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 امللخص

 احلمد هلل, والصالة والسالم عىل رسول اهلل, وبعد.

فهذا البحث عبارة عن مجع روايات يف علوم القراءات لإلمام أيب بكر ابن 

هـ( من كتابه املصاحف )املفقود( من مظاهنا يف عدة  823األنباري املتوىف سنة )

للسيوطي, وكنز  كتب؛ كزاد املسري البن اجلوزي, واجلامع للقرطبي, والدر املنثور

العامل للمتقي اهلندي وغريها, أحلُت إليها يف ثنايا البحث, وقمُت بتوثيق هذه 

النصوص وخترجيها ودراستها دراسة وافية, وجعلُتها يف ستة عناوين مرتًبا فيها 

, وقراءات ×الروايات تسلسليًّا, وهي: مجع القرآن وترتيبه, وقراءات النبي 

قراءات بعض التابعني, واملطاعن يف القرآن. وقد بعض الصحابة, ومصاحفهم, و

عن بعض الروايات التي ليس هلا تعلق هبذه العناوين  -بعد اجلمع-أعرضُت 

ْدُت للموضوع بنبذة عن كتاب املصاحف البن  املحددة خشية اإلطالة, ومهَّ

األنباري, وترمجُت للمؤلف برتمجة موجزة, ثم خلصُت يف النهاية إىل جمموعة من 

 اط واملقرتحات ختمُت هبا البحث, وباهلل التوفيق.النق
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 املقدمة

احلمد هلل رب العاملني, والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني, وأشهد 

أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له إله األولني واآلخرين, وأشهد أن حممًدا عبده 

 ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه أمجعني, وبعد.

, وهو مجع -فيام أعلم-فهذا املوضوع يف نظري أنه بكر مل يطرق من قبل 

روايات ابن األنباري من كتاب املصاحف املفقود وتوثيقها وخترجيها ودراستها, 

وحديس أن هذا الكتاب حيتاج إىل مزيد من العناية يف البحث عنه ألمهية ما اشتمل 

نصوصه ورواياته التي أدرجت عليه من موضوعات هامة تبيَّنت يل بعد مجع بعض 

خشية اإلطالة. وقد يوجد  -بعد مجعه-جزًءا منها هنا, وأعرضت عن الباقي 

الكتاب ضمن جمموعات جمهويل املؤلف, فكم من كتاب ُحِكم بفقده وعثر عليه 

من ال يبحث عنه وخرج إىل النور, ال سيام أن هذا الكتاب كان موجوًدا إىل عصور 

هـ(, والقرطبي  795بارشة كلٌّ من ابن اجلوزي املتوىف سنة )متأخرة, فقد نقل عنه م

ح باسمه  966هـ( والسيوطي املتوىف سنة ) 156املتوىف سنة ) هـ(, بل ورصَّ

)املصاحف( يف كثري من املواضع مما يدل عىل بقائه كاماًل إىل هناية القرن التاسع, 

 واهلل أعلم.

ونصـوص ابـن األنبـاري يف  وما قمُت به هنا حماولة مني جلمع بعض روايـات

هذا الكتاب الذي فقد اجلزء األكـ  منـه مـن بطـون الكتـب األخـرد, كـزاد املسـري 

البن اجلوزي, واجلامع للقرطبي والبحر املحيط أليب حيان والدر املنثور للسـيوطي 

وغريهــا. وقســمتها حســب موضــوعات الروايــات, وأعرضــت عــن موضــوعات 

والتفسـري والناسـو واملنسـوغ وغريهـا خشـية  أخرد مثل ما يتعلق بفضائل القـرآن
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اإلطالة, وكام هو معلوم أن مجع املتفرق أحد جماالت التأليف والبحث, بل هـو مـن 

 أنفعها يف هذه العصور املتأخرة, واهلل أعلم.

 :املوضوع اختيار أسباب
 املصاحف كتاب من األنباري ابن ومجع روايات لتتبع دعتني التي األسباب

 :منها, ةكثري ودراستها

وسالمة عقيدته وصحة  ,قدره وجاللة, األنباري العلمية ابن مكانة .6

 .وفاته تقدم مع, منهجه

القيمة العلمية ألقواله وتأثريه الواضح عىل من أتى بعده من املؤلفني, فقد  .2

فا  , بل إن بعض املؤلفني -بكرس الالم-نقل من كتبه ما يزيد عن ثالثني مؤلِّ

ص أسلوبه يف املحاججة واملقارعة ومغالبة كالرازي والزخمرشي والق رطبي تقمَّ

 اخلصم, فلم يأخذوا أسلوب الفنقلة إال منه.

 كتاب يف األنباري ابن اإلمام سطَّره ما عىل والوقوف االطِّالع يف الرغبة .8

 .منه لضبطه وإتقانه واإلفادة واحد مكان يف ومجعه املصاحف,

 التصدي يف منها لإلفادة وضوعاتامل هذه ملثل القرآنية املكتبة احتياج شدة .4

 يف التشكيك حتاول وذات األصول القديمة التي املعارصة املغرضة الدعوات جلميع

وهذه بعض موضوعات كتاب  .العثامين ورسمه وقراءاته وترتيبه ومجعه القرآن

 املصاحف املفقود.

األخرد  الكتب من النصوص والروايات هذه تتبع عىل الباحثني حتفيز .7

 ليأخذ, العامل مكتبات يف الكتاب هذا عن البحث أو, ا واحلكم عليهاودراسته

 .اإلسالمية وتتيرس اإلفادة منه املكتبة يف مكانه

 العثامين وقراءاته ورسمه وفضائله الكريم بالقرآن النصوص هذه اتصال .1
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 .مبارًشا اّتصاالً  واملنسوغ ورد بعض املطاعن والناسو التفسري مناحي وبعض

معم  من عىل أقف فلم, -فيام أعلم-املوضوع  هذا يف كارواالبت اجلدة .5  مجم

 .أعلم واهلل, املصاحف عىل منوال ما عملته هنا كتاب من األنباري ابن أقوال

 :الدراسات السابقة
هذا, وإن كنت مسبوًقا بالعديد من الباحثني يناهز عددهم نيًفا وعرشين باحًثا 

ري وحتقيق بعض تراثه, وال أرد املكان يف دراسة شخصية اإلمام أيب بكر ابن األنبا

يتسع هنا لرسد أسامئهم مجيًعا وبيان أعامهلم مع اطالعي عىل أكثرها, وال أرغب يف 

عت أقالمهم يف تناول املؤلف وإخراج تراثه,  اختزال بعضهم وترك الباقي, فقد تنوَّ

 كل حسب منهجه ومسايرة خطته ومقصد بحثه, غري أن هذا املوضوع الذي طرقته

ن عىل صفحته مل أقف عىل من سبقني إليه بعمل قد استود عىل  بالعنوان املدوَّ

سوقه, وخرج للقراء لقطف ثامر خمرجاته بالصورة التي قصدت إخراجه هبا, وإن 

كان فضيلة الدكتور / فرج بن فريح العويف قد أشار يف ملتقى أهل التفسري أنه قد 

, وزودين ببعض ما يتعلق بموضوعي, مجع شيًئا من ذلك, فكان بيني وبينه اتصال

 واهلل من وراء القصد واهلادي إىل سواء السبيل.

 :خطة البحث
ــا تقتضــيه  ــن املناســب وم ــت م ــة املوضــوع رأي ــات-طبيع ــد مجــع الرواي , بع

ـــة, وفهرســـني  ـــلني, وخا  ـــد, وفص ـــث إىل مقدمـــة, و هي ـــذا البح ـــم ه أن ُيقس

 ألهم املصادر واملوضوعات.

ا رسيًعا عن أمهية املوضوع وسبب اختياره, والدراسات : أملْحُت فيهفاملقدمة

 السابقة, وذكرُت خطتي ومنهجي فيه.

 : كتبُت فيها نبذة موجزة عن كتاب املصاحف البن األنباري.التمهيدوفقرة 
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ا برتمجة ابن األنباري؛ مؤلف كتاب املصاحف, والفصل األول : جعلته خاصًّ

أنه ال خيفى عىل فطنة القارئ ما وقد تعمدت االختصار حسب اإلمكان, لعلمي 

 تقتضيه طبيعة هذه األبحاث من االختصار وعدم اإلطالة.

 وحيتوي هذا الفصل عىل مخسة مباحث, رتبتها عىل النحو اآليت:

 املبحث األول: اسمه ونسبه وكنيته ومولده.

 ب(. -املبحث الثاين: شيوخه وتالميذه بفقرتني؛ )أ 

 ليه.املبحث الثالث: ثناء العلامء ع

 املبحث الرابع: مؤلفاته.

 املبحث اخلامس: وفاته.

نُت له بـ الفصل الثاين: نْوم  كتاب من رواياتوهو مدار البحث, فقد عم

 . «األنباري البن املصاحف

ومن الطبيعي أن يكون تقسيم هذا الفصل بحسب موضوع الروايات, 

 فجعلته ستة مباحث معنوًنا لكل مبحث عىل النحو اآليت:

 األول: مجع القرآن وترتيبه. املبحث

 .×املبحث الثاين: قراءات النبي 
 املبحث الثالث: قراءات بعض الصحابة.

 املبحث الرابع: مصاحف بعض الصحابة.

 املبحث اخلامس: قراءات بعض التابعني.

 املبحث السادس: املطاعن يف القرآن.

م جعلت ثم أردفت باخلا ة التي أدرجت فيها أهم النتائج والتوصيات, ث

فهرسني, أحدمها ألهم املصادر واملراجع, واآلخر للموضوعات خدمًة للناظر يف 

 هذا العمل. ومن اهلل وحده أستمد العون, فهو حسبي ونعم املعني.
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 :منهجي يف البحث
قصدُت يف هذا البحث أن أوقف القارئ, عىل بعض روايات ونصوص 

تلك الروايات من زاد  اإلمام ابن األنباري من كتاب املصاحف, وذلك بجمع

املسري البن اجلوزي واجلامع للقرطبي والبحر املحيط أليب حيان والدر املنثور 

للسيوطي وكنز العامل وغريها ودراستها, إذ ال حيلة لنا سواها, حيث إن كتاب 

املصاحف قد ُعدَّ من كتب العلم التي سطت عليها عاديات الدهر, فأصبح أثًرا بعد 

وصول إليه إال من خالل املقتطفات التي سطرها بعض املؤلفني عني, وال سبيل لل

 نقاًل عن هذا الكتاب. وقد سلكت فيه املنهج اآليت:

مجعُت كل رواية أو نصٍّ ُذكر أنه من كتاب املصاحف البن األنباري من  -6

 مظاهنا من عدة كتب أحلت إليها يف اهلوامش ال يسع املكان لرسدها هنا.

بعض الروايات التي جعلت هلا عناوين حمددة اقترصت بعد اجلمع عىل  -2

 وأعرضت عن الباقي خشية اإلطالة يف البحث.

وجعلتها  -حيث إهنا خمتلفة املوضوعات-فرزت هذه الروايات املختارة  -8

حتت ستة  عناوين, وأعرضت عام له تعلق بنزول القرآن, وفضائله, والتفسري, 

 والناسو واملنسوغ, وغريها.

بأرقام تسلسلية ضمن عناوين املباحث العامة رتبت هذه الروايات  -4

 حسب تعلق وارتباط بعضها ببعض عىل ترتيب سور القرآن وآياته.

ما مجعته حتت كل مبحث ال يعني استيعاب مجيع الروايات فيه, وإنام هو  -7

 ما توافر لدي مما ُنصَّ عليه أنه من كتاب املصاحف, وهو نزر يسري منه, واهلل أعلم.

الواردة يف الروايات املدرجة سواًء املتواترة منها أو عزوت القراءات  -1

 الشاذ مع التنويع يف املصادر مع توجيه بعض أوجه القراءات بشكل خمترص.
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التزمت الرسم العثامين يف القراءات املتواترة, وكتبت الشاذة برسم  -5

 خمتلف للتمييز.

جت األحاديث وحكمت عىل اآلثار من خالل أسانيدها من الكتب  -3 خرَّ

األخرد بنقل أقوال العلامء يف احلكم عليها وعىل رواهتا مع االجتهاد والدقة يف 

 ذلك.

وثَّقت األقوال بالرجوع إىل كتب قائليها أو إىل مظاهنا يف الكتب األخرد  -9

 ما وجدت إىل ذلك سبياًل.

حُت يف بعض املسائل حسب معطيات البحث  -61 ترمجت لألعالم ورجَّ

 مع بيان الباعث عىل ذلك.

بفهرس ألهم املصادر واملوضوعات بعد أن أردفت باخلا ة  ختمت -66

 التي ضمنتها أهم النتائج والتوصيات, وباهلل التوفيق.
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 التمهيد

 نبذٌة موجزٌة عن كتاب املصاحف البن األنباري

احلديث عن تفاصيل كتاب معنيَّ وإعطاء القارئ صورًة كاملًة عن مضمون 

وضوعاته قد تكون متعذرة إذا كان الكتاب قد ُعدَّ ضمن ما ُفقد من الرتاث م

اإلسالمي, وذلك ألن الوصف الكامل ألي كتاب يتطلب قراءته ومعرفة ترتيبه 

 والنظر يف ثنايا صفحاته وفحص املسائل العلمية فيه, وهذا متعذر علينا هنا.

ىل مجلة من نصوص هذا الوقوف ع -وله احلمد واملنة-ولكن قد يرس اهلل لنا 

الكتاب التي أدرجها العلامء يف مؤلفاهتم نقاًل عنه ما يلمح وبشكل كبري إىل 

مضمون الكتاب, ويعطي فكرة واضحة عن موضوعاته خصوًصا إذا عرفنا أن 

مع عدم القطع -اإلمام ابن األنباري يسمي مؤلفاته بام يدل عىل املضمون غالًبا 

تشعب احلديث واسرتسل املؤلف فساقه ذلك إىل , فقد يكون قد -بذلك أحياًنا

الدخول يف جزئيات وتفريعات ال تكون مقصودًة يف التأليف أصالًة, وهذا حيصل 

 مع كل مؤلف خصوًصا إذا كان غزير العلم واسع االطالع.

فكتاب املصاحف البن األنباري يدل عىل كثرة علم مؤلفه وسعة اطالعه وتعدد 

هذا الكتاب ويظهر أنه كبري احلجم ومل يفقد كاماًل بل  فنونه, فقد تعددت موضوعات

هـ( 516)ت بقي بعض أجزائه. وقد ذكر هذا الكتاب له كلٌّ من ابن هشام 
(1)

, 

هـ( 966)ت والسيوطي 
 

يف أكثر من مخسة عرش موضًعا من كتابه الدر املنثور
(2)

, 
هـ( 6847)ت والكتاين 

(3)
. 

الدين عبد  يياألستاذ الدكتور حم وقد سبقني يف اإلشارة إىل ذلك كلٌّ من

                                       
 (.874ينظر مغني اللبيب )ص  (6)

 , وغريها(.41, 89, 87, 69, 63, 61, 68, 62, 66, 61, 6ينظر الدر املنثور ) (2)

 (.79ينظر الرسالة املستطرفة )ص  (8)
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وذكر السيوطي »الرمحن رمضان حمقق كتاب إيضاح الوقف واالبتداء حيث قال: 

يف غري موضع من كتابه الدر املنثور أن البن األنباري كتاًبا يف الرسم اسمه 

,«املصاحف, وكان يرجع إليه لالستشهاد واالحتجاج
(1)

والدكتور فرج بن فريح  

جهود أيب بكر ابن األنباري يف التفسري وعلوم القرآن »حته العويف يف أطرو

,«الكريم
(2 )

دين الباحث  فقد أفدت منها كثرًيا فيام يتعلق هبذا املوضوع كام زوَّ

 ببعض الروايات التي سبق له مجعها.

وكثرًيا ما يقرن السيوطي يف الدر املنثور بني كتاب املصاحف البن أيب داود 

ي, وأحياًنا مع كتاب املصاحف البن أشته, فيقول: أخرج واملصاحف البن األنبار

ابن أيب داود وابن األنباري كالمها يف املصاحف, وأحياًنا يقول: أخرج ابن 

األنباري وابن أشته يف املصاحف,
(3)

مما يدل عىل بقاء الكتاب كاماًل إىل زمن  

 السيوطي يف أوائل القرن العارش اهلجري.

ًرا, فال وجود  وكتاب املصاحف من مجلة ما ُفقد من تآليف ابن األنباري مؤخَّ

اف فهارس املكتبات ولكن الذي ظهر يل  له هبذا االسم فيام وقفت عليه من كشَّ

وملن سبقني من الباحثني
(4)

أن كتايب مرسوم اخلط 
(5)

واملقطوع واملوصول 
(6)

ان   ُيعدَّ

مل يذكرا من أجزاء صغرية من كتاب املصاحف الكبري, بدليل أن هذين الكتابني 

مجلة تآليف أيب بكر ابن األنباري عند متقدمي املؤلفني مع القطع بأهنام له, والسبب 

                                       
 .(82ينظر: إيضاح الوقف واالبتداء, مقدمة املحقق )ص   (6)

 فسري وعلوم القرآن الكريم, الفصل األول.ينظر: جهود أيب بكر ابن األنباري يف الت  (2)

 (.279, 6/41ينظر: الدر املنثور )  (8)

ينظر: أطروحة جهود أيب بكر ابن األنباري يف التفسري وعلوم القرآن الكريم, للدكتور فرج بن فريح  (4)

 العويف, الباب األول الفصل األول.

( مصورة عن مكتبة 2/ف6419ينة املنورة برقم )ينظر: فهرس خمطوطات مكتبة اجلامعة اإلسالمية باملد (7)

 /ب(.11 – 71ضمن جمموع من ) 4761(, رسم خط القرآن /م 259رضا برامبور, برقم )

/ب( ضمن حمتويات مكتبة رضا برامبور باهلند, أخرج 25-67يقع الكتاب ضمن جمموع من ) (1)

 قارئ عىل املزيد عنهام هناك. هـ, فيمكن اطالع ال 6416الكتابني: أ. د / امتياز عيل عريش عام 
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لكوهنام مل يكونا منفصلني عن كتاب املصاحف )األم( بل مها بعض  -واهلل أعلم-

أبوابه وأجزائه, ومل يشتهر آنذاك عن ابن األنباري تأليف خاص مستقل يف 

ًرا موضوعهام, بل مها ضمن موضوع ات كتاب املصاحف, مع أهنام معدودان مؤخَّ

يف فهارس املكتبات ضمن تآليف ابن األنباري, وحديس أنه عندما فقدت أجزاء 

ا من نسبة هذه اجلزئيات املتبقية له ليس  اكبرية من الكتاب )املصاحف( مل جيدو بدًّ

 عىل أهنا مؤلفات مستقلة, واهلل أعلم.

يه يف رسم الكلامت املختلف يف رسمها مع وينص ابن األنباري فيهام عىل رأ

وجود تداخل واضح بنيِّ مادة الكتابني, فهناك فقرات من كتاب مرسوم اخلط 

تكلم فيها عن القطع والوصل, وفقرات يف هذا الكتاب األخري تكلم فيها عن 

, «تم املرسوم بحمد اهلل ومنه ... إلو»الرسم, وختم كتاب القطع والوصل بقوله: 

 مما يدل عىل أهنام أبواب ضمن مؤلف واحد, واهلل أعلم. وأظن ذلك

كام أن بعض النقوالت من كتاب املصاحف هي بعينها يف مرسوم اخلط, 

ورقات,  7وصغر حجم الكتابني يؤيد أهنام مل يقصدا بالتأليف استقالاًل, فاألول 

 45ورقة, وأخرجهام األستاذ الدكتور امتياز عيل عريش األول يف  62والثاين 

صفحة من احلجم العادي مع اختصاره للعنوان حيث  75صفحة, والثاين يف 

 اكتفى بربعه وترك الباقي اختصاًرا.

وقد وردت إشارة قوية يف كال الكتابني تدل عىل أهنام من تآليف اإلمام ابن 

األنباري كتعقبه الشديد أليب حاتم السجستاين وابن قتيبة, وهذا مشهور عن ابن 

, كام «رسالة املشكل»ئر كتبه وله يف الرد عليهام مؤلف مستقل سامه األنباري يف سا

يوجد تشابه كبري بني كتاب املقطوع واملوصول وإيضاح الوقف واالبتداء يف 

 األسلوب مما يدل عىل أهنام ملؤلف واحد, واهلل أعلم.

مرسوم اخلط وما »أما موضوع الكتابني فظاهر من عناوينهام, فاألول بعنوان 



 (ه4153 ذو الحجة)العدد الثامن عشر                   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية   

425 

, والثاين يف «فيه قراء األمصار وما اتفقوا عليه من ذلك عىل التامم والكاملاختلف 

املقطوع واملوصول بنيَّ فيه املصنف ما رسم يف املصاحف من املقطوع واملوصول, 

وما رسم باهلاء والتاء, وما رسم بالواو واأللف والياء, وأبان اختالف سائر 

لك مما ال يستغني قارئ القرآن عنه مصاحف األمصار يف الزيادة والنقصان وغري ذ

أن يأيت عىل مجيع ما فيهام ويدرجه يف  هـ( 444)ت والوقوف عليه, وكاد اإلمام الداين 

املقنع واملكتفى, وال نطيل يف عرض مادهتام لكوهنام مطبوعني وال خترج مادهتام عن 

أقسام الرسم الستة التي ذكرها الناظم
(1)

 بقوله:  

 ســتقلالرســم يف ســت قواعــد ا

 

ـــدل * ـــادة ومهـــز وب  حـــذف زي

 ومــا أتــى بالفصــل أو بالوصــل 

 

ــــل * ــــل أو لألص ــــا للَّف  موافًق

 وذو قــــراءتني ممــــا قــــد شــــهر 

 

 رـفيــه عــىل إحــدامها قــد اقتصــ *

ـــد   ومـــا ســـود هـــذا مـــن املزي

 

ــــد * ــــدم والبلي ــــاب الف  فبخط

ام مل والذي أميل إليه أن كال الكتابني مها من تآليف ابن األنباري قطًعا, ولكنه 

يؤلفا استقالاًل, بل مها أجزاء أو أبواب من كتاب )املصاحف(, ومها من ضمن 

موضوعاته والتي تشمل أيًضا: نزول القرآن, ومجعه وترتيبه, وفضائله, وناسخه 

, وقراءات بعض الصحابة ×ومنسوخه, وبيان القراءات الواردة عن النبي 

هم, وخطوط كابن مسعود وابن عباس وأيب بن كعب وعائشة وغري ╚

املصاحف العثامنية, ومصاحف بعض الصحابة التي اختذوها ألنفسهم وأدرجوا 

 فيها بعض القراءات التفسريية, وبعض املنسوغ, وغري ذلك. 

كام أورد بعض الروايات يف املطاعن يف القرآن الكريم وبعض اآلثار األخرد. 

                                       
 (. 618-612الشيو حممد العاقب بن مايابا الشنقيطي. ينظر رشف اللمى عىل كشف العمى )ص  (6)
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تي أدرج الكثري منها ابن وقد أكثر فيه من روايات التفسري املنقولة عن األئمة, وال

اجلوزي يف زاد املسري, والقرطبي يف اجلامع, والسيوطي يف الدر املنثور, والشوكاين 

يف فتح القدير نقاًل عن السيوطي, وغريهم من أئمة التفسري نقاًل عن كتاب 

 املصاحف.

وقد اقترصت يف هذا البحث عىل بعض الروايات, وجعلتها ضمن 

خشية اإلطالة  -بعد اجلمع-وين وعدلت عن الباقي موضوعات, اخرتت هلا عنا

وأميل أن يأيت غريي من الباحثني ويكمل ما بدأت به, أو يفتح اهلل عىل أحدهم 

فيجد كامل الكتاب ويكفينا عنا البحث عن بعض نصوصه, فكم من كتاب ُحكم 

 بفقده وعثر عليه من ال يبحث عنه والتوفيق من اهلل وحده. 
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 الفصل األول: ترمجة ابن األنباري

 األول: امسه ونسبه وكنيته ومولدهاملبحث 
ار بن احلسن بن بيَّان بن سامعة بن فروة  هو: حممد بن القاسم بن حممد بن بشَّ

ث,  , املقرئ, املحدِّ بن دعامة األنباري احلنبيل. أبو بكر. احلافل, اللغوي, املفرسِّ

العالمة
(1)

. 

ب بابن األنباري, نسبة إىل مدينة األنبارلق
(2)

. 

ولد يوم األحد من شهر رجب إلحدد عرشة ليلة خلت منه سنة إحدد 

يف األنبار, وجاء إىل بغداد وهو ال يزال صغرًيا هـ( 256)وسبعني ومائتني 
(3)

.
 
 

 املبحث الثاني: شيوخه وتالميذه
 شيوخه: –أ 

نخبة من العلامء امل زين وهتيأ له عاش ابن األنباري يف فرتة ذهبية, حظيت ب

العدد الكبري من الشيوغ, أخذ عنهم خمتلف العلوم والفنون, وقد أوصلهم بعض 

الباحثني إىل ما فوق الستني
(4)

 , نذكر منهم:

هـ( 237)ت  احلريب البغدادي , أبو إسحاقإبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم .6
(5)

.
 
 

                                       
 .(4/846(, ووفيات األعيان )8/6695(, وغاية النهاية )4/299تاريو بغداد )  (6)

تسميها فريوز سابور. أول من مدينة عىل الفرات, يف غريب بغداد, بينهام عرشة فراسو. وكانت الفرس  (2)

عّمرها سابور بن هرمز ذو األكتاف, ثم جّددها أبو العباس السّفاح أول خلفاء بني العباس, وبنى هبا 

 (.6/275قصوًرا, وأقام هبا إىل أن مات. ينظر معجم البلدان )

 (.32-36(, وفهرست ابن نديم )ص 877-6/874(, واألنساب )4/299ينظر تاريو بغداد )  (8)

 (.25ينظر جهود ابن األنباري يف التفسري وعلوم القرآن )ص   (4)

 (.68/871(, وسري أعالم النبالء )1/722ينظر تاريو بغداد )  (7)
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ار  .2 العباس األنباري, أبو انبيَّ  بن احلسن بنأمحد بن بشَّ
(1)

. 

هـ( 811)ت  الدمشقي احلسن أبو اهلل, عبد بن أمحد بن سعيد .8
(2)

.
 
 

هـ( 815)ت  العباس األشناين أبو ,انزالفرْيُ  بن سهل بن أمحد .4
(3)

. 

هـ( 296)ت أمحد بن حييى بن يزيد, أبو العباس الشيباين  .7
(4)

.
 
 

هـ( 297)ت  عيل املعمري أبو, شبيب بن عيل بن احلسن .1
(5)

.  

