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قــام ابلاحث جبمع ما وقف عليه يف كتب أهل العلم من توجيه أيب عمرو ابلرصي 
للقــراءات املتواترة ودراســته، ويتلخص ابلحث يف مقدمة، تتضمــن: أهمية املوضوع 
وأسباب اختياره، وخطة ابلحث، ومنهجه، وتمهيد: يف تعريف اتلوجيه لغة، واصطالحاً، 
وقســمني، يتضمن القســم األول منهما: ترمجة أيب عمرو ابلرصي، واتلعريف بقراءته، 
ودراســة توجيهه للقراءات، ترجم فيه ابلاحث أليب عمرو، مبيناً: مودله، واســمه، ونسبه 
ونشأته وشيوخه، وتالميذه، وشمائله، وثناء العلماء عليه، ووفاته، وتكلم يف هذا القسم 
ىلع اتلعريف بقراءة أيب عمرو، من خالل ســنده يف القــراءة، وتالميذه، وماكنة قراءته، 
ودراســة توجيه للقراءات، وممزيات توجيهه هلا، ومصادره يف اتلوجيه. أما القســم اثلاين: 
فقد تضمن توجيه أيب عمرو للقراءات القرآنية، مرتباً ىلع ترتيب ســور القرآن الكريم، 
وبعد هذين القسمني أىت ابلاحث خباتمة، ضمنها أهم نتائج حبثه، وختم ابلحث بفهرسني، 

أحدهما: للمصادر واملراجع، واثلاين: للموضواعت.

عضو هيئة التدريس بقسم القراءات في جامعة أم القرى بمكة المكرمة.  )*(
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املقدمة

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم ىلع سيد األولني واآلخرين، وىلع آهل وصحبه 
أمجعني.

وبعد: فإن اهلل  خص هذه األمة بإنزال كتابه املبني، وجعله حمفوظاً من 
اتلغيري واتلبديل إىل يوم ادلين، وخص طائفة منها فاصطفاهم خلدمة هذا الكتاب، فقامت 
لك طائفة من علماء األمة خبدمة علم أو أكرث من علومه الرشيفة. فاشــتغل طائفة منهم 
بتفسريه وبيان معانيه، وانرصفت طائفة أخرى إىل حفظ حروفه بضبط قراءاته، ورواياته، 
وطرقه، ووجوهه، بينما اهتمت طائفــة أخرى بتوجيه قراءاته، وبيان الوجوه اللغوية اليت 
جــاءت عليها، ووجد من علماء األمة من خدم كتاب اهلل  يف أكرث من جانب من 

تلك اجلوانب.
وإن من العلماء اذلين هلم الفضل العظيم يف خدمة كتاب اهلل تعاىل: اإلمام القارئ 
اللغوي املشــهور أبا عمرو ابلرصي - رمحه اهلل تعاىل- فقــد مجع  بني القراءات 
وتوجيهها، وهو أهل ذللك بال نكري، فباإلضافة إىل كونه أحد القراء املشــهورين اذلين 
أمجعت األمــة ىلع تليق قراءاتهم بالقبول، فهو فحل من فحــول أئمة لغة العرب؛ تزخر 

كتب اللغة بانلقل عنه.
وقد لفت انتبايه وأنا أدرِّس مادة توجيه القراءات لطالب املاجستري: كرثة انلقول 
عنه يف توجيه القراءات، فقــررت أن أمجع توجيهه يف هذا ابلحث، حتت عنوان: )توجيه 

 ودراسة-(.
ً
أيب عمرو ابلرصي للقراءات املتواترة - مجعا

فتتبعت كالمه يف هذه املسألة، أمجعه من كتب اتلوجيه، وعلوم القرآن، واتلفسري، 
واللغة فجمعت من ذلك ما وقفت عليه يف هذه الكتب، وضمنته هذا ابلحث.

وال أديع اإلحاطة بكل توجيه أيب عمرو –- لكون ذلك حيتاج إىل استقراء 
اكمل للمكتبة اإلسالمية، وهو أمر غري ميسور.

لكن باستطاعيت القول: إين مجعت ما وقفت عليه يف أمهات الكتب اليت تقدمت 
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اإلشــارة إيلها حماواًل استقراءها استقراء اكماًل، كما أن ما مجعت من ذلك يعطي القارئ 
صورة واضحة عن جهود هذا اإلمام يف توجيه القراءات.

واكن من األسباب اليت دعتين الختيار هذا املوضوع ما يأيت:
أنه متعلق بــكالم اهلل تعاىل، ولعل يف الكتابة فيــه خدمة لعلمني رشيفني من . 1

علوم القرآن العظيم، هما: علم القراءات، وعلم اتلوجيه.
ماكنــة أيب عمرو ابلرصي -- بني القراء، وعلماء األمة، بوصفه أحد القراء . 2

اذلين أمجعت األمة ىلع تليق قراءتهم بالقبول، وأحد أئمة اللغة اذلين حتظى أقواهلم 
بماكنة كبرية يف مكتبة اللغة العربية. 

 املمزيات اجلليلة اليت يمتاز بها توجيه أيب عمرو للقراءات، وسيأيت بعضها يف قسم . 3
ادلراسة إن شاء اهلل تعاىل.

 أن العلمــاء نصوا ىلع أن من أهداف اتلأيلف: مجع املتفرق من كالم أهل العلم، . 4
حىت يستفاد منه، وهذا ينطبق ىلع كالم أيب عمرو -- فهو متفرق يف كتب 

اتلوجيه، واتلفسري، وغريها، مما حيتم مجعه.
 أن يف مجع كالم أيب عمرو وأقرانه من الرعيل األول، تأصياًل لعلم اتلوجيه، وبياناً . 5

لنشأته مبكراً إىل جانب علم القراءات.
أنه لم يقم أحد حســب عليم جبمع توجيه أيب عمــرو -- يف ماكن واحد . 6

ودراسته، مع أنه جدير بذلك ملا هل من ماكنة علمية.
 إضافة حبث يف توجيه القراءات يفيد املتخصصني يف هذا ابلاب من العلم.. 7
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خطة ابلحث

وقد اقتضت خطة هذا ابلحث أن تكون ىلع قســمني، تسبقهما مقدمة، وتمهيد، 
وتتبعهما خاتمة:

املقدمة: وتتضمن أهمية املوضوع، وأسباب اختياره، وخطة ابلحث، ومنهجه.
اتلمهيد: وبتضمن تعريف اتلوجيه لغة، واصطالحاً.

 القســم األول: )ترمجة أيب عمرو ابلــرصي، واتلعريف بقراءته، ودراســة توجيهه 
        للقراءات(، وحتته ثالثة مباحث:

املبحث األول: )ترمجة أيب عمرو ابلرصي(، وحتته ثالثة مطالب: 
املطلب األول: )مودله، واسمه، ونسبه، ونشأته(.

املطلب اثلاين: )شيوخه وتالميذه(.
املطلب اثلالث: )شمائله، وثناء العلماء عليه، ووفاته(.  
املبحث اثلاين: )اتلعريف بقراءة أيب عمرو(، وحتته مطلبان:

املطلب األول: )سنده يف القراءة وتالميذه(.
املطلب اثلاين: )ماكنة قراءته(.

املبحث اثلالث: )دراسة توجيه أيب عمرو للقراءات(، وحتته مطلبان. 
املطلب األول: )ممزيات توجيه أيب عمرو للقراءات(.

املطلب اثلاين: )مصادر أيب عمرو يف اتلوجيه(.
القسم اثلاين: )توجيه أيب عمرو مرتب اآليات حسب ورودها يف القرآن الكريم(.

اخلاتمة: وتتضمن أهم انلتائج.
الفهارس العلمية: ويه ىلع انلحو اآليت:

فهرس املصادر واملراجع.
فهرس املوضواعت.
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منهج ابلحث

وقد سلكت يف إخراج هذا ابلحث املنهج اآليت:
كتابة اآليات القرآنية بالرسم العثماين، وفق مصحف املدينة انلبوية.. 1
عزو القراءات ملن قرأ بها من القراء العرشة، وتوثيقها من مصادرها األصلية.. 2
بيان ما حيتاج إىل بيان من كالم أيب عمرو، وغريه.. 3
عزو اآليات لسورها بأرقامها يف منت ابلحث؛ خشية إثقاهل بكرثة اهلوامش.. 4
الرتمجة لألعالم الواردة يف ابلحث ترمجة خمترصة، سوى األعالم اليت يف قسم ادلراسة . 5

فلم أترجم هلا خشــية إثقــال ابلحث، وكذلك إذا اكن العلم مشــهوراً؛ اكلصحابة 
-رضوان اهلل عليهم- والقراء العرشة؛ لشهرتهم عند املشتغلني بعلم القراءات.

االلزتام بعالمات الرتقيم، وضبط ما حيتاج إىل ضبط.. 6
أصدر كالم أيب عمــرو يف اتلوجيه باآلية اليت فيها اللكمة املوجهة، ثم أتبعها بنقل . 7

توجيهه تللك اللكمة، ثم أعلق ىلع توجيهه إن رأيت أن ذلك رضوري.
ال أذكر اســم املؤلِّف اذلي أورد اتلوجيه يف بداية نقــل كالمه، مكتفيا عن ذلك . 8

لُّ بالسياق،  باإلحالة ىلع املصدر يف آخر الكالم، إال إذا اكن حذف اســم املؤلف ُيِ
فعندئذ أذكر اسمه.

أســلك املنهج االســتقرايئ يف مجع كالم أيب عمرو يف اتلوجيه، من كتب اتلفسري، . 9
واللغة، وعلوم القرآن، وغريها من الكتب اليت ذكرت توجيها هل بلعض القراءات.

تذييل ابلحث بالفهارس العلمية حسب ما هو مبني يف خطة ابلحث. . 10
وأســأل اهلل تبارك وتعاىل السداد يف القول والعمل، كما أسأهل أن جيعل هذا ابلحث 

خالصا لوجهه تعاىل، وأن ينفع به من قرأه.
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اتلمهيد

:
ً
تعريف اتلوجيه لغة واصطالحا

توجيه القراءات: مسند إضايف))( يتوقف تعريفه ىلع تعريف جزئيه))(؛ فذللك أبدأ 
بتعريف القراءات قبل تعريف اتلوجيه، فأقول:

القراءات: يف اللغة مجع قــراءة، ويه مصدر: قرأ يقرأ، إذا تال، يقال: قرأ فالن يقرأ 
اء، وقارئني، بمعىن تال))(.  قراءة، وقرآنا فهو قارئ، من قَرأة، وقُرَّ

أما القراءات اصطالحا: فقيل: )يه اختالف ألفاظ الويح املذكور يف كتابة احلروف، 
أو كيفياتها من ختفيف وتثقيل وغريهما())(. 

وقيل: يه: )علم بكيفية أداء لكمات القرآن واختالفها معزواً نلاقله())(.
ه«، وهل عدة معان يف اللغة، منها: مســتقبل  ه يوجِّ أما اتلوجيه: فهو لغة: مصدر »وجَّ

اليشء، وأوهل وما بدا منه، والسبيل املقصود من الكالم))(.
وأما اتلوجيه اصطالحا: فقيل: هو: )تبيني وجه ما ذهب إيله لك قارئ())(.

وقيل: هو: )إجياد وجه يف العربية ملا اختاره القارئ من ألفاظ اللغة، أو حالة إعرابية 
يف عنرص من عنارص الرتكيب())(.

المركب اإلضافي: هو ما ركب من مضاف، ومضاف إليه، ويدل جزؤه على جزء معناه، انظر: التعريفات ص:)0)،   )((
ومعجم الشامل في مصطلحات اللغة العربية ص: ))).

انظر: المعجم الوسيط ص: ))).   )((
انظر: لسان العرب: ))/))-0)، مادة: »قرأ«، والقاموس المحيط ص: ))، مادة: »قرأ«.  )((

البرهان في علوم القرآن: )/))).  )((
منجد المقرئين ص: 9).  )((

لسان العرب: ))/)))، مادة: »وجه«، والقاموس المحيط ص: 0))) مادة: »وجه«، والمعجم الوسيط: ص/))0).  )((
البرهان في علوم القرآن: )/9)).   )((

التوجيه اللغوي للقراءات القرآنية عند الفراء، ص: )).  )((
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القسم األول
ترمجة أيب عمرو ابلرصي، واتلعريف بقراءته، ودراسة توجيهه

وحتته ثالثة مباحث:
املبحث األول

ترمجة أيب عمرو ابلرصي

وحتته ثالثة مطالب:
ســيتناول الكالم يف هذا املبحث ترمجة أيب عمرو - رمحه اهلل تعاىل- دون اإلطالة 
يف ذكر لك ما يتصل به، وال سيما إذا علمنا أن الرتمجة أليب عمرو ترمجة وافية، حتتاج إىل 
مؤلَّف مستقل، وهو أمر ال يتسع هل حبث كهذا، وقد ألف الصويل كتابا مستقال يف أخبار 

.)((  أيب عمرو
املطلب األول: )مودله، واســمه، ونســبه، ونشــأته(: هو أبو عمرو، ابن العالء، بن 
عمار، بن العريان، بن عبد اهلل ابلرصي، قيل: إنه مازين، وقيل: من بين العنرب، وقيل: من 
بين حنيفة، وقد اختلف يف اســمه ىلع واحد وعرشين قوال، والراجح عند غري واحد من 
العلماء أن اسمه زبان بن العالء بن العريان، وأمه من بين حنيفة، ودل سنة: )))ه( وقيل: 
)0)ه( بمكة، ونشــأ بابلرصة ىلع خالف يف ذلك، وقرأ بمكــة، واملدينة، واكن إمام أهل 
ابلرصة يف القراءات، وانلحو، واللغة العربية، كما اكن من أرشاف العرب، ووجهائها، وقد 
مدحه الفرزدق، وغريه، وتصدر لإلقراء وتعليم العلم مدة من الزمن، واشتهر بالفصاحة، 

والصدق، وسعة العلم، وقد وثقه حيىي بن معني، وغريه))(.
املطلب اثلاين: )شــيوخه وتالميذه(: ســيتناول هذا املطلب إن شاء اهلل تعاىل ذكر 
بعض شــيوخ أيب عمرو يف غري القراءة، وذلك أن شيوخه يف القراءة سيأيت الكالم عليهم 

عند الكالم ىلع سنده يف القراءة.

