




 (ه1442 ةذو احلج)          ونــثل ـثال و  ثاينال ددـــعال      ة ــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

113 

 لخصامل

إىل مقدمة ومتهيد ومبحثني، أما املقدمة؛ فبدأهتا بتمهيد    بتقسيمه  بدأت البحث

رص النبي  ـها، وح ـه، واألحرف التي نزل بـوكيفيت  ،رآنـزول الق ـن  ن ـع  هـتكلمت في

بنزوله عىل سبعة   -عليه الصالة والسالم - أمته؛  التيسري والتسهيل عىل  سؤال ربه 

العرضة األخرية التي عرضها رسول ذة بالشاات  أحرف، وكيف بدأت نواة القراء

ثم  ×اهلل   جربيل،  ومن   عىل  الشاذة،  القراءات  اصطالح  هبا  مر  التي    املراحل 

حيكم   التي  القراءات  هي  وما  وأركاهنا،  املتواترة  القراءة  رشوط  ذكرت  خالهلا؛ 

وأمهيته، املوضوع  هلذا  اختياري  سبب  ذكرت  ثم  بالشذوذ،   نهج املبينت  و  عليها 

وخطته  هكلسأس   يالذ البحث  هذا  مطالب؛  ،  يف  لستة  قسمته  األول؛  واملبحث 

باإلمام   للتعريف  جعلتها  األوىل؛  األربعة  األسواري،  فاملطالب  فائد  بن  عمرو 

ترمجة   ثم ذكرت مجلة من شيوخه وتالميذه، وترمجت هلم  ونسبته ونشأته وحياته، 

م العلامء  كالو  يدتهقخمترصة، وجعلت املطلب اخلامس يف مؤلفاته، والسادس يف ع

وجعلت املبحث الثاين؛ يف األحرف الواردة عن عمرو بن فائد األسواري يف    ،عنه

س  القرآن سورة  روايةحروف  كل  وأوجه  وافقه  ومن  روايته  أذكر  وختمت    ،ورة، 

النتائج أهم  فيها  ذكرت  بخامتة؛  إليها،    البحث  توصلت  بن  من  التي  عمرو  انفراد 

غري عن  ترد  مل  بروايات  العربية،  اهنكله،  فائد  يف  ووجها  الرسم،  وقد    وافقت 

ويتضح جليا من هذه الروايات تأثره بشيخيه عمرو بن   خالفت يف جمملها العرشة،

تؤيد  التي  الشاذة  الروايات  بعض  إيراد  يف  األسواري؛  سيار  بن  وموسى  عبيد، 

أما   مذهبه واعتقاده، وأغلب رواياته وافقت كثريا من روايات الصحابة والتابعني،

وتالت  عن وشيوخه  ونشأته  حياته  ترمجة مجعت  له  ترجم  من  أجد  فلم  ميذه؛ رمجته 

الكتب يف  مفرقة  بو،  وإنام  النتائج  املجال،    توصياتأردفت  هذا  يف  الباحثني  تعني 
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ذكر ابن اجلزري يف غاية النهاية مجلة من األئمة؛ وردت عنهم الرواية يف أحرف   فقد

 هؤالء  بعضو  ،حثا جيمع رواياته ودراستهاب  همم مناالقرآن، حتتاج أن ُيفَرد لكل إم

هل السنة، وقد وردت عنهم الرواية يف حروف القرآن، فلو األئمة عىل غري مذهب أ

هناك   يبحثكان  ال  جمعب  من  و هذه  تأث يظهر  روايات،  العلامء مدى  هؤالء   ر 

إليه ذهبوا  فيام  وكذلكبمذهبهم  الشاذة  ،  القراءات  أئمة  حسب   ،مجع  وتصنيفهم 

وأثرهلداهنم،  وبم  صارهمأ ذلك  فهارسثم  ،  وسبب  واآليات،   عملت  لألعالم، 

.؛ ليسهل الوصول للمعلومةصادر واملراجع، واملوضوعاتوامل

 الشاذة.القراءات  –األسواري  – عمرو بن فائد الكلمات املفتاحية:
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 املقدمة
 

العاملني  رب  هلل  واملرسلني؛    ،احلمد  األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  بينا نوالصالة 

 : عدوب ني،أمجع وعىل آله وصحبه  ،حممد

القرآن مع الروح األمني، عىل قلب سيد املرسلني، بلسان عريب   اهلل  فقد أنزل  

هيأ اهلل له مبني، ليكون للعاملني هاديا ومبرشا ونذيرا، حمفوظا من الزيادة والنقصان،  

ه الصدور قبل السطور، نزل منجام ت  عَ من عباده من يتكفل بحفظه وترتيله ونقله، وَ 

الوقائ  سابقة ،  داث واألح   ععىل  بأمم  ومل   ،مذكرا  قراءته،  تعجزهم  مل  عابرة،  وقرون 

نزل تغب عنهم لغته وفصاحته، نزل بألسنتهم؛ فأعجزها عن اإلتيان بمثله ولو آية،  

 ن أيب بن كعب ويف مسند اإلمام أمحد ع   ورمحة هبا،   ، تيسريا لألمة   ؛ عىل أحرف سبعة 

النبي  » إن اهلل يأمرك أن :  فقال  يل، تاه جرب أ ف   : قال  غفار، بني    كان عند أضاة  ×أن 

أسأل اهلل معافاته ومغفرته، وإن أمتي ال تطيق :  قال  تقرئ أمتك القرآن عىل حرف، 

الثانية،،  ذلك  : فقال  إن اهلل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن عىل حرفني، فقال:   ثم أتاه 

معافاته  اهلل  تطيق   أسأل  ال  أمتي  إن  جاءه  ذلك،   ومغفرته،  هلل ا إن   : ل ا فق ة، الثالث   ثم 

سأل اهلل أ   : -  ×رسول اهلل  -  فقال  يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن عىل ثالثة أحرف، 

أمتي ال تطيق ذلك  فإن  الرابعة، ،  معافاته ومغفرته،  أن :  فقال  ثم جاء  يأمرك  اهلل  إن 

كان و   ، ( 1) «عىل سبعة أحرف، فأيام حرف قرءوا عليه فقد أصابوا  أمتك القرآنتقرئ  

 
 أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين  بن حنبل املؤلف: أبو عبد اهلل  مسند اإلمام أمحدينظر:    (1)

ملحسن دل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد اعا -األرنؤوط هـ( املحقق: شعيب 412ىف: )املتو

مؤسسة النارش:  األوىل،    الرتكي  الطبعة:  )2001  -هـ  1421الرسالة  الكربى  (،  35/103م  السنن 

شعياملؤلف بن  أمحد  الرمحن  عبد  أبو  )املتوىف:  :  النسائي  اخلراساين،  عيل  بن  حقق303ب  وخرج هـ(    ه 

املحسن الرتكي    يه: شعيب األرناؤوط قدم له: عبد اهلل بن عبدم شلبي أرشف علديثه: حسن عبد املنع أحا

 (.1/484م )2001 -هـ  1421بريوت الطبعة: األوىل،  -سة الرسالة النارش: مؤس
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يف العام أما    ، بالقرآن يف كل سنة مرة  يعارض جربيل   -السالم و ليه الصالة  ع -النبي  

مرتني  ه عارض   فقد   ×  فيه   تويف الذي   أصحابه،  ، بالقرآن  بعض   ونقل   وشهدها 

شهد العرضة األخرية التي     إن زيد بن ثابت »  : ُيقال   عن البغوي قوله،  السيوطي

ا الناس هِب   قرئ يُ   ن ا وقرأها عليه، وك   ×بني فيها ما ُنسخ وما بقي، وكتبها لرسول اهلل  

  ، ( 1) « ف املصاح   َب ت  كَ   عثامن   ه اّل وَ وَ   مجعه،   يف   وعمر   بكر مات، ولذلك اعتمده أبو  حتى  

النواة  األخرية؛ هي  العرضة    القراءات  مصطلحظهور  ل  واملرحلة األوىل  ، فكانت هذه 
نبي يقرؤون بأحرف سمعوها من ال   -رضوان اهلل عليهم -، إذ كان الصحابة  الشاذة 

نسخت   × كل    بالعرضة   لكنها  وكان  وسمعه األخرية،  قرأه  بام  متمسك  صحايب 

النبي  الصالة والسالم -  وكتبه عن  الفتوحات وانتشار اإلسالم؛ -عليه  ، ومع زيادة 

عثامن بجمع اخت   خاف  فأمر  القراءات،  اختالف  بسبب  وتفرقهم؛  الناس  الف 

  -والسالم   عليه الصالة -ي  لنب خرية التي قرأها ا كان يف العرضة األ   املصحف عىل ما 

