة  -ُ
بفتح النوف ككسر ا١تيم قبل الياء: شاذة، ريًكيىت عن عوؼ األعرايب   ڍ  ميٍسًلًمُتى  ڍكالقراءة  -ِ

(ّ) ،
ٌم من مصادر، كنسبها إليو أصحاب معجم كمل أجدىا منسوبة البن عباس فيما لد، (ْ)اٟتسنك 

 .(ٓ)القراءات

ابن كثَت كيعقوب كأبو عمرك ٓتل    بسكوف الراء: متواترة، قرأ ّٔا من العشرة   ڍ أىٍرنىا ڍالقراءة  -ّ
 .(ٕ)ابن ٤تيصن ، ككافقهم(ٔ)عنو
  الوجو الثاين عنو،باختبلس كسرة الراء: متواترة، قرأ ّٔا أبو عمرك البصرم يف   ڍ أىرًنىا ڍكالقراءة  -ْ

 .(ٖ)بإ٘تاـ كسر الراء: متواترة، قرأ ّٔا الباقوف   ڍ أىرًنىا ڍكالقراءة  -ٓ

كالقراءة ؛ على التثنية، بكسر النوف كفتح ا١تيم قبل الياء   ڍ ٿ ڍالقراءة  التوجيو:
،                             (ُ)ًلًمُتى ميسٍ  ؛ على اٞتمع، أم اجعلنا كأتباعنابفتح النوف ككسر ا١تيم قبل الياء   ڍميٍسًلًمُتى ڍ

                                                           
 .ََُ -ٗٗ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ُ) 
 كّٔا قرأت ٢تم على شيخي. .ِٕٖ ، ُ، ط مفتاح الكنوزو إيضاح الرموز القباقيب،  انظر:(ِ) 
  .ٕٔ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ُٕ د.ط،، مختصر في شواذ القرآن، خالويو ابنانظر: (ّ) 
 فضالء  إتحافالبنا،  .ٖٔ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ُٕ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، خالويو ابنانظر: (ْ) 
 .ِٕٖ ، ُ، طمفتاح الكنوزو إيضاح الرموز القباقيب، . ُْٖ /ُ ،ُط ،البشر    

 .ُُْ /ُ ،ِ، طمعجم القراءات ،عمر كمكـرانظر: (ٓ) 
  .ِِِ /ُ د.ط، ،النشرابن اٞتزرم، انظر: (ٔ) 
 كقتادة، كمل أق  عليها فيما بُت يدم من مصادر منسوبة إىل عمر بن عبد العزيز،  .ُْٖ /ُ ،ُ، طاإلتحافالبنا، انظر: (ٕ) 
  ،عمر كمكـر. ك ُْٗ/ ُ، ُط ،معجم القراءات، كالسُّدّْم، كنيًسبىت إليهم يف كتاب معجم القراءات، انظر: ا٠تريب     
 . ُُٓ /ُ ،ِ، طالقراءات معجم      
 .ِْٗ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، .ك ِِِ /ُ د.ط، ،النشرابن اٞتزرم، انظر: (ٖ) 



  ُّٖ 
 

، بسكوف الراء   ڍ أىٍرنىا ڍكالقراءة  ؛ على أف الراء ساكنة يف األصل، كأصلها )أىٍرئًينىا(، فحذفت الياء للجـز
بالكسر أك    ڍ أىرًنىا ڍث تركت ا٢تمزة، أك نقلت حركتها إىل الراء ث حيذفت لكثرة اٟتركات، كالقراءة 

ؿ على ا٢تمزة احملذكفة؛ ألهنا حيذفت كنيًقلىت حركتها، فبقاء الكسر أك بعضو داللة ؛ ليداالختبلس
 . (ِ)على ا٢تمزة احملذكفة

، كأنقص النسبة يف القراءة   ڍ ٿ ڍمل ينسب القراءة بالتثنية  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
بإسكاف الراء    ڍ أىٍرنىا ڍ  لقراءةباٞتمع فلم يذكر اٟتسن، كزاد يف نسبتها ابن عباس، كأنقص النسبة يف ا

فلم يذكر من العشرة أبا عمرك يف الوجو األكؿ عنو، كزاد يف نسبتها عمر بن عبد العزيز، كقتادة، 
كالسُّدّْم، كمل ترد عنهم فيما كقفت عليو من مصادر، كنسب قراءة االختبلس نسبة صحيحة أليب 

 اف الراء، كمل يوضح حكم أمٍّ من القراءات.عمرك البصرم، كمل يذكر الوجو اآلخر عنو كىو إسك

 [ ٜٕٔ البقرة:]       ڍڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڍ رابعة: في قولو تعالى:المسألة ال
 (ّ)"   ڍڃ     ڃ    يف آًخرًًىمٍ ڄ   ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "كيف قراءة أييبىٌ: 

 القول في المسألة:
 .(ْ)ة، قرأ ّٔا العشرةبدكف )آًخًر(: متواتر    ڍڄ  ڃ   ڍالقراءة  -ُ
 .(ٓ)بزيادة )آًخًر(: شاذة   ڍ  كابٍػعىٍث يف آًخرًًىمٍ  ڍكالقراءة  -ِ

 .(ٔ)ذكَّر على معٌت األمة، كلو قاؿ فيها لرجع إىل لفظ األمة   ڍڄ  ڃ   ڍالقراءة  التوجيو:

                                                                                                                                                                                     
 .َِٔ، َِٓ/ ُ ،ُ، طشواذإعراب القراءات ال، انظر: العكربم (ُ)
 .ُُٓ، ُُْ،  ٓط ،حجة القراءات، انظر: أبو زرعة(ِ) 
 .َُِ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ّ) 
 كّٔا قرأتي ٢تم على شيخي .(ْ) 
 ، كمل أق  على ىذه القراءة فيما لدٌم من مصادر القراءات، كنسبها أليٌب أصحاب معجم القراءات انظر: ا٠تريب(ٓ) 

 .ُُٔ /ُ ،ِ، طمعجم القراءات ،عمر كمكـر. ك ُٓٗ/ ُ، ُط ،معجم القراءات    
 .ّٔ/ ُ، ُط ،ا من بو الرحمنإمالء م، انظر: العكربم(ٔ) 
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كابٍػعىٍث ڍة الشاذة ، كنسب القراء  ڍڄ  ڃ   ڍ مل ينسب القراءة ا١تتواترة أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
كال إىل غَته فيما لدم من مصادر القراءات،  أييبىٌ ، كمل أق  على من نسبها إىل أييبىٌ إىل    ڍ  يف آًخرًًىمٍ 

 كمل يبُت حكم القراءتُت.

 : من سورة البقرة ڇٖٙٔڇ  إلى اآلية ڇ ٕٖٔڇ   من اآلية القراءات المطلب الثالث:

 [ ٕٖٔ البقرة:]       ڍ...ہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ھ     ڍولى: في قولو تعالى:المسألة األ
؛ مثل كرَّمنا كأىٍكرمنا؛ كقرئ ّٔما.  قاؿ القرطيب رٛتو اهلل: " ككصَّى كأىٍكصىى لغتاف لقريش كغَتىم ٔتعٌتن

كىي قراءة أىل ا١تدينة كالشاـ،  ڍكأىٍكصىىڍكيف مصح  عثماف   ڍہڍكيف مصح  عبد اهلل 
ثَت... كقرأ عمرك بن فائد األسوارم كإٝتاعيل بن عبد اهلل ا١تكي: كفيو معٌت التك ڍہڍالباقوف 

بالنصب عرفنا على بنيو كىو بعيد... )يا بػيٍتىَّ( معناه أىٍف يا بٌٍت؛ ككذلك ىو يف قراءة أيٌب   ڍكىيػىٍعقيوبى ڍ
 .(ُ)كابن مسعود كالضحاؾ"

 القول في المسألة:
 أ ّٔا نافع كأبو جعفر كابن عامر.: متواترة، قر ّٔمزة مفتوحة بُت كاكين   ڍكىأىٍكصىىڍالقراءة  -ُ
 .(ِ)بالتشديد من غَت مهز: متواترة، قرأ ّٔا بقية العشرة  ڍہڍكالقراءة  -ِ
 .(ّ)بالرفع: متواترة، قرأ ّٔا العشرة   ڍھڍالقراءة  -ّ
كعن  ،(ْ) عمرك بن فائد األسوارم، كطلحة بالنصب: شاذة، ريًكيىٍت عن  ڍكىيػىٍعقيوبى  ڍكالقراءة  -ْ

 .(ٓ)علي بن أيب طالب، كعبد العزيز ا١تكي، كالضرير عن يعقوب

                                                           
 .َُٔ -َُْ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ُ)
 .ُْٖ /ُ ،ُ، طإتحاف فضالء البشرالبنا، . ك ُِٕ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، انظر: (ِ) 
 كّٔا قرأتي ٢تم على شيخي .(ّ) 
  .ُٕ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، انظر: ابن خالويو(ْ) 
 كمل أق  على من نسبها إىل إٝتاعيل بن عبد اهلل ا١تكي فيما لدٌم من مصادر  .ٕٔ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين(ٓ) 
 .ُٕٗ/ ُ، ُط ،قراءاتمعجم ال، كنيًسبىت إليو يف معجم القراءات، انظر: ا٠تريب    
 .ُُٕ/ُ ،ِط ،معجم القراءات ،عمر كمكـرك     



  َُْ 
 

 .(ُ)بدكف )أىٍف(: متواترة، قرأ ّٔا العشرة   ڍھ  ھ  ڍالقراءة  -ٓ
 .(ِ)ابن مسعود بزيادة )أىٍف(: شاذة، ريًكيىت عن   ڍأىٍف يىا بىًٍتَّ   ڍكالقراءة  -ٔ

 [َٓيس: ] ڇڭ  ڭ  ۇ ڇ : ، دليلو قولو تعاىلعلى أفعل  ڍہ ڍكالقراءة  التوجيو:
النساء: ] چگ  گ  چ على فعَّل، دليلو قولو تعاىل:   ڍ كأىٍكصىىڍالقراءة فتوصية مصدر كىصَّى، ك 

ُُ](ّ).  

