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أن يكون البحث جديدا؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم باألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أال يتجاوز البحث عن ( )12000ألف كلمة ،وكذلك ال يتجاوز ( )70صفحة.
يلتزم الباحث مبراجعة حبثه وسالمته من األخطاء اللغوية والطباعية.
يف حال نشر البحث ورقيا مينح الباحث ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا إعادة
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البيانات احمللّيّة والعاملية -
نشره ورقيّا أو إلكرتونيّاّ ،
مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago
أن يكون البحث يف ملف واحد ويكون مشتمال على:
صفحة العنوان مشتملة على بيانات الباحث باللغة العربية واإلجنليزية.
مستخلص البحث باللغة العربيّة ،و باللغة اإلجنليزيّة.
مق ّدمة ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة واإلضافة العلمية يف البحث.
صلب البحث.
تتضمن النّتائج والتّوصيات.
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية.
رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

رسل الباحث على بريد اجمللة املرفقات التالية:
يُ ُ
البحث بصيغة  WORDو  ،PDFمنوذج التعهد ،سرية ذاتية خمتصرة،
خطاب طلب النشر باسم رئيس التحرير.

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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توجيه القراءات املتواترة بالقراءات الشاذة
يف كتاب احلجة ألبي علي الفارسي
مجعا ودراسة
Explicating the Mutawaatir (Overwhelmingly
Reported) Qur'an versions with the Anomalous
Qur'an versions
In "Al-Hujjah" by Abu Ali Al-Faarisi
Collection and Study

إعداد:
د .حممد بن حمفوظ بن حممد أمني الشنقيطي
األستاذ املساعد بقسم القراءات بكلية القرآن الكرمي جباعةة دد
الربيد اإللكرتوينmahfooz777@hotmail.com :

توجيه القراءات المتواترة بالقراءات الشاذة في كتاب الحجة ألبي علي الفارسي -جمعا ودراسة ،د .محمد بن محفوظ بن محمد أمين الشنقيطي

املستخلص
موضوع الدراسة:
توديه القراءات املتواتر بالقراءات الشاذ يف كتاب احلجة أليب علي الفارسي
هدف الدراسة:
هتدف الدراسة إىل حصر املواضع اليت تةرض فيها اإلعام الفارسي لتوديه القراءات
املتواتر بالقراءات الشاذ
ووصلت إىل تسع وعشرين قراء متت دراستها وعناقشتها
نتائج الدراسة:
قدرا وأمساها عكانة لتةلقه بكتاب
 -1علم توديه القراءات القرآنية عن أدل الةلوم ً
اهلل وإبراز عا عليه القراءات عن بيان وفصاحة واالحتجاج هلا والرد على الطاعنني
فيها.
 -2كان جلمع ابن جماهد القراءات السبع أثر عظيم يف علم التوديه؛ وعن عظاهر
ذلك كتاب احلجة أليب علي الفارسي الذي يةد عوسوعة علمية زاخر بأنواع
الةلوم واملةارف.
 -3توديه القراءات املتواتر بالقراءات الشاذ نوع عن التوديه أصيل ،وعن أوسع
الةلماء احتفاال به اإلعام أبو علي الفارسي يف كتابه احلجة ،وال شك أن توديه
القرآن بالقرآن عن أعلى وأصح عوارد التوديه.
الكلمات المفتاحية :القراءات املتواتر  ،القراءات الشاذ  ،احلجة ،أبو علي الفارسي
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Abstract
Research title:
Explicating the Mutawaatir (Overwhelmingly Reported) Qur'an
versions with the Anomalous Qur'an versions in "Al-Hujjah" by Abu Ali AlFaarisi Collection and Study
Objective of the study:
The study aims at compiling the places where Imam Al-Faarisi
Explicated Mutawaatir Qur'an versions with anomalous ones.
It reached twenty-nine Qur'an versions which were studied and
discussed.
Research findings:
1- The science of Explication of the Qur'an versions is one of the
esteemed and great fields of knowledge because it focuses on the
Book of Allaah, and highlighting what the Qur'an versions contain
in terms of eloquence, fluency, and their proof and the refutation
on those their critics.
2- The collection of Ibn Mujahid of the Seven Qur'an versions had a
great impact on the science of Explication, and one of the
manifestations of this is the book of Al-Hajjah by Abu Ali AlFarisi, which is a scientific encyclopedia full of various sciences
and knowledge.
3- Explicating the Mutawaatir Qur'an versions with the anomalous
ones is a genuine form of explication, and one of the most widely
known scholars who showed great interest in this is Imam Abu
‘Ali Al-Faarisi in his book Al-Hijjah. And there is no doubt that
the explication of the Qur’an from the Qur’an is one of the highest
and most correct sources of explication.
Key Words:
Mutawaatir recitations, anomalous recitations, proof, Abu ‘Ali AlFaarisi.
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احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيةل له عوداً ،والصال والسالم األمتان
األكمالن على سيدنا حممد ،وعلى آله الطيبني الطاهرين ،وصحابته الغر املياعني ،أعا بةد:
قدرا وأعالها عنزلة ،وأمساها عكانة ،وأعظمها شرفًا علم القراءات؛
فإن أدل الةلوم ً
ألنه يتةلق بأشرف كتاب أُنزل؛ لذلك حظي هذا الةلم باهتمام الةلماء قدميًا وحديثاً،
فصنفوا املصنفات الكثري يف علم القراءات وعا تةلق به ،وعن ذلك علم توديه القراءات.
وعن أهم وأقدم الكتب املصنفة يف ذلك كتاب الحجة للقراء السبعة لإلعام أيب علي
احلسن بن عبد الغفار الفارسي النحوي-رمحه اهلل (377هـ) ،والذي اختذ عن كتاب (السبةة)
أصال له يف بيان القراءات
لشيخه أيب بكر أمحد بن عوسى بن جماهد-رمحه اهلل(-ت324هـ) ً
وانطلق هو عن خالل كتاب احلجة يف توديه تلك القراءات وبيان عةانيها وعللها.
وعن أنواع التوديه عنده االحتجاج واالستشهاد بالقراءات الشاذ للقراءات املتواتر ،
وقد نبهين إىل ذلك بةض الفضالء فةقدت الةزم على مجةها ودراستها يف هذا البحث
سائال ريب الكرمي الةون والسداد.
املتواضعً ،
أهمية املوضوع وأسباب اختياره:
 كشف اللثام عن دانب عهم يف علم التوديه قد يكون خافيًا على بةض املشتغلنيبةلم القراءات؛ وهو دانب توديه القراءات املتواتر بالقراءات الشاذ .

 أن هذه املواضع تتضمن عاد علمية دديد تتةلق بتوديه القراءات؛ مما دةلين أعملعلى مجةها ودراستها.
 إثراء املكتبة القرآنية ببحث جيمع هذه التوديهات ويكون إضافة إىل املرادع املةنيةهبذا الةلم.
الدراسات السابقة:
بةد البحث واالستقراء ،وتتبع شبكات التواصل ،وسؤال املختصني مل أقف على
رسالة أو حبث سابق ُكتب يف هذا املوضوع.
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خطة البحث:
المقدمة :وتشمل أمهية البحث ،وأسباب اختياره ،وخطة البحث ،وعنهجه.
عودزا باإلعام أيب علي الفارسي-رمحه اهلل-وكتابه احلجة،
التمهيد :ويتضمن تةري ًفا ً
وضابط القراء املتواتر .
الفصل األول :عنهج الفارسي-رمحه اهلل-يف توديه القراءات املتواتر بالشاذ .
الفصل الثاني :توديه القراءات املتواتر بالشاذ يف كتاب احلجة عن أوله إىل آخره
عوضةا عن أول الكتاب إىل آخره).
(وقد بلغت سبةةً وعشرين ً
الخاتمة :وتشتمل على أهم النتائج ،والتوصيات.
الفهارس :وتشتمل على فهرس املصادر ،وفهرس املوضوعات.
منهج البحث:
 -سلكت يف هذا البحث املنهج االستقرائي والتحليلي.

 اعتمدت على طبةة ( كتاب احلجة) بتحقيق الشيخ عادل أمحد عبد املودود والشيخعلي حممد عةوض ،وردةت أحيانًا لغريها(.)1

 مجةت توديهات اإلعام أيب علي الفارسي-رمحه اهلل-للقراءات املتواتر بالقراءاتالشاذ ؛ حيث بلغت تسةاً وعشرين قراء يف ٍ
سبةة وعشرين عوضةاً ،ورتبتها حسب
ترتيبها يف كتاب احلجة.
 أقوم بنقل كالم الفارسي-رمحه اهلل-فيما يتةلق بتوديه القراءات املتواتر بالشاذعستبةدا عا قد يستطرد به أحيانًا مما ال عالقة له مبوضوع البحث(.)2
بنصه،
ً

( ) 1اختلفت طبةات كتاب احلجـة يف عنوانـه ،فجـاء عنوانـه يف الطبةـة الـيت ردةـت إليهـا ((احلجـة يف علـل
القراءات السبع)) ،ويف الطبةة األخرى ((احلجة للقراء السبةة)) ،وهذا األخري هو املشهور.
( )2وعن هذا القبيل استشهاده-رمحه اهلل-ببةض القراءات الشاذ لبيان تفسري عة ٍ
ني ،وكذكره-رمحـه اهلل-
عستشهدا هبا ملةىن الكثري يف القراءتني املتواترتني يف
لقراء (بـَ َةثْـنَا فِ َيها أَ َكابَِر ُْجم ِرِع َيها) [اإلسراء،]16:ـ
ً
قوله تةاىل :ﳃ ﳄ؛ فإيراداه هلذه القراء الشاذ هنا ليس توديها للقراءتني املتواترتني يف اآلية،
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 بةد نقل كالم الفارسي-رمحه اهلل-أضع عنواناً (تةليقاً) ،وأذكر حتته خالف القراءالةشر يف القراء الـ ُـم ْحتج هلا ،وتوديه كل قراء  ،مث أقوم مبناقشة القراء الشاذ اليت
ناقال عن كتب القراءات ،والتفسري ،والتوديه ،وعةاين
احتج هبا الفارسي-رمحه اهللً -
القرآن ،وإعرابه.
 اقتصرت على ذكر القراءات الشاذ اليت احتج هبا الفارسي-رمحه اهلل-صراحة للقراءاملتواتر  ،أعا عا يذكره أحيانًا عن بةض القراءات الشاذ مما ال عالقة له بالتوديه ،وإمنا
استطر ًادا فال أتةرض له.
 اقتصرت يف ترمجة األعالم على عن ذكرهم الفارسي-رمحه اهلل-عن غري املشهورين ،وملأتةرض لغريهم حىت ال أثقل البحث بكثر احلواشي.

=

وال إلحدامها ،وإمنا هو احتجاج لتفسري ،أو تأويل .انظر :احلسن بن أمحد الفارسي " ،احلجة يف علل
القراءات السبع" .حتقيق :عادل أمحد عبد املودود ،وعلي حممـد عةـوض ،1 ( ،بـريوت :دار الكتـب
الةلميــة1428-2007 ،ه ــ) ،394 :3 ،وحممــد بــن أيب نصــر الكرعــاين" ،شـواذ الق ـراءات" .حتقيــق:
مشران الةجيلي( ،د ، .بريوت :عؤسسة البالغ ،د.ت) ،ص.278
وملزيد عن األعثلة ينظر :الفارسي ،احلجة يف علل القراءات السبع.191 ،121 ،117 :4 ،
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التمهيد
عودزا باإلعام أيب علي الفارسي-رمحه اهلل-وكتابه احلجة
ويتضمن تةري ًفا ً

أوالً :تعريف موجز باإلمام أبي علي الفارسي-رحمه اهلل:-

اسمه ونسبه:
هو أبو علي احلسن بن أمحد بن عبد الغفار بن حممد الفارسي النحوي أبوه فارسي
وأعه عربية عن سدوس(.)1
مولده ورحالته:
ولد-رمحه اهلل-سنة 288هـ مبدينة فَ َسا عن أرض فارس(.)2
رحل إىل بغداد سنة 307هـ لطلب الةلم فيها-كما رحل إىل غريها عن عدن الةراق-
وفيها ذاعت شهرته ،وانتقل إىل املوصل ،وفيها التقى بتلميذه ابن دين ،مث سافر إىل الشام
فزار حلب والتحق ببال األعري سيف الدولة احلمداين فأكرم وفادته.
عنقطةا إىل عضد الدولة بن بـُ َويْه ،مث
عاعا
ً
وورد شرياز سنة 348هـ فلبث فيها عشرين ً
عاد إىل بغداد بةد عا استوىل عليها عضد الدولة واستقر له األعر فيها ،فصنف لةضد الدولة
ٍ
عصنفات ،وعلَّمه النحو حىت قال فيه عضد الدولة( :أنا غالم أيب علي يف النحو)(.)3

( )1انظــر :يــاقوت بــن عبــد اهلل احلمــوي" ،عةجــم األدبــاء أو إرشــاد األريــب إىل عةرفــة األديــب" .حتقيــق
إحسان عباس ،1 ( ،بريوت :دار الكتب الةلمية1991 ،م).414 :2 ،
( ) 2انظر :أمحد بن علي اخلطيب البغدادي" ،تاريخ بغداد"( .د ، .بريوت :دار الكتب الةلمية ،د.ت)،
.275 :7
( )3انظــر :اخلطيــب البغــدادي" ،تــاريخ بغــداد"275 :7 ،؛ وعلــي بــن يوســف القفطــي" ،إنبــاه الــروا علــى
أنب ــاه النح ــا " .حتقي ــق :حمم ــد أب ــو الفض ــل إب ـراهيم ،1 ( ،الق ــاهر  ،دار الفك ــر الة ــريب)308 :1 ،؛
وحممـد بــن أمحــد الــذهأ" ،ســري أعــالم النــبالء" ،1 ( .بــريوت :دار الكتــاب الةــريب1418 ،هــ):8 ،
 351؛ وعبــد احلــي بــن أمحــد بــن الةمــاد" ،شــذرات الــذهب يف أخبــار عــن ذهــب" .دراســة وحتقيــق:
عصطفى عبد القادر عطا ،1 ( ،بريوت :دار الكتب الةلمية1419 ،ه).88 :3 ،
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شيوخه:
من أبرز شيوخه:
 أبو بكر أمحد بن عوسى بن جماهد (ت324:هـ) ،شيخ الصنةة وأول عن سبع
السبةة ،روى عنه أبو علي القراء عرضاً ،وكتاب احلجة أليب علي ألفه يف
االحتجاج لكتاب السبةة البن جماهد.
 أبو بكر حممد بن السري املةروف بابن السراج (ت316هـ) ،وقد سبق الفارسي
يف االحتجاج للقراءات اليت ذكرها ابن جماهد ،وأخذ عنه الفارسي كتاب سيبويه.
 أبو إسحاق الزداج النحوي اللغوي (311ه) ،أخذ عنه الفارسي الكثري.
 أبو احلسن علي بن سليمان املةروف باألخفش الصغري (ت315هـ)(.)1
تالميذه:
من أشهرهم:
 أبو الفتح عثمان بن دين (ت392هـ) الزم الفارسي زعنا طويال.
 أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري (ت392ه)(.)2

آثاره:
متيز أبو علي الفارسي-رمحه اهلل-بكثر عصنفاته وغزارهتا وعن أمهها:
 احلجة للقراء السبةة ،وقد طُبع عد عرات. التةليقة على كتاب سيبويه ،عطبوع. التتبع لكالم أيب علي اجلُبائي يف التفسري ،وهو يف عداد املفقود.()3
 اإلغفال فيما أغفله الزداج عن املةاين يف تفسري القرآن الكرمي ،عطبوع .( ) 1انظــر :حممــد بــن حممــد بــن اجلــزري" ،غايــة النهايــة يف طبقــات الق ـراء" .عــين بنشــره :ج .بردسرتاســر،
(  ،3بــريوت :دار الكت ــب الةلمي ــة1402 ،ه ــ)142 :1 ،؛ و ال ــذهأ" ،س ــري أع ــالم الن ــبالء":8 ،
 351؛ وعبد الفتاح إمساعيل شلأ" ،أبو علي الفارسي حياته وعكانته بني أئمة التفسري والةربية وآثاره
يف القراءات والنحو" ،3 ( .دد  :دار املطبوعات احلديثة1406 ،هـ1989-م) ،ص.132:
( )2انظر :شلأ ،أبو علي الفارسي حياته وعكانته :ص.131 :
( ) 3انظر :حممد بن أمحد الذهأ" ،تاريخ اإلسالم" .حتقيق :عمر عبـد السـالم التـدعري ،1 ( ،بـريوت:
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وفاته:
تويف رمحه اهلل يوم األحد لسبع عشر ليلة خلت عن ربيع األول سنة  ،377يف
بغداد(.)1
ثانياً :التعريف بكتاب الحجة في القراءات السبعة.
ل ّـما مجع اإلعام أبو بكر بن جماهد-رمحه اهلل-القراءات السبع رواي ًة يف الكتاب
املشهور (السبةة) قام تلميذه أبو بكر بن السراج بتصنيف كتاب يف االحتجاج هلذه
القراءات ،ولكنه مل يكمله ،فقد أمت فيه سور الفاحتة ودزءًا عن سور البقر مث أعسك(.)2
مث قام أبو علي-رمحه اهلل-بتصنيف كتاب احلجة يف علل القراءات ،وقدعه إىل عضد
الدولة ،وقد ضمنه االحتجاج للقراءات السبع الوارد يف كتاب ابن جماهد-رمحه اهلل ،-وأشار
فيه إىل عمل أيب بكر بن السراج-رمحه اهلل-قبله فقال-رمحه اهلل" :-وقد كان أبو بكر بن حممد
بن السري شرع يف تفسري صدر عن ذلك يف كتاب كان ابتدأ بإعالئه ،وارتفع عنه تبييض عا يف
سور البقر عن ودوه االختالف عنهم ،وأنا أسند إليه عا فسر عن ذلك يف كتايب هذا"(.)3
فموضوع الكتاب عوضوع دليل واملؤلف له إعاعته وعكانته الةلمية يف زعانه وقد ألفه
أبو علي يف آخر عمره وبةد كثري عن املصنفات فجاء الكتاب عرآ لرباعة أيب علي وتبحره
ومتكنه وقد أكثر فيه عن االستطرادات وكثر التةليالت ويف ذلك يقول تلميذه ابن دين :فإن
أبا علي-رمحه اهلل-عمل كتاب احلجة يف القراءات فتجاوز فيه قدر حادة القراء إىل عا جيفو
عنه كثري عن الةلماء(.)4
=

دار الكتــاب الةــريب1408 ،ه ــ) 439 :8 ،؛ وعبــد الــرمحن بــن أيب بكــر الســيوطي" ،بغيــة الوعــا يف
طبقــات اللغــويني والنحــا " .حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إب ـراهيم ،1 ( ،القــاهر  :عطبةــة عيســى البــايب
احللأ وشركاه1384 ،هـ)497 :1 ،؛ وابن الةماد" ،شذرات الذهب".89 :3 ،
( )1انظر :احلموي" ،عةجم األدباء"414 :2 ،؛ وشلأ" ،أبو علي الفارسي حياته وعكانته" ،ص.140 :
( )2انظر :الفارسي" ،احلجة يف علل القراءات السبع".102 :1 ،
( )3املردع السابق.
( ) 4عثمــان بــن دــين" ،ا تســب يف تبيــني ودــوه شـواذ القـراءات واإليضــاح عنهــا" .حتقيــق :علــي النجــدي
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كبريا يف جمال االحتجاج للقراءات وتتجلى
وباجلملة فإن ظهور هذا الكتاب يةد ً
فتحا ً
قيمة هذا الكتاب يف عد عظاهر عنها:

 كونه عن أوائل املصنفات اليت شرحت كتاب السبةة البن جماهد عع كون عصنفهتلمي ًذا البن جماهد.