هـ( 291)ت  العك ي حممد أبو بن عبد الرمحن, عمرو بن فخل .5
(6)

.
 
 

هـ( 296)ت  املقرئ الضبي أيوب أبو ,بن الوليد حييى بن سليامن .3
(7)

.
 
 

هـ( 297)ت األموي  احلراين شعيب أبو بن أمحد, احلسن بن اهلل عبد .9
(8)

 .
 
 

هـ( 817)ت  األنباري حممد أبو ار,بشَّ  بن حممد بن القاسم .61
(9)

 .  

هـ(238)ت التمتام رالتامَّ  البرصي, الضبي جعفر أبو ,حرب بن غالب بن حممد .66
(10)

.  

, هـ( 231)ت الكديمي, أبو العباس القريش املعروف بموسى بن يونس بن حممد .62

وهو من أقدم شيوخه, سمع منه قبل البلوغ
(11)

.
 
 

                                       
 (.6/41(, وغاية النهاية )7/37ينظر تاريو بغداد ) (6)

 (.5/93(, وتاريو اإلسالم )7/231ينظر تاريو بغداد ) (2)

 (.64/221سري أعالم النبالء )(, و7/811ينظر تاريو بغداد ) (8)

 (.64/7(, وسري أعالم النبالء )1/443ينظر تاريو بغداد ) (4)

 (.68/761(, وسري أعالم النبالء )3/879ينظر تاريو بغداد ) (7)

 (.68/755(, وسري أعالم النبالء 9/234ينظر تاريو بغداد ) (1)

 (.1/971(, وتاريو اإلسالم )61/38ينظر تاريو بغداد ) (5)

 (.68/781( وسري أعالم النبالء )66/94ينظر تاريو بغداد ) (3)

 (.5/98(, وتاريو اإلسالم )64/441ينظر تاريو بغداد ) (9)

 (.68/891(, وسري أعالم النبالء )4/242ينظر تاريو بغداد ) (61)

 (.68/812(, وسري أعالم النبالء )4/133ينظر تاريو بغداد ) (66)



 (ه4153 ذو الحجة)العدد الثامن عشر                   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية   

421 

 تالميذه: -ب

الت, تتلمذ عىل يديه العديد من الطلبة الذي هنلوا من علمه يف شتى املجا

 وعددهم يفوق األربعني, أحجمُت عن ذكر مجيعهم بعد اجلمع اختصارًا. ومنهم: 

هـ(894)ت , أبو الفتح البغدادي ختبُ يْ سم  بن إبراهيم بن عيل بن إبراهيم .6
(1)

.  

هـ( 883)ت  ريـاملص ويـالنح اسـالنح ابن رـجعف أبو ل,ـإسامعي بن حممد بن أمحد .2
(2)

. 

هـ( 875)ت  النخعي يدسع أبو, رميح بن حممد بن أمحد .8
(3)

. 

هـ( 858)ت  املقرئ البرصي الشذائي بكر أبو ,بن منصور نرص بن أمحد .4
(4)

. 

هـ( 871)ت  القايل عيل أبو ,هارون بن القاسم بن إسامعيل .7
(5)

.
 
 

هـ( 889)ت  جاجيالزَّ  القاسم أبو, إسحاق بن الرمحن عبد .1
(6)

.
 
 

هـ( 831)ت ملقرئ ا السامري , أبو أمحدحسنون بن احلسني بن اهلل عبد .5
(7)

.  

هـ( 835)ت  ةـبطَّ  بنبا املعروف ري,ـالعكب اهلل دـعب أبو ,دـحمم بن حممد بن اهلل عبيد .3
(8)

.
 
 

هـ(815)ت  البغدادي جايشاملْم  الرزاز عمرو أبو ,سمعان بن أمحد بن عثامن .9
 (9)

.
 
 

هـ( 866)ت  الكاتب البغدادي بكر أبو الصلت, بن أمحد بن حممد .61
(10)

.  

                                       
 (.6/69(, وغاية النهاية )3/585ينظر تاريو اإلسالم ) (6)

 (.4/218(, وشذرات الذهب )5/568ينظر تاريو اإلسالم ) (2)

 (.61/651(, وسري أعالم النبالء )7/845ينظر تاريو دمشق ) (8)

 .(3/837(, وتاريو اإلسالم )631ينظر معرفة القراء )ص  (4)

 (.4/291(, وشذرات الذهب )61/47ينظر سري أعالم النبالء ) (7)

 (.67/457(, وسري أعالم النبالء )84/212ينظر تاريو دمشق ) (1)

 (.61/767(, وسري أعالم النبالء )634ينظر معرفة القراء )ص  (5)

 (.61/729(, وسري أعالم النبالء )62/611ينظر تاريو بغداد ) (3)

 (.6/76(, وغاية النهاية )3/219ينظر تاريو اإلسالم ) (9)

 (.5/242(, وتاريو اإلسالم )2/644ينظر تاريو بغداد ) (61)
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هـ( 851)ت  البغدادي األخباري احلسن أبو طالب, بن أمحد بن حممد .66
(1)

.  

هـ( 836)ت  حيويه ابن از,زَّ ـاخل دادي,ـالبغ رـعم أبو ,دـحمم بن اسـالعب بن حممد .62
(2)

 . 

هـ( 891)ت اقـقَّ الدَّ  ميمي أخي ابن, نيـاحلس أبو ني,ـاحلس بن اهلل عبد بن حممد .68
(3)

.  

 بابن عروفامل ,القرطبي األموي بكر أبو الرمحن, عبد بن معاوية بن حممد .64

هـ( 873)ت  األمحر
(4)

. 

هـ( 891)ت ـريري اجل واينرُ ـالنه , القـايض, أبو الفـرجيىـحيم  بن زكريا بن املعاىف .67
(5)

. 

 ملبحث الثالث: ثناء العلماء عليها
ُرزق ابن األنباري حافظًة قويًة, وبصرية نافذة, وعقاًل متَّقًدا, مع حبه للعلم 

 ه منذ صغره, وكان يرصف عنه كل ما يشغله عن طلبه.وشغفه ب

هـ(889)ت فقد ُرِوي أن اخلليفة الرايض باهلل 
(6)

وهب له جارية حسنة كاملة  

الوصف, فلام صارت إليه اشتغل قلبه هبا, فاختلفت عليه مسألة كان يطلبها, فقال 

اهلل أمره للخادم: ردها, فليس قدرها أن تشغل قلبي عن علمي, فلام بلغ الرايض ب

«ال ينبغي أن يكون العلم يف قلب أحد أحىل منه يف صدر هذا الرجل»قال: 
(7)

. 

                                       
 .(3/825(, وتاريو اإلسالم )2/645ينظر تاريو بغداد ) (6)

 (.61/419(, وسري أعالم النبالء )4/217ينظر تاريو بغداد ) (2)

 .(3/113(, وتاريو اإلسالم )8/712ينظر تاريو بغداد ) (8)

 (.4/817(, وشذرات الذهب )3/681ينظر تاريو اإلسالم ) (4)

 .(61/744(, وسري أعالم النبالء )67/813ر تاريو بغداد )ينظ (7)

هو: حممد بن املقتدر باهلل جعفر بن املعتضد باهلل أمحد, أبو إسحاق اهلاشمي العبايس: اخلليفة. كان سمًحا  (1)

(, وسري أعالم النبالء 2/721جواًدا أديًبا فصيًحا حمبًّا للعلامء. ينظر ترمجته يف تاريو بغداد )

(67/618.) 

 (.8/214إنباه الرواة عىل أنباه النحاة ) (5)
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هـ( 845)ت قال ابن يونس 
(1)

«كان آية من آيات اهلل يف احلفل»: 
 (2)

. 

هـ( 871)ت قال أبو عيل القايل 
(3)

كان شيخنا أبو بكر حيفل فيام قيل ثالثامئة ألف »: 

«صدوًقا, وكان أحفل من تقدم من الكوفينيبيت شاهد يف القرآن, وكان ثقًة 
 (4)

. 

هـ( 412)ت قال التميمي 
(5)

«زر بحراأينا أحفل من ابن األنباري وال أغما ر»: 
(6)

. 

قَّاق  هـ( 424)ت قال الدَّ
(7)

.. وكان يميل كتبه املصنفة وجمالسه املشتملة عىل »: 

«احلديث واألخبار والتفسري واألشعار من حفظه
(8)

. 

(141)ت  قال القفطي
(9)

, وكان يميل يف ناحية »:  بلغني أنه ُكتب عنه وأبوه حيٌّ

«من املسجد, وأبوه يف ناحية أخرد
(10)

. 

هـ( 543)ت قال الذهبي 
(11)

«كان رأسا يف نحو الكوفيني»: 
(12)

. 

                                       
هو: عبد الرمحن بن أمحد بن اإلمام يونس بن عبد األعىل, أبو سعيد الصديف املرصي, صاحب تاريو  (6)

 (.2/215(, وفوات الوفيات )67/753علامء مرص. ينظر ترمجته يف سري أعالم النبالء )

 (.2/56نابلة )(, وطبقات احل4/299ينظر تاريو بغداد )  (2)

(, 61/47هو: إسامعيل بن القاسم بن هارون, أبو عيل القايل. ينظر ترمجته يف سري أعالم النبالء ) (8)

 (.4/291وشذرات الذهب )

 .(2/286ينظر غاية النهاية )  (4)

هو: حممد بن جعفر بن حممد, أبو احلسن التميمي الكويف. ينظر ترمجته يف سري أعالم النبالء  (7)

 (.2/666(, وغاية النهاية )65/611)

 (.2/86ينظر الع  )  (1)

(, وسري 9/12هو: محزة بن حممد بن طاهر, أبو طاهر البغدادي الدقاق. ينظر ترمجته يف تاريو بغداد ) (5)

 (.65/448أعالم النبالء )

 (.4/299ينظر تاريو بغداد )  (3)

لقفطي. ينظر ترمجته يف سري أعالم النبالء هو: عيل بن يوسف بن إبراهيم, أبو احلسني الشيباين ا (9)

 (.8/665(, وفوات الوفيات )64/778(, وتاريو اإلسالم )28/225)

 (.8/212ينظر إنباه الرواة يف أنباه النحاة )  (61)

(, وفوات 7/11هو: حممد بن أمحد بن عثامن,  أبو عبد اهلل الذهبي. ينظر ترمجته يف الدرر الكامنة ) (66)

 (. 8/867الوفيات )

 (.611ينظر معرفة القراء )ص   (62)
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(554)ت قال ابن كثري 
(1)

كان من أعلم الناس بالنحو واألدب, وأكثرهم »: 

«لدات عظيمة كثرية أمحال أمجال... الوحفظًا له, وكان له من املحافيل جم
(2)

. وقال 

«إنه كان حيفل يف كل مجعة عرشة آالف ورقة»أيضًا: 
(3)

. 

هـ( 388)ت قال ابن اجلزري 
(4)

, وساق «اإلمام الكبري, واألستاذ الشهري»: 

 :فقال آية معنى عن إنسان فسأله ,اجلامع يف عنده كانأنه »حكاية جعفر بن معاذ: 

«حارضة كلها: فقال .منها حرض ما هات: فقال .أوجه عرشة فيها
 (5)

. 

هـ( 947)ت قال الداودي 
 (6)

«كان صدوًقا دينا ثقة ح ا من أهل السنة»:
(7)

. 

 املبحث الرابع: مؤلفاته
له ما يربو عىل مخسني كتاًبا, منها ثالثون مؤلًفا يف عداد املفقود, ومؤلفاته 

عة املعارف, منها ما هو يف النحو وا لترصيف واإلعراب واألشعار وبالغة متنوِّ

القرآن, ومنها ما هو يف التفسري ولطائفه وأسانيده, ومنها ما هو يف علوم القرآن وما 

يتبعها من جزئيات, ومنها ما هو ردود عىل بعض الطوائف واستدراكات عىل 

بعض املؤلفني, كام أن علم القراءات والرسم وما يدور يف فلكهام أخذ نصيًبا وافًيا 

من مؤلفاته. وقيل: إن مجيع كتبه هي ما أمالها من حفظه, فسبحان اخلالق العظيم, 

 هيب ما يشاء ملن يشاء.

                                       
(, وشذرات 6/447هو: إسامعيل بن عمر بن كثري, أبو الفداء الدمشقي. ينظر ترمجته يف الدرر الكامنة ) (6)

 (. 6/15الذهب )

 (.67/627ينظر البداية والنهاية ) (2)

 (.67/621املصدر السابق ) (8)

أبو اخلري العمري, الشهري بابن اجلزري. ينظر ترمجته يف  هو: حممد بن حممد بن حممد بن عيل بن يوسف, (4)

 (.9/293(, وشذرات الذهب )9/277الضوء الالمع )

 (.2/286ينظر غاية النهاية ) (7)

 شمس الدين حممد بن عيل بن أمحد الداودي. (1)

 (.2/225ينظر طبقات املفرسين للداودي ) (5)
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وال أظن أن هذا البحث مكاًنا مناسًبا لرسد مجيع كتب ابن األنباري الحتياجها 

 إىل بحث مستقل, فأذكر منها بعض ما يتعلق بالقراءات وعلومها باختصار:

كريم. )وفيه بيان أنواع األلفات يف القرآن(األلفات يف القرآن ال -6
 (1)

. 

إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل عز وجل -2
 (2)

. 

الرد عىل من خالف مصحف عثامن )مفقود( -8
 (3)

. 

كتاب اهلاءات يف كتاب اهلل عز وجل. )وهو يف املواضع التي استبدلت اهلاء  -4

فيها تاًء(.
(4)

وهو يف نحو ألف ورقة 
 (5)

. 

وهو مما ُعدَّ ضمن املفقود كتاب اهلمزة. -7
 (6)

. 

كتاب فيه مرسوم اخلط -1
 (7)

. 

كتاب املصاحف -5
 (8)

وقد ُعدَّ ضمن املفقود من تراث ابن األنباري. وتتبني  .

                                       
جامعة الرياض, بعنوان:  -نحو والرصف بكلية اآلداب أستاذ ال -حققه الدكتور حسن شاذيل فرهود  (6)

م. ويقع  6931 -هـ  6411القاهرة,  -كتاب خمترص يف ذكر األلفات. طبع باملطبعة العربية احلديثة 

 صفحة من احلجم املتوسط. 47الكتاب يف 

علمية م, وأصله رسالة  6956حققه الدكتور حمي الدين عبد الرمحن رمضان. وطبع يف دمشق عام  (2)

 م. 6956 -هـ  6891للامجستري بجامعة عني شمس عام 

 (, وسري63/668(, ومعجم األدباء )8/418(, ووفيات األعيان )663ينظر: فهرست ابن نديم )ص  (8)

هذا  (. وهو كتاب مفقود, وقد حاولُت مجع نصوص وروايات ابن األنباري يف67/251أعالم النبالء )

ا, وأخرجتها بعنوان:  81صل عندي من هذا الكتاب الكتاب من تفسري القرطبي, فتح نصوص »نصًّ

ونرشهتا «, ابن األنباري من كتاب الرد عىل من خالف مصحف عثامن التي أوردها القرطبي يف تفسريه

صفحة من احلجم  628هـ, ويقع الكتاب يف  6482ببحث مستقل طبع بمطابع العاصمة بالقاهرة عام 

 الكبري, واهلل املوفق.

 (.2/261ينظر: تاريو األدب العريب )  (4)

(, ومعجم 8/213(, وإنباه الرواة )662(, وفهرست ابن نديم )ص8/634ينظر: تاريو بغداد ) (7)

 (.63/862األدباء )

 (.2/876ذكره البغدادي إسامعيل باشا يف إيضاح املكنون )  (1)

ندي للدراسات اإلسالمية دهلي اجلديدة املعهد اهل –حققه وعلق عليه األستاذ الدكتور إمتياز عيل عريش  (5)

 باالحتاد مع مؤسسة فيكاس اخلاصة املحدودة للطباعة والنرش.

, 68, 62, 66, 61(, والدر املنثور )ص 874(, ومغني اللبيب )ص 79ينظر: الرسالة املستطرفة )ص  (3)

 , وغريها(.41, 89, 87, 69, 63, 61
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مادة هذا الكتاب من خالل الروايات والنصوص التي نقلت منه, وهي مادة هذا 

 البحث, وقد سبق أن دونت نبذة عنه يف التمهيد.

)وبنيَّ فيه اختالف القراءة حال الوصل عن حال الوقف  املقطوع واملوصول. -3

وما رسم باهلاء والتاء وما رسم بالواو واأللف والياء واختالف سائر مصاحف 

أهل األمصار يف الزيادة والنقصان(
 (1)

. 

نقض مسائل ابن شنبوذ -9
(2)

. )وهو يف الرد عىل اختيارات ابن شنبوذ يف 

القراءات(.
 (3)

 

لطوال.رشح القصائد السبع ا -61
 

وعليه رشح ألبيه القاسم بن حممد األنباري
 (4)

. 

املشكل يف معاين القرآن. أماله وبلغ فيه إىل سورة طه ومل يتمه -66
 (5)

. 

كتاب اهلجاء واملجالسات -62
 (6)

. 

                                       
از عيل عريش, ونرشته مكتبة رضا برامبور باهلند يف بداية القرن حققه وعلق عليه األستاذ الدكتور امتي (6)

 م. 6931 -هـ  6416اخلامس عرش اهلجري 

هو حممد بن أمحد بن أيوب بن الصلت بن  شنبوذ. شيو القراء بالعراق. كان يرد جواز القراءة بالشاذ  (2)

 823لة مشهورة. تويف سنة )وهو ما خالف رسم املصحف اإلمام. وقصة استتابته بحرضة الوزير ابن مق

 (.2/74(, وغاية النهاية )6/251هـ( ينظر: معرفة القراء )

(, ومعجم 8/213(, وإنباه الرواة )662(, وفهرست ابن نديم )ص8/634ينظر: تاريو بغداد ) (8)

 (.63/862األدباء )

لص الدكتور صالح م, واستخ 6918حققهام الدكتور عبد السالم حممد هارون, وطبع يف القاهرة عام  (4)

بعنوان:  ااألستاذ يف قسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة امللك سعود, منها بحث -بن سليامن العمري

دراسة القضايا الرصفية يف القراءات القرآنية الواردة يف رشح القصائد البن األنباري, نرش يف جملة 

 صفحة. 56 حدود هـ يف 6413بحوث ودراسات يف اللغة العربية وآداهبا عام 

 (.5ينظر: كتاب خمترص األلفات له بتحقيق الدكتور حسن شاذيل فرهود )ص  (7)

 (.8/213(, وإنباه الرواة )663ذكر يف فهرست ابن نديم )ص  (1)
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 املبحث اخلامس: وفاته
تويف أبو بكر ابن األنباري يوم عيد األضحى من ذي احلجة, سنة ثامن 

ببغداد هـ(, 823وعرشين وثالثامئة )
(1)

 825يف داره, وقيل: سنة سبع وعرشين ) 

هـ(
(2)

. 

قال ابن اجلزري
(3)

. وقال ابن النديم«وله ثامن وستون سنة»:
(4)

ومل يمت من »:

. وقد بنيَّ الباحث الدكتور فرج فريح العويف يف «سن عالية, مات دون اخلمسني

أطروحته للدكتوراه
(5)

ه ثامن ومخسون أن كليهام وهم, ولعل ابن اجلزري أراد ول 

 256سنة, ولعل ابن النديم أراد دون الستني, فسبق القلم بالسهو, ألنه ولد عام )

هـ( باتفاق, فيكون له عند وفاته سبع ومخسون سنة وأشهر,  823هـ(, وتويف سنة )

 والعلم عند اهلل.

 
 

                              

   

                                       
يقال هلا مدينة السالم, ويف اسمها سبع لغات. وتقع وسط البالد عىل ضفتي هنر دجلة. وكانت عاصمة   (6)

 (.6/811ينظر: معجم البلدان ) للخالفة العباسية.

 (.2/286ينظر غاية النهاية ) (2)

 (.2/282يف غاية النهاية ) (8)

 (.616يف الفهرست )ص  (4)

 (.21جهود ابن األنباري يف التفسري وعلوم القرآن )ص  (7)
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 البن األنباريالفصل الثاني: روايات من كتاب املصاحف 

 املبحث األول: مجع القرآن وترتيبه
عن أيب إسحاق( 6)

(1)
قال: ملا مجع عمر بن اخلطاب  ,عن بعض أصحابه 

فقال: من أكتب  .املصحف سأل عمر من أعرب الناس؟ قيل سعيد بن العاص

فكتبوا مصاحف  !قال: فليمل سعيد وليكتب زيد .زيد بن ثابت :الناس؟ فقيل

 ,ا إىل الشامومصحفً  ,ا إىل البرصةومصحفً  ,ا منها إىل الكوفةأربعة, فأنفذ مصحفً 

ا إىل احلجازومصحفً 
 (2)

. 

                                       
لمي. رود عن: اب-عمرو بن عبد اهلل-( السبيعي 6) ن عباس , اإلمام الكبري, أخذ القراءة عن علقمة والسُّ

. ك  "ثقة حجة بال نزاع"ومصعب بن سعد بن أيب وقاص. رود عنه: شعبة بن احلجاج. قال الذهبي: 

(, 22/612(, وهتذيب الكامل )7/892هـ(. ينظر: سري أعالم النبالء ) 629ومل خيتلط, تويف سنة )

 (.6/112وغاية النهاية )

 البن األنباري يف املصاحف.  ( 4515) "كنز العامل"( األثر عزاه املتقي اهلندي يف 2)

( من طريق يزيد بن عياض, عن الوليد بن سعيد, عن عروة 8/6681) "تاريو املدينة"وأخرجه ابن شبة يف 

 "تقريب التهذيب"كذبه مالك وغريه. ينظر ( بن الزبري به مطوال. ويف إسناده؛ )يزيد بن عياض

ه من مل يسم, ومتنه خمالف ملا هو مشهور من أن (. واألثر كام هو ظاهر من سنده فيه جهالة, إذ في5516)

 الذي توىل اجلمع إنام هو عثامن.

( من طريق عبد اهلل بن سليامن بن األشعث, عن عمه, عن 89/248) "تاريو دمشق"وأخرج ابن عساكر يف 

قام عثامن فخطب الناس, فقال: »ابن رجاء, أنا إرسائيل, عن أيب إسحاق, عن مصعب بن سعد قال: 

منذ ثالث عرشة وأنتم  رتون يف القرآن, وتقولون: قراءة ُأيّب وقراءة عبد ملسو هيلع هللا ىلص الناس عهدكم بنبيكم أهيا 

اهلل. يقول الرجل: واهلل ما تقيم قراءتك, فأعزم عىل كل رجل منكم ما كان معه من كتاب اهلل يشء ملا 

ثم دخل عثامن فدعاهم  جاء به. فكان الرجل جييء بالورقة واألديم فيه القرآن حتى مجع من ذلك كثرة,

وهو أمله عليك؟ فيقول: نعم. فلام فرغ من ذلك عثامن, ملسو هيلع هللا ىلص رجاًل رجاًل فناشدهم لسمعت رسول اهلل 

زيد بن ثابت. قال: فأي الناس أعرب؟ قالوا: سعيد ملسو هيلع هللا ىلص قال: من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول اهلل 

تب مصاحف, ففرقها يف الناس. بن العاص. قال عثامن: فليمل سعيد, وليكتب زيد! فكتب زيد, فك

إسحاق, وهو عمرو  ويف هذا اإلسناد عنعنة أيب«. يقول: قد أحسنملسو هيلع هللا ىلص فسمعت بعض أصحاب حممد 

=  ينظر:  بن عبد اهلل السبيعي الكويف, مشهور بالتدليس, وهو تابعي ثقة. وصفه النسائي وغريه بذلك.
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احلسن ( عن2)
(1)

سريين وابن 
(2)

الزهري شهاب وابن 
(3)

 الزهري وكان- 

 يومئذ معهم قتل- الياممة يوم القرآن قراء قتل يف أرسع ملا: قالوا -حديًثا أشبعهم

 هو القرآن هذا إن: له فقال بن اخلطاب, مرع ثابت بن زيد , لقي-رجل أربعامئة

 يف القرآن أمجع أن عىل عزمت وقد ديننا, ذهب القرآن ذهب فإن لديننا, اجلامع

: فقال بذلك, فأخ اه بكر, أيب إىل فمضيا بكر, أبا نسأل حتى انتظر: له فقال كتاب,

: فقالوا بذلك, فأخ هم الناس, يف خطيًبا قام ثم املسلمني, أشاور حتى تعجل ال

من  عنده كان من: الناس يف فنادد منادًيا بكر أبو وأمر القرآن. فجمعوا أصبت,

 ٱ﴿قالت حفصة: إذا انتهيتم إىل هذه اآلية فأخ وين  .القرآن يشء فليجيء به

﴾ٻ ٻ ٻ ٻ
(4)

 ٻ)فلام بلغوا إليها قالت: اكتبوا  ,

قال: فواهلل  .قالت: ال ؟فقال هلا عمر: ألك هبذا بينة ,(وهي صالة العرص ٻ

وقال عبد اهلل بن مسعود: اكتبوا  .ال ندخل يف القرآن ما تشهد به امرأة بال إقامة بينة

پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)
(5)

فقال عمر: نحوا عنا  .(وإنه فيه إىل آخر الدهر 

!عرابيةهذه األ
 (6)

. 

                                       
(, 9/69وينظر فتح الباري ) (.42 )ص "تعريف أهل التقديس بمراتب املوصوفني بالتدليس"= 

 (.8/455وتاريو اإلسالم للذهبي )

( ابن أيب احلسن البرصي, أبو سعيد, إمام زمانه علاًم وعماًل. قرأ عىل الرقايش وأيب العالية. رود عنه: أبو 6)

(, وغاية النهاية 4/718هـ(. ينظر: سري أعالم النبالء ) 661عمرو وعاصم اجلحدري. تويف سنة )

(6/287.) 

هـ(. ينظر:  661( حممد بن سريين, أبو بكر األنصاري, موىل أنس بن مالك. ثقة ثبت عابد. تويف سنة )2)

 (.438(, والتقريب )4/111سري أعالم النبالء )

( حممد بن مسلم بن عبيد اهلل بن شهاب الزهري. أحد األئمة الكبار, تابعي جليل. وردت عنه الرواية يف 8)

(, وغاية 7/821هـ(. ينظر: سري أعالم النبالء ) 624يد بن مالك. تويف سنة )حروف القرآن. قرأ عىل ز

 (.2/212النهاية )

 (.283سورة البقرة, آية: ) (4)

 (.2-6( سورة العرص, آية: )7)

 = ( البن األنباري يف4512) "كنز العامل"(, واملتقي اهلندي يف 8/31) "الدر املنثور"( عزاه السيوطي يف 1)
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ال بري موىل عثامن هانئعن ( 8)
(1)

وا ملا كتب عثامن املصاحف شكُّ »قال:  

فكتبوها يف كتف شاة وأرسلوين هبا إىل أيب بن كعب وزيد بن ثابت يف ثالث آيات 

 ې      للخلق ۅ ۅ  ) فدخلت عليهام فناولتها أيب بن كعب فقرأها فوجد فيها

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ﴿ :فمحا بيده أحد الالمني وكتبها ,(ې ې

﴾ې
(2)

فمحا النون  ,(يتسنن ى ې ې ې ې) :ووجد فيها. 