الذي عىل جربيل، وأ  مجع الصحابة عىل رأيه وأمره؛ بإحراق ما عدا ذلك املصحف 

والشاذة،  الصحيحة  القراءة  بني  الفاصل  احلد  هو  فكان  بجمعه،  فأصبحت   أمر 

يعترب   موافقة املصاحف العثامنية رشطا لقبول القراءة، وما دوهنا أصبح ال يقرأ به وال 

به، اقتناعا منه بأن ما أخذه عن النبي   رأ ا كتبه وق عنده مم  البعض متسك بام  أن  قرآنا، إال

والسالم - الصالة  حموه،    -عليه  أو  إغفاله  يمكن  أشارال  ذلك  أيب   وإىل  بن  مكي 

وسقط العمل بالقراءات التي ختالف خط املصحف، فكأهنا منسوخة »  طالب، فقال: 

املصحف  عىل خط  باإلمج   ،باإلمجاع  للقرآن  اختالف والنسخ  فيه  دى متالك  فلذ   ، اع 

ثبت نقله، وليس ذلك بجيد،   مما  بعض الناس عىل القراءة بام خيالف خط املصحف 

غري  وذلك  اآلحاد،  بأخبار  القرآن  أخذ  وفيه  اجلامعة،  خمالفة  فيه  ألن  بصواب؛  وال 

الناس  من  أحد  عند  احلد  ،  ( 2)«جائز  هذا  خارج  قراءات  رسم موافقة  -فبقيت 

 
 (.1/335يوطي )اإلتقان يف علوم القرآن، للس ينظر:( 1)

 (.42)ص: أيب طالب بن  ملكيت اإلبانة عن معاين القراءاينظر:  (2)
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 .شاذة   ؛ -هذا الرسم   ال توافق -كل قراءة  تسمية   أ ومن هنا بد ،  -ة املصاحف العثامني

الثانية   كانتمث   العرص  املرحلة  يف  والرواة  األئمة  كثر  و  املصاحف،  انترشت  ملا   ،

الثاين والثالث، وبدأ االختيار يف القراءة؛ واختذ كل قارئ ما يناسبه من األحرف التي  

يقترصوا من    أن ابع  ر ل لعرص ا ناس يف ا فأراد ال »؛ قال مكي:  سمعها وقرأها عن شيوخه 

التي توافق املصحف عىل  ال  به، فنظروا إىل  قراءات،  القراء  ما يسهل حفظه، وتنضبط 

بالثقة  مشهور  واشتهر    ، واألمانة   ، إمام  عمره،  طال  قد  العلم،  وكامل  الدين،  وحسن 

يقرأ، فلم  قرأ وروى، وعلمه بام أمره، وأمجع أهل مرصه عىل عدالته فيام نقل، وثقته فيام 

 وجه إليه عثامن  ليهم، فأفردوا من كل مرص عن خط مصحفهم املنسوب إ قراءته    خترج 

لف ابن جماهد كتابه  أ ، ف ( 1) «إماما هذه صفته وقراءته عىل مصحف ذلك املرص   ؛ مصحفا 

القراءات  املشهورين،   ، "السبعة "وسامه    ؛ يف  األئمة  عىل  فيه  شامة:    واقترص  أبو  قال 

أن ك و » جماهد  ابن  غرض  من   ان  بسبعة  إليها    القراء   يأيت  نفدت  التي  األمصار  من 

إلعواز أئمة القراءة منهام، فأخذ بدهلام    ؛ نه ذلك يف البحرين واليمن املصاحف، ومل يمك 

فلم يكن له بد من ذكر إمام من أهل    ؛ لكثرة القراء هبا، وإذا كان هذا غرضه   ؛ من الكوفة 

قال ابن    ، ( 2) «فذكره   مثل ابن عامر،   تصب لذلك من التابعني الشام، ومل يكن فيهم من ان 

فإهنم    ؛ إال نفرا من أهل مرص   ، أهل الشام وبالد اجلزيرة   ؛ وعىل قراءة ابن عامر »جماهد:  

نافع  قراءة  ابن عام   ، ينتحلون  قراءة  الشام  أهل  من  فهؤ ر،  والغالب عىل  نفر  الء سبعة 

  م عوا قراءهتم ال   وأمجعت عىل   ، التابعني خلفوا يف القراءة    ؛ أهل احلجاز والعراق والشام 

هذه األمصار التي سميت وغريها من البلدان التي تقرب من  كل مرص من    ن أهل م 

األمصار  التي    ، هذه  احلروف  من  به  فيقرأ  شاذا  حرفا  لنفسه  رجل  يستحسن  أن  إال 

وال ينبغي لذي  م،  فذلك غري داخل يف قراءة العوا   ؛ منفردة   رويت عن بعض األوائل 

 
 (.86)ص: بن أيب طالب ملكي نة عن معاين القراءات اإلباينظر:  (1)

 (. 1/162أليب شامة )املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز ينظر:  (2)
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أو مما قرأ به    ، اه جائزا يف العربية بوجه ير   األئمة والسلف   يتجاوز ما مضت عليه ن  أ   ّب لُ 

واشتهار    ، ، فظن كثري من الناس والعامة بعد تأليف ابن جماهد ( 1) «ه غري جممع علي   ئ قار 

وأن مفهوم األحرف السبعة يف احلديث    بأن ما عداها هو شاذ ال يقرأ به،   ؛ كتابه السبعة 

السب  القراء  عىل  ابن ينصب  اختارهم  الذين  ال   عة  وهذا  أحرف  لو   يصح   جماهد،  جود 

وقراءات صحيحة واردة عن كثري من األئمة املعتربين كالطربي وغريه، قال النويري:  

س   كثرير   هَ رِ كَ  ولذلك » ابن جماهد عىل  ليخلص  :  وقالوا  بعة، اقتصار  نقص؛  أو  زاد  ليته 

 . ( 2) «من ال يعلم من هذه الشبهة 

؛ خلص  طريهوتأ   لهيصم القراءات وتأوبعد التدوين يف عل  : مث ِف املرحلة الثالثة 

ابن اجلزري إىل رشوط ثالثة البد من حتققها يف القراءة الصحيحة، وما عداها يعترب 

قراءة به، فجعل كل  يقرأ  املصاحف    شاذا ال  ووافقت أحد  العربية مطلقا،  وافقت 

تقديرا-العثامنية   نقلها  ،-ولو  الوتواتر  تلك  يروي  أن  وهو  الضابط ؛  العدل  قراءة 

وتكون مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطني له، غري    ،تنتهي  ىن مثله؛ كذا حتع

  ، املقطوع هبا  هذه القراءة املتواترة  معدودة عندهم من الغلط، أو مما َشّذ هبا بعضهم؛

األعظم  اتلقاهوالتي   األصل  هو  إذ  الصحيح،  باإلسناد  األقوم،   ،األئمة  والركن 

 كم من قراءة أنكرها بعضبية، فرعركن موافقة ال  ختار عند املحققني يفوهذا هو امل

النحوأه منهم  ،ل  كثري  يُ   ،أو  من  ومل  هبم  املقتدى  األئمة  أمجع  بل  إنكارهم،  عترب 

قبوهلا عىل  مَجَ و  ،السلف  الثالثةالذي  األركان  هذه  زماننا  يف  األئمة   ؛ع  قراءة  هو 

  ، ريوابن كث  ،ونافع  ،وهم: أبو جعفر  ،بولالتي أمجع الناس عىل تلقيها بالق  ،العرشة

عامر  ،ويعقوب  ،عمرو  وأبو أخذها   ،والكسائي  ،ومحزة  ،وعاصم  ،وابن  وخلف، 

السلف زماننا  ،اخللف عن  إىل  أن وصلت  الباقني  ؛فقراءة أحدهم  ،إىل  يف    ،كقراءة 

 
 (.87)ص: جماهد البغدادي   بنأليب بكر سبعة يف القراءات  كتاب الينظر:  (1)

 (. 1/161)لنَُّوي ري لءات العرش: لقرا يف ارشح طيبة النرشينظر:  (2)
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 . (1)كوهنا مقطوعا هبا

 ومن هنا نستطيع أن نستخلص تعريف القراءات الشاذة أبهنا: 
، وهي عىل أنواع أربعة؛  (2) ها أو أحد  ،ثالثة املتقدمةفقدت األركان ال  راءةكل ق

الرسم، ووجها من وجوه العربية، وثانيها:  أحدها: ما فقدت التواتر، لكنها وافقت  

التواتر   فقدت  ما  وثالثها:  الرسم،  وافقت  لكنها  العربية،  ووجه  التواتر  فقدت  ما 