 عرض فيه عصنفه توديه القراءات السبع بالتفصيل؛ فهو يغوص يف اإلعراب،والتةليل ،وتوضيح املةىن املرتتب على القراء  ،وال يدع عسألة إال بةد أن يسوق هلا
عن الشواهد واألدلة الكثري عا ُجيَلّيها ويرفع اللبس عنها ،وإن أدت كثرُ االستطرادات
وطوهلا إىل إغماضه وإطالته.
ويف ذلك يقول تلميذه ابن ِد ّين" :وقد كان شيخنا أبو علي عمل كتاب احلجة يف
فضال عن القراء-وأدفاهم
كثريا ممن يدعي الةربيةً -
قراء ()1السبةة ،فأغمضه وأطاله ،حىت عنع ً
عنه" .
 تضمن كتاب احلجة ثرو علمية زاخر بألوان املةارف والةلوم املختلفة؛ عن علومالتفسري ،وعلوم القرآن ،وعلوم القراءات والةربية وغريها ،مما يدل على قمة النضج
الةلمي للمصنف وعصره.

 أثىن الةلماء على كتاب احلجة وأعجبوا به؛ وعن ذلك عا قاله اإلعام ابن اجلزري-رمحهاهلل" :-وألف أبو علي كتاب احلجة شرح سبةة ابن جماهد فأداد وأفاد"(.)2
ويف طبقات النحا واللغويني البن قاضي شهبة-رمحه اهلل" :-كتاب احلجة يف ختريج
القراءات السبع عن أحسن الكتب وأعظمها"(.)3
=

ناصــف ،والــدكتور عبــد الفتــاح إمساعيــل شــلأ :2 ( ،القــاهر  :دار ســزكني للطباعــة والنشــر التوزيــع،
1406هـ1986-م).34: 1 ،
( )1ابن دين" ،ا تسب".236 :1 ،
( )2ابن اجلزري" ،غاية النهاية".207 :1 ،
( )3انظــر :طبقــات النحــا واللغــويني البــن قاضــي شــهبة ،ص 295:بواســطة شــلأ" ،أبــو علــي الفارســي
حياته وعكانته" ،ص.252:
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ثالثا :ضابط القراءة المقبولة والقراءة الشاذة:
عن املقرر عند علماء هذا الفن أن القراءات الشاذ هي كل قراء فقدت ركنًا أو أكثر
عن أركان قبول القراء ؛ وهو التواتر-عند اجلمهور-أو الشهر واالستفاضة-عند بةض
الةلماء-وعوافقة رسم املصحف الةثماين-ولو احتماال ،-وعوافقة وده عن ودوه اللغة
الةربية.
فكل قراء فقدت ركنًا أو أكثر عن أركان قَبول القراء فهي شاذ  ،وهذا الضابط
شائع عند الةلماء؛ يقول اإلعام اجلةربي-رمحه اهلل" :-ضابط كل قراء تواتر نقلها ،ووافقت
تقديرا ،فهي عن األحرف السبةة ،وعا مل جتتمع فيه
الةربية ،ورسم املصحف ،ولو
ً
فشاذ "(.)1
"كل قراء ٍ وافقت الةربية ولو ٍ
بوده ،ووافقت
وقال ا قق ابن اجلزري-رمحه اهللُّ :-
احتماال وصح سندها ،فهي القراء الصحيحة اليت ال جيوز
أحد املصاحف الةثمانية ولو
ً
ردها وال حيل إنكارها ،بل هي عن األحرف السبةة اليت نزل هبا القرآن وودب على الناس
قبوهلا ،سواءٌ كانت عن األئمة السبةة ،أم عن الةشر  ،أم عن غريهم عن األئمة املقبولني،
كن عن هذه األركان الثالثة أطلق عليها ضةيفةٌ أو شاذ ٌ أو باطلةٌ"(.)2
وعىت اختل ر ٌ
ةول عليه يف
فالسند ،والرسم ،والةربية ،هي امليزان الذي يُردع إليه ،واملةيار الذي يُ َّ
متييز الشاذ عن املتواتر؛ على أنه ال خالف اليوم أن عا عدا القراءات الةشر املةروفة شاذ ال
يقرأ به ،وأن هذه القراءات الةشر هي اليت مجةت األركان الثالثة ،عن روايات وطرق عةلوعة.

( ) 1إبراهيم بن عمر اجلةـربي" ،كنـز املةـاين يف شـرح حـرز األعـاين وودـه التهـاين" .حتقيـق :أمحـد اليزيـدي،
(  ،1املغرب :وزار األوقاف والشؤون اإلسالعية1419 ،هـ1998-م).130 :1 ،
( ) 2حممد بن حممد بن اجلزري" ،النشر يف القـراءات الةشـر" .حتقيـق :الةالعـة علـي حممـد الضـباع،1 ( ،
بريوت :دار الفكر1980 ،م).10 :1 ،
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الفصل األول :منهج الفارسي  -رمحه اهلل  -يف توجيه القراءات املتواترة بالشاذة
يف كتاب احلجة
إن عن أبرز عصادر علم التوديه ،أو االحتجاج ،أو علل القراءات-إذ كلها عسميات
لةلم واحد-القرآن الكرمي؛ وذلك عن خالل رد املختلف فيه إىل املتفق عليه ،كالقراءتني يف
قوله تةاىل :ﱡﭐﱎ ﱏ ﱐﱠ[الفاحتةُ ]4:حيتج لألوىل بقوله تةاىل :ﱡﭐﱵ ﱶﱠﭐ
[الناس ،]2:ولألخرى بقوله تةاىل :ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱠ[ال عمران.)1(]26 :
وعن ذلك أيضا السياق السابق أو الالحق؛ عثاله قراء ﱡﭐﲥ ﲦ ﲧ ﲨﱠ
ود ُه َها أن قبله خطاباً؛ وهو قوله تةاىل  :ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﱠ[البقر ،]139:
[البقر  ]140:بالتاء؛ ْ
أيضا وهو قوله تةاىل  :ﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﱠ[البقر .)2(]140 :
وبةده خطاب ً
ول َّـما كان كتاب احلجة للفارسي عن أوسع كتب التوديه وأمشلها؛ الشتماله على
طرائق توديه القراءات املتةدد ؛ عن توديه القراءات بالقرآن ،وتوديه القراءات املتواتر
باملتواتر  ،وزاد على ذلك بتوديه القراءات املتواتر بالقراءات الشاذ ؛ وهذا النوع عن التوديه
سبق اإلعام الفارسي له مجع عن الةلماء كالطربي وغريه-رمحه اهلل )3(-ووافقه عليه-استفاد
عنه -مجع عن املصنفني بةده يف علم التوديه ،ونقلوا عنه توديهاته للقراءات املتواتر بالقراءات
الشاذ ؛ كاإلعاعني عكي بن أيب طالب ،وأمحد بن عمار املهدوي وغريمها-رمحهما اهلل.)4(-
وميكن تلخيص عنهجه يف ذلك يف النقا التالية:
كثريا عا يصرح الفارسي بصاحب القراء الشاذ ال ُـم ْحتج هبا وأحيانا ال يصرح بل
ً -1
( )1انظــر :أمحــد بــن عمــار املهــدوي" ،شــرح اهلدايــة" .حتقيــق :د .حــازم حيــدر ،1 ( ،الريــاض :عكتبــة
الرشد1416 ،هـ1991-م).183 :1 ،
( ) 2انظــر :عكــي بــن أيب طالــب القيســي" ،الكشــف عــن ودــوه الق ـراءات الســبع وعللهــا" .حتقيــق :حميــي
الدين رعضان( ،د ، .دعشق :جممع اللغة الةربيـة266 :1 ،)1394 ،؛ واملهـدوي" ،شـرح اهلدايـة"،
.1:183
( )3انظر :التوديه رقم ،)1( :والتوديه رقم ،)2( :يف الفصل التايل عن هذا البحث.
( )4انظر :التوديه رقم ،)12( :والتوديه رقم ،)13( :يف الفصل التايل عن هذا البحث.
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يقول :قراء بةضهم أو قول عن قال وعا أشبه ذلك(.)1
 -2أكثر القراءات الشاذ املةزو هي إىل عبداهلل بن عسةود  وذلك يف عشر
عةا يف عوضةني(.)2
عواضع ،مث إىل أيب بن كةب  يف ستة عواضع ،وإليهما ً
 -3نقل ثالث قراءات شاذ عن كتاب سيبويه وعزى إليه ذلك(.)3
 -4اختلفت عباراته-رمحه اهلل-عند توديه القراء املتواتر بالشاذ ؛ فأحيانا يقول:
وحجة عن قرأ كذا أن يف حرف فالن كذا.
وأحيانًا يقول :ويقوي ذلك أو فهذا يقوي ...
وأحيانًا يقول :ومما حيسن هذا الوده...
وأحياناً :والدليل  ...أو يدل...
ويف بةض األحيان ال يذكر عا يدل على االستدالل واالحتجاج باللف بل يكتفي
بةد أن يذكر القراء املتواتر بقوله :وزعموا أن يف حرف فالن كذا(.)4
 -5يف كل املواضع يذكر عا يدل أهنا قراء شاذ  ،أو غري ُجممع عليها؛ كقوله :حرف
فالن ،أو قراء بةضهم ،أو يف بةض القراءات ،إال يف عوضع واحد قال :ومما
ِ
يثبت ذلك قوله تةاىل( :وإِ َّن إِ ْد ِر ِ
ين)[الصافاتَ ( ،]12:س َال ٌم َعلَى
َ
يس لَم َن ال ُْم ْر َسل َ
َ
ِ ِ
ين) [الصافات ،)5(]130:عع أهنا قراء شاذ خمالفة للمصحف.
إ ْد َراس َ
توديها ال يستقيم كقوله:
 -6يَ ُّرد أحيانًا على عن وده القراء املتواتر بالقراء الشاذ
ً
"فأعا عا قاله الفراء يف قراء محز إَِّال أَ ْن يُ َخافَا[البقر  ]229:بضم الياء ،عن أنه
اعترب قراء عبداهلل (إَِّال أَ ْن تَ َخافُوا) فلم يصبه؛ ألن اخلوف يف قراء عبداهلل واقع
على (أن) ،ويف قول محز على الردل واملرأ "(.)6
( )1انظر :الفارسي" ،احلجة" 226 :3 ،و 258 :3وغريها.
( )2انظر :الفارسي" ،احلجة" ،262 :2 ،258 :2 ،60 :2 ،56 :2 ،441 :1 ،وغريها.
( )3انظر :املردع السابق.414 :4 ،295 :4 ،381 :2 ،
( )4انظر :املردع السابق.202 :4 ،407 :3 ،319 :3 ،481 :2 ،476 :2 ،
( )5انظر :املردع السابق.231 :4 ،
( )6انظر :املردع السابق ،154 :2 ،وابن اجلزري" ،النشر".156 :2 ،
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 -7يوده أكثر عن قراء عتواتر بقراء شاذ واحد أحياناً .
تجا هبا أحيانًا تكون يف الكلمة نفسها اليت
 -8القراءات الشاذ اليت يوردها ُحم ً
()2
شاهدا للقراء املتواتر .
يودهها ،وأحيانًا تكون يف آية أخرى ويوردها ً
 -9قد جيمع أحيانًا بني القراء املتواتر والقراء الشاذ يف توديه القراء املتواتر (.)3

( )1انظر :الفارسي "احلجة".441 :1 ،
( )2انظر :الفارسي" ،احلجة".90 :2 ،56 :2 ،
( )3انظر :املردع السابق.441 :1 ،
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الفصل الثاني :توجيه القراءات املتواترة بالقراءات الشاذة
يف كتاب احلجة من أوله إىل آخره

-1توجيههه اههراءة أبههي عمههرو البصههر فههي مثههل اولههه تعههالى:

ﱡﭐ ﲴﱠ[البقههرة]61 :

بكسر الميم:
()1
قال اإلعام أبو علي احلسن الفارسي-رمحه اهلل" :-ومما يقوي ذلك أن أبا عثمان
قال :حدثين حمبوب بن احلسن القرشي( )2عن عيسى( )3قال :كان عبد اهلل بن أيب
()4
ِِ ِ
أيت َعرءًا وهذا ُع ْرءٌ"(.)5
إسحاق يقرأ (بَه ْي َن الْهم ْرء َواَه ْلبِه) [األنفال ،]24:ويقول :ر ُ
التعليق:

قرأ أبو عمرو البصري بكسر امليم واهلاء يف عثل

ﱡﭐ  ﲴ ﱠ ،و ﭐﱡ

ﲚﱠ [البقر .)6(]266:
ووده ذلك أنه ملا اضطر إىل حركة امليم اللتقاء الساكنني كسرها لذلك على أصل
الكسر يف التقاء الساكنني(.)7
( ) 1بكر بن حممد بن عدي أبو عثمان املازين البصري ،أخذ عن أيب عبيد واألصمةي ،وقرأ على يةقوب
وروى عنه املربد والزعه تويف سنة 247هـ .انظر :الذهأ" ،سري أعالم النبالء".271 :12 ،
( )2حممد بن احلسن بن هالل أبو بكر حمبوب-وهو لقبه-البصري ،روى القـراء عـن أيب عمـرو البصـري،
وقرأ عليه خلف بن هشام ،وروح بن عبد املؤعن .انظر :ابن اجلزري" ،غاية النهاية".123 :2 ،
( ) 3عيس ــى ب ــن عم ــر الثقف ــي إع ــام النح ــو والةربي ــة والق ـراء ت ــويف س ــنة 141ه ــ .انظ ــر :الس ــيوطي" ،بغي ــة
الوعا ".237 :20 ،
( ) 4عبــد اهلل بــن أيب إســحاق أبــو حبــر احلضــرعي إعــام يف الق ـراء والنحــو تــويف ســنة 117ه ــ .انظــر :ابــن
اجلزري" ،غاية النهاية".410 :1 ،
( )5الفارسي" ،احلجة".189 :1 ،
( )6ابن اجلزري "النشر" .274 :1
( )7انظر :القيسي" ،الكشف عن ودوه القـراءات السـبع وعللهـا"37 :1 ،؛ واملهـدوي" ،شـرح اهلدايـة "،
.22 :1
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وقد توسع اإلعام أبـو علـي الفارسـي-رمحـه اهلل-يف توديـه هـذه القـراء -كةادتـه-؛ وعـن
بني تلك التوديهات أن كسر امليم يف قراء أيب عمرو هو إتباع لكسر اهلاء.
وذكــر-رمحــه اهلل-أن ممــا يقــوي إتب ــاع املــيم يف الكس ـ ِر اهلــاءَ ،أ ّن حركــة اإلتبــاع دــاءت
ع ــنهم ع ــع حج ــز ح ــرف ب ــني احل ــركتني ،وعثَّــل ل ــذلك ،واستش ــهد هب ــذه الق ـراء الش ــاذ (بَه ه ْهي َن
ِ
إتباعــا لكســر
تباعــا لكســر اهلمــز  ،وأن ابــن أيب إســحاق قـرأ بكســر املــيم ً
الْه ِهم ْرء) بكســر املــيم إ ً
اهلمـز  ،وأنـه-ابـن أيب إسـحاق-كـان يقـول" :رأيـت َع ْـرءًا ،وهـذا ُع ْـرءٌ"؛ يةـين :أنـه بفـتح املـيم يف
إتباعــا حلركــة اهلمــز الــيت هــي
إتباعــا حلركــة اهلمــز الــيت هــي الفتحــة ،وبضــمها يف الثانيــة ً
األوىل ً
ِ
إتباعـا حلركـة اهلمـز ؛ واملةـىن :أن اإلتبـاع هنـا دـاء
الضمة ،كما كسرها يف قراءتـه (بَه ْهي َن الْه ِهم ْرء) ً
عع حجز حرف بني احلركتني وهو (الراء) فمع غري احلادز يكون عن باب أوىل.
وهذه القراء بكسر امليم عن (الْ ِم ْرِء) اليت نسبها اإلعام أبو علي الفارسي لةبداهلل بن
أيب إسحاق-رمحهما اهلل-مل أقف على عن نسبها له ،وإمنا وددت يف املصادر أن قراءته
(ال ُـم ْرِء) بضم امليم( ،)1وبةضهم ذكر له ضم امليم عن غري مهز(.)2
وأعا قراء (ال ِهم ْرِء) بكسر امليم فأكثر املصادر على نسبتها للحسن البصري وقتاد (.)3
ونسبها أبو الفتح ابن دين يف ا تسب لألشهب الةقيلي(.)4

( ) 1انظــر :عبــداهلل بــن احلســني بــن خالويــه" ،خمتصــر يف ش ـواذ القــرآن"( .د ، .القــاهر  :عكتبــة املتن ــأ،
النوزاوازي" ،املغين" .حتقيق:
د.ت) ص16:؛ وابن دين" ،ا تسب"101 :1 ،؛ وحممد بن أيب نصر ْ
د .حممود كابر الشنقيطي ،1 ( ،مجةية تبيان1439 :ه2018-م)448 :1 ،؛ وحممد بـن يوسـف
بــن حيــان" ،البحــر ا ــيط" .دراســة وحتقيــق :الشــيخ :عــادل عبــد املودــود ورفقــاه ،3 ( ،لبنــان :دار
الكتب الةلمية2010 ،م).500 :1 ،
النوزاوازي" ،املغين".448 :1 ،
( )2انظرْ :
( )3انظ ــر :يوس ــف ب ــن عل ــي اهلـ ـذيل" ،الكاع ــل يف القـ ـراءات الةش ــر" .حتقي ــق :مج ــال ب ــن الس ــيد رف ــاعي
الشــايب ،1 ( ،عصــر :عؤسســة مســا للنشــر والتوزيــع2007 ،1428 ،م) ،ص490:؛ والنـ ْـوزاوازي،
"املغين"448 :1 ،؛ وأبو حيان" ،البحر ا يط".500 :1 ،
النوزاوازي" ،املغين".448 :1 ،
( )4انظر :ابن دين" ،ا تسب"101 :1 ،؛ و ْ
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-2توجيه القراءتين المتواترتين بقهراءتين متهواترة وشهاذة فهي اولهه تعهالى:
ﳐ ﳑﱠ [البقرة:]37 :
قــال أبــو علــي الفارســي-رمحــه اهلل" :-وعثــل هــذه اآليــة يف إســناد الفةــل فيهــا عــر إىل
الكلم ـ ــات ،وع ـ ــر إىل آدم قول ـ ــه تة ـ ــاىل :ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ[البقـ ــر  ]124:ويف ح ـ ــرف
()1
ال َع ْهد الظَالِ ُهمو َن) (.)2
عبداهلل كما قيلَ ( :ال يَهنَ ُ