﴾ى ى ﴿وكتبها 
(3)

فمحا األلف وكتبها  ,(ےفأمهل )ا وقرأ فيه, 

﴾ڱ﴿
(4)

فاثبتوها يف  ,ثم انطلقت هبا إىل عثامن ,ونظر فيها زيد بن ثابت, 

«املصاحف كذلك
 (5)

. 

 وما كله, القرآن أخذت قد أحدكم يقولن ال»: قال ,¶عمر  ابن ( عن4)

                                       
ْهِرّي, به.  "املصاحف"=  اب الزُّ اْبن شهم اْبن ِسرِيين وم  من طريق سليامن بن أرقم عن احلسن وم

(: ضعيف. وقال 2782) "التقريب"ويف إسناده سليامن بن أرقم, وهو أبو معاذ البرصي. قال ابن حجر يف 

 (: مرتوك, وهو الصواب؛ ملوافقته حكم أكثر األئمة, منهم أبو حاتم6/471) "الكاشف"الذهبي يف 

(, 2/211) "امليزان"والبخاري وأبو زرعة ومسلم والرتمذي والنسائي والدارقطني وغريهم. ينظر: 

(. فاإلسناد ضعيف جّدا؛ بسبب سليامن بن أرقم هذا. والقراءة هبا مما شذ 4/617) "هتذيب التهذيب"

 فال يقرأ هبا اليوم, واهلل تعاىل أعلم. 

عن: عثامن وجدي بن احلارث موىل عمر. رود عنه: أبو وائل ( هانئ أبو سعيد ال بري الدمشقي. رود 6)

. ينظر: "صدوق من الثالثة", وقال احلافل: "ليس به بأس"القاص وسليامن بن يثريب. قال النسائي: 

 (.  66/28(, وهتذيب التهذيب )9/611اجلرح والتعديل )

 .(81( سورة الروم, آية )2)

 .(279) آية سورة البقرة, (8)

 .(65) آية لطارق,سورة ا (4)

وأخرجه إسحاق بن راهويه  (.2/81عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )( األثر 7)

(  من 7/418) "تفسري"(, والط ي يف 8438, رقم8/897يف املطالب العالية ) كام - "مسنده"يف 

  وهانئ, هو: أبو سعيد ال بري, موىل عثامن بن عفان. أيب وائل القاص املرادي الصنعاين, عنه به. طريق

يف  (, والتكميل7/719.  ينظر: لثقات )"الثقات"قال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان يف 

 (.  6/476اجلرح والتعديل )
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«منه ظهر ما أخذت قد: ليقل ولكن كثري, قرآن منه ذهب قد كله؟ ما يدريه
 (1)

. 

سليامن عن (7)
(2)

 وآل البقرة قدمت :مل-حارض وأنا- ربيعة سئل»: قال 

 بتقدمتهام قدمهام من يعلم: فقال بمكة؟ سورة وثامنون نيف قبلهام نزل وقد عمران

«عنه يسأل وال إليه ينتهى ما فهذا
 (3)

. 

: قال: قلت لعثامن بن عفان: ما محلكم عىل أن ¶ ابن عباس( عن 1)

ْدُتم إىل األنفال, مم وهي من املثاين, وإىل براءة وهي من املئني, فقرنتم بينهام ومل  عم

ل؟ ما ﴾ھ ھ ھ ھ ﴿سطر: بينهام تكتبوا  , ووضعتمومها يف السبع الطُّوم

                                       
م وأخرجه القاسم بن سال (.6/273األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )( األثر عزاه البن 6)

( من طريق إسامعيل بن إبراهيم, عن أيوب, عن نافع, عن ابن عمر. 821 )ص "فضائل القرآن"يف 

 "التقريب"وهذا إسناد رجاله ثقات. وإسامعيل بن إبراهيم, هو املعروف بابن علية, ثقة حافل كام يف 

. "التقريب"كام يف (. وأيوب, هو ابن أيب  يمة السختياين, ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العّباد 461)

وال يتوهم من األثر أن القرآن قد  (.2/11(. وذكره السيوطي يف اإلتقان )117) "التقريب"ينظر: 

وقد أخرج بن الرضيس من حديث بن عمر أنه كان يكره أن "نقص منه وبدل, قال احلافل ابن حجر: 

يف يشء من ذلك ما يعارض  , وليس"إن منه قرآنا قد رفع", ويقول: "قرأت القرآن كله"يقول الرجل: 

وقال  (.9/17. فتح الباري )"ملسو هيلع هللا ىلصألن مجيع ذلك مما نسخت تالوته يف حياة النبي  حديث الباب

أمجعوا عىل عدم وقوع النقص فيام تواتر قرآنا كام هو موجود بني الدفتني اليوم , نعم أسقط "األلويس: 

اه أبو عبيد عن بن عمر قال: ال يقولن الصديق ما مل يتواتر وما نسخت تالوته... وعليه حيمل ما رو

أحدكم أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن كثري ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر , 

 (.6/21. روح املعاين )"والروايات يف هذا الباب أكثر من أن حتىص إال أهنا حممولة عىل ما ذكرناه

يل, شيو املقرئني واملحدثني, ثقة حافل. رود عن: النخعي ( ابن مهران األسدي, األعمش. تابعي جل2)

هـ(. ينظر: الطبقات  645وسعيد بن جبري وجماهد. رود عنه: عاصم ابن أيب النَّجود. تويف سنة )

 (.274(, والتقريب )1/221(, وسري أعالم النبالء )1/842الك د )

وأخرجه ابن وهب يف  (.6/74املنثور )السيوطي يف الدر  ( األثر عزاه البن األنباري يف املصاحف8)

( عن سليامن 644القرآن البن كثري )ص:  وفضائل (2/699) "بيان العلم وفضله"كام يف  "جامعه"

كتاب "(, وابن أشتة يف 8/6161) "تاريو املدينة"بن بالل, به. ومن طريقه أخرجه ابن شبة يف 

(, ومل 6/239للزرقاين ) "العرفان مناهل"و (6/221) "يف علوم القرآن اإلتقان" يف كام – "املصاحف

 واهلل أعلم.   أقف عىل من حكم عىل الرواية,
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ممَّا يأيت عليه الزماُن وهو ُتنزل   ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهلل »محلكم عىل ذلك؟ قال عثامن: 

دد, فكان إذا نزل عليه اليشء د وُر ذواُت العم  ,عا ببعض من كان يكتُب عليه السُّ

ُعوا هؤالء اآليات يف السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت األنفال  فيقول: ضم

ُتها شبيهًة  من أوائل ما نزل باملدينة, وكانت براءُة من آخر القرآن نزوال وكانت ِقصَّ

ل ومل ُيبنيِّ لنا أهنا منها, فمن أج ملسو هيلع هللا ىلصبقصتها, فظننت أهنا منها. فُقبض رسول اهلل 

, ووضعتهام يف ﴾ھ ھ ھ ھ ﴿ ذلك قرنُت بينهام, ومل أكتب بينهام سطر:

ل «السبَّع الطُّوم
 (1)

. 

أن حذيفة بن اليامن قدم عىل عثامن  :عن أنس بن مالك ,الزهري( عن 5)

وكان يغازي أهل الشام يف قرد أرمينية
(2)

وأذربيجان 
(3)

فرأد  ,مع أهل العراق 

                                       
 ن أبى شيبة(. وأخرجه اب2/731( األثر عزاه البن األنباري يف املصاحف املتقي اهلندي يف كنز العامل )6)

 (, وأبو499, رقم 6/729(  و)899, رقم 6/479) "مسنده "(, وأمحد يف 87978, رقم 5/215)

السنن "(, والنسائي يف 8131 , رقم7/252) "سننه"(, والرتمذي يف 531, رقم 6/213داود )

تاريو "(, وابن شبة يف 844, رقم 2/3) "مسنده"(, والبزار يف 5978, رقم 5/278) "الك د

, 8/418( و)686, رقم 6/621) "رشح مشكل اآلثار"(, والطحاوي يف 8/6167) "املدينة

(,  8252, رقم 2/811) "املستدرك "(, واحلاكم يف 48, رقم 6/281(, وابن حبان )6854ح

 ( من طريق يزيد الفاريس, عنه به.817 , رقم6/494) "األحاديث املختارة"والضياء املقديس يف 

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ال نعرفه إال من حديث عوف عن يزيد »وقال الرتمذي: 

يس قد رود عن ابن عباس غري حديث ويقال هو يزيد بن هرمز الفاريس عن ابن عباس و يزيد الفار

ويزيد الرقايش هو يزيد بن أبان الرقايش ومل يدرك ابن عباس إنام رود عن أنس بن مالك وكالمها من 

هذا حديث صحيح اإلسناد ومل »وقال احلاكم: «. أهل البرصة و يزيد الفاريس أقدم من يزيد الرقايش

أخرجه (: »9/42) "الفتح"وقال احلافل يف «. إسناده حسن»وقال الضياء:  ووافقه الذهبي.«. خيرجاه

(: 799) "ضعيف الرتمذي"وقال األلباين يف «. أمحد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان واحلاكم

 ضعيف. 

هـ, حيدها غرًبا تركيا,  24بلدة تقع جنوب القوقاز, سكنها األرمن, فتحت يف خالفة عثامن أواخر سنة   (2)

 (.6/679ًقا مجهورية أذربيجان, وجنوًبا إيران. ينظر: معجم البلدان )ورش

 (.6/679تقع غرب أرمينية, وفتحت معها يف خالفة عثامن. ينظر: معجم البلدان )  (8)
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عثامن: يا أمري املؤمنني أدرك هذه األمة قبل أن فقال ل ,حذيفة اختالفهم يف القرآن

فأرسل إىل حفصة أن أرسيل إيل  .خيتلفوا يف الكتاب كام اختلف اليهود والنصارد

فأرسلت حفصة إىل عثامن  ,بالصحف ننسخها يف املصاحف ثم نردها إليك

فأرسل عثامن إىل زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الرمحن بن  ,بالصحف

وقال  ,املصاحف هشام وعبد اهلل بن الزبري: أن انسخوا الصحف يف رث بنااحل

لثالثة: ما اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش فإنام اللرهط القرشيني 

قال الزهري: فاختلفوا يومئذ يف التابوت والتابوه, فقال النفر  .نزل بلساهنا

الفهم إىل عثامن فقال: اكتبوا القرشيون: التابوت, وقال زيد: التابوه, فرفع اخت

فإنه بلسان قريش أنزل ﴾ې﴿
 (1)

. 

عن مصعب بن سعد( 3)
(2)

أدركت الناس متوافرين حني حرق عثامن  :قال 

املصاحف, فأعجبهم ذلك, ومل ينكر ذلك منهم أحد
 (3)

. 

 

                                       
( واملتقي اهلندي يف كنز العامل 6/571( عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )6)

 "سننه"(, والرتمذي يف 4935, رقم 1/638) "صحيحه"خاري يف وأخرجه الب (.2/732)

( من طريق إبراهيم بن سعد, عنه به. وقال 5984, رقم 5/241(, والنسائي )8614 , رقم7/234)

  ."هذا حديث حسن صحيح وهو حديث الزهري ال نعرفه إال من حديثه"الرتمذي: 

. تويف سنة "تابعي ثقة"يف الثقات, قال العجيل: ( ابن أيب وقاص الزهري, أبو زرارة. ذكره ابن حبان 2)

 (.61/611(, وهتذيب التهذيب )23/27هـ(. ينظر: هتذيب الكامل ) 618)

وأخرجه ابن أيب داود يف كتاب  (.2/731( عزاه البن األنباري يف املصاحف املتقي اهلندي يف كنز العامل )8)

 ن, عن شعبة, عن أيب إسحاق, عنه به.أمحد بن سنان, عن عبد الرمح طريق من( 62)ص "املصاحف"

( من طريق عبد الرمحن بن مهدي, عن 833, رقم 2/695) "خلق أفعال العباد"وأخرجه البخاري يف 

وهذا إسناد "(: 6/81) "تفسريه"(. وقال ابن كثري يف 9/26شعبة, به. وذكره ابن حجر يف الفتح )

 ."صحيح
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 × املبحث الثاني: قراءات النيب

( عن أيب الطفيل6)
(1)

يَّ  ڀ ڀ) :×قال: قرأ رسول اهلل   (ُهدم
 (2)

بتثقيل  

الياء وفتحها
 (3)

. 

 ڃ ڃ ڃ)أنه قرأ:  ×ؓعن رسول اهلل ؓ ( عن أيب بن كعب 2)

بْنِيه چ چ ڃ دم يم عم ُه ُثمَّ قم مم دم (فمهم
 (4)

.  

                                       
هـ(, وهو  661, وقيل: 615, وقيل: 612, وقيل: 611 سنة )( عامر بن واثلة بن عبد اهلل الكناين, تويف6)

 (.5/698(, واإلصابة )4/6191عاب )آخر من مات من الصحابة. ينظر: االستي

  (.83سورة البقرة, آية: ) (2)

 (.6/672( األثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )8)

( برقم 2/894(, وابن األعرايب يف معجمه )68( برقم )14)صملسو هيلع هللا ىلص وأخرجه الدوري يف قراءة النبي 

ْوِذي, عن هارون بن موسى, عن إسامعيل املكي, 574) (, من طرق: عن بكار بن عبد اهلل بن حييى العم

كام يف اجلرح -عن أيب الطفيل, وإسناده ضعيف؛ فيه بكار بن عبد اهلل بن حييى العوذي قال عنه أبو حاتم

بقوي, وقال مرة: هو شيو, وفيه كذلك إسامعيل املكي وهو ضعيف,  ليس -(2/419والتعديل )

 (.6/31ينظر: التقريب )

وهي قراءة عبد اهلل بن أيب ملسو هيلع هللا ىلص, ( للنبي 6/52( وفتح القدير )4* والقراءة منسوبة يف خمترص ابن خالويه )

.  إسحاق, وأيب الطفيل, وعيسى بن عمر, وعاصم اجلحدري, وهي مما شذَّ

ه قلب األلف ياء وأدغمها يف الياء األخرد, إذ ال يمكن كرس ما قبل الياء, ألنه حرف ال * والوجه فيها أن

(, والبحر املحيط 6/675(, واملحتسب )6/672يقبل احلركة, وهي لغة هذيل. ينظر: إعراب الشواذ )

 (.6/699(, والدر املصون )6/823(, واجلامع للقرطبي )6/619)

 (.55( سورة الكهف, آية )4)

(, واملتقي اهلندي يف كنـز 7/425ر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )األث 

 (. 2/113العامل )

صحيح,  ( قصة اخلرض مع موسى عن ابن عباس, عن أيب بن كعب بإسناد63/36وأسند ابن جرير يف تفسريه )

آلية, وينظر: تاريو الط ي ثم ذكر هذه اجلملة )فهدمه ثم قعد يبنيه( تفسرًيا من ابن عباس ل

وهذا احلديث إن صح سنده فهو جار من الرسول "(: 66/25(. قال القرطبي يف تفسريه )6/227)

عليه الصالة والسالم جمرد التفسري للقرآن, وأن بعض الناقلني أدخل تفسري القرآن يف موضع فرسد أن 

 ـ.اه "ذلك قرآن نقص من مصحف عثامن, عىل ما قاله بعض الطاعنني

(, 1/672ينظر: البحر املحيط )ملسو هيلع هللا ىلص. * ويف بعض املصادر معزو عن ابن عباس, عن أيب بكر, عن رسول اهلل 

 (, وغريمها.61/5وروح املعاين )
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( عن أسامء بنت يزيد8)
(1)

 ۀ ۀ ) :يقرأ × قالت: سمعت رسول اهلل 

 ۇ ڭ ايِل بم  يُ الم وم  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

(ۆ ۆ ۇ
 (2)

. 

يعىل بن أمية ( عن4)
(3)

 ٹ﴿ :يقرأ عىل املن  ×قال: سمعت النبي  

﴾ٹ
 (4)

. 

 ڈ ڎإنِّـي أنما ): ملسو هيلع هللا ىلصقال: أقرأين رسول اهلل  ؓ ( عن ابن مسعود 7)

                                       
( أسامء بنت يزيد بن السكن األنصارية األشهلية, أم سلمة. ابنة عمة معاذ بن جبل. من املبايعات. توفيت 6)

 (.3/26(, واإلصابة )4/6535) هـ(. ينظر: االستيعاب 81نحو سنة )

 (.78( سورة الزمر, آية )2)

 (.5/225* واألثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )

, 25719(, برقم )47/749(, وأمحد يف مسنده )8285(, برقم )7/851وأخرجه الرتمذي يف سننه )

(, وابن راهويه يف 6755(, برقم )471(, وعبد بن محيد يف مسنده )ص 25168, 25111, 25791

(, من طرق: عن محاد بن سلمة, 2/271(, واحلاكم يف املستدرك )2812(, برقم )7/653مسنده )

ْوشب, عن أسامء بنت يزيد  به, واإلسناد ضعيف؛ تفرد به  ▲عن ثابت البناين, عن شهر بن حم

ْوشب وفيه ضعف, قال احلاكم عقب إخراجه له:  ث غريب عال ومل أذكر يف كتايب هذا حدي"شهر بن حم

(, والتقريب 4/81اهـ, وينظر ترمجة شهر يف: الكامل )"هذا عن شهر غري هذا احلديث الواحد

 (.5/285. ينظر: ضعيف سنن الرتمذي )"ضعيف اإلسناد"(. قال األلباين: 6/846)

شذَّ فال يقرأ به. وفاطمة, وأسامء, وشهر بن حوشب, ومحاد بن سلمة. وهي مما ملسو هيلع هللا ىلص, * وهي قراءة النبي 

 (.8/81(, والكشاف )62/778(, واملحرر الوجيز )682ينظر: خمترص ابن خالويه )

رود محاد بن سلمة عن ثابت, عن شهر بن حوشب, عن "(: 2/423وجاء يف إعراب القرآن للنحاس )

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ) يقرأ:ملسو هيلع هللا ىلص أسامء, أهنا سمعت النبي 

. وكذلك هو عند القرطبي "ثم قال: هاتان قراءتان عىل التفسري (ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ يبايل وال ڭ ڭ

 (.67/219يف اجلامع )

هـ(. ينظر:  83, حليف قريش, كان معروًفا بالسخاء. تويف سنة )ؓ ( ابن أيب ُعبميدة التميمي املكي8)

 (.1/783(, واإلصابة يف  ييز الصحابة )4/6737االستيعاب )

 (. 5/894األثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )و(. 55( سورة الزخرف, آية )4)

(, ومسلم يف 4369, 8211, 8281(, برقم )4/667وهو متفق عليه, أخرجه البخاري يف صحيحه )

 (. وهي قراءة اجلمهور.356(, برقم )2/794صحيحه )
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(ژ ڈ
 (1)

. 

( عن أيب بكر1)
(2)
 چ   رفارف چ چ)قرأ:  ملسو هيلع هللا ىلصؓعن النبي ؓ ؓ

(   ڇوعباقري 
 (3)

. 

 
                                       

 (.5/127السيوطي يف الدر املنثور ) عزاه البن األنباري يف املصاحفو (.73( سورة الذاريات, آية )6)

(, 2941(, برقم )7/696(, والرتمذي يف سننه )8997(, برقم )4/16وأخرجه أبو داود يف سننه )

, 8546(, برقم )1/237(, وأمحد يف مسنده )1829( برقم )64/281وابن حبان يف صحيحه )

(, 9/225 يف مسنده )(, وأبو يعىل867(, برقم )6/249(, والطياليس يف مسنده )8951, 8556

 "إين أنا الرزاق ذو القوة املتني"(, ولفل مجاعتهم: 2/271(, واحلاكم يف املستدرك )7888برقم )

صحيح عىل رشط ", وقال احلاكم: "هذا حديث حسن صحيح"وإسناده صحيح؛ قال الرتمذي: 

, "إين أنا الرزاق"ملسو هيلع هللا ىلص بي (: وعن الن449ويف شواذ القراءة )ص  . وقراءة العرشة )أمنَّ اهللم(."الشيخني

(, وروح 23/281(, وتفسري الرازي )647وهي عن ابن مسعود أيًضا. ينظر: خمترص ابن خالويه )

 (.25/28املعاين لأللويس )

( والذي يف مصادر التخريج: )عن أيب بكرة( وهو نفيع بن احلارث 5/528( هكذا يف الدر املنثور )2)

 الثقفي.

 (.5/522األثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )و (.51( سورة الرمحن, آية: )8)

 چ)قرأ: ملسو هيلع هللا ىلص وأخرج ابن األنباري يف املصاحف واحلاكم وصححه عن أيب بكر عن النبي "وقال فيه: 

 چ﴿قرأ: ملسو هيلع هللا ىلص ( حديث أيب بكرة  أن النبي 2/271, والذي يف احلاكم )(وعباقري چ   رفارف چ

اهـ, لكن أخرجه هبذا اللفل  "صحيح اإلسناد ومل خيرجاه" , ثم قال: ﴾ڇ ڇ چ چ چ

كام يف جممع الزوائد -(, والبزار662( برقم )27من حديث أيب بكرة الدوري يف قراءة النبي )ص 

, ويف إسناده عاصم اجلحدري قال عنه الذهبي يف ميزان -(2631( وكشف األستار  برقم )5/824)

اهـ, وقال الط ي يف  "و املنذر ومجاعة قراءة شاذة, فيها ما ينكر(: أخذ عنه سالم أب2/874اإلعتدال )

رفارف خرضي  خ  غري حمفوظ وال صحيح السند )عىلملسو هيلع هللا ىلص وذكر عن النبي "(: 28/37تفسريه )

اهـ, ويشبه أنه حصل تصحيف يف املطبوع من املستدرك؛ الحتاد خمرجه "وعباقري( باأللف واإلجراء

وهي قراءة عثامن بن عفان,  م اتفاق لفظه مع لفظهم, واهلل أعلم.وخمرج من خّرج هذا احلديث, وعد

ونرص بن عاصم, وعاصم اجلحدري, ومالك بن دينار, وابن حميصن, وزهري الفرقبي, وأيب بكرة, 

 . وطلحة بن مرصف, وشبل, وابن مقسم, وأيب حيوه, واحلسن, والزعفراين, وغريهم. وهي مما شذَّ

(, والبحر 2/817(, واملحتسب )671(, وخمترص ابن خالويه )8/621ينظر: معاين القرآن للفراء )

 (.2/768(, واإلحتاف )4/71(, والكشاف )3/99املحيط )
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 املبحث الثالث: قراءات بعض الصحابة
كانت قراءة أيب بكر وعمر وعثامن »رمحن السلمي قال: ( عن أيب عبد ال6)

«وزيد بن ثابت واملهاجرين واألنصار واحدة
 (1)

. 

إنك إذا تشغلني عن »( عن أيب عبد الرمحن أنه قرأ عىل عثامن قال: فقال يل: 2)

النظر يف أمور الناس, فامض إىل زيد بن ثابت؛ فإنه أفرغ هلذا األمر فاقرأ عليه؛ فإن 

«راءته واحدة, ليس بيني وبينه فيها خالفقراءيت وق
 (2)

. 

رساط)أنه كان يقرأ:  ؓ ( عن عمر 8)
(3)

ْن    ڦ ڦ ڦ ڤمم

                                       
يعني أهنم مل "(. وقال فيه: 2/796( األثر عزاه البن األنباري يف املصاحف املتقي اهلندي يف كنـز العامل )6)

, وأخرجه املقريزي يف إمتاع األسامع "جهة اهلجاءيكونوا خيتلفون فيام تنقلب فيه األلفاظ وختتلف من 

( معلًقا فقال: وقال أبو عمر البزار حفص بن سليامن بن املغرية, عن عاصم بن أيب النَّجود 4/291)

وعطاء بن السائب وحممد بن أيوب الثقفي وابن أيب ليىل, عن عبد الرمحن السلمي أنه قال: كانت قراءة 

مجيًعا واحدة اهـ. ويف إسناده  ╚زيد بن ثابت واملهاجرين واألنصار أيب بكر وعمر وعثامن وعيل و

(, 6/637حفص بن سليامن البزاز أبو عمر؛ مرتوك احلديث, لكنه إمام يف القراءة كام يف التقريب )

( 6/817وكذلك عاصم بن أيب النَّجود صدوق له أوهام لكنه حجة يف القراءة كام يف التقريب )

نْيم املقريزي وحفص بن سليامن, واهلل أعلم.فاإلسناد ال بأس به,  ْن بم ْر مم  لكن علته التعليق فلم ُيْذكم

(. وأخرجه املقريزي يف 68/894( األثر عزاه البن األنباري يف املصاحف املتقي اهلندي يف كنـز العامل )2)

ن أيب وقال أبو عمر البزار حفص بن سليامن: عن عاصم ب"( معلقا فقال: 4/861إمتاع األسامع )

النجود وعطاء بن السائب, وشهر بن أيوب الثقفي وابن أيب ليىل, عن أيب عبد الرمحن السلمي: أنه قرأ 

عامة القرآن عىل عثامن بن عفان, وكان عثامن وايل أمر األمة فقال: إنك تشغلني عن النظر يف أمور 

اقرأ عليه؛ فإن قراءيت وقراءته الناس, فامض إىل زيد بن ثابت فإنه فارغ هلذا األمر, جيلس فيه للناس ف

واحدة  ليس بيني وبينه فيها خالف, فمضيت إىل زيد فقرأت عليه, وكنت ألقى عيّل بن أيب طالب 

فأسأله فيخ ين ويقول يل: عليك بزيد بن ثابت, فأقمت عىل زيد ثالث عرشة سنة أقرأ عليه فيها 

 اهـ. والقول يف هذا اإلسناد كالقول يف سابقه. "القرآن

( إىل وكيع, وأيب عبيد, وعبد بن 4366( برقم )2/798( عزاه هبذا اللفل املتقي اهلندي يف كنـز العامل )8)

اهـ, والذي يف مصادر التخريج:  "محيد, وابن املنـذر, وابن أيب داود, وابن األنباري يف املصاحف

( إىل املصادر 5( برقم )6/41بالصاد املهملة, وعزاه هبذا اللفل السيوطي يف الدر املنثور ) "رصاط"

 . وسيأيت احلكم عىلؓ السابقة, واتفقت عليه املصادر التي ذكرت هذه القراءة عن عمر بن اخلطاب 

 الرواية الحًقا.
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(ڄ ڄ ڦ
(1)

. 