ورا العربية،  وافقت  لكنها  املصحف،  السند  ورسم  فقدت  ما  أو  بعها:  الصحيح 

 . (3) صال السند أ عدمت

قراءيت خالل  وجدت   ومن  الشاذة؛  القراءات  وذكرت  اهتمت  التي  بالكتب 

بغاية    روايات يف أحرف القرآن لعمرو بن فائد، وكذلك ترجم له ابن اجلزري  

بو  النهاية؛ أحرفاذكر  له  القرآن  أن  عنه  يف  فتها  خالمل  ؛شاذة  أحرف  وهي   ،وردت 

وقد   وملالعرشة،  ببعضها،  من  انفرد  ر  أجد  جي  ايتهوأفرد  أحببت  فمعها؛  بمؤلف 

 تها والوقوف عليها. ليتسنى للقارئ معرف ،مجعها ودراستها

 خطة البحث:
 :مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة، وفهارس  ؛إىلينقسم البحث  

اختياره  أمهية  ؛ويتضمن  :التمهيد وأسباب  البحاملوضوع،  ث، ومنهج ، وخطة 

 . بحث ال

 ويتضمن ستة مطالب:سواري؛ ئد األافترمجة عمرو بن  ألول:حث ااملب

 ونسبته.  ،ونسبه ،اسمه املطلب األول:

 وحياته. ،نشأته املطلب الثاين:

 
بن اجلزري، ال النرش يف القراءات العرش  (،  18)ص:    اجلزري  بنال منجد املقرئني ومرشد الطالبني  ينظر:    (1)

(1/10-13.) 

 (. 1/9(، والنرش له )69جلزري )ص: ينظر: منجد املقرئني البن ا (2)

 (.18-13)  لهوالنرش (،25-22البن اجلزري )ينظر: منجد املقرئني ( 3)
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 شيوخه. املطلب الثالث:

 تالميذه.  املطلب الرابع:

 مؤلفاته. املطلب اخلامس:

 وكالم العلامء عنه.  ،عقيدته املطلب السادس:

 . يف حروف القرآن سواريألاعمرو بن فائد  عن الواردة  األحرف    الثاين:   بحث امل 

 والتوصيات.  ،أهم النتائج  ؛وتتضمن اخلامتة:

واملراجع،  ؛وتتضمن   الفهارس:  املصادر  وو   فهرس  األعالم،  فهرس  فهرس 

 املوضوعات.فهرس اآليات، و

 منهج البحث: 
التمهيد • يف  ذكر    ؛ اقترصت  القرآن  خمترص    عىل  ظهور   ، لنزول    ومراحل 

 ومصطلحها. ،ت الشاذةالقراءا
فائديوخ  لش  تترمج • بن  ل  عمرو  استطعت؛  ما  وتالميذه  قلة  األسواري 

 حتدثت عنه، وعن شيوخه، وتالميذه. أو  ذكرت ترمجته، املصادر التي
أكتب • فيه؛  الرواية  عنه  وفق    عند كل حرف وردت  العثامين  بالرسم  اآليات 

وا اآلية  رقم  أذكر  ثم  حفص،  معقوفرواية  بني  السورة؛  الرواية  سم  أذكر  ثم  تني، 

عن  راالو يف  دة  فائد  بن  القرآن،أعمرو  وافقه،  حرف  من  أذكر  هذه    ثم  أوجه  ثم 

 الرواية. 
القرآنذكر    عىلاقترصت   • يف    أحرف  الروايات  باقي  أذكر  ومل  عنه،  الواردة 

 .لئال يطول البحث ؛نفس احلرف
 . وتوجيهها؛ لغة ومعنى رجعت للكتب املعتمدة األصيلة يف عزو الرواية •
 يف التوجيه؛ خشية اإلطالة. -تطاعةس قدر اال-حاولت االختصار  •
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احلرف   • يف  ما  رواه-بينت  السنة    -الذي  أهل  معتقد  ختالف  معان  إن  -من 

 الرواية.  ويفند هذه ،ونسبتها لكتبهم، أو من كتب من يرد عليهم -وجدت
 سبب شذوذه وضعفه. -ورد عنه -بينت يف كل حرف   •
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 ولث األاملبح

 ارّيَوْساأَلفائد  نبترمجة عمرو  

 ويتضمن ستة مطالب: 
 ونسبه ونسبته:  امسه املطلب األول:  

 . ( 4) وقيل القرش   ، ( 3) التميمي   ، ( 2) البرصي   ارّي وَ س  اأَل   عيل   أبو  ، ( 1) عمرو بن فائد هو  
َواري:  و اهلاألَس  بضمهامزةبفتح  وقيل:  وبكرسها،  املهملة  ،،  السني   ،وسكون 

بع الواو  األلف وفتح  آخرها  ،دها  إىله  -راء  لا  ويف  النسبة  متيم  ذه  من  يقال    ،بطن 

مجاعة  ؛ساورةاألَ   :هلم إليهم  األَ   :منهم  ،ينسب  عيل  أبو  فائد  بن  سواري عمرو 

املقري س،  ،التميمي  الُفر  أساورة  من  األسوار  إىل  منسوب    ي وارِ س  أَ و  وقيل: 

َواِريَّة أصبهان  ؛والضم  بالفتح  وَأس  قرى  من  األَ   ا،إليه  ينسب   ،قرية    : ةيراوس  وأما 

 . ( 5) اريوَ س  األَ  عمرو بن عبيد أصحاب من ،ائفة من املعتزلةم طفه

َواِرّي(  من خالل هذه األقوال بأن  ونخلص وردت بالفتح؛ وهو األكثر،   )األَس 

 وهو أقل.  وقد وردت بالضم والكرس؛

 
)بالفاء( يف مج  (1) ما ورهكذا  إال  فائد؛  بن  ذكرت عمرو  التي  الكتب  املحيط؛  يع  البحر  يف  أيب حيان  د عن 

 فيذكره أحيانا بالقاف )قائد( ولعله تصحيف، واهلل أعلم.

 (.2/870اية النهاية البن اجلزري، )ينظر: غ (2)

واللباب  7/471) حظلجالاحليوان  ينظر:    (3) هتذ(،  ايف  )يب  األثري  ابن  احلسن  أليب  (، 1/06ألنساب 

 (.  5/83واألعالم للزركيل )

 (.68)ص: االت حممد بن عثامن بن أيب شيبة لعيل بن املديني  سؤينظر: ( 4)

املينظر:    (5) األنساب   = واملختلف  ااملؤتلف  يف  املتامثلة  اخلط  يف   ( 156)ص:  القيرساين  البن  لنقط  تفقة 

اللباب يف هتذيب األنساب (، و16. أليب بكر اهلمداين )ص:  يف النسب  نتهيلة املعجالة املبتدي وفضاو

األثري  ال  و1/60)بن  وكناهم  (،  وألقاهبم  وأنساهبم  الرواة  أسامء  ضبط  يف  املشتبه  نارص   البنتوضيح 

املنتبه بتحرير املشتبه  (، وت1/208)الدين   يار يف رشح أسامي مغاين األخ(، و1/44)  البن حجربصري 

 (.3/378) بدر الدين العينى لثار  اآل ل معاينرجا
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 :(1) وحياته  نشأته املطلب الثاين:  
فائد بن  لعمرو  وإن  يسواراأل  مل أجد من ترجم  بمجرتام  بشكل مفصل؛  سيطة ة 

 خمترصة، وبعض األخبار املتفرقة بالكتب، مجعتها ورتبتها حسب ما تيرس. 