ﱡﭐﳍ ﳎ ﳏ

التعليق:
ءادم) ونصــب
ءادم) ورفــع (كلمه ٌ
هات) ،وقـرأ بــاقي الةشــر برفــع ( ُ
قـرأ ابــن كثــري بنصــب ( َ
()3
هات) ِ
فاعلَــه،
ءادم) عفة ًـوال و( َكلِ َمه ٌ
(كلمهات) بكســر التـاء ؛ ودــه قـراء ابــن كثــري أنـه دةــل ( َ
ءادم) الفاعــل ،و( َكلِ َمههات) عفةــوال
ءادم)؛ وودــه قـراء اجلماعــة أهنــم دةلـوا ( ُ
فهــي املتلقيــة لــ( َ
له؛ ألن ءادم هو املتلقي للكمات.
ال َع ْه ِد الظَّالِ ُمو َن) اليت عزاها اإلعام الفارسي-رمحه
وهذه القراء الشاذ ( َال يَهنَ ُ
اهلل -لةبد اهلل بن عسةود  عزاها له كذلك اإلعام الطربي يف تفسريه فقال-رمحه اهلل:-
ال َع ْه ِد الظَّالِ ُمو َن)؛ مبةىن أن الظاملني هم الذين
"وقد ذكر أنه يف قراء ابن عسةود ( َال يَهنَ ُ
ال ينالون عهد اهلل"(.)4
أيضا ابن خالويه(-)5رمحه اهلل.-
كما عزاها البن عسةود ً 
وعزاهــا اإلعــام أبــو حيــان لألعمــش وقتــاد وأيب ردــاء-رمحهــم اهلل-؛ فقــال-رمحــه اهلل:-
ـال ،أي :عهـدي
نال كما يُن َ
"وقرأ أبو رداء وقتاد واألعمش( ،الظَّالِ ُمو َن) بالرفع؛ ألن الةهد يَ ُ
( )1املراد عبداهلل بن عسةود .
( )2الفارسي" ،احلجة".442-441 :1 ،
( )3انظر :ابن اجلزري" ،النشر ".211 :2 ،
( )4حممـد بـن دريـر الطـربي" ،دـاعع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن" .حتقيـق :د .عبـد اهلل بـن عبدا سـن الرتكــي،
(  ،3عصر :عركز البحوث والدراسات اإلسالعية بدار هجر1422 ،هـ2001-م).516 :1 ،
( ) 5انظر :ابن خالويه" ،خمتصر يف شواذ القرآن" ،ص.15 :
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ال يصل إىل الظاملني ،أو ال يصل الظاملون إليه ،وال يدركونه" .
كما عزاها اإلعام حممد بن أيب نصر الدهان النـ َّْوز َاوا ِزي-رمحه اهلل-يف كتابه املغين يف
القراءات لألعمش-رمحه اهلل.)2(-
-3توجيه اراءة الرفع في اوله تعالى :ﱡﭐﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﱠ [البقرة.]119 :
قال أبو علي-رمحه اهلل-بةد أن وده قراء الرفع بأن هلا ودهني؛ أحـدمها إعراهبـا حـاالً،
عنقطةا عن األول عستأن ًفا به؛ قال-رمحه اهلل" :-ويقوي هـذا الودـه عـا روي
واآلخر أن يكون
ً
أن عبــد اهلل وأُبـَيــا ق ـرأ أحــدمها (ومهها تُس ه ُل) ،واآلخــر (ولههن تُس ه َل) ،فكــل واحــد عــن هــاتني
القراءتني توكد محله على االستئناف"(.)3
التعليق:
قرأ نافع ويةقوب

ﳔ 

ﳖ ﳗ ﳘ بفتح التاء ودزم الالم؛ على

النهي ،وقرأ الباقون بضم التاء والرفع؛ على اخلرب(.)4
ونالح هنا أن أبا علي-رمحه اهلل-مل جيزم بنسبة القراء لكل عن الصحابيني اجلليلني
ابن عسةود وأيب بن كةب رضي اهلل عنهما ،وإمنا قال" :قرأ أحدمها...واآلخر".
وصنع عثله ابن خالويه-رمحه اهلل-يف خمتصره؛ حيث قال" :ويف حرف أيب وعبد اهلل
َل) ( َولَ ْن تُ ْس ََل)"(.)5
( َوَما تُ ْس ُ
َل) ،وابن عسةود 
ولكن يُفهم عن ترتيبه للصحابيني أن أُبـَيا  قرأَ ( :وَما تُ ْس ُ
قرأَ ( :ولَ ْن تُ ْس ََل).
وهــو عــا صــرح بــه اإلعــام الطــربي؛ حيــث قــال-رمحــه اهلل" :-وقــد ذكــر أهنــا يف قـراء أ َُيب
َل) ،ويف قـراء ابـن عسـةود ( َولَ ْهن تُ ْسه ََل) ،وكلتـا هـاتني القـراءتني تشـهد للرفـع واخلـرب
( َوَما تُ ْسه ُ
( )1أبو حيان" ،البحر ا يط".548 :2 ،
النوزاوازي" ،املغين". 460 :1 ،
( )2انظرْ :
( )3الفارسي" ،احلجة".56 :2 ،
( )4انظر :ابن اجلزري" ،النشر".221 :2 ،
( )5ابن خالويه" ،خمتصر يف شواذ القرآن" ،ص.16 :
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فيه بالضمة دون النهي"(.)1
َل)،
وكذلك اإلعام أبو حيـان يف تفسـريه؛ حيـث قـال-رمحـه اهلل" :-وقـرأ أيب ( َوَمها تُ ْسه ُ
وقـرأ ابـن عســةودَ ( :ولَ ْهن تُ ْسه َ َل)؛ وهـذا كلـه خــرب؛ فـالقراء األوىل-يةـين قـراء اجلمهـور-وقـراء
أيب حيتمل أن تكون عستأنفة ،وهو األظهر ،وحيتمل أن تكون يف عوضع احلال.
وأعا قراء ابن عسةود فيتةني فيها االستئناف؛ واملةىن على االستئناف أنك ال تسأل
الكفار عاهلم مل يؤعنوا"(.)2
وجند الةكس عند اإلعام النـ َّْوز َاوا ِزي-رمحه اهلل -فقد ذكر أن حرف ابن عسةود ( َوَما
َل) عكان (ال)( ،)3وضم التاء والالم عهموز( ،)4ويف حرف أُيب (ولَن تُس ََل) ٍ
بنون بدل
تُ ْس ُ
َ َ ْ ْ
األلف ،وضم التاء ،ونصب الالم عهموز ،وعثله ابن عهران-رمحه اهلل-يف غرائب
القراءات(.)5
-4توجيه اراءة ابن عامر بالتخفيف في اوله

تعالى:ﭐﱡ ﳚ ﱠ [البقرة:]126:

قــال الفارســي-رمحــه اهلل" :-وودــه قـراء ابــن عــاعر أن (أ َْمته َهع) لغـةٌ ،وأن فَـةَّـ َـل قــد جيــري
ونزلْتُه وأَنزلتُهُ.
رحتُهَّ ،
يف هذا النحو جمرى أفةل؛ حنوَّ :فر ْحتُه وأَفْ ْ
وزعموا أن يف حرف عبد اهلل ﱔ ﱹ ﱺ[ الفرقان.)6("]25:
( )1الطربي" ،تفسري الطربي"383 :2 ،؛ يةين :أن القراءتني الشاذتني شاهدتان لقـراء اجلمهـور:
ﳕ على اخلرب والرفع بالضمة ،دون قراء نافع بالنهي واجلزم.
( )2أبو حيان" ،البحر ا يط".538 :2 ،
( )3يةـين :أن (عــا) هـي عكــان (ال) يف القـراء املتـواتر  ،ويف حــرف أ َُيب  النـون عــن (لـن) عكــان األلــف
عن (ال) يف املتواتر .
النوزاوازي" ،املغين".457 :1 ،
( )4انظرْ :
( )5انظر :أمحد بن احلسني بن عهران" ،غرائب القراءات وعا داء فيها عن اختالف الرواية عـن الصـحابة
والتابةني واألئمة املتقدعني"( .رسالة دكتـوراه حتقيـق :بـراء بـن هاشـم األهـدل ،داعةـة أم القـرى ،قسـم
القراءات1438 ،ه).158 :1 ،
( )6الفارسي" ،احلجة".60 :2،
ﳔ
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التعليق:
قرأ ابن عاعر :ﱡﭐﱠ بتخفيف التاء ،وقرأ باقي الةشر بالتشديد؛ فقراء ابـن عـاعر
عن أ َْعتَ َع ميُْتِ ُع ،وقراء الباقني عن َعتّع ميَتّ ُع(.)1
ونالح هنا أن املصنف-رمحه اهلل-استشهد لقراء ابن عاعر بالقراء الشاذ (أُن ِز َل
ال َْم َالئِ ِكةُ)؛ وهي كما ضبطها اإلعام أبو حيان-رمحه اهلل((-أُنْ ِزَل)) عاضيًا رباعيًا عبنيًا
للمفةول ،عضارعه يـُْنزل(.)2
يب؛ دةل عصدر
وعزاها البن عسةود 
ابن خالويه؛ فقال-رمحه اهلل" :-وهذا غر ٌ
ُ
أَفْـةل تفةيالً ،ولكن ملا كان أُنْ ِزل مبةىن نـََّزَل ُِ
محل على عةناه"(.)3
َ
()4
ي وأبو حيّان-رمحهما اهلل-البن عسةود  واألعمش-رمحه اهلل. -
كما عزاها النـ َّْوز َاوا ِز ُّ

-5توجيه القراءات المتواترة في اوله تعالى :ﱡ ﱧ ﱨ ﱠ[آل عمران:]12:
قــال أبــو علــي-رمحــه اهلل" :-والــدليل علــى حســنهما مجيةـاً-يةــين القـراء باليــاء والتــاء-
َِّّ ِ
ين َك َف ُروا إِ ْن تَنتَه ُهوا يهُغْ َفر لَ ُك ْم) [األنفال.)5("]38 :
أهنم زعموا أن يف حرف عبد اهلل( :اُل للذ َ
التعليق:
قـ ـرأ مح ــز والكس ــائي وخل ــف ﱡﭐَ وﱺ بالغي ــب فيهم ــا ،وقـ ـرأ الب ــاقون

باخلطــاب()6؛ وحجــة عــن ق ـرأ بالتــاء أنــه أعــر ع ــن اهلل تةــاىل لنبيــه  أن خي ــاطبهم هبــذا ،فه ــو
خطاب للكفار عن النـأ  بـأعر اهلل تةـاىل ،أو هـو خطـاب لليهـود بـأهنم سـيغلبون وحيشـرون
إىل دهنم ،أو لليهود واملشركني؛ ألن كل فريق عنهم كافر.
( )1انظر :املهدوي" ،شرح اهلداية ،ص182 :؛ و ابن اجلزري" ،النشر".222 :2 ،
( )2انظر :أبو حيان" ،البحر ا يط"453 :6 ،
( )3ابن خالويه" ،خمتصر يف شواذ القرآن" ،ص106:
النوزاوازي" ،املغين"1240 :4 ،؛ وأبو حيان" ،البحر ا يط".453 :6 ،
( )4انظرْ :
( )5الفارسـي" ،احلجـة" ،258 :2 ،وفيهـاِ :
(نغف ْـر لكــم) وكـذلك يف "البحـر ا ـيط" ،489 :4 ،بــالنون،
واملثبت عن املغين يف القراءات وتفسري ابن عطية.
( )6انظر :ابن اجلزري" ،النشر".238 :2 ،
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ب حني أعر اهلل تةاىل نبيه
ووده القراء بالياء أنه أتى به على لف الغيب؛ ألهنم غُيَّ ٌ
 بالقول هلم(.)1
أوال لق ـراء الغيــب بقولــه تةــاىل:
ونالح ـ أن أبــا علــي الفارســي-رمحــه اهلل-استشــهد ً
()2
ﱡﭐﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﱠ  ،وبقول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  :ﱡﭐﱁ ﱂ
()3
مجيةــا أهنــم
ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱠﭐ  ،مث قــال-رمحــه اهلل" :-والــدليل علــى حســنهما ً
َِّّ ِ
ين َك َف ُهروا إِن تَه ْنتَه ُههوا يُغ َف ْهر لَ ُك ْهم)"؛ فاستشـهد رمحـه اهلل
زعموا أن يف حرف عبد اهلل( :اُ ْل للهذ َ
ـب
هنا هبذه القراء الشاذ على أن األعر يف (قـل) أتـى بةـده خطـاب يف (تَـْنتَهـوا) ،وكـذلك غي ٌ
عةـ ـ ـ ــا ﱡﭐﱧ ﱨ ﱠ وﱡ
يف (يـُ ْغ َفـ ـ ـ ـ ْـر) ،فناسـ ـ ـ ــب ذلـ ـ ـ ــك الق ـ ـ ـ ـراءتني ً
ﱺ.

وهذه القراء الشاذ عزاها النـ َّْوز َاوا ِزي-رمحه اهلل-البن عسةود  كـذلك؛ فقـال-رمحـه
اهلل" :-يف حرف ابن عسةود (إن تَه ْنتَهوا) بالتاء (يهُغْ َف ْر) بفتح الفاء (لَ ُك ْم) بالكاف"(.)4
وكما عزاها إليه الفراء والزخمشري وابن عطية-رمحهم اهلل.)5(-
وضبطها أبو حيان-رمحه اهلل -يف تفسريه (إن تَنتهوا نَهغْ ِفر لكم)(.)6
( )1انظر :عكي بن أيب طالب" ،الكشف" ،335 :1 ،املهدوي" ،شرح اهلداية".214 :1 ،
( )2سور األنفال.38 :
( )3سور اجلاثية.14 :
النوزاوازي" ،املغين".887 :2 ،
(ْ )4
( ) 5انظر :حيىي بن زيـاد الفـراء" ،عةـاين القـرآن" .حتقيـق :أمحـد بـن يوسـف ،وحممـد علـي النجـار ( ،د، .
القــاهر  :الــدار املص ـرية للتــأليف والرتمجــة ،د.ت)192 :1،؛ وحممــود بــن عمــر الزخمشــري" ،الكشــاف
عــن غ ـواعض حقائــل التنزيــل وعيــون األقاويــل يف ودــوه التأويــل" .حتقيــق وتةليــق :الشــيخ علــي حممــد
عةـوض ،والشـيخ عــادل أمحـد عبــد املودـود ،1 ( ،الريـاض :عكتبــة الةبيكـان1418 ،ه ـ1998-م)،
 15 :2؛ وحممــد بــن عبــد احلــق بــن عطيــة" ،ا ــرر الــوديز يف تفســري الكتــاب الةزيــز" .حتقيــق :عبــد
السالم عبد الشايف ،1 ( ،بريوت :دار الكتب الةلمية2001 ،م).527 :2 ،
( )6انظر :أبو حيان " ،البحر ا يط".489 :4 ،
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ﱡ َوﱣ ﲮ ﲯﱠ [آل عمران:]21 :

-6توجيه اراءة حمزة:
قــال أبــو علــي الفارســي-رمحــه اهلل" :-وحجــة عــن ق ـرأ :ﱡ َوﱣ ﲮ ﲯﱠ
َّ ِ
ين يَ ُْم ُرو َن بِال ِْق ْس ِط)؛ فاعتربها"(.)1
أن يف حرف عبد اهلل-فيما زعمواَ ( :-واَاتَهلُوا الذ َ
التعليق:

قـرأ محــز  :ﭐﱡ َوﱣﱠ بضــم اليــاء ،وألــف بةــد القــاف ،وكســر التــاء؛ عــن القتــال ،وقـرأ
الباقون بفتح الياء ،وإسكان القاف ،وحذف األلف ،وضم التاء؛ عن القتل(.)2
وهــذه الق ـراء الشــاذ ( َواَههاتَهلُوا) الــيت استشــهد هبــا املصــنف لق ـراء محــز -رمحهمــا اهلل-
عزاها اإلعام الطربي-رمحه اهلل -البن عسةود  ،واحتج هبـا لقـراء محـز ؛ فقـال-رمحـه اهلل:-
ـأوال عنــه قـراء عبـد اهلل بــن
"وقـرأ بةـض املتـأخرين عــن قَـ َـرأَِ الكوفـة ﱡ َوﱣﱠ مبةــىن القتـال؛ ت ً
عســةود ،وادعــى أن ذلــك يف عصــحف عبــد اهلل ( َواَههاتَلوا)؛ فقـرأ الــذي وصــفنا أعــره عــن ال َقـ َـرأَ
بذلك التأويل ﱡ َوﱣﱠ"(.)3
أيضا اإلعام النـ َّْوز َاوا ِزي وابن عطية وأبو حيان-رمحهم اهلل.)4(-
كما عزاها البن عسةود ً 

-7توجيه اراءة ابن عامر وحمزة :ﱡﭐﱘ ﱙﱲ ﱛ ﱠ[آل عمران ]39 :بكسر الهمزة:
قــال أبــو علــي-رمحــه اهلل" :-وعــن كســر أضــمر القــول؛ كأنــه نادتــه فقالــت( :إن اهلل)؛
هوب) [القمــر،]10 :
فحــذف القــول كمــا ُحــذف يف قــول عــن كســر فقــال( :فَه َد َعا َربَّهههُ إِنِّههي َمغْلُه ٌ
ُ
ِ
ادتْ هههُ ال َْم َالئ َكه هةُ يَهها
وإض ــمار الق ــول كث ــري يف ه ــذا النحو...وزعمـ ـوا أن يف ح ــرف عب ــداهلل( :فَهنَ َ
َزَك ِريَّاءُ إِ َّن اهللَ)؛ فقوله( :يَا َزَك ِريَّاءُ) يف عوضع نصب بوقوع النداء عليه"(.)5