(مرصا ۈ) :( عن األعمش أنه كان يقرأ4)
(2)

بال تنوين, ويقول: هي  

مرص التي عليها صالح بن عيل
 (3)

. 

ا   ڤ ڤ﴿ أنه كان يقرأ: ¶( عن ابن عباس 7) هم الَّ ﴾ُهوم ُموم
 (4)

. 
                                       

 (.2/798األثر عزاه البن األنباري يف املصاحف املتقي اهلندي يف كنز العامل )و (.5( سورة الفاحتة, آية )6)

(, برقم 6/237(, وابن أيب داود يف املصاحف )651( برقم )2/788) وأخرجه سعيد بن منصور يف سننه

( من طرق: عن سفيان بن عيـينة, عن حممد بن عمرو بن علقمة, عن حييى بن عبد الرمحن بن 649)

, وإسناده حسن؛ فيه (ڦ ڤمن   ڤ) يقرأ: ؓ حاطب, عن أبيه أنه سمع عمر بن اخلطاب 

(, وأخرجه ابن أيب داود يف 2/217ام كام يف التقريب )حممد بن عمرو بن علقمة وهو صدوق له أوه

( بإسناد صحيح عن أيب معاوية, عن األعمش, عن 641, 644(, برقم )237, 6/234املصاحف )

 ڤ   من ڤ)وكان يقرأ  ﴾ ٺ ٺ ٺ﴿إبراهيم, عن األسود, عن عمر بن اخلطاب أنه كان يقرأ: 

ري وزيد بن عيل وعمر بن هي قراءة ابن مسعود وابن الزبو .( ڄوغري  ڦ ڦ ڦ ڦ

(, 47اخلطاب وعيل وعلقمة واألسود. وهي مما شذَّ عن املتواتر. ينظر شواذ القراءة للكرماين )ص 

 (.6/618(, وإعراب الشواذ )6/649(, وتفسري القرطبي )6وخمترص ابن خالويه )

  (.16( سورة البقرة, آية: )2)

وأخرجه ابن أيب حاتم يف  (.6/653طي يف الدر املنثور )( األثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيو8)

(, قال: حدثنا الفضل بن شاذان, حدثنا إسحاق بن احلجاج, عن حييى 121(, برقم )6/624تفسريه )

, ويف "بن آدم الكسائي, عن األعمش قال: هي مرص التي عليها صالح بن عيل, وكان يومئذ عليها

( ومل يذكر 2/265رجم له ابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل )إسناده إسحاق بن احلجاج الطاحوين, ت

 ن آدم وآخرين, فال يرض ُهنا عدمُ فيه جرًحا وال تعدياًل, لكنه وصفه باملقرئ, وأنه أخذ عن حييى ب

وهي قراءة ابن عباس,  وقوفنا عىل من نصَّ عىل رتبته؛ ملوضوع هذا احلديث وهو إمام مقرئ, واهلل أعلم.

ابن مسعود, واحلسن, وأبان بن تغلب, وطلحة بن مرصف, واألعمش. وهي كذلك وأيب بن كعب, و

(, 6/284(, والبحر املحيط )6/92يف مصحف ُأيب. وهي مما زاد عن العرشة. ينظر: فتح القدير )

 (.6/897(, واإلحتاف )6/613(, وإعراب الشواذ )6/869واملحرر الوجيز )

جده مسنًدا عن ابن عباس. وعزاه السيوطي يف الدر املنثور األثر مل أو (.643( سورة البقرة, آية )4)

ا( ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿( إىل ابن األنباري يف املصاحف لكن بلفل: 6/873) هم الَّ , وجعله املحقق )ُموم

 , وقراءة ابن عباس متواترة, قرأ هبا ابن عامر. "موليها"يف األصل: "وقال: 

(. وينظر: 433موالها عىل الفتح كمال )بيت رقم * وهي قراءة سبعية البن عامر. قال الشاطبي: والم 

 =  (. وهي أيضا قراءة ابن عباس, وحممد بن عيل الباقر, والوليد عن2/228(, والنرش )656السبعة )
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ُقونمهُ  ڍ ڇ)أنه كان يقرأ:  ¶( عن ابن عباس 1) طَّوَّ (يم
 (1)

مشددة,  

ليست بمنسوخة, هو الشيو الكبري اهلرم »قال: يكلفونه وال يطيقونه, ويقول: 

«والعجوز الكبرية اهلرمة يطعمون لكل يوم مسكينًا وال يقضون
 (2)

. 

 (ٿ ٿيقسمون  ٺ) :هاأأنه كان يقر ¶( عن ابن عباس 5)
(3)

 

 ول: اإليالء القسم, والقسم اإليالءويق
(4)

. 

(ِكتماًبا پ پ) ( عن ابن عباس أنه قرأ:3)
 (5)

وقال: قد يوجد الكاتب  ,

وال يوجد القلم وال الدواة وال الصحيفة, والكتاب جيمع ذلك كله, قال: كذلك 

                                       
(, والبحر املحيط 8/697(, والط ي )685(, واملبسوط )482يعقوب وغريهم. ينظر: التبرصة )= 

 (.2/22(, واملحرر الوجيز )6/485)

 (.634رة البقرة, آية )( سو6)

وأخرجه البخاري يف  (.6/488( األثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )2)

(, والنسائي 2821, 2863(, برقم )2/217(, وأبو داود يف سننه )4717(, برقم )1/27صحيحه )

, وسعيد بن ¶ وهي قراءة ابن عباس بخالف وعائشة (.2865(, برقم )4/691يف سننه )

املسيب, وطاووس بخالف, وسعيد بن جبري, وجماهد بخالف, وعكرمة, وأيوب السختياين, وعطاء. 

. ينظر: املحتسب ) (, والكشاف 6/481(, وإعراب القرآن للنحاس )6/211وهي مما شذَّ

 (.6/286(, وإعراب الشواذ )6/887)

 (.221سورة البقرة, آية ) (8)

وأخرجه سعيد بن منصور  (.6/414اري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )( األثر عزاه البن األنب4)

بن  عن ابن عيـينة, عن عمرو (,296(, وأبو عبيد يف فضائل القرآن )ص 857(, برقم )8/351يف سننه )

, زاد سعيد بن ( ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ يقسمون ٺ) أنه كان يقرأ: ¶ؓدينار, عن ابن عباس

(, برقم 1/474ناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ), وإس(السراح ڦ ڦ)منصور فيه:

( عن ابن جريج, عن عطاء, عن ابن عباس بمثل لفل سعيد بن منصور, وليس عندهم ما ورد 66148)

وهي قراءة أيب بن كعب وابن عباس. وهي مما شذَّ عن العرشة. ينظر:  عن ابن عباس من تفسري لآلية.

(, والكشاف 2/214(, واملحرر الوجيز )2/631املحيط )(, والبحر 68خمترص ابن خالويه )

(6/251.) 

 (.238( سورة البقرة, آية )7)
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كانت قراءة ُأيبّ 
 (1)

. 

(القيُّومم أنه قرأ: )احليَّ  ؓ ( عن أيب بن كعب 9)
 (2)

. 

عن علقمة( 61)
(3)

أنه كان يقرأ: )احليَّ القيَّام( 
(4)

بالنصب 
 (5)

. 

                                       
وأخرجه سعيد بن منصور  (.2/624( األثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )6)

(, 8187(, برقم )2/719(, وابن أيب حاتم يف تفسريه )444-448(, برقم )2/41يف تفسريه )

(, من طرق: عن يزيد بن أيب زياد, عن مقسم, عن ابن 1483(, برقم )1/97والط ي يف تفسريه )

(. وأخرجه أبو عبيد يف 2/854عباس به, وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن أيب زياد كام يف التقريب )

(, من طرق: عن ابن جريج, 1489(, برقم )1/97(, والط ي يف تفسريه )297فضائل القرآن )ص 

عن أبيه, عن ابن عباس بنحوه, وعبد العزيز بن جريج والد عبد امللك ضعيف كام يف التقريب 

اهـ. وأخرجه ابن املنذر  "ال يتابع عىل حديثه"(: 8/28(, وقال البخاري يف التاريو الكبري )6/456)

ْجِزي -( بإسناد صحيح عن زكريا676(, برقم )6/39يف تفسريه )  -سحاق, عن إ-وهو ابن حييى السِّ

بري -وهو ابن موسى األزدي النحوي -, أخ نا النرض بن ُشميل, عن هارون-وهو ابن راهويه , عن الزُّ

يت, عن عكرمة, عن ابن عباس  , فقد وجدت (ڀ پفإن مل جتدوا كتابا )قال:  ¶بن اخلِّرِّ

اهـ.  "كاتبالدواة والصحيفة, فإنام هي كتاب وليست كاتًبا, فإذا قلت: كاتبا فقد مجعت الكتاب وال

(, عن زكريا بن حييى, عن إسحاق بن راهويه, عن 672(, برقم )6/39ورواه كذلك ابن املنذر )

, قال: ليس يعني به ﴾ پ پ پ ﴿إبراهيم بن احلكم بن أبان, عن أبيه, عن عكرمة يف قوله: 

احلكم بن  اهـ, وإبراهيم بن "الكتاب, قال ابن عباس: الكتاب كثري, ولكن يعني به القرطاس والدواة

وهي قراءة أيب بن كعب,  (.633, 6/49أبان ضعيف, ووالده صدوق له أوهام, ينظر: التقريب )

. ينظر تفسري  وجماهد, وعكرمة, والضحاك, وأيب العالية, وابن عباس, واحلسن كذلك. وهي مما شذَّ

(, 6/414(, والكشاف )6/292(, وإعراب الشواذ )617(, وشواذ القراءة )ص 8/415القرطبي )

 (.6/818(, وفتح القدير )7/877والبحر املحيط )

واألثر عزاه البن األنباري يف املصاحف . (2(, وسورة آل عمران, آية: )277( سورة البقرة, آية: )2)

 (, ومل أقف عليه مسنًدا, وهو مما شذَّ عن العرشة.2/646السيوطي يف الدر املنثور )

ود عن سعيد بن عبيدة. رود عنه: سفيان الثوري, وشعبة. قال ( ابن مرثد احلرضمي الكويف, الفقيه. ر8)

(, والتاريو 2/643هـ(. ينظر: الثقات ) 621. تويف سنة )"ثقة ثبت يف احلديث"عنه أمحد بن حنبل: 

 (.7/215(, وسري أعالم النبالء )5/46الكبري )

 (.2(, وآل عمران, آية: )277( سورة البقرة, آية: )4)

وأخرجه الط ي يف  (.2/792األنباري يف املصاحف املتقي اهلندي يف كنز العامل ) ( األثر عزاه البن7)

=  ( قال: حدثنا أبو هشام, حدثنا عبد اهلل, حدثنا شيـبان, عن األعمش,1745(, برقم )1/677تفسريه )
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 ٱ ﴿( عن عمر أنه صىل العشاء اآلخرة فاستفتح سورة آل عمران فقرأ 66)

﴾   ڀ احليَّ القيوم پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ
 (1)

.  

( عن عبد الرمحن بن حاطب62)
(2)

أن عمر صىل هبم العشاء اآلخرة  

(   احليُّ القيَّام پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱ)فاستفتح سورة آل عمران فقرأ: 
 (3)

. 
                                       

( قال: 291عن إبراهيم, عن أيب معمر, عن علقمة بمثله. وأخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن )ص = 

دثنا قبيصة, عن سفيان, عن األعمش, عن إبراهيم, عن علقمة أنه قرأها )احليَّ القيَّام( قال: قلت: ح

ة "أأنت سمعتها منه؟ قال: ال أدري ْخ م , ففي اإلسناد األول زيادة رجل وهو أبو معمر عبد اهلل بن سم

ا بالواسطة وهو ثقة أخرج له بني إبراهيم النَّخعي وعلقمة, فيكون الثاين منقطًعا ينج  باألول ملعرفتن

وهي قراءة عمر, وعثامن, وابن مسعود, والنخعي, واألعمش,  (.6/897اجلامعة كام يف التقريب )

وهي ملسو هيلع هللا ىلص. وأصحاب عبد اهلل, وزيد بن عيل, وجعفر بن حممد, وأيب رجاء بخالف, ورويت عن النبي 

. ينظر: املحتسب ) (, 6/217اب الشواذ )(, وإعر615(, وشواذ القراءة )ص 6/241مما شذَّ

(, ومروي عن علقمة )القيِّم( كذلك. ينظر املصادر 2/255(, والبحر املحيط )6/445واإلحتاف )

( منسوب كذلك للحسن, وهو عىل إضامر  (.6/211السابقة, ومعاين القرآن للفراء ) ونصب )احليَّ

(, 67 ابن خالويه ))امدح(, وهو ما يسمى النصب عىل القطع أو عىل تقدير )أعني(. ينظر: خمترص

 (.   6/811(, ومعجم القراءات )6/616(, واإلحتاف )2/255والبحر املحيط )

وأخرجه أبو عبيد يف فضائل  (.2/646( األثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )6)

عاين القرآن (, والنحاس يف م218(, برقم )6/662(, وابن املنذر يف تفسريه )291القرآن )ص 

( من طرق: عن هارون بن موسى, عن حممد بن 2/233يف املستدرك ) -معلًقا-(, واحلاكم6/841)

به, قال  ؓ عمرو بن علقمة, عن حييى بن عبد الرمحن بن حاطب, عن أبيه, عن عمر بن اخلطاب 

 ى بناهـ, وكذلك قال الذهبي يف تلخيصه للمستدرك, وتابع هارون بن موسى: حيي"صحيح"احلاكم: 

(, 235-6/237سعيد القطان, ويزيد بن هارون وعبد اهلل بن إدريس عند ابن أيب داود يف املصاحف )

, وهذا اللفل هو  ( احليَّ القيَّام پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱ )(, إال أهنم قالوا يف حديثهم: 672-671برقم )

عبد الرمحن بن حاطب الصواب بدليل اتفاق الثالثة عليه, وكذلك رواه حممد بن إسحاق عن حييى بن 

.672(, برقم )6/235به عند ابن أيب داود يف املصاحف )  (. والقراءة مما شذَّ

ورود عن عمر وعثامن وأيب عبيدة بن اجلراح. ملسو هيلع هللا ىلص. , أبو حيي, رأد النبي ؓ ( ابن أيب بلتعة بن عمرو 2)

اإلسالم (, وتاريو 2/325هـ(. ينظر: االستيعاب ) 13رود عنه عروة بن الزبري. تويف سنة )

 (.7/24(, واإلصابة )2/152)

وتقدم خترجيه يف األثر  (.2/792( األثر عزاه البن األنباري يف املصاحف املتقي اهلندي يف كنز العامل )8)

= السابق, وتقدم البيان أن هذا اللفل هو الصواب عن حييى بن عبد الرمحن بن حاطب؛ اتفق عليه حييى 
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(ۀ ۀآية بينة  ڻ )أنه كان يقرأ:  ¶( عن ابن عباس 68)
 (1)

. 

( عن عمرو بن دينار64)
(2)

 ڳ ڳ ) :يقرأ ؓ  أنه سمع ابن الزبري 

ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
(3)

ا  مم ىلم عم  اهللِبِ  ونم ينُ عِ تم ْس يم وم  

ُ صم أم   , فام أدري أكانت قراءته أو فرس(مْ اهبم
(4)

. 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ) :أنه قرأ ؓ  ( عن عثامن67)

                                       
. ن, وعبد اهلل بن إدريس.بن سعيد القطان, ويزيد بن هارو=   وتقدم أهنا قراءة مجاعة, وهي مما شذَّ

واألثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور  (.95( سورة آل عمران, آية )6)

(, 8/566(, وابن أيب حاتم يف تفسريه )291وأخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن )ص  (.2/219)

(, من طرق: عن ابن جريج, عن 435(, برقم )615/ 2نصور يف تفسريه )( وسعيد بن م8345برقم )

به, وإسناده صحيح, وقد رصح ابن جريج بالتحديث عند ابن أيب حاتم  ¶عطاء, عن ابن عباس 

يعني: ابن -( بإسناد صحيح عن حجاج 291فانتفى تدليسه, ورواه أبو عبيد يف فضائل القرآن )ص 

اح -يعني: األزدي العتكي-ى , عن هارون بن موس-حممد األعور يعني ابن عبد اهلل -, عن وضَّ

, عن سعيد بن جبري, عن ابن عباس -يعني: جعفر بن إياس-, عن أيب برش -اليشكري أبا عوانة

وهي كذلك قراءة ابن عباس, وجماهد, وُأيّب, وأيب جعفر املدين من رواية قتيبة, وسعيد بن  به. ¶

(, والكشاف 663(, وشواذ القراءة )ص 22ظر: خمترص ابن خالويه )جبري. وهي مما زاد عن العرشة. ين

(, واإلفراد محاًل عىل ظاهر قوله 2/656(, والدر املصون )4/689(, وتفسري القرطبي )6/445)

 (.6/883, أي أن اآلية هي مقام. ينظر: إعراب الشواذ )﴾ ۀ ﴿تعاىل: 

هـ(. ينظر: سري  621يف زمانه. ثقة ثبت. تويف سنة )( أبو حممد األثرم اجلمحي موالهم املكي, شيو احلرم 2)

 (.426(, والتقريب )7/811أعالم النبالء )

 (.614( سورة آل عمران, آية: )8)

وأخرجه ابن أيب داود يف  (.2/233( األثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )4)

( من طرق: عن 5791(, برقم )5/96تفسريه ) (, وابن جرير يف225(, برقم )818/ 6املصاحف )

فام "سفيان بن عيـينة, عن عمرو بن دينار, عن ابن الزبري به, وإسناده صحيح, وليس عندمها قوله: 

وهي قراءة عثامن بن عفان, وعبد اهلل بن مسعود, وابن الزبري, وأيب عون,  ."أدري أكانت قراءته أو فرس

عمر, وابن شنبوذ. وهي مما شذَّ فال يقرأ به اليوم. ينظر: شواذ وصبيح, وعمرو بن دينار, وعيسى بن 

فام يشك "(. قال القرطبي: 8/271(, واملحرر الوجيز )8/26(, والبحر املحيط )663القراءة )ص 

عاقل يف أن عثامن ال يعتقد هذه الزيادة من القرآن, إذ مل يكتبها يف مصحفه الذي هو إمام املسلمني, وإنام 

 (.4/617ا هبا مؤكًدا ما تقدمها من كالم رب العاملني جل وعال. ينظر: اجلامع )ذكرها واعظً 
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ُ صم ا أم  مم ىلم عم  اهللم ونم يُنعِ تم ْس يم وم  ڻ ں ں  (    ۀ ڻ ڻ ڻ مْ اهبم
(1)

. 

ُفُكْم   ٿ ٿ ٿ )أنه كان يقرأ:  ¶( عن ابن عباس 61)  (ٹ خُيموِّ
(2)

. 

( عن أيب نرضة65)
(3)

 ڤ ڤ ڤ ڤ﴿قال: قرأت عىل ابن عباس:  

 ﴾ڦ ڦ ڦ
(4)

 ل  جم  أم ىلم إِ  ڤ ڤ ڤ ڤ)قال ابن عباس:  

 ألنزهلا اهلل كذلك ,ها كذلك, فقال ابن عباس: واهللأ, فقلت: ما نقر(ىمَّ سم مُ 
(5)

. 

                                       
 (.2/793واألثر عزاه البن األنباري يف املصاحف املتقي اهلندي يف كنز العامل ) .السابقة( ينظر: احلاشية 6)

قم (, بر5/96(, وابن جرير يف تفسريه )623(, برقم )6/272أخرجه ابن أيب داود يف املصاحف )

(, من طرق: عن عيسى بن عمر القارئ, عن أيب عون الثقفي, عن ُصبْيح, عن عثامن بن عفان 5797)

ا؛ تفرد به ُصبْيح وهو ابن سعيد النجايش, قال عنه أبو خيثمة وابن  ؓ  به, وإسناده ضعيف جدًّ

رواية -عنياهـ, ينظر: تاريو ابن م", وقال أبو داود: ليس بيشء"كان ينـزل اخللد كذاب خبيث"معني: 

(. 9/883(, الضعفاء واملرتوكني البن اجلوزي )2/815(, ميزان اإلعتدال )4/896) -الدوري

 والقراءة مما شذَّ فال يقرأ به اليوم.

واألثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور  (.657( سورة آل عمران, آية )2)

(, وابن أيب داود يف املصاحف 4788(, برقم )8/321ه )وأخرجه ابن أيب حاتم يف تفسري (.2/896)

(, من طرق: عن طلحة بن عمرو بن عثامن احلرضمي, عن عطاء بن أيب رباح, 691(, برقم )6/844)

ا؛ طلحة بن عمرو بن عثامن مرتوك, كام يف التقريب  ¶عن ابن عباس  به, وإسناده ضعيف جدًّ

ويف   وعكرمة, وعطاء أيًضا. وهي مما زاد عن العرشة.وهي قراءة ابن مسعود, وابن عباس,  (.6/816)

 هذه القراءة داللة عىل إرادة املفعول يف )خيوف(, وحذفه يف قراءة أكثر الناس, أي: من )أوليائه( أو

(, والدر 8/622(, والبحر املحيط )627(, وشواذ القراءة )ص 6/251)بأوليائه(. ينظر: املحتسب )

 (.2/218املصون )

قي البرصي. إمام حمدث ثقة. حدث عن عيل وأيب هريرة وابن  ( املنذر8) وم بن مالك بن ُقطمعة العبدي العم

(, والتقريب 4/729هـ(. ينظر: سري أعالم النبالء ) 613عباس وطائفة من الصحابة. مات سنة )

(741.) 

 (.24( سورة النساء, آية: )4)

وأخرجه ابن جرير يف  (.2/434لدر املنثور )( األثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف ا7)

(, من طريق حممد بن جعفر. وأخرجه احلاكم يف املستدرك 9183(, برقم )3/655تفسريه )

(, من طريق النرض بن ُشميل, كالمها: عن شعبة بن احلجاج, عن أيب سلمة, عن أيب نرضة به, 2/817)

  = وهي قراءة أيب بن كعب, اهـ. "رجاهصحيح عىل رشط مسلم ومل خي"وإسناده صحيح؛ قال احلاكم: 
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( عن جماهد63)
(1)

 جب)قال: يف قراءة أيب بن كعب وعبد اهلل بن مسعود:  

 جث يت ىت مت خت حت جت يب  ىب مب خب حب
(2)

 (كيْ لم ا عم هم تُ بْ تم ا كم نم أم وم  
(3)

. 
                                       

. ينظر: البحر املحيط =  وابن عباس, وابن جبري, وابن مسعود بزيادة )إىل أجل مسمى(. وهي مما شذَّ

(: 61-7/9(. قال ابن جرير الط ي )7/681(, واجلامع للقرطبي )6/896(, والكشاف )8/263)

ري جائز ألحد أن يلحق يف كتاب اهلل تعاىل شيئًا ... فقراءة بخالف ما جاءت به مصاحف املسلمني, وغ"

وقد يقال: إن القراءة دليل عىل جواز نكاح املتعة,  ."مل يأت به اخل  القاطع العذر عمن ال جيوز خالفه

ليست هذه القراءة متواترة, وغايتها أن تكون كأخبار اآلحاد.  أوال"وقد رد عليه شيو اإلسالم بقوله: 

: أن يقال: الثاينتعة أحلت يف أول اإلسالم, لكن الكالم يف داللة القرآن عىل ذلك. ونحن ال ننكر أن امل

هذا احلرف إن كان نزل, فال ريب أنه ليس ثابتا من القراءة املشهورة, فيكون منسوخا, ويكون نزوله ملا 

 اإليتاء يف كانت املتعة مباحة, فلام حرمت نسو هذا احلرف, ويكون األمر باإليتاء يف الوقت تنبيها عىل

: إهنام قراءتان, وكالمها حق. واألمر باإليتاء يف االستمتاع إىل أجل مسمى وغاية ما يقالالنكاح املطلق. 

واجب إذا كان ذلك حالال, وإنام يكون ذلك إذا كان االستمتاع إىل أجل مسمى حالال, وهذا كان يف 

إىل أجل مسمى حالل, فإنه مل يقل: وأحل أول اإلسالم, فليس يف اآلية ما يدل عىل أن االستمتاع هبا 

فهذا يتناول   ﴾ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ   ﴿ لكم أن تستمتعوا هبن إىل أجل مسمى, بل قال: 

-4/635. منهاج السنة النبوية )"ما وقع من االستمتاع: سواء كان حالال, أو كان يف وطء شبهة

633.) 

هـ(. ينظر: سري أعالم  614واملفرسين, ثقة. تويف سنة )( جماهد بن ج , أبو احلجاج املكي, شيو القراء 6)

 (.721(, والتقريب )4/449النبالء )

 (.59( سورة النساء, آية: )2)

وأخرجه أبو عبيد يف  (.2/795( األثر عزاه إىل ابن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )8)

( من طرق: عن إسامعيل 2123(, برقم )2/311(, وابن املنذر يف تفسريه )295فضائل القرآن )ص 

ا؛ ألربع علل:  : أنه من األوىلبن عياش, عن عبد الوهاب بن جماهد, عن أبيه به, واإلسناد ضعيف جدًّ

رواية إسامعيل بن عياش احلميص, عن عبد الوهاب بن جماهد املكي, ورواية ابن عياش عن غري أهل 

: فيه عبد الوهاب بن جماهد املكي وهو مرتوك الثانية .-(6/34كام يف التقريب )-بلده ضعيفة خمتلطة 

: االنقطاع بني عبد الوهاب بن جماهد وأبيه فإنه مل الثالثة, -(6/439كام يف التقريب ) -وكذبه الثوري

: االنقطاع بني جماهد بن ج  الرابعة(, 264يسمع منه كام قال غري واحد, ينظر: حتفة التحصيل )ص 

ن مسعود؛ فإنه مل يسمع منهام, وقد ذكر النقاد أنه صح ملجاهد السامع من املكي وأيب بن كعب واب

الصحابة: ابن عباس, وابن عمر, وأبو هريرة, وعائشة عىل خالف يف األخريين, ينظر: حتفة التحصيل 

(. وحكى أبو عمرو أهنا يف مصحف ابن مسعود, وقراءة ُأيب وابن عباس. ورواها ابن 297-294)ص 

= (, 8/811عن ابن عباس. وهي عند النحاس قراءة عىل التفسري. ينظر: البحر املحيط )جماهد عن أبيه 
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   ں ڱ ڱ ڱ ڱ): أهنا كانت تقرأ ▲( عن عائشة 69)

(أمْوثماًنا
(1)

. 

