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 ملخص البحث

  )القراءات الشاذة يف رواية املفضل الضيب عن عاصم( :تناولْت هذه الدراسة 

 ن: او اسُتخلص منها جانب

وأنواع  تعريف القراءات الشاذة يف اللغة واالصطالح اجلانب األول:

 ذلك الفصل األول. القراءات الشاذة، وترمجة املفضل الضبي وتضمن

اجلانب التطبيقي للقراءات الشاذة عند املفضل الضبي عن  اجلانب الثاين:

 ذلك الفصل الثاين. وتضمن ،عاصم بدءًا من سورة الفاحتة حتى هناية القران

Research Summary 
 

This study dealt with:( Anomalous readings in the novel 
of the favorite Dabi from Asim) 
Two aspects were drawn from it: 
The first aspect: the definition of abnormal readings in 
the language and terminology and types of abnormal 
readings, and the translation of the preferred alphabet and 
ensure that the first chapter. 
The second aspect: the practical side of the abnormal 
readings at the favorite of the writer Asim starting from 
Surat Al-Fatihah until the end of the Koran, and included 
the second chapter. 
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 املقدمة
الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم األتمان األكمالن على أشرف 

 األنبياء و المرسلين : نبينا وسيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين. و بعد 

فإن من أجل ما يصرف فيه اإلنسان همه و وقته خدمُة كتاب اهلل تعالى و 

نقسم الى متواتر وشاذ, فالمتواترة هي التي استوفت علومه، فالقراءات القرانية ت

أركان القراءاة, والشاذة هي التي فقدت أحد هذه األركان, فهي  ذات التشعبات 

 الكثيرة و الطرق العديدة.

أحد  –ويف هذا البحث أعيش مع رواية المفضل الضبي عن عاصم بن أبي النجود  

تقر عليه األمر من قراءة عاصم روايتان، ، فكما تعلمون بأن الذي اس-القراء  السبعة 

رواية حفص، و رواية شعبة عن عاصم،  و أما باقي الروايات عن عاصم فُتعد من 

 القراءات الشاذة التي ال ُيقرأ هبا، ومنها رواية المفضل الضبي عن عاصم.

وقد رأيت أن أجمع القراءات الشاذة التي رويت عن المفضل الضبي عن 

ث المبارك ،وأما ما وافق فيه شعبة أو حفًصا أو أحد القراء عاصم يف هذا البح

العشرة فلم أتطرق إليه البتة يف هذا البحث، واقتصرت على القراءات التي شذت 

 عن المتواتر.

 :أسباب اختيار املوضوع وأهميته* 

 ترجع أهم أسباب اختيار هذا الموضوع إلى :

 ذة حسب علمي.ندرة الدراسات العلمية حول القراءات الشا – 1

 القراءات الشاذة بحاجة إلى دراستها و تأصليها التأصيل العلمي. – 2
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مكانة المفضل الضبي اللغوية و العلمية، كما أنه أحد الرواة الذين رووا  – 3

 القراءة عن عاصم بدون واسطة.

 الدراسات السابقة:* 

قد سبقني يف  لم أر بحسب سؤالي وبحثي المتواضع يف الدراسات السابقة أن أحداً 

جمع القراءات الشاذة يف رواية المفضل الضبي عن عاصم، ولذا وقع اختياري على هذا 

 البحث، فاستعنت باهلل، و جعلت العنوان:

 (مجعًا ودراسة  القراءات الشاذة يف رواية املفضل الضيب عن  عاصم)

 منهج البحث:* 

ألفاظها عن المتواتر،  جمعت القراءات الشاذة التي رويت عن المفضل مما خرج من

ثم أردفته بعزو القراءة من خالل كتب القراءات المسندة، كالمستنير البن سوار و نحوه، و 

كتب معاين القران التي ُعنيت يف ذلك كمعاين القرآن للفراء ونحوه، و من التفاسير القرآنية 

تاب إيضاح كتفسير الكشف والبيان للثعلبي و نحوه، و من كتب الوقف و االبتداء كك

 الوقف واالبتداء، و كتب شواذ القراءات كالقراءات الشاذة البن خالويه و نحوه.

و قمت برتتيبها على ترتيب السور القرآنية، فضبطت الكلمة القرآنية برواية 

حفص عن عاصم، ثم بعد ذلك أبين كيف قرأ هبا المفضل الضبي، ثم بعد ذلك 

الخالف، وبعد ذلك ُأشير إشارًة موجزة  أعقبه ببعض من وافقه من القراء يف هذا

غالبًا لتوجيه قراءة المفضل، وُانبه على بعض مسائل الوقف إن كان له أثر يف 

 التوجيه.

الذي يقوم على استقراء جميع القراءات الشاذة  ءاالستقراعلى هذا الموضوع قام و

 عند المفضل الضبي بدءًا من سورة الفاتحة حتى آخر القران.
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 حث:خطة الب* 

 مقدمة و فصلني و خامتة وفهارس. يفو قد جعلت البحث 

  ،فاملقدمة ذكرت فيها أسباب اختيار املوضوع و أمهيته  والدراسات السابقة

 ومنهج البحث.

 تعريف القراءات الشاذة و أنواعها و ترجمة المفضل.: الفصل األول

 المبحث األول: تعريف القراءات الشاذة لغة و اصطالحًا.

 الثاين: أنواع القراءات الشاذة.المبحث 

 .المبحث الثالث: ترجمة المفضل الضبي

 اجلانب التطبيقي: الفصل الثاني:

 المبحث األول: من سورة البقرة إلى هناية سورة اإلسراء.

 المبحث الثاين: من سورة الكهف إلى آخر القرآن.

 لبحث.ثم الخاتمة التي ضمنتها بعض النتائج التي توصلت إليها من خالل ا
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 الفصل األول
 تعريف القراءات الشاذة و أنواعها 

 .وترمجة املفضل

املبحث األول:       

املبحث الثاني:   

املبحث الثالث:
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 املبحث األول
 عريف القراءات الشاذةت

فهو شاذ مصدر شذَّ يِشذُّ شذوذًا، أي: انفرد وندر عن الجمهور : الشذوذ يف اللغة

(1)
يقول ابن فارس: )الشين والذال يدل على االنفراد والمفارقة، شذ الشيء يشذ  .

شذوذًا، وشذاذ الناس: الذين يكونون يف القوم وليسوا من قبائلهم وال منازلهم( 
(2)

. 

الزهري: )قال الليث: شذَّ الرجل: إذا انفرد عن أصحابه(قال ا
(3)

. 

ويقول ابن جنى: )وأما مواضع  )ش ذ ذ( يف كالمهم فهو التفرق والتفرد( 
(4)

 

ويقول ابن سيده: )شذَّ الشيء يِشذ ويشذ شذًا وشذوذًا: ندر عن جمهوره(.
(5) 

ول وبناااء علااى هااذه التعريفااات يتضاا) أن مااادة )ش ذ ذ( ياادور معناهااا حاا

 االنفراد، والتفرق، والندرة، والخروج عن المألوف. 

وهذا المعنى اللغاوي لاه أثار يف المعناى االصاطالحي، ألن القاراءات الشااذة 

هي التي انفردت وخرجت عما عليه الجمهور، وإلى ذلك أشار الساخاو  فقاال: 

)كفااي هبااذه التساامية أي: الشاااذة. تنبيهااا علااى انفااراد الشاااذ وخروجااه ممااا عليااه 

الجمهور(
(6)

. 

 

 

                                                 

 (.368-1/367( القاموس المحيط للفيروز آبادي )1)

 (.3/180( معجم مقاييس اللغة البن فارس )2)

(3( )  ( 186/ 11( تهذيب اللغة لألزهري. )شذَّ

 (.1/97( الخصائص البن جني )4)

 (.7/610المحكم والمحيط األعظم البن سيده )( 5)

 (.1/322(جمال القراء للسخاوي )6)
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 :اصطالحيف االذ ذوالش

 :ما يأيتاختلف العلماء يف تحديد معنى القراءة الشاذة، وذلك على 

ذهب فريق من العلماء إلى أن الشاذ هو: ما فقد تواتره عن الرسول صالى  -1

اهلل عليه وسلم، ومن هؤالء االمام السخاوي 
(1)

، والحافظ بن عمرو بان الصاالح، 

وابن الحاجب 
(2)

. 

ذكر الصفاقسااي أن الشاااذ: )مااا لااير بمتااواتر، وكاال مااا زاد ا ن علااى وياا

القراءات العشرة فهو غير متواتر(
(3)

. 

صااوليون والفقهاااء و أكثاار القااراء وكاال ماان قااال ويقااول النااويري: )أجمااع األ

حااد ساواء كاان بثقاة عان ثقاة أم ال، آبالتواتر على أن الشاذ لير بمتواتر، بال نقال 

استفاضة أم ال ؟(حصل مع الثقة شهرة و 
(4)

. 

ما ذكره مكي بن أبي طالاب ومان وافقاه مان أن الشااذ  -2
(5)

)هاو ماا خاالف  

الرسم أو العربية، و نقل بثقة عن ثقة، أو نقل بغير ثقة، او بثقة لكن لم يشتهر(
(6)

. 

ذهااب كثياار ماان علماااء القااراءات إلااى أن القااراءة الشاااذة هااي: كاال قااراءة  -3

ان القااراءة الصااحيحة، وهااى صااحة السااند، ورساام فقاادت ركنااًا أو أكثاار ماان أركاا

المصحف العثماين ولو احتمااًل، وموافقة وجه من وجوه اللغة العربية، أشاار إلاى 

                                                 

 .1/484علي بن محمد السخاوي:( جمال القراء وكمال اإلقراء للسخاوي 1)

 (.1/332( البرهان يف علوم القران )2)

 .(18ص )( غيث النفع  يف القراءات السبع للصفاقسي 3)

(, وقوله: )حصل مع الثقة شهرة واستفاضة ..( محل نظر؛ 1/65)لنويري، ( القول الجاد لمن قرأ بالشاذ ل4)

 .الن ذلك يؤدي الى التواتر وهو غير متواتر

 .(19-18 ) اإلبانة عن معاين القراءات من (5)

 .(65) القول الجاد لمن قرأ بالشاذ للنويري، ص (6)
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ذلك أبو شامة، حيث ذكر أن كل )قراءة ساعدها خط المصحف ماع صاحة النقال 

فيها ومجيئها على الفصي) من لغة العربية، فهي قراءة صحيحة معتربة فإن اختلات 

هناا شااذة وضاعيفة وأشاار إلاى ذلاك أاالركان الثالثة أطلق على تلاك القاراءة هذه 

ئماااة المتقااادمين(كاااالم األ
(1)

، وإلياااه ذهاااب ابااان الجااازري
(2)

وشاااهاب الااادين  

القسطالين
(3)

والبنا الدمياطي 
(4)

 وغيرهم. 

ختل ركن من هذه الثالثة أطلق عليها ضاعيفة أو شااذة اويقول النويري: )متى 

انت عن سبعة أو من أكثر منهم(أو باطلة سواء أك
(5)

. 

والراج) لديَّ أن الشاذ مافقاد التاواتر, ولاذلك فقاد ُوجادت قاراءات يف كتاب 

 السنة الصحيحة صحيحة السند وهي مع ذلك اليقرأ هبا لعدم تواترها.  