انظر: وفيات األعيان: )/)))، وشذرات الذهب: )/9)).  )((
انظر: سير أعالم النبالء: )/)0)، والبلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة: )/))، وغاية النهاية: )/)))-9)).  )((
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  - أما شــيوخه: فمن املجمع عليه بني كتــب الرتاجم اليت ترمجت أليب عمرو
- أنــه قرأ ىلع عدد كبري من قراء عرصه، وعلمائه، وبعض شــيوخه - من الصحابة 
رضــوان اهلل عليهم، فقد حدث عن أنس بن مالك - -، وســمع من نافع موىل ابن 
عمر، وأيب صالح السمان، وأيب رجاء العطاردي وابن شهاب الزهري – رمحة اهلل ىلع اجلميع- 

وغري هؤالء كثري... وذكرت كتب الرتاجم أنه ليس يف القراء السبعة أكرث شيوخاً منه))(.
ر -- لإلقراء، واتلدريس، وأخذ عنه القراءات، واللغة  أما تالميذه: فقد تصدَّ

العربية، وغريهما مجع كبري من العلماء وغريهم.
 وقد كتب عنه الزييدي قريباً مــن ألف جمدل من العلم، ومألت دفاتره ابليت إىل 

السقف وهو ما قدر بعرشة آالف ورقة))(.
وممن اشــتهر بالقراءة عليه - غري من سريد ذكرهم يف الكالم ىلع قراءته-: سيبويه 
إمام انلحو والعباس بن الفضل، ويونس بن حبيب انلحوي، وأبو زيد األنصاري، وسالم 
ث عنه: شعبة، ومحاد بن زيد،  الطويل، وحممد بن احلســن بن أيب ســارة، كما أن ممن حدَّ
وأبو أســامة، وأخذ عنه األدب مجاعة منهم: أبو عبيــدة، واألصميع، وهارون بن موىس، 

وغري هؤالء كثري))(.
املطلب اثلالث: )شــمائله، وثناء العلماء عليه، ووفاتــه(: أمجعت كتب الرتاجم 
ىلع أن أبا عمــرو – - أحد أعالم األمة الكبار، ويكفيه رشفا كونه أحد القراء 
السبعة اذلين أمجعت األمة ىلع تليق قراءتهم بالقبول، ومن شمائله ادلالة ىلع فضله: أنه 
اكن شــديد اتلواضع، ومن كالمه اذلي يدل ىلع ذلك قوهل: إنما حنن فيمن مىض كبقل يف 

أصول خنل طوال ))(.
ومنها كذلك أنه اكن زاهداً يف ادلنيا، وقد نقش ىلع خاتمه: 

انظر: سير أعالم النبالء: )/)))، والبلغة فى تراجم أئمة النحو: )/))، وغاية النهاية: )/9)).  )((
انظر: سير أعالم النبالء: )/))). وغاية النهاية: )/90).  )((

انظر: سير أعالم النبالء: )/)0)، وغاية النهاية: )/9))-90).  )((
سير أعالم النبالء: )/)0)، والبلغة فى تراجم أئمة النحو: )/))،    )((
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ــِه َهمِّ ــَبُ 
ْ
ك

َ
أ ُدْنَيــاهُ   

ً
اْمـــرَأ ُغـــُرورَِوإِنَّ  ِبَْبـــِل  ِمْنَهـا  ُمْسَتْمــِسٌك 

َ
ل

كما اكن ُســنياً مدافعاً عن مذهب أهل الســنة، وقد وقعت بينه مناظرة يف الوعد 
والوعيد مع عمرو بن عبيد رأس املعزتلة، أفحمه فيها))(.   

وقــد تفرغ أبو عمرو –  – للعبادة، وجعل ىلع نفســه أن يتم يف لك ثالث 
حىت تويف))(.

واكن إذا دخل شهر رمضان لم ينشد بيت شعر حىت ينقيض))(.

أما ثناء العلماء عليــه: فقد أثىن عليه كثري من العلماء. يقول أبو عبيدة معمر بن 
املثىن عنه: اكن أبو عمرو أعلم انلاس بالقراءات، والعربية، والشعر، وأيام العرب، واكنت 
دفاتره ملء بيت إىل الســقف، ثم تنسك فأحرقها، واكنت اعمة أخباره عن أعراب أدركوا 
اجلاهلية، وقال حيىي بن معني فيه: ثقة، وقال أبو حاتم: ليس بِه بأس، وقال ابن اجلزري يف 

ترمجة أيب عمرو: واكن أعلم انلاس بالقرآن، والعربية، مع الصدق، واثلقة، والزهد))(.

وأما وفاته: فقد تويف -  - بالكوفة ســنة: ))))ه( وعمره: ) )) سنة(، وقيل 
يف وفاته غري ذلك))(.

وملا تــويف – - جاء يونس بن حبيــب انلحــوي إىل أوالده يعزيهم، فقال: 
نعزيكم وأنفسنا بمن ال نرى شــبها هل آخر الزمان، واهلل لو قسم علم أيب عمرو وزهده 

ه ما هو عليه))(. ىلع مئة إنسان لاكنوا لكهم علماء زهاداً، واهلل لو رآه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لََسَّ

وبهذا ينتــي هذا املبحث املتعلق برتمجة أيب عمرو ، ويليه املبحث املتعلق 
بقراءته وتوجيهه.

سير أعالم النبالء: )/09).    )((
انظر: سير أعالم النبالء: )/)))، وفوات الوفيات: )/))-9)، وغاية النهاية: )/)9).  )((

انظر: وفيات األعيان: )/))).   )((
انظر: سير أعالم النبالء: )/09)-0))، وغاية النهاية: )/9))، واألعالم: )).     )((

انظر: سير أعالم النبالء: )/)))، وفوات الوفيات: )/))-9)، وغاية النهاية: )/)9).  )((
انظر: غاية النهاية: )/)9).  )((
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املبحث اثلاين

اتلعريف بقراءة أيب عمرو

وحتته مطلبان:

املطلب األول: )ســنده يف القراءة، ورواته(: أما سنده يف القراءة: فقد أخذ القراءة 
عن أهل احلجاز، وأهل ابلرصة، وغريهم، ومن شــيوخه يف القراءة اذلين اشــتهر أنه أخذ 
عنهم القراءة عرضا وسمااع: سعيد بن جبري، وجماهد بن جرب، وحيىي بن يعمر، وعكرمة، 
وابن كثري، وأبو العايلة، واحلسن ابلرصي، و شيبة بن نصاح، واعصم بن أيب انلجود، وعبد 
  اهلل بن أيب إسحاق احلرضيم، كما أخذ عن كثري غري هؤالء ..، وتقدم أن أبا عمرو
قرأ ىلع مجع كبري من العلماء، وأن ابن اجلزري ذكر أنه ليس يف القراء السبعة أكرث شيوخا 

منه، كما تقدم أيضا أن بعض شيوخه من الصحابة رضوان اهلل عليهم))(.

يقول ابن جماهد - يف كالمه ىلع ســند أيب عمرو بعد أن ســاق السند إىل عبد اهلل 
بــن املبارك-، أنه قال: )قرأت ىلع أيب عمرو بن العــالء، وقرأ أبو عمرو ىلع جماهد، وقرأ 
يَبّ

ُ
يَبّ ريض اهلل تعاىل عنه، وقرأ أ

ُ
 جماهــد ىلع ابن عباس ، وقرأ ابن عبــاس ىلع أ

ىلع انليب ملسو هيلع هللا ىلص())(.

أما تالميذه يف القراءة: فقد أخذ عنه القراءة عدد كبري من القراء، واشتهرت قراءته 
من رواية حيىي بن املبارك الزييدي، اذلي قرأ عليه راويا أيب عمرو: ادلوري، والسويس، وقد 

ذكر ابن اجلزري طرق روايته يف النرش، فال نطيل بسد أسانيدها، مع وجودها فيه))(.

 يقول ابن اجلزري يف كالمه ىلع تالميذ أيب عمرو: )وعند أهل انلقل اشــتهر عنه 
سبعة عرش راويا: الزييدي، وشجاع، وعبد الوارث، والعباس بن الفضل، وسعيد بن أوس، 
وهارون األعور، واخلفاف وعبيد بن عقيل، وحسني اجلعيف، ويونس بن حبيب، واللؤلؤي، 

انظر: السبعة ص: ))-))، وغاية النهاية: )/)9)، والنشر: )/09).  )((
السبعة ص: )).   )((

النشر: )/)0)-0)).  )((
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وحمبوب، وخارجة، واجلهضيم وعصمة، واألصميع، وأبو جعفر الرؤايس.. ())(.
وقد اشــتهرت قراءته كما تقدم قبل قليل: من روايــة الزييدي عنه، وهو اذلي قرأ 

عليه: أبو عمر ادلوري، وأبوشعيب السويس قراءة أيب عمرو، وانترشت من روايتهما.
وقد أشــار الشــاطيب - - إىل اشــتهار قراءة أيب عمرو من طريق الزييدي، 

وراوييه ادلوري والسويس بقوهل:

َصـِريـُحُهْم َمــازِِنُّ 
ْ
ال اإِلَمــاُم  ـــا  مَّ

َ
َعـالَوَأ

ْ
ال هُ  ــَوادِلُ

َ
ف َرْصِي  ابلْ َعْمـٍرو  بُــو 

َ
أ

َسيَْبُه َيِيـِديِّ 
ْ
ال َيَْيـى  ـى 

َ
َعل ــاَض 

َ
ف
َ
الَأ

َّ
ُمَعل ُفــَراِت 

ْ
ال َعـْذِب 

ْ
بِال ْصـَبَح 

َ
ـأ

َ
ف

بُـو
َ
أ َوَصاِلُُهـْم  ورِي  الـدُّ ُعَمــَر  بُـو 

َ
َتَقبَّالَ)2(أ َعْنُه  وِسـيُّ  السُّ ُهـَو  ُشَعْيـٍب 

ولعل من ذكرت هم أشــهر شــيوخه، وتالميذه، ومن أراد االسزتادة فلريجع لكتب 
الرتاجم والطبقات.

املطلب اثلاين: )ماكنة قراءة أيب عمرو(: ال شــك أن قراءة أيب عمرو - - هلا 
يها  ماكنة عظيمة عنــد علماء األمة، في إحدى القراءات الــيت أمجعت األمة ىلع تلقِّ

بالقبول، والقراءة بها.
ومن األمور اليت أكسبتها هذه املاكنة ما يأيت:

أوالً: عنايتــه بالرواية: فأبو عمرو  هل عناية كبــرية بالرواية، فقد نقل غري 
 : واحد مــن أهل العلم عنه حضه ىلع عدم القراءة بما لم تــرد به الرواية، يقول
)لوال أنه ليس يل أن أقــرأ إال بما قرئ لقرأت حرف كذا كذا، وحرف كذا كذا ... وذكر 

حروفاً())(. 
وممــا يدل ىلع أهمية الروايــة عند أيب عمرو : ما ُذكر أن األصميع ســأهل عن 
،)((﴾  آيتني من سورة الصافات، متماثلتني يف اخلط رسماً، هما قوهل تعاىل: ﴿

النشر: )/9).  )((
حرز األماني ووجه التهاني ص: ).   )((

السبعة ص: ))، وسير أعالم النبالء: )/09)، وغاية النهاية: )/9)).   )((
سورة الصافات اآلية: ))، وقد ردت في عدة آيات من الصافات سوى هذا الموضع.   )((
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﴾))(، سأهل كيف يُعرف نطقهما؟ فقال هل: ما يُعرف ذلك إال أن يسمع  و﴿
من املشايخ األولني))(.

وهــذان األثران عن أيب عمرو – - يدالن ىلع أن القراءة عنده ال تؤخذ إال 
بالرواية من أفواه املشايخ األولني.

نَا﴾ ألن رسم اللكمتني 
ْ
نَا﴾ ﴿َوتََرك

ْ
وإنما وقع اللبس عند األصميع بني لكميت: ﴿َوَباَرك

واحد قبل ضبط املصاحف بالشــل، واأللفات املزيدة ضبطا، املحذوفة رسما؛ وذلك أن 
املصاحف اكنت يف رسم عثمان  جمردة من الشل والضبط))(.

: حســن اختياره من الروايات: فأبو عمرو حسن االختيار مما قرأ ىلع شيوخه، 
ً
ثانيــا

وذلك راجع لكرثة شيوخه كما تقدم، ولسعة علمه بلغة العرب اليت نزل بها القرآن.
يقول الزييدي مبيِّناً حســن اختيار أيب عمرو: )اكن أبو عمرو قد عرف القراءات، 
فقرأ من لك قراءة بأحسنها، وبما يتار العرب، وبما بلغه من لغة انليب ملسو هيلع هللا ىلص وجاء تصديقه 

.)(() يف كتاب اهلل
: ثناء العلماء ىلع قراءته: فقد أثىن غري واحد من العلماء ىلع قراءة أيب عمرو، 

ً
ثاثلــا

فعن سفيان بن عيينة قال: )رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف املنام، فقلت: يا رسول اهلل قد اختلفت 
يلعَّ القراءات، فبقراءة َمْن تأمرين أن أقرأ؟ فقال: اقرأ بقراءة أيب عمرو بن العالء())(.

وقال ابن جماهد: )وحدثونا عن وهب بن جرير، قال: قال يل شعبة: تمسك بقراءة أيب 
عمرو فإنها ستصري للناس أسناداً())(.

واآلثار يف هذا كثرية ولوال خشية اإلطالة ذلكرتها))(.

سورة الصافات اآلية: ))).   )((
السبعة ص: )).  )((

انظر: مناهل العرفان ص: )))-))).   )((
معرفة القراء الكبار: )/)0).  )((

السبعة ص: ))، وغاية النهاية: )/)9).  )((
غاية النهاية: )/9)).  )((

لالستزادة عن هذا الموضوع انظر: السبعة ص: ))-))، وغاية النهاية: )/90)-)9).  )((
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: تليق األمة هلا بالقبول: في إحدى القراءات اليت تلقتها األمة بالقبول وأمجعت 
ً
رابعا

عليها.
يقــول ابن اجلزري : - بعد نقل األثر املتقدم عن شــعبة- )قلت: وقد صح 
ما قاهل شــعبة - - فالقــراءة اليت عليها انلاس ايلوم بالشــام، واحلجاز، وايلمن، 
ومرص، يه قراءة أيب عمــرو، فال تكاد جتد أحداً يلقن القرآن إال ىلع حرفه، خاصة يف 

الفرش))(())(.
. وبهذا خنتم الكالم ىلع قراءة أيب عمرو

الفرش لغة البسط: وعند القراء: األحكام الخاصة ببعض الكلمات القرآنية المتفق عليها أوالمختلف فيها،   )((
انظر: تهذيب اللغة: ))/)))، ومصطلحات علم القراءات القرآنية ص: ))).