ْيطمانڻ)( عن أيب إسحاق قال: يف قراءة عبد اهلل 21) اُه الشَّ (اْستمْهوم
 (2)

. 

 ( عن هارون26)
(3)

(ِحْرج  ٻ ٻ ٻ)قال: يف قراءة عبد اهلل  
 (4)

. 
                                       

هذه قراءة عىل "قال القرطبي:  (.2/416(, والدر املصون )6/485وإعراب القرآن للنحاس )= 

(. وهي مما 2/667(, ومعجم القراءات )7/273. ينظر: اجلامع )"التفسري أثبتها أهل الزيغ يف القرآن

 ال يقرأ به.شذَّ ف

واألثر عزاه البن األنباري يف املصاحف  .▲(. وهي كذلك يف مصحفها 665( سورة النساء, آية )6)

( من 61442( برقم )9/261وأخرجه ابن جرير يف تفسريه ) (.2/135السيوطي يف الدر املنثور )

ن أيب حاتم يف (, واب295طريق أيب أسامة محاد بن أسامة. وأخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن )ص 

( 7/835كام يف تفسري القرطبي )-(, وابن األنباري يف املصاحف7958(, برقم )4/6115تفسريه )

من طريق ابن جريج, كالمها )أبو أسامة, وابن جريج(: عن هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة 

مسلم بن وهي أيًضا قراءة ابن عباس, وابن عمر, وعطاء, وابن املسيب, و , وإسناده صحيح.▲

. واألوثان مجع وثن وهو الصنم. ينظر: شواذ القراءة )ص  جندب, وأيب السوار, واهلنائي. وهي مما شذَّ

(, والكشاف 6/419(, وإعراب الشواذ )6/818(, واملحتسب )29(, وخمترص ابن خالويه )648

 (.2/425(, والدر املصون )6/299)

 (.56( سورة األنعام, آية )2)

 (.8/291اري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )* عزاه البن األنب

. ينظر: شواذ القراءة  * وهي كذلك قراءة أيب بن كعب, وابن مسعود, واحلسن, واألعمش. وهي مما شذَّ

, (2/681(, وفتح القدير )2/54(, وإعراب القرآن للنحاس )83(, وخمترص ابن خالويه )651)ص 

 .ف حلمزةاألل واملتواتر منه إمالة

( ابن موسى األخفش, أبو عبد اهلل الدمشقي, اإلمام الكبري. قرأ عىل هشام وابن ذكوان. وصنف يف 8)

 (. 2/845(, وغاية النهاية )6/437هـ(. ينظر: معرفة القراء ) 292القراءات والعربية. ثقة. تويف سنة )

 (.683( سورة األنعام, آية )4)

 ( إىل أيب عبيد, وابن األنباري يف املصاحف.8/817* األثر عزاه السيوطي يف الدر املنثور )

وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأها )وحرث ِحْرج( بالراء قبل "(. 3/47وقال ابن جرير الط ي )

ج عىل القلب, أو من احلرج, وهو التضييق. ومل أقف عىل من حكم عىل الرواية."اجليم  . وُخرِّ

وابن الزبري, واألعمش, وعكرمة, وعمرو بن دينار. * وهي أيًضا قراءة أيب بن كعب, وابن مسعود, 

. ينظر: املحتسب )  = (, وإعراب2/48(, والكشاف )46(, وخمترص ابن خالويه )6/846وهي مما شذَّ
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رُ  ڱ ڱ ڱ)( عن جماهد قال: يف قراءة ابن مسعود 22)  ں ڱ  األمْصفم

( ں
 (1)

. 

ل( يعني: بضم اجليم وتشديد امليم ( عن ابن عباس أنه 28) كان يقرأ )اجلُمَّ

وقال: اجلمل احلبل الغليل وهو من حبال السفن
 (2)

. 

(كم تم هم الم وإِ  ڱ) :أنه كان يقرأ ¶( عن ابن عباس 24)
(3)

قال:  

                                       
 (.4/286(, والبحر املحيط )4/697(, وتفسري الثعلبي )6/764الشواذ )= 

 (.41( سورة األعراف, آية )6)

 (.1/97صاحف السيوطي يف الدر املنثور )واألثر عزاه البن األنباري يف امل

( عن حجاج بن حممد املصييص, عن ابن جريج, عن 811وأخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن )ص 

ح ابن جريج بالتحديث يف هذا اإلسناد, لكن رواه ابن  -أيضا-عبداهلل بن كثري, عن جماهد به, ومل يرصِّ

وهو موسى بن مسعود  -ملثمنَّى, عن أيب حذيفة(, عن ا64182(, برقم )62/481جرير يف تفسريه )

, عن ابن أيب نمجيح, عن جماهد بنحوه, ويف هذا -وهو ابن عباد املكي القارئ -, عن شبل-النهدي

, وشيو -(2/292كام يف التقريب ) -اإلسناد موسى بن مسعود صدوق يسء احلفل وكان يصحف 

ثر الط ي الرواية عنه يف كتابه, وقد ذكر حممد عبد اهلل الط ي املُثمنَّى مل أقف له عىل ترمجة وهو ممن أك

أن مما الحظه أن احلافل ابن كثري "( 62اخلضري يف رسالته: مرويات عيل بن أيب طالب يف التفسري )ص 

اهـ, فاإلسنادان قابالن لالعتضاد, وعليه فاألثر حسن "يصحح اإلسناد الذي يورده الط ي وفيه املثنى

.7/712(, واملحرر الوجيز )5/215. ينظر تفسري القرطبي )لغريه, واهلل أعلم  (. والقراءة مما شذَّ

* وذهب الفراء إىل أن اجلمل األصفر هو األسود, إذ ال ُيرد أسود من اإلبل إال وهو مرشب بصفرة 

 (.8/227كذلك سمت العرب سود اإلبل صفًرا. ينظر معاين القرآن للفراء )

 (.8/471يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور ) ( األثر عزاه البن األنباري2)

( برقم 482-62/486(, ابن جرير يف تفسريه )811وأخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن )ص 

(, من طرق: 971-949(, برقم )646-7/689(, وسعيد بن منصور يف سننه )64185-64146)

 , وطرقه صحيحة.¶عن عكرمة وجماهد وسعيد بن جبري عن ابن عباس 

* وهي قراءة ابن عباس فيام رود عنه شهر بن حوشب, وقراءة عيل, وسعيد بن جبري, وجماهد, 

 . ري. ورويت عن أيب رجاء وغريهم. وهي مما شذَّ خِّ والشعبي, وابن يعمر, وأيب جملز, وأيب العال بن الشِّ

الشواذ (, وإعراب 48(, وخمترص ابن خالويه )6/811(, واملحتسب )631ينظر: شواذ القراءة )ص 

 (.224(, واإلحتاف )8/251(, والدر املصون )4/295(, والبحر املحيط )6/783)

 (.625( سورة األعراف, آية: )8)
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 عبدعبد وال يم عبادتك, وقال: إنام كان فرعون يُ 
(1)

. 

(ڃ  ِمنم  ڃ)أنه كان يقرأ:  ¶( عن ابن عباس 27)
 (2)

. 

إن اهلل أمرين أن أقرأ ": ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ؓ ( عن أيب بن كعب 21)

: أفرحت بذلك؟ ؓ عليك القرآن, فقلت: أسامين لك؟ قال: نعم. قيل أليب 

ُحوا گ گ گ گ ک)قال: وما يمنعني واهلل تعاىل يقول:  ْلتمْفرم  ڳ ڳ فم

ُعونم  ڳ ْمم (جتم
 (3)

هكذا قرأها بالتاء 
 (4)

. 

                                       
 (.8/761( األثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )6)

 بن يزيد (, من طريق حممد بن عبد اهلل3369(, برقم )7/6783وأخرجه ابن أيب حاتم يف تفسريه )

(, من طريق سفيان 64956, 64911, 648(, برقم )6/624املقرئ, وأخرجه ابن جرير يف تفسريه )

بن وكيع, وسعيد بن الربيع الرازي, ثالثتهم: عن سفيان بن عيينة, عن عمرو بن دينار, عن حممد بن 

ار, به, واإلسناد صحيح, وكذلك رواه عن ابن عباس: عمرو بن دين ¶حسن, عن ابن عباس 

(. وورد هذا النص أيًضا عن ابن 64919-64915وعيل بن أيب طلحة عند ابن جرير يف تفسريه برقم )

(. ينظر: معجم القراءات 2/659(, وحاشية اجلمل )4/211األنباري يف حاشية الشهاب )

 (.6/463(, ومصطلح اإلشارات )8/681)

 نس, وجماهد, وعلقمة, وعاصم* والقراءة منسوبة أيًضا البن مسعود, وعيل, وابن عباس, وأ

اجلحدري, والتميمي, وأيب طالوت, وأيب رجاء, وابن حميصن, واحلسن, والضحاك, وحممد بن سعدان 

(, وشواذ 4/815(, والبحر املحيط )6/271يف اختياره. وهي مما زاد عن العرشة. ينظر: املحتسب )

 (.8/827(, والدر املصون )47(, وخمترص ابن خالويه )692القراءة )ص 

 (.669( سورة التوبة, آية )2)

 (.4/861* واألثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )

  من ڃ )أخرج ابن األنباري عن ابن عباس أنه كان يقرأ:"(: 66/47قال األلويس يف روح املعاين )
 . ومل أقف عىل من حكم عىل الرواية."(ڃ

. وذكر الرازي أن )من( أعم من ملسو هيلع هللا ىلص. ا, ورواية عن النبي * وهي قراءة ابن مسعود أيًض  وهي مما شذَّ

(, ومعجم 7/722)مع( ألن كل من كان من القوم فهو معهم وال ينعكس ذلك. ينظر: البحر املحيط )

 (.8/457القراءات )

 (.73( سورة يونس, آية )8)

 (.4/811) ( األثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور4)

=          (, برقم 87/56(, وأمحد يف مسنده )8938(, برقم )4/73وأخرجه هبذا اللفل: أبو داود يف سننه )
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ا ڻ ڻ): أنه قرأ ؓ ( عن عيل 25) (اْبنمهم
 (1)

. 

تمُزوُل  ک ک ڑ)( عن عيل أنه كان يقرأ: 23) (لم
 (2)

 بفتح الالم .

                                       
(, وأبو نعيم يف 8121(, برقم )9/249, والطحاوي يف رشح مشكل اآلثار )-خمترًصا-(26681)= 

عبد اهلل بن عبد الرمحن  ( من طرق: عن األجلح بن عبد اهلل, عن576( برقم )6/265معرفة الصحابة )

يَّة خمتلف فيه,  ؓ بن أبزد, عن أبيه, عن ُأيبم بن كعب  به, ويف إسناده األْجلمح بن عبد اهلل بن ُححم

فضعه أبو حاتم, والنسائي, واجلوزجاين, وأبو داود, وابن حبان, بينام وثقه العجيل, وقال ابن معني: 

ن حجر: صدوق شيعي, ينظر: تاريو الدوري صالح, وقال ابن عدي: له أحاديث صاحلة, وقال اب

(, 75(, وثقات العجيل )ص 72(, وأحوال الرجال )ص 2/841(, واجلرح والتعديل )2/235)

 . (جتمعون ڳ ڳ ڳ)(, وقد تفرد بقوله: 6/12(, والتقريب )657واملجروحني )ص 

(, برقم 4/73ه )عند أيب داود يف سنن -(6/55وهو ثقة كام يف التقريب ) -ورواه أسلم املِنْقري

 ,(, عن عبد اهلل بن عبد الرمحن هبذا اإلسناد26685(, برقم )87/58(, وأمحد يف مسنده )8932)

, ويشبه أن هذا أوىل, يؤيده أنه رواه عبد اهلل بن (فلتفرحوا گ گ گ گ)وقال يف حديثه: 

يب شيـبة يف مصنفه (, وابن نمري عند ابن أ6112( برقم )7/868املبارك عند سعيد بن منصور يف سننه )

 ڳفلتفرحوا  گ گ گ گ)( كالمها عن األجلح هبذا اإلسناد وقاال يف حديثهام: 61/714)

بالياء, فغري بعيد أن األجلح اضطرب فيه فكان يرويه مرة بالتاء, وأخرد بالياء,  (ڱ ڳ ڳ

  واهلل أعلم.

ن, وأيب رجاء, وابن سريين, وعثامن, وُأيّب, واحلسملسو هيلع هللا ىلص, * ذكر ابن جني يف املحتسب أهنا قراءة النبي 

لمي, وقتادة, واجلحدري, وهالل بن يساف, واألعمش بخالف,  واألعرج, وأيب جعفر بخالف, والسُّ

(, 6/488بالتاء. ينظر: املحتسب ) (فلتفرحوا گ)وعباس بن الفضل, وعمرو بن فائد, وغريهم 

 (.2/246والكشاف )(, 6/145(, وإعراب الشواذ )2/237(, والنرش )75وخمترص ابن خالويه )

 –جتمعون )ابن عامر وأبو جعفر(, فلتفرحوا  –والقراءات املتواترة فيها عىل النحو التايل: فليفرحوا 

 جيمعون )باقي العرشة(. ينظر املصادر السابقة. –جتمعون )رويس(, فليفرحوا 

 (.42( سورة هود, آية )6)

(. ومل أقف عىل من حكم 4/488لدر املنثور )* واألثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف ا

 عليه.

* قرأ بفتح اهلاء ومدها, أي: ابن امرأته. وذهب عيل واحلسن إىل أنه ليس ابنه من صلبه, إنام كان ربيبه. 

وهي قراءة عيل بن أيب طالب, وعكرمة, وعروة بن الزبري, وأيب جعفر حممد بن عيل, وأيب عبد اهلل جعفر 

(, وإعراب الشواذ 6/444حلسني. وهي مما زاد عن العرشة. ينظر: املحتسب )بن حممد, وعيل بن ا

(, والدر 5/811(, واملحرر الوجيز )7/221(, والبحر املحيط )11(, وخمترص ابن خالويه )6/112)

 (.4/611املصون )

 (.41( سورة ابراهيم, آية )2)
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ثم فرسها...
(1)

. 

ادم  ڑ)أنه قرأ:  ؓ ( عن عمر بن اخلطاب 29)  ک ک ک كم

يعني بالدال (  گ
 (2)

. 

ِمنُْكمْ  ڦ ڦ ڤ ڤ)أنه قرأ:  ؓ ( عن عيل 81) ( ڦ  وم
(3)

 

بالكاف
(4)

. 

                                       
 (.4/891نثور )( األثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر امل6)

( من طريق سفيان الثوري وشعبة بن احلجاج. وأخرجه ابن األعرايب يف 65/83وأخرجه الط ي )

من طريق  -(9/831كام يف تفسري القرطبي )-(, وابن األنباري6235(, برقم )2/145معجمه )

ين, عن عيل بن إرسائيل, ثالثتهم )الثوري, وشعبة, وإرسائيل( عن أيب إسحاق, عن عبد الرمحن اهلمْمدا

 الراوي عن عيل: عبد الرمحن اهلمْمداين, -عند ابن األعرايب -به, هكذا سمى إرسائيل ؓ أيب طالب 

وسامه عند ابن األنباري: عبد الرمحن بن دانيل, ويف حديث الثوري: عبد الرمحن بن أبان, بينام قال شعبة 

وجه, ومل أهتد لتعيـينه فأقف عىل خمتلف يف اسمه عىل أ -كام ترد-عبد الرمحن بن واصل, فالراوي

 .والكسائي من العرشة بفتح الالم األوىل وضم الثانية ترمجته للحكم عليه, واهلل أعلم.

ومن ذلك قراءة عيل بن أيب طالب, وعمر بن اخلطاب, وابن عباس, وابن "* ويف املحتسب البن جني: 

بفتح  (لََتزول   ک)كاد( بالدال مسعود واختلف عنه, وأيب بن كعب, وأيب إسحاق السبيعي )وإن 

(, وخمترص ابن 7/485(, وينظر: البحر املحيط )6/817. ينظر: املحتسب )"الالم األوىل وضم الثانية

 (.19خالويه )

( والتقي اهلندي يف كنز العامل 7/78( األثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )2)

(2/791.) 

(, من طرق: عن ابن 65/41(, والط ي يف تفسريه )814يف فضائل القرآن )ص  وأخرجه أبو عبيد

به, وإسناده صحيح, وقد رصح  ؓ  جريج, عن عمرو بن دينار, عن عكرمة, عن عمر بن اخلطاب

, واهلل أعلم. ةيانه يف األثر السابق. والقراءابن جريج بالتحديث عند الط ي. وتقدم ب  مما شذَّ

 (.9) ( سورة النحل, آية8)

( إىل عبد بن محيد, وابن املنذر, وابن أيب 4389( برقم )2/111( األثر عزاه املتقي اهلندي يف كنـز العامل )4)

 حاتم, وابن األنباري يف املصاحف, ومل أقف عىل من حكم عليه.

( إىل ابن مسعود, وهي كذلك يف مصحفه, وهي قراءة عىل 219* وعزاه الكرماين يف شواذ القراءة )ص 

. ينظر: خمترص ابن خالويه )ب (, والبحر املحيط 52ن أيب طالب, وعيسى بن عمر. وهي مما شذَّ

 (.8/612(, وتفسري السمعاين )4/867(, والدر املصون )3/853(, واملحرر الوجيز )7/455)
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(ٺ ٺ ڀ ڀ) :كان يقرأأنه  ؓ ( عن أنس بن مالك 86)
(1)

 :

 اصمتً 
(2)

. 

قال: القراءة سنة من السنن, فاقرءوا القرآن كام  ؓ ( عن زيد بن ثابت 82)

﴾ۇئ وئ وئ﴿ُأْقِرْئُتُموه 
 (3)

﴾ې ې ۉ ۉ﴿ 
 (4) (5)

. 

افِنم  ڭ ۓ ۓ ے)أنه كان يقرأ:  ¶( عن ابن عباس 88) وم (صم
 (6)

. 

                                       
 (.21( سورة مريم, آية: )6)

 (.7/711( األثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )2)

(, وأخرجه ابن جرير يف تفسريه 711(, برقم )634يف تفسريه )ص  وأخرجه سفيان الثوري

( من طريق معتمر بن سليامن, كالمها )الثوري ومعتمر( عن سليامن التيمي, قال سمعت 63/632)

به. واإلسناد صحيح, وكذلك رواه عن أنس بن مالك املغرية بن عثامن عند ابن  ؓ أنس بن مالك 

 ( بالثبوت.9/441( بنحوه, وحكم عىل األثر ابن حجر يف فتح الباري )63/632يف تفسريه )جرير 

* وهي قراءة أيب, وأيب رزين العقييل, وابن مسعود أيًضا, وهي كذلك يف مصحفه. ينظر: خمترص ابن 

 (.8/881(, وفتح القدير )66/95(, واجلامع للقرطبي )1/637(, والبحر املحيط )34خالويه )ص 

واختالف اللفظني يدل عىل أن احلرف ُذكر تفسرًيا, ال قرآًنا, فإذا أتت معه واو ممكن أن "القرطبي:  قال

 (.7/879(, ومعجم القراءات )93-66/95. ينظر: اجلامع للقرطبي )"يكون غري الصوم

 (.18( سورة طه, آية )8)

 (.61( سورة املنافقون, آية )4)

 ( هبذا اللفل إىل ابن األنباري يف املصاحف. 1/78( عزاه السيوطي يف الدر املنثور )7)

ومن طريقه اخلطيب البغدادي يف اجلامع -(15( برقم )2/211وأخرجه سعيد بن منصور يف سننه )

, وأبو عبيد يف -(2/454(, والبيهقي يف السنن الك د )2/691ألخالق الراوي وآداب السامع )

(, وابن جماهد يف 4377(, برقم )7/688لكبري )(, والط اين يف املعجم ا816فضائل القرآن )ص 

ناد, عن أبيه, عن خارجة بن زيد, عن زيد بن 72السبعة )ص  (, من طرق: عن عبد الرمحن بن أيب الزِّ

ناد وقد اختلط "القراءة سنة"ثابت قال:  ؛ ألن مداره عىل عبد الرمحن بن أيب الزِّ , ويف إسناده ضعف 

, ينظر: الكواكب ا  (.453-455لنريات )ص بأخره وُضعِّفم

 (.81( سورة احلج, آية )1)

 (.1/78* واألثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )

 ( من طريق أيب معاوية. وأخرجه البيهقي يف السنن811وأخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن )ص 

 = ريق وكيع بن اجلراح, كالمها )أبو(, من ط4/55(, والضياء املقديس يف املختارة )7/285الك د )
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 ژ ڈ ڈ)يقرأ:  ¶( عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس 84)

 ک ک ڑ  ڑ ژ
(1)

 دَّ  حُمم الم وم  
 (ث 

(2)
. 

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿ قوله: يف ¶عباس  ابن عن( 87)

 ﴾ىئ ىئ ىئ ېئ
(3)

(تستأذنوا حتى) هي: إنام الكاتب أخطأ: قال 
 (4)

. 
                                       

ْبيان, عن ابن عباس  معاوية=   , وإسناده صحيح.ؓ ووكيع(: عن األعمش, عن أيب ظم

* وهي قراءة ابن مسعود, وابن عمر, وابن عباس, وإبراهيم, وجماهد, وقتادة, وأيب جعفر حممد بن عيل, 

عىل ي )صوافن( بالنون والنصب واألعمش واختلف عنهام, وعطاء بن أيب رباح, والضحاك, والكلب

بثالث  احلال, وهو غري منرصف, مجع صافنة. والصافنة من البدن ما اعتمدت عىل طرف رجل بعد  كنها

. ينظر: املحتسب ) (, وخمترص ابن خالويه 2/624قوائم, وأكثر ما يستعمل يف اخليل. والقراءة مما شذَّ

(, 1/819(, والبحر املحيط )2/221راء )(, ومعاين القرآن للف829( وشواذ القراءة )ص 97)

 (.7/671(, والدر املصون )2/641وإعراب الشواذ )

 (.72( سورة احلج, آية: )6)

 (.1/17( األثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )2)

(, والطحاوي يف رشح مشكل اآلثار 6179(, برقم )2/431وأخرجه ابن راهويه يف مسنده )

كام يف تغليق التعليق البن -(, من طريق سفيان بن عيـينة. وأخرجه عبد بن محيد يف تفسريه4/846)

به, واإلسناد صحيح إىل ابن عباس, وهو  ؓ عن عمرو بن دينار, عن ابن عباس  -(4/17حجر )

وال  مما حيتج به الصوفية, واحتجاجهم هبا مردود بأن هذه القراءة ليست متواترة وال معلومة الصحة,

ث كان فيمن كان قبلنا,  جيوز االحتجاج هبا يف أصول الدين, وإن كانت صحيحة فاملعنى أن املحدَّ

ال حتتاج إىل غريه. ينظر يف ملسو هيلع هللا ىلص وكانوا حيتاجون إليه وكان ُينسو ما يلقيه الشيطان إليه كذلك وأمة حممد 

 (.6/48ن تيمية )( وجمموع الرسائل واملسائل الب657-6/654ذلك رشح العقيدة األصفهانية )

, وأحياًنا بدوهنا. وهي مما شذت القراءة به. "وال"* وهي منسوبة البن عباس يف عدة مصادر, أحياًنا بِـ

 (. 2/59(, واجلامع للقرطبي )5/42ينظر: فتح الباري )

 (.25( سورة النور, آية: )8)

 (.1/656( األثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )4)

( عن أبيه, عن أيب صالح, عن معاوية بن 64844(, برقم )3/2711وأخرجه ابن أيب حاتم يف تفسريه )

 (ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ)صالح, عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس قوله: 

(, وابن جرير يف تفسريه 3/2711يقول: حتى تستأذنوا. وورد نحوه عند ابن أيب حاتم يف تفسريه )

 (, من طرق عن سعيد بن جبري, وجماهد بن جم  عن ابن2/895يف املستدرك ) ( واحلاكم69/641)

 = أخطأ"االستئناس: االستئذان, ويف بعض األلفاظ:  (ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ)عباس أنه قال: 
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( عن الشعبي81)
(1)

 ُنوِر املُْْؤِمنِ  ے )قال: يف قراءة أيب بن كعب:  

(ۓ
(2)

. 
                                       

صحيح عىل رشط الشيخني ومل ", وطرقه صحيحة, قال احلاكم: "الكاتب إنام هو حتى تستأذنوا= 

  أعلم.اهـ, ووافقه الذهبي, واهلل "خيرجاه

 من رود عن ابن عباس أنه قال ذلك؛ فهو طاعن يف اإلسالم ملحد يف الدين,»ولكن قال أبو حيان: 

انتهى. ولكن اخل  له طرق كثرية, وأورده الضياء املقديس يف « وابن عباس بريء من ذلك القول

املراد اخلطأ يف  املختارة وصححه احلاكم. وقد أجاب عنه ابن األنباري مطواًل. وأجاب ابن أشته بأن

جلمع الناس عليه من األحرف السبعة, ال أن الذي  ؓ االختيار وترك ما هو األوىل بحسب ظنه 

(, 68/891كتب خطأ خارج عن القرآن, ويف املسألة كالم طويل, ينظر له يف روح املعاين لأللويس )

 واهلل أعلم.

. ينظر: * وهي قراءة ابن عباس, وابن مسعود, وأيب بن كعب, واألعمش,  وسعيد بن جبري. وهي مما شذَّ

(, واملحرر 2/249(, ومعاين القرآن للفراء )613-2/615(, واملحتسب )846شواذ القراءة )ص 

 (.7/261(, والدر املصون )61/453الوجيز )

ما رأيت أحًدا أعلم بسنة "( عامر بن رشاحيل بن عبد اهلل الشعبي الكويف, أبو عمرو. قال مكحول: 6)

(, وسري أعالم النبالء 1/471هـ(. ينظر: التاريو الكبري ) 617الشعبي. تويف سنة ) ماضية من

(4/294.) 

 (.87( سورة النور, آية )2)

( من طريق الشعبي إىل عبد بن محيد, وابن األنباري يف 1/691* عزاه السيوطي يف الدر املنثور )

 املصاحف. 