كان منقطعا و،  البرصةنشأ بومن خالل ما اطلعت عليه من أخباره؛ تبني يل أنه  

سليامن بن  حممد  أمريها  القُ وكان  ،  إىل  القراء  خلقه  اص،  صَّ من  بحسن  اشتهر 

سمعت »:  قال صالح األزدي،  يبأعن    :يعد  قفه ما نقله ابنموا  ةومن مجلوورعه، 

األ عيل  يُ   ؛سواريأبا  فائد  بن  ُتِ   َك الَ مَ   ؛بالبرصة  ُب عاتَ عمرو    وال ةوَ ع  الدَّ   يُب ال 

قال:  كوانَ خ  إِ  قبلكم!  كانوا  يَ   ؛الذين  لِ عُ د  إنام  واملؤاساةلمُ ون  إنام   ؛وأنتم  ،ؤاخاة 

وقيل له: أيُّ شء مما رأيَت   ،(2)«مكتَ وَ ع  دَ  يُب جِ أُ  ُت س  لَ فَ  ؛ لون للمباهاة واملكافأةمَ ع  تَ 

عمرو بن   كان»  :اجلاحظ يف البيان والتبيني  قال  ،(3)أعجب؟ قال: اآلجال واألرزاق 

مسجد  صُّ قُ يَ   فائد األسواري  يف  سيار  بن  يف   موسى  هلم  فابتدأ  سنة،  وثالثني  ستا 

ك مات، ألنه  القرآن حتى  ختم  فام  البقرة،  ولوجتفسري سورة  للسري،  وه ان حافظا 

آي  ،تأويالتلا فرس  ربام  من ـفكان  فنون  يف  يقص  وكان  أسابيع،  عدة  يف  واحدة  ة 

للقرآن نصيبا من ذلك منه كالم ،  القصص، وجيعل  يسمع  بن حبيب  يونس  وكان 

مات بعد  :  قال ابن حجر  ،(4)«؛ كام ذكروخصاله املحمودة كثرية  ،العرب، وحيتج به

 .(5) املائتني بيسري 

 
مفصل؛  (1) بشكل  فائد  بن  لعمرو  ترجم  من  أجد  املتفرقة    مل  األخبار  وبعض  خمترصة،  بسيطة  ترمجة  وإنام 

 بالكتب، مجعتها ورتبتها حسب ما تيرس.

 (. 254/ 6عدي اجلرجاين )الكامل يف ضعفاء الرجال البن ينظر:  (2)

 (. 7/122)ينظر: احليوان للجاحظ  (3)

 (.294/ 1)للجاحظ، البيان والتبيني ينظر:  (4)

(،  3/242)  البن أيب خيثمةالتاريخ الكبري السفر الثالث املؤلف:  و  (،7/471)  للجاحظاحليوان  ينظر:    (5)

يف   املذكورة  والكنى  األسامء  للخطيب  تريد  واملفرتق  املتفق  املو  (،1/98)البغدادي  كتاب  يزان  لسان 

ن »رواة ضعفاء أو تكلم فيهم، مل  ذيل لسان امليزا(، و5/83للزركيل )  عالم، واأل(6/220البن حجر، )

 (.1/59) لرشيف العوينحلاتم اتب الضعفاء واملتكلم فيهم« يذكروا يف ك
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 لب الثالث: شيوخه:ط امل

فائد؛ ولكن ذُ   ى شيوخمن سم   دمل أج الكتب عمرو بن  بأنه    ؛(1) كر يف كثري من 

  :روى عن 

الوَ  • اخلراساين  اق رّ مطر  طهامن  بن  رجاء  البرصة  ،أبو  بن   ،نزيل  علباء  موىل 

اليشكري الصادق   ،أمحر  الزاهد  العاملني  ،اإلمام  العلامء  من  يكتب    ،كان  وكان 

  ، واحلسن   ،الكبن مأنس  :  نروى ع  ؛ ولذا سمي بالوراق،ويتقن ذلك  ؛املصاحف

واحلسني بن    ،شعبةو  ،: عمرو بن فائدحدث عنه، ووطائفة،  وعكرمة  ،وابن بريدة

وغريه أتقن للرواية  ، قال الذهبي:  وآخرون  ،ومحاد بن زيد  ،ومحاد بن سلمة  ،واقد

( ـ ه 129) تويف سنة  ،  مسلم   وقد احتج به ، وال ينحط حديثه عن رتبة احلسن ،منه
 (2) . 

مس • بن  ابيقو  لم،حيي  وال  سليم،  خليد، ن  أيب  ويقال  سليامن،  ابن  يقال 

األزدي، أبو سليم، ويقال أبو السلم، ويقال: أبو مسلم، ويقال أبو احلكم البرصي،  

النخعي   عن  روى  األزدي،  احلداين  الفضل  بن  القاسم  موىل  بالبكاء،  املعروف 

العالية، وسعي  واحلسن والبرصي  وعبد   ب،سياملد بن جبري، وسعيد بن  ورفيع أيب 

محاد بن زيد، عنه: وروى  و  وغريهم  عمر ابن اخلطاب، ونافع موىل ابن عمر،اهلل بن  

 
ذخرية (،  2/598)غدادي  خطيب البللاملتشابه يف الرسم  تلخيص  (، و7/303ينظر: علل الدار قطني )  (1)

عدي(احلف البن  الكامل  )من  واملختلف  2/155)  رساينالقيالبن    اظ  واملؤتلف  )ص: (،  للقيرساين 

نا156 البن  املشتبه  وتوضيح   ،)( الدمشقي  الدين  أليب 1/208رص  األنساب  هتذيب  يف  واللباب   ،)

( األثري  ابن  املبتدئ1/60احلسن  وعجالة  للح  (،  النسب  يف  املنتهي  )ص:  وفضالة   (،16ازمي 

لَ   أيبانتخاب:  الطيوريات  و ار الصرييف الطيوري  ل: أبو احلسني املبارك بن عبد اجلبأصو  في منطاهر السِّ

و4/325) الوسط(،  النبي  األحكام  حديث  من  األشبييل،  ل:  ×ى  احلق  و1/182)عبد  الضعفاء  (، 

)واملرتوكون   اجلوزي  و2/230البن  ممغا(،  رجال  أسامي  األخيار يف رشح  اآلثار  ين  الدين لعاين  بدر 

 (.5/83) كيل م للزر(، واألعال3/378)العينى 

أينظر:    (2) يف  الكامل  الرجال  هتذيب  املزيسامء  احلجاج  و28/51)  أليب  النبالء  سري(،  أعالم  للذهبي  

 (.7/389(، ولسان امليزان البن حجر )6/166)
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حييى :  قال النسائي  وغريهم،  وسفيان الثوري، وأبو جعفر الرازي  ومحاد بن سلمة،

(ـه130)تويف سنة  قال ابن حبان: ،بن مسلم البكاء برصي مرتوك احلديث
 (1). 

بو عثامن البرصي، موىل التميمي، أسان  كي   ابن :  ويقال  ، بن باب   ن عبيد عمرو ب  •

واملعتزلة القدرية  شيخ  فارس،  أبناء  من  متيم،  عن ومؤسسها،    بني  احلسن :  روى 

، اجلرمي   قالبة   وأيب   الرياحي،   العالية   وأيب  مالك،   بن   أنس   بن   اهلل   وعبيد  ، البرصي 

 دي يم مح إبراه سلمة، وأبو  محاد ابن  بكر بن محران الرفاء، ومحاد بن زيد، و   روى عنه: و 

بن إبراهيم البرصي، واخلليل بن زكريا، وسفيان بن عيينة، وسليامن األعمش وهو 

 بن   وحييى   اهلل،   عبد  بن   الوضاح   عوانة  وأبو  من أقرانه، وهارون بن موسى النحوي 

مناظرات،    زريع   بن   ويزيد   القطان،   سعيد  فائد، وله معه  بن  به عمرو  أبو وتأثر  قال 

امليم احل  عنه ي ل :  حنبل   بن  د أمح   عن  : وين سن  حيدث  أن  بأهل  سنة  س  تويف   ، (142-

( ـ ه 148
 (2 ) . 
السائب   • بن  األخباري حممد  الكويف  الكلبي  النرض  أبو  عمرو  بن  برش  بن 

التفسري صاحب  عدي،  العالمة  ابن  تفسري »:  وقال  من  أطول  تفسري  ألحد  ليس 

قلت:«الكلبي الذهبي:  قال  القر  ،  فرسوا  الذين  من  يف  يعني  الثانيةآن  وماملائة  ن ، 

قوهلمليذين  ال سوى  تفسريهم  يف  عدي ،  س  ابن  قال  الضعفاء  »:  ثم  بني  لشهرته 

غريهم، وروى  روى عن الشعبي وأيب صالح باذام وأصبغ بن نباتة و  «يكتب حديثه

 
الكبري  ينظر:    (1) )لبخلالتاريخ  واملرتوك 8/281اري  والضعفاء   ،)( قطني  للدار  وهتذيب  3/136ون   ،)

أسامء   يف  بمعرف(،  536-31/533)  زيللم  الرجالالكامل  األرشاف  األطراف  حتفة   /6)  للمزية 

و260 و(،  اإلسالم  واألعالم  تاريخ  املشاهري  النبالء 301،  8/300)ذهبي  للوفيات  أعالم  وسري   ،)

 (. 5/350للذهبي )

(، وهتذيب الكامل  2/70التاريخ األوسط للبخاري )و (،101)ص:  لبخاري،  لالضعفاء    تابك ينظر:    (2)

  بن العامد ال شذرات الذهب يف أخبار من ذهب  (،  135-123/  22جال جلامل الدين املزي )الر  أسامء  يف

 (. 2/196)الَعكري 
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املبارك وأبو معاوية وابن    :عنه النسب وشعبة وابن  الكلبي صاحب  بن  ابنه هشام 

سمعت   احلريس  يد بنل زقا  ،وغريهمن الصلت  وسعد بفضيل ويزيد بن هارون  

حفظت ما مل حيفظ أحد ونسيت ما مل ينس أحد.    أبا معاوية سمعت الكلبي يقول:

سبعة أو  أيام  ستة  يف  القرآن  هارون:  ،حفظت  بن  يزيد  ما  وقال  الكلبي:  يل  قال 

(ـه150-461)، تويف سنة حفظت شيئا فنسيته
(1) . 