نسبة صحيحة، كلكنو مل    ڍ ہڍ،   ڍ كىأىٍكصىىڍنسب القراءتُت  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
 بالرفع، كأنقص النسبة يف القراءة بالنصب   ڍ ھڍيوضح مراده بأىل ا١تدينة، كمل ينسب القراءة 

فلم يذكر طلحة، كركاية علي بن أيب طالب، كعبد العزيز ا١تكي، كالضرير عن يعقوب،   ڍكىيػىٍعقيوبى ڍ
بدكف )أف( قبلها،    ڍيىا بىًٍتَّ ڍكزاد يف نسبتها إٝتاعيل بن عبد اهلل ا١تكي، كمل ينسب القراءة ا١تتواترة 

 ، كمل حيكم على ٚتيع القراءات.  ڍأىٍف يىا بىًٍتَّ  ڍ القراءة بزيادهتا كزاد أييٌب كالضحاؾ يف

 [ ٖٖٔ البقرة:]  ڇې  ې   ى  ى  ائ ڇ  ثانية: في قولو تعالى:المسألة ال
قاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "كقرأ اٟتسن كحيِت بن يعمر كاٞتحدرم كأبو رجاء العراردم: 

 .(ْ)"ڍأىبًٍيكى ىڍ

 القول في المسألة:
 .(ٓ)باٞتمع: متواترة، قرأ ّٔا العشرة ڇائ   ڇ اءة القر  -ُ

                                                           
 كّٔا قرأتي ٢تم على شيخي .(ُ) 
 كمل أق  عليها منسوبة إىل أيٌب كالضحاؾ فيما كقفت عليو من مصادر  .ٕٔ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين(ِ) 
 .ُٖٗ/ ُ، ُط ،معجم القراءات، ريبكنيًسبت إليهما يف معجم القراءات، انظر: ا٠ت القراءات،     
 .ُُٕ /ُ ،ِط ،معجم القراءات ،عمر كمكـرك      

 .ِِٖ/ ِ، ُ، طالحجة للقراء السبعة، انظر: الفارسي(ّ) 
 .َُٕ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ْ) 
 كّٔا قرأتي ٢تم على شيخي .(ٓ) 



  ُُْ 
 

، كاٞتحدرم، كأيب (ِ)، كحيِت بن يعمر(ُ) اٟتسن باإلفراد: شاذة، ريكيت عن   ڍ أىبًٍيكى  ڍكالقراءة  -ِ
 .(ْ)، كابن عباس(ّ)رجاء العراردم

كإىلىوى  ڍكالقراءة على اٞتمع، كٌٝتى اهلل كل كاحدو من العم كاٞتدّْ أبنا،  ڇى  ائ  ڇ القراءة  التوجيو:
على اإلفراد، كإبراىيم بدؿ منو، كإٝتاعيل كإسحاؽ ٣تركراف بتقدير كإلو إٝتاعيل؛ كالوجو    ڍ  أىبًٍيكى 

اآلخر على أنو ٚتع تصحيح، فيقاؿ: أبه كأىبيوفى كأىًبُت
(ٓ). 

سبة باٞتمع، كأنقص الن ڇى  ائ  ڇ مل ينسب القراءة ا١تتواترة  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
 باإلفراد، كمل يوضح حكمهما.   ڍ  كإًلىوى أىبًٍيكى  ڍيف القراءة الشاذة 

 [ ٖ٘ٔ البقرة:]       ڍپ  پ  ڀ  ڀ         ڀڀ     ڍثالثة: في قولو تعالى:المسألة ال
 .(ٔ)بالرفع"   ڍ ًملَّةي پ   ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "كقرأ األعرج كابن أيب عبلة: 

 القول في المسألة:
  .(ٕ)بالنصب: متواترة، قرأ ّٔا العشرة   ڍپ  ڀ  ڍلقراءة ا -ُ
 .(ٗ)، كابن أيب عبلة(ٖ)كمسلم بن جندب بالرفع: شاذة، ريكيت عن األعرج،   ڍ بىٍل ًملَّةي  ڍكالقراءة  -ِ

                                                           
 .ُْٗ /ُ ،ُ، طاإلتحافالبنا، . ك ِٖٖ، ُ، طإيضاح الرموز القباقيب،. ك ُُِ /ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت، انظر: (ُ) 
 .ٕٕ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ُٕد.ط،  ،مختصر في شواذ القرآن، خالويو ابنانظر: (ِ) 
 .ُُِ /ُ  د.ط، ،المحتسبابن جٍت، ك      

 .ُُِ /ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت، انظر: (ّ) 
 .ُُِ /ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت، . ك  ٕٕ .ط،د ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين(ْ) 
  .َِٗ، َِٖ/ ُ، ُط ،إعراب القراءات الشواذ، انظر: العكربم(ٓ) 
 .َُٖ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ٔ) 
 كّٔا قرأتي ٢تم على شيخي .(ٕ) 
 .ٕٕ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ُٕ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، خالويو ابنانظر: (ٖ) 
 .ٕٕ د.ط، ،شواذ القراءات، الكرماين .ّْٗ، ُ، طالكامل ا٢تذيل، انظر: (ٗ) 



  ُِْ 
 

؛ على أنو مبتدأ، بالرفع   ڍ بىٍل ًملَّةي  ڍكالقراءة ، أم نػىتًَّبع، بالنصب   ڍپ  ڀ   ڍالقراءة  التوجيو:
٠ترب ٤تذكؼ أم ميٍتبػىعىةه كا

(ُ). 

، كأنقص نسبة القراءة بالنصب   ڍپ  ڀ   ڍمل ينسب القراءة األكىل  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
 الثانية، فلم يذكر مسلم بن جندب، كمل يوضح حكم القراءتُت.

 

 :من سورة البقرة ڇٔٗٔڇ  إلى اآلية ڇ ٖٚٔڇ   من اآلية القراءات المطلب الرابع:

 [ ٖٚٔ البقرة:]       ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڍ ولى: في قولو تعالى:سألة األالم
ڎ  ڈ  ڈ  بًالًَّذم ڍ  ڌ    ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: " ككاف ابن عباس يقرأ فيما حكى الرربم: 

  .(ِ)كىذا ىو معٌت القراءة كإف خال  ا١تصح "   ڍژ

 القول في المسألة:
  .(ّ)(: متواترة، قرأ ّٔا العشرةڌ)   ڍڌ  ڎ  ڎ   ڍالقراءة  -ُ
)بًالًَّذم(: شاذة، ريكيت عن ابن عباس   ڍبًالًَّذم آمىنتيم  ڍكالقراءة  -ِ

كأييبىٌ  ،(ْ)
(ٓ). 

(؛ على أهنا زائدة، كما تقوؿ: مثلك ال يقوؿ ىذا، ڌ)   ڍڌ  ڎ  ڎ   ڍالقراءة  التوجيو:
ير: أف آمنوا بالقرآف، كما آمنتم بالتوراة أم أنت ال تقوؿ ىذا، أك أهنا غَت زائدة، كيكوف التقد

كاإل٧تيل، كىو مثل القرآف يف لزـك اٟتيجَّة
(ٔ) . 

                                                           
 .َُِ، َِٗ/ ُ، ُط ،إعراب القراءات الشواذ، انظر: العكربم(ُ) 
 .َُُ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ِ) 
 كّٔا قرأتي ٢تم على شيخي .(ّ) 
 شواذ  ،كالكرماين نسبها ابن جٌٍت إىل ابن عباس يف إحدل الركايات عنو. ،ُُّ /ُ د.ط، ،المحتسبابن جٍت،  انظر:(ْ) 
 ، كلكٌن  الكرماين نسبها إىل عباس. ٕٕ د.ط، ،القراءات    

  .ُٕ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، خالويو ابنانظر: (ٓ) 
 .ُُِ، َُِ/ ُ، ُط ،إعراب القراءات الشواذ، انظر: العكربم(ٔ) 



  ُّْ 
 

، كأنقص النسبة يف القراءة   ڍڌ  ڎ  ڎ   ڍمل ينسب القراءة  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
راءة كإف خالفت ا، كذكر أف معٌت اآلية يتفق مع ىذه القفلم يذكر أيبػىيِّ    ڍبًالًَّذم آمىنتيمڍالشاذة 

 ا١تصح ، كقد يفهم من كبلمو ترجيحها على غَتىا، كقد بينَّا أهنا قراءة شاذة.