غاية النهاية: )/)9)، وانظر: السبعة ص: )).  )((
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املبحث اثلالث
توجيه أيب عمرو للقراءات

وحتته مطلبان:
سيتناول الكالم يف هذا املبحث دراسة توجيه أيب عمرو ، من خالل مسأتلني 
جوهريتني يف توجيهه، هما: ممزياته يف اتلوجيه، ومصادره فيه، وذلك يف املطلبني اتلايلني، 

وهما:
 –– املطلب األول: )مميات توجيه أيب عمرو للقراءات(: يتمزي توجيه أيب عمرو
للقراءات بممزيات عدة، قل أن تتوفر يف غريه ممن تكلم يف اتلوجيه، ومن أبرز تلك املمزيات 

ما ييل:
أوالً: كونه أحــد القراء اذلين أمجعت األمة ىلع تليق قراءتهــم بالقبول: وهو أمر 
ه القراءات وهو  يعطي توجيهه طعما خاصا عند املشــتغلني بهذا العلم؛ إذ ليس َمن وَجَّ

اعلم بها كمن وجهها وهو لم حيط بها علما.
: ســعة علمه بالقراءات وحســن اختياره فيها: فقد اكن  واسع العلم 

ً
ثانيا

بالقراءات وغريها من العلوم، كما اكن حسن االختيار فيها، وهو أمر يعطي توجيهه مزية 
خاصة، فاخلربة بالقراءات تعطي املوجه نواع من اإلحاطة بمعاين القراءات يف اآلية؛ لكون 

القراءات يوضح بعضها معاين بعض.
ويدل ىلع سعة علمه ما رواه األصميع، إذ قال: قال يل أبو عمرو بن العالء: »لو تهيأ 
أن أفرغ ما يف صدري من العلم يف صدرك لفعلت، ولقد حفظت يف علم القرآن أشياء، 

لو كتبت ما قدر األعمش ىلع محلها«))(.
: عنايته بالرواية: فقد نقل غري واحد من أهل العلم عنه عنايته بالرواية، وحضه 

ً
ثاثلا

عليها، كما تقدم ))(.
والعنايــة بالرواية أمر بالغ األهمية يف اتلوجيه؛ لكون صاحبها يوجه القراءات، ويف 

سير أعالم النبالء: )/09)، وغاية النهاية: )/9)).   )((
سير أعالم النبالء: )/09)، وغاية النهاية: )/9)).   )((
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نفســه أن القراءة ال تقبل إال بالرواية املتواترة، كما أن ذلــك جيعل املوجه يقوم بتوجيه 
القــراءة وهو يعلم أنها حجة ىلع اللغة وليس العكس، وقد نص ىلع ذلك غري واحد من 

أهل العلم))(.
: سعة علمه بعلوم العربية، ولغة العرب، وأشعارها، وغري ذلك من العلوم: وهو 

ً
رابعا

أمر بالغ األهمية يف توجيه القراءات؛ ألن مرجعية اتلوجيه لغوية بادلرجة األوىل.
ويدل ىلع ســعة علمه ما تقدم من قول أيب عبيدة فيه: »اكن أبو عمرو أعلم انلاس 

بالقراءات والعربية والشعر وأيام العرب«.
وقال األصميع: »سألت أبا عمرو عن ألف مسألة، فأجابين فيها بألف حجة«))(.

ومع ســعة علمه باللغة فلم يكن يأخذها دون انلظر فيها بنوع من انلقد، واتلثبت؛ 
وهلذا يروى عنه أنه قال: )لقد كرثت وجوه العرب حىت خشيت أن آخذ عن الحن حلناً())(.

: عنايته بالشــاهد اللغوي يف اتلوجيه: فأبو عمرو هل عناية كبرية بشواهد 
ً
خامســا

اتلوجيه من لغة العرب وهلذا تذكر املصادر عنه أنه قال: )طلب احلجاج بن يوسف اثلقيف 
أيب، فخرج منه هارباً إىل ايلمن فإنا لنسري بصحراء بايلمن إذ حلقنا الحق ينشد))(:

ـــ ْم
َ
ــَن األ ــُفــوُس ِم ــْكــرَهُ انلُّ ــَمــا تَ ــاِلُربَّ ــَق ــِع

ْ
ال ــلِّ  ــَح

َ
ك ــٌة  ــرَْج

َ
ف ـــــُه 

َ
ل رِ 

فقــال أيب: ما اخلرب؟ قال: مات احلجاج، قال أبو عمرو: فأنا بقوهل: »هل فَرَْجٌة« أشــد 
رسوراً مين بموت احلجاج..())(.

انظر: النشر: )/))، واإلتقان: )/9)).  )((
وفيات األعيان: )/))).   )((
الكشف والبيان: )/))).  )((

البيت ألمية بن الصلت من قصيدة له أولها قوله:    )((
وإلبراهيـم الموفـى بالنــذر       احتسابـا وحامــل األجــزال

انظر: الكتاب لسيبويه: )/09)، والصحاح للجوهري: )/))). ومعنى البيت: أن الشخص ربما كره أمرا وظن أن زواله   
في غاية الصعوبة، ثم ينفرج في أسرع من لمح البصر، وكأنه حل عقال الناقة في سرعة انتهائه وسهولة حله.

والشاهد في البيت قوله: »له فَرَْجٌة« حيث جاء على وزن »فَعلة« بفتح الفاء، وهو موافق للوجه اللغوي الذي   
﴾ سورة البقرة اآلية: 9)). ﴾ من قوله تعالى: ﴿ جاءت عليه قراءة أبي عمرو لـ ﴿

وفيات األعيان: )/))).  )((
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﴾ بالفتح))( من قول اهلل  وإنما فرح بقــوهل: )فرجة( ألن فيها توجيها لقراءته: ﴿
.)((﴾ تعاىل: ﴿

ويف روايــة أنه قال: )فلم أدر بأيهما أفرح، بموت احلجاج، أو بقوهل: »هل فَرجة«؛ ألين 
.)(()﴾ كنت أطلب شاهداً الختياري القراءة يف سورة ابلقرة: ﴿

وهذه القصة تدل ىلع مدى عناية أيب عمرو  بالشاهد اللغوي يف اتلوجيه؛ حيث 
ساوى الشاهد اللغوي هلذه القراءة عنده، موت احلجاج اذلي خرج هاربا منه هو وأبوه.

: اهتمامه بتوجيه القراءات اليت قرأ بها: فعندما يتتبع املرء توجيه أيب عمرو 
ً
سادســا

للقــراءات يدرك اهتمامه بتوجيه اختياره يف القراءات؛ فمن خالل هذا ابلحث اتضح يل 
أن أغلــب القراءات اليت وجهها يه قراءات قرأ بها، وتمثل اختياره يف القراءة بعد تلقيه 
هلا من شــيوخه، وهو أمر مهم؛ لكون صاحبه بعد أن ثبتت عنــده القراءة باتلواتر، َبنيَّ 

وجوهها اللغوية، فاكتملت بذلك الصورة عند القارئ بها.
ولكــن ذلك ال يعين أنه لــم يوجه غري قراءته، فقد تضمن هــذا ابلحث توجيهه 

بلعض القراءات اليت لم يقرأ بها، وبيانه وجوهها اللغوية.
  املطلــب اثلاين: )مصادر أيب عمرو يف اتلوجيه(: إن املتتبع لكالم أيب عمرو
يدرك جبالء أن مصادره يف اتلوجيه باإلضافة للقرآن الكريم، مصادر لغوية حبتة، فهو إما 
أن يوجه القراءة بقراءة متواترة، أو يوجهها بأن وجهها اللغوي من لغة العرب، أو يستشهد 

هلا بأشعارهم، وومن أمثلة ذلك ما يأيت:
أوالً: االستشــهاد بالقرآن يف اتلوجيه: ومن أمثلته ما ذكــر عند توجيه القراءتني 
﴾ ]الرعــد اآلية: ))[ فقد  ﴾))(: مــن قول اهلل تعاىل ﴿ يف: ﴿

 ،(((/( النشر:  انظر:  بضمها،  الباقون  وقرأ  الغين،  بفتح   ﴾ ﴿ جعفر:  وأبو  عمرو  وأبو  كثير  وابن  نافع  قرأ   )((
وإتحاف فضالء البشر ص: )0).

البقرة اآلية: 9)).  )((
نظم الدرر في تناسب اآليات والسور: )/)))-))).  )((

﴾ باإلفراد، وقرأ باقي العشرة بالجمع انظر: النشر: )/)))،  قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر: ﴿  )((
وإتحاف فضالء البشر ص: 0)).
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﴾ ]انلبأ:0)[))(. استشهد لقراءة اإلفراد بقول اهلل تعاىل: ﴿
فقد استشهد يف هذا املثال للقراءة املختلف فيها بني القراء بقراءة متفق عليها بينهم.

: استشهاده بكالم العرب: ومن أمثلة ذلك قوهل: »اإلداغم كالم العرب اذلي 
ً
ثانيــا

جيري ىلع ألسنتها، وال حيسنون غريه«))(.
فيف هذا املثال جزم يف توجيه اإلداغم بأنه لغة العرب اليت ال يعرفون غريها.

وال شــك أن هذا مبالغة منه يف االنتصار لإلداغم اذلي اشتهر يف قراءته، وإال فهو 
يعرف أن العرب نطقت باإلداغم وبالفك فل ذلك ثابت يف لغتها.

: الشعر: وهو مصدر كبري من مصادر أيب عمرو يف توجيه القراءات، وقد تقدم 
ً
ثاثلا

 ،﴾ قبل قليل أنه فرح فرحا شديدا بوجود شاهد من الشعر الختياره قراءة الفتح يف: ﴿
وسرتد أمثلة من استشهاده يف أثناء اتلوجيه إن شاء اهلل تعاىل.

: األسايلب العربية: في كذلك من مصادر اتلوجيه عند أيب عمرو، ومن أمثلة 
ً
رابعا

﴾))( من قول اهلل  ذلك ما تراه أيخ القارئ بعد قليل يف توجيهه قراءة اتلاء يف: ﴿
﴾ ]ابلقرة اآلية: ))[ بأنها ىلع املخاطبة. تعاىل: ﴿

وبهذا خنتم القســم األول من هذا ابلحث، وهو املتعلق برتمجة أيب عمرو، والكالم 
ىلع قراءته ودراســة توجيهه للقراءات، ويليه القسم اثلاين، وهو توجيهه للقراءات مرتباً 

حسب ورود اآليات املوجهة يف القرآن الكريم.

حجة القراءات ص: )))..  )((
النشر: )/))).  )((

النشر:  انظر:  الخطاب،  بالتاء على  العشرة  باقي  وقرأ  الغيب،  بالياء، على  والكسائي  ابن كثير وحمزة  قرأها   )((
)/)))، وإتحاف فضالء البشر ص: ))).
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القسم اثلاين
توجيه أيب عمرو مرتب اآليات حسب ورودها يف القرآن الكريم

ِي))(: 
﴾ ]الفاحتة: )[ قال حممد بن السَّ اآليــة األوىل: قال اهلل تعاىل: ﴿

مع ماِلاًك«))(. يِديِّني))( إَن َمِلاًك جيَْ قال أبو عمرو: »فيما أخْذتُه عن الزَيِ
فأبو عمرو هنا نقل كالم الزييديني أن »ملــاك« أعم من »مالك«، ولعل ذلك يرجع 
إىل مــا ذهب إيله بعض أهل العلم من أن »ملاك« أبلغ يف املدح من »مالك«؛ ألن لك ملك 

مالك، وليس لك مالك ملاك))(.
﴾ ]ابلقرة:  اآلية اثلانية: قــال اهلل تعاىل: ﴿
﴾))(-: »أال ترى أنه َجلَّ  ))[ قــال أبو عمرو - يف توجيه قراءة اتلاء يف قــوهل: ﴿

﴾ فدلت املخاطبة ىلع اتّلاء«))(. ُره قال: ﴿
ْ
ِذك

فقد وجه قراءة اتلاء هنا بأنها جاءت ىلع أسلوب املخاطبة، مستدال ذللك باخلطاب 
.﴾ يف قوهل تعاىل: ﴿

 ﴾ اآلية اثلاثلة: قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾))(: »ولم يعرف أهل اللغة فرقاً  ]ابلقرة: ))[ قال ابن اعدل))( يف توجيه القراءتني يف: ﴿

هو محمد بن السري بن سهل، أبو بكر بن السراج تلميذ المبرد، أحد أئمة العربية واألدب بغدادي ت: ))) ـه  )((
انظر: سير أعالم النبالء: ))/)))، واألعالم: )/))). 

أبا  اليزيدي تلميذ أبي عمرو، وقد اشتهرت هذه األسرة بالعلم، ولعل  المبارك  اليزيديون نسبة إلى يحيى بن   )((
عمرو أخذ عن بعضهم، انظر: المزهر في علوم اللغة: )/))).

المخصص: )/))).  )((
انظر: المحرر الوجيز: )/)).  )((

تقدم عزو القراءتين.  )((
مفاتيح الغيب: )/)0)، وانظر: الكشف والبيان: )/))).  )((

هو عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي، سراج الدين: مؤلف كتاب التفسير الكبير: »اللباب في علوم   )((
الكتاب« تويف بعد: 0)) ـهانظر: األعالم: )/)).

قرأها حمزة بفتح الهمزة وسكون السين من غير ألف، وقرأها باقي العشرة بضم الهمزة وألف بعد السين، انظر:   )((
النشر: )/)))، وإتحاف فضالء البشر ص: ))).
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ْسَى﴾ إال ما حاكه أبو عبيدة))( عن أيب عمرو بن العالء، فإنه قال: »ما 
َ
﴾ و﴿أ بــني ﴿

َسارى، وما اكن يف ايلد فهم األرْسى، ونقل بعضهم عنه الفرق بمعىن 
ُ
اكن يف الوثاق فهم األ

َسارَى«))(.
ُ
آخر، فقال: »ما جاء مستأرسا فهم األرسى، وما صار يف أيديهم، فهم األ

 وروي عــن أيب عمــرو أيضــا أنه قــال: )وإنمــا هذا كمــا تقول: ﴿ُســاَكَرى﴾
َرى﴾))(())(.