األسواري،  • َسيَّار  بن  بالقدر رص ب   موسى  يرمى  أحد ي  أ ص الق   ،  من  هل  اص 

احلسن   روى   ة، البرص  املزين   ، عن  اهلل  عبد  بن  النجود   ، وبكر  أيب  بن  ، وعطية  وعاصم 

العويف، وقتادة، روى عنه حيي القطان ثم تركه، وقال: ليس حديثه بيشء، تويف تقريبا  

( ـ ه 501) سنة  
لفارسية  فصاحته با من أعاجيب الدنيا، كانت    كان و »   قال عنه اجلاحظ:   ، (2)

ه املشهور به، فتقعد العرب عن يمينه،  جملس   وكان جيلس يف ربية،  الع ه ب  وزن فصاحت يف 

حيول   ثم  بالعربية،  للعرب  ويفرسها  اهلل  كتاب  من  اآلية  فيقرأ  يساره،  عن  والفرس 

 . ( 3) «وجهه إىل الفرس فيفرسها هلم بالفارسية، فال يدري بأي لسان هو أبني 
  وى عن: ، رزالإىل االعت  ي كان يذهبسواري، برصإسحاق بن إدريس األ •

وطائفة معاوية،  وأيب  حاتم،  أيب  بن  وسويد  وروى  مهام،  املثنى،   عنه:،  بن  حممد 

، قال البخاري: سكتوا عنه، وقال الذهبي: كذاب، يقال: هو أول من وعمر بن شبة

(ـه210-201)مجع املسند بالبرصة، تويف سنة 
(4)  . 

 
(، وسري أعالم  3/130قطني )(، والضعفاء واملرتوكون للدار  1/101ينظر: التاريخ الكبري للبخاري )  (1)

 (. 6/133يل )لزرك عالم ل(، واأل7/517(، ولسان امليزان البن حجر )268، 267/ 9النبالء )

واينظر:    (2) و3/1221)  ،لدارقطنيلملختَلِف  املؤَتلِف  ميل  (،  الثَِّقات  التَّك  ِرفة  وَمع  ِديل  والتَّع  ح  اجلَر  يف 

واملَجاِهيل   عفاء  كثري والضُّ امل247/ 1)  البن  ولسان   ،)( حجر  البن  للزركيل واألع  (،8/202يزان  الم 

(7/323.) 

 (.1/293) للجاحظينظر: البيان والتبيني  (3)

)مطينظر:    (4) األوسط  الصغري(  التاريخ  التاريخ  باسم  خطأ  و2/183)بخاري،  للبوع  الكبري  (،  الضعفاء 

)1/100)لعقييل  ل عدي  البن  الرجال  ضعفاء  يف  والكامل  و 1/543(،  الضعفاء(،  واملرتوكني   ديوان 

 (. 48، 14/47) للذهبي(، وتاريخ اإلسالم 27)ص:  لذهبيلوثقات فيهم لني  وخلق من املجهولني
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راشد  معمر   • اابن  شيخ  احلافظ،  بن  إلمام،  عروة  أبو  عمرو    أيبإلسالم، 

موالهماأل البرصي،  زدي  الي ،  عن   ، ( ـ ه 96-95)تقريبا:   ، ولد من نزيل  قتادة،  :  حدث 

والزهري، وعمرو بن دينار، ومهام بن منبه، وعبد اهلل بن طاووس، ومطر الوراق،  

ال وثابت  األحول،  وعاصم  عثامن،  أيب  واجلعد  الزهري،  أخي  اهلل  بناين، وعبد 

العلم، مع  هم،  ، وغريكثري  النجود، وحييى بن أيب وعاصم بن أيب   وكان من أوعية 

التصنيف  وحسن  واجلاللة،  والورع،  والتحري،  عنه و  ،الصدق،  أيوب،  :  حدث 

عروبة،   أيب  بن  وسعيد  شيوخه،  من  وطائفة  دينار،  بن  وعمرو  إسحاق،  وأبو 

املبارك،   وابن  سنة  والسفيانان،  تويف  بن حنبل:( ـ ه 531) وغريهم،  أمحد  قال  مات    ، 

 . (1)مخسون سنةومعمر وله ثامن 

   تلميذه:  املطلب الرابع:
ث وممن ،(2) كتبهم فقد ورد ذكرهم عند عدد من األئمة يف    :عنه وروى َحدَّ

كان جماورا باملدينة، روى عن عمرو بن   ،البرصي  أبو العالء  أيوب بن العالء •

تعرف   طان: القال ابن الق  وروى عنه حممد بن إسحاق الرساج النيسابوري،  فائد،

   .(3)أصال له حاال
 

الكبري(  1) التاريخ  )ينظر:  للبخاري  و 379،  7/378  ا(،  أحجامع  يف  الرسولألصول  األثري ال   ،اديث  بن 

 (.7/394ر )(، ولسان امليزان البن حج14 -5/ 7(، وسري أعالم النبالء للذهبي )12/911)

البيان و  (2) أصبهان = أخبار    اريخت (، و14/835(،، وعلل الدار قطني )294/ 1التبيني للجاحظ )ينظر: 

نعيم  أصبهان أليب  و2/248)ألصبهاين  ا،  األسام(،  اتريد  والكنى  واملفرتق ء  املتفق  كتاب  يف  ملذكورة 

(، ، وتاريخ علامء 2/322)  (، وتوضيح املشتبه البن نارص الدين الدمشقي1/98)  للخطيب البغدادي

انتخاب كتاب (، و3/49)مزي  للل  الرجا  هتذيب الكامل يف أسامء(، و 1/165دلس البن الفريض )األن

 عالء الدين مغلطاي للخطيب البغدادي )انتخاب(  اخلطأ فيه    كنيته اسم أبيه مما ال يؤمن وقوعمن وافقت  

 (.1/380)لسيوطي لاملصنوعة« لئ آلالزيادات عىل املوضوعات، ويسمى »ذيل ال(، و1/80)

اينظر:    (3) كتاب  يف  املذكورة  والكنى  األسامء  البغداديواململتفق  تريد  للخطيب  و1/98)  فرتق   بيان (، 

األحكام   كتاب  يف  واإلهيام  للذهبي  3/144)القطان  ابن    احلسن  أليبالوهم  االعتدال  وميزان   ،)

 (.61)ص:  يلعراقلن االعتدال ذيل ميزا(، و6/220(، ولسان امليزان البن حجر )3/283)
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الرضير • بن حيي  بعد    ،القاسم  بالبرصة  سيار  بن  موسى  بمسجد  يقص  كان 

 .  ( 1)   ة روى عنه وعن احلسن بن دينار، ضعيف من شيوخ املعتزل شيخه عمرو بن فائد، 
عبد • بن  كليب  خليل  بن  الفَ   املعروف  ،امللك  قرطبة،    ،لةض  بخليل  أهل  من 

ك هبا  وروى  املرشق  إىل  املنسوبرحل  التفسري  احلس  تاب  احلن  إىل  أيب  من بن  سن 

قال: ملا مات خليل أتى  و  ة،ينمِ حييى بن السَّ أبو بكر  رواه عنه    ،طريق عمرو بن فائد

أبو مروان بن أيب عيسى ومجاعة من الفقهاء وأخرجت كتبه وأحرقت بالنار إال ما 

وكان يف بدء أمره    ،ئل، وكان خليل مشهورا بالقدر ال يتسرت بهكان فيها كتب املسا

 . (2)رهثم ملا تبني أمره البن وضاح هجبن وضاح، د يقا ملحم دص
األَُرِزّي  • صالح  أيب وأبو  بن  أمحد  عنه  وحدث  فائد،  بن  عمرو  عن  حدث   ،

   .(3) احلواري
روى احلروف عن عمرو   أنه    ابن اجلزري  ذكر  حسان بن حممد الرضير، •

   .(4)هبن فائد، ومل أجد من ذكره غري
روى احلروف عن عمرو بن   هأن  ياجلزرابن    ذكر  ،بكر بن نرص العطار •