 [ ٜٖٔ البقرة:]       ڍہ  ہ  ہ  ھ     ڍثانية: في قولو تعالى:المسألة ال
باإلدغاـ    ڍأىٖتيىاجُّونَّا ڍ... كقرأ ابن ٤تيصن:   ڍہ  ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "كقراءة اٞتماعة: 

 .(ُ)" جتماع ا١تثلُت. قاؿ النحاس: كىذا جائز إال أنو ٥تال  للسوادال

 القول في المسألة:
 .(ِ)بنونُت: متواترة، قرأ ّٔا العشرة   ڍہ  ڍالقراءة  -ُ
بنوف كاحدة ميشدَّدة: شاذة، ريًكيىت عن ابن ٤تيصن   ڍ أىٖتيىاجُّونَّا ڍكالقراءة  -ِ

، (ْ)، كزيد بن ثابت(ّ)
 .(ٔ)عمش يف ركاية عصمةكاأل، (ٓ)كاٟتسن

بنوف كاحدة    ڍ أىٖتيىاجُّونَّا ڍبنونُت؛ على األصل، كالقراءة    ڍہ  ڍالقراءة  التوجيو:
ميشدَّدة؛ على إدغاـ النوف األكىل يف الثانية، كجاز اٞتمع بُت ساكنُت؛ ألٌف قبل ا١تد ضمة كطاؿ 

  .(ٕ)ةمدىا، فجرت ٣ترل اٟتركة الفاصلة، فصار مثل: دآبَّة، كاٟتآقَّ 

                                                           
 .ُُِ/ ِ، ُ، طألحكام القرآن الجامعالقرطيب،  (ُ)
 كّٔا قرأتي ٢تم على شيخي .(ِ) 
 ،شواذ القراءات، الكرماينك  .ُٕ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، ابن خالويوك  .ّْٗ، ُ، طالكاملا٢تذيل، انظر: (ّ) 
 .ُْٗ /ُ ،ُ، طاإلتحافالبنا، ك  .ٕٕ د.ط،     

  .ُٕ د.ط، ،مختصر في شواذ القرآن، ابن خالويو انظر:(ْ) 
   .ٕٕ د.ط، ،شواذ القراءات، انظر: الكرماين(ٓ) 
 .ّْٗ، ُ، طالكاملا٢تذيل، انظر: (ٔ) 
 .ُِِ، ُُِ/ ُ، ُط ،إعراب القراءات الشواذ، انظر: العكربم(ٕ) 



  ُْْ 
 

إىل اٞتماعة بصيغة التعميم كمل  بنونُت   ڍہ  ڍالقراءة نسب  أف القرطيب: يتبُتَّ ٦تَّا سبق
كاألعمش يف ركاية ، فلم يذكر زيد بن ثابت، كاٟتسن، يقيدىا، كأنقص النسبة يف القراءة األخرل

 عصمة، كحكم عليها ٔتخالفتها للسواد، كمل يوضح حكم القراءة األكىل.

 [ ٓٗٔ البقرة:]       ڍۇ   ۇ ڍثالثة: في قولو تعالى:المسألة ال

بالتاء كىي قراءة    ڍۇ  ڍقاؿ القرطيب رٛتو اهلل: "كقرأ ٛتزة كالكسائي كعاصم يف ركاية حفص: 
 .(ُ)حسنة... فهي أـ ا١تتصلة، كىي على قراءة من قرأ بالياء منقرعة"

 القول في المسألة:
زة، كالكسائي، كخل ، كحفص، قرأ ّٔا ابن عامر، كٛت با٠تراب: متواترة،   ڍۇ ڍالقراءة  -ُ

 كركيس.
 .(ِ)بالغيب: متواترة، قرأ ّٔا الباقوف من العشرة   ڍ  يػىقيوليوفى  ڍكالقراءة  -ِ

؛ ألفَّ ما قبلها كما بعدىا على ا١تخاطبة، قبلها قولو تعاىل: بالتاء   ڍۇ   ڍالقراءة  التوجيو:
[، َُْالبقرة: ] چې  ې  ې  ې  ى  چعدىا قولو تعاىل: [، كبُّٗالبقرة: ] چہ  ہ  ہ  ھ  چ 

بالياء؛ ألف ا١تعٌت لليهود كالنصارل، كىم غىٍيبه    ڍ يػىقيولوفى ڍ كالقراءة
(ّ). 

، فلم يذكر با٠تراب   ڍۇ ڍالقراءة أنقص النسبة يف  أف القرطيب: ٦تَّا سبق تبُتَّ للباحث
، كمل حيكم بالياء   سنة، كمل ينسب القراءةابن عامر، كخل ، كركيس، كحكم عليها بأهنا قراءة ح

 عليها، كقد بينا أف القراءتُت متواترتاف.

 

                                                           
 .ُُّ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ُ) 
 .ُِٕ، ُط ،تقريب النشرابن اٞتزرم، انظر: (ِ) 
 .ِِٗ، ِِٖ/ ِ، ُط ،حجة للقراء السبعةال، انظر: الفارسي(ّ) 



  ُْٓ 
 

 :: النتائج والمقترحاتاتمةـــــــــــــــــــــــــــالخ
يف سورة الفاٖتة كاٞتزء األكؿ من اٞتهد ا١تتواضع الذم بذلو الباحث يف دراسة القراءات الواردة  بعد

، كتوجيههاكضبرها،  -رٛتو اهلل تعاىل–امع ألحكاـ القرآف لئلماـ القرطيب تفسَت اٞت سورة البقرة من
 .قًتحاتا١تنتائج ك إىل ٣تموعة من ال كنسبتها، كاٟتكم عليها، فقد توصل الباحث

 أواًل: النتائج: 
 توصل الباحث إىل ٣تموعة من النتائج كديكن تلخيصها يف اآليت:

منهجو يف تناكؿ القراءات، كمل يتبع منهجنا معيػَّننا  ح عنيفصمل  -رٛتو اهلل–أف اإلماـ القرطيب  -ُ
 تل  من موضعو إىل آخر، كمن آيةو إىل أخرل.مرٌردنا، كلكنو خي

 .يذكر بعضها كيهمل بعضهاٚتيع القراءات اليت تناك٢تا، كلكنو  كمل يستوؼً  -ِ

ة الفاٖتة كاٞتزء األكؿ يف سور عدَّ الباحث منها سبعة مواضع فتارة  يكتفي بالقراءات السبع، كقد  -ّ
ٚتع صابئ، كقيل: صاب؛  [ِٔ]البقرة: ڍ كىالصَّابًًئُتى ڍ قولو تعاىل:" :، منها قولومن سورة البقرة

كاختلفوا يف مهزه، كمهزه اٞتمهور إال نافعنا"
، فييبلحظ أنو استثٌت نافعنا فقط من القراءة با٢تمز، كمل (ُ)

  .سبعةال األئمة يذكر معو أبا جعفر؛ ألنو ليس من

 القراءات الثبلث مع السبع، كقد عدَّ الباحث منها أحد عشر موضعنا، منها قولو: كتارة يذكر -ْ
ػػػمى لً كى جئ  حئ       ـى آدى ی  ڍ :قرأ ابن كثَت"

 ڍمئ   ڍ كنصب، ڍی    ڍ الباقوف برفع، ك  [ّٕ]البقرة: ڍ    ته ػػا
 .(ِ)"د تلقتي الكلمات فقألف آدـ إذا تلقَّ  ؛كالقراءتاف ترجعاف إىل معٌت

 ،، كىي لغة قيسم فاعلوليدؿ على أنو ١تا مل يس ؛: كجيوز إمشاـ القاؼ الضمكقاؿ الكسائيكقولو: "
، كًسيءى، كًسيئىتٍ  ًجيءى،ڍ ككذلك ، كًحيلى، كًسيقى  سكي، كري امرككذلك ركل ىشاـ عن ابن ع ڍ كًغيضى

 كسرك ؛ ڍًحيلى، كًسيقى ڍكواف: كزاد ابن ذ  ،خاصة ڍ ًسيءى، كًسيئىتٍ ڍمنها نافع  كأشمَّ  ،عن يعقوب

                                                           
 .ِّّ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ُ)
 .ِٖٓ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ِ)



  ُْٔ 
 

كأشار إىل العشرة أيضنا يف القراءة  العشرة يف القراءة األكىل، ستوىفأنو ا فنرل، (ُ)"الباقوف يف اٞتميع
 نافع. جعفرو فلم يذكره معسقط أبا أنو أ بيد الثانية

 نها قولو:كتارة يقتصر على القراءة الشاذة، كقد عدَّ الباحث منها ثبلثة كأربعُت موضعنا، م -ٓ

  .(ِ)بضم التاء مشٌددنا" [ٖٓ]البقرة:   ڍ تػيقىتػّْليوفى  ڍ"كقرأ الزٍُّىرٌم:  

، يبلحظ يف ا١تثالُت (ّ)"[ُْ]البقرة: ڍ  ٴۇ  ۋوا قي الى ڍع اليماين: يقى مى كقرأ ٤تمد بن السَّ "كقولو: 
 لقراءة ا١تتواترة.على القراءة الشاذة، كمل يذكر ا السابقُت أنو اقتصر

الباحث منها أربعة كأربعُت موضعنا، منها قولو:  عدَّ الشاذة، كقد كر القراءات ا١تتواترة مع ذ كتارة ي -ٔ
. (ْ)بفتح ا٢تمزة كالتاء"    [ِٓ]البقرة:  ڍ كىأىتػىٍواڍ "كقرأه اٞتماعة بضم ا٢تمزة كالتاء، كقرأ ىاركف األعور 

 ، كالقراءة الثانية شاذة.يصرّْح ّٔم كملرة، األكىل متواترة قرأ ّٔا العشالقراءة ٚتع بُت ا١تتواترة كالشاذة، ف

ا منها الباحث عدَّ كتارة يذكر القراءة بدكف نسبة، كقد  -ٕ  كعشرين موضعنا، منها قولو: كاحدن

بالنصب؛ على إضمار مبتدأ، أم مسألتنا حرة، أك    [ٖٓ]البقرة: ڍ ًحرَّةن  ڍقاؿ األخفش: كقرئت: "
 بصيغة التجهيل بدكف نسبة.خفش يف القراءة بالنصب ذكر قوؿ األيبلحظ أنو  .(ٓ)يكوف حكاية"