(, من طرق: عن أيب 69/653ي يف تفسريه )(, والط 815وأخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن )ص 

جعفر الرازي, عن الربيع بن أنس, عن أيب العالية, عن أيب بن كعب به, وإسناده حسن؛ فيه أبو جعفر 

صدوق يسء احلفل خصوًصا "(: 2/466قال عنه ابن حجر يف التقريب ) -مشهور بكنيته -الرازي

 . "صدوق له أوهام"(: 6/241حجر يف التقريب ) اهـ, وشيخه الربيع بن أنس قال عنه ابن "عن مغرية

وقيل: عائد إىل القرآن ملسو هيلع هللا ىلص, , فقيل: هو عائد إىل حممد (ے ے)* واختلف املتأولون يف عود الضمري 

واإليامن, وقيل: عائد إىل املؤمن, قال أيب: هو عائد عىل املؤمنني ويف قراءته مثل نور املؤمن. تفسري 

عائد عىل اهلل تعاىل. واختلفوا يف هذا القول  (ے ے)الضمري يف (. والظاهر أن 62/279القرطبي )

. (ں ڱ ڱ ڱ ڱ)ما املراد بالنور املضاف إليه تعاىل. فقيل: اآليات البينات يف قوله: 

 (.1/477وقيل: اإليامن املقذوف يف قلوب املؤمنني اهـ. واهلل أعلم. البحر املحيط )

بن كعب, وكذلك نسبت إليه يف البحر املحيط (: منسوبة أليب 842* ويف شواذ القراءة )ص 

.7/269(, والدر املصون )61/711(, واملحرر الوجيز )1/477)  (, وهي مما شذَّ
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اِت   ہ ۀ أْخفي ڻ ڻ ڻ ڻ): ؓ ( عن أيب هريرة 85) (   ہ   ُقرَّ
 (1)

. 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ) :أنه كان يقرأ ¶ ( عن ابن عباس83)

ٺ
(2 )

ا ونم رُ وآخم    ( ٿ ٿ  مم
(3)

. 

لمي قال: كنت أقرئ احلسن واحلسني, فمرَّ يب عيل 89) ( عن أيب عبد الرمحن السُّ

 ﴾ ۆئ ۇئ ﴿وأنا أقرئهام, فقال يل: أقرئهام  ؓ بن أيب طالب 
(4)

بفتح التاء 
(5)

. 

رَّ  ۉ ۉ)أنه كان يقرأ:  ¶ابن عباس ( عن 41) الم ُمْستمقم
  

 
                                       

 (.65( سورة السجدة, آية )6)

 (.1/749* واألثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )

(, برقم 2/6445ابن ماجه يف سننه )(, و4531(, برقم )1/661وأخرجه البخاري يف صحيحه )

 (.68/619(, وابن أيب شيـبة يف مصنفه )861(, وأبو عبيد يف فضائل القرآن )ص 4823)

. ينظر: شواذ القراءة  * وقراءة )أمخفي( منسوبة ملحمد بن كعب, واألعمش, وابن حميصن. وهي مما شذَّ

 (.2/815(, واإلحتاف )2/295(, وإعراب الشواذ )836)ص 

ة اجلمع )قرات( قراءة ابن مسعود, وأيب الدرداء, وأيب هريرة, وعون العقييل. وهي رواية عن أيب وقراء

لمي, والشعبي, وقتادة, وحمبوب, والرؤايس عن أيب عمرو باجلمع باأللف  جعفر, واألعمش, والسُّ

 والتاء. ينظر املصادر السابقة.

 (.28( سورة األحزاب, آية: )2)

 ( إىل سعيد بن منصور, وابن األنباري يف املصاحف.62/61يف الدر املنثور ) ( األثر عزاه السيوطي8)

ل)وقرأ ابن عباس عىل من  البرصة  قال ابن عطية يف تفسريه: , رواه عنه أبو نرصة, ( ٿ ومنهم من بدَّ

 (44-62/48. املحرر الوجيز )(ٿ ٿ  وآخرون  ٺ ٺ ٺ)ورود عنه عمرو بن دينار 

 بّدل من ومنهم ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ)بن عباس أنه قرأ: وقال القرطبي: روي عن ا
. قال أبو بكر األنباري: وهذا احلديث عند أهل العلم مردود, خلالفه اإلمجاع, وألن فيه طعنًا (ٿ

عىل املؤمنني والرجال الذين مدحهم اهلل ورشفهم بالصدق والوفاء, فام يعرف فيهم مغري وما وجد من 

 (.64/611ي ). تفسري القرطب╚مجاعتهم مبدل, 

. ينظر: املحرر الوجيز )  (.44-62/48* وهي منسوبة البن عباس. وهي مما شذَّ

 (.41( سورة األحزاب, آية )4)

( 4344( برقم )2/116(, واملتقي اهلندي يف كنـز العامل )62/14( األثر عزاه السيوطي يف الدر املنثور )7)

 (.4/864يف إمتاع األسامع ) إىل ابن األنباري يف املصاحف, وذكره الدوري معلًقا

* وهي قراءة عاصم من السبعة, والعمري عن أيب جعفر, واحلسن البرصي, والشعبي, وزيد بن عيل, 

 (,2/483(, والنرش )659(, والتيسري )722واألعرج؛ بفتح التاء عىل معنى املصدر. ينظر: السبعة )

 (.5/281(, والبحر املحيط )873واملبسوط )
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(ې
(1)

.  

 ( ەئ ەئ  ِمْن بمـْعـثِنا ى)أنه قرأ:  ؓ ( عن عيل 46)
(2)

بكرس ميم  

ْعثِنا( )ِمن( والثاء من )بم
 (3)

.  

نْ  ڃ)أنه كان يقرأ:  ؓ ( عن عيل 42) (چ ڃ ڃ مم
 (4)

. 

                                       
 (.83ة )سورة يس, آي (6)

 (.5/75* واألثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )

( من 642(, والدوري يف جزء فيه قراءات النبي )ص 861وأخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن )ص 

به,  ؓ طرق: عن مروان بن معاوية, عن حممد بن أيب حسان, عن عمرو بن دينار, عن ابن عباس 

يف؛ فيه حممد بن أيب حسان ويقال: ابن حسان شيو ملروان بن معاوية جمهول كام يف واإلسناد ضع

صلبه املنصور عىل الزندقة,  اع  (, وقيل: هو ابن سعيد املصلوب وهذا األخري وّض 2/612التقريب )

 (.27/211ينظر: ترمجته يف هتذيب الكامل )

ن أيب رباح, وأيب جعفر حممد بن عيل, * وهي كذلك قراءة ابن مسعود, وابن عباس, وعكرمة, وعطاء ب

وأيب عبد اهلل جعفر بن حممد, وابن أيب عبيدة, والشيزري عن الكسائي, وعيل بن احلسني, وغريهم. 

. ينظر: شواذ القراءة )ص  (, 2/818(, وإعراب الشواذ )2/275(, واملحتسب )411وهي مما شذَّ

 (.7/437الدر املصون )(, و5/881(, والبحر املحيط )621وخمترص ابن خالويه )

ا"وقرأ ابن مسعود وابن عباس "قال القرطبي:  رَّ هلم ِري الم ُمْستمقم ْ ْمُس جتم , أي: إهنا جتري يف الليل "والشَّ

رها اهلل يوم القيامة. وقد احتجَّ من خالف املصحف فقال: أنا  والنهار ال وقوف هلا وال قرار, إىل أن يكوَّ

س. قال أبو بكر األنباري: وهذا باطل مردود عىل من نقله, ألن أبا أقرأ بقراءة ابن مسعود وابن عبا

والشمس جتري ملستقر "عمرو رود عن جماهد عن ابن عباس وابن كثري رود عن جماهد عن ابن عباس 

فهذان السندان عن ابن عباس اللذان يشهد بصحتهام اإلمجاع, يبطالن ما روي بالسند الضعيف مما  "هلا

 (.29-67/23. تفسري القرطبي )"ة, وما اتفقت عليه األمةخيالف مذهب اجلامع

 (.72( سورة يس, آية )2)

( إىل ابن 4347( برقم )2/116(, واملتقي اهلندي يف كنـز العامل )5/18( عزاه السيوطي يف الدر املنثور )8)

 األنباري يف املصاحف. ومل أقف عىل من حكم عليه.

. ينظر: شواذ * وهي قراءة عيل بن أيب طالب, وابن عب اس, وجماهد, وأيب هنيك, والضحاك. وهي مما شذَّ

(. 5/846)(, والبحر املحيط 627(, وخمترص ابن خالويه )2/273(, واملحتسب )416القراءة )ص 

ْعثِنا من مرقدنا"قال ابن جني: أي:  ينظر: املحتسب  ."يا وييل من أخذك مني مايل"كقولك:  "يا ويلنا ِمن بم

(2/273.) 

 (.68ة الزخرف, آية )( سور4)

 ( إىل ابن األنباري يف املصاحف. 4794( برقم )2/499واألثر عزاه املتقي اهلندي يف كنـز العامل )

 (, وهي مما4/743(, وفتح القدير )61/11والقراءة منسوبة لعيل بن أيب طالب يف جامع القرطبي )

 شذ, واهلل أعلم.
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 ڀ  افماْمضو)قال: ما سمعت عمر يقرأها قط إال  ¶( عن ابن عمر 48)

(ڀ ڀ
 (1)

. 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ)أنه قرأ هذه اآلية:  ؓ ( عن أنس بن مالك 44)
(2)

  

ُب  أمْصوم فقال: إن أصوب وأقوم  ﴾ ڄ ڄ﴿فقال له رجل: إنا نقرؤها:  ,( ڄ وم

وأهيأ وأشباه هذا واحد
 (3)

. 

                                       
 (.9( سورة اجلمعة, آية )6)

 (. 3/616بن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )* واألثر عزاه ال

ومن طريقه ابن املنذر يف األوسط -(7843(, برقم )8/215وأخرجه عبُد الرزاق يف مصنفه )

(, ومعرفة السنن 8/225(, والبيهقي يف السنن الك د )28/836, والط ي يف تفسريه )-(4/78)

هري عن سامل, عن ابن عمر, وإسناده صحيح, وجاء يف (, من طرق: عن الز1797( برقم )4/893)

 ."لقد تويف عمر وما يقرأ هذه اآلية التي يف سورة اجلمعة إال: فامضوا إىل ذكر اهلل"لفل عبد الرزاق: 

 ينظر: ختريج األثر السابق.

, ╚* وهي قراءة عمر, وعيل, وابن مسعود, وابن عباس, وأيب بن كعب, وابن عمر, وابن الزبري 

لمي, ومرسوق, وطاووس, وسامل بن عبد اهلل, وطلحة بخالف, وابن شهاب, وابن وأيب  العالية, والسُّ

وقرأ هبا ك اء من الصحابة "(: 3/213شنبوذ. وهي مما شذ. قال أبو حيان يف البحر املحيط )

(, 671(, وخمترص ابن خالويه )2/857(, واملحتسب )458. وينظر: شواذ القراءة )ص "والتابعني

 (.7/223(, وفتح القدير )22/183(, والط ي )61/3لتبيان )وا

أي: فاقصدوا  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ويف هذه القراءة تفسري للقراءة العامة "قال أبو الفتح ابن جني: 

وتوجهوا, وليس فيه دليل عىل اإلرساع, وإنام الغرض املعني إليها كقراءة من ذكرنا. املحتسب 

(2/851.) 

 (.1( سورة املزمل, آية )2)

                                         (.3/865( األثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )8)

( برقم 1/294كام يف إحتاف اخلرية املهرة ) -(, وأبو يعىل28/137وأخرجه الط ي يف تفسريه )

عبد احلميد ( من طريق 28/137)وأخرجه الط ي  أيب أسامة محاد بن أسامة.من طريق  -(7336)

ين ين( عن األعمش, عن أنس بن مالك  احِلامَّ به, واإلسناد منقطع بني  ؓ كالمها )أبو أسامة, واحِلامَّ

األعمش وأنس بن مالك فإنه مل يره كام قال عيل بن املديني, وابن معني, والبخاري. ينظر: حتفة 

             (.619-613التحصيل )ص 

 = (.67/679) (, واملحرر الوجيز8/236(, والكشاف )1/414قراءة يف: الدر املصون )* ينظر عزو ال



 عبد الحميد الصاعديد.    جمًعا ودراسًة : روايات في علوم القراءات من كتاب المصاحف البن األنباري

412 

( عن عمرو بن ميمون47)
(1)

قال: صليت خلف عمر بن اخلطاب املغرب  

﴾   پ   ِسينما ٻ   ٻ ٻ ٱ﴿فقرأ يف الركعة األوىل 
 (2)

قال: وهكذا هي  

﴾  گ گ ک ک ک ک ڑ﴿قراءة عبد اهلل, وقرأ يف الركعة الثانية 
 (3)

 

﴾ٻ ٱ﴿و
 (4)

 ته تعظياًم صومجع بينهام ورفع صوته, فقدرت أنه رفع  

للبيت
 (5)

. 

( عن إسامعيل بن عبد اهلل41)
 (6)

قال: سمعت سعيد بن جبري يقرأ بقراءة ابن  

﴾   ڃ ڃ ڃ﴿, وقرأ مرة: (   ڃ ُتنبئ ڃ) مسعود هذه اآلية
 (7)

. 

                                       
.491وهي منسوبة يف شواذ القراءة للكرماين )ص =   ( أليب بن كعب. وهي مما شذَّ

ين, عن األعمش, عن أنس "قال أبو الفتح ابن جني:  ومن ذلك حدثنا عباس الدوري, عن أيب حييى احلامَّ

. فقال أنس: إن أقوم وأصوب ( ڄ ڄ)وأصوب(, فقيل له: يا أبا محزة, إنام هي ) ( ڄ ڄ)أنه قرأ 

 (.2/891وأهيأ واحد. ينظر: املحتسب )

ومل يلقه, ثقة عابد. أخذ القراءة عرًضا عن ملسو هيلع هللا ىلص ( أبو عبد اهلل األودي الكويف؛ التابعي اجلليل. أدرك النبي 6)

هـ(. ينظر: سري  57يعي وحصني. تويف سنة )عبد اهلل بن مسعود. رود القراءة عنه أبو إسحاق السب

 (.425(, والتقريب )4/673أعالم النبالء )

 (.2-6( سورة التني, آية )2)

 (.6( سورة الفيل, آية )8)

 (.6( سورة قريش, آية )4)

(, واملتقي اهلندي يف كنز العامل 3/771( عزاه السيوطي البن األنباري يف املصاحف يف الدر املنثور )7)

(2/792.) 

( وذكر 67/734( كذا: ابن عبد اهلل, والذي يف مصادر التخريج: ابن عبد امللك, وهو كذلك يف الدر املنثور )1)

رْي. فم  املحقق أن يف بعض النسو: ابن عبد اهلل, والصواب األول وهو: إسامعيل بن عبد امللك بن أيب الصُّ

 (.4( سورة الزلزلة, آية )5)

 (.3/798 املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )* األثر عزاه البن األنباري يف

( من طرق: عن وكيع, عن 24/743(, والط ي يف تفسريه )6/873وأخرجه ابن أيب شيـبة يف مصنفه )

فرْي  را-إسامعيل بن عبد امللك به, ويف إسناده ضعف؛ تفرد به إسامعيل بن عبد امللك بن أيب الصُّ  -مصغَّ

هم, وقال البخاري,  (, الكامل 6/815وابن عدي: يكتب حديثه, ينظر: التاريو الكبري )وهو كثري الوم

 =           (.6/38(, التقريب )6/259)
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ْهرِ  ٱ)أنه كان يقرأ:  ؓ ( عن عيل بن أيب طالب 45) ائِب الدَّ نموم  ٻ وم

ْهرِ  پ ٻ ٻ (وإنَّه لمِفيِه إىِلم آِخِر الدَّ
 (1)

. 

( عن عمرو ذي مر43)
(2)

ْهرِ  ٱ)قال: سمعت عليا يقرأ:   ائِب الدَّ نموم   وم

إِنَُّه فِيِه إىِلم  پ ٻ ٻ ٻ ْهرِ وم (آِخِر الدَّ
 (3)

. 

ُهونم  چ چ چ ڃ)أنه قرأ:  ؓ ( عن ابن مسعود 49) (  الم
 (4)

. 

                                       
من أنبأ.  "تنبئ أدبارها"( لسعيد بن جبري, إال أنه قال: 721* وعزاه الكرماين يف شواذ القراءة )ص = 

. ينظر كذلك: خمترص ابن خالويه ) (, والط ي 67/781(, واملحرر الوجيز )655وهي مما شذَّ

(81/652.) 

 (.6( سورة والعرص, آية: )6)

(, واملتقي اهلندي يف كنز 3/126* واألثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )

 (.2/116العامل )

(, واحلاكم يف املستدرك 24/739(, والط ي يف تفسريه )863وأخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن )ص 

(, وأبو بكر الدينوري يف 24/791( من طريق إرسائيل بن يونس. وأخرجه الط ي )2/784)

(, من طريق سفيان الثوري كالمها )إرسائيل, 2741( برقم )1/693املجالسة وجواهر العلم )

بيعي, عن عمرو بن مرة, عن عيل بن أيب طالب  , وصححه ؓ والثوري( عن أيب إسحاق السَّ

 "صحيح"اهـ, وقال الذهبي يف تلخيصه للمستدرك:  "صحيح ومل خيرجاههذا حديث "احلاكم فقال: 

ة عن عيل منقطع قاله أبو زرعة, ينظر: حتفة التحصيل  اهـ, كذا قاال وفيه نظر؛ ألن حديث عمرو بن ُمرَّ

 (.839)ص 

(, والط ي 659(, وخمترص ابن خالويه )21/631* ينظر عزو القراءة يف: تفسري القرطبي )

 (.81/298روح املعاين )(, و81/635)

, ومرفوًعا من قراءة شاذة, ومحل عىل ؓ  جاء موقوًفا عىل عيل" الشنقيطي: قال الشيو حممد األمني

 (.9/35اهـ. ينظر أضواء البيان ) "التفسري إذ مل يصح قرآًنا

 ل:إسحاق السبيعي. قال عنه احلاف ( هو عمرو ذي مر اهلمذاين الكويف, رود عن عيل, ورود عنه أبو2)

 (.423(, وتقريب التهذيب )ص 22/812جمهول من الثالثة. ينظر: هتذيب الكامل )

 (.2/116( األثر عزاه البن األنباري يف املصاحف املتقي اهلندي يف كنز العامل )8)

 ( من غري ترصيح عمرو ذي مر بالسامع عن عيل.45وتقدم يف األثر السابق ذي الرقم )

 (.7( سورة املاعون, آية: )4)

 =      (.3/148واألثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور ) *
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( عن عمرو بن ميمون قال: صليت مع عمر بذي احلليفة صالة الفجر 71)

﴾ٻ ٻ ٱ﴿فقرأ بــِـ 
 (1)

اِحدُ  اهلُل) وبـِـ  ( پ الوم
 (2)

, وهكذا هي 

يف قراءة ابن مسعود
 (3)

. 

 

 

 

                              
 

 

                                       
( فقال: أخ نا أبو عبد اهلل احلافل وأبو بكر بن احلسن 2/264وأخرجه البيهقي يف السنن الك د )= 

ثنا عبد القاىض قاال: حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب, حدثنا حييى بن أبى طالب, حدثنا أبو بدر, حد

 ڃ ﴿ :اهلل بن زبيد اليامي, عن طلحة بن مرصف, عن مصعب بن سعد, عن سعد بن أبى وقاص قال

, واإلسناد حسن؛ فيه عبد اهلل بن زبيد األيامي ترجم "الهون"وىف قراءة عبد اهلل  ﴾ چ چ چ چ

يذكرا فيه شيًئا, ( ومل 7/12(, وابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل )7/97له البخاري يف التاريو الكبري )

( وقال: رود عن أبيه وعبد امللك بن عمري, رود عنه أهل الكوفة, 5/28وذكره ابن حبان يف ثقاته )

وبمعناه رواه خلف بن حوشب عن طلحة بن "وهو متابع تابعه خلف بن حوشب قال البيهقي: 

 (.6/226اهـ, وخلف هذا ثقة كام يف التقريب )"مرصف

. 724 شواذ القراءة )ص * وعزا القراءة الكرماين يف ( البن مسعود أيًضا, وهي قراءة تفسريية مما شذَّ

 (.8/297(, ومعاين القرآن للفراء )636(, وخمترص ابن خالويه )3/716وينظر: فتح الباري )

 (.6( سورة الكافرون, آية )6)

 (.2( سورة اإلخالص, آية )2)

 (.3/611ندي يف كنز العامل )( األثر عزاه البن األنباري يف املصاحف املتقي اهل8)

( إىل 721(, وعزاه الكرماين يف شواذ القراءة )ص 2588( برقم )2/663وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )

, واهلل أعلم.7/761(, وفتح القدير )1/733ابن مسعود أيًضا. وينظر الدر املصون )  (, وهي مما شذَّ
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 املبحث الرابع: مصاحف بعض الصحابة
 الكتاب فاحتة يكتب كان كعب ُأيّب بن أن سريين: بن حممد ( عن6)

 شيئًا مسعود ابن يكتب ومل ,(ٿإياك  واللهم ٿ ٿ واللهم) واملعوذتني

واملعوذتني الكتاب فاحتة عفان بن عثامن منهن, وكتب
 (1)

. 

رافع, بن عمرو ( عن2)
(2)

, ملسو هيلع هللا ىلص النبي زوج حلفصة مصحًفا تبأك كنت: قال 

﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ فآذين اآلية هذه بلغت إذا: فقالت
 (3)

, 

ةِ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) عيل: فأملت آذنتها بلغتها فلام الم صم  وم

اهلل رسول من سمعتها أين أشهد: وقالت ,(  پ پ پ پ اْلعمرْصِ 
 
ملسو هيلع هللا ىلص

 (4)
.  

                                       
( البن األنباري يف 6/67) "فتح القدير", والشوكاين يف (6/61) "الدر املنثور"( األثر عزاه السيوطي يف 6)

 (.2/428(, والسيوطي يف اإلتقان )2/644وأخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن ) ."املصاحف"

. سمع حفصة, ورود عنه أبو سلمة بن عبد الرمحن وغريه, قال ؓ ( العدوي موىل عمر بن اخلطاب 2)

 (.426(, والتقريب )1/282جلرح والتعديل )عنه احلافل: مقبول من الرابعة. ينظر: ا

 (283( سورة البقرة, آية )8)

 (.6/522( األثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )4)

, 6/412) "السنن الك د"يف  البيهقي طريقه ومن -( 864, رقم 6/689) "املوطأ"وأخرجه مالك يف 

(, والطحاوي 5629, ح68/71) "مسنده"وأخرجه أبو يعىل يف  ( عن زيد بن أسلم, عنه به.2212ح

 (2113, رقم 7/865) "رشح مشكل اآلثار"( و985, رقم 6/652) "رشح معاين اآلثار"يف 

( من طريق ابن إسحاق, 1828, ح64/223) "صحيحه"(, وابن حبان يف 6124, رقم 6/652و)

, ملسو هيلع هللا ىلصن يكتب املصاحف يف عهد أزواج النبي كا»عن أيب جعفر حممد بن عيل ونافع, عنه به. ولفظهام: 

قال: فاستكتبتني حفصة مصحًفا, وقالت يل: إذا بلغت هذه اآلية من سورة البقرة فال تكتبها حتى تأتيني 

, قال: فلام بلغتها جئتها بالورقة التي أكتبها, فقالت: ملسو هيلع هللا ىلصهبا فأمليها عليك كام حفظتها من رسول اهلل 

وقال اهليثمي يف «. (پ پ پوصالة العرص  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)اكتب: 

 «.رواه أبو يعىل ورجاله ثقات(: »5/85) "جممع الزوائد"

 ( من طريق ابن جريج قال: أخ ين نافع, أن2212, رقم 6/753) "مصنفه"وأخرج عبد الرزاق يف 

 ٻ ٱ ﴿إذا بلغت هذه اآلية "دفعت مصحًفا إىل موىل هلا يكتبه, وقالت: ملسو هيلع هللا ىلص حفصة زوج النبي 

, فلام بلغها جاءها, فكتبت "[ فآذين283]البقرة:  ﴾ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 =محيد قال: وسألت أم (پ پ پوصالة العرص  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)بيدها 
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عن أيب يونس موىل عائشة( 8)
(1)

هلا , أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب 

 ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿إذا بلغت هذه اآلية فآذين:  ا, وقالت:مصحفً 

 ٻ ٻ ٻ ٱ)فلام بلغتها آذنتها فأملت عيل: , ﴾ٻ

 قالت عائشة: سمعتها من رسول اهللو .(   پ پ پ  رْصِ العم  الةِ صم وم  ٻ

ملسو هيلع هللا ىلص
 (2)

. 

 يف خالف ثابت بن وزيد اهلل عبد مصحف بني ليس: قال األعمش, ( عن4)

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ) األنفال: سورة يف حرفني يف إال وحرام حالل

 يِف  ينم رِ اجِ هم املُْ وم  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

                                       
كنا نقرأها يف العهد األول عىل عهد رسول  "بنت عبد الرمحن عائشة عن الصالة الوسطى, فقالت: =

. وهي قراءة "(پ پ پوصالة العرص  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)ملسو هيلع هللا ىلص: اهلل 

 تفسريية مما شذ.

. ينظر: "ثقة من الثالثة"( رود عن عائشة. وعنه: زيد بن أسلم, والقعقاع بن حكيم. قال عنه احلافل: 6)

 (.137(, والتقريب )2/6261تاريو اإلسالم )

 (.6/522( األثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )2)

 ق زيد بن أسلم, عن القعقاع بن حكيم, عنه به.( من طري129, رقم 485/ 6) "صحيحه"وأخرجه مسلم يف 

* قال أبو جعفر: فكان فيام روينا عن عائشة وحفصة وأم كلثوم ريض اهلل عنهن إثبات صالة العرص يف 

التالوة, فنظرنا يف ذلك: هل روي ما قد دل عىل نسخه منها وإخراجه من القرآن وإعادته إىل السنة كام 

رشيح حممد بن زكريا بن حييى وعبد اهلل بن حممد بن سعيد بن أيب مريم قد  قد ذكرنا يف غريها فوجدنا أبا

حدثانا قاال: حدثنا الفريايب قال: حدثنا فضيل بن مرزوق قال: حدثنا شقيق بن عقبة , عن ال اء بن 

ثم نسخها ملسو هيلع هللا ىلص, نزلت: حافظوا عىل الصلوات وصالة العرص , قرأناها عىل عهد رسول اهلل "عازب قال: 

: ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿نزل: اهلل فأ الةِ ". قال أبو جعفر: فوقفنا بذلك عىل أنَّ صم وم

رْصِ  املذكور ذلك يف أحاديث عائشة وحفصة وأم كلثوم عنهن مما قد كان قرآنا فنسو, ورد إىل ما يف  "اْلعم

مصاحفنا, وكذلك كل ما روي مما ذكر فيه أنه من القرآن وال نجده يف مصاحفنا, فهو مما قد كان قرآنا 

ونسو, فأخرج من القرآن وأعيد إىل السنة فصار منها, واهلل عز وجل نسأله التوفيق. رشح مشكل اآلثار 

(7/869-821.) 
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(اهلل يلِ بِ سم 
(1)

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ) احلرش: سورة , ويف

ڳ ڳ گ گ گ
 (2)

(اهلل يلِ بِ  سم يِف  ينم رِ اجِ هم املُْ وم  
 (3)

. 