 .(5) ، ومل أجد من ذكره غريهفائد
مثناة  بفتح السني املهملة، وبعد الالم ياء  -  ّي مِ ي  ِل بن برش بن منصور السَّ إسامعيل  •

َلي ِمّي ( 6) -من حتت  ياء املنقوطة  بضم السني املهملة وفتح الالم وسكون ال   -، وقيل: السُّ

 
النبوية.  ينظر:    (1) األحاديث  يف  الواردة  للجاحظ14/358)  ارقطنيلدل العلل  والتبيني  والبيان   ،)  (1 / 

اتم  حللم فيهم، مل يذكروا يف كتب الضعفاء واملتكلم فيهم«  ذيل لسان امليزان »رواة ضعفاء أو تكو (،294

 (. 358  / 14) يب  التهذ   قريب ت   يف   ليسوا   الذين   الرواة   قريب ت   يف   األريب   مصباح  (، 1/140)الرشيف العوين 

 (.1/165الفريض )بن ندلس ال ينظر: تاريخ علامء األ (2)

 (.1/176)  البن نقطة احلنبيلاإلكامل )تكملة لكتاب اإلكامل البن ماكوال( ل إكامينظر:  (3)

 (.2/870ينظر: غاية النهاية البن اجلزري، )( 4)

 (.2/870بن اجلزري، )ينظر: غاية النهاية ال  (5)

  =إكامل هتذيب الكامل(، و74)ص:    مداينين اهلزين الدعجالة املبتدي وفضالة املنتهي يف النسب  ر:  ينظ  (6)
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،  من األزد   ؛ م ه  ة من ولد مالك بن فَ يمَ ِل وَس   ي، لبرص ليث ا أبو    ، ( 1) -ا بنقطتني من حتته 

قريش :  روى عن  بن  السليمى، ومحاد  منصور  بن  وأبيه برش  اهلنائي،  ،  برش بن مدرك 

ائد األسواري، وعيسى بن شعيب النحوي، وفضيل بن سليامن النمريي،  وعمرو بن ف 

و  عن وغريهم،  يف   ابن ه:  روى  الدنيا  والنية ا "أيب  وابن  ( 3) داود   و أب ،  ( 2) "إلخالص   ،

وحممد    . "الدعاء "( 6) والطرباين يف    ، ( 5) ، وأبو بكر حممد ابن إسحاق بن خزيمة ( 4) ماجه 

يف  البخاري  إسامعيل  النحوي  ،  ( 7) "األوسط   التاريخ " بن  الرمحن  عبد  بن  وحممد 

ثع  ولقبه  كتاب لب،  البرصي  يف  حبان  بن  حاتم  أبو  له  ،  ( 8) "ثقات ل ا " ذكره  وروى 

( ـ ه 255) مات سنة   قال أبو بكر بن أيب عاصم:   ، ( 9) "ة ل ي والل   اليوم " لنسائي يف ا 
 (10 ) . 

من أحسن الناس نظًرا وأجودهم كالًما عىل  ان  ك  ،اهلل اخلرزي  حممد بن عبد •

ائد البرصي، حدث عنه أبو عبيدة عبد الوارث بن  فحدث عن عمرو بن  ،  الظاهر

 
ضبط من غرب فيمن قيده ابن حجر )مطبوع ضمن  ، و(2/155)  عالء الدين مغلطايأسامء الرجال    يف=

 (. 1/35)جمموع رسائل ابن عبد اهلادي(، 

)املتوىف:  لاألنساب  ينظر:    (1) و7/200)  هـ(562لسمعاين  األنساب  (،  هتذيب  يف  ابن لاللباب  الدين  عز 

 (. 2/313)ثري األ

 (.50)ص: بن أيب الدنيا ال ملؤلف: اإلخالص والنية ا: ينظر (2)

 (. 2/374)در الدين العينى لبرشح سنن أيب داود ينظر:  (3)

املؤلف: حممد بن يف رشح سنن اإلمام ابن ماجه    مشارق األنوار الوهاجة ومطالع األرسار البهاجةينظر:    (4)

 (. 1/543) ،عيل بن آدم بن موسى

 (. 2/183)ح ابن خزيمة صحي ينظر: (5)

 (. 289)ص: الدعاء للطرباين  ينظر:( 6)

 (.2/222يخ األوسط للبخاري )ينظر: التار (7)

 (.8/103) البستي دارمي،ال ، أليب حاتمالثقاتينظر: ( 8)

 (. 479)ص: لنسائي لم والليلة عمل اليوينظر: ( 9)

الد  (10) جلامل  الرجال  أسامء  يف  الكامل  هتذيب  املينظر:  )ين  للذه50،  3/49زي  اإلسالم  وتاريخ  بي  (، 

 (.1/284البن حجر )هتذيب التهذيب (، و86، 85/ 19)



ُت الو ارِد ُة ع نُه ِف ُحُروِف الُقْرآِن:ْمُرو بُن ف اِئٍد األ ْسو ارِ ع    البلوشي ساملهللا  عبد د.   ع ْرًضا و ِدر اس ة يِ  و الرِ و اَي 

130 

تويف و  ؛البرصي، ويل القضاء  ن بن عبد اهلل اخلرزيإبراهيم العسكري، وعبد الرمح

( ـ ه 391) نة س 
 (1) . 

 : مؤلفاته: امس املطلب اخل 

بأنه    (2) مؤلفاته؛ إال ما ذكره اجلاحظ يف كتابه البيان والتبيني مل أقف عىل من ذكر  

؛ منسوب إىل  كبري  تفسري له  قيلكتاب اهلل كامال، وما نقله ابن الفريض بقوله:  فرس  

ب، املعروف  يبن كل  كلامل  عنه خليل بن عبد  احلسن البرصي، يرويه  احلسن بن أيب

رس القرآن كامال بمسجد موسى  ، ذكر اجلاحظ بأنه فخليل الفضلة، من أهل قرطبةب

 .(3)ار األسواري بالبرصةيَّ بن َس 

   كلم العلماء عنه:عقيدته و : سساداملطلب ال
ده؛ أما من ناحية اعتقا  ، ( 4) قال ابن اجلزري: وردت عنه الرواية يف حروف القرآن 

تأثر   بن فقد  ب م بع   فائد   عمرو  عبيد رو  املعتزلة   ن  مذهب  مؤسس  وأحد   ، البرصي؛ 

  وقد سامه ابن قتيبة الدينوري يف ، ( 6) ، ومن لوازم هذا االعتقاد؛ القول بالقدر ( 5) أئمتها 

فاسد، ،  ( 7) القدرية  باطل  اعتقاد  القَ   العقييل:   عنه  قال   وهو  إىل  يذهب  ر دَ كان 

 
واألنساب  ينظر:    (1) والكنى  األسامء  يف  واملختلف  املؤتلف  عن  االرتياب  رفع  يف  ماكوالباإلكامل  ال  ن 

لعزيز  ا  ن عبداحلس أبو  القرن الرابع، ولعله تصحيف أو اشتباه بوقاة القايض  (، ذكر وفاته بنهاية2/199)

ف اخلرزي،  أمحد  يعقل  بن  ال  إذ  القضاء،  ويل  أعلم-كالمها  فائد   -واهلل  بن  عمرو  عن  حدث  يكون  أن 

(، 10/465)يخ بغداد وذيوله  تاره( بيسري، ووفاة اخلرزي؛ بنهاية القرن الرابع، ينظر:  200املتويف بعد )

 (.2/323وضيح املشتبه البن نارص الدين )ت

 (. 1/294)ينظر:  (2)

(، واألعالم 1/165)  بن الفريضال تاريخ علامء األندلس  (، و1/294ظ ): البيان والتبيني للجاحينظر  (3)

 (.  5/83للزركيل )

 (.2/870ينظر: غاية النهاية البن اجلزري، ) (4)

 (. 2/403، )قيدة الطحاوية البن أيب العزينظر: رشح الع (5)

 (.985/ 858/ 2جلحيم، البن تيمية، )احاب لفة أصينظر: اقتضاء الرصاط املستقيم ملخا (6)

 (. 1/625) البن قتيبة،املعارف ينظر:  (7)
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يقي واالعتزا  وال  احلديث ل،  املديني   قال و ،  ( 1) م  عند   : ابن  يضع   ؛ ضعيف ا  ن ذاك 

ال و   ، ليس بثقة :  وقال النسائي   ، مرتوك :  عنه   قال الدارقطني ،  ر دَ يقول بالقَ و   احلديث، 

   . ( 3) ، وقال عنه حيي بن سعيد: ليس بيشء ( 2) ه حديثُ   ُب كتَ يُ 

عدي  ذكرهو الكامل  ابن  وقاليف  احلديث:  ،  روامنكر  أحاديث  له  وساق  ها ، 

 يه، ومنها: ، وأنكرها علبسنده

ومن الغائط مرتني   ،الوضوء من البول مرة مرة»  :-×  هللرسول ا-  قالقوله:  