أك العامة أك أىل ا١تنرقة، كقد ٚتع  للجماعة أك اٞتمهورالنسبة، فينسب القراءة  كتارة يػيعىمّْم -ٖ
]البقرة:  ڍ أيسىارىلڍكقراءة اٞتماعة: "إىل اٞتماعة منها قولو:  الباحث منها اثنا عشر موضعنا منسوبة

  .(ٔ)"ڍأىٍسرىلڍنو قرأ: ما عدا ٛتزة فإ  [ٖٓ

                                                           
 .ُٕٔ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ُ)
 .ُٖ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ِ)
 .َُٕ/ُ، ُط ،الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ّ)
 .ُّٗ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ْ)
 .ُّٗ - ُّٕ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ٓ) 
 .َِ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ٔ)



  ُْٕ 
 

قراءة      [ّٓ]البقرة:  ڍۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ڍ "كأحد عشر موضعنا نسبها إىل اٞتمهور، منها قولو:  
 .(ُ)ا"اب بسكوهنخعي كابن كثَّ كقرأ النَّ  ،بفتح الغُت ڍ ادن غى رى ڍ اٞتمهور

بالياء قراءة العامة، كقرأ    [ٖٓ]البقرة: ڍ يػيرىدُّكفڍ" كأربعة مواضع نسبها إىل العاٌمة، منها قولو:
 .(ِ)بالتاء على ا٠تراب"   ڍ تػيرىدُّكفڍاٟتسن: 

 ڍتىظَّاىىريكفى ڍ"كقرأ أىل ا١تدينة كأىل مكة: كٙتانية مواضع نسبها ألىل ا١تنرقة، منها قولو: 
كاألصل تتظاىركف. كقرأ الكوفيوف:  ؛ لقرّٔا منها،بالتشديد، يدغموف التاء يف الظاء [ٖٓ]البقرة: 

 .(ّ)"  ڍ تىظَّهَّريكفى عىلىيًهمڍ٥تٌففنا... كقرأ قتادة:    ڍ اىىريكفى تىظى ڍ

عٌد الباحث منها  قد، ك الكراـ  مباشرة، أك إىل الصحابة كتارة ينسب القراءة إىل النيب  -ٗ
ا فقط ما هاختل  العلماء أي "، كىو قولو: مباشرة إىل النيب  و اإلماـ القرطيبنسب موضعنا كاحدن

القراءة نسب  فيبلحظ أنو .(ٗ)"كأيب بكر كعمر  ؟ كالقراءتاف مركيتاف عن النيبكً الً أك مى  كً لً : مى أبلغ
 . كإىل الصحابة الكراـ ،مباشرة  إىل النيب

"كقرأ ابن منها قولو:  ،الصحابة الكراـ  إىل اإلماـ القرطيبستة عشر موضعنا نسبها ك 
، (ٓ)"   [ٓٓ]البقرة: ڍالصٍَّعقىةڍقرأ عمر كعثماف كعلٌي: ك  بفتح ا٢تاء...   [ٓٓ]البقرة:  ڍ جىهىرىةڍعباس:
 أنو نسب القراءتُت إىل الصحابة مباشرة. نرلف

 

 

                                                           
 .ُِْ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ُ) 
 .ُِ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ِ)
 .ُٗ، ُٖ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنرطيب، الق (ّ)
 .َُِ/ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ْ)
 .ُّّ - ُِّ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ٓ)



  ُْٖ 
 

نفس القراءة  ، أك يزيد يف النسبة كينقص منها يفهاأك ينقص من ،كتارة يزيد يف نسبة القراءة -َُ
"قرأ ابن   منها قولو: نسبتها،سبعة كثبلثُت موضعنا أنقص القرطيب من منها الباحث  عدَّ الواحدة، كقد 

بالتاء؛ ألف الشفاعة مؤنثة، كقرأ الباقوف بالياء؛ على  [ْٖ]البقرة: ڍتػيٍقبىلي ڍكثَت كأبو عمرك 
 لم يذكر يعقوب مع أصحاب قراءة التأنيث.ف. (ُ)التذكَت"

 منها قولو:يف نسبتها،  اإلماـ القرطيب ٜتسة كعشرين موضعنا زادعدَّ الباحث منها ك  

قرأ ،  [ٖٓ]البقرة: ڍ ٺ    ٺ    ٿ ڍ قولو تعاىل:قولو: " معناالزيادة يف النسبة كالنقص منها كمثاؿ  
نافع بالياء مع ضمها، كابن عامر بالتاء مع ضمها، كىي قراءة ٣تاىد، كقرأىا الباقوف بالنوف مع 

  .  ڍتػيٍغفىرٍ ڍقراءة  ٣تاىدنا يف، كزاد ڍيػيٍغفىرٍ ڍقراءة من  أبا جعفر أنقصحيث أنو  .(ِ)نصبها كىي أبينها"

  يقدح يف القراءة ا١تتواترة، كقد عدَّ الباحث منها ثبلثة مواضع منها قولو: ينقل كبلمنا كتارة -ُُ

، كاختل    ڍ ييٍشًعرٍكيم، يػىٍنصيرٍكٍم، يىٍأميرٍكيمٍ ڍبسكوف ا٢تمزة، ك   [ْٓ]البقرة:  ڍ بىارًٍئكيمٍ  ڍ "كقرأ أبو عمرك:
 العباس أبو كقاؿ. سكن الضمة كالكسرة يف الوصل؛ كذلك يف الشعرالنحاة يف ىذا، فمنهم من ي

 عمرك أيب كقراءة ،شعر كال كبلـ يف اإلعراب حرؼ يف اٟتركات توايل مع التسكُت جيوز ال: ا١تربد
 :كأنشدكا األئمة القدماء النحويوف ذلك أجاز كقد: كغَته النحاس قاؿ .ٟتن

  .(ّ)"العـو السفُت ؿأمثا بالدك...  قـو صاحب قلت اعوججن إذا 

نعت قراءة أيب عمركو باللحن، كىي قراءة سبعيةه متواترة بالسند نقل كبلـ ا١تربد الذم  فيبلحظ أنو 
 .ا١تتصل إىل رسوؿ اهلل 

أربعة كعشرين موضعنا  منها عدَّ الباحث حكمها، كقد يوضحكتارة حيكم على القراءة، كتارة ال  -ُِ
فهذه سبعة أكجو من القراءات، ككجو ثامن ...القراءة منها قولو: "حكم فيها اإلماـ القرطيب على 

ألنو ٥تال  للسواد. قاؿ األخفش سعيد: تبدؿ من ا٢تمزة ىاء تقوؿ: ىأنذرهتم،   ؛جيوز يف غَت القرآف

                                                           
 .ِٔٗ-ِْٗ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ُ) 
 .ُّٗ - ُّٕ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ِ) 
 .ُُّ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآن، القرطيب(ّ) 



  ُْٗ 
 

 غَت الوجو الثامن يف حكم ّتواز أنو بعد أف ذكر األكجو السبعة نبلحظف .(ُ)"كما يقاؿ ىياؾ كإياؾ
 .ا١تصح  خالفتو سوادالقرآف فقط؛ ١ت

اثنُت كستُت موضعنا كجهها القرطيب  منها عدَّ الباحثالقراءة، كتارةن ال يوجهها، كقد كتارة يوجّْو  -ُّ
بالياء، كابن ٤تيصن بالتاء؛ خرابنا للمؤمنُت"   [ٕٕ]البقرة:  ڍٻ    ڍ"كقرأ اٞتمهور: منها قولو: 

(ِ).  

 فنبلحظ أنو كجو القراءة الثانية بالتاء.

منوَّنة، كقاؿ: أم: ىيجرنا من القوؿ، كىو   [َُْ]البقرة:  ڍ راًعننا ڍ"كقرأ اٟتسن: كقولو: 
حيث كٌجو ، (ّ)" ڍ راعيونىاڍمصدر كنصبو بالقوؿ؛ أم ال تقولوا رعونة. كقرأ زر بن حبيش كاألعمش: 

  القراءة بالتنوين، كمل يوجّْو القراءة بًتؾ التنوين، كال القراءة األخَتة.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . ُٓٓ/ ُ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ُ)
 .ٕ/ ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ِ)
 .ْٖ -ْٕ/ِ، ُ، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (ّ) 



  َُٓ 
 

  ثانًيا: المقترحات:
يقًتح الباحث على الدارسُت كالباحثُت كطبلب العلم مواصلة دراسة كٗتريج ٚتيع القراءات  -ُ

ل على القارئ الواردة يف تفسَت اإلماـ القرطيب، كنسبتها، كضبرها، كتوجيهها، كبياف حكمها؛ ليسه
 أثناء مرالعتو ٢تذا السفر العظيم.الرجوع إليها 

احث على طبلب العلم دراسة كٗتريج القراءات من سائر كتب التفسَت، كبياهنا؛ لئبل كيقًتح الب -ِ
القراءات الشاذة أك من االستدالؿ ب -َت ا١تتخصصُتكخاصَّة غ-يقع بعض الدارسُت كطبلب العلم 

 فسَت اليت مل يتم دراستها كبياف حكمها.كتب التبعض  ا١توضوعة الواردة يف 

ة ا١تدينة العا١تية، كلية العلـو اإلسبلمية، كخاٌصةن قسم القراءات، كيقًتح الباحث على جامع -ّ
باعتماد مشركع عمل مينظم يقـو بو ٣تموعة من الربلب كالباحثُت بتخريج القراءات من كتب 
التفسَت يعتمد على أسلوب علمي مرَّرًدو معُت؛ ْتيث يػيقىدَّـ ىذا ا١تشركع للقارئ يف قالب علميو 