( )1الفارسي" ،احلجة" 262 :2
( )2انظر :القيسي" ،الكشف"338 :1 ،؛ وابن اجلزري" ،النشر".239 :2 ،
( )3الطربي" ،تفسري الطربي" .289 :5
النوزاوازي" ،املغين"572 :2 ،؛ وابن عطية" ،ا ـرر الـوديز "415 :1 ،؛ وأبـو حيـان" ،البحـر
( )4انظرْ :
ا يط".430 :2 ،
( )5الفارسي" ،احلجة".273 :2،
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قرأ ابن عاعر ومحز ﱡﱲ ﱛ ﱜ ﱝﱠ[آل عمران ]39 :بكسر اهلمز ؛ إدراءً
للنداء جمرى القول فتكسر عةه ،وهذا عذهب الكوفيني ،وعذهب البصريني على إضمار
القول ،أي :فنادته فقالت ،وقرأ الباقون بالفتح؛ على حذف حرف اجلر ،تقديره :فنادته بأن
اهلل ،فلما حذف اخلافض درى الودهان املشهوران يف حملهما(.)1
ونُالح هنا أن املصنف-رمحه اهلل-استشهد لقراء كسر مهز (إن) هنا بقراءتني
شاذتني.
وعَزاها
األولى( :فَ َد َعا َربَّهُ إِنِّي َمغْلُ ٌ
ةزها ألحدَ ،
وب)[القمر ،]10 :بكسر اهلمز  ،ومل يَ ُ
ابن خالويه لةيسى الثقفي ،وابن أيب إسحاق-رمحهم اهلل ،-كما عزاها النوزاوازي إىل زيد بن
علي وعيسى بن عمر-رمحه اهلل.)2(-
وعزاها ابن عطية إىل عاصم وابن أيب إسحاق-رمحهم اهلل-؛ وقال-ابن عطية" :-قال
سيبويه :املةىن :قال إين"(.)3
وعزاهــا أب ــو حي ــان إىل اب ــن أيب إس ــحاق وعيس ــى واألعم ــش وزي ــد ب ــن عل ــي وعاص ــم-
رمحهم اهلل-يف رواية ،وقـال-رمحـه اهلل" :-علـى إضـمار القـول علـى عـذهب البصـريني ،أو علـى
إدراء الدعاء جمرى القول على عذهب الكوفيني"(.)4
( ) 1انظــر :عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن زجنلــة" ،حجــة الق ـراءات" .حتقيــق :ســةيد األفغــاين ،5 ( ،بــريوت:
عؤسسـ ــة الرسـ ــالة1418 ،ه ـ ــ) ،ص162 :؛ وابـ ــن اجلـ ــزري" ،النشـ ــر"239 :2 ،؛ وأمحـ ــد بـ ــن حممـ ــد
القسطالين" ،لطائف اإلشارات لفنون القراءات" .حتقيق :عركز الدراسـات القرآنيـة مبجمـع امللـك فهـد
لطباعة املصحف الشريف ،1 ( ،املدينة النبوية :جممع امللك فهد1434 ،هـ).1726 :4 ،
واملقصــود بــالقولني املشــهورين يةــين يف حمــل املصــدر املــؤول عــن َّ
(أن) عــع صــلتها بةــد نــزع حــرف اجلــر؛
فقيلَّ :
إن حمله النصب ،وقيل :اجلر .انظر :عمرو بن عثمان سيبويه" ،الكتاب" .حتقيق :عبد السـالم
حممد هارون ،3 ( ،القاهر  :عكتبة اخلاجني1408 ،هـ1988-م).3:126 ،
النوزاوازي" ،املغين".1588 :4 ،
( ) 2انظر :ابن خالويه" ،خمتصر يف شواذ القرآن" ،ص148:؛ و ْ
( )3ابن عطية" ،ا رر الوديز ".148 :14 ،
( )4أبو حيان" ،البحر ا يط".175 :8 ،

189

توجيه القراءات المتواترة بالقراءات الشاذة في كتاب الحجة ألبي علي الفارسي -جمعا ودراسة ،د .محمد بن محفوظ بن محمد أمين الشنقيطي

ادتْ هههُ ال َْم َالئِ َكه هةُ يَهها َزَك ِريَّههاءُ إِ َّن اهللَ) بكس ــر مه ــز َّ
(إن) وعزاه ــا اإلع ــام أب ــو
الثاني ههة( :فَهنَ َ
علي-رمحه اهلل-لةبد اهلل بن عسةود  وعثله ابن خالويه(-)1رمحه اهلل ،-وابن عطيـة؛ وقـال-
رمحــه اهلل" :-وق ـرأ عبــد اهلل (يــا زكريــا إن اهلل) فقولــه يــا زكريــا هــو عةمــول النــداء فهــو يف عوضــع
نصب وال جيوز فتح َّ
(إن) على هذه القراء ( )2وكذلك أبو حيان يف البحر ا يط(.)3
أعــا اإلعــام النـ ْـوزاوازي-رمحــه اهلل-فةزاهــا البــن عســةود  بــروايتني؛ فقــال-رمحــه اهلل:-
اداهُ ال َْم َالئِ َكةُ يَا َزَك ِريَّا إِ َّن اهللَ لَيُبَ ِّ
ك ِريَها) عكـان ،ﱕ
ش ُهر َ )؛ قولـه (يَها َزَ
"يف قراء عبد اهلل (فَهنَ َ
شر ) بالم عفتوحة وفتح الياء عع ختفيف الشني بزياد الالم.
ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ( لَيَْب ُ
ِ
ِ
صهلِّي فِهي ال ِْم ْحهر ِ
اب يَها َزَك ِريَّها
أيضا (فَهنَ َ
ويف حرف عبد اهلل ً
ادتْهُ ال َْم َالئ َكهةُ َو ُه َهو اَهائ ٌم يَ َ
َ
()4
إِ َّن اهللَ يهُبَ ِّ
ش ُر َ ) كقراء الةاعة إال أنه بزياد (يَا َزَك ِريَا)" .

-8توجيههه ا هراءة حمههزة فههي كسههر الهمههزة والمههيم مههن ﱡﭐﱠفههي مواضههعها األربعههة
[النحل :]78:و[النور ]61:و[الزمر ]6:و[النجم.]32:
قــال أبــو علــي-رمحــه اهلل" :-ويـُ َّقــوي ذلــك قــول عــن قــالَ ( :علَْي ِه ِمههي وال)[الفاحتــة]7:؛ أال
تــرى أنــه أتبــع اهلــاء اليــاء مث أتبــع املــيم اهلــاء ،وإن مل تكــن يف خفــاء اهلــاء؛ فكــذلك أتبــع املــيم
اهلمز يف قوله (إِ ِّمه ِ
ات) ،وكما أن قول عن قـالواَ ( :علَْي ِه ِمي)-فـاعلم-يقـوي عـا أخـذ بـه محـز ،
َ
فكذلك.)5("...
التعليق:
قرأ محز بكسر اهلمز وامليم حال الوصل عن قوله تةاىل :ﱡﲴ ﱠ [النحل]78:
و[الزعر ]6:و[النجم ،]32:وعن قوله تةاىل :ﱡﭐ ﲈ ﱠ [النور ،]61:وكسر الكسائي اهلمز
( )1انظر :ابن خالويه" ،خمتصر يف شواذ القرآن" ،ص.27 :
( )2انظر :ابن عطية" ،ا رر الوديز".130 :3 ،
( )3انظر :أبو حيان " ،البحر ا يط".465 :2 ،
النوزاوازي" ،املغين".580 :2 ،
( )4انظرْ :
( )5الفارسي" ،احلجة".349-348 :2 ،
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أيضا ،وقرأ الباقون بضم اهلمز  ،وفتح امليم فيهن ،واتفقوا على
وحدها؛ وذلك يف الوصل ً
االبتداء فيهن كذلك(.)1
ووده القراء بضم اهلمز أنه األصل وهي اللغة املشهور .
ووده قراء محز والكسائي اإلتباع(.)2
وقـراء ( َعلْي ِه ِمههي) الــيت استشــهد هبــا املصــنف-رمحــه اهلل-ومل ينســبها عزاهــا ابــن خالويــه
وابن دين للحسن البصـري وعمـرو بـن فايـد-رمحهمـا اهلل ،-بينمـا دةـل النـوزاوازي-رمحـه اهلل-
ق ـراء احلســن-رمحــه اهلل -بكســر اهلــاء واملــيم ويــاء بةــدمها ،وق ـراء عمــرو بــن فايــد-رمحــه اهلل-
بكس ـ ــر اهل ـ ــاء وامل ـ ــيم ب ـ ــال ي ـ ــاء بة ـ ــدها ،وعزاه ـ ــا للحس ـ ــن البص ـ ــري-رمح ـ ــه اهلل-وح ـ ــده اهل ـ ــذيل
والقسطالين-رمحه اهلل.)3(-
-9توجيه اراءة غير الكوفيين في اوله تعالى :ﱡﭐﱌ ﱍﱠ[النساء:]128:
صـ ـحلَ َحاﱠ؛ فوده ــه أن
قــال أبــو عل ــي-رمحــه اهلل" :-عــن ق ــال :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ يَ َّ
األعرف يف استةمال هذا النحو :تصـاحلا ،ويبـني ذلـك أن سـيبويه زعـم أن هـارون( )4حـدثهم أن
()5
بةضـهم قـرأ( :فَه َهال جنَههاَ َعلَي ِهمهها أَن ي َّ ِ
صههلِ َحا) :ي ْفــتَةِال ،وافْـتَـ َةـ َـل
ْحا) ؛ فــ(يَ َّ
صههل َحا بَهْيهنَه ُه َمهها ُهل ً
ُ َ ْ َ َ
()6
اَ َعلَْي ِه َما إِ ْن ا َّالَ َحا)" .
وتَـ َف َ
اعل مبةىن ...،وكذلك زعموا يف حرف عبداهلل( :فََال ُجنَ َ
التعليق:
قـ ـرأ الكوفي ــون-عاص ــم ومح ــز والكس ــائي وخل ــف-ﱍ بض ــم الي ــاء ،وإس ــكان

( )1انظر :ابن اجلزري" ،النشر".248 :2 ،
( )2انظر :املهدوي" ،شرح اهلداية"246 :1 ،؛ وأمحد بن يوسف السمني احللـأ" ،الـدر املصـون يف علـوم الكتـاب
املكنون" .حتقيق :د.أمحد حممد اخلرا  ،1 ( ،دعشق :دار القلم1986-1406 ،م).602 :3 ،
( )3انظر :ابن خالويه" ،خمتصر يف شواذ القـرآن" ،ص9؛ وابـن دـين" ،ا تسـب"44 :1 ،؛ اهلـذيل" ،الكاعـل"،
النوزاوازي" ،املغين"368 :1 ،؛ والقسطالين" ،لطائف اإلشارات".1372 :4 ،
ص468 :؛ و ْ
( )4هارون بن عوسى أبو عبداهلل النحوي البصري األعور صاحب القراء  .ابن اجلزري" ،غاية النهاية" .348 :2
( )5سيبويه" ،الكتاب".467 :4 ،
( )6الفارسي" ،احلجة".382-381 :2 ،
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الصــاد ،وكســر الــالم عــن غــري ألـ ٍ
ـف ،وق ـرأ البــاقون بفــتح اليــاء والصــاد والــالم ،وتشــديد الصــاد
وألف بةدها(.)1
َصـ ـلَ َح؛ َّ
ألن اإلص ــالح ع ــن املص ــلح ب ــني
وود ــه قـ ـراء الك ــوفيني أهن ــم دةل ــوه عض ــارع أ ْ
املتنازعني عستةمل.
وحجــة عــن ق ـرأ بــألف وفــتح اليــاء أنــه ملــا رأى الفةــل عــن اثنــني؛ عــن زودــة وزوج ،ومهــا
عذكوران يف أول الكالم ،أتى الفةل عن بـاب املفاعلـة الـيت تثبـت لالثنـني ،فجـاء علـى :تصـا
الردالن يتصاحلان ،مث أُدغمت الياء يف الصاد.
ومها لغتان عتقاربتان عستةملتان؛ تقول الةـرب :تصـا القـوم ،وأصـلح القـوم عـا بيـنهم،
فالقراءتان تردةان إىل عةىن واحد(.)2
صهٰلَ َحا) بقراءتني شاذتني.
ونالح أن املصنف-رمحه اهلل-استشهد لقراء (يَ َّ
صلِ َحا) بفتح الياء والصاد عع تشديد وكسر الالم عن غري ألف.
األوىل( :يَ َّ
وقــد ذكرهــا ســيبويه نقـ ًـال عــن هــارون بــن عوســى األعــور -رمحهمــا اهلل-؛ كمــا نقــل عنــه
املصنف هنا ،ومل ينسبها سيبويه ،وعزاها ابن خالويه وابن دين لةاصـم اجلحـدري ،وعزاهـا ابـن
عطيــة والســمني احللــأ للجحــدري وعثمــان البــيت ،يف حــني نســبها اهلــذيل والنــوزاوازي هلــارون
األعور نفسه عن أيب عمرو واجلحدري(- )3رمحهم اهلل مجيةا.-
هاَ َعلَْي ِه َمها إِ ِن ا َّهالَ َحا) بـألف وصـل ،وصـاد عشـدد عـع فـتح الـالم،
الثانية( :فَ َهال ُجنَ َ
وعــع كســر مهــز (إ ْن) ،وهكــذا ضــبطت-أعــين (إن)-يف النســخة الــيت اعتمــدهتا يف هــذا البحــث
عن كتاب (احلجة) ،بينما ضبطت بالودهني يف النسخة األخـرى (حتقيـق :بـدر الـدين قهـودي
وبشري دوجيايت)(.)4
( )1انظر :ابن اجلزري" ،النشر".252 :2 ،
( )2انظر :القيسي" ،الكشف"398 :1 ،؛ واملهدوي" ،شرح اهلداية".258 :1 ،
( )3انظــر :ســيبويه" ،الكتــاب"467 :4 ،؛ وابــن خالويــه" ،خمتصــر يف شـواذ القــرآن" ،ص36 :؛ واهلــذيل،
"الكاع ــل" ،ص530:؛ واب ــن عطي ــة" ،ا ــرر ال ــوديز "119 :2 ،؛ والن ــوزاوازي ،املغ ــين688 :2 :؛
والسمني احللأ" ،الدر املصون".108 :4 ،
( )4احلسن بن أمحد الفارسي" ،احلجة للقراء السبةة"-نسخة أخرى .-حتقيق :بدر الدين قهودي ،وبشري
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أيضــا ابــن عطيــة-رمحــه اهلل-عــع ضــبطه
وهــذه الق ـراء الشــاذ عزاهــا البــن عســةود ً 
هلمز (إِ ِن) بالكسر ،وعزاها أبو حيان-رمحه اهلل-البن عسةود  واألعمش-رمحـه اهلل ،-عـع
أيضا السمني احللأ-رمحهما اهلل.-
ضبطه هلمز (أَن) بالفتح ،كما نسبها لألعمش ً
أعــا النــوزاوازي-رمحــه اهلل-فنســبها لألعمــش-رمحــه اهلل ،-وضــبط قـراء ابــن عســةود 
(أَ ْ لَ َحا) هبمز عفتوحة ،وإسكان الصاد ،والم عفتوحة(.)1
-10توجيههه ا هراءة حمههزة والكسههائي وخل ههف وشههعبة ويعق ههوب ﱡﭐﲳ  ﲵ ﲶﱠ

[األنعام:]16:
(ريب) عـن قولـه :ﱡﭐﲪ
قال أبو علـي-رمحـه اهلل" :-فاع ُـل (يَ ْ
صه ِرف) الضـمري الةائـد إىل َ
ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﱠ[األنة ــام ،]15:وينبغ ــي أن يك ــون ح ــذف الض ــمري الةائ ــد إىل الة ــذاب؛
واملةىن :عن يصرفه عنه ،وكذلك هو يف قراء أُيب فيما زعموا.)2("...
التعليق:
ف  بفــتح اليــاء ،وكســر ال ـراء،
قـرأ محــز والكســائي وخلــف ويةقــوب وأبــو بكــر  يَصـ ِر ْ
وقرأ الباقون بضم الياء ،وفتح الراء(.)3
وحـ َذف الضـمري
ـترتاَ ،
ـمريا عس ً
ووده قراء عن فتح الياء وكسر الـراء أنـه دةـل الفاعـل ض ً
ف ؛ فالتقدير :عن يصرفه اهللُ عنه يوعئذ فقد رمحه.
املنصوب الذي يف  يَص ِر ْ
وع ــن قـ ـرأ ﱡﭐ ﲴ ﱠ فإن ــه بن ــاه مل ــا مل يُس ـ َّـم فاعل ــه ،وفي ــه ض ــمري عس ــتكن يرد ــع إىل
الةذاب؛ والتقدير :عن يُصرف الةذاب عنه يوعئذ فقد رمحه(.)4

=

دوجيايت ،2 ( ،دعشق-بريوت :دار املأعون للرتاث1413 ،هـ1993-م) .183 :3
( )1انظر :ابن عطية" ،ا رر الوديز "119 :2 ،؛ والن ْـوزاوازي" ،املغـين"688 :2 ،؛ وأبـو حيـان" ،البحـر
ا يط"379 :3 ،؛ والسمني احللأ" ،الدر املصون".108 :4 ،
( )2الفارسي" ،احلجة".459 :2 ،
( )3انظر :ابن اجلزري" ،النشر".257 :2 ،
( )4انظر :القيسي" ،الكشف"425 :1 ،؛ واملهدوي" ،شرح اهلداية".274 :2 :
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وهذه القراء الشاذ الـيت نسـبها املصـنف-رمحـه اهلل-أليب بـن كةـب -واستشـهد هبـا
لقراء البناء للفاعل-سقط عنها لفـ اجلاللـة عنـد املصـنف-رمحـه اهلل ،-وقـد أمجةـت املصـادر
علــى نســبتها أليب بــن كةــب  بإثبــات االســم الةظــيم ،وإن اختلفــت املصــادر فيمــا بينهــا يف
صه ه ِرفْهُ اهللُ) هب ــاء
صه ه ِرفْهُ) وحذف ــه؛ ق ــال اب ــن خالوي ــه-رمح ــه اهللَ (" :-م ه ْهن يَ ْ
إثب ــات اهل ــاء ع ــن (يَ ْ
()1
تبةـا للمصـنف؛ فقـال-رمحـه اهلل:-
أيب"  ،واستشهد عكي-رمحه اهلل-هبـا لقـراء البنـاء للفاعـل ً
ص ه ه ه ِرفْهُ اهللُ َع ْنه ه هههُ)"( ،)2وق ـ ــال بنح ـ ــو ذل ـ ــك اب ـ ــن عطي ـ ــة
"وش ـ ــاهده أن يف ق ـ ـ ـراء أيب ( َمه ه ه ْهن يَ ْ
والنـ َّْوز َاوا ِزي-رمحهما اهلل.)3(-
أعا الزخمشري فاستشهد هبا أيضا ورواهـا بلفـ (مهن يصه ِر ِ
ف اهللُ َع ْنههُ) ،وعثلـه فةـل أبـو
ََْْ
ً
حيان والسمني احللأ-رمحهما اهلل.)4(-
-11توجيه اراءة ضم الهاء من اوله تعالى:
ق ــال اإلع ــام الفارس ــي-رمح ــه اهلل" :-وكله ــم قـ ـرأ ﱡﭐﱛﱜ ﱝ ﱠ بكس ــر اهل ــاء إال املس ــيأ
روى عن أبيه عن نافع (بِهُ انْظُْر) برفع اهلاء ...وعن قال( :بهُ انْظُْر) فهو علـى قـول عـن قـال:
س ْفنَا بِ ُهو َوبِ َدا ِرُهو)[القصص ]81:فحذف الواو اللتقاء الساكنني...
(فَ َخ َ
ومم ــا ُحيس ــن ه ــذا الود ــهَ أن الض ــمة في ــه عث ــل الض ــمة يف ﱡ ﱆﱠ[النس ــاء ،]66 :ﱡ
ُ
ﱡﭐﱛﱜ ﱝ ﱠ [األنعام:]44 :