 

 

 

 

                                                 

 .(172-171ص )المرشد الوجيز ألبي شامة،  (1)

 نشر:( قال يف طيبة ال2)

 وكان للرسم احتماال يحوي  فكل ما وافق وجه نحو

 الثة األركانــذه الثـــــــــــفه  ن   آوصح اسناده هو القر

 

 

 (.1/67( لطائف االشارات )3)

 (.1/70( إتحاف  فضالء البشر )4)

 (.1/112(شرح طيبة النشر للنويري )5)
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 املبحث الثاني
 أنواع القراءات الشاذة

لها أنواع عدة، يمكن  بحث العلماء هذه المسألة وبينوا أن القراءات الشاذة

أيتذكرها فيما ي
(1)

: 

ما ص) نقله عن ا حاد، وص) وجهه يف العربية، وخالف خط  األول:النوع 

 المصحف، فهذا يقبل، وال يقرأ به، لعلتين: 

يقرأ  اخذ بإجماع، إنما أخذ بأخبار ا حاد، وال يثبت قرآنً ؤإحداهما: أنه لم ي

 به بخرب الواحد.

جمع عليه، فال يقطع على مغيبه أمخالف لما قد والعلة األخر : أنه 

وصحته، ومالم يقطع على صحته ال تجوز القراءة به، وال يكفر من جحده، و 

بئر ما صنع إذ جحده 
(2)

. 

وقد ذكر ابن الجزري أن هذه القراءات )تسمى اليوم شاذة؛ لكوهنا شذت عن رسم 

تجوز القراءة هبا(سنادها صحيحًا، فال إ كان وإن –المجمع عليه  -المصحف 
(3)

. 

ومثل ابن الجزري لهذا النوع بقراءة ابن مسعود و أبي الدرداء:]والذكر واالنثى [، 

بن عباساوقراءة 
(4)

 : ] وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا [ 

هو ما نقله غير ثقة، أو نقله ثقة وال وجه له بالعربية، فهذا ال  النوع الثاني:

ط المصحف يقبل و إن وافق خ
(5)

 . 

                                                 

 .(19-18ص )(اإلبانة لمكي 1)

 .(19-18ص )(اإلبانة لمكي 2)

 .(19ص )(منجد المقرئين، 3)

 من سورة الكهف. ( 79 ) يف قوله تعالى: )وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا( من اآلية (4)

 .(19ص )اإلبانة لمكي  (5)
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ومثل ابن الجزري لما نقله غير ثقة، بقراءة ابن السميفع
(1)

و أبي السمال 
(2)

 ،

المهملة يف ]ننجيك ببدنك [بالحاء  وغيرهما ]ننحيك ببدنك [
(3)

، ] لتكون لمن 

خلفك [ بفت) الالم
(4)

من ] خلفك [ يف ]لتكون لمن خلفك آية [ وذكر ابن  

 الجزري أن ذلك النوع كثير.

 النوع من العربية يف له وجه وال ثقة نقله ما إن –أيضا  -ر ابن الجزري وذك

)إال على وجه السهو والغلط وعدم الضبط، ويعرفه األئمة  يصدر ال الذي

المحققون والحفاظ الضابطون، وهو قليل جدًا بل ال يكاد يوجد، وقد جعل 

بعضهم منه رواية خارجة 
(5)

عن نافع )معائش(، بالهمز 
(6)

. 

ما وافق الرسم والعربية، ولم ينقل البتة، وقد ذكر ابن الجزري  وع الثالث:الن

شد، ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر، وقد ذكر أه أحق ومنعه أن هذا النوع )ردُّ 

جواز ذلك عن أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي
(7)

.... وقد عقد له 

                                                 

اهلل اليماين، له اختيار يف القراءة ينسب إليه شذ فيه، قرأ  الرحمن بن السميفع، أبو عبد هو: محمد بن عبد (1)

 غيره، وقرأ عليه إسماعيل بن مسلم.على نافع و

هو: قعنب بن أبي قعنب، أبو السمال العدوي البصري، له اختيار يف القراءة شذ عن العامة، رواه عنه أبو  (2)

 زيد سعيد بن أوس.

 من سورة يونس. ( 92 ) (من اآلية رقم3)

 .(63ص )وهي قراءة ابن مسعود، مختصر ابن خالويه،  (4)

عب أبو الحجاج الضبعي السرخسي، أخذ القراءة عن نافع وأبي عمر، وله شذوذ هو خارجة بن مص (5)

كثير عنهما، لم يتابع عليه، وروى أيضا عن حمزة حروفا، وروى القراءة عنه العباس بن الفضل، أبي 

 معاذ النحوي، وغيرهما.

 (.1/16النشر البن جزري ) (6)

، أبو بكر البغدادي، اإلمام المقرئ النحوي، أخذ هو: محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مقسم (7)

 .هـ.354القراءة عن إدريس الحداد وغيره، وروى القراءة عنه ابن أحمد، وغيره، ت 
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واجمعوا على منعه، و أوقف بسبب ذلك مجلر ببغداد حضرة الفقهاء والقراء 

 للضرب فتاب ورجع، وكتب عليه بذلك محضر(. 

وخالصة ذلك هو عدم جواز القراءة بما لم يرد متواترًا عن رسول اهلل، و إن 

ورد من العربية على أفص) اللغات، وكان كذلك موافقًا لرسم المصحف؛ إذ 

ل عليه هو التواتر واالستفاضة وتلقي الناس له بالق  بول.المعوَّ
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 ملبحث الثالثا
(1)ترمجة للمفضل الضيب

  

 امسه: 
هو المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالم الضبي، وكنيته أبو عبد 

 الرحمن.

 : مولده 

ن مولده بالكوفة يف أوائل القرن الثاين الهجري، إولد يف بالد فارس, ويقال 

مة راوية لألخبار وكان ثقة من أكابر الكوفيين، وأحد رواة ا لشعر األعالم، عالَّ

 ، واسع الثقافة وافر الحفظ صادق الرواية. العربوا داب وأيام 

 شيوخه: 
رو  القراءات والحديث عن عاصم بن أبي النجود، كما رو  عن أبي 

بن حرب، وسليمان األعمش وغيرهم، وشافه األعراب  إسحاق السبيعي وسماك

 ورو  عنهم. 

 تالمذته: 
رو  القراءة عنه علي بن حمزة الكسائي، والفّراء، وأخذ عنه أبو عبد اهلل بن 

األعرابي، وخلف األحمر وجبلة بن مالك، وسعيد بن أوس األنصاري، 

 واألخيران من أشهر رواته.

 أقوال العلماء فيه: 
 تم السجستاين عنه: هو ثقة يف األشعار غير ثقة يف الحروف.يقول أبو حا

                                                 

البركات، كمال الدين  ينزهة األلباء يف طبقات األدباء ألب ،1/94 (الفهرست البن النديم:1)

البلغة يف تراجم أئمة ، 6/2710 ة األديبمعجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرف، 1/51األنباري

 .2/307غاية النهاية،  1/296النحو واللغة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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وقد سمع أبو زيد األنصاري أن المفضل يقول: كنت آيت عاصما أقرأ عليه  

 وإذا لم آته أتاين يف بيتي. 

وحكى أبو زيد من شواهد النحو عن العرب ما لير لغيره، وال ُيعلم أحد من 

الكوفة إال أبا زيد، فإنه رو  عن  علماء البصريين بالنحو واللغة أخذ عن أهل

 المفضل الضبي؛ لثقته.

وكان متشيعًا  ل البيت، اشرتك يف إحد  حركات الشيعة يف العصر 

العباسي بقيادة إبراهيم بن عبد اهلل بن الحسن، وبعد هزيمة تلك الحركة أخفى 

 ها، 143قائدها، وكان من بين المطاَردين حتى صدر عفو الخليفة المنصور سنة 

 .عن جمع من فلول تلك الحركة، وكان المفضل من بينهم

وكان يف آخر حياته يكتب المصاحف ويقفها يف المساجد، فسئل عن ذلك، 

ر ما كتبته بيدي من هجائي الناس.  فقال: ُأكفِّ

قال ابن الجزري: )تلوت بروايته القرآن من كتابي المستنير البن سوار 

 فيها(. والكفاية ألبي العز وغيرهما مع شذوذ

 وفاته: 
، وهاو المفضالياتها، ومن أجالِّ  كتباه 168ها، وقيل يف سنة: 178تويف سنة 

 .الشعر العربيأقدم مجموعة يف اختيار 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A


 

 

 

 
 

636 

  رواية افمضل  الل ي ع  عاصم شاذة يفالقراءات ال
 

 األنصاري . عبد العزيز محيد الباحث 
 

 اجلانب التطبيقي،:  الفصل الثاني
 و فيه مبحثان: 

 من سورة البقرة إلى هناية سورة اإلسراء. املبحث األول:        

 من سورة الكهف إلى آخر القرآن. املبحث الثاني:
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 املبحث األول

 ورة البقرة إىل نهاية سورة اإلسراءمن س

 [.7البقرة: ] ِّ حيخي جي  يه  ٹٱٹٱّٰٱ

 (.ِغشاوةً :)قرأها بالنصب أي  

أبان بن يزيد املوافقون:
(1)

حيوة ووأب
(2)

وابن أبي عبلة 
(3)

وابن القادسي عن 

حفص
 (4)

يقول الفراء: ولقد حدثني المفضل الضبي بأنه أخذ وجه النصب من عاصم 

وزعم أن عاصًما أخذها َعَلْيِه مرتين بالنصب على مثل ثم قال: ..  ،ُجودبن أبي النَّ 

                                                 

( أبان بن يزيد بن أحمد أبو يزيد البصري العطار النحوي ثقة صالح، قرأ على عاصم وروى الحروف عن 1)

تويف قتادة بن دعامة، روى القراءة عنه بكار بن عبد اهلل العودي وهارون بن موسى ويونس بن حبيب، 

 سنة بضع وستين ومائة تقريًبا.

( شريح بن يزيد أبو حيوة الحضرمي الحمصي صاحب القراءة الشاذة ومقرئ الشام، وله اختيار يف 2)

القراءة، روى القراءة عن أبي البرهسم عمران بن عثمان، روى عنه قراءته ابنه حيوة وروى أيًضا عنه 

ى بن المنذر ويزيد بن قرة، مات يف صفر سنة ثالث قراءة الكسائي، وروى عنه قراءة الحمصيين عيس

 (.1/325)ومائتين. غاية النهاية 

( إبراهيم بن أبي عبلة وأسمه شمر بن يقظان بن المرتحل أبو إسماعيل وقيل أبو إسحاق وقيل أبو سعيد 3)

ر خالف الشامي الدمشقي ويقال الرملي ويقال المقدسي ثقة كبير تابعي، له حروف يف القراءات واختيا

فيه العامة يف صحة إسنادها إليه نظر، أخذ القراءة عن واثلة بن األسقع ويقال إنه قرأ على الزهري وروي 

عنه وعن أبي أمامة وأنس، وأخذ عنه الحروف موسى بن طارق، وروي عنه مالك بن أنس، ومن كالمه 

وقيل سنة ثالث وخمسين  من حمل شاّذ العلماء حمل شًرا كبيًرا، تويف سنة إحدى وقيل سنة اثنتين

 (.1/19)غاية النهاية  ،ومائة

 (.2/404 ) ، غاية االختصار(387)، جامع البيان (480)( الكامل 4)
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ُه اهلُل َعلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعلى )قوله يف الجاثية:  َأَفَرَأْيَت َمِن اتََّخَذ إِلَهُه َهواُه َوَأَضلَّ

(َسْمِعِه َوَقْلبِِه َوَجَعَل َعلى َبَصِرِه ِغشاَوةً 
(1)

ة بثالثة أوجهتوجه هذه الكلمالتوجيه: 
(2)