ْ
و﴿َسك

فأبو عمرو َبنيَّ يف هذا األثر معــىن القراءتني، موضحا أثر اختالف بناء الفعل يف 
اختالف املعىن عنده، فيف املثال األول وجه قراءة حذف األلف بأنها اسم هلم قبل أرسهم، 
وقراءة إثباته بأنها اســم هلم بعد األرس، ويف املثال اثلاين ذكر أن معناهما واحد، واستدل 

َرى﴾.
ْ
ذللك بقراءة متواترة خمتلف فيها بني القراء، يه: ﴿ُساَكَرى َوَسك

اآليــة الرابعة: قال اهلل تعاىل: ﴿
 ﴾ ﴾ ]ابلقــرة: )9)[ قال أبو عمــرو يف توجيه القراءتني يف: ﴿
 فُُســوٌق، أي: يشء ُيرج من احلج، ثم 

َ
وأخواتهــا))(: »الرفع بمعىن: فَاَل يَُكوُن َرفٌَث َوال

ابتدأ انليف فقال: ﴿َوالَ ِجَداَل﴾«))(.
ه قراءة الرفع بأنَّ »اكن« فيها تامة، مكتفية بمرفوعها، وأن قراءة الفتح  فأبو عمرو وجَّ

﴾ ىلع انليف. يف: ﴿

هو أبو عبيدة معمر بن المثنى، البصري، النحوي: من أئمة العلم واألدب واللغة، قرأ عليه هارون الرشيد بعض   )((
النبالء:  أعالم  وسير   ،(((-(((/( األعيان:  وفيات  انظر:  ذلك  غير  وقيل  0))ه،  ت:  نحو00)كتاب  وله  كتبه 

.(((-(((/9
اللباب في علوم الكتاب: )/)))، وفتح القدير للشواكني: )/)9.  )((

َرى﴾ بفتح السين وإسكان الكاف من غير ألف فيهما، وقرأ الباقون بضم 
ْ
قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿َسك  )((

السين وفتح الكاف وألف بعدها، انظر: النشر: )/)))، وإتحاف فضالء البشر ص:)9).
فتح القدير للشواكني: )/)9.  )((

﴾ وقرأ أبو جعفر مثل ذلك  قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالرفع والتنوين في ﴿  )((
في ﴿َوالَ ِجَداَل﴾، وقرأ باقي العشرة بالفتح من غير تنوين في المواضع الثالثة انظر: النشر: )/9))، وإتحاف 

فضالء البشر ص: ))).
إعراب القرآن للنحاس: )/)9)، واللباب في علوم الكتاب: )/99).  )((
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ومعىن كالمه أن »اكن« ىلع قراءة الرفع تامة، وإذا اكنت تامة فإنها تكتيف بمرفوعها 
فرتفعه ىلع أنه فاعل هلا، كما أشار إىل ذلك ابن مالك))(: يف األلفية بقوهل))(:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــــٍع يَْكَتِفـي.
ْ
َوُذو َتَمـاٍم َمـــــا بِـَرف

﴾ ]ابلقرة: )0)[. اآلية اخلامسة: قال اهلل تعاىل: ﴿
م: اإلْسالم، 

ْ
ل  قال أبو عمرو يف توجيه القراءتني يف: ﴿السلم﴾))( من هذه اآلية: »السِّ

م: الُمساملَة«))(.
ْ
ل والسَّ

فقد وجه القراءتني بأنهما خمتلفيت املعىن بســبب اختالف حركة السني، موضحا 
أن معىن قراءة الفتح »أدخلوا يف اإلســالم« وأن معىن قراءة الكس: »ادخلوا يف املســاملة 

واتركوا احلرب«. 
﴾ ]ابلقرة: )))[. اآلية السادسة: قال اهلل تعاىل: ﴿
ــَر﴾))(: »من قرأ:

ِّ
 قال أبو عمرو موجهاً قراءيت اتلخفيف، والتشــديد، يف: ﴿َفُتَذك

﴾ بالتشــديد، فهو مــن طريق اتلذكري بعد النســيان، تقول هلا:  ﴿
تذكرين يوم شــهدنا يف موضع كذا، وحبرضتنا فالن، أو فالنة، حىت تذكر الشهادة، ومن 
ْذَكَرتْها؛ ألنهما 

َ
قرأ: ﴿َفُتْذكَِر﴾، قال: إذا شــهدت املرأة ثم جاءت األخرى فشهدت معها أ

يقومان مقام رجل«))(.

هو أبو عبد اهلل، جمال الدين محمد بن عبد اهلل بن مالك الطائي الجياني أحد األئمة في علوم العربية، ولد   )((
في جيان باألندلس وانتقل إلى دمشق، من أشهر مؤلفاته: »األلفية« في النحو، ت: ))) ـهانظر: شذرات الذهب: 

)/)))، واألعالم: )/))).
شرح ابن عقيل: )/))).  )((

قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير والكسائي بفتح السين فيها، وقرأ الباقون بكسرها، انظر: النشر: )/)))، وإتحاف   )((
فضالء البشر ص: )0).

حجة القراءات، ص: 0))، والمخصص: )/)0).  )((
قرأ حمزة برفع الراء وقرأ الباقون بفتحها، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بإسكان الذال مع تخفيف الكاف   )((
ونصب الراء، وقرأ الباقون بفتح الذال مع تشديد الكاف ونصب الراء، انظر: النشر: )/)))، وإتحاف فضالء 

البشر ص: ))).
غريب الحديث: )/)9.  )((
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ر« اذلي هو عكس نيس، وأن الفعل  فقد بني أن الفعل ىلع قراءة التشديد أصله »ذكَّ
ىلع قراءة اتلخفيف مشتق من »أذكرتها« أي أنزتلها بانضمامها إيلها مزنلة اذلكر؛ لكون 

شهادة امرأتني تعدل شهادة رجل واحد. 

﴾ ]ابلقرة: )))[  اآلية السابعة: قال اهلل تعاىل: ﴿
قــال أبو عبيدة يف كالمه ىلع القراءتني يف: ﴿فرهان﴾))(: »قال أبو عمرو: الرِّهان يف اخليل 

م صاحب من بين عبد اهلل بن غطفان))(:
ُ
وأنشد قول َقْعنَب بن أ

َعـَدُن دونَهـا  وأمسـى  ُسعــاُد  قـْت عندها مـن قبلك الرُّهـُن«)3(بانَـْت 
ّ
وُغل

﴾))( للفصل  وقال أبو عمرو أيضا: )ال أعرف الرهــان إال يف اخليل، فقرأت: ﴿
بني الرهان يف اخليل، وبني مجع الرهن())(.

ه يف املثال الســابق قراءة املد: بأن معناها اخليل، ووجه قراءة القرص: بأنها  فقد وجَّ
مجع رهن، مبينا أنه قــرأ باملد للتفريق بني ما يدل ىلع اخليل، وما يدل ىلع غريها، فتفيد 

لك قراءة معىن غري معىن القراءة األخرى.

﴾ ]آل عمــران: ))[ قال أبو  اآليــة اثلامنة: قال اهلل تعاىل: ﴿

﴾ بضم الراء والهاء من غير ألف وقرأ الباقون بكسر الراء وفتح الهاء وألف  قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ﴿  )((
بعدها، انظر النشر: )/)))، وإتحاف فضالء البشر ص: ))).

هو قعنب بن ضمرة، من بني عبد اهلل بن غطفان: أحد شعراء العصر األموي، يقال له ابن أم صاحب ت: )9 ـه  )((
العرب:  لسان  انظر:  العلماء،  من  واحد  غير  له  عزاه  والبيت   .(0(/( واألعالم:   ،(((/(9 دمشق:  تاريخ  انظر: 

))/))) مادة: »رهن«، وتاج العروس: ))/)))..
وبانت: بعدت: وسعاد اسم امرأة، وعدن مدينة، وغلقت سدت والرهن جمع رهن. ومعنى غلقت الرهن أي: لم   

يستطع صاحبها استرجاعها لكون المرتهن استحقها.
ولعله أراد أن العرب أكثر ما تطلق الرهان على رهن الخيل، والرهن على غيرها مما يرتهن. انظر: لسان العرب:   

))/))). مادة »رهن«.
تاج العروس: ))/)))..  )((

عزو  في  قليل  قبل  تقدم  كما  الجمهور  قراءة  فهو  المد  وأما   ﴾ ﴿ يقرأ:  أنه  عمرو  أبي  عن  المتواتر   )((
القراءتين.

مفاتيح الغيب: )/))0)، وانظر: البحر المحيط ألبي حيان: )/0))، واللباب البن عادل: )/))9.  )((
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﴾ لاكنت »مثليكم«())(. ﴾))(: )لو اكنت ﴿ عمرو يف توجيه قراءة ايلاء يف ﴿
فقد وجه قــراءة ايلاء بأنه يلزم ىلع األخرى أن يقرأ »مثليكم« ىلع اخلطاب أيضا؛ 

يلكون الكالم ىلع سياق واحد.
﴾ بكاف  لكــن ذلك حمل نظر؛ إذ ال يلــزم من قراءة اتلــاء أن تقرأ ﴿
اخلطاب؛ ألنه يوجد خطاب أيضا يف أول اآلية، جاءت القراءة باتلاء مناســبة هل، هو قوهل 

﴾ اآلية فجرى أول الكالم فيها ىلع آخره))(.  تعاىل: ﴿
﴾ ]آل عمران: ))[  اآلية اتلاسعة: قال اهلل تعاىل: ﴿
نُتْم﴾ ))(: »األصل: أأنتم، فأبدل من اهلمزة األوىل 

َ
قال أبو عمرو يف توجيه القراءات يف ﴿َهاأ

هاء؛ ألنها أختها«))(. 
وروي عنه أيضاً أنه قال: »إنما يه »آنتم« ممدودة، فجعلوا ماكن اهلمزة هاء، والعرب 

تفعل هذا«))(.
ه القراءة بأن أصل اهلاء فيها همزة، ثم أبدلت تلك اهلمزة هاء ىلع لغة بعض  فقد وجَّ

العرب ممن يبدلون اهلمزة هاء.
ويه لغة صحيحة بلعض العرب، ومنها قول الشاعر))(: 

قرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب بتاء الخطاب، وقرأ الباقون بالياء على الغيبة، انظر: النشر: )/9))، وإتحاف فضالء   )((
البشر ص: 9)).

حجة القراءات ص: ))).  )((
انظر: الكشف لمكي: )/9))-0)).  )((

بين، وقرأ ورش من طرق األزرق بهمزة  بين  الهاء وهمزة مسهلة  بألف بعد  قالون وأبو عمرو وأبو جعفر:  قرأ   )((
المد للساكنين، كما أن لألزرق  الهاء مع  ألفا بعد  الهمزة  بإبدال  مسهلة كذلك من غير ألف، وله وجه آخر 
وجهاً ثالثاً هو إثبات األلف كقالون إال أنه مع المد المشبع، وله القصر في هذا الوجه لتغير الهمزة بالتسهيل، 
ولورش من طريق األصبهاني وجهان، أحدهما: كالوجه األول لألزرق، والثاني إثبات األلف كقالون، ولكهم مع 
التسهيل، ولقنبل عن ابن كثير تحقيق الهمزة مع حذف األلف على وزن فعلتم بخلف عنه، ولباقي القراء بما 
فيهم قنبل في وجهه الثاني تحقيق الهمزة مع ألف بعد الهاء، انظر: النشر: )/)))-)))، وإتحاف فضالء البشر 

ص: )))-))).
إعراب القرآن للنحاس: )/))).   )((

النشر: )/))).  )((
البيت عزاه أبو علي القالي ألعرابي من أبيات له قالها في بغض زوجته انظر: األمالي للقالي:: )/)).  )((
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َراَحـًة ِمنـِك  َرى 
َ
أ الَ  َحــْوالً  ُعْمــِرَثَمانِـنَي 

ْ
ال َاقَِيـُة 

َ
بل ْنَيـا  ادلُّ فِـي  ِهنَّـِك 

َ
ل

أي: إلنــِك... فأبدل اهلمزة هاء، كما يقولون: »هرقــت املاء« يف: »أرقت املاء«، وهو 
موجود يف كالم العرب))(. 

اآلية العارشة: قــال اهلل تعاىل: ﴿
 :)((﴾ ﴾ ]آل عمران: 9)[ قال أبو عمرو يف توجيه قراءة اتلخفيف يف: ﴿

﴾، ولم يقل: »تُدرِّسون« بالتشديد من اتلدريس«))(. »وتصديقها: ﴿
﴾ وهو حسن  فقد استدل  لقراءة اتلخفيف بمناسبتها للتخفيف يف: ﴿

ملا فيه من املطابقة بني الفعلني.
﴾؛ لكون  لكن ذلك ال يدل ىلع عدم مناسبة قراءة التشديد للتخفيف يف: ﴿
﴾؛  ﴾ مناســب لـ﴿ اتلعليم إنما يكون بعد اتلعلم، فقوهل: ﴿
إذ إنهم ما علَّموا حىت تعلموا ودرســوا، فقراءة التشديد متضمنة معىن قراءة اتلخفيف، 

وتزيد عليها أنهم علَّموا ما تعلموا فالوجهان صحيحان مجيالن))(.
اآلية الادية عرشة: قال اهلل تعاىل: ﴿

﴾))(: »ال يكون ﴾ ]آل عمــران: 9))[ قال أبو عمرو يف توجيــه القراءتني يف ﴿
﴾ بالتشديد إال كثريا من كثري، فأما واحد من واحد فيَِمزي ىلع معىن يعزل«))(. َ ﴿ُيَميِّ

ه قراءة التشــديد بأنها تدل ىلع اتلكثري، املســتفاد من صيغة اتلثقيل يف  فقد وجَّ
الفعل، كما وجه قراءة اتلخفيف بأنها تدل ىلع جمرد وقوع الفعل.

انظر: تهذيب اللغة: )/)))، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها: )/))).  )((
قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بضم التاء وفتح العين وكسر الالم مشددة، وقرأ باقي العشرة   )((

بفتح التاء والالم وإسكان العين مع التخفيف انظر: النشر: )/)))، وشرح الطيبة للنويري: )/)0).
حجة القراءات ص: )))، وفتح القدير للشواكني: )/))).  )((

حجة القراءات ص: )))، والموضح: )/)))-))).  )((
قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف بضم الياء األوىل وتشديد الياء الثانية، وقرأ باقي العشرة بفتح الياء األوىل   )((

وتخفيف الثانية، انظر: النشر: )/)))، وإتحاف فضالء البشر ص: )))-))).
حجة القراءات ص: )))-))).  )((



128

﴾  اآلية اثلانية عرشة: قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾))(: »قال أبو عمرو: والَكره  ]النســاء: 9)[ قال ابن زجنلة))( عند توجيه القراءتني يف ﴿

ما كرهته، والُكره ما اســتكرهت عليه، وحيتج يف ذلك بقول اهلل جل وعز: ﴿
﴾ ]ابلقرة: )))[))(.

فقد وجه القراءتني يف اآلية، مبينا أن الفتح يدل ىلع ما اكن من فعل الشخص، وأن 
الضم يدل ىلع ما اســتكرهه غريه ىلع فعله، مستدال ذللك بورود الضم - ال غري-، يف آية 
ابلقــرة اليت فيها ذكر القتال اذلي تكرهه انلفــس، لكنها تكون جمربة عليه يف بعض 

األحيان.

اآلية اثلاثلة عــرشة: قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾ ]النســاء: ))[ قال أبو عمــرو يف توجيه 
﴾))( أي أحصنهن  قراءة فتح الصاد))(: »الزوج حيصن املرأة واإلسالم، وكذلك: ﴿

األزواج واإلسالم...«))(.

ه أبو عمرو قــراءة فتح الصاد يف »املحصنات« بأن اإلحصان فيها مســند  فقد وجَّ
لغريهن، وذلك بأن اإلســالم أو الزوج هما الذلان أحصناهن، موضحاً أن اتلوجيه ينطبق 

.﴾ كذلك ىلع قراءة ضم اهلمزة وكس الصاد يف لكمة ﴿

فارس  ابن  على  قرأ  مالكيا،  قاضيا  كان  بالقراءات،  عالم  زرعة،  أبو  زنجلة،  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  هو   )((
ص: القراءات  وحجة   ،(((/( األعالم:  انظر:  )))ه.  سنة  بعد  تويف  القراءات«  »حجة  كتبه:  أشهر   من 

.(0-((
قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم الكاف وقرأ باقي العشرة بفتحها انظر: النشر: )/)))، وإتحاف فضالء البشر   )((

ص: 9)).
حجة القراءات ص: )9)-)9)..  )((

قرأ الكسائي بكسر الصاد في جميع القرآن غير الموضع األول في هذه السورة، وقرأ باقي العشرة بالفتح في   )((
جميع القرآن، انظر: النشر: )/)))، وإتحاف فضالء البشر ص:9)).