ﱋﱠ [املزعل ]3:وحنو ذلك"(.)5

التعليق:
ِ
األزرق عــن ورا
كسـ َـرها
ُ
ق ـرأ األصــبهاين عــن ورا عــن نــافع (بهههُ انْظُه ْهر) بضــم اهلــاء ،و َ
( )1ابن خالويه" ،خمتصر يف شواذ القرآن" ،ص.42:
( )2القيسي" ،الكشف".425 :1 ،
النوزاوازي" ،املغين"750 :2 ،
( )3انظر :ابن عطية" ،ا رر الوديز "274 :2 ،؛ و ْ
( )4انظــر :الزخمشــري" ،الكشــاف"274 :2 ،؛ وأبــو حيــان" ،البحــر ا ــيط"91 :4 ،؛ والســمني احللــأ،
"الدر املصون"559 :4 ،
( )5الفارسي" ،احلجة".477-476 :2 ،
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وقالون وسائر القراء الةشر (.)1
ووده الضم أنه أتى باهلاء على أصلها عوصولة بواو للتقوية ،وحجة عن كسر أنـه أبـدل
عــن ضــمة اهلــاء كســرً ؛للكســرِ الــيت قبلهــا ،فانقلبــت الـواو يــاء ،مث حــذفت لســكوهنا وســكون
النون بةدها ،وبقيت الكسر تدل عليها(.)2
ض) مل يةزهــا املصــنف-رمحــه اهلل-
س ه ْفنَا بِ ُهههو َوبِه َدا ِرُهو األ َْر َ
وهــذه الق ـراء الشــاذ (فَ َخ َ
ألحـد ،وإمنــا نقلهــا عــن ســيبويه-رمحــه اهلل -كمــا نقلهـا عنــه أئمــة اللغــة الكبــار؛ كــاملربد والزدــاج
وابــن دــين وغــريهم-رمحهــم اهلل ،-وقــد عزاهــا ســيبويه-رمحــه اهلل-ألهــل احلجــاز ونــص عبارتــه-
رمحــه اهلل" :-وأهــل احلجــاز يقولــون :عـ ِ
س ه ْفنَا بِ ُهههو
ـديهو ع ـ ٌ
ُ
ـررت هبـُـو قبــل ،ولـ ُ
ال ،ويقــرءون (فَ َخ َ
َوبِ َدا ِرُهو)"(.)3
ومل أقف على هذه القراء بالنص عليهـا إال يف كتـب اللغـة والتفسـري نق ًـال عـن سـيبويه-
رمحه اهلل ،-ولكن وددت قاعد عاعة تندرج حتتها هذه القراء يف بةض كتـب القـراءات وعـن
ذلــك عــا نــص عليــه النَّـ ْـوز َاوا ِزي بقولــه-رمحــه اهلل" :-عســلم بــن دنــدب يضــم كــل هــاء للضــمري
كي ـ ــف ع ـ ــا ك ـ ــان ،ويش ـ ــبةه ويص ـ ــله بـ ـ ـوا ٍو؛ حن ـ ــو (فيه ـ ــو) ،و(عليه ـ ــو) ،و(إليه ـ ــو) ،و(هب ـ ــو) ،
و(صاحبتهو)  ،سواءٌ كان قبل اهلاء ياءٌ ،أو كسرٌ ،أو ضمةٌ"(.)4
أيضا حممد بن واصل وابـن سـةدان عـن املسـيأ.
( )1انظر :ابن اجلزري" ،النشر" ،313 :1 ،وقرأ بالضم ً
انظــر :عثمــان بــن ســةيد الــداين" ،دــاعع البيــان يف الق ـراءات الســبع" .حتقيــق :احلــاف حممــد صــدوق
اجلزايري ،1 ( ،بريوت :دار الكتب الةلمية2005 ،م) ،ص.491:

( )2انظر :القيسي" ،الكشف" ،95 :2 ،عنـد توديهـه لقـراء محـز يف قولـه تةـاىل :ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﱠﭐ

[طه.]10 :
( )3س ــيبويه" ،الكت ــاب" ،195 :4 ،وانظ ــر :حمم ــد يزي ــد امل ــربد " ،املقتض ــب" .حتقي ــق :حمم ــد عب ــداخلالق
عضــيمة ،3 ( ،القــاهر  :اسلــس األعلــى للشــؤون اإلســالعية1415 ،ه ــ)264 :1 ،؛ و إب ـراهيم بــن
السري الزداج" ،عةاين القرآن وإعرابه" ،شرح وحتقيق :د .عبداجلليل عبده شلأ ،1 ( ،بريوت ،عامل
الكتب1408 ،ه1988 ،م)50 :1 ،؛ وابن دين" ،ا تسب"67 :1 ،
النوزاوازي" ،املغين".372 :1 ،
(ْ )4
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وعســلم بــن دنــدب هــو أبــو عبــد اهلل اهلــذيل املــدين شــيخ اإلعــام نــافع  ،فهــو عــن أهــل
احلجاز ،ولةل سيبويه يقصده ،واهلل أعلم.
ض) فقــد عزاهــا ابــن
سه ْفنَا بِهههُ َوبِه َدا ِرهُ األ َْر َ
أعــا القـراء بضــم اهلــاء عــن غــري صــلة يف (فَ َخ َ
خالويــه-رمحــه اهلل-يف كتابــه إع ـراب الق ـراءات الســبع وعللهــا إىل شــيبة بــن نصــاح( ،)2وعزاهــا
ض) خاصة(.)3
النوزاوازي -رمحه اهلل -إىل ابن عقسم والزهري وسالم يف ( َوبِ َد ُارهُ األ َْر َ
-12توجيه اراءة ﱡﭐ ﲢﱠ [األنعام ]57 :بالضاد المعجمة.
قــال أب ــو علــي-رمح ــه اهلل" :-حجــة عــن ق ـرأ ﱡﭐﱠ أهن ــم زعم ـوا أن يف ح ــرف اب ــن
ِ
ْح ِّق) بالضاد"(.)4
عسةود (يَه ْقضي بِال َ
التعليق:
قرأ املدنيان وابن كثري وعاصم :ﱡﭐﲡﱠ بالصـاد عهملـة وعشـدد ؛ عـن القصـص ،وقـرأ
الباقون بإسكان القاف ،وكسر الضاد عةجمةً؛ عن القضاء(.)5
ِ
ْح ِّق)
وهذه القراء الشاذ اليت عزاها املصـنف-رمحـه اهلل-البـن عسـةود ( يَه ْقضهي بِهال َ
عزاهــا إليــه مجــع عــن املصــنفني؛ كــابن عطيــة يف تفســريه؛ إذ قــال-رمحــه اهلل" :-قــال أبــو عمــرو
الداين :وقرأ عبد اهلل ،وأُيب ،وحيىي بـن وثَّـاب ،وإبـراهيم النخةـي ،وطلحـة ،واألعمـش( ،يه ْق ِ
ضهي
َ
( )1عس ــلم ب ــن دن ــدب ،أب ــو عب ــد اهلل ،اهل ــذيل امل ــدين ،ت ــابةي عش ــهور ،ش ــيخ اإلع ــام ن ــافع ،ت ــويف س ــنة:
(130هـ) .انظر :ابن اجلزري" ،غاية النهاية".381 :2 ،
( ) 2انظ ــر :عب ــداهلل ب ــن احلس ــني ب ــن خالوي ــه" ،إع ـ ـراب الق ـ ـراءات الس ــبع وعلله ــا" .حقق ــه وق ــدم ل ــه :د.
عبدالرمحن سليمان الةثيمني ،1 ( ،القاهر  :عكتبة اخلاجني1992 ،م).179 :2 ،
( )3انظ ــر :الن ـ ْـوزاوازي" ،املغ ــين" ،1434 :3 ،وذك ــر حمقق ــه-وفق ــه اهلل-أن الزه ــري وس ـالًَّعا يض ــمان ك ــل
هاءات الكناية يف كل القرآن كما يف كتاب شواذ القرآن.57 :1 ،
( )4الفارسي" ،احلجة".481 :2 ،
( )5اب ــن اجل ــزري" ،النش ــر" .258 :2 ،وانظ ــر :اب ــن زجنل ــة" ،حج ــة القـ ـراءات "254 :1 ،؛ والقيس ــي،
"الكشف".434 :1 ،
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ْح ِّق) بزياد باء اجلر"(.)1
بِال َ
أيضا اإلعام عكي بن أيب طالب وتبع املصنف-رمحهما اهلل-
كما عزاها له-رمحه اهللً -
يف استشهاده هبا؛ لتقوية قراء الضاد؛ فقال-رمحه اهلل" :-ويقوي ذلك أن يف قراء ابن
ِ ِ
ْح ِّق)"(.)2
ْح ْك ُم إَِّال هلل يَه ْقضي بِال َ
عسةود (إِ ْن ال ُ
وعزاها إليه  النـ َّْوز َاوا ِزي وأبو حيان-رمحه اهلل-وغريهـما(.)3
وعزاها اهلذيل  -رمحه اهلل  -إىل الفياض  -عن طلحة بن عصرف  -وقال" :وال يؤخذ
به"(.)4
ولةله يشري إىل خمالفتها للرسم واهلل أعلم.
-13توجيه اراءة ﱡﭐﲋ ﲌ  ﲎ ﲏ ﱠ [التوبة ]30 :من غير تنوين:
َح ه ُد اهللُ
قــال اإلعــام أبــو علــي-رمحــه اهلل" :-وعلــى هــذا عــا يـُـروى عــن ق ـراء بةضــهم (أ َ
الصم ُد) [اإلخالص ]2-1:فحذف النون اللتقاء الساكنني"(.)5
التعليق:
قرأ عاصم والكسائي ويةقوب بالتنوين وكسره حالة الوصل ،وقرأ الباقون بغري تنوين(.)6
وحجة عن نـَ َّو َن وإن كان االسم أعجميًا فهو خفيـف ومتـام االسـم يف االبـن وحجـة عـن
مل ينون فإنه دةله امسًا أعجمياً(.)7
الص َم ُد) عن غري تنوين الدال مل ينسبها املصنف-
َح ُد اهللُ َّ
وهذه القراء الشاذ ( -أ َ
( )1ابن عطية" ،ا رر الوديز ".299 :2 ،
( )2القيسي" ،الكشف".434 :1 ،
النوزاوازي" ،املغين"763 :2 ،؛ وأبو حيان" ،البحر ا يط".146 :4 ،
( )3انظرْ :
( )4اهلذيل" ،الكاعل".541 ،
( )5الفارسي" ،احلجة".126 :3 ،
( )6انظر :ابن اجلزري" ،النشر".279 :2 ،
( )7انظ ــر :اب ــن خالوي ــه" ،إع ـ ـراب الق ـ ـراءات الس ــبع وعلله ــا" ،ص .237-236 :واملقص ــود ب ـ ــ(أعجمي
خفيف) :قليل احلروف؛ كنوح ،ولو .
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رمحه اهلل-هنا ،وتبةه على االستشهاد هبا عن غري عزو ألحد اإلعام املهدوي-رمحه اهلل-عند
توديهه لقراء ﱡﭐﱠ عن غري تنوين(.)1
وعزاها ابن جماهد-رمحه اهلل-إىل هارون عن أيب عمرو بن الةالء البصري(.)2
وقال اإلعام عكي-رمحه اهلل" :-وقد ُروي عن أيب عمرو حذف التنوين عن ﱡﭐﱄﱠ؛
لسكونه ،وسكون الالم عن ﱡﭐﱃﱠ"(.)3
وعزاها ابن خالويه-رمحه اهلل-إىل نصر بن عاصم وأيب عمرو(.)4
وعزاها النـ َّْوز َاوا ِزي-رمحه اهلل-إىل ُمحيد ،وابن عناذر ،وأيب السمال ،وهارون ،وعُبيد،
ئي ،وحمبوب مثانيتهم عن أيب عمرو بن الةالء ،وابن عوسى عن الكسائي(.)5
ويونس واللّؤلُ ُّ
-14توجيههه ا ههراءة النص ه ف ههي اولههه تع ههالى:
[هود:]71 :
عودها لقراء الفتح يف ﱡﭐﳔﱠ" :وعن فتح فقـال:
قال أبو علي الفارسي-رمحه اهللً -
ﱡﭐﳔﱠ احتمل ثالثة أضرب:
أحدها :أن يكون ﱡﭐﳔﱠ يف عوضع در؛ واملةىن :فبشرناها بإسحاق ويةقوب.
واآلخر :أن حتمله على عوضع اجلار واسرور...
ورا ِعينًا) [الواقةة ]23 :بةد :يطوف عليهم بكذا"(.)6
وكقراء عن قرأَ ( :و ُح ً

ﱡﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﱠ

التعليق:
قرأ ابن عاعر ومحز وحفص:

ﱡﭐﳑ ﳒ ﳓ ﳔﱠ ﭐ ﭐبنصب الباء ،وقرأ الباقون

( )1انظر :املهدوي" ،شرح اهلداية"329 :2 ،
( )2انظر :ابن جماهد" ،السبةة" ،ص.701 :
( )3القيسي" ،الكشف".319 :2 ،
( )4انظر :ابن خالويه" ،خمتصر يف شواذ القرآن".183 ،
( )5انظر :النـ َّْوز َاوا ِزي" ،املغين"686 :4 ،
( )6الفارسي" ،احلجة" . 258 :3 ،والوده الثالث :أن حتمله على فةل عضمر؛ كأنه :فبشرناها بإسحاق
ووهبنا هلا يةقوب.
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برفةها(.)1
عرفوعا باالبتداء ،وهو عؤخر على نية التقدمي؛ والتقدير:
ووده الرفع أن يكون
ً
ويةقوب يأيت عن وراء إسحاق.
ُ
ووده النصب محله على عوضع (بإسحاق)؛ ألن (بإسحاق) يف عوضع نصب؛ ألنه
عفةول به يف املةىن ،وقيل عن هذا الوده :فيه بة ٌد؛ للفصل بني الناصب واملنصوب بالظرف،
وجيوز أن يكون-يةقوب-عنصوبًا بفةل عضمر تدل عليه البشار ؛ وتقديره :وعن وراء
إسحاق وهبنا يةقوب(.)2
وقبل أن نةلق على هذه القراء الشاذ الـيت ذكرهـا املصـنف-رمحـه اهلل-نشـري إىل أن يف
ه ــذه اآلي ــة :ﭐﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱠ [الواقةــة ]22:قـ ـراءتني عت ـواترتني؛ فقـ ـرأ أب ــو دةف ــر ومح ــز والكس ــائي
خبفض االمسني ،وقرأمها الباقون بالرفع(.)3
وودــه الرفــع َّ
افةــا عةنــاه:
أن احلــور ال يطــاف هبـ َّـن فقطةهــن عــن أول الكــالم ،وأضــمر ر ً
حور عني.
وعع ذلك ٌ
كهن يف البـ ــاء الداخلـ ــة يف قولـ ــه تة ـ ــاىل :ﱁ ﱂ
واحلجـ ــة ملـ ــن خفـ ــض أنَّـ ــه أش ـ ــر َّ
[الواقةة ]17:بكأس عن عةني وحبور عني ،فقطةهن بالواو ،ومل يفرق بني أن يطاف بـه ،وبـني أن
يطوف بنفسه(.)4
هورا ِعينًها) الـيت ذكرهـا املصـنف-رمحـه اهلل-ومل ينسـبها فقـد عزاهـا
أعا القراء الشـاذ ( َو ُح ً
ابن خالويه إىل أيب بن كةب  ،وعزاها ابن دين إىل أيب بـن كةـب وابـن عسـةود ،وعثلـه ابـن
عطية وأبو حيان(.)5
( )1انظر :ابن اجلزري" ،النشر".290 :2 ،
( )2انظـ ــر :القيسـ ــي" ،الكشـ ــف"535-534 :1 ،؛ واملهـ ــدوي" ،شـ ــرح اهلدايـ ــة"252 :2 ،؛ والسـ ــمني
احللأ" ،الدر املصون".355 :6 ،
( )3انظر :ابن اجلزري" ،النشر".383 :2 ،
( ) 4انظر :ابن خالويه" ،احلجة يف القراءات السبع" ،ص340:؛ وابن خالويه" ،إعراب القراءات السبع"،
.342 :2
( )5انظــر :ابــن خالويــه" ،خمتصــر يف شـواذ القــرآن" ،ص151:؛ وابــن خالويــه" ،إعـراب القـراءات الســبع"،
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واستشــهد هبــا أبــو علــي-رمحــه اهلل-علــى الةطــف بالنصــب علــى عوضــع اجلــار واســرور
(يةقوب) بالنصب.
املفةول به يف املةىن؛ وذلك عند توديهه لقراء
َ
فالنصب يف هذه القراء (وح ِ
عطف على عوضـع اجلـار واسـرور املفةـول بـه يف
ورا عينًا) ٌ
َُ ً
املة ــىن يف قول ــه تة ــاىل :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅﱆ ﱇﱠ؛ فقول ــه تة ــاىل :ﱡﱆﱠ
عفةول به يف املةىن؛ وعنه قول الشاعر(:)1
()2
فلسـ ـ ـ ــنا باجلبـ ـ ـ ـ ِ
ـال وال احلديـ ـ ـ ــدا
........................
-15توجيه اراءة االستفهام في اوله تعالى :ﱡﭐﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱠ [يوسف:]90 :
هف) فهـذا
وس ُ
قال أبو علي الفارسـي-رمحـه اهلل" :-وزعمـوا أن يف حـرف أُيب (أ ََو أَنَ َ
هَ يُ ُ
يُقوي االستفهام"(.)3
التعليق:

قرأ ابن كثري وأبو دةفر :ﱡﱹ ﱻ ﱼﱠ هبمز واحد ؛ على اخلـرب ،وقـرأ البـاقون
هبمزتني؛ على االستفهام ،وهم على أصوهلم املةروفة(.)4
وتوديه القراء هبمز واحد فيه ودهان:
=