( عن أسيد بن يزيد7)
(4)

ُلونم ) ؓ : إن يف مصحف عثامن بن عفان   ې يمسم

( ې
 (5)

السؤال بغري ألف 
 (6)

. 

 
                              

                                       
 (46( سورة األنفال, آية )6)

 (5( سورة احلرش, آية )2)

. ."املصاحف"( البن األنباري يف 3/611) "الدر املنثور"( األثر عزاه السيوطي يف 8)  والقراءة مما شذَّ

 ( معلًقا عن خالد القارئ, عن قيس بن الربيع, عنه به.4/821إمتاع األسامع )"رجه أبو العباس احلسيني يف وأخ

 ( ابن أيب أسيد يزيد ال اد, أبو سعيد املدين. رود عن أبيه, ونافع  موىل أيب قتادة. ورود عنه: بشار الناقط,4)

 (.6/848(, والتهذيب )2/861يل )وهارون النحوي. تويف أيام املنصور. ينظر: اجلرح والتعد

 (.21( سورة األحزاب, آية )7)

( إىل ابن األنباري يف املصاحف, واخلطيب يف تايل 66/579( األثر عزاه السيوطي يف الدر املنثور )1)

 التلخيص. 

( عن حممد بن عرفة, عن إبراهيم بن احلسن, عن 882(, برقم )6/463وأخرجه ابن أيب داود يف املصاحف )

ر بن أيوب الناقط, عن أسيد بن يزيد به, ويف إسناده: أسيد بن يزيد يف عداد املجاهيل ترجم له بشا

(, ومل يذكرا فيه 2/861(, وابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل )2/67البخاري يف التاريو الكبري )

إبراهيم بن  جرًحا وال تعدياًل, ومل أقف عىل ترمجة ملحمد عرفة, وبشار بن أيوب الناقط, وال أعرف

 احلسن الراوي عن بشار.

ُلون( بغري مهز, نحو قوله تعاىل:  سم  ٱ﴿* حكى ابن عطية أن أبا عمرو وعاصاًم واألعمش واحلسن قرأوا )يم

وال ُيعرف ذلك عن أيب عمرو وعاصم, ولعل "(. قال أبو حيان: 266سورة البقرة, آية ) ﴾ٻ ٻ

(, والبحر املحيط 2/811وإعراب الشواذ ) (,62/81. ينظر: املحرر الوجيز )"ذلك يف شاذمها

 (.5/215(, ومعجم القراءات )5/226)
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 املبحث اخلامس: قراءات بعض التابعني
(املحسنني گ گ)( عن هارون قال: قراءة احلسن 6)

 (1)
. 

( عن األعرج2)
(2)

ْب ( بالنون والياء, و)نمْرتمِعيأنه قرأ: )  ْلعم ( بالياءيم
 (3)

. 

ايِفم )( عن احلسن أنه كان يقرأها: 8) وم (صم
(4)

قال: خالصة هلل تعاىل, قال: كانوا  

يذبحوهنا ألصنامهم
 (5)

. 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ)( عن األعمش 4)

ڳ ڳ گ گ
(6)

بِيِل اهللِ  اِجِرينم يِف سم املُْهم (وم
 (7)

. 

                                       
 (.674( سورة األنعام, آية: )6)

 ( البن األنباري يف املصاحف. 8/831واألثر عزاه السيوطي يف الدر املنثور )

 ( منسوبة إىل احلسن. ومل أقف عىل من حكم عىل الرواية.3/79ويف روح املعاين لأللويس )

 (.2/739حسن محل هذه القراءة عىل التفسري, وهي مما شذ, واهلل أعلم. ينظر معجم القراءات )واأل

( عبد الرمحن بن هرمز, أبو داود, موىل حممد بن ربيعة: حافل, مقرئ. أخذ القراءة عن أيب هريرة وابن 2)

 (6/836(, وغاية النهاية )48هـ(. ينظر: معرفة القراء ) 665عباس. تويف سنة )

 (.62( سورة يوسف, آية )8)

 ( البن األنباري يف املصاحف, ومل أقف عىل من حكم عليه.4/761* واألثر عزاه السيوطي يف الدر املنثور )

* وقراءة )نرتعي( بالنون والياء و)يلعب( بالياء مل أقف عليها. وإنام قرأها األصبهاين برواية اهلاشمي عن 

نون فيهام. وإثبات الياء وصاًل ووقًفا عىل لغة من يثبت حرف القواس عن ابن كثري )نرتعي ونلعب( بال

 العلة يف اجلزم, ويقدر حذف احلركة املقدرة عىل حرف العلة, وهي كقول الشاعر: 

 أمل يأتيك واألنباء تنمي * بام القت لبون بني زياد.

 (.4/697راءات )(, ومعجم الق4/611(, والدر املصون )447(, واملبسوط )7/237ينظر: البحر املحيط )

 (.81( سورة احلج, آية: )4)

 (.1/78( األثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )7)

( من طرق: عن معمر, عن احلسن أنه قال: صوايف: خالصة هلل, 63/188وأخرجه الط ي يف تفسريه )

 (.5/238(, والكشاف )5/238وإسناده صحيح. والقراءة مما زاد عن العرشة. ينظر: التبيان )

 (.5( سورة احلرش, آية )1)

 =                                          ( إىل ابن األنباري يف املصاحف. 3/611( األثر عزاه السيوطي يف الدر املنثور )5)



 (ه4153 ذو الحجة)العدد الثامن عشر                   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية   

411 

( عن عامر بن حممد7)
(1)

قال: صليت خلف منصور بن املعتمر 
(2)

فقرأ:  

﴾  ٹ ٹ ٿ ٿ﴿
 (3)

ہ ۀ)فقرأ فيها  
(4)

ا نماِعِمنيم مُ      (تَِّكِئنيم فِيهم
 (5)

. 

 

 

                              

                                       
( فقال: وقال خالد القارئ, عن قيس بن الربيع, عن 4/821وعلقه الدوري يف إمتاع األسامع )= 

ألعمش... فذكره, وخالد القارئ هو: ابن يزيد بن زياد األسدي الكاهيل, أبو اهليثم, صدوق مقرئ له ا

, واهلل أعلم.6/265أوهام كام يف التقريب )  (, ومل أقف عىل من نسبها لألعمش, وهي مما شذَّ

. صدوق خيطيء وكان عابًدا. تويف سنة )6) ريو اإلسالم هـ(. ينظر: تا 632( أبو اليقظان الثَّْوريُّ

 (.413(, والتقريب )4/988)

لمي الكويف. ثقة ثبت. عرض القرآن عىل األعمش. وعرض عليه محزة. تويف سنة )2)  688( أبو عتاب السُّ

 (.745(, والتقريب )2/864هـ(. ينظر: غاية النهاية )

 (.6( سورة الغاشية, آية )8)

 (.61( سورة الغاشية, آية )4)

( إىل ابن األنباري يف املصاحف, وذكر القرطبي يف تفسريه 67/835ر املنثور )( عزاه السيوطي يف الد7)

( إسناده عن ابن األنباري فقال: وقال أبو بكر األنباري: وحدثنا أمحد بن احلسني, حدثنا 21/84)

حسن بن عرفة, حدثنا عامر بن حممد قال: صليت خلف منصور بن املعتمر...فذكره, وإسناده حسن؛ 

, 6/619ن عرفة, وشيخه عامر بن حممد الثوري وكالمها صدوق, ينظر: التقريب )فيه احلسن ب

2/74.) 

.766* وهي منسوبة لطلحة يف شواذ القراءة )ص   ( أيًضا, وهي مما شذَّ
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 املطاعن يف القرآناملبحث السادس: 
(ک ک نيَّ بم تم يم  ڑ) :أنه قرأ ¶( عن ابن عباس 6)

(1)
فقيل له:  ,

فقال: أظن الكاتب كتبها وهو ناعس  ﴾ڑ ڑ ﴿إهنا يف املصحف 
 (2)

. 

وم )يف قوله  ¶( عن ابن عباس 2) (ڱ ڱ ڱ ڳ ڳَّصَّ وم
(3)

 

﴾ڳ ڳ ﴿وهنا أقال: التزقت الواو بالصاد وأنتم تقر
 (4)

. 

                                       
 (.86( سورة الرعد, آية: )6)

 (.4/178) "الدر املنثور"( األثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف 2)

(, برقم 61/472(, ومن طريقه ابن جرير يف تفسريه )812يد يف فضائل القرآن )ص وأخرجه أبو عب

( فقال: حدثنا يزيد, عن جرير بن حازم, عن يعىل بن حكيم, عن عكرمة, عن ابن عباس 21461)

بري  ؓ  بنحوه, وإسناده صحيح, ويف إسناد ابن جرير شكٌّ حيث قال: عن جرير بن حازم, عن الزُّ

يت أو ي عىل بن حكيم, عن عكرمة, عن ابن عباس. وتقدم مزيد من احلكم عىل الرواية. والقراءة بن اخِلرِّ

.  مما شذَّ

, وهبا (ک ک يتبني ڑ)روي عن عكرمة عن ابن أيب نجيح أنه قرأ: »* قال أبو بكر األنباري:  

كيا احتج من زعم أنه الصواب يف التالوة, وهو باطل عن ابن عباس, ألن جماهًدا وسعيد بن جبري ح

احلرف عن ابن عباس, عىل ما هو يف املصحف بقراءة أيب عمرو وروايته عن جماهد وسعيد بن جبري عن 

ابن عباس, ثم إن معناه: أفلم يتبني, فإن كان مراد اهلل حتت اللفظة التي خالفوا هبا اإلمجاع فقراءتنا تقع 

ه ليس من طريق العلم, فقد سقط مما عليها وتأيت بتأويلها, وإن أراد اهلل املعنى اآلخر الذي اليأس في

 (9/821ينظر: اجلامع للقرطبي )«. أوردوا, وأما سقوطه يبطل القرآن, ولزوم أصحابه البهتان

وقد أجاب ابن أشته عن هذه اآلثار كلها بأن املراد: أخطأوا يف االختيار, وما هو األوىل »قال السيوطي:  

لذي كتب خطأ خارج عن القرآن قال: فمعنى قول جلمع الناس عليه من األحرف السبعة, ال أن ا

عائشة: حرف اهلجاء ألقي إىل الكاتب هجاء غري ما كان األوىل أن يلقى إليه من األحرف السبعة. قال: 

يعني: فلم يتدبر الوجه الذي هو أوىل من اآلخر وكذا  "كتبها وهو ناعس"وكذا معنى قول ابن عباس: 

 سائرها.

جنح إىل تضعيف الروايات ومعارضتها بروايات أخر عن ابن عباس وغريه بثبوت وأما ابن األنباري فإنه 

 (.6/742هذه األحرف يف القراءة, واجلواب األول أوىل وأقعد. ينظر: اإلتقان يف علوم القرآن )

 (.28( سورة اإلرساء, آية: )8)

 = بن جرير وابن األنباري يف( إىل الفريايب وسعيد بن منصور وا9/235( عزاه السيوطي يف الدر املنثور )4)



 (ه4153 ذو الحجة)العدد الثامن عشر                   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية   

414 

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿يف قوله:  ¶( عن ابن عباس 8)

 ﴾ ىئ ىئ ىئ ېئ
(1)

(حتى تستأذنوا)قال: أخطأ الكاتب؛ إنام هي  
 (2)

. 

ر( عن زِ 4)
(3)

قال: قال يل أيب بن كعب: كيف تقرأ سورة األحزاب؟ أو كم  

                                       
كام يف إحتاف  -املصاحف, والذي وقفت عليه أنه يرود عن الضحاك بن مزاحم. ورود أمحد بن منيع= 

نحوه عن ابن عباس فقال: حدثنا حسني بن حممد,  -(7549( برقم )1/229اخلرية املهرة للبوصريي )

أنه قال: أنزل اهلل عز وجل  ؓ  حدثنا الفرات بن السائب, عن ميمون بن مهران, عن ابن عباس

فلصقت إحدد الواوين باألخرد,  (ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ووصى)ملسو هيلع هللا ىلص هذا احلرف عىل لسان نبيكم 

, ولو نزلت عىل القضاء ما أرشك به أحد, فكان ميمون يقول: ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿فقرأ لنا: 

 , وإسناده ضعيف قال ﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ﴿إن عىل تفسريه لنوًرا, قال اهلل عز وجل 

فرات بن السائب ضعفه أمحد بن حنبل, وابن معني, وابن حبان, وغريهم, وقال "البوصريي: 

 اهـ. والقراءة مما شّذ. "البخاري: منكر احلديث

فإن قىض هنا ليست ", مردود باإلمجاع, قال ابن تيمية: "ولو نزلت عىل القضاء ما أرشك به أحد"وقوله:  

, بل وبإمجاع العقالء حتى يقال ما قدر اهلل شيئا إال وقع, وإنام بمعنى القدر والتكوين بإمجاع املسلمني

(. ومن هنا قرأ بعض 2/218هي بمعنى أمر, وما أمر اهلل به فقد يكون وقد ال يكون. جمموع الفتاود )

السلف )ووَّص( دفعا ملن توهم أن معنى القضاء: القدر والتكوين. ينظر: جمموعة الرسائل واملسائل 

 (.4/39البن تيمية )

* قال ابن حجر: ورود الط ي وعبد بن محيد بإسناد صحيح كلهم من رجال البخاري عن ابن عباس: 

, ويقول: كتبها الكاتب وهو ناعس. ومن طريق ابن جريج قال: زعم ابن (يتبنيڑ)أنه كان يقرأها 

أيب مليكة وعيل  كثري وغريه أهنا القراءة األوىل. وهذه القراءة جاءت عن عيل وابن عباس وعكرمة وابن

بن بديمة وشهر بن حوشب وعيل بن احلسني وابنه زيد وحفيده جعفر بن حممد يف آخر من قرأوا كلهم 

. وأما ما أسنده الط ي عن بن عباس فقد اشتد إنكار مجاعة ممن ال علم له بالرجال صحته, (يتبنيڑ)

يها مرية, وتبعه مجاعة بعده, واهلل وبالغ الزخمرشي يف ذلك كعادته, إىل أن قال: وهي واهلل فرية ما ف

, قال: ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿املستعان. وقد جاء عن ابن عباس نحو ذلك يف قوله تعاىل: 

وإن كان -ووَّص, التزقت الواو يف الصاد, أخرجه سعيد بن منصور بإسناد جيد عنه, وهذه األشياء 

صيل, فلينظر يف تأويله بام يليق لكن تكذيب املنقول بعد صحته ليس من دأب أهل التح -غريها املعتمد

 (.3/858به. فتح الباري )

 (.25( سورة النور, آية: )6)

 (.87أثر رقم ) –قراءات بعض الصحابة  –( تقدم خترجيه واحلكم عليه واإلجابة عنه يف املبحث الثالث 2)

 = م. وعرض عليه عاص╚( زر بن حبيش, أبو مريم األسدي. عرض عىل ابن مسعود وعثامن وعيل 8)
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وسبعني آية, فقال أيب: قد رأيتها وإهنا لتعادل سورة البقرة  اتعدها؟ قلت: ثالثً 

ا ومُهم مُجُ ارْ ا فم يم نم ا زم ذم إِ  ةُ خم يْ الشَّ وم  ُو يْ الشَّ )فيها: و ,وأكثر من سورة البقرة, ولقد قرأناها

فرفع منها ما رفع (يم  كِ حم  يز  زِ عم  اهلُلوم  اهللِ نم  مِ ااًل كم نم  ةم تَّ بم لْ أم 
 (1)

. 

ادبم ( عن قيس بن عُ 7)
(2)

 ڑ ﴿قال: قرأت عىل عيل بن أيب طالب  

﴾ک
 ﴾ھ ے﴿فقال عيل: ما بال الطلح؟ أما تقرأ وطلع؟ ثم قال:  (3)

(4)
 

أنحكها يف املصحف؟ قال: ال هياج القرآن اليوم فقيل له: يا أمري املؤمنني,
 (5)

. 

                                       
 (.6/294(, وغاية النهاية )4/611هـ(. ينظر: سري أعالم النبالء ) 32وغريه. تويف سنة )= 

(, واملتقي اهلندي يف كنز العامل 1/773( األثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )6)

(2/713.) 

(, والبيهقي يف السنن 26215) ( برقم28/684وأخرجه عبد اهلل بن أمحد يف زوائده عىل املسند )

(, 7991(, برقم )8/871. وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )محاد بن زيد( من طريق 3/266الك د )

( برقم 1/275كام يف إحتاف اخلرية املهرة )-. وأخرجه أمحد بن منيعقتادة بن دعامة السدويسمن طريق 

(, برقم 1/275 يف إحتاف اخلرية املهرة )كام-. وأخرجه الطياليسسفيان بن عيـينةمن طريق  -(7592)

(, 4423(, برقم )61/258. وأخرجه ابن حبان يف صحيحه )مبارك بن فضالةمن طريق  -(7592)

. وأخرجه الط اين يف املعجم األوسط محاد بن سلمة(, من طريق 2/467واحلاكم يف املستدرك )

ا: عن عاصم بن أيب النَّجود, عن ِزرِّ بن . مجيعً زيد بن أيب أنيسة(, من طريق 4872(, برقم )4/882)

به, ويف إسناده ضعف؛ ألن مداره عىل عاصم بن أيب النَّجود وهو  ؓ ُحبْيش, عن أيب بن كعب

(: 1/275, قال البوصريي يف إحتاف اخلرية املهرة )-(6/817كام يف التقريب )-صدوق له أوهام

اهـ, وصححه احلاكم فقال عقب إخراجه له:  "مدار أسانيدهم عىل عاصم بن أيب النَّجود وهو ضعيف"

 اهـ. "صحيح"اهـ, وقال الذهبي:  "صحيح اإلسناد ومل خيرجاه"

ه يف الصحابة. رود عن: عمر, 2) بمعي البرصي, أبو عبد اهلل. ثقة خمرضم ووهم من عدَّ ( قيس بن ُعبماد الضُّ

 (.475(, والتقريب )2/996م )وعيل, وأيب بن كعب, ومجاعة. مات بعد الثامنني. ينظر: تاريو اإلسال

 (.29( سورة الواقعة, آية: )8)

 (.61( سورة ق, آية: )4)

(, واملتقي اهلندي يف كنز العامل 3/68( األثر عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )7)

(2/769.) 

وأخرجه ابن  موي.حييى بن سعيد بن أبان األ( من طريق 28/666وأخرجه ابن جرير يف تفسريه )

 = عيسى بن يونس بن أيب إسحاقمن طريق  -(65/213كام يف تفسري القرطبي )-األنباري يف املصاحف 
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رة بن احلُ شم رم ( عن خم 1)
(1)

ا لوًح  ؓ قال: رأد معي عمر بن اخلطاب  

, ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ا مكتوبً 

ا أقرأنا للمنسوغ, يًّ قال: من أمىل عليك هذا؟ قلت: أيب بن كعب, قال: إن أبم 

(ڀ ڀ ڀفامضوا )اقرأها: 
 (2)

.  

 

                              

                                       
بيعي=  ف السَّ , كالمها: عن جمالد بن سعيد, عن احلسن بن سعد, عن قيس بن عباد به, وقد تصحَّ

وليس بالقوي وقد تغري يف  )جمالد( إىل )جماهد( يف سند الط ي, وإسناده ضعيف؛ فيه جمالد بن سعيد

(, ومل أقف عىل ترمجة للحسن بن سعد. وهبذا السند عند ابن 2/285آخر عمره. ينظر: التقريب )

 (.6/849(, وابن حجر يف العجاب )6/88اجلوزي يف نواسو القرآن )

هلل تعاىل كرم ا-وهي رواية غري صحيحة كام نبه عىل ذلك الطيبي, وكيف يقر أمري املؤمنني »قال األلويس: 

حتريًفا يف كتاب اهلل تعاىل املتداول بني الناس, أو كيف يظّن بأن نقلة القرآن ورواته وكتابه من  -وجهه

اهـ. روح «. قبل تعمدوا ذلك أو غفلوا عنه؟ هذا واهلُل تعاىل قد تكفل بحفظه سبحانك هذا هبتان عظيم

 (.25/646املعاين )

. والطلح هو * والقراءة منسوبة لعيل بن أيب طالب, و جعفر بن حممد, وعبد اهلل بن مسعود. وهي مما شذَّ

(, واجلامع للقرطبي 418(, وشواذ القراءة )ص 676املوز, واهلل أعلم. ينظر: خمترص ابن خالويه )

 (.64/247(, واملحرر الوجيز )3/211(, والبحر املحيط )65/213)

ة بن احلُر, كان يتياًم يف حجر عمر. قال أبو6) شم رم داود: له صحبة. وقال العجيل: ثقة من كبار التابعني.  ( خم

 (.698(, والتقريب )2/284(, واإلصابة )2/447هـ(. ينظر: االستيعاب ) 54تويف سنة )

 (.3/616( عزاه البن األنباري يف املصاحف السيوطي يف الدر املنثور )2)

(, وابن 864فضائل القرآن )ص (, وأبو عبيد يف 2/675) -خمترًصا-وأخرجه ابن أيب شيـبة يف مصنفه

رشة بن احلُرِّ 2/562شبة يف تاريو املدينة ) (, من طرق: عن هشيم, أخ نا مغرية, عن إبراهيم, عن خم

(, وقد تقدم نحوه عن عمر بن اخلطاب يف املبحث 4/846به, وإسناده صحيح. ينظر: تغليق التعليق )

 .( مع عزو القراءة هناك, فلينظر48الثالث, أثر رقم )
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 اخلامتة

اللهم اختم بالصاحلات أعاملنا, وأحسن عاقبتنا يف األمور كلها. فمع هذا 

 ألنباري من كتاب املصاحف تلخص لدي اآليت: اجلمع املمتع لنصوص ابن ا

أغلب مؤلفات اإلمام ابن األنباري قد ُعدَّ ضمن ما فقد من الرتاث  -6

 اإلسالمي.

كتاب املصاحف البن األنباري كان موجوًدا إىل بداية القرن العارش, فقد  -2

 نقل منه السيوطي مبارشة يف عدة مواضع ونسب إليه رصاحة.

وع واملوصول أجزاء  أو أبواب  من كتاب كتابا مرسوم اخلط واملقط -8

 املصاحف, واهلل أعلم.

كثرًيا مما يثار حول القرآن والقراءات والرسم من شبه وخزعبالت هلا  -4

أصول قديمة قد تصدد هلا العلامء بالرد والتفنيد, ومن هؤالء ابن األنباري, فتجب 

 العناية بام سطروه يف ذلك.

بعضهم من بعض حفل لنا جزًءا  توارد العلامء بعضهم عىل بعض وأخذ -7

 من مؤلفات ابن األنباري وغريه من املؤلفني.

بركة العمر هبة من اهلل وليست بطول أيامه فابن األنباري مات يف  -1

اخلمسني وُشهد له بغزارة العلم وكثرة العمل, وما ترك من مؤلفات شاهد عىل 

 ذلك.

 التوصية: 

األجزاء الصغرية للمؤلفني  أويص إخواين الباحثني أال يعرضوا عن إخراج

بحجة أهنا ال تصلح للرسائل العلمية, فقد يوجد يف النهر ما ال يوجد يف البحر وما 
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 ألفت إال ملسيس احلاجة إليها, فهم كانوا أغزر علاًم وأصفى ذهنًا, واهلل املستعان.

فله احلمد واملنة -ويف النهاية, هذا ما جاد به قلمي, فإن وفقت فمن اهلل وحده 

, وإن أخطأت وقرصت فمن نفيس لكثرة مشاغيل وأستغفر اهلل عنه, -عىل ذلك

 وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.  
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 أهم املصادر واملراجع
املضبوط عىل رواية حفص عن عاصم بن أيب النجود, املتبع فيه العد الكويف  القرآن الكريم* 

 املطبوع يف جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف باملدينة املنورة.«, نبويةمصحف املدينة ال»
هـ(,  372للحافل ابن حجر العسقالين )ت إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشة,  .6

حتقيق: مركز خدمة السنة والسرية, بإرشاف د. زهري بن نارص النارص, جممع امللك فهد لطباعة 

 م.6994 -هـ  6467ة, الطبعة األوىل باملدين املصحف الرشيف
 ت) بالبناء الشهري, الدمياطي حممد بن أمحد تأليف: ,عرش األربع القراءات يف البرش فضالء إحتاف .2

 املشهد ومطبعة مكتبة طبعة, الضباع حممد عيل املرحوم الشيو وتعليق وتصحيح رواية(, هـ 6665

, األوىل الطبعة, األزهرية الكليات ومكتبة,  بريوت الكتب املع طبعة وأحياًنا, بمرص بالقاهرة احلسيني

 .هـ 6415 عام

, إبراهيم الفضل أبو حممد: حتقيق, هـ( 966 السيوطي )ت الدين جلالل, القرآن علوم يف اإلتقان .8

 .م 6954/هـ6894 طبعة, للكتاب العامة املرصية اهليئة

(, 148نبيل املشهور بالضياء املقديس )ت , للحافل حممد بن عبد الواحد احلاألحاديث املختارة .4

 هـ. 6461مكة املكرمة, الطبعة األوىل  –مكتبة النهضة احلديثة  عبد امللك بن عبد اهلل بن دهيش, حتقيق: 

األرنؤوط,  هـ(, حتقيق: شعيب589, البن بلبان الفاريس )ت اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان .7

 رسالة, بيـروت.م, مؤسسة ال6996-هـ6462الطبعة األوىل 

ملحمد األمني بن حممد بن املختار اجلكني الشنقيطي )ت أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن,  .1

 –طباعة والنرشدار الفكر لل–هـ(, حتقيق: مكتب البحوث والدراسات, طبعة دار النرش  6898

 م. 6997 -هـ  6467بريوت, 
هـ(, دراسة وحتقيق: حممد السيد أمحد 161, أليب البقاء للعك ي )إعراب القراءات الشواذ .5

 م. 6991 - 6465بريوت, الطبعة األوىل  -عزوز, طبعة عامل الكتب 

اس جعفر يبأل ,القرآن إعراب .3  خليل املنعم عبد: عليه وعلق حواشيه وضع, (هـ 883 ت) النَّحَّ

 .هـ 6426 األوىل الطبعة, بريوت - العلمية الكتب دار إبراهيم,

هـ(,  347, لتقي الدين املقريزي )ت ام للنبي من األحوال واألموال واحلفدة واملتاعب إمتاع األسامع .9

 م, دار الكتب العلمية, بيـروت.6999 -هـ 6421حتقيق: حممد عبد احلميد النمييس, الطبعة األوىل 

 املكتبة ,(هـ 141ت ) القفطي يوسف بن عيل احلسن يبأل ,النحاة أنباه عىل الرواة إنباه .61
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 .هـ 6424 األوىل الطبعة, بريوت -العرصية

هـ(, تقديم وتعليق:  712سعد عبد الكريم بن حممد بن منصور السمعاين )ت  أليباألنساب,  .66

 م. 6933 -هـ  6413بريوت, الطبعة األوىل  –عبد اهلل عمر البارودي, دار اجلنان 

 6899باشا )ت  لإلسامعي عن أسامي الكتب والفنون, الظنون كشف عىل الذيل يف املكنون إيضاح .62

 هـ. 6468لبنان, عام  –بريوت  –هـ(, دار الكتب العلمية 

 823ملحمد بن القاسم بن بشار األنباري )ت  إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل عز وجل, .68

 م. 6956 -هـ  6891دمشق  –طبعة جممع اللغة العربية  –هـ(, حتقيق: حميي الدين رمضان 
 دار, مجيل حممد صدقي , حتقيق:(هـ 547 ت) األندليس حيان أليب, التفسري يف املحيطالبحر  .64

 .هـ 6421 الطبعة, بريوت - الفكر

 إحياء دار, شريي عيل: حتقيق(, هـ 554 ت) الدمشقي القريش كثري البن, والنهاية البداية .67

 .م 6933 - هـ 6413 األوىل الطبعة, العريب الرتاث

 6ن بن سعيد الداين, حتقيق: غانم قدوري احلمد, ط, أليب عمرو عثامالبيان يف عد آي القرآن .61

 م, مركز املخطوطات والرتاث, الكويت.6994هـ 6464

: حتقيق, هـ( 543 الذهبي )ت الدين شمس لإلمام, واألعالم املشاهري ووفيات اإلسالم تاريو .65

 .م 2118 األوىل الطبعة, اإلسالمي الغرب دار النارش, معروف عواد بشار د.