 أسلوب فريد، كطريقة سهلة كمشوّْقة.منظَّمو كمكتمل، كب
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 المصارد والمراجع:
 ركاية حفص عن عاصم.، ، مصحف المدينة النبويةالقرآف الكرمي  -ُ
أثره في العلوم -أطواره-علم القراءات نشأتوآؿ إٝتاعيل، نبيل ٤تمد إبراىيم،  -ِ

 ـ(.َََِق/ُُِْ، )الرياض: مكتبة التوبة، ُ، طالشرعية
، ٖتقيق: عيد مصرفى معاني القراءاتور األزىرم ٤تمد بن أٛتد، األزىرم، أيب منص -ّ

 ـ(.ُُٗٗق/ُُِْ، )د.ـ: د.ف، ُعوض بن ٛتد القوزم، طدركيش ك 
منهج اإلمام الشوكاني في عرض القراءات في تفسيره  ،األسرل، عبد الباسط ٤تمد  -ْ

لدين، رسالة ماجستَت، كلية أصوؿ ا، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية
 (.ـََِٖق/ ُِْٗاٞتامعة اإلسبلمية، : غزة)

رسالة دكتوراه، كلية البنات، ، التوجيو البالغي للقراءات القرآنية، أٛتد ،إٝتاعيل -ٓ
 ـ(.ُٕٗٗ)مصر: جامعة عُت مشس 

األصبهاين، إٝتاعيل بن ٤تمد بن الفضل بن علي القريشي الرليحي التميمي أبو القاسم  -ٔ
ٖتقيق: كـر بن حلمي بن فرحات بن أٛتد،  سلف الصالح،سير الا١تلقب بقواـ السنة، 

 .)الرياض: دار الراية للنشر، د.ت( ،د.ط
 :، ٖتقيقالمبسوط في القراءات العشراألصبهاين، أيب بكر أٛتد بن اٟتسُت بن مهراف،  -ٕ

 سبيع ٛتزة حاكمي، د.ط، )دمشق: ٣تمع اللغة العربية، د.ت(.
ٖتقيق: ، الغاية في القراءات العشرمهراف،  األصبهاين، أيب بكر أٛتد بن اٟتسُت بن -ٖ

ق/ ُُُْ، )السعودية: دار الشواؼ للنشر كالتوزيع، ٤ِتمد غياث اٞتنباز، ط
 ـ(.َُٗٗ

نزىة األنبارم، عبد الرٛتن بن ٤تمد بن عبيد اهلل األنصارم، أبو الربكات، كماؿ الدين،  -ٗ
األردف: دار ا١تنار، ) ،ّط ٖتقيق: إبراىيم السامرائي، األلباب في طبقات األدباء،

 .ـ(ُٖٓٗق/َُْٓالزرقاء، 
، ترجيحات اإلمام القرطبي في التفسير من ناىد بنت أٛتد بن عبد الباسط ،باجنيد -َُ

اآلية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان جمًعا ودراسة وموازنة، 
 ق(.ُُّْقرل، رسالة ماجستَت، كلية الدعوة كأصوؿ الدين، ) السعودية: جامعة أـ ال



  ُِٓ 
 

الجامع الصحيح المسند من حديث رسول البخارم، أيب عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل،  -ُُ
، )القاىرة: ا١تربعة السلفية كمكتبتها، ُ، طاهلل صلى اهلل عليو وسلم وسننو وأيامو

 ق(.ََُْ
ٖتقيق: ٤تمد عبد ا١تعيد خاف،  ، التاريخ الكبير،٤تمد بن إٝتاعيلأيب عبد اهلل البخارم،  -ُِ

 .)حيدر آباد: دار ا١تعارؼ العثمانية، د.ت( ،.طد
، ُ، طالقرطبي حياتو وآثاره العلمية ومنهجو في التفسيربلعم، مفتاح السنوسي،  -ُّ

 ـ(.ُٖٗٗ)بنغازم: دار الكتب الوطنية، 
شعباف ٖتقيق: ، إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشرالبنا، أٛتد بن ٤تمد،  -ُْ

امل الكتب ، كالقاىرة: مكتبة الكليات األزىرية، ، )بَتكت: ع٤ُتمد إٝتاعيل، ط
 ـ(.ُٕٖٗق/ َُْٕ

حيِت ، ٖتقيق: الملخص في إعراب القرآنالتربيزم، أيب زكريا حيي بن علي بن ٤تمد،  -ُٓ
 مراد، د.ط، )دـ: د.ف ، د.ت(.

أبو عبيدة  كعناية:األلباين،  ٖتقيق:، سنن الترمذيالًتمذم، ٤تمد بن عيسى بن سىٍورة،  -ُٔ
 ، )الرياض: مكتبة ا١تعارؼ للنشر كالتوزيع، د.ت(.ُسن آؿ سلماف، طمشهور بن ح

، )د.ـ: جامعة ا١تدينة GMET5053، مناىج البحث العلميجامعة ا١تدينة العا١تية،  -ُٕ
 ـ(.َُِِالعا١تية، 

، دليل الدراسات العليا للنواحي اإلجرائية والمنهجية والفنيةجامعة ا١تدينة العا١تية،  -ُٖ
 ـ (.َُِٔدينة العا١تية، د.ط، )د.ـ: جامعة ا١ت

 التصحيح: إشراؼ، النشر في القراءات العشرابن اٞتزرم، ٤تمد بن ٤تمد بن اٞتزرم،  -ُٗ
 علي ٤تمد الضباع، د.ط، ) بَتكت: دار الكتب العلمية، د.ت (.

، كضع تقريب النشر في القراءات العشرابن اٞتزرم، ٤تمد بن ٤تمد بن اٞتزرم،  -َِ
ق/ ُِّْ، ) بَتكت: دار الكتب العلمية، ُي، طعبد اهلل ٤تمد اٟتليل: حواشيو
 ـ(.ََِِ

٤تمد  :، ٖتقيقطيبة النشر في القراءات العشرابن اٞتزرم، ٤تمد بن ٤تمد بن اٞتزرم،  -ُِ
 ـ (.ُْٗٗق/ ُُْْ، ) جدة: مكتبة دار ا٢تدل، ُ٘تيم الزعيب، ط



  ُّٓ 
 

 :، ٖتقيقغاية النهاية في طبقات القراءابن اٞتزرم، ٤تمد بن ٤تمد بن اٞتزرم،  -ِِ
 ـ (.ََِٔق/ ُِْٕ، ) بَتكت: دار الكتب العلمية، ُبرجسًتاسر، ط

، تحبير التيسير في القراءات العشرابن اٞتزرم، ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد بن يوس ،  -ِّ
 ـ(. َََِق / ُُِْ، ) األردف: دار الفرقاف ُأٛتد ٤تمد مفلح القضاة، طٖتقيق: 

لدرة المضية في القراءات متن اابن اٞتزرم، ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد بن يوس ،  -ِْ
، )دمشق: دار الغوثاين ٤ّتمد ٘تيم الزعيب، ط، ٖتقيق: الثالث المتممة للعشرة

 ـ(. َََِق /ُُِْللدراسات القرآنية، 
، منجد المقرئين ومرشد الطالبينابن اٞتزرم، ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد بن يوس ،  -ِٓ

 اعتٌت بو علي بن ٤تمد العمراف، د.ط، ) د.ـ، د.ف، د.ت (.
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح ابن جٍت، أيب الفتح عثماف،  -ِٔ

كعبد الفتاح إٝتاعيل شليب،  ،عبد اٟتليم النجار: علي النجدم ناص ، ك ، ٖتقيقعنها
 ـ(. ُْٗٗق / ُُْٓد.ط، )القاىرة: كزارة األكقاؼ ٞتنة إحياء كتب السنة، 

، ) دمشق: دار الكلم الريب، ُط ،الشامل في القراءات المتواترة حبش، ٤تمد، -ِٕ
 ـ(.ََُِق/ ُِِْ

تهذيب ابن حجر، أبو الفضل أٛتد بن علي بن ٤تمد بن أٛتد بن حجر العسقبلين،  -ِٖ
 ق(. ُِّٔ، مربعة دائرة ا١تعارؼ النظامية: ند)ا٢ت، ُ، طالتهذيب

توجيو مشكل القراءات العشرية الفرشية لغة  ،اٟتريب، عبد العزيز بن علي بن علي -ِٗ
جامعة أـ : السعودية)رسالة ماجستَت، كلية الدعوة كأصوؿ الدين، ، ا وإعرابًاوتفسيرً 
 (.قُُْٕالقرل، 

٤تمد كرميّْ راجح،  :، مراجعةالميسر في القراءات األربع عشرة خاركؼ، ٤تمد فهد، -َّ
 ـ(.َََِق/ َُِْ، )دمشق: دار الكلم الريب، ُط

، تقدمي ٤تمد كرمي ية والدرةالتسهيل لقراءات التنزيل من الشاطبخاركؼ، ٤تمد فهد،  -ُّ
 ـ(.َُِِق/ ُّّْ، )دمشق: دار البَتكيت، ّراجح، كلية العلـو اإلسبلمية، ط

، ) ُ، طإعراب القراءات السبع وعللها ابن خالويو، أيب عبداهلل اٟتسُت بن أٛتد، -ِّ
 ـ(.ُِٗٗق/ ُُّْالقاىرة: مكتبة ا٠تا٧تي، 
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، في شواذ القرآن من كتاب البديعمختصر  ابن خالويو، أيب عبداهلل اٟتسُت بن أٛتد، -ّّ
 د.ط، ) القاىرة: مكتبة ا١تتنيب، د.ت(.