342 :2؛ وابن دين" ،ا تسب"309 :2 ،؛ وابن عطية" ،ا رر الوديز "242 :5 ،؛ وأبـو حيـان،
"البحر ا يط".343 :8 ،
( ) 1عجز بيت لةقيبة األسدي وهو عن شواهد الكتاب لسيبويه ،352 :1 ،انظـر :عبـد القـادر بـن عمـر
البغدادي" ،خزانة األدب ولب لباب لسان الةرب" .حتقيق وشرح :عبدالسالم هـارون( ،القـاهر  :دار
الكتاب الةريب1967 ،م).343 :1 ،
والشاهد فيه :نصب (احلديدا) باملةىن عطفا على (اجلبال).
( )2انظ ــر :الفارس ــي" ،احلج ــة"358 :3 ،؛ واب ــن د ــين" ،ا تس ــب"309 :2 ،؛ وعب ــد اهلل ب ــن احلس ــني
الةك ــربي" ،إعـ ـراب القـ ـراءات الشـ ـواذ" .حتقي ــق :حمم ــد الس ــيد ع ــزوز ،1 ( ،ب ــريوت :ع ــامل الكت ــب،
1417هـ1996-م).551 :2 ،
( )3الفارسي" ،احلجة".319 :3 ،
( )4انظر :ابن اجلزري" ،النشر".372 :2 ،
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خربا حمضاً.
أحدهما :أن يكون ً
خربا مبةىن االستفهام.
الثاني :جيوز أن يكون ً
وعن قرأ هبمزتني علـى االسـتفهام فهـو ودـه الكـالم؛ ألهنـم إمنـا أرادوا أن يسـتفهموا أهـو
يوسف أم ال؟(.)1
وهــذه الق ـراء الشــاذ الــيت استشــهد هبــا املصــنف-رمحــه اهلل-لق ـراء االســتفهام ،وعزاهــا
ـام
وسه ُ
ألُيب بــن كةــب ( أ ََو أَنَه َ
هَ يُ ُ
هف) ،استشــهد هبــا كــذلك لقـراء االســتفهام هبمـزتني اإلعـ ُ
أيض ــا ،كم ــا ذكره ــا اب ــن عطي ــة يف
أب ــو دةف ــر الط ــربي-رمح ــه اهلل-وعزاه ــا ألُيب ب ــن كة ــب ً 
تفسريه حكاية عن أيب عمرو الداين(-)2رمحه اهلل.-
النوزاوازي ،وابن عطيـة وغـريهم-رمحهـم اهلل-
كما عزاها أليب بن كةب  ابن دين ،و ْ
َنَ)(.)3
بلف (أَئِن َ
َّك أ ََو أ َ

 -16توجيه اراءة
قـ ــال أبـ ــو علـ ــي الفارسـ ــي-رمحـ ــه اهلل" :-وزعم ـ ـوا أن يف حـ ــرف عبـ ــداهلل ( َس ه هبَّ َح ْ
َ لَه هههُ
ت) فهذا يقوي التأنيث ههنا"(.)4
َّ
الس َمواَ ُ
ﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﱠ [اإلسراء]44 :

التعليق:
ورويس خبالف عنه :ﲎ بالياء على
قرأ املدنيان ،وابن كثري ،وابن عاعر ،وشةبةُ ،
التذكري؛ وودهه أن التأنيث غري حقيقي ،وقرأ الباقون بالتاء؛ على التأنيث على اللف (.)5
وهذه القراء الشاذ اليت ذكرها املصنف-رمحه اهلل-وعزاها البن عسةود  عزاها إليه

( )1انظر :املهدوي" ،شرح اهلداية".365-364 :2 ،
( )2انظر :الطربي" ،تفسري الطربي"328 :13 ،؛ وابن عطية" ،ا رر الوديز ".277 :3،
( )3انظــر :ابــن دــين" ،ا تســب"349 :1 ،؛ والنـ ْـوزاوازي" ،املغــين"1043 :3 ،؛ وابــن عطيــة" ،ا ــرر
الوديز ".277 :3 ،
( )4الفارسي" ،احلجة".407 :3 ،
( )5انظر :املهدوي "شرح اهلداية"388 :2 ،؛ وابن اجلزري" ،النشر".307 :2 ،
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()1

أيضا اإلعام عكي-رمحه اهلل ،-واحتج هبا لقراء التأنيث .
ً
()2
النوزاوازي-رمحه اهلل-إىل ابن عسةود واألعمش-رمحه اهلل. -
وعزاها ْ
وعزاهــا ابــن عطيـة وأبــو حيــان-رمحهمــا اهلل -إىل ابــن عســةود  وطلحــة واألعمــش-رمحهمــا
اهلل ،)3(-بينما عزاها ابن خالويه-رمحه اهلل-إىل أُيب بن كةب  واحتج هبا لقراء التاء(.)4
 -17توجيه اراءة ﱡﭐﲈ ﲉ ﲊﱠ [مريم ]19 :بالياء:
ِ
قــال أبــو علــي الفارســي-رمحــه اهلل" :-وزعم ـوا أن يف َحـ ْـر َيف أيب وابــن عســةود ( َواله ه َ
لَ ِ
ك)"(.)5
ي

التعليق:
قرأ أبو عمرو ،ويةقوب ،وورا ،وقالون خبالف عنه ،بالياء بةـد الـالم ِ الهه َ  ،وقـرأ
الباقون وقالون يف ودهه الثاين باهلمز بةد الالم ﲈﲉ.)6(
ودــه الق ـراء بالي ــاء دةلــه ع ــن إخبــار دربي ــل  عــن اهلل  ،وعةن ــاه :ليه ــب ل ــك
ربك ،ووده القراء بـاهلمز أنـه أراد بـذلك :حكايـة دربيـل  عـن اهلل تةـاىل :إين أنـا رسـول
ربك وهو يقول( :أهب لك) ،فيكون على هذا إخبار اهلل تةاىل عـن نفسـه ،أو املةـىن :إمنـا أنـا
غالعـا بـأعر ربـك ،أو عـن عنـد ربـك؛ فاهلبـة عـن اهلل تةـاىل علـى يـد
رسول ربك ألهب أنـا لـك ً
دربيل .)7(
وهــذه الق ـراء الشــاذ (ولِيه َه ه لَه ِ
هك) ،والــيت عزاهــا املصــنف-رمحــه اهلل-إىل ابــن عســةود وأيب
ََ َ
رضــي اهلل عنهمــا ،-واستشــهد هبــا لقـراء اليــاء عزاهــا إىل عبــداهلل بــن عســةود  الفـراء وابــن عطيــةي

( )1انظر :القيسي" ،الكشف".48 :2 ،
النوزاوازي" ،املغين".1136 :3 ،
( )2انظرْ :
( )3انظر :ابن عطية" ،ا رر الوديز"460 :3 ،؛ وأبو حيان" ،البحر ا يط".38 :6 ،
( ) 4انظر :ابن خالويه" ،احلجة يف القراءات السبع" ،ص.218:
( )5الفارسي" ،احلجة".491 :3 ،
( )6انظر :ابن اجلزري" ،النشر".317 :2 ،
( )7انظر :القيسي" ،الكشف"86 :2 ،؛ واملهدوي" ،شرح اهلداية".409 :2 ،
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رمحهما اهلل-واستشهدا هبا لقراء الياء ،ومل أدد عن عزاها أليب بن كةب  ،واهلل أعلم(.)1-18توجيه اراءة
هك)
قال اإلعام أبو علـي الفارسـي-رمحـه اهلل" :-وزعمـوا أنـه يف حـرف أُيب ( َوأَنِّهي ا ْختَه ْرتُ َ
فهذا يقوي الوده األول"(.)2
ﱡﭐﱁ ﱂﱠ [طه:]13 :

التعليق:
ـك بــالنون عفتوحــة ،وألــف بةــدها؛ علــى لفـ
اخ َرتنحـ َ
قـرأ محــز ﳊ  بتشــديد النــون ْ 
اجلمع ،وقرأ الباقونﭐﱡﭐ ﱁ ﱠ بتحقيق النون ،ﭐﱡﭐﱂ ﱠ بالتاء عضموعة عـن غـري ألـف؛ علـى
لف الواحد(.)3
ووده قراء محز على لف اجلمع يف الكلمتني للتةظيم هلل واملبالغة يف اإلدـالل لـه،
ردوه علـى عــا قبلـه عـن التوحيــد يف قولـه تةــاىل :ﱡﭐﲺ ﲻ
وودـه قـراء البــاقني علـى لفـ الواحــد ُّ
ﲼﱠ [طه.)4(]12:
وهذه القـراء الشـاذ الـيت عزاهـا املصـنف-رمحـه اهلل-أليب بـن كةـب  ،واستشـهد هبـا
هك)-عزاه ــا اب ــن
لقـ ـراء اجلمه ــور يف إفـ ـراد ﱡﭐﱁ ﱂﱠ ه ــذه القـ ـراء -أع ــين ( َوأَنِّههي ا ْختَه ْرتُه َ
أيضا لقـراء اجلمهـور؛ كمـا عزاهـا
عطية-رمحه اهلل -ملصحف أيب بن كةب  ،واستشهد هبا ً
أيضا أبو حيان-رمحه اهلل.)5(-
له ً
وعزاها له كذلك اإلعام النـ َّْوز َاوا ِزي-رمحه اهلل-إال أنه ضبطها بكسر اهلمز ؛ فقـال-رمحـه
اهلل" :-أيب ب ــن كة ــب ( َوإِنّه ههي) بتش ــديد الن ــون ،وي ــاء بة ــدها ب ــدل األل ــف ع ــع كس ــر اهلم ــز
ﱡﭐﱂﱠ بالتاء املضموعة كقراء الةاعة"(.)6
( )1انظر :الفراء" ،عةاين القرآن "164 :2 ،؛ وابن عطية" ،ا رر الوديز".9 :4 ،
( )2الفارسي" ،احلجة".516 :3 ،
( )3انظر :ابن اجلزري" ،النشر".320 :2 ،
( )4انظر :ابن زجنلة" ،حجة القراءات" ،ص451:؛ والقيسي" ،الكشف".97 :2 ،
( )5انظر :ابن عطية" ،ا رر الوديز"439 :4 ،؛ وأبو حيان" ،البحر ا يط".217 :6 ،
( )6النـ َّْوز َاوا ِزي" ،املغين".39 :4 ،
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أيضــا لكنــه احــتج هبــا لقـراء
يف حــني عزاهــا ابــن خالويــه-رمحــه اهلل-أليب بــن كةــب ً 
محــز ؛ وودــه ذلــك عنــده أن ق ـراء اجلمهــور ﱡﭐﱁﱠ عوضــةه رفــع باالبتــداء ،وق ـراء محــز (أَنَّهها)
األصــل فيهــا (أننــا)؛ فــالنون واأللــف نُصــبا بــ(أ ّن) ،وكــذلك قـراء أيب (أن) حــرف نصــب واليــاء
عنصوبة بـ(أن)؛ فلـذلك استشـهد ابـن خالويـه-رمحـه اهلل-هبـا لقـراء محـز يف كـون (أ َّ
َن) يف كلتـا
القراءتني حرف نصب ،خبالف قراء اجلمهور (أنا) ضمري رفع عبتدأ .واهلل أعلم(.)1
-19توجيه اراءة ﱡﭐﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﱠ [العنكبوت:]50:
قــال أبــو علــي الفارســي-رمحــه اهلل" :-وحجــة اجلمــع أن يف حــرف أُيب-زعم ـوا( -لَه ْهوَال
ات)"(.)2
يَْتِينَا بِآيَات ِم ْن َربِِّه اُ ْل إِنَّما اآليَ ُ
التعليق:

ق ـرأ ابــن كثــري ،ومحــز  ،والكســائي ،وخلــف ،وشــةبة :ﱡﲻﱠ بالتوحيــد ،وق ـرأ البــاقون

ﲍ بــاجلمع()3؛ فحجــة عــن َو َّحــد أنــه ادت ـزأ بالواحــد عــن اجلمــع؛ ألنــه نــاب عنــه وقــام
عقاعه ،وحجة عـن مجـع أنـه أتـى بـاللف علـى حقيقتـه؛ دليلـه قولـه بةـد ذلـك ﱡﭐﲛ ﲜ ﲝ
ﲞ ﲟ ﱠ(.)4
وهــذه الق ـراء الشــاذ الــيت عزاهــا الفارس ــي-رمحــه اهلل-أليب بــن كةــب  ،وعزاهــا لــه
أيضا اإلعام النـ َّْوز َاوا ِزي؛ فقال-رمحه اهلل" :-يف حرف أيب بن كةب (لَ ْوَال يَْتِينَا بآيات ِم ْن َربِّ ِهه
ً
()5
ات)" .
اُ ْل إِنَّما اآليَ ُ

( ) 1انظر :ابن خالويه" ،إعراب القراءات السبع وعللها".30 :2 ،
( )2الفارسي" ،احلجة".143 :4 ،
( )3انظر :ابن اجلزري" ،النشر".343 :2 ،
( )4انظر :ابن خالويه" ،احلجة" ،ص280:؛ والقيسي" ،الكشـف"2:97 ،؛ واملهـدوي" ،شـرح اهلدايـة"،
.465 :2
( )5النـ َّْوز َاوا ِزي" ،املغين".1448 :3 ،
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-20توجيه اراءة ﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱠ [فاطر:]40:
قــال أبــو علــي-رمحــه اهلل" :-وزعم ـوا أن يف عصــحف عبــد اهلل باهلــاء ،فهــذا دليــل علــى
اإلفراد"(.)1
التعليق:
ق ـرأ ابــن كثــري ،وأبــو عمــرو ،ومحــز  ،وخلــف ،وحفــص ،بغــري ألــف علــى التوحيــد ،وق ـرأ
الباقون باأللف على اجلمع(.)2
ووده اجلمع أن الكتاب فيه ضروب عن البينات.
()3
ووده اإلفراد أن الكتاب وأعر النأ  واحد ،دةال بينة .
وعــا ذكــره املصــنف-رمحــه اهلل-هنــا عــن أن يف عصــحف ابــن عســةود ( بَهيَّهنَه ْه) باهلــاء
أيضــا فقــال-رمحــه
(التــاء املربوطــة) ،واستشــهد هبــا؛ لقـراء اإلفـراد ،نــص عليــه عكــي واحــتج بــه ً
اهلل" :-ويدل على التوحيد أهنا يف عصحف ابن عسةود باهلاء"(.)4
وهــو املفهــوم عــن كــالم اإلعــام أيب بكــر عبــد اهلل بــن أيب داود-رمحــه اهلل-فقــد نــص علــى
أن قراء عبد اهلل ( :فَه ُه ْم َعلَى بَهيِّهنَ ْه) واحد "(.)5

-21توجيه اراءة ابن عامر ﱡﲮ  ﲰ ﲱﱠ [الصافات ]123:بو ل الهمزة:

قال أبو علي-رمحه اهلل" :-قول ابن عاعر حيتمل ودهني:
ف اهلمز عن ﱡﱠ حذفًا؛ كمـا حـذفها ابـن كثـري عـن قولـه
أحدمها :أن يكون َح َذ َ
هح َدى الْ ُكبَه ِر) [املـدثر ،]35:أال تـرى أن (نالْيَـا) بزنـة ( َحلْ َـدى) ،واملنفصـل قـد ينـزل
تةاىل( :إِنَّه َها لَ ْ
( )1الفارسي" ،احلجة".202 :4 ،
( )2ابن اجلزري" ،النشر".352 :2 ،
( )3انظر :املهدوي" ،شرح اهلداية".483 :2 ،
( )4القيسي" ،الكشف".212 :2 ،
( ) 5عبد اهلل بن سليمان بن أيب داود" ،كتاب املصاحف" .دراسة وحتقيق :د .حمب الدين عبد السبحان
واع  ،2 ( ،بريوت :دار البشائر اإلسالعية1423 ،هـ2018-م).331 :1 ،
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()1

عنزلة املتصل يف كثري عن األعر" .

التعليق:
ق ـرأ ابــن عــاعر خبــالف عنــه عــن روايتيــه بوصــل مهــز

ﱡﱠ اللفـ بةــد نــون

ﱡﭐﲮﱠ

ب ــالم س ــاكنة ح ــال الوص ــل ،واالبت ــداء عل ــى ه ــذه القـ ـراء يك ــون بف ــتح اهلم ــز  ،وقـ ـرأ الب ــاقون
ﱡﲯﱠ بقطع اهلمز عكسور يف احلالني(.)2
ووده قراء ابن عاعر أنه دةل امسه (ياس) مث أدخل عليه األلف والالم للتةريف.
ووده قراء الباقني بقطع اهلمز ؛ أهنا عن نفس الكلمة؛ تقول( :إلياس) كما تقول:
(إبراهيم) ،و(إسحاق)(.)3
وهـذه القـراء الشــاذ الـيت استشــهد هبــا املصـنف-رمحــه اهلل-لقـراء ابـن عــاعر وعزاهــا البــن
كثري تبع يف ذلك الةزو شـيخه ابـن جماهـد-رمحـه اهلل-الـذي نـص علـى ذلـك؛ فقـال-رمحـه اهلل:-
"كلهــم ق ـرأ ﱡﭐﳀ ﳁﱠ [املــدثر ]25:هبمــز واحــد  ،إال ابــن كثــري فيمــا حــدثين بــه غــري واحــد،
عنهم أمحد أيب خيثمة وإدريس عن خلف ،قـال :حـدثنا وهيـب بـن دريـر عـن أبيـه ،قـال :مسةـت
هح َدى ال ُكبَ ِر) ال يهمز وال يكسر"(.)4
عبد اهلل بن كثري يقرأ (لَ ْ
()5
كما عزاها البن كثري ابن خالويه-رمحه اهلل ، -وعزاها الكرعـاين-رمحـه اهلل-البـن كثـري
النوزاوازي(.)6
وابن حميصن-رمحهما اهلل ،-وعثله اإلعام ْ
هح َدى) ه ــي مبنزل ــة ووزن (نَالْي ــا) ،ع ــن قول ــه :ﱡﭐﲮ ﱠ ،وإن ك ــان ه ــذا ال ــوزن
و(لَه ه ْ
( )1الفارسي" ،احلجة".228 :4 ،
( )2انظر :ابن اجلزري" ،النشر".359 :2 ،
( )3انظر :ابن خالويه" ،احلجة يف القراءات السبع" ،ص303:؛ وابن زجنلة"،حجة القراءات".610 :2 ،
( ) 4أمحد بن عوسى بن جماهد" ،السبةة يف القراءات" .حتقيق :د .شوقي ضيف ،5 ( ،بريوت :عؤسسة
الرسالة1418 ،ه) ،ص.659:
( )5ابن خالويه" ،خمتصر شواذ القرآن" ،ص.165:
( ) 6انظ ــر :حمم ــد ب ــن أيب نص ــر الكرع ــاين" ،ش ـواذ الق ـراءات" .حتقي ــق :ال ــدكتور :مش ـران الةجل ــي( ،د، .
النوزاوازي" ،املغين".1703 :4 ،
بريوت :عؤسسة البالغ ،د.ت) ،ص492:؛ و ْ
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عنفصال؛ يةين عن كلمتني ،لكن كما ذكر الفارسـي-رمحـه اهلل-املنفصـل قـد ينـزل عنزلـة املتصـل
كثريا.
ً