قرأ حمزة الكسائي وشعبة عن عاصم بفتح الهمزة والصاد، وقرأ باقي العشرة بضم الهمزة وكسر الصاد، انظر   )((
النشر: )/)))، وإتحاف فضالء البشر ص:0)).

حجة القراءات ص: )9)..  )((
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اآلية الرابعة عرشة: قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾))( قال:  ﴾ ]املائدة: 9)[ قــال أبو عمرو يف توجيه قراءة التشــديد يف: ﴿
دت ايلمني  دتم، ومعىن عقَّ دتــم، فكذا تقول َعقَّ دتم، أي: فكما تقول: َوكَّ ﴾ َوكَّ ﴿«

ووكدتها أن حيلف احلالف ىلع اليشء غري اغلط وال ناس«))(.

فقد بني يف توجيه قراءة التشــديد أن معناها وكدتــم، وأن صيغتها تدل ىلع عدم 
النسيان والغلط.

 ﴾ اآلية اخلامسة عرشة: قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾، قال أبو  ﴿« :)((﴾ ]األنعــام: )9[ قال انلحاس))( يف توجيه القراءتني يف: ﴿

﴾ ىلع الظرف«))(. عمرو: أي: وصلكم، و﴿

فقد بني يف هذا املثال أن معىن قراءة الضم انقطاع الوصل بينهم، وأن قراءة انلصب 
ىلع الظرف.

﴾ ]األنعام:  اآلية السادســة عرشة: قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾))(، قال: »قال أبو عمرو بن  )9)[ قــال ابن عطية يف كالمه ىلع القراءتني يف: ﴿

﴾، ولم يقل: فيها« ))(. ﴿ :
ُ

العالء: ويقوي هذه القراءَة قوهل

قرأ حمزة والكسائي وخلف وشعبة عن عاصم بالقصر والتخفيف، وقرأ ابن ذكوان بالتخفيف مع المد، وقرأ   )((
الباقون بالتشديد من غير ألف انظر: النشر: )/)9)، وإتحاف فضالء البشر ص: ))).

إعراب القرآن: )/)).. وزاد المسير: )/))).  )((
هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري، أبو جعفر النحاس المفسر األديب، من طبقة نفطويه وابن األنباري،   )((

ف في التفسير وغيره ت: ))) ـهانظر: سير أعالم النبالء: ))/)0)، واألعالم: )0).
ألَّ

 ،(9(/( النشر:  انظر  برفعها،  الباقون  وقرأ  النون،  بنصب  عاصم  عن  وحفص  والكسائي  جعفر  وأبو  نافع  قرأ   )((
وإتحاف فضالء البشر ص: 9)).

إعراب القرآن: )/))، ولسان العرب: ))/)).  )((
قرأ أبو جعفر وابن عامر بخلف عن هشام وشعبة بالتاء، وقرأ الباقون بما فيهم هشام في وجهه الثاني بالياء،   )((

انظر: النشر: )/99)-00)، وإتحاف فضالء البشر ص: )))-))).
إعراب القرآن للنحاس: )/00)، والمحرر الوجيز: )/)))، والبحر المحيط ألبي حيان: )/0))، واللباب في علوم   )((

الكتاب: )/))).
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﴾ ولم  وروي عن أيب عمرو أيضا أنه قال: »الوجه يكن بايلاء؛ لقوهل تعاىل: ﴿
يقل: فيها«))(. 

 فأبو عمرو يف املثالني الســابقني اســتدل لقراءة ايلاء بتذكري الضمري يف قوهل تعاىل:
﴾ موضحا أنه لم يقل: )فهم فيها( حىت تناسب قراءة اتلاء. ﴿

وهذا الكالم صحيح من حيث مناسبة ايلاء تلذكري الضمري يف »فيه«.
لكن قراءة اتلاء مناســبة ذللك أيضا؛ لكون الفعل مسنداً للجماعة، ويه احلمولة 

أو ما يف بطون األنعام.
ومناســبة ايلاء للتذكري يف »فيه« يه أن املراد وإن يكــن يشء من امليتات، أو إن 

يكن ما يف بطون األنعام ميتة فهم فيه رشاكء))(.
﴾ ]األعراف:  اآلية الســابعة عرشة: قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾))(: »وقال أبو عمرو بن العالء:  )))[ قــال ابن عطية يف كالمه ىلع القراءتني يف: ﴿

الرُّشد بضم الراء الصالح يف انلظر، والرََّشُد بفتحهما ادلين«))(.
فقد بنيَّ يف هذا املثال أثر اختالف القراءتني يف املعىن، موضحاً أن الفتح معناه وإن 

يروا ادلين، وأن الضم معناه وإن يروا الصالح.
 ﴾ اآلية اثلامنة عرشة: قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾))(: »قال أبو عمرو  ]األنفــال: 9[ قال انلحاس يف كالمه ىلع قــراءة كس ادلال يف: ﴿

فيه – كس ادلال-: أي أردف بعضهم بعضاً«))(.

حجة القراءات ص: )))..  )((
انظر: معاني القراءات ص: )))، والكشف لمكي: )/)).  )((

قرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح الراء والشين، وقرأ باقي العشرة بضم الراء وإسكان الشين، انظر النشر: )/)0)،   )((
وإتحاف فضالء البشر ص: 90).

المحرر الوجيز: )/)))، وانظر: معاني القرآن للنحاس: )/0)، والبحر المحيط ألبي حيان: )/))).  )((
قرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب بفتح الدال، وقرأ باقي العشرة بكسرها، انظر النشر: )/)0)، وإتحاف فضالء البشر   )((

ص: )9). 
إعراب القرآن للنحاس: )/))).  )((



131

فقد بني يف هذا املثال أن قــراءة كس ادلال تدل ىلع تعدي الفعل للمفعول، وذلك 
بكونهم أردف بعضهم بعضا.

﴾ ]األنفال:  اآلية اتلاسعة عرشة: قال اهلل تعاىل: ﴿
))[ قال اجلوهري: »والُعدوة والِعدوة: جانب الوادي، وحافته، قال اهلل تعاىل: ﴿

﴾ .. وقال أبو عمرو: الُعدوة والِعدوة))(: املاكن املرتفع«))(.
َ  أن معىن القراءتني واحــد، وهو املاكن املرتفع، وهو خمالف لقول  فقد َبنيَّ

اجلوهري اذلي تقدم قبل قليل حيث ذكر أن معناهما جانب الوادي.
 ﴾ اآلية العــرشون: قــال اهلل تعاىل: ﴿
]األنفال: ))[ قال أبو عمرو: »األرْسى هم اذلين جاؤوا مســتأرسين، واألســارى هم اذلين 

جاؤوا بالوثاق والسجن«))(.
وروي عنــه أيضاً أنه قال: »إذا اكن عند القتال فأرس القوم عدوهم فهم األرسى، فإذا 
ذهبت زمحة القتال فصاروا يف أيديهم فهم األسارى، وقال أيضا: ما اكن يف األيدي ويف السجن 

فإنها أسارى وما لم يكن يف األيدي وال يف السجن فقل ما شئت أرسى وأسارى«))(.
ه قراءة حذف األلف بأن معناها من جاء مســتأرسا، وقراءة املد بأن  فأبو عمرو وجَّ
معناها من وقعوا يف األرس، ويف املثال اثلاين ذكر أن األرسى حبذف األلف اسم هلم وقت 

القتال، وأن األسارى اسم هلم بعد أن تنتي احلرب ويقعوا يف األرس.
اآلية الاديــة والعرشون: قال اهلل تعاىل: ﴿

 :)((﴾ ﴾ ]اتلوبة: ))[ قال أبو عمــرو يف توجيه قراءة اتلوحيد يف: ﴿

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بكسر العين، وقرأ باقي العشرة بضمها انظر: النشر: )/)0)، وإتحاف فضالء   )((
البشر ص: )9).

الصحاح للجوهري: )/)))، وإصالح المنطق: )/))).  )((
الكليات للكفوى: ص: 9))، والمزهر في علوم اللغة: )/))).  )((

الحجة البن خالويه ص: )))، وحجة القراءات البن زنجلة ص: ))).  )((
النشر: )/09)، وإتحاف  انظر:  بالجمع،  الباقون  باإلفراد، وقرأ   ﴾ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: ﴿ قرأ   )((

فضالء البشر ص: )0).



132

﴾ ]اتلوبة: 9)[«))(. »وتصديقها قوهل: ﴿
فأبو عمرو استدل هنا لقراءة اإلفراد اليت قرأ بها باالتفاق ىلع اإلفراد يف قوهل تعاىل: 
﴾ فقد جاء فيها املســجد باإلفراد، ويه مما لــم يتلف القراء يف  ﴿

قراءته باإلفراد.
﴾ ]اتلوبة:  اآلية اثلانية والعــرشون: قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾))(: »كال الفريقني اكن مسيئاً، قوم  90[ قال أبو عمرو يف توجيه القراءتني يف: ﴿

﴾ وقوم ختلفوا  تكلفوا عذرا بابلاطل، وهم اذلين عناهم اهلل تعاىل بقوهل: ﴿
 عن غري تكلف عذر، فقعــدوا جرأة ىلع اهلل تعاىل، وهم املنافقون فأوعدهم اهلل بقوهل:

.)((»﴾ ﴿
فقد َبنيَّ أن قراءة التشــديد تــدل ىلع أنهم تكلفوا العذر بابلاطــل، وأن قراءة 
اتلخفيف تــدل ىلع أنهم قعدوا من غري عذر، بل وال تكلف عذر، وإنما جرأة ىلع اهلل 

وختلفاً عن رسوهل ملسو هيلع هللا ىلص، فأوعدهم اهلل العذاب األيلم ىلع ذلك.
اآليــة اثلاثلة والعرشون: قــال اهلل تعاىل: ﴿

﴾))( أي: مؤخرون  ﴾ ]اتلوبــة: )0)[ قال اجلوهري))(: )وقــرئ: ﴿
حــىت يزنل اهلل فيهم ما يريد، قــال أبو عمرو: هو مهموز، وأنشــد ذلي الرمة))(  يصف 

بيضة: 

حجة القراءات ص: )))..  )((
قرأ يعقوب الحضرمي بإسكان العين وتخفيف الذال، وقرأ باقي العشرة بفتح العين وتشديد الذال، انظر النشر:   )((

)/0))، وإتحاف فضالء البشر ص: )0).
.. تهذيب اللغة: )/)))، ومعالم التنزيل: )/)).  )((

هو إسماعيل بن حماد الجوهري، أبو نصر التركي أحد أئمة اللغة المشهورين، من أشهر كتبه: »الصحاح« ت:   )((
)9) ـهانظر: سير أعالم النبالء: ))/))، واألعالم: )/))).

النشر:  انظر  الباقون بغير همز،  بالهمز، وقرأ  ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب وشعبة عن عاصم:  قرأ   )((
)/)))، وإتحاف فضالء البشر ص: )0).

هو غيالن بن عقبة، ذو الرمة، شاعر من فحول الطبقة الثانية من الشعراء، شبب بمية المنقرية، أثنى غير واحد من   )((
النقاد والشعراء على شعره ت: ))) ـهانظر: وفيات األعيان: )/))-))، وسير أعالم النبالء: )/)))، واألعالم: )/))). 
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َها
ُ
َسلِيل وََحــيَّ  َمـاتَـْت  رِْجَئــْت 

ُ
أ 1(إَِذا  ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فأبــو عمرو ذكر يف هذا املثال أن أصل اللكمة »أرجأ« املهموز، وليس من »رجا« غري 
املهموز، واستدل ذللك ببيت غيالن، وهما لغتان، يقال: أرجأت األمر وأرجيته))(.

اآلية الرابعة والعرشون: قال اهلل تعاىل: ﴿
 :)((﴾ ﴾ ]هود: )0)[ قال القرطيب يف كالمه ىلع القراءتني يف: ﴿

شقوا«))(.
ُ
﴾ أن األول ﴿َشُقوا﴾ ولم يقل أ »وقال أبو عمرو: وادليلل ىلع أنه: ﴿

﴾ من  فقد اســتدلَّ  لقراءة فتح السني بســياق اآلية اليت قبلها ويه: ﴿
﴾ ]هود: )0)[ فقد جاء الفعل فيها مبنيا  قول اهلل تعاىل: ﴿

للفاعل، وهو اذلي جاءت عليه قراءة فتح السني يف ﴿َسِعُدوا﴾.

اآلية اخلامســة والعرشون: قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾))(: »قال أبــو عمرو بن العالء  ﴾ ]يوســف: )[ قال انلحاس يف كالمــه ىلع: ﴿

: أهل احلجاز ال يهمزون ﴿ُرْؤيَا﴾، وبكر وتميم تهمزها«))(.

ه اختالف القراءتني بأنه راجع الختالف لغات العرب يف اهلمز وتركه. فقد وجَّ

 ﴾ اآلية السادسة والعرشون: قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾))( قال أبو عمرو: »واتلأنيث  ]الرعد: )[ قال القرطيب يف كالمــه ىلع القراءتني يف: ﴿

الصحاح: )/)).  )((
انظر: معاني القراءات ص: 9)).  )((

قرأ حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف بضم السين، وقرأ الباقون بفتحها، انظر النشر: )/)))، وإتحاف   )((
فضالء البشر ص: ))). 

الجامع ألحكام: 9/)0)، وانظر: إعراب القرآن: )/)0).  )((
يبدل همزتها واوا أبو عمرو بخلف عنه، وورش من طريق األصبهاني وأبو جعفر، وكذلك حمزة إذا وقف عليها   )((

انظر: النشر: )/)0)-)0)، ))-)))، وإتحاف فضالء البشر ص: ))-))، 9).
إعراب القرآن: )/))).  )((

 ،(((/( النشر:  انظر:  التأنيث،  بالتاء على  الباقون  وقرأ  التذكير،  بالياء على  ابن عامر، وعاصم، ويعقوب  قرأ   )((
وإتحاف فضالء البشر ص: ))).
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﴾ ولم يقل بعضه«))(. أحسن؛ لقوهل: ﴿
فقد اســتدل أبو عمرو يف هذا املثال لقراءة اتلاء بموافقتها تلأنيث الضمري يف قوهل 
﴾، موضحاً أنه لم يقل: »بعضه« حىت يناسب قراءة ايلاء اليت جاءت  تعاىل: ﴿

ىلع اتلذكري.
لكــن ذلك ال يدل ىلع عدم حســن قراءة ايلاء؛ إذ جــاءت ردا للضمري ىلع مجيع 
املذكورات املتقدمة من القطع املتجاورات، واجلنات، وانلخيل، وغريها، ويه مجع، فيجوز 
أن يذكر الضمري مرااعة للجمع فيها، واملعىن ىلع هذه القراءة: يسىق املذكور بماء واحد))(.