عبد : ، ٖتقيقالحجة في القراءات السبع ابن خالويو، أيب عبداهلل اٟتسُت بن أٛتد، -ّْ
، ط  ـ(.ُٕٗٗق/ ُّٗٗ، ) بَتكت: دار الشركؽ، ّالعاؿ سامل مكـر

تاريخ بغداد وذيولو، ، أبوبكر بن أٛتد بن علي بن ثابت بن أٛتد بن مهدم، ا٠تريب -ّٓ
 .ق(ُُْٕ)بَتكت: دار الكتب العلمية،  ،ُٖتقيق: مصرفى عبد القادر عرا، ط

تالي تلخيص ا٠تريب، أبوبكر بن أٛتد بن علي بن ثابت بن أٛتد بن مهدم،  -ّٔ
)الرياض: دار  ،ُٖتقيق: مشهور بن حسن بن سلماف أٛتد الشقَتات، ط المتشابو،
 .ق(ُُْٕالصميعي، 

، ) دمشق: دار سعد الدين للرباعة ُ، طمعجم القراءات لري ،ا٠تريب، عبد ال -ّٕ
 ـ(.ََِِق/ ُِِْكالنشر كالتوزيع، 

وفيات بن خلكاف، أبو العباس أٛتد بن ٤تمد بن إبراىيم بن أيب بكر البزمكي األريلي، ا -ّٖ
 .)بَتكت: دار صادر، د.ت( ،ُٖتقيق: إحساف عباس، ط األعيان وأنباء أبناء الزمان،

رحاب  ٖتقيق:، التبصرة في قراءات األئمة العشرة ٟتسن علي بن فارس،ا٠تياط، أيب ا -ّٗ
 ـ(.ََِٕق/ ُِْٖ، ) السعودية: مكتبة الرشد، ٤ُتمد شقيقي، ط

شعيب األرنؤكط، كحسن  :، ٖتقيقسنن الدار قطني الدار قرٍت، اٟتافظ علي بن عمر، -َْ
، ط : مؤسسة الرسالة، ، ) بَتكتُعبد ا١تنعم شليب، كعبد اللري  حرز اهلل، كأٛتد برىـو

 ـ(.ََِْق/ ُِْْ
،) ُعبدا١تهيمن طحاف، ط، ٖتقيق: األحرف السبعة للقرآن، عثماف بن سعيدالداين،  -ُْ

 ـ(.ُٕٗٗق/ُُْٖجدة: دار ا١تنارة للنشر كالتوزيع، 
٤تمد ٖتقيق: ، جامع البيان في القراءات السبع المشهورة ،الداين، عثماف بن سعيد -ِْ

 (.ـََِٓار الكتب العلمية، د: لبناف، )ُصدكؽ اٞتزائرم، ط
: ، ٖتقيقالمقنع في معرفة مرسوم مصاحف أىل األمصارالداين، عثماف بن سعيد،  -ّْ

 ـ(.ََُِق/ ُُّْ، ) السعودم: دار التدمرية، ُنورة حسن، ط
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حامت صاحل الضامن، ٖتقيق: التيسير في القراءات السبع، الداين، عثماف بن سعيد،  -ْْ
 ـ(.ََِٔق/ُِْٕ د.ط، ) الشارقة: مكتبة الصحابة،

، ُغاًل قدكرم اٟتمد، طٖتقيق: البيان في عدِّ آي القرآن، الداين، عثماف بن سعيد،  -ْٓ
 ـ(.ُْٗٗق/ُُْْ) الكويت: مركز ا١تخروطات كالًتاث كالوثائق، 

المنهج األمثل "، بالسعودية ١تؤ٘تر الدكيل لتروير الدراسات القرآنية، االددك، عمار أمُت -ْٔ
، )السعودية: جامعة ا١تلك سعود، "ضوء التقنيات الحديثة لتحقيق كتب القراءات في

 ـ(.َُِّق/ ُّْْ
سير أعالم الذىيب، مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قىادٍياز،  -ْٕ

 .ـ(ُٖٓٗق/َُْٓ)بَتكت: دار الرسالة،  ،ّٖتقيق: شعيب األرناؤكط، طالنبالء، 
معرفة القراء الكبار على د بن عثماف، الذىيب، مشس الدين أيب عبد اهلل ٤تمد بن أٛت -ْٖ

، )استانبوؿ: عيوف الًتاث اإلسبلمي، ِطيار آليت، طٖتقيق: الطبقات واألعصار، 
 ـ(.ُٓٗٗق/ُُْٔ

 تذكرة الحفاظ،الذىيب، مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قىادٍياز،  -ْٗ
 .ـ(ُٖٗٗق/ُُْٗدار الكتب العلمية، )بَتكت:  ،ُط

تاريخ اإلسالم مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قىادٍياز،  الذىيب، -َٓ
ب )بَتكت: دار الغر  ،ُٖتقيق: بشار عواد معركؼ، ط ووفيات مشاىير األعالم،

 .ـ(ََِّاإلسبلمي، 
، ّ، طالقراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرةراجح، ٤تمد كرمي،  -ُٓ

 ـ(.ُْٗٗق/ُُْْ، هاجر للنشر كالتوزيعا١ت: دار ا١تدينة ا١تنورة)
، د.ط، )بَتكت: مكتبة لبناف، مختار الصحاحالرازم، ٤تمد بن أيب بكر بن عبد القادر،  -ِٓ

 ـ(.ُٖٔٗ
البحث العلمي حقيقتو ومصادره ومادتو الربيعة، عبد العزيز بن عبد الرٛتن بن علي،  -ّٓ

ق/ ُّّْبيكاف، ، )الرياض: مكتبة العٔط ومناىجو وكتابتو وطباعتو ومناقشتو،
 ـ(.َُِِ
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أٛتد ٤تمود  :، ٖتقيقالكافي في القراءات السبعالرعيٍت، أيب عبد اهلل ٤تمد بن شريح،  -ْٓ
 ـ(.َََِق/ُُِْ، )بَتكت: دار الكتب العلمية، ُعبد السميع، ط

عبد الرزاؽ علي إبراىيم ن أيب بكر الناشرم اليمٍت، ٖتقيق: الزبيدم، عثماف بن عمر ب -ٓٓ
ابن ، )السعودية: دار ِ، طاإلمام الزبيدي على متن الدرةاإليضاح شرح موسى، 
 ـ(.ََِٕق/ُِْٖكالقاىرة: دار ابن عفاف،  ،القيم

شرح اإلمام الزبيدي على متن الزبيدم، عثماف بن عمر بن أيب بكر الناشرم اليمٍت،  -ٔٓ
 ـ(.ََِٗق/َُّْ، )طنرا: دار الصحابة للًتاث، ُ، طالدرة

فواز أٛتد زمريل، ، ٖتقيق: ىل العرفان في علوم القرآنمناالزرقاين، ٤تمد عبد العظيم،  -ٕٓ
 ـ(.ُٓٗٗق/ ُُْٓ، )بَتكت: دار الكتاب العريب، ُط

٤تمد أبو ، ٖتقيق: البرىان في علوم القرآنالزركشي، بدر الدين ٤تمد بن عبد اهلل،  -ٖٓ
 ـ(.ُْٖٗق/ َُْْ، )القاىرة: مكتبة دار الًتاث، ّالفضل إبراىيم، ط

 ـ(.ََِِ، )بَتكت: دار العلم للمبليُت، مايو/ُٓ، طاألعالمالزركلي، خَت الدين،  -ٗٓ
، ٓسعيد األفغاين، ط ٖتقيق:، حجة القراءاتابن ز٧تلة، أيب زرعة عبد الرٛتن بن ٤تمد،  -َٔ

 ـ(.ُٕٗٗق/ُُْٖ)بَتكت: مؤسسة الرسالة، 
د.ط،  ، فريدة الدىر في تأصيل وجمع القراءات العشر،٤تمد إبراىيم ٤تمد ،سامل -ُٔ

 البياف العريب، د.ت(. )األزىر: دار
رسالة ، منهج القرطبي في القراءات وأثرىا في تفسيره، ٚتاؿ عبد اهلل ،سحلوب -ِٔ

 صوؿ الدين، ) فلسرُت: اٞتامعة اإلسبلمية، د.ت(.ماجستَت، كلية أ
التحفة اللطيفة في تاريخ ، أيب بكر السخاكم، ٤تمد بن عبد الرٛتن بن ٤تمد بن -ّٔ

 .ـ(ُّٗٗق/ُُْْار الكتب العلمية، )بَتكت: د، ُط المدينة الشريفة،
نجوم الزاىرة في تراجم القراء األربعة عشر ورواتهم ال، صابر حسن ٤تمد، أبو سليماف -ْٔ

  د.ت(.، دار عامل الكتب للرباعة كالنشر كالتوزيع)السعودية: ، ُ، طوطرقهم
٤تمد أبو الفضل إبراىيم، ، ٖتقيق: اإلتقان في علوم القرآن، جبلؿ الدين، السيوطي -ٓٔ

)السعودية: كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد، د.ط، 
  (.ـُٖٗٗق/ُُْٗ
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)بَتكت: دار الكتب العلمية،  ،ُط طبقات الحفاظ،السيوطي، جبلؿ الدين،  -ٔٔ
 .ق(َُّْ