-22توجيه اراءة ﱡﭐﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[الصافات ]130:بكسر الهمزة وإسكان الالم:
ِ َّ ِ ِ
هس لَ ِم ه ه َهن
قـ ــال أب ـ ــو عل ـ ــي-رمح ـ ــه اهلل" :-ومم ـ ــا يثب ـ ــت ذل ـ ــك قول ـ ــه تة ـ ــاىلَ ( :وإن إ ْدري ه ه َ
ِ
ِ
هين) [الصـافات ،]130:فكمــا دـاء إدراســني واملـراد
ين) [الصــافاتَ ( ]123:س َهال ٌم َعلَههى إ ْد َراسه َ
ال ُْم ْر َسهل َ
به ْإدراسيّني ،فكذلك املراد ب ـﭐﱡﭐﱑ ﱒﱠ"(.)1

التعليق:
قـرأ نــافع وابــن عــاعر ويةقــوب ﱄ ﱒ بفــتح اهلمــز  ،واملــد ،وقطــع الــالم عكســور
ع ـ ــن الي ـ ــاء وحـ ـ ــدها؛ عث ـ ــل قول ـ ــه تةـ ـ ــاىل :ﱡﭐﱯ ﱰﱠ [عـ ــرمي ،]6:وكـ ـ ــذا ُرِمس ـ ــت يف مجيـ ـ ــع
املصــاحف ،وقـرأ البــاقون ﱡﭐﱑ ﱒﱠ بكســر اهلمــز  ،وإســكان الــالم بةــدها ،ووصــلها باليــاء
كلمة واحد يف احلالني(.)2
ووده قراء نافع وعن عةه ﱄ ﱒ أنه أضاف قوله ﱄ الذي أصـله (أهـل)-
على أحد القولني-إىل ﱒ.
وودــه ق ـراء البــاقني :ﱡﭐﱑ ﱒﱠ مجــع إلياسـ ّـي ،عنســوب إىل إليــاس؛ فحــذفت يــاء
ومجع مجع السالعة؛ وعثله قوله تةـاىل :ﱡﭐﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﱠ[الشـةراء ،]198:هـو
النسبُ ،
مجع أعجمي على حذف ياء النسب(.)3
ويالح هنـا أن املصـنف-رمحـه اهلل-ذكـر هـذه القـراء الشـاذ بصـيغة اجلـزم فقـال :وممـا
يثبت ذلك قوله تةاىل ... :وهذا خالف عادته يف االحتجاج بالقراءات الشاذ .
وأشار إىل هذه القراء الشاذ واحتج هبا لقراء ﱡﭐﱑ ﱒ ﱠ اإلعام الطربي-رمحه
اهلل -وعزاها البن عسةود .)4(
( )1الفارسي" ،احلجة"..231 :4 ،
( )2انظر :ابن اجلزري" ،النشر".360 :2 ،
( )3انظر :املهدوي" ،شرح اهلداية" .491 :2 ،
( )4انظر :الطربي" ،تفسري الطربي".621 :91 ،
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()1

وكذلك ابن خالويه-رمحه اهلل ، -واحتج هبا لقراء اجلمهور ،وعزاها البن عسةود
 فقال-رمحه اهلل" :-واحتج عن قرأ هبذه القراء ﱡﭐﱑ ﱒﱠ أن يف حرف ابن عسةود
ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ ِ
ين) ،فقال احلذاق عن النحويني :إن
يس لَم َن ال ُْم ْر َسل َ
( َس َال ٌم َعلَى إ ْد َر َ
اسين)َ ( ،وإن إ ْدر َ
املةروف اسم النأ  إدريس وإلياس ،وإمنا مجع فقيل :إدراسني وإلياسني؛ ألنه أريد النأ
وعن عةه عن أهل دينه"(.)2
كما عزاها البن عسةود  ابن دين واملهدوي(-)3رمحه اهلل ،-بينما عزاها ابن
عهران-رمحه اهلل-إىل األعمش-رمحه اهلل.)4(-
وعزاها الكرعاين-رمحه اهلل-إىل ابن عسةود  وحيىي واألعمش-رمحه اهلل.)5(-
وعزاها النوزاوازي -رمحه اهلل-إىل ابن عسةود  وحيىي واألعمش واملنهال بن عمرو-
رمحهم اهلل.)6(-
-23توجيه اراءة

ﱡ ﭐﱡ ﱢ

ﱣ ﱠ [الشورى ]35:بالنص :
()7

قــال أبــو علــي-رمحــه اهلل" :-وزعــم ســيبويه أن بةضــهم قــرأ
 ﱻ ﱼﱠ[البقر ...]284 :
فهذه حجة ملن قرأ

ﱡﭐﱡ ﱢ

ﱡﭐ ﱶ ﱷ ﱸﱹ

ﱣﱠ بالنصب"(.)8

( )1انظــر :ابــن خالويــه" ،خمتصــر يف ش ـواذ القــرآن" ،ص128:؛ وابــن خالويــه" ،إع ـراب الق ـراءات الســبع
وعللها".250 :2 ،
( )2ابن خالويه" ،إعراب القراءات السبع" .250 :2
( )3انظر :ابن دين" ،ا تسب"  ،225 :2املهدوي" ،شرح اهلداية".492 :2 ،
( ) 4انظر :ابن عهران" ،غرائب القراءات وعا داء فيها عن اختالف الرواية عن الصحابة والتابةني واألئمة
املتقدعني".738 :2 ،
( )5انظر :الكرعاين" ،شواذ القراءات" ،ص.407:
النوزاوازي" ،املغين".1439 :4 ،
( )6انظرْ :
( )7انظر :سيبويه" ،الكتاب".90 :3 ،
( )8الفارسي" ،احلجة".295 :4 ،
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التعليق:
قرأ املدنيان وابن عاعر برفع امليم عن ﱡﭐ ﱡ ﱠ وقرأ الباقون بنصبها .
وودــه قـراء الرفــع االســتئناف؛ ألن اجلـزاء ودوابــه مت قبلــه ،فاســتؤنف عــا بةــد ذلــك ،أو
على إضمار عبتدأ ،أي :وهو يةلم الذين.
وودــه ق ـراء النصــب اســتخفافًا؛ كراهيــة لت ـوايل اجلــزم ،وذهــب بةضــهم إىل أنــه نصــب
بإضمار (أن)؛ ألن قبلها دزاء ،وقيل :على اجلواب بالواو(.)2
وهذه القراء الشاذ اليت استشـهد هبـا اإلعـام الفارسـي-رمحـه اهلل-نق ًـال عـن سـيبويه ،ومل
ينســبها ،وهــي شــاهد عنــده علــى النصــب بةــد الفــاء ،وال ـواو يف الفةــل املضــارع بةــد الشــر ،
وجيوز الرفع واجلزم(.)3
ِ
ب َمن
وقد ضبطها سيبويه-رمحه اهلل-بنصب الراء عن (فَهيَه ْغف َر) ،والباء عن ( َويهُ َع ِّذ َ
شاءُ) ،وعزاها ابن ِع ْهران-رمحه اهلل-إىل ابن عباس-رضي اهلل عنهما-وابن حميصن واألعرج
يَ َ
وودهها فقال-رمحه اهلل" :-على االستغناء ،وكذلك يف كل عا أشبهه
وأيب حيو -رمحهم اهللَّ ،
إذا مت اجلزاء ،فأنت خمري إن شئت دزعته على أن ترده على أول الكالم ،وإن شئت رفةته
على االبتداء ،وإن شئت نصبته على االستغناء"(.)4
وعزاها الكرعاين-رمحه اهلل-إىل ابن عباس-رضي اهلل عنهما-واألعرج(.)5
وعزاها النوزاوازي-رمحه اهلل-إىل ابن َغزوان عن طلحة وأيب حيو ومحيد والزعفراين وابن
()1

( )1انظر :ابن اجلزري" ،النشر".367 :2 ،
( )2انظ ـ ــر :اب ـ ــن خالوي ـ ــه" ،إعـ ـ ـراب القـ ـ ـراءات الس ـ ــبع"285 :2 ،؛ والقيس ـ ــي" ،الكش ـ ــف"252 :2 ،؛
واملهدوي" ،شرح اهلداية".505 :2 ،
( )3انظ ــر :عب ــداهلل ب ــن عقي ــل" ،ش ــرح اب ــن عقي ــل عل ــى ألفي ــة اب ــن عال ــك" .حتقي ــق :حمم ــد حمي ــي ال ــدين
عبداحلميد( ،د ، .بريوت :،املكتبة الةصرية1415 ،ه).38 :3 ،
( )4ابن عهران" ،غرائب القراءات" . 229 :1 ،واالستغناء هو :نصب االسم والفةل إذا كان الكالم قبله
تاعا عستغنيًا عنه .اخلليل بن أمحد الفراهيدي" ،اجلمـل يف النحـو" .حتقيـق :فخـر الـدين قبـاو ،5 ( ،
بريوت :عؤسسة الرسالة1416 ،هـ) ،ص.107:
( )5انظر :الكرعاين" ،شواذ القراءات" ،ص.106 :
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()1

أيب عبلة-رمحهم اهلل ،-وابن عباس-رضي اهلل عنهما. -

-24توجيه اراءة ابن كثير ﱡﭐﲀ ﱠ [محمد ]15:بغير مد بعد الهمزة:

قـال الفارســي-رمحــه اهلل" :-وعــن حجتـه-ابــن كثــري-أهنــم زعمـوا أنــه كــان يف املصــحف،
أو بةض املصاحف ( ِم ْن َماء غَْي ِر يَ ِسن) بالياء"(.)2
التعليق:

قرأ ابن كثري ﱡﱠ بغري عد بةد اهلمز  ،وقرأ الباقون ﲁ باملد(.)3
وودـه قـراء ابــن كثـري علــى وزن (فَةِــل)؛ عــن أ َِس َـن املــاءُ ،فهــو أ َِس ٌـن إذا تغــري وودــه قـراء
ُدونا فهو آدن وعةىن القراءتني واحد (.)4
الباقني على وزن فاعل عثل أدن املاءُ يَأْ َد ُن أ ُ
وعا ذكره املصنف-رمحه اهلل-أن يف بةض املصـاحف (غَْيه َهر يَ ِسهن) باليـاء ،ذكـره كـذلك
اإلعــام عكــي فقــال-رمحــه اهلل" :-وحكــى أن يف بةــض املصــاحف (غَْي ه َهر يَ ِسههن) باليــاء ،أبــدلت
عن اهلمز املفتوحة النكسار عا قبلها ،فهذا يدل على القصر فيه"(.)5
َسنَ َد اإلعام عبداهلل بن أيب داود-رمحه اهلل-يف كتابه املصـاحف عـن أبيـه عـن عبـاد بـن
َوأ ْ
صــهيب عــن عــوف بــن أيب مجيلــة أن احلجــاج بــن يوســف غـ َّـري يف عصــحف عثمــان أحــد عشــر
حرفا ،وذكر عنها ( َمن َّماء غَْي ِر يَ ِسن) غريها احلجاج ودةلها ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ.)6(
ـندا وعتنًــا؛ أعــا الســند ففيــه عبــاد بــن صــهيب أحــد
وهــذه القصــة ال خيفــى بطالهنــا سـ ً
املرتوكني الضةفاء ،قال عنه البخاري والنسائي وغريمها :عـرتو ،،وقـال ابـن حبـان" :كـان قـدريًا
النوزاوازي" ،املغين".560 :1 ،
( )1انظرْ :
( )2الفارسي" ،احلجة".349 :4 ،
( )3انظر :ابن اجلزري" ،النشر".374 :2 ،
( )4انظر :ابن خالويه" ،إعراب القراءات السبع"323 :2 ،؛ واملهدوي" ،شرح اهلداية"516 :2 ،؛ وابن
زجنلة" ،حجة القراءات".667 :2 ،
( )5القيسي" ،الكشف".277 :2،
( )6انظر :ابن أيب داود" ،كتاب املصاحف".117 :1 ،
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داعية وعع ذلك يروي أشياء إذا مسةها املبتدئ يف هذه الصناعة شهد هلا بالوضع"(.)1
فمن كان هذا حاله ال تقبل روايته ،فكيف بتفرده؟
وأعـا املـف فهـو ظــاهر الـبطالن؛ فمـن املةلــوم أنـه ال ميكـن للحجــاج وال لغـريه خمالفـة إمجــاع
الصــحابة يف كتابــة املصــاحف الةثمانيــة ،وعثــل هــذا لــو ُودــد لنُقــل واشــتهر ،عــع عالحظــة أنــا ال
نُنكر أنه قد يكون يف بةض املصاحف قدميا (يَ ِس َن) باليـاء ،وإمنـا الـذي جنـزم ببطالنـه أهنـا كانـت
وخمتلقة.
يف أحد عصاحف عثمان املتفق عليها َّ
وغريها احلجاج-أعين بالياء-هذه القصة باطلة ُ
النوزاوازي وابن عطية-رمحهما اهلل -على أن بةضهم قرأ (يَ ِس َن) بالياء( ،)2واهلل أعلم.
ونص ْ
-25توجيه اراءة اإلسكان في اوله تعالى :ﱡ ﲺﱠ [المنافقون:]4 :
قال أبـو علـي الفارسـي-رمحـه اهلل" :-وزعـم سـيبويه أنـه قـراء ؛ يةـين قولـه:

ﱡﲊ ﲋ

ﲌ ﲍ ﲎ ﭐﱠ [النساء.)3("]117 :
التعليق:
أســكن الشــني عــن ﱡﭐ ﱠ أبــو عمــرو ،والكســائي ،وقُنبــل عــن طريــق ابــن جماهــد،

وروى الباقون الضم يف الشني ﲸ ﲹ.)4(
َسد)
(خ َشبة) ،واجلمع ُ
ووده القراء بالضم أنه األصل؛ ألن الواحد َ
(خ ُشب)؛ كـ(أ َ
()5
ُسد) .
ُسد) ،وهو لغة أهل احلجاز ،ووده اإلسكان التخفيف وداء عنهم ً
أيضا (أسد) يف (أ ْ
و(أ ُ
وهــذه الق ـراء الشــاذ الــيت ذكرهــا املصــنف-رمحــه اهلل-عــن ســيبويه ،ذكرهــا ســيبويه يف
الكتاب عن غري إشار صرحية للحـرف الـذي قـرئ فيـه ذلـك؛ ونـص كالعـه-رمحـه اهلل" :-كمـا
( ) 1انظــر :أمحــد بــن علــي بــن حجــر" ،لســان املي ـزان" ،اعتــىن بــه الشــيخ :عبــد الفتــاح أبــو غــد ،1 ( ،
بريوت :دار البشائر اإلسالعية1423 ،هـ) ،390 :4 ،ترمجة رقم (.)4078
النوزاوازي" ،املغين"1550 :4 ،؛ وابن عطية" ،ا رر الوديز".114 :5 ،
( )2انظرْ :
( )3الفارسي" ،احلجة" .441 :4 ،وانظر :سيبويه" ،الكتاب".571 :3 ،
( )4انظر :ابن اجلزري" ،النشر".218-217 :2 ،
( )5انظر :القيسي" ،الكشف"322 :2 ،؛ واملهدوي" ،شرح اهلداية".533 :2 ،
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()1
ٍ ٍ

ووثْن ،بلغنا أهنا قراء " .
أسد و ْ
أن فَـ َةلَة يف باب فَـ ْةل قليل؛ وذلك حنوَ :
أسد ،ووثَن ُ
وضبطها املصنف-رمحه اهلل(-أُثْهنًها) بسـكون الثـاء عـن قولـه تةـاىل :ﱡﭐﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
ﲎ ﲏ ﱠ ،ونــص علــى ذلــك ابــن دــين ،فقــال-رمحــه اهلل" :-حكــى ســيبويه هــذه الق ـراء (أثْن هاً)
()2
(خ َش ٍ
(خ ْشب).
ب) على ُ
(وثْن)؛ كـ َ
(وثَن) على ُ
بسكون الثاء" ؛ وهي شاهد على مجع َ
وقد عزاها الكرعاين-رمحه اهلل-إىل عائشة رضي اهلل عنها(.)3
النوزاوازي-رمحه اهلل-إىل هشام بن عرو عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها(.)4
كما عزاها ْ
()5
وعزاها ابن خالويه-رمحه اهلل -إىل عطاء بن أيب رباح-رمحه اهلل. -
و

-26توجيه اراءة أبي عمرو ﱡﭐﲱ َوأَ ُكه ه ه ه ه َهنﭐﱠ [المنافقون ]10:بالواو:
صه ه َّهد َ
قـ ــال اإلعـ ــام أبـ ــو علـ ــي الفارسـ ــي-رمحـ ــه اهلل" :-وزعم ـ ـوا أن يف حـ ــرف أيب (فََتَ َ
َوأَ ُكو َن)"(.)6

التعليق:
(وأَ ُك ـ ـ ـ ـ ـ ـو َـن) بـالواو ونصـب النـون ،وقـرأ البـاقون ﲲ جبـزم النـون عـن
قرأ أبو عمرو َ
غري واو(.)7
ووده قراء أيب عمرو أنه عةطوف على قوله:ﭐﱡﭐﲱﱠ وهو عنصوب.
ووده قـراء البـاقني أنـه عةطـوف علـى عوضـع الفـاء وعـا بةـده وهـو قولـه :ﱡﭐﲱﭐﱠ؛
ألنه عوضع دزم بأنه دواب الشر (.)8
( )1سيبويه" ،الكتاب" .571 :3 ،وانظر :السمني احللأ" ،الدر املصون".92 :4 ،
( )2ابن دين" ،ا تسب".198 :1 ،
( )3انظر :الكرعاين" ،شواذ القراءات" ،ص.143 :
النوزاوازي" ،املغين".658 :2 ،
( )4انظرْ :
( )5انظر :ابن خالويه" ،خمتصر يف شواذ القرآن" ،ص.35 :
( )6الفارسي" ،احلجة".442 :4 ،
( )7انظر :ابن اجلزري" ،النشر".388 :2 ،
( )8انظر :الفراء" ،عةاين القرآن"160 :3 ،؛ والقيسـي" ،الكشـف"322 :2 ،؛ ونصـر بـن علـي ابـن أيب
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وهذه القراء الشاذ اليت احتج هبا املصنف-رمحه اهلل-لقراء أيب عمرو-رمحه اهلل-
وعزاها أليب بن كةب  عزاها ابن ِع ْهران-رمحه اهلل-لسةيد بن دبري وعبيد بن عمري-
رمحهما اهلل-وذكر أهنا كذلك يف عصحف أيب وعبد اهلل بن عسةود-رضي اهلل عنهما.)1(-
وعزاها كذلك ابن عطية-رمحه اهلل-ملصحف أيب وابن عسةود-رضي اهلل عنهما،)2(-
وعزاها ابن خالويه-رمحه اهلل-لسةيد بن دبري(.)3
وأعا قراء أيب عمرو فََ َّ َّد َ َوأَ ُك ه ه ه ه هو َهن بالواو ،فقـرأ هبـا مجـع غفـري كاحلسـن البصـري
وعالك بن دينار وابن حميصن واألعمش وابن أيب إسحاق وابن ِع ْقسم وغريهم(.)4
-27توجيه اراءة ﱡﭐﱚﱛﱜﱝﱠ [األعلى ]16:بالتاء:
قــال اإلعــام أبــو علــي الفارســي-رمحــه اهلل" :-حجــة التــاء أن يف حــرف أيب فيمــا زعم ـوا
ِ
ْحيَا َة ُّ
الدنْهيَا)"(.)5
(بَ ْل أَنتُ ْم تُه ْؤث ُرو َن ال َ
التعليق:
قرأ أبو عمرو ﱡﭐﱚﱠ بالغيب ،وقرأ الباقون ﱡﭐﱚﱛﱠ باخلطاب(.)6