ج يب إىل  رِ ملا عُ »  :-  ×رسول اهلل    -ال  وقوله: ق،  «اومن اجلنابة ثالثا ثالث  ،مرتني

وأحىل   ،أشد بياضا من اللبن  ،مررت عىل هنر عجاج يطرد مثل السبخ  ؛السامء الدنيا

ال من  ،عسلمن  قباب  إىليبفرضبت    ،جموف  ر  دُ   وحافتاه  محدي  مسك  ؛أته   ، فإذا 

هذا الكوثر    ؟ فقال:يا جربيل ما هذا  :فقلت  ،رر فإذا دُ   ؛ ورضبت بيدي إىل ررضاضه

ا يف ودً مُ غ  فا مَ ي  إن هلل تعاىل َس »  :-  ×رسول اهلل  -قال  وقوله:  ،  «الذي أعطاك ربك

  إىل   دمَ غ  م يُ لَ فَ   ؛يفذلك السَّ   درِّ تل عثامن ُج قُ ذا  فإ  ،اي  ما دام عثامن بن عفان َح   ؛هدِ م  غِ 

   .(4)ولعمرو بن فائد؛ أحاديث مناكري غري ما ذكرت :ثم قال، «يوم القيامة

 . (5)كارةظاهرة النَّ ،ه باطلةــثـوذكر الذهبي يف ميزان االعتدال؛ بأن أحادي

 
 (.290/ 3ينظر: الضعفاء الكبري للعقييل )  (1)

املدينظر:    (2) بن  لعيل  شيبة  أيب  بن  عثامن  بن  حممد  االع(،  69،  68)ص:  يني  سؤاالت  نقد  ميزان  يف  تدال 

ة عن األخبار  تنزيه الرشيعة املرفوع و  (،6/220)  جرالبن ح  لسان امليزان(،  3/283)لذهبي  لالرجال  

 (. 5/83(، واألعالم للزركيل )1/39) لكناينلالشنيعة املوضوعة 

بُل الوادعِ لـ  املستدرك  جال احلاكم يفور  (،6/253)رازي  الم  ـاتـالبن أيب ح   ،اجلرح والتعديلينظر:    (3) يُّ ُمق 

(2/99.) 

الرجال  ينظر:    (4) ضعفاء  يف  دمشقو (،255-6/532)  عدي بن  ال الكامل  عال   تاريخ    /39)  ساكر بن 

الوا  (،444 الوسطى من حديث  احلق األشبييل  ل  ×نبي  ألحكام  الكامل يف   خمترص(، و 1/181)عبد 

 (.2/98)ر الدين العينى دـلبة ـرح اهلدايـة شـ البناي( 548)ص: لمقريزي لالضعفاء 

 (.283/ 3للذهبي )ميزان االعتدال ينظر:  (5)
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 الثاني بحثامل

 األسواري عمرو بن فائد أحرف القرآن الواردة عن 

 . [ 5:]الفاحتة      ﴾ ٿ ٿ ٿ       ﴿قال تعاىل:  . 1
 . ختفيف الياءو  ،كرس اهلمزةب ؛)إَِياَك( :الرواية الواردة عن عمرو بن فائد •

 . (1) انفرد هبا عمرو بن فائد وهي رواية؛ •
  ؛ لعَ عىل هذا فِ   (ايَ إِ )بتخفيف الياء فيهام مجيعا، فوزن  قال ابن جني:    :التوجيه •

 وهي:  ومعناها،  اآلية  من لفظمها  الكو   ال،عَ فِ   ءايَ إِ ول،  عَ ا فِ يَ إِ و ى،ا ومِحَ جَ ا وحِ َض كرِ 

إذا ظهر الشمس  أن ضوء  وذلك  ُج   مَ لِ عُ   ؛العالمة،  األرض مَ ر  أن  وجه  ، (2) ها عىل 

ة للشمس  يااإلويقال:    ، (3) ضوء الشمس :  ايَ إِ   معنى  ألن  ؛وهي قراءة شاذة مردودة

حوهل الدارة  وهي  للقمر،  م،  (4)اكاهلالة  فكأن  حقيقتها،  هو  خفف؛  وذلك  أراد  ن 

 ،ةغري مشتق  ةسامء املضمرة مبنيويف هذا نظر؛ ألن مجيع األ   تك،د، أو حقيقنعب  ذاتك

عىل  مبني  واختالفهم  فيها،  وتشديدها  الياء  ختفيف  عىل  الكالم  العلامء  أطال  وقد 

وجوازها وخم   ؛معناها  اللغة،  حيث  األقوالمن  هذه  ذكره  ترص  يف    ما  جني  ابن 

يكو   أنه  ؛املحتسب أن  إن عمرو  ينبغي  فايد  كره   (إياك) قرأ  امنبن  بالتخفيف؛ ألنه 

 
أيب طالب  اإلبانة عن معاين القراءات مكي بن  (، و1)ص:  ات الشاذة، البن خالويه،  راءب القاينظر: وكت  (1)

للكرماين )ص:  121)ص:   القراءات  وشواذ  العكربي  42(،  البقاء  الشواذ أليب  القراءات  وإعراب   ،)

حر بالو (،2/214)حيان  ألبـي  والتكميل يف رشح كتاب التسهيل    التذييل ينسب القراءة، و( ومل1/93)

التفسري  حيامل )حاشية الطيبي عىل  فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب  (، و 41/ 1)  أليب حيانط يف 

  مهع اهلوامع يف رشح مجع و  (،1/47)بن اجلزري،  ال النرش يف القراءات العرش  (، و1/744)  الكشاف(

 .(1/244) للسيوطياجلوامع 

 (. 1/40) البن جنيها ضاح عناملحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليينظر:  (2)

تفسري القرآن  ( و 439،  438/ 5)   البن منظور ان العرب  لس (، و 121ظر: اإلبانة ملكي بن أيب طالب )ص:  ين   ( 3) 

 (. 48/ 1)   بن كثري ال العظيم  

 (.1/146لقرطبي )ينظر: اجلامع ألحكام القرآن ل( 4)
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التضعيف أن حيمل  ؛اجتامع  ينبغي  وال  والكرسة،  واهلمزة  الياءين  ثقل  ( إياك) مع 

لغة  أهنا  يكون  (1) بالتخفيف عىل  أن  الرأي، وقال: واألشبه  العكربي هذا  ، ورجح 

إحدى أنه حذف  فيه؛  والوجه  مسموعة،    يف حرف   التكريرالياءين الستثقال    لغة 

 ق:الفرزد الشعر؛ قالاء ذلك يف ج دقالعلة، و
 اـكني أهيمــ را والسامـنصتنظرت  

 
 الغيث استهلت مــواطرهعىل مع   

 . (2) وقالوا يف أما: أيام؛ فقلبوا امليم ياء كراهية التضعيف  

 .[ 7:  الفاحتة ]     ﴾   ڦ ڦ    ڦ    ڦ   ڤ ﴿  قال تعاىل: . 2
   :عنيابملوض ( عليهمِف ) فائددة عن عمرو بن الرواَيت الوار  •
   .)َعَلي ِهِم( يمملوابكرس اهلاء  -

   .(3)   قال الكرماين: وهو غريب تفرد به، انفرد هبا عمرو بن فائد وهي رواية؛ •
  .ي(مِ هِ ي  لَ عَ ) بكرس اهلاء وامليم، وياء بعدهاعنه أيضا؛ و -

 . (4) البرصي  لحسنل ؛موافقا •

   .)َعَلي ُهُم(وعنه أيضا؛ بضمهام غري مشبع  -

 .(5)  عمرويبن أف ع واخلفا ،ألعرج ل ؛موافقا •

 
ال ينظر  (1) املحتسب   :( جني  و1/40بن  القرآن  (،  اس  لإعراب  الشواذ  وإ  (،1/19)لنَّحَّ القراءات  عراب 

املحرر الوجيز يف  (، و10،  9البقاء العكربي، )ص:    والتبيان يف إعراب القرآن أليب  (،1/94كربي )للع 

العزيز   الكتاب  األندليسال تفسري  عطية  و1/72)  بن  التسه (،  القواعدرشح  »متهيد  املسمى  برشح    يل 

(، ومهع  2/81)لدماميني لسهيل الفوائد  تائد عىلتعليق الفر (، و1/513)ناظر اجليش لتسهيل الفوائد« 