ح  األوُل: على إضمار فعٍل الئق، أي: وَجَعَل على أبصارهم غشاوًة، وقد ُصرِّ

[23]الجاثية:  {َوَجَعَل على َبَصِرِه ِغَشاَوةً }هبذا العامل يف قوله تعالى: 
(3)

 قلوهبم على اهلل ختم: الجر، والتقدير والثاين: االنتصاُب على إِسقاط حرف

بعده. ما فانتصب الجر حرف حذف ثم بغشاوة، أبصارهم وعلى سمعهم وعلى

اسمًا ُوِضع موضع المصدر المالقي َلَختم يف « ِغشاوةً »والثالث: أن يكوَن 

رت، وتكوُن قلوُبهم وسمعُهم  المعنى، ألنَّ الَخْتَم والَتْغشَية يشرتكاِن يف معنى السِّ

اًة.  وأبصاُرهم مختومًا عليها ُمَغشَّ

على )سمعهم( ألن )الغشاوة( منصوبة بفعل دل عليه )ختم(، فعلى هذا ال يوقف 

إذ الختم يف المعنى )جعل( فكأنه قال: وجعل على أبصارهم غشاوة.
(4)

َواْلَوْقف على سمعهم يجوز فِي َهِذه اْلِقَراَءة َوَلْيَر كحسنه فِي قَِراَءة من رفع
(5)

ختم عليها »معنى: على « ختم»وجهان: إن شئت نصبتها با « الغشاوة»ففي نصب 

، فإذا نصبتها بفعل «وجعل على أبصارهم غشاوة»وإن شئت نصبتها بإضمار «. غشاوة

                                                 

 (.1/24)( معاين القران للفراء 1)

 (.1/111)( الدر المصون 2)

 (.1/24( انظر: معاين القران للفراء )3)

 (.19) ( المكتفى4)

 (.1/23)( مشكل إعراب القران 5)
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والوقف « ختم»با « الغشاوة»مضمر كان الوقف على )أبصارهم( أحسن منه إذا نصبت 

حسن« الغشاوة»على 
(1)

  :أيتماي هذه القراءةينتُج من و

 ( ا  تقدم )لجواز االبتداء بالنكرة. وعلى أبصارهم( على )غشاوٌة (  مصحِّ

  وهي القراءة  -الجملة يف قراءة النصب تكون فعلية، ويف قراءة الرفع ا

تكون الجملة اسمية، فالفعلية تدل على التجدد والحدوث، واالسمية  -المتواترة 

 تدل على الثبات واالستقرار.

بالنون  قرأها َّ مس هث مث هت ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱ

 .)َبيِّنُهانُ أي: )

.أبان عن عاصم املوافقون:
 (2)

أن اهلل أخرب عن نفسه يف هذه الكلمة، إشارة إلى ما تقدم من التوجيه: 

على االلتفاِت من الَغْيَبِة إلى التكلم للتعظيماالحكام والحدود، وهي 
(3)

والوقف عليه على هذه  فقد قال الداين على الوقف على هذه الوجه: )...

فى منه على قراءة من قرأ بالياء، ألن ذلك راجع إلى اسم اهلل عز وجل القراءة أك

(المتصل به
(4)

[.234البقرة: ] ِّ ىل مل خل ٹٱٹٱّٰٱٱٱٱٱٱٱ  

                                                 

 (.259)( إيضاح الوقف واالبتداء 1)

 (.2/177)( الكشف والبيان للثعلبي 2)

 (.2/456)، الدر المصون (43) ( الحجة البن خالويه3)

 (.32)( المكتفى 4)
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يف الموضعين بفت) الياءقرأها  
(1)

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يرتبصن( 

 [.240: [، )والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية( ] آية234] آية: 

وهو )والذين يتوفون منكم  (2)ومنهم من قيد فت) الياء بالموضع الثاين

[، ومنهم من جعل الخالف يف الموضعين 240ويذرون أزواجًا وصية( ] آية: 

كابن سوار
(3)

.

عن علي بن أبي طالب عليه  يف روايته  أبو عبد الرحمن السلمي   املوافقون:

ِذيَن َيَتَوفَّْونَ "السالم:  بفت) الياء 2"مِنُْكمْ  َوالَّ
(4)

وتوىف واستوىف بمعنى واحد أعمارهم وأرزاقهم،و معناه يستوفون آجالهمالتوجيه: 
(5)

    َّ حض جض مص خص حص ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱ5

)اَل ، أي: ، الثاينبَِتْسِمَيِة اْلَفاِعِل فِي و األولَتْرِك التَّْسِمَيِة فِي قرأها ب  املوافقون:

َتْظلِمون(وَن َواَل مُ لَ ُتظْ 
(6)

، ومغيث عن (2)، وأبو قرة(1)وغزوان ،(7)أبان، وعتبة بن حمادوهم  املوافقون:
(3)

نافع
 (4)

(4)

                                                 

 (.129)( الكفاية الكبرى 1)

 (.2/270)( التذكرة 2)

 (.225)( المستنير 3)

 114( المحتسب 4)

 1/314( المحرر الوجيز 5)

 .)2/278)( التذكرة 6)

( عتبة بن حماد أبو خليد الحكمي الدمشقي البالطي القارئ معروف، روى القراءة عن نافع وله عنه نسخة، روى 7)

عنه القراءة هشام بن عمار وأحمد بن عبد العزيز الصوري وعبد الرحمن بن أحمد بن عبدة. غاية النهاية 

(1/498.) 
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ْلِم َأَهمُّ التوجيه:  ْلِم َعنُْهْم، َوَوْجُهُه َأنَّ َمنَْعُهْم مَِن الظُّ َفُبِدَئ بِهِ  مِْن َنْفِي الظُّ
(5)

 . َّ مغ جغ مع ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱٱ

(مْ اكُ رَّ اال َيُض قرأها بضم الضاد وتشديد الراء مع نصبها، أي: ) 
(6)

  املوافقون:
ّ
ْعَفَرانِي أبان، والزَّ

(7)

على أنه مجزوم ُحرك بالفت) اللتقاء الساكنين، لخفة الفت).التوجيه: 
(8)

[.1٥4آل عمران: ] ِّ مم خم حم جم يل ٹٱٹٱّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ  

(نَةً اَأمْ ي: )، أبإسكان الميمقرأها 
(9)

والنخعي ،محيصن ابن املوافقون:
(1)

.ومجاهد ،اْبن َكثِيرٍ و
(2)

                                                                                                                             
مازين، أخذ القراءة عرضا عن ابن مجاهد وابن شنبوذ وغيرهما، ( غزوان بن القاسم بن علي بن غزوان أبو عمرو ال1)

وكان ماهرا ضابطا شديد األخذ واسع الرواية حافظا للحروف، وقرأ عليه إسماعيل بن عمرو الحداد من قراءته 

على محمد بن سلمة العثماين صاحب يونس بن عبد األعلى، وتويف بمصر سنة ست وثمانين وثالثمائة، وعهد أن 

 (.1/186)عليه الشيخ أبو أحمد يعني السامري. معرفة القراء الكبار يصلي 

( موسى بن طارق أبو قرة السكسكي اليماين الزبيدي قاضيها، روى القراءة عرضا عن نافع وهو من جلة الرواة عنه، 2)

سمعت نافعا  وروى الحروف عن إبراهيم بن أبي عبلة، روى القراءة عنه ابنه طارق و علي بن زبان، وهو القائل:

غاية النهاية  ،يقول: قرأت على سبعين من التابعين قال الداين: ال أعلم أحدا روى هذا اللفظ عن نافع غيره

(2/319.) 

( مغيث بن بديل بن عمرو بن مصعب السرخسي، روى الحروف عن خارجة بن مصعب عن نافع، روى عنه 3)

براهيم بن يزيد السرخسي. غاية النهاية الحروف خارجة بن مصعب بن خارجة بن مصعب وإسحاق بن إ

(2/304.) 

 (.511)( الكامل 4)

 (.108 )( إمالء ما من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات يف جميع القران ألبي البقاء العكبري 5)

 (.240)( المستنير 6)

 (.518)( الكامل 7)

 .   (135)يع القران ألبي البقاء العكبري، ( إمالء ما منَّ به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات يف جم8)

 (.2/538)( بستان الهداة 9)
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ُهَو َمْصَدٌر بمعنى األمنالتوجيه: 
(3)

وقيل: أن ) األْمن ( يكون مع زوال أسباب الخوف، و) األَمنَة ( تكون مع 

بقاء أسباب الخوف
 (4)

[.31النساء: ] ِّ رن مم  ام  ّٰٱٱٱٹٱٱٹ  

رْ ا بالياء فيهما، أي: قرأه (.ْدِخْلُكمْ يُ وَ  َعنُْكْم َسيَِّئاتُِكمْ  )ُيَكفِّ

أبان، وأبو معاذاملوافقون:
(5)

عن َأبِي َعْمٍرو
(6)

   .

   َعَلى اْلَغْيَبِة.هي التوجيه: 

 . َّ حئ جئ ٹٱُّٱٱٹٱٱٱٱ

()َواْلجاِر اْلَجنِْب قرأها بفت) الجيم وإسكان النون، أي: 
(7)

أبان عن َعاِصم، وجريراملوافقون:
(8)

عن اأْلَْعَمش
(1)

                                                                                                                             

( إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود أبو عمران النخعي الكويف اإلمام المشهور الصالح الزاهد العالم، 1)

قرأ على األسود بن يزيد وعلقمة بن قيس، قرأ عليه سليمان األعمش و طلحة بن مصرف، تويف سنة 

 (.1/29)سعين وقيل سنة خمس وتسعين ومائة. غاية النهاية ست وت

 (.518)، الكامل (1/527)( المحرر الوجيز 2)

 (.140)( إمالء ما من به الرحمن 3)

 (.6/217البحر ) انظر: (4)

( الفضل بن خالد أبو معاذ النحوي المروزي، روى القراءة عن خارجة بن مصعب، روى عنه القراءة 5)

لنيسابوري و محمد بن عبد الحكم والليث بن مقاتل بن الليث المرسي، مات قريًبا محمد بن هارون ا

 (.2/9)من سنة إحدى عشرة ومائتين. غاية النهاية 

 .(246)( المستنير 6)

 (.50)( القراءات الشاذة البن خالويه 7)

األعمش، روى ( جرير بن عبد الحميد أبو عبد اهلل الضبي الرازي، قرأ على حمزة وسمع الحروف من 8)

عنه الحروف أبو يعقوب يوسف بن موسى القطان وأحمد بن جبير األنطاكي، مات سنة سبع وثمانين 

 (.1/190)ومائة وقيل سنة ثمان ومولده سنة عشر ومائة. غاية النهاية 
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التوجيه: 

الناحية، ويكون المعنى على هذا: ذي الَجنْب، فحذف  المراد به األول:

المضاف؛ ألن المعنى مفهوم

فهذا  ،أن يكون وصًفا، وهو بمعنى المجانب كقولهم: رجٌل َعْدل :وا خر

الموصوف، كما أن الجنب كذلكوصف جري على 
(3)

 . َّ حت جت هب مب ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

(.ملْ ااالسِّ قرأها بكسر السين وإسكان الالم من غير ألف، )
(4)

أبو رجاء، و أبان بن يزيد عن عاصم املوافقون:
(5)

بمعنى اإلسالمكذلك ويكون بمعنى الصل)، ويكون التوجيه: 
(6)

    

   َّيك ىك مك ٹٱُّٱٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

(ِزَل ابَِما ُأنقرأها بضم الهمزة وكسر الزاي، أي: )
(7)