﴾ ]الرعد: ))[،  اآلية الســابعة والعرشون: قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾))(: »ُعين به أبو جهل، وحجتهم قوهل:  قال أبو عمرو يف توجيه قراءة اإلفراد يف: ﴿

﴾ ]انلبأ اآلية:0)[))(. ﴿
فقد وجه أبو عمرو قراءة اإلفــراد بأن املراد بها اكفر واحد، هو أبو جهل لعنه اهلل، 

واستدل ذللك بآية متفق ىلع اإلفراد فيها.
اآلية اثلامنة والعرشون: قال اهلل تعاىل: ﴿

﴾ ]إبراهيــم: )[ قال أبو عمرو بــن العالء: »القراءة 
باخلفض))( ىلع اتلقديــم، واتلأخري، واتلقدير: رصاط اهلل العزيــز احلميد اذلي هل ما يف 

السموات())(.
ه قراءة اخلفض بأنها جاءت ىلع أحد أســايلب لغة العرب، وهو أســلوب  فقد وجَّ

اتلقديم واتلقدير يف الكالم، وهو يف القرآن الكريم ويف كالم العرب))(.

الجامع ألحكام القرآن: 9/)))، ومفاتيح الغيب: )/))))، وفتح القدير للشواكني: )/))).   )((
انظر: معاني القراءات ص: )))، وحجة القراءات ص: 9)).  )((

تقدم عزو القراءتين فيها.  )((
حجة القراءات ص: )))..  )((

قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر برفع الهاء، ومعهم رويس عن يعقوب في حالة االبتداء، وقرأ الباقون بالخفض   )((
بما فيهم رويس في حالة الوصل، انظر النشر: )/)))، وإتحاف فضالء البشر ص: ))).

مفاتيح الغيب: )/))))..  )((
انظر: إعراب القرآن للنحاس: )/)))، والكليات للكفوي: ص: )9).  )((
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 ﴾ اآلية اتلاســعة والعرشون: قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾))(: »قال أبو عمرو وأهل  ]انلحــل: )))[ قال اثلعليب))( يف كالمــه ىلع القراءتني يف: ﴿

ّيق بفتح الضاد الغم، والِضيق بالكس الشّدة«))(. ابلرصة: الضَّ
يُْق الشك..«))(. يْق املصدر، والضَّ يِّق اليشء الضيق، والضَّ وروي عنه أنه قال: »والضَّ

فأبو عمرو ذكر أن هناك فرقا بني القراءتــني يف املعىن، موضحا يف املثال األول أن 
يق بالفتح حمله الصدر، وبالكس الشــدة حيث وجدت، ويف املثال اثلاين: أنه بالفتح  الضَّ

اسم ملا ضاق، وبالكس مصدر ضاق يضيق، وأنه يطلق ىلع الشك أيضا.
وعليه فهو بالفتح الغم أو اليشء الضيق، وبالكس حيتمل أن يكون بمعىن الشدة، 

أو الشك، أو مصدر ضاق األمر يضيق ضيقا))(.
﴾ ]اإلرساء: ))[، قال ابن  اآلية اثلالثون: قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾))(: »قال أبو عمرو: وال يكون فيما نىه اهلل عنه  زجنلة يف كالمه ىلع القراءتني يف: ﴿

يشء حسن، فيكون سيئه مكروها«))(.
فأبو عمرو ذكر أن ما نىه اهلل عنه ال يكون فيه إال السيئ املكروه، ولعل هذا بيان 
منه الختياره قراءة اتلاء املنونة اليت قرأ بها، وتلقاها عن شــيوخه باتلواتر، لكن اتلعليل 
حمــل نظر؛ لكون الضمري ىلع قراءة اهلاء املضمومة راجــع للمذكورات املتقدمة؛ إذ فيها 
ما هو حســن حمبوب عند اهلل  كتوحيده، وكرب الوادلين، وفيها كذلك ما هو سيئ 

هو أحمد بن محمد الثعلبي، أبو إسحاق المفسر، من أهل نيسابور، من أشهر مؤلفاته: »الكشف والبيان في   )((
تفسير القرآن« ت: ))) ـهانظر: وفيات األعيان: )/9)، واألعالم: )/))).  

ص:  البشر  فضالء  وإتحاف   ،((9/( النشر:  انظر:  بفتحها،  العشرة  باقي  وقرأ  الضاد،  بكسر  كثير  ابن  قرأها   )((
.(((

الكشف والبيان: )/))، وحجة القراءات ص: )9).  )((
معاني القراءات ص: ))).  )((

انظر: لسان العرب: 0)/)0) مادة: »ضيق«.  )((
بفتح  العشرة:  باقي  بعدها مضمومة، وقرأ  الهمزة وهاء  وابن عامر: بضم  قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف   )((

الهمزة وتاء تأنيث منصوبة منونة، انظر: النشر: )/0))، وإتحاف فضالء البشر ص: )))-))). 
حجة القراءات ص: )0).  )((
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مكروه عند اهلل تعاىل، وهو اذلي دلت عليه قراءة اهلاء ىلع أنه مكروه))(. 

أما قراءة اتلاء املنونة فالضمري فيها راجع للمنهيات املكروهة عند اهلل تعاىل))(.

اآليــة الادية واثلالثون: قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾))(: »قال أبو  ﴾ ]الكهــف: ))[ قال ابن زجنلة يف توجيه القراءتني يف: ﴿
عمرو: ِمرفَق ايلد بكس امليم وفتح الفاء، وكذلك مرفق األمر مثل مرفق ايلد سواء«))(.

فأبــو عمرو ذكر يف هذا املثال أن املرفق ىلع قراءة كس امليم وفتح الفاء: يطلق ىلع 
مرفق ايلد، وىلع ما يرتفق به من األمور.

ولــم يتعرض ملعناه ىلع القراءة األخرى، وقد قيل إن الِمْرفق بكس امليم هو ِمْرفق 
ايلد، وبفتحها ما يرتفق به، وقيل إنهما لغتان فيجوز إطالق لك منهما ىلع اآلخر))(.

اآليــة اثلانية واثلالثون: قــال اهلل تعاىل: ﴿
 :)((﴾ ﴾ ]الكهــف: ))[ قال ابن زجنلة يف توجيه القراءتني يف: ﴿
»قال أبو عمــرو: الزاكية اليت لم تذنب قط، والزكية اليت أذنبــت ثم غفر هلا، وإنما قتل 

اخلرض))( صغرياً لم يبلغ احلنث«))(.

انظر: معاني القراءات ص: )))، وحجة القراءات ص: )0)، والموضح: )/))).  )((
معاني القراءات ص: ))).  )((

قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر: بفتح الميم وكسر الفاء، وقرأ باقي العشرة: بكسر الميم وفتح الفاء، انظر: النشر:   )((
)/)))، وإتحاف فضالء البشر ص: ))).

حجة القراءات ص: ))).  )((
انظر معاني القراءات ص: )))، والكشف: )/))).  )((

قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف وابن عامر وروح عن يعقوب: بحذف األلف بعد الزاي، وتشديد الياء، وقرأ   )((
باقي العشرة: بإثبات األلف وتخفف الياء، انظر: النشر: )/)))، وإتحاف فضالء البشر ص: 0)).

اختلف في اسمه على أقوال كثيرة، فقيل اسمه: الخضر بن آدم، وقيل: بليا بن ملكان، وقيل: غير ذلك، وكذلك   )((
القصة  معه  له  ووقعت  إليه،  رحل  الذي  موسى  هو صاحب  والخضر  اآلن،  إلى  بقائه  ويف  نبوته،  في  اختلف 

المذكورة في كتاب اهلل تعالى، انظر: تاريخ األمم والرسل والملوك: )/0))، والبداية والنهاية: )/)))- ))).
حجة القراءات ص: )))، والكشف والبيان: )/)))، ومفاتيح الغيب للرازى: )/))))، وتفسير السراج المنير:   )((

.(((/(
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فأبو عمرو بــنيَّ يف هذا املثال أثر اختالف القراءتــني يف معىن اآلية، موضحا أنه 
ىلع قراءة إثبات األلف تكون انلفس اليت قتل اخلرض نفسا لم تذنب، وكأنه يرجح هذا 
القــول بأن انلفس اليت قتل اخلرض لم تبلغ حــد اتللكيف، وأما ىلع قراءة حذف األلف 

فتكون انلفس أذنبت ثم تابت.

﴾ ]الكهف: ))[ قال  اآلية اثلاثلة واثلالثون: قال اهلل تعاىل: ﴿
 )(( )((﴾ ابن أيب مريم))(: »قال أبو عبيدة سمعت أبا عمرو بن العالء يقرأ: ﴿

فسأتله عنه، فقال: يه لغة فصيحة، وأنشد قول املمزق العبدي))(: 

 َجنـِب َغـْرزَِها
َ

ِـَذْت رِْجـِل إِل
َ

ـد ت
َ
ِق«)5(.َوق ُمَطرَّ

ْ
َقَطـاةِ ال

ْ
ُحـوِص ال

ْ
ف
ُ
أ
َ
 ك

ً
نَِسيفـا

َذ  ِ
َ

ه القراءة اليت أخذها عن شيوخه، واختار أن يقرأ بها بأنها من: »خت فأبو عمرو وجَّ
ِذت ماال، أي: كسبته، ويه بمعىن القراءة األخرى))(.

َ
ًْذا«، يقال: خت يتَْخُذ ختَ

اآلية الرابعة واثلالثون: قال اهلل تعاىل: ﴿

هو نصر بن علي الشيرازي الفارسي أبو عبد اهلل، المعروف بابن أبي مريم، خطيب شيراز، وعالمها، وأديبها   )((
في عصره، من مؤلفاته: »الموضح في القراءات الثمان«، تويف بعد: ))) ـهانظر: غاية النهاية: )/)))، واألعالم: 

..((/(
سورة الكهف اآلية: )).  )((

قرأ أبو عمرو وابن كثير، ويعقوب،: بفتح التاء وتخفيفها وكسر الخاء، وقرأ الباقون: بتشديد التاء، وفتح الخاء:   )((
انظر: النشر البن الجزري: )/)))، وإتحاف فضالء البشر للبّنَاء، ص: ))).

هو: الممزق: اسمه شاس بن نهار العبدي، شاعر جاهلي قديم من عبد القيس، لقب: الممزق، لقوله:   )((
ِق َمـــّزَ

ُ
ــا  أ ِنـــي  َولَّمَ

ْ
ْدِرك

َ
َ  فَـأ

ّ
نَْت آِكِلي      َوإاِل

َ
ُكواًل فَُكْن أ

ْ
إِْن ُكنُْت َمأ

فَ
ال يعرف تاريخ وفاته، على وجه التحديد، انظر: خزانة األدب: )/0))، واألعالم: )/))).  

والنسيف: أثر الكدم، أو أثر الحلبة من الركض، واألفحوص: حفرة القطاة التي تبرك فيها في التراب، والمطرق:   
مادة:   ،((0( القاموس: ص:  انظر:  بيضها،  تطريقا، حان خروج  القطاة  يقال: طرقت  بيضها،  التي حان خروج 

نسف، و: )0)، مادة: فحص، و: ))))، مادة: طرق.
ومعنى البيت: أنه لشدة ركضه لراحلته، أثَّر إلى جانب غرز الرحل، في جنبها أثرا، مثل حفرة القطاة، التي حان   

وضعها لبيضها، فهي تجتهد في الحفر؛ لتخفي بيضها عن الناس والهوام.
الموضح:)/))، )/)9).  )((

انظر: معاني القراءات لألزهري، ص: )))، ولسان العرب البن منظور: )/))).  )((
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﴾ ]الكهف: )9[ قــال أبو عمرو يف توجيه القراءتني يف 
د يف العني، والعرب تقول بعينه  دُّ اليشء احلاجز بينك وبني اليشء، والسُّ ﴾))(: »السَّ ﴿

﴾ ]يس: 9[))(. سدة بالرفع، واستدل ىلع ذلك بقوهل تعاىل: ﴿
ه أبو عمرو قراءة الفتح بأن املراد بها احلاجز بني الشيئني، وهو معىن مناسب  فقد وجَّ

لطلب القوم جعل حاجز بينهم وبني يأجوج ومأجوج.
ه قراءة الضم بأن العرب تطلقها ىلع عدم اإلبصار يف العني، واســتدل للمعىن  ووجَّ
﴾ مما يدل ىلع أن املراد  ذللك بقوهل بعد هذه اللكمة يف ســورة يس: ﴿

بها ما يكون يف العني.  
اآلية اخلامســة واثلالثون: قال اهلل تعاىل: ﴿

 »
ْ

﴾ ]مريم: ))[: قال ابن عطية بعد أن ذكر القراءتني يف: »ودلا«))( »وقال أبو عمرو: »ُودل
بضم الواو وسكون الالم العشرية والقوم«))(.

فأبو عمرو هنا وجه قراء الضم والســكون بأنها اسم للعشرية، ولم يتعرض تلوجيه 
القراءة األخرى.

﴾  اآلية السادسة واثلالثون: قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾ بكس ادلال))(، وقال أبو عمرو أيضا:  ]انلور: ))[ قال الشواكين))(: »قرأ أبو عمرو: ﴿

قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص وابن كثير وأبو عمرو: بفتح السين فيها، وقرأ باقي العشرة بضمها، انظر:   )((
النشر: )/)))، وإتحاف فضالء البشر ص: ))).

حجة القراءات ص: ))).  )((
قرأ حمزة والكسائي: بضم الواو وإسكان الالم فيها، وقرأ باقي العشرة: بفتح الواو والالم، انظر النشر: )/9))،   )((

وإتحاف فضالء البشر ص: 0)). 
المحرر الوجيز: )/))).  )((

هو محمد بن علي الشواكني: الفقيه المجتهد، أحد كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء، ويل القضاء، واكن يرى   )((
تحريم التقليد، ومؤلفاته كثيرة ت: 0))) ـهانظر: األعالم: )/)9). 

قرأها أبو عمرو والكسائي: بكسر الدال مع المد والهمز، وقرأها حمزة وشعبة عن عاصم: بضم الدال والمد   )((
والهمز، وقرأ باقي العشرة: بضم الدال وتشديد الياء من غير مد وال همز، انظر: النشر: )/9))، وإتحاف فضالء 

البشر ص: ))).
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لم أسمع أعرابيا يقول: إال كأنه كوكب ِدري بكس ادلال، أخذوه من درأت انلجوم تدرأ 
إذا اندفعت())(.

لت رجاًل من سعد بن بكر من أهل ذات ِعرق، فقلت: 
َ
بو عمرو أيضاً: »ســأ

َ
وقال أ

فصح انلاس«))(.
َ
رِّيَء، واكن من أ هذا الكوكب الضخم ما تسمونه ؟ قال: ادلِّ

ه قراءة اهلمز اليت قرأ بها بأنها من درأت انلجوم، إذا اندفعت، ووجهها  فأبو عمرو وجَّ
يف املثال اثلاين بأن العرب تسيم الكوكب الضخم بادلريء.