حرز األماني ووجو التهاني في القراءات الشاطيب، القاسم بن فَتة بن خل  بن أٛتد،  -ٕٔ
، )السعودية: دار ابن اٞترم، ٖالزعيب، ط٤تمد ٘تيم ، ٖتقيق: السبع
 ـ(. ََِْق/ُِْٓ

حرز األماني ووجو التهاني في القراءات الشاطيب، القاسم بن فَتة بن خل  بن أٛتد،  -ٖٔ
، )دمشق: مكتبة ابن اٞترم، ُأدين رشدم سويد، ط، ٖتقيق: السبع
 ـ(. َُِّق/ُّْْ

وجو التهاني في القراءات حرز األماني و الشاطيب، القاسم بن فَتة بن خل  بن أٛتد،  -ٗٔ
 علي بن سعد الغامدم، د.ط، )د.ـ: د.ف، د.ت(. ، ٖتقيق: السبع

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق  ،أبو شامة، عبد الرٛتن بن إٝتاعيل بن إبراىيم -َٕ
دار الكتب العلمية، : بَتكت، )ُإبراىيم مشس الدين، طٖتقيق: ، بالكتاب العزيز

 (.ـََِّق/ ُِْْ
إبراز المعاني من حرز األماني في  ،الرٛتن بن إٝتاعيل بن إبراىيمأبو شامة، عبد  -ُٕ

دار الكتب العلمية، : بَتكت، )إبراىيم عروه عوض، د.طٖتقيق: ، القراءات السبع
 (.د.ت

مصحف الصحابة في القراءات العشر التواترة من طريق شرؼ، ٚتاؿ الدين ٤تمد،  -ِٕ
 ـ(. َُِّق/ُّْْث، ، )طنرا: دار الصحابة للًتاُ، طالشاطبية والدرة

، مصحف القراءات العشر المتواترة من طريق طيبة النشرشرؼ، ٚتاؿ الدين ٤تمد،  -ّٕ
 ـ(. َُِّق/ُّْْ، )طنرا: دار الصحابة للًتاث، ُط

، د.ط، )دـ: د.ف، القراءات أحكامها ومصدرىاشعباف، شعباف ٤تمد إٝتاعيل،  -ْٕ
 ق(.ُُْْ

، )العزيزية: مكتبة ُ، طقراءاتالمدخل إلى علم الشعباف، شعباف ٤تمد إٝتاعيل،  -ٕٓ
 ـ(. ََِِق/ُِِْسامل، 
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القراءات القرآنية وأثرىا في اختالف شندم، إٝتاعيل، كعبد الباسط، تقي الدين،  -ٕٔ
 ـ(. ََِْق/ُِْٓ، د.ط، )د.ـ: د.ف، الفقهاء

، الموضح في وجوه القراءات وعللهاالشَتازم، أيب عبد اهلل نصر بن علي بن ٤تمد،  -ٕٕ
 ـ(. ََِٗ، )بَتكت: دار الكتب العلمية، ُالررىوين، ط عبد الرحيمٖتقيق: 

سامل بن  ٖتقيق:، غيث النفع في القراءات السبع ،الصفاقسي، علي بن سامل بن ٤تمد -ٖٕ
 (.قُِْٔجامعة أـ القرل، : السعودية، )ُغـر اهلل بن ٤تمد الزىراين، ط

كتبة األىرية ، ) مصر: ا١تُ، طاإلضاءة في بيان أصول القراءةالضبَّاع، علي ٤تمد،  -ٕٗ
 ـ(.ُٗٗٗق/َُِْللًتاث، 

 ، ٖتقيق:تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل القرآنالرربم، ٤تمد بن جرير الرربم،  -َٖ
 ، ) القاىرة: مكتبة ابن تيمية، د.ت(. ِأٛتد شاكر، ط

 :ٖتقيق، التلخيص في القراءات الثمانالرربم، أيب معشر عبد الكرمي بن عبد الصمد،  -ُٖ
 سى، د.ط، ) جدة: اٞتماعة ا٠تَتية لتحفيظ القرآف الكرمي، د.ت(. ٤تمد حسن عقيل مو 

، ٣تلة جامعة األنبار أثر القراءات في توجيو المعنى التفسيريعبد الرٛتن، أٛتد قاسم،  -ِٖ
للعلـو اإلسبلمية، كلية العلـو اإلسبلمية، )الرمادم: جامعة األنبار، قسم التفسَت كعلـو 

 القرآف(.
شرح روضة التقرير في اختالف القراء بين  ،بن عبد اهللعزكز، إبتهاؿ بنت حسن  -ّٖ

اإلرشاد والتيسير ألبي الحسن بن أبي محمد بن أبي سعد الواسطي المعروف 
جامعة أـ القرل، : السعودية)رسالة ماجستَت، كلية الدعوة كأصوؿ الدين، ، بالديواني
 (.قُِْٗ

ٖتقيق: عمرك بن  خ دمشق،تاريابن عساكر، أبو القاسم علي بن اٟتسن بن ىبة اهلل،  -ْٖ
 .ـ(ُٓٗٗق/ُُْٓ)د.ـ: دار الفكر،  ،غرامة العمركم، د.ط

، د.ط، )دمشق: مكتبة دار البشائر، البسط في القراءات العشر العشا، ٝتر، -ٖٓ
 ـ(.ََِْق/ ُِْْ

، عبد العاؿ سامل، -ٖٔ ، )الكويت: ِ، طمعجم القراءات القرآنية عمر، أٛتد ٥تتار، كمكـر
 ـ(.ُٖٖٗق/ َُْْمربوعات جامعة الكويت، 
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: ٖتقيق، إعراب القراءات الشواذ العكربم، أيب البقاء عبد اهلل بن اٟتسُت بن عبد اهلل، -ٕٖ
ق/ ُُْٕ، )بَتكت: عامل الكتب للرباعة كالنشر كالتوزيع، ٤ُتمد السيد عزكز، ط

 ـ(.ُٔٗٗ
وه إمالء ما من بو الرحمن من وج العكربم، أيب البقاء عبد اهلل بن اٟتسُت بن عبد اهلل، -ٖٖ

 ، د.ط، )بَتكت: دار الكتب العلمية، د.ت(.اإلعراب والقراءات في جميع القرآن
، القراءات في تفسير فتح القدير لإلمام الشوكاني يوس  ٤تمد عبده ٤تمد ،العواضي -ٖٗ

دكتوراه، جامعة اإلدياف، ) اليمن: جامعة اإلدياف،  رسالةدراسة منهجية وتحقيق، 
 ـ(.َُِّق، ُّْْ

مبرز المعاني في شرح قصيدة حرز األماني  ،عبد اهلل بن غـر اهللالغامدم، علي بن  -َٗ
رسالة ، ووجو التهاني للحافظ محمد بن عمر بن علي العمادي دراسة وتحقيًقا

 (.قُِْٗجامعة أـ القرل، : السعودية)ماجستَت، كلية الدعوة كأصوؿ الدين، 
في عرض منهج اإلمام ابن عطية األندلسي  ،غزاكم، فيصل بن ٚتيل بن حسن -ُٗ

: السعودية)رسالة دكتوراه، كلية الدعوة كأصوؿ الدين، ، القراءات وأثر ذلك في تفسيره
 (.قُِّْجامعة أـ القرل، 

أدين رشدم  ٖتقيق:، التذكرة في القراءات الثمان ابن غلبوف، طاىر بن عبد ا١تنعم، -ِٗ
 ـ(.ُُٗٗق/ ُُِْ، )جدة: د.ف، ُسويد، ط

االستكمال لبيان جميع ما يأتي في كتاب اهلل عز  ،ابن غلبوف، عبد ا١تنعم بن عبيد اهلل -ّٗ
وجل في مذاىب القراء السبعة في التفخيم واإلمالة وما كان بين اللفظين مجماًل  

 (.ـُُٗٗق/ ُُِْد.ف، : د.ـ، )ُعبد الفتاح ْتَتم إبراىيم، طٖتقيق: ، كاماًل 
األمصار بالحجاز الحجة للقراء السبعة أئمة الفارسي، أيب علي اٟتسن بن عبد الغفار،  -ْٗ

كبشَت ، ٖتقيق: بدر الدين قهوجي، والعراق والشام الذين ذكرىم أبو بكر بن مجاىد
 ـ (.ُْٖٗق / َُْْ، ) دمشق: دار ا١تاموف للًتاث، ُحوّتايب، ط

ق/ ُُِْ، )بَتكت: دار ا١تؤرخ العريب، ُ، طأصول البحثالفضلي، عبد ا٢تادم،  -ٓٗ
 ـ(.ُِٗٗ



  َُٔ 
 

، ) القاىرة: ا١تكتبة ُ، طاءات فتح القديرتخريج قر فكرم، إيهاب بن أٛتد،  -ٔٗ
 ـ (.ََِٗق / َُّْاإلسبلمية، 

، ) القاىرة: ا١تكتبة اإلسبلمية، ُ، طتقريب طيبة النشرفكرم، إيهاب بن أٛتد،  -ٕٗ
 ـ (.ََِٔق / ُِْٕ

 ، ) القاىرة: ا١تكتبة اإلسبلمية، د.ت(.ِ، طتقريب الشاطبيةفكرم، إيهاب بن أٛتد،  -ٖٗ
، ُِمد عبد اٟتميد عبد اهلل، ط٤ت،  تقريظ: تقريب الدرةفكرم، إيهاب بن أٛتد،  -ٗٗ

 ـ(.ََِٔق/ ُِْٕالقاىرة: ا١تكتبة اإلسبلمية، )
سراج القارئ ابن القاصح، أيب القاسم علي بن عثماف بن ٤تمد بن أٛتد بن اٟتسن،  -ََُ