الحسن البصري. املوافقون:

 .للمفعول على البناءالتوجيه: 

                                                                                                                             
   (.3/304)( تفسير الكشف والبيان للثعلبي 1)

 (.304-6/303)( تفسير القرطبي 2)

 (.6/540)  ( البسيط للواحدي3)

 (.3/1434)( تفسير الهداية للمهدوي 4)

( أحمد بن نصر بن شاكر بن أبي رجاء عمار أبو الحسن الدمشقي مقرئ مشهور، قرأ على ابن ذكوان 5)

وعرض أيًضا على الوليد بن عتبة، روى القراءة عنه عرًضا عبد اهلل بن عبد اهلل الفتوى وأبو الحسن بن 

 (.1/144)تويف سنة اثنتين وتسعين ومائتين. غاية النهاية شنبوذ وأبو الحسن بن األخرم، 

 (.1/315)( معاين القراءات لألزهري 6)

 .(56)( القراءات الشاذة البن خالويه 7)
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[.172النساء: ] ِّ ري ٰى  ين  ٹٱٹٱّٰٱٱا ٱٱٱٱٱٱٱٱٱ  

 (.   ُرُهمْ ااْحُش نَ )َفَس قرأها النون بدل الياء، أي: 

البصري الحسن فقون:املوا
(1)

ت بالنون للتعظيم اهلل سبحانه وتعالىئُقر التوجيه:

      َّ هب مب خب ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱ

 (.   َوَجنَّاٌت منونًة، أي: ) بالرفعقرأها 

وأبو بحرية البصري، اأْلَْعَمش، الحسناملوافقون:
(2)

وأبو حيوة، وابن أبي 

عبلة، والجعفي
(3)

َتْيَبة والكسائي وميمونة، وقُ 
(4)

 عن  
ّ
ْعَفَرانِي عن أبي جعفر، والزَّ

.ابن ُمَحْيِصن
(5)

 وفيها ثالثة أوجه: التوجيه:

 (.ِقنْواٌن دانَِيةٌ )ف على قوله: وعطأوالها: أنه م

                                                 

 (.2/311)( التذكرة 1)

( عبد اهلل بن قيس أبو بحرية السكوين الكندي الحمصي صاحب االختيار يف القراءة تابعي مشهور، قرأ 2)

بل وروى عنه وعن عمر بن الخطاب، روى القراءة عنه يزيد بن قطيب وحدث عنه خالد على معاذ بن ج

 (.1/442)بن معدان، وبقي إلى زمن الوليد وقيل مات بعد الثمانين واهلل أعلم. غاية النهاية 

د ( الحسين بن علي بن فتح  اإلمام الحبر أبو عبد اهلل ويقال أبو علي الجعفي موالهم الكويف الزاهد أح3)

األعالم، قرأ على حمزة و أبي بكر بن عياش، وروى عنه القراءة خالد بن خالد، مات يف ذي القعدة سنة 

 (.1/97)ثالث ومائتين عن أربع وثمانين سنة. معرفة القراء الكبار 

( ميمونة بنت أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدين المقرئ، روت القراءة عن أبيها أبي جعفر، روى القراءة 4)

 (.2/325)نها أحمد ابنها وثابت. غاية النهاية ع

 (.545)( الكامل 5)
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َنَّ فرد هذا الوجه العكربي بقوله: )
ِ
َواَل َيُجوُز َأْن َيُكوَن َمْعُطوًفا َعَلى ِقنَْواٍن؛ أل

(َب اَل َيْخُرُج مَِن النَّْخلِ اْلِعنَ 
(1)

، والمحذوف أما متقدمًا على أهنا مرفوعة باالبتداء، والخرب محذوفثانيها: 

جنات أو متاخراً 

 فمنهم من قدره متقدما:

ره )ا ف *   (.وَثمَّ جناتالزمخشري قدَّ

ره ا *   (، واستحسنه السمين الحلبي ؛ ومن الكرم جنات) العكربي وقدَّ

أي: من النخل كذا ومن الكرم كذا»ومن النخل « قولهلمقابلة 
(2)

ره النحاس ا   *   .ولهم جنَّات()وَقدَّ

ره ابن عطيةا  *   (.ولكم جنات) وقدَّ

ره متأخراً منهم من و  : قدَّ

 ( وهذا تقدير ابن االنباري. وجناٌت من أعناب أخرجناها)ا   *

 .هذا نصُّ ابن األنباري أيضًا، وار، تغليبًا للج«قنوان»أن يرتفع عطفًا على ثالثها: 

ل له يف ا ية مذهبان، ويف الجملة فالجواب ضعيف، و... إذًا  هذا فتحصَّ

 من خصائص النعت. الوجه هو

[.26األعراف: ] ِّ نبمب زب رب ٹٱٹٱّٰٱٱٱٱٱٱٱٱ  

 (. اااًش ا)َوِريقرأها بألف بعد الياء، أي: 

                                                 

 (.229)  ( إمالء ما من به الرحمن1)

 (.5/76)( الدر المصون 2)
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، واْبن مِْقَسٍم، وأبان، و ،والحسن ،وقرأ عثمان بن عفان املوافقون:
ّ
ْعَفَرانِي الزَّ

والجعفي
(1)

واألصمعي
(2)

عن َأبِي َعْمٍرو
(3)

وقد نسبها ابن خالويه للنبي صلى اهلل عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب
(4)

 ويف الريش والرياش وجهان:التوجيه:

أحدهما: أن معناهما واحد وإن اختلف لفظهما.

، ومنهم من اش ما ظهرما بطن، والريَ  ُش يْ والثاين: أن معناهما مختلف، فالر

اللباس الرْيُش: الزينَة. والرَياُش:قال 
(5)

  َّمس  خس حس جس مخ ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱ

 .ْسبُِتوَن(اَل يُ الوجه األول: بضم الياء وكسر الباء )

 .ُتوَن(اَل َيْسبُ الوجه الثاين: بفت) الياء وضم الباء )

علي والحسنمن وافقه على الوجه األول: ملوافقون:ا
(6)

                                                 

( حسين بن علي الجعفي موالهم الكويف، أبو عبد اهلل الزاهد، أحد األعالم قرأ القرآن على حمزة وأخذ 1)

وبرع يف القراءة والحديث، قرأ عليه أيوب بن  الحروف عن أبي عمرو، وعن أبي بكر بن عياش،

 (.1/98)المتوكل وغيره، مات يف ذي القعدة سنة ثالث ومائتين. معرفة القراء 

( عبد الملك بن قريب أبو سعيد األصمعي الباهلي البصري إمام اللغة، روى القراءة عن أبي عمرو، 2)

ى القطعي وروى عنه الحروف أبو حاتم وروى حروًفا عن الكسائي، روى عنه القراءة محمد بن يحي

ونصر بن علي، مات سنة ست عشرة أو خمس عشرة ومائتين عن إحدى وتسعين سنة. غاية النهاية 

(1/470.) 

 (.4/225)( الكشف والبيان للثعلبي 3)

 .(74)( القراءات الشاذة البن خالويه 4)

 (.2/213)ماوردي ، تفسير النكت والعيون لل(1/402)( معاين القراءات لألزهري 5)

  (.5/493)( الدر المصون 6)
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وعيسى بن عمرمن وافقه على الوجه الثاين: 
(1)

والمطوعي
(2)

ْبَت،  ُتوَن(اَل َيْسبُ من قرأ بفت) الياء وضم الباء ) التوجيه: َأْي اَل َيْفَعُلوَن السَّ

ْبَت. َم السَّ  ُيَقاُل: َسَبَت َيْسبُِت إَِذا َعظَّ

َيْدُخُلوَن فِي  :سبت َأْي أ، من "ُيْسبُِتونَ  "وكسر الباءَأ بَِضمِّ اْلَياِء َقرَ من َو

ْبِت. السَّ
(3)

  َّمي زي ري ٰى ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

 (. َوُعلِمَ قرأها ببناء لما لم يسم فاعله، أي: )

عن عاصم. أباناملوافقون:
(4)

  

 وهي للبناء للمفعول. التوجيه:

  َّ حض  جض مص خص ُّٱٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱ

 (. َخْيرٌ  )ُأُذنٌ قرأها بالتنوين فيهما، أي: 

، واْبن مِْقَسٍم، البصري ابن أبي عبلة، والحسنبذلك وقرأ املوافقون:

 
ّ
ْعَفَرانِي وغيرهم والزَّ

(5)

التوجيه:

                                                 

( عيسى بن عمر أبو عمر الثقفي النحوي البصري معلم النحو، عرض القرآن على عبد اهلل بن أبي إسحاق 1)

وعاصم الجحدري وروى عن ابن كثير وابن محيصن حروًفا وله اختيار يف القراءات على قياس 

للؤلؤي وهارون بن موسى، مات سنة تسع وأربعين ومائة. العربية، روى القراءة عنه أحمد بن موسى ا

 (.1/613)غاية النهاية 

 (.291)( إتحاف  فضالء البشر 2)

 (.4/496)( تفسير الكشف والبيان للثعلبي 3)

 .(180)( الكفاية الكبرى 4)

 (.563)( الكامل 5)
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خربها، وجاز االبتداُء هنا بالنكرة ألهنا  (خير)مبتدأ و  (أذن)أن يكوَن ا  *

 تقديرًا، أي: أذٌن ال يؤاخذكم خير لكم مِْن ُأُذٍن يؤاخذكم. موصوفةٌ 

أن يكون )ُأذن( خرب مبتدأ محذوف تقديره: هو ُأذنا * 
(1)

 وأما )خير( فلها توجيهان:

 «.ُأُذن»وصف ل  )خير( أن* ا 

 والثاين: أن يكون خربًا بعد خرب. 

خيٍر لكم، يجوز أن تكون وصفًا من غير تفضيل، أي: ُأُذُن ذو « خير»و 

ويجوز أن تكوَن للتفضيل على باهبا، أي: أكثر خير لكم
(2)

ن، قل: أذن يسمع ما تقولون قال المهدوي يف الهداية: )و معنى قراءة من نوَّ

ويصدقكم يف قولكم خير لكم من أن يكذبكم يف قولكم، فالتقدير: إن كان األمر 

(كما تقولون فهو خير لكم يقبل اعتذاركم
(3)

  َّ مه جه  ين ىن من ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱٱ

 (. ْعَلُموا، أي: )تَ بالتاءقرأها 

وقرأ األعرجاملوافقون:
(4)

.، واألصمعي عن نافعالبصري والحسن
(5)

                                                 

 .(273)  ( إمالء ما منَّ به الرحمن1)

 (.6/73)الدر المصون ، (1/361)( معاين القران لألخفش 2)

 (.4/3050)( تفسير الهداية 3)

( عبد الرحمن بن هرمز األعرج أبو داود المدين تابعي جليل، أخذ القراءة عرًضا عن أبي هريرة و ابن 4)

عباس وعبد اهلل بن عياش بن أبي ربيعة ومعظم روايته عن أبي هريرة، روى القراءة عنه عرًضا نافع بن 

لحروف أسيد بن أبي أسيد، نزل إلى اإلسكندرية فمات بها سنة سبع عشرة ومائة أبي نعيم، وروى عنه ا

 (.1/381)وقيل: سنة تسع عشرة. غاية النهاية 

 (.8/194)،  تفسير القرطبي (563)( الكامل 5)
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وقد نسبها ابن خالوية لعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وأنر بن مالك
(1)

 . بِالتَّاِء على الخطابالتوجيه:

 لِْلُمنَافِِقيَن.َمُل أْن َيكون المراد به فالخطاب ُيْحت ا *

ْستِْفَهاِم التَّْقِريَر.ا *
ِ
 َوُيْحَتَمُل َأْن َيُكوَن ِخَطاًبا لِْلُمْؤمِنِيَن، َفَيُكوُن َمْعنَى اال

ِب، ا  * ْستِْفَهاُم فِيِه لِلتََّعجُّ
ِ
ُسوِل َفُهَو ِخَطاُب َتْعظِيٍم، َواال َوإِْن َكاَن ِخَطاًبا لِلرَّ

 َتَعاَلىَوالتَّ 
ِ
ِة اهلل ْقِديُر: َأاَل َتْعَجَب مِْن َجْهلِِهْم فِي ُمَحادَّ

(2)

  َّجن يم ىم ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱٱ

 بالوجهين:  ُقرئت له  

 (.ْلَظةً غَ الوجه األول: بفت) الغين )

 (.ْلَظةً غُ الوجه الثاين: بضم الغين )

الغين هو أبو  قرأ بالضم يفوقد أسند ابن سوار الطريقين للمفضل فقال: )من 

زيد
(3)

عن المفضل، ورو  جبلة
(4)

عن المفضل فت) الغين(.
(5)

                                                 

 (.90) ( القراءات الشاذة البن خالويه1)

 (.5/451)( البحر المحيط 2)

ي زيد أبو زيد األنصاري النحوي، ولد سنة عشرين ومائة، روى ( سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن أب3)

القراءة عن المفضل عن عاصم وعن أبي عمرو بن العالء وعن أبي السمال قعنب العدوي، روى 

القراءة عنه خلف بن هشام البزار و أبو حاتم السجستاين، وكان أبو زيد األنصاري من جلة أصحاب أبي 

النحو واللغة والشعر ونبالئهم، مات سنة خمس عشرة ومائتين  عمرو وكبرائهم ومن أعيان أهل

 (.1/305)بالبصرة عن أربع أو خمس وتسعين سنة. غاية النهاية 

( جبلة بن مالك بن جبلة بن عبد الرحمن أبو أحمد الكويف، من أهل الضبط، قرأ على المفضل بن محمد 4)

راءة عنه أبو زيد عمر بن شبة النميري. غاية الضبي وسمع منه الحروف أيًضا وهو مشهور عنه، روى الق

 (.1/190)النهاية 

 .(2/431)، المصباح الزاهر (186)، الكفاية الكبرى (285)( المستنير البن سوار 5)
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األعمش، وأبان عن عاصم فمن وافقه يف الفت): املوافقون:
(1)

 الضّم: أبو َحيوة، وابن أبي َعبلة، وأبان أيضًا.ومن وافقه يف 

لفت) لغة الحجاز، والضم لغة تميمافكلتاهما لغة، التوجيه:
(2)

  َّ يل ىل مليكٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱ

(اهاَمْرَس قرأها بفت) الميم والسين، أي: )و 
(3)

واألعمش ،وزيد بن علي ،وعيسى الثقفي ،ابن مسعود املوافقون:
(4)

ا ظرف زمان أو مكان أو مصدريوه، وذلك من الجري والرسوالتوجيه: : إمَّ
(5)

[.104هود: ] ِّ جت هب مب خب  حب  ٹٱٹٱّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ  

رهقرأها بالياء، أي: )  (. وما ُيَؤخِّ

اْبن مِْقَسٍم، وزائدة املوافقون:
(6)

عن اأْلَْعَمش
(7)

 .اهلل تعالى أنَّ الخطاب من أيالتوجيه:

  َّ خئ حئ  جئ  ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱٱ

 (.نْوانٍ نْواٌن َوَغْيُر ُص ُص قرأها بضم الصاد يف الموضعين )

                                                 
 (.308)، إتحاف  فضالء البشر (565)( الكامل 1)

 (.71)( تحفة األقران 2)

 .(191)( الكفاية الكبرى 3)

 (.6/326)( الدر المصون 4)

 (.3/173)المحرر الوجيز  (5)

( زائدة بن قدامة أبو الصلت الثقفي، عرض القراءة عن األعمش، عرض عليه الكسائي وقال الهذلي إن 6)

أحمد بن جبير قرأ عليه فوهم والصواب أنه قرأ على الكسائي عنه، وكان ثقة حجة كبيًرا صاحب مسند، 

 (.1/288)هاية تويف بالروم غازًيا سنة إحدى وستين ومائة. غاية الن

 (.573)( الكامل 7)
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فقرأ هب املوافقون: ا ابن ُمَصرِّ
(1)

 
ّ
والقواس، وزيد بن علي

(2)
عن حفص

(3)

وهي لغة بني تميم، وقيرالتوجيه:
(4)

  َّ مل يك ىك ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱ

قرأها بتاء تأنيث مضمومة وتشديد الزاي مفتوحة ورفع )المالئكة( أي: 

ُل اْلَماَلئَِكةُ ) (ُتنَزَّ
(5)

 املوافقون:
 
اأْلَْعَمُش وَ  ،َزْيُد ْبُن َعلِي

(6)

كما ذكر {اْلَماَلئَِكةُ  َل زِّ َونُ }وحجته َقْوله ، فهو على ما لم يسم فاعلهالتوجيه:

ذلك ابن زنجلة
(7)

ل(، فالفعل مسند إلى المالئكة.  واألصل )َتتاَنَازَّ

  َّني  مي زي ري ٰى ٹٱٹٱُّٱ

أي: )يوم ُيدعى كاُل(. قرأها بياٍء مضمومة وفت) العين وبعدها ألف، ورفع )كل(،
(8)

 الحسن البصري. املوافقون:

                                                 

( طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب أبو محمد ويقال أبو عبد اهلل الهمداين اليامي الكويف تابعي كبير، له 1)

اختيار يف القراءة ينسب إليه، أخذ القراءة عرًضا عن إبراهيم بن يزيد النخعي ويحيى بن وثاب، روى 

داين وفياض بن غزوان وهو الذي روى عنه اختياره، وأقرأ به يف القراءة عرًضا عنه عيسى بن عمر الهم

الري وأخذه الناس عنه هناك، مات سنة اثنتي عشرة ومائة قال أبو معشر ما ترك بعده مثله قال عبد اهلل بن 

 (.1/343)غاية النهاية  ،إدريس كانوا يسمونه سيد القراءة

لبغدادي مشهور، عرض على حفص بن سليمان، ( صالح بن محمد أبو شعيب القواس الكويف وقيل ا2)

 (.1/335)روى القراءة عنه عرضا أحمد بن الحسين المالحاين. غاية النهاية 

 (.63)( تحفة األقران 3)

 (.5/3671)( تفسير الهداية 4)

 .(3/59)( المصباح 5)

 (.6/503)  ( البحر المحيط6)

 (.385)( حجة القراءات 7)

 .(317)( المستنير البن سوار 8)
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ه العكربي هذه القراءة وذكر بأن فيها التوجيه: وهما  َوْجَهانِ وقد وجَّ

َم اأْلَلَِف َفَقَلَبَها َواًوا. َوالثَّانِي: َأنَُّه َأَراَد ُيْدَعْوَن، ) َأَحُدُهَما: َأنَُّه َأَراَد ُيْدَعى، َفَفخَّ

ِميرِ « ُكلُّ »وَن. َو َوَحَذَف النُّ  )بإمامهم( َبَدٌل مَِن الضَّ
(1)

 املبحث الثاني
من سورة الكهف إىل آخر القرآن

[.33الكهف: ] ِّ جل مك لك ٹٱٹٱّٰٱٱٱٱٱٱٱ  

 (.  ْرَناَوَفجَ قرأها بتخفيف الجيم، أي: )

عن َيْعُقوب َوَرْوٌح ، َوِعيَسى ْبُن ُعَمر ،اأْلَْعَمُش  املوافقون:
(2)

ل أراد ف:التوجيه رُته تفجيًرا وَتْفجرًة، فمن َثقَّ يقال: َفَجْرُت الماَء َفْجًرا وَفجَّ

كما قرأ هبا المفضل ومن االنفجار، ومن خفف  وتكراركثرة االنفجار من الينبوع، 

ْرَنا ِخاَلَلُهَما }فألن الينبوع واحد، ودليل التشديد من التنزيل قوله: معه،  َوَفجَّ

 {َفاْنَفَجَرْت مِنُْه اْثنََتا َعْشَرَة َعْينًا}ودليل التخفيف قوله:  [،33]الكهف:  {َنَهًرا

[60]البقرة: 
(3)

  َّ زئ رئ  ّٰ  ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱٱ

(.ُفوُهَمايْ ُيِض قرأها بكسر الضاد واسكان الياء الثانية، أي: )

                                                 

 .(344)( إمالء ما من به الرحمن للعكبري 1)

 (.591)( الكامل 2)

 .(13/476)( التفسير البسيط للواحدي 3)
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، َوَعاِصٌم فِي ِرَواَيِة ََأَبانَ  ،َواْبُن ُمَحْيِصنٍ وسعيد بن جبير،  البصري، َواْلَحَسنُ 

 و
ّ
ْعَفَرانِي الزَّ

(1)

يَقاُل: ِضْفُت الرجَل نزلت عليه، وأَضْفُته وَضيَّْفُته، إذا  مِْن َأَضاَف التوجيه:

.أنزلُته وَقَرْبُته
(2)

.

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ٹٱٹٱُّٱٱٱٱ
  َّ جت  هب

(، ونصب الج  يم، أي: )ونخرَجكم(.قرأها بنصب الراء، أي: )وُنقرَّ

عصمة املوافقون:
(3)

وابن مجالد 
(4)

والحارث بن نبهان
(5)

عن عاصم
(6)

 تعليل معطوف على تعليلفهما معطوفتان على )لنبين لكم( فهو التوجيه:

ومعناه: خلقناكم مدرجين هذا التدريج كما ذكر ذلك الزمخشري بقوله: )... 

اين: أن نقر يف األرحام من نقّر، حتى لغرضين، أحدهما: أن نبين قدرتنا. والث

                                                 

 (.7/210)( البحر المحيط 1)

 (.2/1022)( معاين القران واعرابه للزجاج 2)

( عصمة بن عروة أبو نجيح الفقيمي البصري، روى القراءة عن أبي عمرو بن العالء وعاصم بن أبي 3)

النجود وروى أيًضا حروًفا عن أبي بكر بن عياش واألعمش ومسرور بن موسى، روى عنه الحروف 

 (.1/512)غاية النهاية  ،يعقوب بن إسحاق الحضرمي والعباس بن الفضل

( إسماعيل بن مجالد بن سعيد، روى القراءة عن عاصم بن أبي النجود، روى القراءة عنه عبد الرحمن بن 4)

 (.1/167)ن ومحمد بن محمد بن عبد اهلل الوراق. غاية النهاية عبد اهلل بن غسا

النهاية  غاية ،( الحارث بن نبهان الجرمي، روى القراءة عن عاصم، روى عنه أبو بكر محمد بن زريق5)

(1/202.) 