اآلية السابعة واثلالثون: قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾))(-: »وقد  ﴾ ]الفرقــان: ))[ قال انلحاس - يف كالمه ىلع قراءة ضم انلون يف: ﴿
تكلم يف هذه القــراءة انلحويون، وأمجعوا ىلع أن فتح انلــون أوىل، فقال أبو عمرو بن 
العالء: وعيىس بن عمر))( ال جيوز: ﴿ُنتََّخَذ﴾، قال أبو عمرو: لو اكنت ﴿ُنتََّخَذ﴾ حلذفت 

»من« اثلانية، فقلت: أن نُتخذ من دونك أويلاء«))(.

لكن قــول أيب عمرو وعيىس - رمحهما اهلل-: »ال جيــوز...« حمل نظر؛ ألن القراءة 
املتواترة ال جيوز ردها ملخالفتها لغة العرب – إن وجدت تلك املخالفة- وهلذا يقول احلافظ 
أبو عمرو ادلاين))(: »وأئمة القراء ال تعمل يف يشء من حروف القرآن ىلع األفىش يف اللغة، 
واألقيس يف العربية، بل ىلع األثبت يف األثر، واألصح يف انلقل، والرواية إذا ثبت عنهم لم 

فتح القدير للشواكني: )/)0).  )((
تاج العروس: )/))).  )((

قرأ أبو جعفر وحده من العشرة: بضم النون وفتح الخاء، وقرأ الباقون: بفتح النون وكسر الخاء، انظر النشر:   )((
)/0))، وإتحاف فضالء البشر ص: ))).

هو عيسى بن عمر الثقفي أحد أئمة اللغة، شيخ الخليل وسيبويه وأبي عمرو، ألف نحو سبعين كتاباً ت: 9))ه،   )((
انظر: سير أعالم النبالء: ))/0))، والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص: )).

إعراب القرآن للنحاس: )/)))..  )((
هو عثمان بن سعيد، أبو عمرو الداني، من موالي بني أمية: أحد حفاظ الحديث، واألئمة المشهورين في علوم   )((
القرآن ورواياته وتفسيره، ومؤلفاته كثيرة جدا ت: ))) ـهانظر: سير أعالم النبالء: ))/))-))، ومعرفة القراءة 

للذهبي: )/)0)-09)، وغاية النهاية: )/)0)-)0).
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يردها قياس عربية، وال فشو لغة؛ ألن القراءة سنة متبعة، يلزم قبوهلا، واملصري إيلها( ))(.

كما أن قــوهل: حلذفت »من« اثلانية حمل نظر أيضا؛ لكون »ِمن« هذه إما أن تكون 

يه وما بعدها يف حمل املفعول اثلاين لـ»نتخذ«، ومفعوهل األول: الضمري املسترت يف »نتخذ«، 

وإما أن تكون زائدة تلأكيد انليف، وتكون أويلاء حاال))(.

﴾ ]القصص: ))[  اآلية اثلامنة واثلالثون: قال اهلل تعاىل: ﴿

﴾))(: »قال أبو عمرو: واملراد من ذلك  قــال ابن زجنلة عند توجيه القراءتــني يف: ﴿

﴾ اكن الوجه أن يذكر املفعول فيقول: حىت  حىت ينرصف الراعء عن املاء، ولو اكن ﴿

يصدر الراعء ماشيتهم، فلما لم يذكر مع الفعل املفعول علم أنه غري واقع))(، وأنه ﴿

﴾ بمعىن ينرصفون عن املاء«))(.

فأبو عمرو هنا وجه قراءته بكون الفعل ثالثيا الزما، غري متعد للمفعول، واستدل 

ىلع ذلك بعدم ذكر املفعول بعد »يصدر«.

وهــو توجيه صحيح لقراءتــه، لكن الفعل ىلع القراءة األخــرى متعد للمفعول، 

ومفعوهل حمذوف دل عليه املقام، وتقديره: حىت يصدر الراعء ماشــيتهم، وَحْذُف املفعول 

إذا دل عليه السياق كثري يف القرآن ويف لغة العرب))(.

اآلية اتلاسعة واثلالثون: قال اهلل تعاىل: ﴿

﴾ ]الروم: ))[ قــال انلحاس: يف توجيــه القراءتني يف لكمة:

النشر: )/)).  )((
النشر: )/0))، وإتحاف فضالء البشر ص: ))).  )((

قرأها أبو عمرو وأبو جعفر وابن عامر: بفتح الياء وضم الدال، وقرأ باقي العشرة: بضم الياء وكسر الدال انظر:   )((
النشر: )/)))، وإتحاف فضالء البشر ص: ))).

أي: غير متعد، ألن الفعل الواقع يطلقه النحاة على الفعل المتعدي إلى المفعول: انظر: المفتاح في الصرف   )((
ص: )).

حجة القراءات ص: )))..  )((
انظر: حجة القراءات ص: )))، والكشف: )/)))، وأوضح المسالك على ألفية ابن مالك: )/))).  )((
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عف لغة تميم،  عف لغة أهل احلجاز، والضُّ ﴾))(: »وقال أبو عمرو بــن العالء: الضَّ ﴿
فأما اتلفريق بينهما فال يصح أعين يف املعىن«))(. 

فقد وجه يف هذا املثــال اختالف القراءتني باختالف لغات العرب يف انلطق بهذه 
اللكمة، موضحا أنه ال فرق بينهما يف املعىن.

اآلية األربعون: قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾))(: »قال أبو  ﴾ ]األحــزاب:0)[، قال اثلعليب: يف كالمه ىلع القــراءات يف: ﴿

.)((»﴾ عمرو: إنّما قرأت هذه وحدها بالتشديد؛ لقوهل: ﴿

وروي عن أيب عمرو أيضا أنه قال: »ضعَّفت اليشء إذا جعلته مثليه، وضاعفته إذا 
جعلته أمثاهل«))(.

﴾ يف اآلية،  فأبو عمرو يف املثال األول وجه قراءة التشديد بمناسبتها لقوهل: ﴿
ويف املثال اثلاين وجه القراءتني بأن التشديد يدل ىلع جعل اليشء مثلني، وأن اتلخفيف 

يدل ىلع جعل اليشء أضعافا.

اآليــة اإلحدى واألربعون: قال اهلل تعاىل: ﴿
 )((﴾ ﴾ ]ســبأ: ))[ قال ابن عطيــة: يف كالمه ىلع القراءتني يف: ﴿
»قال أبو عمرو: ال أعرف هلا اشــتقاقا، فأنا ال أهمزها؛ ألنها إن اكنت مما يهمز فقد جيوز يل 

قرأ شعبة عن عاصم وحفص بخلف عنه وحمزة: بفتح الضاد، وقرأ باقي العشرة: بضمها، انظر النشر: )/9))،   )((
وإتحاف فضالء البشر ص: ))).

إعراب القرآن: )/)9).  )((
بالتخفيف  العشرة:  باقي  وقرأ  األلف،  حذف  مع  بالتشديد  ويعقوب:  جعفر  وأبو  عامر  وابن  كثير  ابن  قرأها   )((

وإثبات األلف، انظر: النشر: )/)))، وإتحاف فضالء البشر ص: )0). الكشف والبيان: )/)).
الكشف والبيان: )/)).  )((

معالم التنزيل: )/))).  )((
قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر: بألف بعد السين من غير همزة، وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر وهشام عن ابن   )((
عامر بخلف عنه: بهمزة ساكنة، وقرأ الباقون بما فيهم هشام عن ابن عامر في وجهه الثاني: بهمزة مفتوحة انظر: 

النشر: )/)))، وإتحاف فضالء البشر ص: ))).
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ترك اهلمز فيما يهمز، وإن اكنت مما ال يهمز فقد احتطت؛ ألنه ال جيوز يل همز ما ال يهمز«))(.
وروي عن أيب عمرو أيضا أنه قال: »إن ترك اهلمز لغة قريش«))(.

فأبو عمرو وجه اختياره ترك اهلمز بأنه ال يعرف أصل هذه اللكمة، موضحاً أنه جيوز 
يف لغة العرب ترك همز املهموز، بينما ال جيوز فيها همز غري املهموز، وبني يف املثال اثلاين 

أن ترك اهلمز لغة قريش.
يه للقراءة بالسند املتواتر عن شيوخه. وال شك أن هذا لكه بعد تَلَقِّ

اآلية اثلانية واألربعون: قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾ بضم ايلاء وفتح  ﴾ ]فاطــر: ))[ قال ابــن زجنلة: »قرأ أبو عمــرو: ﴿
﴾، فاكن رد اللفظ ىلع  اخلاء))(، ىلع ما لم يســم فاعله، قال أبو عمــرو: لقوهل: ﴿

اللفظ أوىل من املخالفة«))(.
﴾ بموافقته الســياق يف: ه اختياره قراءة بناء الفعل للمفعول يف: ﴿  فقــد وجَّ

﴾ حيث جاء الفعل فيها مبنيا للمفعول أيضا. ﴿
اآلية اثلاثلة واألربعون: قال اهلل تعاىل: ﴿

﴾))( ىلع  ﴾ ]الزمــر: 9)[ قال ابن عطية: »وقرأ ابن كثري وأبو عمرو: ﴿
اسم الفاعل، بمعىن سلم من الرشكة فيه، قال أبو عمرو: معناه خالصا«))(.

اآلية الرابعة واألربعون: قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾))(: »قال أبو  ﴾ ]فصلــت: ))[ قال ابن زجنلة عند توجيه القراءتني يف: ﴿

المحرر الوجيز: )/)))، واللباب في علوم الكتاب: ))/)).   )((
النشر: )/))).  )((

انظر: النشر: )/90)، وإتحاف فضالء البشر ص: ))).  )((
حجة القراءات ص: )9).  )((

الباقون: بحذف األلف وفتح الالم انظر: السبعة ص: )))، والنشر: )/)))، وإتحاف فضالء البشر ص:  وقرأ   )((
.(((

المحرر الوجيز: )/)9).  )((
قرأها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف وشعبة: باإلفراد من غير ألف، وقرأها الباقون:    =  )((
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عمرو: ولو اكنت من ثمرات لاكنت من أكمامهن«))(.
ه قراءته باإلفراد بمناســبتها إلفراد الضمري يف لكمة »أكمامها« قائال: إنها لو  فقد وجَّ

اكنت ىلع اجلمع جلاء معها ضمري اإلناث.
لكــن كالمه حمل نظر؛ ألن املراد ىلع هذه القراءة مجع كبري من اثلمرات، وليس 

ثمرة واحدة فجاز ذللك توحيد الضمري لكونه يرجع إىل مجع))(.
﴾ ]حممد ملسو هيلع هللا ىلص: ))[  اآلية اخلامســة واألربعون: قــال اهلل تعاىل: ﴿
﴾))(: »قال أبو عمرو: إن الشــيطان ال  قــال ابن زجنلة عند توجبه القراءتني يف لكمة: ﴿
 ﴾ يميل ألحد، وحجته قوهل: ﴿

]آل عمران اآلية: )))[))(.

فأبو عمرو وجه قراءته بإســناد اإلمالء إىل اهلل ، مستشهدا ذللك بإسناده إيله 
يف آية آل عمران.

لكن قراءة اجلمهور ال تستلزم أن يكون اإلمالء من الشيطان، بل يكون املعىن 
أن الشيطان ســول هلم، واهلل  أمىل هلم، فيكون اإلمالء ىلع لكتا القراءتني من اهلل 
تعاىل، كما حيتمل أن يكون اإلمالء من الشــيطان، وذلك بوسوسته هلم مما دفعهم لطول 

األمل))(.
﴾ ]احلجرات:  اآلية السادسة واألربعون: قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾))(: »قال أبو عمرو بن العالء:  ))[ قــال ابن عطية يف كالمه ىلع قراءة الضم يف: ﴿

باأللف على الجمع، انظر: النشر: )/)))، وإتحاف فضالء البشر ص: 9)).  =
حجة القراءات ص: )))..  )((

حجة القراءات ص: 9))، والكشف: )/))).  )((
قرأها أبو عمرو: بضم الهمزة وكسر الالم وفتح الياء، وقرأها يعقوب مثل أبي عمرو لكنه سكن الياء، وقرأها   )((

باقي العشرة: بفتح الهمزة والالم، انظر: النشر: )/0))، وإتحاف فضالء البشر ص: )0)-)0).
حجة القراءات ص: )))..  )((

حجة القراءات ص: )))، والكشف: )/)))-))).  )((
قرأها يعقوب: بضم الميم، وقرأها باقي العشرة: بكسرها، انظر: النشر: )/0))، وإتحاف فضالء البشر ص: ))).  )((
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يه عربية..«))(.

اآلية السابعة واألربعون: قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾ قرصا))(، أي  ﴾ ]احلديــد: ))[ قال ابن زجنلة: »قرأ أبــو عمرو: ﴿
﴾ ]آل عمران: )))[،  جاءكم... قال أبو عمرو: وتصديقها يف آل عمران: ﴿

قال: فأصابكم وجاءكم سواء«))(.

فقد وجه قراءة القرص اليت قرأ بها بكون اإليتاء مرادف لإلصابة، مستشهدا ذللك 
بميجء اإلصابة مقابلة للفوات يف آل عمران. 

﴾ ]احلرش:  اآلية اثلامنة واألربعون: قــال اهلل تعاىل: ﴿
﴾))(: »قــال أبو عمرو: إنما اخرتت  )[ قال القرطــيب يف كالمه ىلع القراءتني يف: ﴿
التشــديد؛ ألن اإلخراب ترك اليشء خرابا بغري ساكن، وبنو انلضري لم يرتكوها خرابا، 

.)((»﴾ وإنما خربوها باهلدم، يؤيده قوهل تعاىل: ﴿

فبني يف هذا املثال اختيــاره اتلثقيل بكون اتلخفيف يدل ىلع ترك اليشء خرابا، 
بينما التشــديد يدل ىلع فعل اتلخريب، وهو ما قامت به بنو انلضري من ختريبهم للبيوت 

بأيديهم وأيدي املؤمنني.

وال شــك أن ذلك االختيار بعد تلقيه للقراءة عن شــيوخه، فهو اختيار مما قرأ به 
عليهم، وليس اختيارا جمردا من انلقل.