، )بَتكت: دار ٤ِتمد عبد القادر شاىُت، ط، ٖتقيق: المبتدئ وتذكرة المقرئ المنتهي
 ـ(.ََِْق/ُِْٓلمية، الكتب الع

، د.ط، ) القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العربالقاضي، عبدالفتاح عبد الغٍت،  -َُُ
 ـ(.ُُٖٗق/َُُْبَتكت: دار الكتاب العريب، 

الفرائد الحسان في عدِّ آي القرآن ومعو شرحو نفائس القاضي، عبدالفتاح عبدالغٍت،  -َُِ
 ق(.َُْْ، ) ا١تدينة ا١تنورة: مكتبة الدار، ُ، طالبيان

، ٓ، طالوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبعالقاضي، عبدالفتاح عبدالغٍت،   -َُّ
 ـ(.ُٗٗٗق/َُِْ) جدة: مكتبة السوادم للتوزيع، 

البدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي القاضي، عبدالفتاح عبدالغٍت،   -َُْ
 ، ) بَتكت: دار الكتاب، د.ت(.ُط، الشاطبية والدرة

إيضاح الرموز ومفتاح الكنور في القراءات القباقيب، مشس الدين ٤تمد بن خليل،   -َُٓ
ق/ ُِْْ، )عماف: دار عمار، ُأٛتد خالد شكرم، ط ٖتقيق:، األربع عشرة

 ـ(. ََِّ
 :، ٖتقيقالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، أيب عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر،  -َُٔ

 ـ (.ََِٔق/ُِْٕ) بَتكت: مؤسسة الرسالة،  ،ُعبداهلل بن عبد احملسن الًتكي، ط
، ٖتقيق: الجامع ألحكام القرآنالقرطيب، أيب عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر،   -َُٕ

 ـ (.ََُِق/ُُّْحامد أٛتد الراىر ) القاىرة: دار الغد اٞتديد، 
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، ٖتقيق: الجامع ألحكام القرآنالقرطيب، أيب عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر،   -َُٖ
٤تمود حامد عثماف ) القاىرة: دار اٟتديث،  :مد بن إبراىيم ا٠تفناكم، كخرج أحاديثو٤ت

 ـ (.ََُِق/ُُّْ
، ٖتقيق: لطائف اإلشارات لفنون القراءاتالقسربلين، أٛتد بن ٤تمد بن أيب بكر،  -َُٗ

مركز الدراسات القرآنية، د.ط، ) ا١تدينة ا١تنورة: ٣تمع ا١تلك فهد لرباعة ا١تصح  
 ق (.ُّْْالشري ، 

إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي القبلنسي، أيب عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر،   -َُُ
عمر ٛتداف الكبيسي، د.ط، )السعودية: جامعة أـ القرل، ، ٖتقيق: في القراءات العشر

 ق(.َُْْ/َُّْ
 :مراجعة ،الكفاية الكبرى في القراءات العشر ،القبلنسي، ٤تمد بن اٟتسُت بن بندار  -ُُُ

 (.ـََِّدار الصحابة للًتاث، : طنرا)، ُالدين ٤تمد شرؼ، طٚتاؿ 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها القيسي، أيب ٤تمد مكي بن أيب طالب،   -ُُِ

٣تمع اللغة دمشق: )د.ط، : ٤تي الدين رمضاف، ، ٖتقيقوحججها
 (.ـُْٕٗق/ُّْٗالعربية،

عبد الفتاح  :ٖتقيق، قراءاتاإلبانة عن معاني ال ،القيسي، أيب ٤تمد مكي بن أيب طالب -ُُّ
 (.د.ت، دار هنضة مصر للربع كالنشر: مصر، )إٝتاعيل شليب، د.ط

د.ط )بَتكت: مكتبة  ، معجم المؤلفين،بكحالة، عمر بن رضا بن ٤تمد بن راغ  -ُُْ
 (.ا١تثٌت، د.ت

، منهج اإلمام النسفي في القراءات وأثرىا في تفسيره ،كردية، سحر ٤تمد فهمي -ُُٓ
 (.ـََُِق/ ُِِْاٞتامعة اإلسبلمية، : غزة)ة أصوؿ الدين، رسالة ماجستَت، كلي

مشراف العجلي، ٖتقيق: شواذ القراءات،  الكرماين، أيب عبد اهلل ٤تمد بن أيب نصر،  -ُُٔ
 د.ط، ) بَتكت: مؤسسة الببلغ، د.ت(.

تقريب المعاني في شرح حرز األماني الشُت، سيد الشُت، كالعلمي، خالد بن ٤تمد،  -ُُٕ
، ) ا١تدينة ا١تنورة: دار الزماف للنشر كالتوزيع، ٖ،طفي القراءات السبع

 ـ(.َُُِق/ُِّْ



  ُِٔ 
 

، )القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية، ْطالمعجم الوسيط،  ٣تمع اللغة العربية،  -ُُٖ
 ـ(.ََِْق/ُِْٓ

، ) بَتكت: دار اٞتيل، ِطالمغني في التوجيو العشر المتواترة،  ٤تيسن، ٤تمد سامل،  -ُُٗ
 ـ(.ُٖٖٗق/َُْٖزىرية، كالقاىرة: مكتبة الكليات األ

الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر والكشف عن  ٤تيسن، ٤تمد سامل،  -َُِ
 ـ(.ََُِق/ُُْٕ، ) بَتكت: دار اٞتيل ُطعلل القراءات وتوجيهها، 

القول السديد في الدفاع عن قراءات القرآن المجيد في ضوء  ٤تيسن، ٤تمد سامل،  -ُُِ
٤تيسن للرباعة كالنشر كالتوزيع،  ، ) القاىرة: دارُطالكتاب والسنة، 

 ـ(.ََِِق/ُِّْ
ىداية القارئ إلى تجويد كالم ، د الفتاح بن السيد عجمي بن السيدا١ترصفي، عب -ُِِ

 .)ا١تدينة ا١تنورة: دار طيبة، د.ت( ،ِط البارئ،
أبو اٟتجاج، ٚتاؿ الدين ابن الزكي أيب ٤تمد ك ا١تزم، يوس  بن عبد الرٛتن بن يوس ،   -ُِّ

ٖتقيق: بشار عواد معركؼ،  تهذيب الكمال في أسماء الرجال،، القضاعي الكليب
 .ـ(َُٖٗق/ََُْ)بَتكت: دار الرسالة، ، ُط
، )بَتكت: دار العلم للمبليُت آذار/ ٕطالرائد معجم لغوي عصري،  مسعود، جرباف،  -ُِْ

 ـ(.ُِٗٗمارس 
، )ا١توقع ُ، طالبشرى في تيسير القراءات العشر الكبرىمصرم، ٤تمد نبهاف،   -ُِٓ

 ـ(.َُِّق/ ُّْْلكًتكين للمؤل ، اال
، ) ُطالكامل المفصل في القراءات األربعة عشر،  ا١تعصراكم، أٛتد عيسى،  -ُِٔ

 ـ(.ََِٗق/َُّْالقاىرة: دار اإلماـ الشاطيب للرباعة كالنشر كالتوزيع، 
منهج البغوي في عرض القراءات وأثر ذلك في  ،مبل حسُت، طلحة بن ٤تمد توفيق  -ُِٕ

جامعة أـ القرل، : السعودية)راه، كلية الدعوة كأصوؿ الدين، رسالة دكتو ، تفسيره
 (.ـََُِق/ ُِِْ

، حاـز سعيد حيدر، د.طٖتقيق: ، شرح الهداية ،ا١تهدكم، أيب العباس أٛتد بن عمار  -ُِٖ
 ق(.ُُْٓ، الرشد: مكتبة رياض)ال



  ُّٔ 
 

ُِٗ-   ، ، د.ط،) القاىرة، دار لسان العربابن منظور، ٚتاؿ الدين أبو الفضل ٤تمد بن مكـر
 (.ا١تعارؼ، د.ت

شرح طيبة النشر في القراءات  ،ابن الناظم، أبو بكر أٛتد بن ٤تمد بن اٞتزرم  -َُّ
٣تمع ا١تلك فهد، : ا١تدينة ا١تنورة)، ُعادؿ إبراىيم ٤تمد رفاعي، طٖتقيق:  ،العشر
 (.قُّْٓ

البدرو الزاىرة في القراءات النشار، أبو حفص سراج الدين عمر بن زين الدين،   -ُُّ
كأٛتد عيسى ، ٖتقيق: علي ٤تمد معوض، كعادؿ أٛتد عبد اٞتواد، اترةالعشر المتو 
 ـ(.َََِق/ُُِْ، )بَتكت: عامل الكتب للرباعة كالنشر كالتوزيع، ُا١تعصراكم، ط

الكامل في القراءات العشر واألربعين ا٢تذيل، أيب القاسم يوس  بن علي بن جبارة،   -ُِّ
، ) د.ـ: مؤسسة ٝتا ُالشايب، ط ٚتاؿ بن السيد بن رفاعي، ٖتقيق: الزائدة عليها
 ـ(.ََِٕق/ُِْٖللنشر كالتوزيع، 

القراءات في تفسير التحرير والتنوير للطاىر ابن الوحيشي، ا١تكي رمضاف أٛتد،   -ُّّ
، رسالة ماجستَت، كلية العلـو اإلسبلمية، عاشور سورتا الفاتحة والبقرة دراسة تحليلية

 ـ(.َُِٔق/ُّْٕ) ماليزيا: جامعة ا١تدينة العا١تية، 

 

 