 .(3/40)  ( جامع القراءات للروذباري6)
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ويعضد هذه القراءة قوله ُثمَّ لَِتْبُلُغوا  ،يولدوا وينشؤا ويبلغوا حد التكليف فأكلفهم

ُكْم  (ألن الغرض الداللة على الجنر؛َأُشدَّ
(1)

  َّ جخ مح جح ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

(.رِّ دِ ي: )قرأها بكسر الدال وتشديد الياء من غير همز وال مد، أ  يٌّ

ث الفراء بأنه قد قرأ على عاصم بالكسر المفضل الضبي وحدَّ
(2)

هري املوافقون: وعتبة بن حماد ،الزُّ
(3)

عن نافع
(4)

ر ةمنسوبفهي التوجيه: وتأويلها أنه جار كالنجوم الدراري الجارية من دّر ، إلى الدُّ

الوادي إذا جر 
(5)

  َّ رن مم  ام  ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱ

(.َنْسِقَيهُ قرأها بفت) النون، أي: )و
(6)

، عن عاصم (7)والربجمي، ابن مسعود، واألعمش، ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب  املوافقون:

وأبي حيوة ،وابن أبي عبلة
(8)

                                                 

 (.3/144)( الكشاف للزمخشري 1)

 .(571-1/570)( معاين القران للفراء 2)

الدمشقي البالطي القارئ معروف، روى القراءة عن نافع، وروى عنه  ( عتبة بن حماد أبو خليد الحكمي3)

 1/498القراءة هشام بن عمار وأحمد بن عبد العزيز الصوري. غاية النهاية 

 (.608)( الكامل 4)

 .(2/82)عراب القراءات الشواذ إ، (4/103)( تفسير النكت والعيون للماوردي 5)

 . (2/465)( التذكرة البن غلبون 6)

( عبد الحميد بن صالح البرجمي الكويف المقرئ، أبو صالح، قرأ على أبي بكر بن عياش، ثم على أبي 7)

يوسف األعشى، قرأ عليه جعفر بن عنبسة، وإسماعيل بن علي الخياط، وغير واحد، مات سنة ثالثين 

  (.1/120)ومائتين. معرفة القراء الكبار 

 (.2/835)، إبراز المعاين ألبي شامة (13/56)تفسير القرطبي ( 8)
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على مايسمى فاعله.التوجيه:

 َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

 بالوجهين: ُقرئت له 

(دْ ْخلَ )َويُ وجه األول: بضم الياء وفت) الالم ال
(1)

الوجه الثاين: بضم الياء وفتخ الخاء وتشديد الالم مع فتحها ورفع الدال 

(دُ لَّ خَ )َويُ 
(2)

، والجعفي؛ عن َأبِي َعْمٍرو، والكسائي عن أبي بكر، املوافقون:
ّ
ْعَفَرانِي ومن  الزَّ

.و َحْيَوةَ َأبُ ، وشدد الالم اْبن مِْقَسمٍ ورفع الدال 

على البناء للمفعول مخففا ومثقال، من اإلخالد والتخليدالتوجيه:
(3)

  َّ حس جس مخ ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱ
(4)

 الوجه األول: بالنصب والتنوين )وأما ثمودًا(.

 الوجة الثاين: بالنصب من غير تنوين )وأما ثموَد(.

بن أبي إسحاقا، ابُن عباس املوافقون:
(5)

بالنصب وبالصرف« ثمود»يف  واألعمش ،
(6)

                                                 
 .(159)( القراءات الشاذة البن خالويه 1)

 .(3/151)( المصباح الزاهر 2)

 (.3/294)( الكشاف للزمخشري 3)

 . (277)( الكفاية الكبرى 4)

العشرة،  ( عبد اهلل بن أبي إسحاق الحضرمي النحوي البصري جد يعقوب بن إسحاق الحضرمي أحد5)

أخذ القراءة عرًضا عن يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم، روى القراءة عنه عيسى بن عمر الثقفي وأبو 

عمرو بن العالء وهارون بن موسى األعور، مات سنة سبع عشرة ومائة وهو ابن ثمان وثمانين سنة 

 (.1/410)غاية النهاية  ،وصلى عليه بالل بن أبي بردة

   (.8/11)طالين ( لطائف اإلشارات للقس6)



 

 

 

 
 

656 

  رواية افمضل  الل ي ع  عاصم شاذة يفالقراءات ال
 

 األنصاري . عبد العزيز محيد الباحث 
 

 الحسن وابُن هرمز منصوبًا غيَر منصرٍف.وأما 

ا الصرُف وَعَدُمه: التوجيه:  فأمَّ

المنصوب ، والتقدير يكون بعد االسم على اضمار فعل )ثمود( فهو نصبومن 

ا ثموَد َهَدْيناهم فَهَدْيناهم قالوا: ألهنا ال َيليها األفعاُل أي:  فال  ،يليها المبتدأ، بل وأمَّ

كما ذكر ذلك السمين الحلبي يجوُز فيما بعدها االشتغاُل إالَّ يف قليٍل كهذه القراءةِ 
(1)

  َّمج حج ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱ

لى مفتوحة والثانية مضمومة وإسكان الشين، قرأها هبمزتين محققتين األو

(ْشِهدواَأأُ أي: )
(2)

علي بن أبي طالب املوافقون:
(3)

أي:هل أهنم شِهدوا خلق المالئكة حتى يحكموا بُأنوثتهمالتوجيه:
(4)

َماَواِت َواأْلَْرِض َواَل َخْلَق }يقوي هذه القراءة قوله: ومما   َما َأْشَهْدُتُهْم َخْلَق السَّ

[٥1]الكهف:  {َأْنُفِسِهمْ 
(5)

  َّ جس مخ جخ ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

(َت بِ ثْ ويُ قرأها بإسكان الثاء وتخفيف الباء، أي: )
(6)

حماد بن عمرو املوافقون:
(1)

وشيبان
(2)

والضحاك
(3)

عن عاصم
(4)

                                                 

 (.9/520)، الدر المصون (2/574)( مشكل إعراب القران لمكي 1)

 .(3/253)( المصباح الزاهر 2)

 .(200)( القراءات الشاذة البن خالويه 3)

  (.25/96)( روح المعاين لأللوسي 4)

 (.20/25)( البسيط  للواحدي 5)

 . (581)، المنتهى للخزاعي (2/557)( التذكرة 6)
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وهذا التثبيت هو يف  ،التخفيف والتشديد لغتان من أثبت وثبتفالتوجيه:

اطن الحرب على اإلسالم، وقيل على الصراط يف القيامةمو
(5)

[.1٩الواقعة: ] ِّ ين ىن من خن حن ٹٱٹٱّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ  

 (. نِْزُفونَوال يَ قرأها بفت) الياء وكسر الزاي، أي:)

بن أبي إسحاقعبداهلل  املوافقون:
(6)

 ففت) الياء على ما لم يسمى فاعله.    التوجيه:

ه معنيان، يقال أنزف الرجل إذا فنيت خمره، وأنزف إذا كسر الزاي فل وأما

وكله راجع إلى معنى واحد ،ذهب عقله من السكر
(7)

[.82الواقعة: ] ِّ ٰذ يي ىي مي ٹٱٹٱّٰٱٱٱٱٱٱ  

َتْكِذُبوَن(قرأها بفت) التاء وإسكان الكاف وكسر الذال وتخفيفها، أي: )
(8)

                                                                                                                             

بن عمرو األسدي الكويف، أخذ القراءة عن عاصم وله عنه نسخة، قال حسين الجعفي أردت أن  ( حماد1)

أسمع من حماد بن عمرو األسدي حروف عاصم فكرهت أن أخالف أبا بكر فتركته، روى القراءة عنه 

 .(1/259)غاية النهاية  ،علي بن حمزة الكسائي

ويف، روى القراءة عن عاصم، وروى القراءة عنه حسين ( شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية التميمي الك2)

، غاية النهاية (377/ 6)الطبقات الكبرى  ،بن علي الجعفي، تويف ببغداد سنة أربع وستين ومائة

(1/329). 

( الضحاك بن ميمون الثقفي البصري، روى القراءة عن عاصم وابن كثير، وروى القراءة عنه خلف بن 3)

 .(1/338)حاتم الكويف. غاية النهاية هشام البزار وهارون بن 

 .(3/286)( جامع القراءات للروذباري 4)

 (.5/112)( المحرر الوجيز 5)

 (.9/101)( البحر المحيط 6)

 (.570)، المحتسب (2/692)( معاين القران للفراء 7)

 .(2/580)( التذكرة 8)
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، (1)يحي بن وثاب، وأبي بن كعبعلي بن أبي طالب، واملوافقون:

، وعصمةو
ّ
ْعَفَرانِي الزَّ

(2)
عن اأْلَْعَمش

(3)

رزقكم الكذب حين  فمعناه: تجعلون شكر، من الَكِذب وهوالتوجيه:

وأنتم كاذبون يف ذلكم ،تقولون: ُمطرنا بالنْوء
(4)

  َّٰر ٰذ يي ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

َهاُتهُ قرأها بضم التاء والهاء، أي: ) (مْ ُأمَّ
(5)

أبو حيوة، وابن أبي عبلة املوافقون:
(6)

خرب )ما( إذا كانت نافية، يقولون: ما زيد عالم لغة تميم، يرفعونالتوجيه:
(7)

  َّ ٰذ  يي ىي مي خي ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

قرأها بضم الكاف وكسر التاء أي: )ُكتَِب( ورفع النون يف )اإليماُن(
(8)

 . أبو حيوة املوافقون:

                                                 

د األعالم، روى عن ابن عمر وابن ( يحيى بن وثاب األسدي موالهم الكويف، تابعي ثقة كبير من العبا1)

عباس وتعلم القرآن من عبيد بن نضلة آية آية، عرض عليه سليمان األعمش وطلحة بن مصرف، 

 (.1/33)وحّدث عنه عاصم، مات سنة ثالث ومائة. معرفة القراء الكبار 

م بن أبي ( عصمة بن عروة أبو نجيح الفقيمي البصري، روى القراءة عن أبي عمرو بن العالء وعاص2)

النجود وروى أيًضا حروًفا عن أبي بكر بن عياش واألعمش، روى عنه الحروف يعقوب بن إسحاق 

 (.1/513)غاية النهاية ، الحضرمي والعباس بن الفضل

 .(4/229)( زاد المسير البن الجوزي 3)

 .(3/53)( معاين القراءات لألزهري 4)

 .(298)( الكفاية الكبرى 5)

 .(646)( الكامل 6)

 .(3/58)، معاين القراءات لألزهري (43) ( إعراب ثالثين سورة من القران البن خالويه7)

 .(226)( السبعة البن مجاهد، القراءات الشاذة البن خالويه 8)
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 . على بناء الفعل للمفعولالتوجيه:

  َّرث يت ىت نت مت ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

وَن َوَما قرأها بالياء فيهما، أي: )ما يُ  (ْعلِنُونَ يُ ِسرُّ
(1)

عبيد عن َأبِي َعْمٍرو، وأبان عن َعاِصم املوافقون:
(2)

الغائبينوتحتمُل اإِلخباَر عن  ،فتحتمُل االلتفاَت التوجيه:

  َّمه جه هن ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

(نَّ امثُلهُ قرأها برفع الراء، أي: )
(3)

اللؤلؤياملوافقون:
(4)

.عن َأبِي َعْمٍرو

 بالرفع على االبتداء، والجار قبله خربه.التوجيه:

  َّ هئ مئ هي مي خي ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

(َل ْدُخ َأْن يَ ي: )قرأها بفت) الياء وضم الخاء، أ
(5)

اْبُن َيْعَمرَ  املوافقون:
(6)

  ،َوَأُبو َرَجاءٍ  ،َواْلَحَسنُ 
ّ
بن  وطلحة ،َوَزْيُد بن علي

ف، واألعرج. مصرِّ
(1)

                                                 
 .(19/127)( اللباب البن عادل 1)