وودــه الق ـراء باليــاء أنــه تقــدم ذكــر َغْيبــة؛ وذلــك يف قولــه تةــاىل :ﱡﭐﱁﱂﱠ

[األعلى]11:؛ ألنه للجنس فهو مجع.
ووده القراء بالتاء على عةىن :قل هلم(.)7
=

عرمي" ،املوضح يف ودوه القراءات وعللها" .حتقيق :عمر محدان الكبيسي ،1 ( ،دد  :مجاعة حتفي
القرآن الكرمي1414 ،ه1993 ،م).127 :2 ،
( )1انظر :ابن عهران" ،غرائب القراءات".868 :2 ،
( )2انظر :ابن عطية" ،ا رر الوديز".316 :5 ،
( ) 3انظر " :ابن خالويه" ،خمتصر يف شواذ القرآن".158 ،" ،
النوزاوازي " ،املغين"1650 :5 ،؛ وابن عطية" ،ا رر الوديز".316 :5 ،
( )4انظرْ :
( )5الفارسي" ،احلجة" .538 :4
( )6انظر :ابن اجلزري" ،النشر".400 :2 ،
( )7انظر :القيسي" ،الكشف"370 :2 ،؛ واملهدوي" ،شرح اهلداية".552 :2 ،
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وهذه القراء الشاذ اليت احتج هبا املصنف-رمحه اهلل-لقراء اخلطاب وعزاها أليب بن
أيضا ابن ِعهران ،وعكي ،والكرعاين-رمحهم اهلل ،-واحتج هبا ،
كةب  ،عزاها له ً
()1
أيضا لقراء اخلطاب ،وكذلك ابن عطية .
وعكي-رمحه اهللً -
وعزاها ابن خالويه-رمحه اهلل-يف خمتصره البن عسةود  ،بينما عزاها-رمحه اهلل-يف
إعراب القراءات السبع أليب بكر ،ولةله تصحيف ،والصواب أيب بن كةب .)2(
النوزاوازي-رمحه اهلل-أليب بن كةب وابن عسةود-رضي اهلل عنهما.)3(-
وعزاها ْ

( )1انظ ــر :اب ــن عه ـران" ،غرائ ــب الق ـراءات"934 :2 ،؛ والقيس ــي" ،الكش ــف"370 :2 ،؛ اب ــن عطي ــة،
"ا رر الوديز"470 :5 ،؛ والكرعاين" ،شواذ القراءات" ،ص.510:
( )2انظر :ابن خالويه" ،خمتصر شواذ القرآن "172 ،؛ وابن خالويه" ،إعراب القراءات السبع".467 :2 ،
النوزاوازي" ،املغين".1756 :5 ،
( )3انظرْ :
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اخلامتة
محدا يوايف نةمه ويكافئ عزيده والصال والسالم األمتان األكمالن على خري
احلمد هلل ً
خلق اهلل سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجةني .وبةد:
فمن خالل عةايشيت هلذا البحث ووقويف على عوضوعاته ودزئياته فيمكن تلخيص
أهم النتائج والتوصيات مبا يلي:
دور كبـري يف التـأليف يف علـم
 -1كان جلمع اإلعام ابن جماهد-رمحه اهلل-القـراءات السـبع ٌ
التودي ــه وع ــن أعظ ــم ال ــدالئل عل ــى ذل ــك كت ــاب احلج ــة أليب عل ــي الفارس ــي ال ــذي
خصصه لالحتجاج للقراءات اليت ذكرها ابن جماهد.
ـريا يف جمـ ــال االحتجـ ــاج
 -2يةـ ــد تصـ ــنيف كتـ ــاب احلجـ ــة أليب علـ ــي الفارسـ ــي ً
فتحـ ــا كبـ ـ ً
للق ـراءات فقــد حــوى التوديــه الق ـراءات الســبع بالتفصــيل فهــو عوســوعة علميــة زاخــر
بألوان املةارف والةلوم.
 -3توديه القراءات املتواتر بالقراءات الشاذ نوع عن التوديه أصيل وإن كان نادراً.
 -4اهـ ــتم اإلعـ ــام أبـ ــو علـ ــي الفارسـ ــي هبـ ــذا النـ ــوع عـ ــن التوديـ ــه يف كتابـ ــه احلجـ ــة واحـ ــتج
بـالقراءات الشــاذ لتقويــة املتـواتر ويةتــرب أوســع عـن اهــتم هبــذا النــوع عــن التوديــه وتبةــه
كثري ممن بةده كاإلعام عكي وغريه.
 -5بلغــت الق ـراءات الشــاذ الــيت احــتج هبــا الفارســي -رمحــه اهلل-للق ـراءات املت ـواتر تسـ ًـةا
وعشرين قراء .
 -6أكثر القراءات الشاذ ا ـتج هبـا عةـزو إىل عبـد اهلل بـن عسـةود وأيب بـن كةـب-رضـي
اهلل عنهما.
وإذا كان عن وصايا فيمكن تلخيصها فيما يأيت:
 -1أوصي املختصني بالةناية بدارسة هذا النوع عن التوديه-توديه املتواتر بالشاذ-وإبرازه.
 -2وأوصي بالةناية بكتاب احلجة أليب علي الفارسي الذي يةد عوسوعة علمية زاخر .
 -3كما أوصي بدارسة تأثري علماء اللغة ودورهم يف علم التوديه.
وصلى اهلل وسلم وبار ،على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجةني،،،
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املصادر واملراجع
األزهــري ،حممــد بــن أمحــد" ،معههاني القهراءات" دراســة وحتقيــق :د .عيــد عصــطفى درويــش ود.
عوض محد القوزي ،1 ( ،القاهر  ،دار املةارف1991 ،م).
البغــدادي ،عبــد القــادر بــن عمــر" ،خزانههة األدب وله لبههاب لسههان العههرب" حتقيــق وشــرح:
عبدالسالم هارون( ،القاهر دار الكتاب الةريب1967 ،م).
ابن اجلزري ،حممد بن حممد" ،طيبة النشر في اراءات العشر" ،ضبط وتصـحيح :حممـد متـيم
الزعأ ،5 ( ،املدينة املنور  ،دار ابن اجلزري1433،هـ).
اب ــن اجل ــزري ،حمم ــد ب ــن حمم ــد" ،منج ههد المقه هرئين ومرش ههد الط ههالبين" ،حتقي ــق :عل ــي حمم ــد
الةمران ،1 ( ،عكة ،دار عامل الفوائد1419 ،هـ).
ابـن اجلـزري ،حممـد بــن حممـد" ،التمهيهد فههي علهم التجويهد" .حتقيــق :د .غـاد قـدوري احلمــد،
(  ،3بريوت ،دار الكتب الةلمية.
ابن اجلزري ،حممد بن حممد" ،النشر فهي القهراءات العشهر" ،أشـرف علـى تصـحيحه :الشـيخ
علي الضباع( ،دار الفكر).
ابـ ــن اجلـ ــزري ،حممـ ــد ب ـ ــن حممـ ــد" ،غاي ه ههة النهاي ه ههة ف ه ههي طبق ه ههات الق ه ههراء" .عـ ــين بنش ـ ــره :ج.
بردسرتاسر ،3 ( ،بريوت ،دار الكتب الةلمية1402 ،هـ).
اجلةربي ،إبراهيم بن عمر" ،كنهز المعهاني فهي شهرَ حهرز األمهاني ووجهه التههاني" .حتقيـق :أمحـد
اليزيدي ،1 ( ،املغرب :وزار األوقاف والشؤون اإلسالعية1419 ،هـ1998-م).
ابن دين ،عثمان بن دـين" ،المحتس في تبيين وجوه شهواذ القهراءات واإليضهاَ عنهها"،
حتقيق :علي النجدي ناصف والدكتور عبد الفتاح إمساعيل شلأ.)2 ( ،
ابــن حجــر" ،لسههان المي هزان" ،اعتــىن بــه الشــيخ :عبــد الفتــاح أبــو غــد  ،1 ( ،بــريوت ،دار
البشائر اإلسالعية1423 ،هـ).
احلموي ،ياقوت بن عبد اهلل" ،معجم األدباء أو إرشاد األري إلى معرفة األديه " .حتقيـق
إحسان عباس ،1 ( ،بريوت :دار الكتب الةلمية ،بريوت1991 ،م).
أبو حيان ،حممد بن يوسـف" ،البحهر المحهيط" ،دراسـة وحتقيـق :الشـيخ :عـادل عبـد املودـود
ورفقاه ،3 ( ،لبنان ،دار الكتب الةلمية2010 ،م).
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ابــن خالويــه ،عبــد اهلل بــن احلســني" ،الحجههة فههي الق هراءات السههبع " ،حتقيــق :د .عبــد الةــال
سامل عكرم ،5 ( ،بريوت ،عؤسسة الرسالة1990 ،م).
ابــن خالويــه ،عبــداهلل بــن احلســني" ،إع هراب الق هراءات السههبع وعللههها" ،حققــه وقــدم لــه :د.
عبدالرمحن سليمان الةثيمني ،1 ( ،القاهر  ،عكتبة اخلاجني1992 ،م).
ابن خالويه ،عبداهلل بن احلسني" ،مختصر في شواذ القرآن"( ،القاهر  ،عكتبة املتنأ).
اخلطيب البغدادي ،أمحد بن علي" ،تاريخ بغداد" ،بريوت ،دار الكتب الةلمية.
الــداين ،عثمــان بــن ســةيد" ،التيسههير فههي الق هراءات السههبع" ،حتقيــق :أ .د .حــامت الضــاعن،
(  ،1الشارقة ،عكتبة الصحابة1429 ،ه).
الداين ،عثمان بن سةيد" ،جامع البيان في القراءات السبع" ،حتقيق :احلاف حممد صـدوق
اجلزايري ،1 ( ،دار الكتب الةلمية2005 ،م).
الــذهأ ،حممــد بــن أمحــد" ،تههاريخ اإلسههالم" ،حتقيــق :عمــر عبــد الســالم التــدعري ،1 ( ،دار
الكتاب الةريب ،بريوت1408 ،هـ).
الذهأ ،حممد بن أمحد" ،سير أعالم النبالء" ،1 ( .دار الكتاب الةريب1418 ،هـ).
الزدــاج ،إب ـراهيم بــن الســري" ،معههاني القههرآن وإعرابههه" ،شــرح وحتقيــق :د .عبــداجلليل عبــده
شلأ ،1 ( ،بريوت ،عامل الكتب1408 ،ه1988 ،م).
الزركشي ،حممد بن عبد اهلل" ،البرهان في علوم القهرآن" ،حتقيـق :حممـد أبـو الفضـل إبـراهيم،
(القاهر  ،عكتبة دار الرتاث).
الزخمشــري ،حممــود بــن عمــر" ،الكشههاف عههن غههوامق حقههائق التنزيههل وعيههون األااويههل فههي
وجوه الت ويل" ،حتقيق وتةليق :عـادل عبـد املودـود والشـيخ علـي حممـد عةـوض،1 ( ،
الرياض ،عكتبة الةبيكان1418 ،هـ1998-م).
ابن زجنلة ،عبد الرمحن بن حممد" ،حجهة القهراءات" ،حتقيـق :سـةيد األفغـاين ،5 ( ،بـريوت،
عؤسسة الرسالة1418 ،هـ).
السمني احللـأ ،أمحـد بـن يوسـف" ،الهدر المصهون فهي علهوم الكتهاب المكنهون" ،حتقيـق:د.
أمحد حممد اخلرا  ،1 ( ،دعشق ،دار القلم1986-1406 ،م).
ســيبويه ،عمــرو بــن عثمــان" ،الكتههاب" ،حتقيــق وشــرح :عبــد الســالم هــارون( ،القــاهر  ،عكتبــة
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اخلاجني).
الســيوطي ،عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر" ،بغيههة الوعههاة فههي طبقههات اللغههويين والنحههاة" ،حتقيــق:
حممد أبو الفضل ،1 ( ،القاهر  ،عطبةة عيسى البايب احللأ وشركاه1384 ،هـ).
شــلأ ،عبــدالفتاح إمساعيــل" ،أبههو علههي الفارسههي حياتههه ومكانتههه بههين أئمههة التفسههير والعربيههة
وآث ههاره ف ههي القه هراءات والنح ههو" ،ت ــأليف :ال ــدكتور :عب ــدالفتاح إمساعي ــل ش ــلأ،3 ( ،
دد  ،دار املطبوعات احلديثة1409 ،ه1989 ،م).
الطربي ،حممد بن دريـر" ،جامع البيان عن ت ويل آ القرآن" ،حتقيـق الـدكتور :عبـد اهلل بـن
عبدا سن الرتكـي ،3 ( ،عركـز البحـوث والدراسـات اإلسـالعية بـدار هجـر1422 ،ه ـ-
2001م).
ابن عطية ،حممد بن عبـد احلـق" ،المحهرر الهوجيز فهي تفسهير الكتهاب العزيهز" ،حتقيـق :عبـد
السالم عبد الشايف ،1 ( ،بريوت ،دار الكتب الةلمية2001 ،م).
ابن عقيـل ،عبـداهلل بـن عقيـل" ،شهرَ ابهن عقيهل علهى ألفيهة ابهن مالهك" ،حتقيـق :حممـد حمـي
الدين عبداحلميد( ،بريوت ،املكتبة الةصرية1415 ،ه).
الةك ــربي ،أب ــو البق ــاء " ،إعه هراب القه هراءات الش ههواذ" ،حتقي ــق :حمم ــد الس ــيد ع ــزوز،1 ( .
بريوت ،عامل الكتب1417 ،هـ1996-م).
ابـن الةمـاد ،عبـد احلـي بـن أمحــد" ،شهذرات الهذه فهي أخبههار مهن ذهه " ،دراسـة وحتقيــق:
عصطفى عبد القادر عطا (  ،1بريوت ،دار الكتب الةلمية1419 ،ه).
الفارســي ،احلســن بــن عبــدالغفار" ،الحجههة فههي علههل الق هراءات السههبع" ،حتقيــق :الشــيخ عــادل
أمحد عبداملودود والشيخ علي حممد عةوض ،1 ( ،لبنان ،دار الكتب الةلمية2007 ،م).
الفارسي ،احلسن بن عبـدالغفار" ،الحجة للقراء السهبعة" ،حققـه :بـدر الـدين قهـودي وبشـري
دو جيايت ،1 ( ،دعشق ،دار املأعون للرتاث1404 ،ه1984 ،م).
الفـ ـراء ،حي ــىي ب ــن زي ــاد" ،مع ههاني الق ههرآن" ،حتقيـ ـق :أمح ــد ب ــن يوس ــف وحمم ــد عل ــي النج ــار،
(القاهر  ،الدار املصرية للتأليف والرتمجة).
الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد" ،الجمل في النحو" .حتقيق :فخـر الـدين قبـاو  ،5 ( ،بـريوت:
عؤسسة الرسالة1416 ،هـ).
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القسطالين ،أمحد بن حممـد" ،لطهائف اإلشهارات لفنهون القهراءات" ،حتقيـق :عركـز الدراسـات
القرآنية مبجمع امللك فهـد لطباعـة املصـحف الشـريف ،1 ( ،املدينـة ،جممـع امللـك فهـد،
1434هـ).
القفطــي ،علــي بــن يوســف  " ،إنبههاه الههرواة علههى أنبههاه النحههاة" .حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل
إبراهيم ،1 ( ،القاهر  ،دار الفكر الةريب).
القيسـي ،عكـي بـن أيب طالـب" ،الكشهف عههن وجهوه القهراءات السهبع وعللهها" ،حتقيــق :د.
حمي الدين رعضان( .دعشق ،جممع اللغة الةربية1394 ،هـ).
الكرعاين ،حممد بن أيب نصـر" ،شهواذ القهراءات" ،حتقيـق :الـدكتور :مشـران الةجلـي( ،بـريوت،
عؤسسة البالغ).
ابــن جماهــد ،أمحــد بــن عوســى" ،السههبعة فههي الق هراءات" ،حتقيــق :د .شــوقي ضــيف،5 ( ،
بريوت ،عؤسسة الرسالة1418 ،ه).
املزي ،يوسف بن عبدالرمحن" ،تهذي الكمال في أسماء الرجال" ،حتقيق :د .بشار عـواد،
(  ،1بريوت ،عؤسسة الرسالة1413 ،ه1992 ،م).
املهــدوي أمحــد بــن عمــار "شههرَ الهدايههة " ( حتقيــق د .حــازم حيــدر (  ،1الريــاض عكتبــة
الرشد1416 ،هـ.)1995-
ابــن عهـران ،أمحــد بــن احلســني" ،غرائه القهراءات ومهها جههاء فيههها مههن اخههتالف الروايههة عههن
الص ههحابة والت ههابعين واألئم ههة المتق ههدمين" ،حتقي ــق :بـ ـراء ب ــن هاش ــم األه ــدل( ،رس ــالة
دكتوراه ،داعةة أم القرى ،قسم القراءات1438 ،ه).
النحــاس ،أمحــد بــن حممــد" ،إع هراب القههرآن" ،حتقيــق :د .زهــري غــازي زاهــد ،3 ( ،بــريوت،
عامل الكتب1409 ،ه1988 ،م).
النـ ْـوزاوازي ،حممــد بــن أيب نصــر" ،المغنههي" ،حتقيــق :د .حممــود كــابر الشــنقيطي ،1 (.مجةيــة
تبيان1439 ،ه2018-م).
اهلــذيل ،يوســف بــن علــي" ،الكامههل فههي القهراءات العشههر" ،حتقيــق" مجــال بــن الســيد رفــاعي
الشايب ،1 ( ،عصر ،عؤسسة مسا للنشر والتوزيع2007 ،1428 ،م).
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