اآلية اتلاسعة واألربعون: قال اهلل تعاىل: ﴿

المحرر الوجيز: )/)))، والبحر المحيط ألبي حيان: )/))).  )((
انظر: النشر: )/)))، وإتحاف فضالء البشر: ))).  )((

حجة القراءات ص: )0)..  )((
 ،((( السبعة ص:  انظر:  الراء،  وكسر  الخاء  بإسكان  الباقون  وقرأ  الراء،  وتشديد  الخاء  بفتح  أبو عمرو  قرأها   )((

والنشر: )/)))، وإتحاف فضالء البشر ص: ))).
تفسير القرطبي: ))/)، والفائق في غريب الحديث: )/)))، واللباب في علوم الكتاب: ))/))). وفتح القدير   )((

للشواكني: )/))).
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 :)((﴾ ﴾ ]املنافقــون:0)[ قال ابن اجلوزي))( يف كالمــه ىلع القراءتني يف: ﴿
﴾، فذهبت الواو من اخلط، كما يكتب أبو جاد أجبد  »وقال أبو عمــرو: إنما يه ﴿

هجاء، وهكذا يقرؤها أبو عمرو( ))(.
ه قراءتــه بإثبات الواو بأن الواو حذفــت اختصارا، كما حتذف يف  فأبــو عمرو وجَّ

احلروف املقطعة.
اآلية اخلمسون: قال اهلل تعاىل: ﴿

﴾ بياء  ﴾، وقــد يقال: ﴿ ﴾ ]الطــالق: )[ قال الريض))(: »﴿
ســاكنة بعد األلف من غري همزة))(، كقراءة أيب عمرو والــزي، قال أبو عمرو: يه لغة 
قريش، كأنهم حذفوا ايلاء بعد اهلمزة، ثم أبدلوا اهلمزة ياء من غري قياس، ثم أسكنوا ايلاء 

إجراء للوصل جمرى الوقف«))(.
ه قراءته بإساكن ايلاء بأنها جاءت ىلع لغة قريش، موضحا أنهم أبدلوا اهلمزة  فقد وجَّ

ياء، ثم سكنوا تلك ايلاء إجراء للوصل جمرى الوقف.
﴾ ]نوح: ))[ قال  اآلية اإلحدى واخلمسون: قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾))(: »قال أبو عمرو: قوم كفروا ألف  القرطيب بعد ذكر القراءتني يف لكمــة: ﴿

عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي البغدادي، أبو الفرج العالم المؤرخ المفسر المحدث، مولده ووفاته   )((
ببغداد، له نحو ثالث مئة مصنف، ت: )9) ـهانظر: سير أعالم النبالء: ))/)))-)))، واألعالم: )/))).

ُكوَن{ بالواو ونصب النون، وقرأ الباقون: بجزم النون وحذف الواو، انظر: 
َ
قرأ أبو عمرو وحده من العشرة: }َوأ  )((

السبعة ص: )))، والنشر: )/90). 
زاد المسير: )/))).  )((

هو محمد بن الحسن الرضي اإلستراباذي، عالم بالعربية، من أهل طبرستان، من أشهر كتبه: »الوافية في شرح   )((
الكافية« تويف نحو: ))) ـهانظر: شذرات الذهب: )/)9)، واألعالم: )/)). 

وحقق  الياء،  بحذف  الباقون:  وقرأ  الهمزة،  بعد  ساكنة  بياء  وخلف:  والكسائي  وحمزة  وعاصم  عامر  ابن  قرأ   )((
الهمزة: قالون وقنبل ويعقوب، وسهلها ورش وأبو جعفر، واختلف عن أبي عمرو والبزي، فروي عنهما التسهيل،  

وروي عنهما إبدال الهمزة ياء ساكنة انظر: النشر: )/)))، وإتحاف فضالء البشر ص: ))).
شرح الرضي على الكافية: )/))، واللباب في علوم الكتاب: ))/99).   )((

قرأ أبو عمرو: ﴿َخَطايَاُهْم﴾: بفتح الطاء والياء وألف بعدهما، وقرأ الباقون بكسر الطاء وياء ساكنة بعدها وبعد   )((
الياء همزة مفتوحة وألف وتاء مكسورة، انظر: السبعة ص: )))، والنشر: )/)9).
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سنة فلم يكن هلم إال خطيات يريد أنَّ اخلطايا أكرث من اخلطيَّات«))(.
فأبو عمرو بنيَّ ســبب اختياره بكون وزن »فَعاىل« مجع كرثة، يدل ىلع كرثة ذنوب 

قوم نوح وهو أنسب عنده؛ لكونهم استمروا ىلع الكفر ألف سنة.
﴾ ]املدثر: ))[ قال ابن اعدل: »من  اآلية اثلانية واخلمسون: قال اهلل تعاىل: ﴿
قــرأ: ﴿َدبََر﴾))( فيعين أقبل، من قول العرب: دبر فالن، إذا جاء من خليف، قال أبو عمرو: 

ويه لغة قريش())(. 
ه القراءة اليت قرأ بها بأنها جاءت ىلع لغة قريش.  فقد وجَّ

﴾ ]القيامة: )[ قال الشواكين: »قرأ  اآلية اثلاثلة واخلمسون: قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾ بكس الراء))(، قال أبو عمرو بن العــالء والزجاج))( وغريهما: املعىن  اجلمهــور: ﴿

حتري، فلم يطرف..«))(.
فقد بنيَّ معىن قراءة كس الراء اليت قرأ بها بأن معناها حتري.

﴾ ]املرسالت: ))[ قال ابن زجنلة  اآلية الرابعة واخلمسون: قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾ بالواو وتشــديد  ﴾))(: »قال أبو عمرو: ﴿ عنــد توجيه القراءتني يف: ﴿

الجامع ألحكام القرآن: ))/))).  )((
﴾ بهمزة مفتوحة  قرأ نافع ويعقوب وحمزة وخلف وحفص عن عاصم: »إْذ« بإسكان الذال من غير ألف، و﴿  )((
وإسكان الدال، وقرأ الباقون: ﴿إَِذا﴾ بألف بعد الذال، و﴿َدبََر﴾ بفتح الدال من غير همزة، انظر: النشر: )/)9)، 

وإتحاف فضالء البشر ص: ))).
اللباب في علوم الكتاب: 9)/))، معالم التنزيل: )/)))، وتفسير السراج المنير: )/))).  )((

قرأها نافع وأبو جعفر: بفتح الراء، وقرأ باقي العشرة بكسرها، انظر: النشر: )/)9)، وإتحاف فضالء البشر ص:   )((
.(((

ابراهيم بن السري، أبو إسحاق الزجاج، عالم بالنحو واللغة بغدادي، كان يخرط الزجاج فلقب بالزجاج، وله   )((
مؤلفات كثيرة منها: »معاني القرآن« و«االشتقاق« ت: ))) ـهانظر: سير أعالم النبالء: ))/)))- والبلغة في تراجم 

أئمة النحو: )/).
فتح القدير للشواكني: )/))).  )((

قرأ أبو عمرو بواو مضمومة مع تشديد القاف، وقرأ ابن وردان وابن جماز بخلف عنه بالواو وتخفيف القاف،   )((
وقرأ الباقون بما فيهم ابن جماز عن أبي جعفر في وجهه الثاني بالهمز والتشديد، انظر: النشر: )/)9)-)9)، 

وإتحاف فضالء البشر ص: ))).
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القاف ىلع األصل؛ ألنها ُفعِّلّت من الوقت، مثل قوهل: ووفيت لك نفس«))(.
فأبو عمرو بني ســبب اختياره الواو بعد تلقيها من شــيوخه بأن اللكمة مشتقة من 

الوقت مثل: و»فيت«.
﴾ ]انلازاعت: ))[ قال ابن عطية  اآلية اخلامســة واخلمسون: قال تعاىل: ﴿
﴾))(: »قال أبو عمرو بن العالء: »انلاخرة«: اليت لم تنخر  يف كالمه ىلع القراءتني يف: ﴿

بعد، وانلخرة: اليت قد بليت«))(.
فقد بنيَّ أثر اختالف القراءتني يف املعىن، وأن معىن قراءة إثبات األلف أنها لم ُتبَْل 

بعُد، ومعىن قراءة حذفها أنها بليت فعال.
﴾ ]انلــازاعت: ))[ قال  اآلية السادســة واخلمســون: قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾))(: »قال أبو عمــرو بن العالء: معىن قراءة  الشــواكين يف كالمه ىلع القراءتني يف: ﴿

اتلخفيف تكون زكيا مؤمنا، ومعىن قراءة التشديد الصدقة«))(
فأبو عمرو بنيَّ وَْجَه قراءة اتلخفيف بأن معناها تزكية انلفس، وقراءة التشديد بأن 

معناها دفع الزاكة ويه اليت عناها بالصدقة.
 ﴾ اآلية الســابعة واخلمســون: قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾))(: »قال أبو عمرو: ﴿قَدر﴾  ]الفجــر: ))[ قال القرطيب يف كالمه ىلع القراءتني يف: ﴿

.)((»﴾ ر مشدداً: هو أن يعطيه ما يكفيه، ولو فعل به ذلك ما قال: ﴿ ، و قدَّ أي: قرتَّ

حجة القراءات ص: ))).  )((
قرأ شعبة عن عاصم وحمزة والكسائي بخلف عن الدوري وخلف ورويس عن يعقوب بألف بعد النون، وقرأ   )((

باقي العشرة بغير ألف، انظر: النشر:)/)9)، وإتحاف فضالء البشر ص: 0)).
المحرر الوجيز: )/)0). فتح القدير للشواكني: )/))).  )((

قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب بتشديد الزاي، وقرأ باقي العشرة بتخفيفها، انظر: النشر: )/)9)، وإتحاف   )((
فضالء البشر ص: 0))-))).

فتح القدير للشواكني: )/))).  )((
قرأ ابن عامر وأبو جعفر: بتشديد الدال فيها، وقرأ الباقون بتخفيفها، انظر: النشر: )/99)، وإتحاف فضالء البشر   )((

ص: ))).
الجامع ألحكام القرآن: 0)/)).  )((
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فأبــو عمرو بنيَّ أثر اختالف بناء الفعل يف معىن القراءتني، موضحا أن معىن قراءة 
اتلخفيــف اتلقتري ومعىن قراءة التشــديد أن يعطيه ما يكفيــه، موضحا ميله لقراءة 

اتلخفيف؛ مستدال ذللك بكونه لو أعطاه ما يكفيه ملا قال إن ربه أهانه.
لكن هذا االســتنتاج حمل نظر؛ ألن كثريا من العلماء ذكروا أنهما لغتان يف هذا 
﴾ مناسبا للكتا القراءتني  الفعل، معناهما اتلقتري، واتلضييق، وعليه فيكون قوهل: ﴿

ويكون معناهما واحدا))(. 
﴾ ]ابلدل: ))- اآلية اثلامنة واخلمســون: قال اهلل تعاىل: ﴿ * 
))[ قال ابن زجنلة عند توجيه القراءتني يف هذه اآلية: »قرأ ابن كثري وأبو عمرو والكسايئ: 

﴾))( نسق  ﴾ نصب مفعول بها، ﴿ ﴾ بفتح الاكف، جعلوه فعال ماضيا، ﴿ ﴿
﴾ تقول العرب فككت األســري والرهن أفكــه فاك، فاملصدر ىلع لفظ املايض،  ىلع ﴿
﴾ ]ابلدل اآليــة: ))[ يقول ملا اكن  قال أبو عمــرو: وتصديقه قوهل تعاىل: ﴿
﴾ فعال، وجب أن يكون املعطوف عليه مثله، تقول: أفال فعل، ثم قال، معناه:  ﴿

.)((»﴾ ﴾، فاكن ﴿ فهال ﴿  * 
ه قراءته بأنهــا من باب عطف الفعل ىلع الفعل،  فأبــو عمرو بني يف هذا املثال وجَّ
وليســت من باب عطف املصدر، مرجحا ذلك بميجء مجلة بعد ذلك فيها فعل يه قوهل: 

.﴾ ﴿
﴾ ]القدر: )[ قال ابن  اآلية اتلاسعة واخلمسون: قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾))(: »أبو عمرو: املطِلع بالكس: املوضع اذلي  اجلوزي يف كالمه ىلع القراءتني يف: ﴿

تطلع فيه، واملطلَع بالفتح: الطلوع«))(.

انظر معاني القراءات ص: )))، وحجة القراءات ص: )))، والكشف: )/0)).  )((
﴾ بكسر الهمزة، وألف بعد العين، ورفع  ﴾ و﴿َرَقبٍَة﴾ بالجر، و﴿

ُ
وقرأ باقي العشرة: برفع الكاف من ﴿فَّك  )((

الميم منونة، انظر: النشر: )/00)، وإتحاف فضالء البشر ص: ))).
حجة القراءات ص: )))..  )((

وإتحاف فضالء   ،(0(/( النشر:  انظر:  بفتحها،  العشرة:  باقي  وقرأ  الالم،  العاشر:بكسر  الكسائي وخلف  قرأ   )((
البشر ص: )9).

زاد المسير: )/))).   )((
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فقد بنيَّ يف هذا املثال أثر اختالف اللكمة يف معناها.
وبهذا نصل إىل نهاية توجيه أيب عمرو ابلرصي بلعض وجوه القراءات اليت يس اهلل 

يل الوقوف عليها، وتليه خاتمة ابلحث، نسأل اهلل اتلوفيق.



150

خاتمة ابلحث

يف نهاية هذا ابلحث كما يف بدايته، فإين أمحد اهلل  ىلع أن وفقين وأاعنين ىلع 
إكماهل ثم إين أذكر يف هذه اخلاتمة األمور اليت توصلت إيلها من خالهل.

أوالً: أن علم توجيه القراءات نشأ يف وقت مبكر إىل جانب علم القراءات.
: أن أبا عمرو  من العلماء اذليــن اهتموا بتوجيه القراءات، وخصوصا 

ً
ثانيا

اليت اختار القراءة بها، بعد تلقيها عن شيوخه.
: أن مرجعية علم توجيه القراءات مرجعية لغوية بادلرجة األوىل؛ وهلذا نلحظ 

ً
ثاثلا

أن أبا عمرو مهتم يف توجيهه ببيان الوجوه اللغوية للقراءات.
: أن العلماء تنبهوا ألهمية توجيه القــراءات قبل عرص اتلدوين، فأبو عمرو 

ً
رابعــا

 اعش بني القرنني األول واثلاين، وجند عنده هذا االهتمام باتلوجيه، وقد ســبقه 
إىل ذلك بعض الصحابة رضوان اهلل عليهم وبعض اتلابعني رمحهم اهلل))(.

: أن مصادر اتلوجيــه لم تتغري عما اكنت عليــه يف العرص األول؛ فكتب 
ً
خامســا

اتلوجيه قديمها وحديثها ال يزال أغلب توجيهها يدور ىلع توجيه القراءة بلغة عربية، أو 
بأسلوب لغوي، أو ببيت شعر أو بقراءة متفق عليها لقراءة خمتلف فيها.

. وهذه األمور موجودة يف توجيه أيب عمرو
ولعل هذه يه أهم األمور املســتخلصة من هذا ابلحث وصىل اهلل وسلم ىلع سيد 

خلقه حممد وىلع آهل وصحبه.

انظر: الكشف: )/))، والموضح: )/)).    )((
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أوضح املســالك ىلع ألفية ابن مالك: لعبد اهلل بن يوسف بن هشام األنصاري ط: . 9
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