 (.649)( الكامل 2)

 .(19/182)( اللباب البن عادل 3)

هلل وقيل أبو بكر ويقال أبو جعفر اللؤلؤي الخزاعي البصري ( أحمد بن موسى بن أبي مريم أبو عبد ا4)

صدوق، روى القراءة عن أبي عمرو بن العالء، وعاصم الُجحدري وعيسى بن عمر الثقفي، روى 

 (.1/143)غاية النهاية  ،القراءة عنه روح بن عبد المؤمن، ومحمد بن عمر بن الرومي

 .(430)( المستنير 5)

ين أبو سليمان البصري، أخذ القراءة عرضا عن أبي األسود الدؤلي وسمع ابن ( يحيى بن يعمر العدوا6)

عباس، وابن عمر، وعائشة وأبا هريرة، قرأ عليه أبو عمرو بن العالء وعبد اهلل بن أبي إسحاق 
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 على بناء الفعل للفاعل.التوجيه:

 

 

 

 

 :النتائج
 أبي بن عاصم عن القراءاة أخذوا الذين أحد هو الضبي المفضل أن -1

 .مباشرة النجود

 . وحفص شعبة كحال حاله عاصم عن روايته يف طرٌق  الضبي لمفضلل -2

 .زيد أبا وطريق، جبلة طريق المفضل عن ُرويت التي الطرق أشهر -3

 – ثموداً  – غلظة: )مثل، بوجهين الكلمات بعض المفضل  قرأ -4

 (.ويخلد – المالئكة تنزل – اليسبتون

 عالىت قوله يف ذلك ويتض) القراءة حيث من تميم لغة إلى ميله -٥

 إذا( ما) خرب رفع يف تميم لغة مذهب ذهب فإنه(، أمهاهتم ماهن)

 .نافية كانت

                                                                                                                             

معرفة القراء الكبار  ،الحضرمي، وهو أول من نقط المصحف، تويف يحيى بن يعمر قبل سنة تسعين

(1/37.) 

 (.10/276) ر المحيط( البح1)
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 جلوسه عدم هو -واهلل أعلم  - قراءته شذوذ أسباب بعض من -6

 لكثرة ؛ والشعر باللغة واهتمامه، السياسية باألمور انشغاله و، لإلقراء

  لهما. والمحبين العطايا

راءات فقدت التواتر مع جميع القراءات التي  ُرويت عنه هي ق  -7

 موافتها للرسم المصحف والعربية.

استقر عليه األمر من قراءة عاصم هي روايتان، رواية حفص، و ما   -8

رواية شعبة عن عاصم،  و أما باقي الروايات عن عاصم ُتعد من 

القراءات الشاذة التي ال ُيقرأ هبا، و منها رواية المفضل الضبي عن 

القراءات الشاذة التي رويت عن المفضل  وقد رأيت أن أجمع, عاصم

وافق فيه شعبة أو حفص أو  الضبي عن عاصم يف هذا البحث وأما ما

واقتصرت  أحد القراء العشرة فلم أتطرق إليه البتة يف هذا البحث

 على القراءات التي شذت عن المتواتر.

فمن خالل بحثي وتفتيشي وتعمقي لرواية المفضل عن عاصم   -٩

 من أمرين وهما:  وجدهتا التخلو

موافقة رواية المفضل للقراءات المتواترة وهو األغلب, سواءا اتفاقه مع  ـ *

 شعبة أو مع حفص أو مع أحد القراء العشرة.

ومخالفته للقراءات المتواترة وهو األقل, وهو الذي عليه مدار هذا البحث,  ا * 

كله فان  وقد استقرينا عدد مواضعه فوجدناها أربعين موضعا, ومع هذا

جميع هذه المواضع التخرج عن خط المصحف وال العربية وانما 

   فقدت التواتر لير إال.  
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 تكثيف الجهود لتحقيق ودراسة القراءات الشاذة. -1

التفسير والقراءات والنحو  جمع ما تفرق من قراءات شاذة يف كتب -2

 واللغة والفقه، وجعل ذلك كله يف معجم أو مسانيد أو أجزاء.

اذ. -3  االهتمام بطبقات قراء الشوَّ

 

 

 

 
 ثبت املصادر واملراجع

اإلبانة عن معاين القراءات لمكي بن أبي طالب ت) د/ عبدالفتاح  -4

 إسماعيل شلبي، طبعة مكتبة هنضة مصر.

القاسم شهاب الدين عبد الرحمن  يب، ألماينإبراز المعاين من حرز األ -٥

 .دار الكتب العلمية المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة،

إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر المسمى منتهى األماين  -6

ها( 1117والمسرات يف علوم القراءات للدمياطي )أحمد بن البنا ت 

روت، الطبعة األولى، ت)/ د شعبان محمد إسماعيل ط، عالم الكتب بي

 م.1٩87ها=1407
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المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل  االتقان اإلتقان يف علوم القرآن -7

 المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم ها(٩11الدين السيوطي )المتوىف: 

 م 1٩74ها/ 13٩4الطبعة:  الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب

المؤلف: الحسين بن أحمد بن  مإعراب ثالثين سورة من القرآن الكري -8

الناشر: مطبعة دار الكتب  ها(370خالويه، أبو عبد اهلل )المتوىف: 

 م(1٩41-ها 1360المصرية )

إمالء ما من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات يف جميع القران  -٩

 ألبي البقاء العكربي  

/ عمر ها قدم له وحققه وعلق عليه 403االنتصار للقرآن للباقالين ت  -10

 م.2004ها=142٥حسن القيام، ط، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

لمؤلف: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار،  ايضاح الوقف واالبتداء -11

المحقق: محيي الدين عبد الرحمن  ها(328أبو بكر األنباري )المتوىف: 

عام النشر:  الناشر: مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق رمضان

 م1٩71 -ها 13٩0

ها(، 7٥4لبحر المحيط ألبي حيان األندلسي )محمد بن يوسف ت ا -12

 م.1٩٩2ها=1413الطبعة الثانية، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، سنة 

الربهان يف علوم القرآن للزركشي ت)/ محمد أبو الفضل إبراهيم، ط  -13

 مكتبة الرتاث بالقاهرة.
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جندي المقرئ، يف إختالف األئمة والرواة، ألبي بكر بن ال بستان الهداة -14

المدينة المنورة، الطبعة: –تحقيق: الدكتور حسيين العواجي، دار الزمان 

 ه.142٩األولى، 

مجد الدين أبو طاهر محمد بن  بلغة يف تراجم أئمة النحو واللغةال -1٥

الناشر: دار سعد الدين للطباعة  ها(817يعقوب الفيروزآباد  )المتوىف: 

 م2000 -ها1421الطبعة: األولى  والنشر والتوزيع

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لشمر الدين أبي الثناء  -16

ها( ت)/ د. محمد 74٩)محمد بن عبدالرحمن بن أحمد األصفهاين ت 

 مظفر بقاط جامعة أم القر ، المملكة العربية السعودية.

تاريخ القرآن للدكتور/ عبدالصبور شاهين، ط، مطبعة السعادة، بمصر  -17

 م.1٩٩٥ها=141٥

المؤلف: أحمد بن  َفُة األَْقَراِن يف َما ُقِرئ بِالتَّْثلِيِث مِْن ُحُروِف الُقْرآنِ ُتحْ  -18

يوسف بن مالك الرعيني الغرناطي ثم البيري، أبو جعفر األندلسي 

 المملكة العربية السعودية -الناشر: كنوز أشبيليا  ها(77٩)المتوىف: 

 م 2007 -ها  1482الطبعة: الثانية، 

للذهبي )لشمر الدين محمد بن أحمد بن عثمان ت تذكرة الحفاظ  -1٩

بيروت  –، دار الكتب العلمية 1ها(، ت) الشيخ/ زكريا عميرات ط748

 م.1٩٩8ها=141٩
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التذكرة يف القراءات الثمان، أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون  -20

أيمن رشدي، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن  / الحلبي، تحقيق د

 الكريم، جده .

التعريفات للجرجاين )الشريف علي بن محمد علي السيد الزين أبي  -21

ها، ت) تعليق. دكتور 816الجرجاين الحنفي ت  –الحسن الحسيني 

الطبعة األولى،  –عبدالرحمن عميرة ط، عالم الكتب، بيروت 

 م.1٩87ها=1407

المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي  التَّْفِسيُر الَبِسْيط -22

المحقق: أصل  ها(468احدي، النيسابوري، الشافعي )المتوىف: الو

ثم قامت  ( رسالة دكتوراة بجامعة اإلمام محمد بن سعود،1٥تحقيقه يف )

 -الناشر: عمادة البحث العلمي  لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه

 ها 1430الطبعة: األولى،  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد  وردي = النكت والعيونتفسير الما -23

بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوىف: 

الناشر: دار  المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم ها(4٥0

 .بيروت / لبنان -الكتب العلمية 

يم عطوة تقريب النشر يف القراءات العشر البن الجزري ت)/ إبراه -24

 م.1٩٩2ها=1412معوض، الطبعة الثانية، دار الحديث، 
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األزهري،  بن أحمد بن منصور محمد أبو: اللغة، المؤلف هتذيب -2٥

 – العربي الرتاث إحياء دار: مرعب، الناشر عوض محمد تحقيق:

 م.2001 األولى،: بيروت، الطبعة

مان بن جامع البيان يف القراءات السبع، المؤلف: عثمان بن سعيد بن عث -26

الطبعة  ،دار الكتب العلمية ،صدوق الجزائري دمحم :تحقيق ،الداين

 .ها1426األولى 

المؤلف: أبو عبد اهلل محمد  الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي -27

بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمر الدين القرطبي 

الناشر: دار  فيشتحقيق: أحمد الربدوين وإبراهيم أط ها(671)المتوىف: 

 م 1٩64 -ها 1384الطبعة: الثانية،  القاهرة –الكتب المصرية 

جمال القراء وكمال اإلقراء للسخاوي )علم الدين أبي الحسن علي بن   -28

ها( ت)/ د. عبدالكريم الزبيدي ط، دار 643محمد السخاوي ت 

 م.1٩٩3ها=1413البالغة، 

و زرعة ابن زنجلة المؤلف: عبد الرحمن بن محمد، أب حجة القراءات -2٩

 محقق الكتاب ومعلق حواشيه: سعيد األفغاين ها(403)المتوىف: حوالي 

 الناشر: دار الرسالة

الخصائص البن جني ت)/ محمد علي النجار، ط، الهيئة المصرية  -30

 م.1٩88ها=1418العامة للكتاب، الطبعة الثالثة، 

شهاب المؤلف: أبو العباس،  يف علوم الكتاب المكنون الدر المصون -31

الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي 
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الناشر: دار  المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط ها(7٥6)المتوىف: 

 دمشق القلم،

المؤلف: شهاب  روح المعاين يف تفسير القرآن العظيم والسبع المثاين -32

 ها(1270الدين محمود بن عبد اهلل الحسيني األلوسي )المتوىف: 

 بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية  المحقق: علي عبد الباري عطية

 ها 141٥الطبعة: األولى، 

المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن  زاد المسير يف علم التفسير -33

 المحقق: عبد الرزاق المهدي ها(٥٩7علي بن محمد الجوزي )المتوىف: 