هـ, دار 6415هـ(, الطبعة األوىل  861, ملحمد بن جرير الط ي )ت وامللوكتاريو األمم  .63

 الكتب العلمية, بيـروت.

هـ(, طبعة دائرة املعارف العثامنية حيدر  271لإلمام حممد بن إسامعيل البخاري )التاريو الكبري,  .69

 الداكن, طبع حتت مراقبة: حممد عبد املعيد خان. –آباد 

 هـ, دار الفكر, قم, إيران.6461هـ(, طبعة  218ة )ت , البن شبتاريو املدينة .21

وذيوله أليب بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي  تاريو بغداد .26

, حتقيق ودراسة: مصطفى عبد القادر عطا, النارش: دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, ه(418)ت

 ه.6465الطبعة األوىل 

دار الفكر  ,عمرو بن غرامة العمروي , حتقيق:هـ( 756ت كر )عسا , البنتاريو دمشق .22

 .م 6997 -هـ  6467للطباعة والنرش والتوزيع 

هـ(, حتقيق: د/ حممد غوث الندوي,  485ملكي بن أيب طالب )ت  التبرصة يف القراءات السبع,  .28
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 هـ.  6412اهلند, الطبعة الثانية  –الدار السلفية 
هـ(, حتقيق: د. رفعت  321أليب زرعة العراقي )ت  راسيل,حتفة التحصيل يف ذكر رواة امل .24

 م, مكتبة اخلانجي, القاهرة. 2111 -هـ  6421فوزي عبد املطلب, وآخرين, الطبعة األوىل 

هـ( حتقيق: سعيد عبد  372, البن حجر العسقالين )ت تغليق التعليق عىل صحيح البخاري .27

 اإلسالمي بـبريوت, دار عامر باألردن.هـ, املكتب 6417الرمحن القزقي, الطبعة األوىل 

  هـ( 861= جامع البيان عن تأويل آي القرآن, أليب جعفر حممد بن جرير الط ي )ت تفسري الط ي .21

 حتقيق: د. عبد اهلل الرتكي,   دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالم.  -
 سسة الرسالة, بيـروت.م, مؤ2111 -هـ 6421حتقيق: أمحد حممد شاكر, الطبعة األوىل   -

دار  ,هـ( 111ت فخر الدين الرازي ) ,التفسري الكبري =مفاتيح الغيب  = تفسري الفخر الرازي .25

 .هـ 6421الطبعة الثالثة , بريوت -إحياء الرتاث العريب 

هـ(, حتقيق: 554, أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي )ت تفسري القرآن العظيم .23

 م. 6999 -هـ  6421مة,   دار طيبة للنرش والتوزيع, الطبعة الثانية: سامي بن حممد سال

, البن أيب حاتم الرازي والصحابة والتابعني ملسو هيلع هللا ىلصمسندا عن رسول اهلل  تفسري القرآن الكريم .29

م, مكتبة نزار مصطفى 6995 -هـ 6465هـ(, حتقيق: أسعد حممد الطيب, الطبعة األوىل  825)ت 

 الباز, مكة املكرمة.

هـ(,  439تأليف: أيب املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين )ت القرآن,  تفسري .81

السعودية, الطبعة  –دار الوطن, الرياض –حتقيق: يارس إبراهيم وغنيم عباس, طبعة دار النرش 

 م.  6995 -هـ  6463األوىل عام 

م, 2112هـ 6428 6هـ(, حتقيق: سعد بن حممد السعد, ط 869, البن املنذر )ت تفسري القرآن .86

 دار املآثر, املدينة املنورة.

هـ(,  616تأليف: سفيان بن سعيد بن مرسوق الثوري, أبو عبد اهلل )ت تفسري سفيان الثوري,  .82

 هـ. 6418بريوت, الطبعة األوىل عام  –طبعة دار النرش ودار الكتب العلمية 
 مأمون خليل الشيو :حتقيق هـ(, 372العسقالين )ت  حجر للحافل ابن ,التهذيب تقريب .88

 .لبنان بريوت, املعرفة, دار م, 6995 - هـ6465 الثانية الطبعة شيحا,

هـ(, النارش: مطبعة دائرة املعارف النظامية  372ألبن حجر العسقالين )ت هتذيب التهذيب,  .84

 هـ. 6821باهلند, الطبعة األوىل 
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 بشار. د: حتقيق(, هـ 542 ت) املزي الرمحن عبد بن يوسف ,الرجال أسامء يف الكامل هتذيب .87

 .هـ6411 األوىل الطبعة, بريوت - الرسالة مؤسسة,   معروف عواد

 الكتاب دار ,تريزل اوتو , حتقيق:(هـ 444 ت) الداين عمرو يب, ألالسبع القراءات يف التيسري .81

 .م 6934/  هـ6414 الثانية الطبعة, بريوت - العريب

يق: السيد رشف الدين أمحد, الطبعة األوىل, هـ(, حتق 874, البن حبان البستي )ت الثقات .85

 بيـروت. -م, دار الفكر 6957 -هـ 6897

هـ(, حتقيق: أمحد ال دوين, إبراهيم  156, أليب عبد اهلل القرطبي )ت اجلامع ألحكام القرآن .83

 م, دار الكتب املرصية, القاهرة.6914 -هـ 6834أطفيش, الطبعة الثانية 

هـ(, حتقيق: د. حممود  418, للخطيب البغدادي )ت السامعاجلامع ألخالق الراوي وآداب  .89

 هـ مكتبة املعارف, الرياض.6418الطحان, ط 

بحيدر  -طبعة جملس دائرة املعارف العثامنية   , هـ( 825 تبن أيب حاتم )ال ,اجلرح والتعديل .41

 .م 6972 -هـ  6856الطبعة األوىل, , بريوت –دار إحياء الرتاث العريب , اهلند -آباد الدكن 

هـ(, حتقيق: عبد  163, ملحمد بن عبد الرمحن املقرئ )ت جزء من حديث أيب بكر بن املقرئ .46

 القادر األرنؤوط, الطبعة األوىل, مكتبة العبيكان, الرياض.

)رسالة علمية(, تأليف: د. فرج بن فريج  جهود ابن األنباري يف التفسري وعلوم القرآن الكريم .42

 م. 6991 -هـ  6461اجلامعة اإلسالمية, العويف, األستاذ املشارك ب

هـ( حتقيق: د. عبد الرمحن  271لإلمام حممد بن إسامعيل البخاري )ت  خلق أفعال العباد, .48

 الرياض. –عمرية, دار املعارف السعودية 

هـ(, حتقيق: د/ أمحد اخلراط,  571للسمني احللبي )ت الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون,  .44

 هـ. 6464هـ, وأحياًنا طبعة دار الكتب العلمية  6411ق, الطبعة األوىل عام دمش –دار القلم 
 .بريوت - الفكر دار ,(هـ 966 ت) السيوطي الدين الل, جليف التفسري باملأثور املنثور الدر .47

 حممد :مراقبة, (هـ 372 ت) العسقالين حجر بنا , للحافلالثامنة املائة أعيان يف الكامنة الدرر .41

 .م 6952- هـ6892 الثانية الطبعة, اهلند - العثامنية املعارف دائرة جملس ,ضان املعيد عبد

 الكتب دار ,قلعجي املعطي عبد. د , حتقيق:(هـ 473 ت) البيهقي بكر يبأل ,النبوة دالئل .45

 .م 6933 - هـ 6413 األوىل الطبعة, للرتاث الريان دارو العلمية

دار  هـ(, 6847ملحمد جعفر الكتاين )ت ملرشفة, الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة ا .43
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 لبنان. –هـ, بريوت  6411عام  -الكتب العلمية, الطبعة الثانية 
, هـ( 6862 اجلكني )ت مايابا بن العاقب حممد الشيو: تأليف, العمى كشف عىل اللمى رشف .49

 عام, ألوىلا الطبعة, بالكويت إيالف دار النارش, نواكشوط موالي سيدي بن حممد د.: حتقيق

 .م 2111 - هـ 6425

للعالمة أيب الفضل شهاب الدين السيد روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين,  .71

 دار إحياء الرتاث العريب بريوت. –هـ(, طبعة دار النرش  6251حممود األلويس البغدادي )ت 
, حتقيق: د. (هـ 824 ت)ي , أليب بكر أمحد بن موسى بن جماهد التميمالسبعة يف القراءات .76

 هـ, دار املعارف, القاهرة.6411شوقي ضيف, الطبعة الثانية 

حتقيق: حممد فؤاد عبد , هـ( 258ت عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني, ) يب, ألسنن ابن ماجه .72

 .فيصل عيسى البايب احللبي -دار إحياء الكتب العربية   , الباقي

تعليق: عزت عبيد هـ(,  257ن األشعث السجستاين )ت , أليب داود سليامن بسنن أيب داود .78

 هـ, دار احلديث, سورية.6898الدعاس, عادل السيد, الطبعة األوىل 

هـ(, حتقيق: أمحد حممد شاكر  259, أليب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي )ت سنن الرتمذي .74

 بريوت. -وآخرون, دار إحياء الرتاث العريب 

هـ(, ويف ذيله اجلوهر النقي البن  473ن احلسني البيهقي )ت أليب بكر أمحد ب السنن الك د, .77

 طبعة دار الفكر, بيـروت.الرتكامين, 

 تمحد بن شعيب النسائي )أل ,املجتبى من السنن = السنن الصغرد للنسائي=  سنن النسائي .71

 6411الطبعة الثانية , حلب -مكتب املطبوعات اإلسالمية   , حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة, هـ( 818

 م. 6931 – هـ

هـ( حتقيق: د. سعد بن عبد اهلل آل محيد,  225, لسعيد بن منصور )ت سنن سعيد بن منصور .75

 م, دار الصميعي, الرياض.6998 -هـ 6464الطبعة األوىل 

: حتقيق هـ(,543الذهبي )ت  عثامن بن أمحد بن حممد الدين شمس: تاليف, النبالء أعالم سري .73

 هـ 6417 الثالثة الطبعة, الرسالة مؤسسة, األرناؤوط شعيب الشيو فبإرشا املحققني من جمموعة

 .م 6937/ 

هـ(,   دار  6139, البن العامد العكري الدمشقي )ت شذرات الذهب يف أخبار من ذهب .79

 الكتب العلمية.
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هـ(, حتقيق: شعيب  761أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي الشافعي )ت رشح السنة,  .11

 م.6938 -هـ6418بريوت, الطبعة الثانية  – الشاويش, املكتب اإلسالميد زهريحمم –األرنؤوط 

هـ(, حتقيق: شعيب األرنؤوط, الطبعة  826, أليب جعفر الطحاوي )ترشح مشكل اآلثار .16

 م, مؤسسة الرسالة, بيـروت.6994 -هـ 6467األوىل 

 النجار يزهر حممد: له وقدم حققه, (هـ 826 ت) الطحاوي جعفر , أليباآلثار معاين رشح .12

 عاملدار  ,املرعشيل الرمحن عبد يوسف د: وأحاديثه وأبوابه كتبه ورقم اجعه, راحلق جاد سيد حممدو

 .م 6994 - هـ 6464 األوىل الطبعة, الكتب

للكرماين من علامء القرن السادس, حتقيق: د. شمران  شواذ القراءة واختالف املصاحف .18

 لبنان. –العجيل, مؤسسة البالغ, بريوت 

هـ(,  برتتيب ابن بلبان املنعوت باألمري  874ملحمد بن حبان البستي )ت ح ابن حبان, صحي .14

 هـ(, النارش: مؤسسة الرسالة. 589)ت 

وسننه وأيامه, أليب  = اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل  صحيح البخاري .17

 األوىل الطبعة الباقي, عبد ادفؤ حممد: ترقيمهـ(,  271عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري )ت 

 . القاهرة السلفية, املطبعة هـ, 6411

-هـ 6428هـ(, الطبعة األوىل  6421, ملحمد نارص الدين األلباين )ت صحيح سنن أيب داود .11

 م, مؤسسة غراس, الكويت.2112

هـ(, حتقيق: د. حممد مصطفى األعظمي, طبعة املكتب  866, البن خزيمة )ت الصحيح .15

 يـروت.اإلسالمي, ب

هـ(, ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي, الطبعة األوىل  216, ملسلم بن احلجاج )ت الصحيح .13

 م, دار احلديث, القاهرة.6996 -هـ 6462

هـ(, حتقيق: حممود  818أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي )ت الضعفاء واملرتوكون,  .19

 هـ. 6891حلب, الطبعة األوىل  –إبراهيم زايد, دار الوعي 

 منشورات, (هـ 912 ت) السخاوي الرمحن عبد بن حمد, ملالتاسع القرن ألهل الالمع الضوء .51

 .بريوت – احلياة مكتبة دار

هـ(, حتقيق: حممد حامد  721, أليب احلسني ابن أيب يعىل حممد بن حممد )ت طبقات احلنابلة .56

 بريوت. -الفقي,   دار املعرفة 
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هـ(, حتقيق: عيل  947يل بن أمحد الداودي )ت , لشمس الدين حممد بن عطبقات املفرسين .52

 القاهرة. -حممد عمر, مكتبة وهبة 

هـ(, حتقيق: أبو  543, أليب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي )ت الع  يف خ  من غ  .58

 بريوت. -هاجر حممد السعيد زغلول,   دار الكتب العلمية 

هـ(, حتقيق: عبد احلكيم  372سقالين )ت للحافل ابن حجر العالعجاب يف بيان األسباب,  .54

 حممد األنيس, دار ابن اجلوزي.

هـ(, حتقيق: مجال الدين  388, لشمس الدين ابن اجلزري )ت غاية النهاية يف طبقات القراء .57

 .م 2119 -هـ  6429حممد رشف وجمدي فتحي السيد. دار الصحابة للرتاث بطنطا, الطبعة األوىل 

 عبد: تعليق(, هـ 372 ت) العسقالين حجر ابن للحافل, خاريالب صحيح رشح الباري فتح .51

 .هـ 6859 بريوت - املعرفة دار, اخلطيب الدين حمب: طبعه عىل أرشف, باز بن اهلل عبد بن العزيز

 ت) الشوكاين عيل بن حممد ,التفسري علم من والدراية الرواية فني بني اجلامع القدير فتح .55

 .هـ 6464  األوىل الطبعة, بريوت دمشق - الطيب كلمال دارو كثري ابن دار , (هـ6271

هـ(, اعتنى به وراجعه: عدنان العيل,  224أبو عبيد القاسم بن سالم )ت فضائل القرآن,  .53

 م. 2117 -هـ  6421بريوت, الطبعة األوىل  –املكتبة العرصية 

ء, طبعة دار القبلة حتقيق الدكتور حممد بن إبراهيم البنا هـ(, 554البن كثري )ت فضائل القرآن,  .59

 م. 6933 -هـ  6413للثقافة اإلسالمية جدة, ومؤسسة علوم القرآن بريوت ط األوىل 

هـ(, حتقيق: مروان العطية, حمسن  224, أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي )ت فضائل القرآن .31

 خرابة, وفاء تقي الدين, ط دار ابن كثري, بيـروت.

 , طلبنان - بريوت املعرفة دار, رمضان إبراهيم: حتقيق, (هـ 483 ت) النديم بنال ,الفهرست .36

 .م 6995 - هـ 6465 الثانية

 صادر دار, عباس إحسان: حتقيق, (هـ 514 ت) شاكر بن حممدلصالح الدين  ,الوفيات فوات .32

 م. 6958 األوىل الطبعة, بريوت -

ياسني, , حتقيق: د. حكمت بشري هـ( 241)ت  حلفص بن عمر الدوري, قراءات النبي  .38

 الطبعة األوىل, مكتبة الدار باملدينة املنورة.

هـ(, حتقيق:  543ملحمد بن أمحد الذهبي )ت الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة,  .34

 القاهرة. –عزت عطية وموسى املوسى, دار الكتب احلديثة, الطبعة األوىل 
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عيل  -حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود ,هـ( 817ت بن عدي اجلرجاين )ال ,الكامل يف ضعفاء الرجال .37

 .م6995 -هـ6463الطبعة األوىل , بريوت -الكتب العلمية, دار عبد الفتاح أبو سنة - حممد معوض

, تأليف: أيب القاسم جار اهلل الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل .31

 لبنان, بدون تاريو. –ملعرفة, بريوت هـ(, ط دار ا 783حممود بن عمر الزخمرشي اخلوارزمي )ت 

هـ(,  957, لعالء الدين عيل بن حسام املتقي اهلندي )ت كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال .35

 بريوت. -م, مؤسسة الرسالة6937 -هـ6417حتقيق: بكري حسياين, صفوة السقا, الطبعة األوىل 

حتقيق: عبد , هـ( 929)ت ن الكيال الكواكب النريات بمعرفة من اختلط من الرواة الثقات الب .33

 هـ. 6421القيوم عبد النبي, طبعة املكتبة اإلمدادية, الطبعة الثانية 
هـ(,  836أليب بكر أمحد بن احلسني بن مهران النيسابوري )ت املبسوط يف القراءات العرش,  .39

 هـ. 6425طنطا,  –حتقيق: مجال الدين حممد رشف, طبعة دار الصحابة للرتاث 
هـ(, حتقيق:  888, أليب بكر أمحد بن مروان الدينوري املالكي )ت سة وجواهر العلماملجال .91

 هـ, دار ابن حزم, بيـروت.6469مشهور حسن آل سلامن, الطبعة األوىل 

حتقيق: حسام , هـ( 315ت أبو احلسن عيل بن أيب بكر اهليثمي ) ,جممع الزوائد ومنبع الفوائد .96

 .م 6994 -هـ  6464 ,اهرةالق - مكتبة القديس ,الدين القديس

 املوصيل جني بن عثامن الفتح يبأل ,عنها واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبيني يف املحتسب .92

 .م 6999 - هـ 6421 الطبعة, اإلسالمية ونؤللش األعىل املجلس - األوقاف وزارة, (هـ 892 ت)

هـ(, حتقيق: 741)ت  , لعبد احلق بن غالب األندليساملحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز .98

 م, دار الكتب العلمية, بريوت. 2116 -هـ  6422عبد السالم عبد الشايف حممد, الطبعة األوىل 

هـ(, حتقيق: ج. برجسرتارس,  851للحسني بن أمحد بن خالويه )ت خمترص يف شواذ القراءة,  .94

 القاهرة. –طبعة دار املتنبي 
هـ(, مع تعليقات  417م النيسابوري )ت , أليب عبد اهلل احلاكاملستدرك عىل الصحيحني .97

بريوت, الطبعة  -هـ(, حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا,   دار الكتب العلمية  543الذهبي )ت 

 م. 6991 -هـ  6466األوىل 

إلسحاق بن إبراهيم بن خملد بن راهويه احلنظيل, حتقيق: عبد الغفور بن عبد مسند ابن راهويه,  .91

 هـ. 6462مكتبة اإليامن, املدينة املنورة, عام  -لنرش احلق البلويش, طبعة دار ا
هـ(, حتقيق: حسني  815, ألمحد بن عيل بن املثنى أيب يعىل املوصيل التميمي )ت مسند أيب يعىل .95
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 م. 6934 -هـ  6414دمشق, الطبعة األوىل  -سليم أسد,   دار املأمون للرتاث 

هـ(, حتقيق:  292ر أمحد بن عمرو البزار )ت املطبوع باسم البحر الزخار, أليب بكمسند البزار  .93

حمفوظ الرمحن زين اهلل وعادل بن سعيد وص ي عبد اخلالق الشافعي, النارش: مكتبة العلوم واحلكم 

 م. 2119املدينة املنورة, الطبعة األوىل  –

 -هـ(, حتقيق: شعيب األرنؤوط 246ت , أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين )املسند .99

 م. 2116 -هـ6426مؤسسة الرسالة, الطبعة األوىل ن, إرشاف: د.عبد اهلل الرتكي, عادل مرشد وآخرو

هـ(, حتقيق: د. حممد بن عبد املحسن الرتكي, الطبعة  214, أليب داود الطياليس )ت املسند .611

 بيـروت. -م, دار هجر 6999هـ / 6469األوىل, 

دين واعل, الطبعة الثانية د. حمب ال هـ(, حتقيق: 861البن أيب داود )ت  املصاحف .616

 م, دار البشائر اإلسالمية, بيـروت.2112 -هـ6428

 تبن أيب شيبة )ابكر  , أليبالكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار= مصنف ابن أيب شيبة  .612

 .م, الدار السلفية, اهلند6959 -هـ 6899, حتقيق: األستاذ عامر العمر األعظمي, الطبعة الثانية هـ( 287

حبيب الرمحن  , حتقيق:هـ( 266ت بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين ) يبأل ,املصنف .618

 هـ. 6896 األوىلالطبعة , بريوت -املكتب اإلسالمي  ,األعظمي

هـ(,  372ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين )ت املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية,  .614

 بريوت. –املعرفة حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي, طبعة دار 
 النجار عيل حممدو النجايت يوسف أمحد: حتقيق, (هـ 215 ت) الفراء زكريا يب, ألالقرآن معاين .617

 .األوىل الطبعة, مرص - والرتمجة للتأليف املرصيةالكتب  دار, الشلبي إسامعيل الفتاح عبدو

 ياقوت بن عبد )إرشاد األريب إىل معرفة األديب( لشهاب الدين أيب عبد اهلل معجم األدباء .611

, حتقيق: إحسان عباس, النارش: دار الغرب اإلسالمي, بريوت, ه(121اهلل الرومي احلموي )ت

 م.6998-ه6464لبنان, الطبعة األوىل 

 -, طبعة دار الرتاث العريب, بريوتهـ( 121, لياقوت بن عبد اهلل احلموي )ت معجم البلدان .615

 م. 2113 -هـ  6429لبنان, ط األوىل عام 

دمشق, طبعة عام  –للدكتور عبد اللطيف اخلطيب, طبعة دار سعد الدين القراءات,  معجم .613

 هـ. 6422
, محدي بن عبد املجيد السلفي , حتقيق:هـ( 811 تسليامن بن أمحد الط اين )ل ,املعجم الكبري .619
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 .م 6994 -هـ  6467الطبعة األوىل  ,الرياض –دار النرش: دار الصميعي 

حتقيق: عبد املحسن بن إبراهيم بن أمحد املحيسني, طبعة دار ابن , املعجم البن األعرايب .661

 اجلوزي, بيـروت.

للحافل أيب بكر أمحد معرفة السنن واآلثار عن اإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي,  .666

 –لبنان  –دار الكتب العلمية هـ(, حتقيق: سيد كرسوي حسن, طبعة  437بن احلسني البيهقي )ت 

 بريوت.
 -هـ(, حتقيق: عادل الغزازي, دار الوطن  481أليب نعيم األصبهاين )ت رفة الصحابة, مع .662

 هـ. 6469الرياض, الطبعة األوىل 
 عثامن بن أمحد بن حممد الدين شمس: تأليف, واألعصار الطبقات عىل الكبار القراء معرفة .668

وأحياًنا طبعة دار  .م6995 -هـ  6465 األوىل الطبعة العلمية, الكتب دار(,  هـ543 ت) الذهبي

 م. 2113 -هـ  6423الصحابة للرتاث بطنطا, الطبعة األوىل 

هـ(, رشح وحتقيق: د/ عبد اللطيف  516البن هشام )ت مغني اللبيب عن كتب األعاريب,  .664

 الكويت. –اخلطيب, طبعه املجلس الوطني للثقافة والفنون 
عظيم الزرقاين, حتقيق: فواز أمحد , تأليف: حممد بن عبد المناهل العرفان يف علوم القرآن .667

 -هـ  6428م. وأحياًنا ط الرابعة  6997 -هـ  6467زمريل, ط دار الكتاب العريب, الطبعة األوىل 

 م. 2112

ي, طبعة دار رواية حييى الليثي, حتقيق حممد فؤاد عبد الباق -, لإلمام مالك بن أنساملوطأ .661

 بريوت. -إحياء الرتاث العريب

حتقيق: , هـ( 543ت شمس الدين حممد بن أمحد الذهبي ), ليف نقد الرجالميزان االعتدال  .665

 .م 6918 -هـ  6832الطبعة األوىل, , بريوت - دار املعرفة للطباعة والنرش, عيل حممد البجاوي

املطبعة   , عيل حممد الضباع , حتقيق:هـ( 388بن اجلزري )ت , الالنرش يف القراءات العرش .663

 .ير دار الكتب العلميةتصو -التجارية الك د 

هـ(, الطبعة األوىل, دار  795لعبد الرمحن بن عيل بن اجلوزي, أبو الفرج )ت نواسو القرآن,  .669

 هـ. 6417بريوت, عام  –الكتب العلمية 
دار , إحسان عباس , حتقيق:هـ( 136ت بن خلكان ال مكي اإلربيل )ال ,وفيات األعيان .621

 م. 6994األوىل  الطبعة, بريوت -صادر 
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