 ها 1422 -عة: األولى الطب بيروت –الناشر: دار الكتاب العربي 

السبعة يف القراءات، ابن مجاهد، تحقيق د. شوقي ضيف، دار  -34

 .1٩72المعارف، مصر، 

شرح طيبة النشر يف القراءات العشر ألبي القاسم النوير يت)/ عبدالفتاح  -3٥

 م.1٩86ها=1406السيد سليمان أبو سنة ط المطابع األميرية بالقاهرة 

أئمة األمصار، ألبي العالء الحسن بن غاية االختصار يف قراءات العشرة  -36

محمد الهمذاين العطار، تحقيق الدكتور: أشرف محمد فؤاد طلعت، 

مكتبة التوعية اإلسالمية للتحقيق والنشر والبحث العلمي، الطبعة 

 ها.1414األولى 

غاية النهاية يف طبقات القراء البن الجزري )شمر الدين أبي الخير  -37

بنشره. ج. برجسرتاسر دار الكتب  ها( عنى833محمد بن محمد ت 

 م.1٩82ها=1402العلمية، الطبعة الثانية، 
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المؤلف: شمر الدين أبو الخير ابن  ،غاية النهاية يف طبقات القراء -38

الطبعة  ،محمد بن محمد بن يوسف،، دار الكتب العلمية ،الجزري

 ها.1427األولى 

فاقسي، غيث النفع يف القراءات السبع للشيخ/ علي نور الدين الص -3٩

مطبوع هبامش سراج القارئ المبتدئ البن القاص) ط، مصطفى البابي 

 م.1٩٥4ها=1373، 3الحلبي بمصر من دون تاريخ، ط

فت) القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاين  -40

 ها( ط عالم المعرفة من دون تاريخ.12٥0)محمد علي ابن محمد ت 

ها، ت)/ 224يد القاسم بن سالم الهروي، ت فضائل القرآن ألبي عب -41

بيروت، الطبعة األولى،  -وهبي سليمان غاوجين ط دار الكتب العلمية

 م.1٩٩1ها=1411سنة 

أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي  الفهرست -42

المحقق:  ها(438النديم )المتوىف:  المعتزلي الشيعي المعروف بابن

الطبعة: الثانية   لبنان –: دار المعرفة بيروت الناشر إبراهيم رمضان

 ما 1٩٩7 -ها  1417

العالمة اللغوي مجد الدين محمد بن  :المؤلف ،القاموس المحيط -43

تحقيق: مكتب تحقيق  ،ها 817يعقوب الفيروزآبادي المتوىف سنة 

الناشر:  ،محمد نعيم العرقُسوسي :بإشراف ،الرتاث يف مؤسسة الرسالة

 1426 ،الطبعة: الثامنة ،لبنان –طباعة والنشر، بيروت مؤسسة الرسالة لل

 م.200٥ -ها 
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القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي د/ محمود أحمد الصغير ط دار  -44

 م.1٩٩٩ها=141٩بيروت ودار الفكر دمشق  –الفكر المعاصر 

القول الجاد لمن قرأ بالشاذ للنوير يت)/ عبدالفتاح السيد أبو سنة  -4٥

، الهيئة العامة لشئون 1ح الطيبة للنويري طمطبوع بداخل كتاب شر

 م.1٩86ها=1406المطابع األميرية 

المؤلف: يوسف بن علي بن  الكامل يف القراءات واألربعين الزائدة عليها -46

جبارة بن محمد بن عقيل بن سواده أبو القاسم الُهَذلي اليشكري المغربي 

الناشر:  شايبالمحقق: جمال بن السيد بن رفاعي ال  ها(46٥)المتوىف: 

 م 2007 -ها  1428الطبعة: األولى،  مؤسسة سما للتوزيع والنشر

المؤلف: أبو القاسم محمود بن  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل -47

الناشر: دار  ها(٥38عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهلل )المتوىف: 

  ها 1407 -الطبعة: الثالثة  بيروت –الكتاب العربي 

المؤلف: أحمد بن محمد بن إبراهيم  تفسير القرآنالكشف والبيان عن  -48

تحقيق: اإلمام أبي محمد بن  ها(427الثعلبي، أبو إسحاق )المتوىف: 

الناشر: دار إحياء الرتاث  مراجعة وتدقيق: األستاذ نظير الساعدي عاشور

 م 2002 -، ها 1422الطبعة: األولى  لبنان –العربي، بيروت 

العز محمد ابن الحسين بن بندار القالنسي، الكفاية الكرب ، للحافظ أبو  -4٩

 ها.1427تحقيق: جمال الدين شرف، دار الصحابة، الطبعة األولى 

اللباب يف علوم الكتاب المؤلف: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي  -٥0

المحقق: الشيخ  ها(77٥بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماين )المتوىف: 
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الناشر: دار  حمد معوضعادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي م

 م1٩٩8-ها  141٩الطبعة: األولى،  بيروت / لبنان -الكتب العلمية 

، لقسطالينلفنون القراءات، ألحمد بن محمد الطائف اإلشارات  -٥1

تحقيق وتعليق: الشيخ عامر السيد، والدكتور عبدالصبور شاهين، 

الناشر: المجلر األعلى للشئون اإلسالمية لجنة إحياء الرتاث 

 م.1٩72-13٩2القاهرة  -إسالمياال

، لقسطالينلفنون القراءات، ألحمد بن محمد الطائف اإلشارات  -٥2

القاهرة،  –تحقيق: الدكتور خالد أبو الجود، الناشر: مكتبة أوالد الشيخ 

 م. 2014الطبعة: األولى 

المحتسب يف تبيين وجوه شواذ القراءات اإليضاح البن جني ت)/ علي  -٥3

المجلر األعلى للشئون اإلسالمية القاهرة  النجدي ناصف ورفاقه ط

 م.1٩٩4ها=141٥

المؤلف: أبو محمد عبد الحق  يف تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز -٥4

بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي 

الناشر: دار ، المحقق: عبد السالم عبد الشايف محمد ها(٥42)المتوىف: 

 ها 1422 -الطبعة: األولى  روتبي –الكتب العلمية 

المحكم والمحيط األعظم البن سيده )أبي الحسن علي بن إسماعيل(  -٥٥

دار الكتب العلمية بيروت  1ت)/ د. عبدالحميد هنداوي ط 

 م.2000ها=1421



  

 

 

 
 

671 

 م2018 -هـ 1440 إصدار الرابع ، العدد  للقراءات وعلومها بطنطا القرآن الكريمية كلالعلمية ل لةاجمل

المتنبي من دون  1ها، ط 370مختصر يف شواذ القرآن البن خالويه،  -٥6

 تاريخ.

ب العزيز ألبي شامة )شهاب المرشد الموجز إلى علوم تتعلق بالكتا -٥7

ها( ت)/ طبار آلتي 66٥الدين عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم ت 

 م.1٩7٥ها=13٩٥لخوالج ط دارصادر بيروت 

جمال الدين  :تحقيق )ابن سوار(، ألحمد علي البغدادي ،المستنير -٥8

 الطبعة األولى. ،مطبعة دار الصحابة ،شرف

مكي بن أبي طالب َحّموش المؤلف: أبو محمد  مشكل إعراب القرآن -٥٩

القيرواين ثم األندلسي القرطبي المالكي  بن محمد بن مختار القيسي

الناشر: مؤسسة  المحقق: د. حاتم صال) الضامن ها(437)المتوىف: 

 140٥الطبعة: الثانية،  بيروت –الرسالة 

لمبارك بن حسن االمصباح الزاهر يف القراءات العشر البواهر،  -60

 ها.1428: عثمان غزال، دار الحديث، تحقيق ،الشهرازوري

معانى القرآن لألخفش المؤلف: أبو الحسن المجاشعي بالوالء،  -61

 ها(21٥باألخفش األوسط )المتوىف:  البلخي ثم البصري، المعروف

 الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة تحقيق: الدكتورة هد  محمود قراعة

 م 1٩٩0 -ها  1411الطبعة: األولى، 

المؤلف: محمد بن أحمد بن األزهري  ات لألزهريمعاين القراء -62

الناشر: مركز البحوث يف كلية  ها(370الهروي، أبو منصور )المتوىف: 
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الطبعة:  المملكة العربية السعودية جامعة الملك سعود -ا داب 

 م 1٩٩1 -ها  1412األولى، 

ها ت)/ أحمد 207معاين القرآن للفراء )أبي زكريا يحيى بن زياد ت  -63

 نجايت وآخر من دون تاريخ.يوسف 

المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق  معاين القرآن وإعرابه -64

الطبعة األولى  بيروت –الناشر: عالم الكتب  ها(311الزجاج )المتوىف: 

 م 1٩88 -ها  1408

شهاب الدين أبو ، معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب -6٥

المحقق:  ها(626 الرومي الحموي )المتوىف: عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل

الطبعة: األولى،  الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بيروت إحسان عباس

 م 1٩٩3 -ها  1414

معرفة القراء الكبار على الطبقات واألمصار للذهبي )شمر الدين أبي  -66

ها( ت)/ بشار عواد معروف  748عبيداهلل محمد بن أحمد بن عثمان ت 

 م.1٩84ها=1404ؤسسة الرسالة بيروت م 1وآخرين ط 

مقايير اللغة البن فارس )أبي الحسن أحمد بن فارس زكريا( ت)  -67

 م.1٩٩1ها=1411، 1عبدالسالم محمد هارون ط دار الجبل بيروت ط 

عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداين )المتوىف:  المكتفى -68

 لناشر: دار عمارا المحقق: محيي الدين عبد الرحمن رمضان ها(444

 م 2001 -ها  1422الطبعة: األولى 
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وضع حواشيه الشيخ  –منجد المقرئين ومرشد الطالبين البن الجزري  -6٩

 م.1٩٩٩ها=1420، 1زكريا عميرات ط دار الكتب العلمية بيروت ط 

 نزهة األلباء يف طبقات األدباء ألبو الربكات، كمال الدين األنباري -70

الناشر: مكتبة المنار،  راهيم السامرائيالمحقق:إب ها(٥77)المتوىف: 

 م 1٩8٥ -ها  140٥الطبعة: الثالثة،   األردن –الزرقاء 

النشر يف القراءات العشر البن الجزري ت)/ علي محمد الضباع ط دار  -71

 الكتب  العلمية بيروت من دون تاريخ.

وجمل الهداية إلى بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسيره، وأحكامه،  -72

المؤلف: أبو محمد مكي بن أبي طالب َحّموش بن محمد بن  ن فنون علومهم

 ها(437مختار القيسي القيرواين ثم األندلسي القرطبي المالكي )المتوىف: 

 –المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي 

بحوث  الناشر: مجموعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي جامعة

الطبعة:  جامعة الشارقة -والدراسات اإلسالمية  كلية الشريعة -الكتاب والسنة 

 .م 2008 -ها  142٩األولى، 

 هرس املوضوعات:ف

 رقم الصفحة العنوان

 623 الملخص

 624 المقدمة
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 626 خطة البحث

 627 الفصل األول: تعريف القراءات الشاذة و أنواعها و ترجمة المفضل.

 628 ألول: تعريف القراءات الشاذة لغة و اصطالحًا.المبحث ا

 631 المبحث الثاين: أنواع القراءات الشاذة.

 634 المبحث الثالث: ترجمة المفضل الضبي.

 636 الفصل الثاين: الجانب التطبيقي:

 637 المبحث األول: من سورة البقرة إلى سورة اإلسراء

 652 القرانالمبحث الثاين: من سورة الكهف إلى آخر 

 660 خاتمة البحث )نتائج وتوصيات(

 662 فهرس المصادر والمراجع

 673 فهرس الموضوعات