 (.244-1/242يوطي )اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع للس

للعكربي )ص:  ينظر(  2) القرآن  إعراب  التبيان يف  البناء واإلعراب:  اللباب يف ع(، و10،  9:    للعكربيلل 

 (.236، 1/235) للسيوطياملغني  هدرشح شوا(، 2/107)

 (.1/47ط أليب حيان )(، والبحر املحي45ين )ص: رماات للكينظر: شواذ القراء ( 3)

القراءا(  4) للكرماين )ص:  ينظر: شواذ  وشواذ  45ت  خالويه )ص:  (،  البن  املحيط  1القراءات  والبحر   ،)

 (.5/46نية لإلبياري )(، واملوسوعة القرآ1/44) (، واملحتسب البن جني1/47حيان ) أليب

 (. 1/47) والبحر املحيط أليب حيان (،54)ص:  ينظر: شواذ القراءات للكرماين( 5)
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  .أيضا؛ بضم اهلاء وامليم ووصلها بواو )َعَلي ُهُمو( نهوع -

ومل  ؛موافقا • اهلذيل،  جندب  بن  وعيسى  أَ سلم  األعرج،  هرمز  بن  حازم  يب 

 . (1) اهلل بن زيد   الرمحن عبد يب عبدأَ الثقفي، و

الباب األ و   التوجيه: • هذا  يف  َح   ؛ صل  الضمري  هاء  َخ قُّ أن  ألهنا  الضم؛  ّية،  فِ ها 

بأقوى  َنيِّ بُ فَ  تُ كا ر احل ت  ولذلك  والفتحة َض ت،  الضمة  بعد  كرسها   ، م  جيوز  وأما  وال   ،

فإنه جانس    ؛ م( هِ ي  لَ ويتبعها واو، وأما من كرس اهلاء يف )عَ   ، م َض امليم فاألصل فيها أن تُ 

ة امليم فعىل األصل، ومن  مّ ع َض بَ ش  فعىل األصل، ومن أَ   مّ ن َض هبا الياء التي قبلها، ومَ 

الكرسة عىل الياء، ومن    ّل دُ كام تَ   ، ة الضمة عليها الل لد   اوَ الو   َف ذَ َح ؛  ا ه رص عىل ضم اقت 

الواو كام  الكرَس   الكرَس   بعَ ت  أَ   ؛ كرس امليم بعد كرسة اهلاء  ياء؛ قال: أصلها  ، ومن أتبعها 

أُ  ولكنها  ل بدِ ذكر،  ياء  ما  امَّ ـَلت  انكرس  اهلاء    قال:  الضمة؛  بعد  امليم  كرس  ومن  قبلها، 

 . ( 2) الياء يف عليهم د  بع ت  يم وقع امل   أن ك ف ري حصني،  حاجز غ 
 [8:  آل عمران ]    ﴾ وئ ەئ ەئ ائ ﴿ قال تعاىل:  . 3
عن  • الواردة  فائد  الرواية  بن  ُقُلوُبنَا(  :عمرو  َتِزغ   ورفع   ؛)ال  التاء  بفتح 

 . القلوب
   . ( 3)   قائلة   واقد اجلراح، وأيب   ، وأيب اجلحدري و قراءة أيب بكر الصديق، ؛موافقا •

 
القراءات الواردة فيها ومل45)ص:    ينظر: شواذ القراءات للكرماين  (1) ينسبها،   (، وقد ذكر العكربي مجيع 

امل )ينظر:  جني  البن  ال1/44حتسب  وشواذ   ،)( والبح102-1/99قراءات  حيان (،  أليب  املحيط  ر 

(1/47.) 

عبد  ل  ،حجة القراءاتو  (،1/50)زجاج  للمعاين القرآن وإعرابه  و  (،1/45)  ينظر: املحتسب البن جني  (2)

ي )81)ص: ن زنجلة الرمحن اب رَبِ  (.102، 1/101(، وإعراب القرآن للُعك 

الدر املصون عن ابن فايد وأيب بكر  وذكرها السمني احللبي يف (،  19ينظر: القراءات الشاذة البن خالويه )ص:  ( 3) 

اجل  ) الصديق وأبو واقد  الكتا 29/ 3راح  ) (، واللباب يف علوم  (، وذكرها الكرماين يف  42/ 5ب البن عادل 

اجلامع ألحكام القرآن  واقد اجلراح؛ (، ونسبها أليب 108واذ عن أيب بكر الصديق وأيب واقد اجلراح )ص: الش 

 (. 32/ 3البحر املحيط؛ أبو قائلة ) (، وزاد أبو حيان يف  20/ 4)   للقرطبي 
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قُ َتزِ   )ال  التوجيه: • الزافإضعىل  ا(  نوبُ لُ غ   القلوب ة  إىل  وظاهرهيغ  هني    ؛، 

أال ترى أن  القراءتني بمعنى واحد؛ فقال:    أبو الفتح  ، وجعل(1) القلوب عن الزيغ

 .(2) وهو اهلل سبحانه ؛فاملسئول إذن واحدالقلوب ال متلك شيًئا فيطلب منها؟ 
 . [ 143:  النساء ]     ﴾  ک ڑ ڑ  ﴿ قال تعاىل:  . 4
   :فائد نب  رو عمواردة عن الرواَيت ال •
ِذبِنيَ ) -   .بكرس الذال الثانية ؛(ُمَذب 
عباس   ة رواي   ؛موافقا • أخرى   . (3) ابن  رواية  الكرماين  هبا   ؛ وأورد    انفرد 

ِذبِنَي(-عمرو بن فائد   ب   . بتشديد الذال األوىل، عىل إدغام التاء يف الذال  ؛)ُمذَّ
 . (4) انفرد هبا عمرو بن فائد وهي رواية؛ •
ِذبِنيَ )ُمذَ :  تنياءالقرعىل    التوجيه: • أراد متقلبني، عىل تسمية   ني(؛، و)متذبذب(ب 

الذي ال املهتز  القلق  واملذبذب:  الفتح:  أبو  قال  وكذلك    الفاعل،  مكان؛  يف  يثبت 

هؤالء عىل  وتارة  هؤالء  إىل  تارة  يميلون  مقلقلني؛  الزخمرشي: (5)هؤالء  قال   ،  

واهلوىذ الشيطان  فهم  ؛بذهبم  والكفر،  اإليامن  ب  بني   ، نمتحريو  ينهاممرتّددون 

 
القرا  (1) إعراب  الينظر:  )شواءات  للعكربي  والكش1/302ذ   ،)( للزخمرشي  والتبيان 1/339اف   ،)

(،  3/29لبي )(، والدر املصون للسمني احل3/32(، والبحر املحيط أليب حيان )176للعكربي )ص:  

 (.5/42ل ) واللباب يف علوم الكتاب البن عاد

 (. 1/154تسب البن جني )ينظر: املح( 2)

البن    (3)  الشاذة  القراءات  جني 29:  )ص   خالويه ينظر:  البن  واملحتسب  القراءات 203/ 1)   (،  وشواذ   ،)

(، 127/ 4احللبي )(، والدر املصون للسمني  110/ 4، والبحر املحيط أليب حيان ) ( 146للكرماين )ص:  

 (.86/ 7) واللباب يف علوم الكتاب البن عادل 

 نسبها. ي( ومل1/164(، وإعراب القراءات الشواذ للعكربي ) 146لقراءات )ص: ينظر: شواذ ا (4)

املحتسب  (5) )  ينظر:  جني  )ص:  1/203البن  للعكربي  والتبيان  الشواذ  527(،  القراءات  وإعراب   ،)

 . (1/416للعكربي )



ُت الو ارِد ُة ع نُه ِف ُحُروِف الُقْرآِن:ْمُرو بُن ف اِئٍد األ ْسو ارِ ع    البلوشي ساملهللا  عبد د.   ع ْرًضا و ِدر اس ة يِ  و الرِ و اَي 

136 

 يف جانب  رُّ قَ فال يُ  عُ فَ د  ويُ  ادُ ذَ يُ  أي: ،عن كال اجلانبني بُّ ذَ الذي يُ  ؛بذَ ب  ذَ مُ ـوحقيقة ال

 . (1) واحد
 . [156:  األعراف ]            ﴾  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ    ﴿  قال تعاىل: . 5
 . بالسني ؛(اء  س  أ  )  الرواية الواردة عن عمرو بن فائد: •
  .(2) فعيالشا ارهااخت، وساحلسن، وطاووزيد بن عيل، و موافقا؛ •
وهذا عىل وفق قول أهل  ، قال السمعاين:  (3) أعاقب به امليسء:  أي التوجيه: •

عباده من  يشاء  من  بعذابه  يصيب  أن  تعاىل  هلل  فإن  يذنب،    ؛السنة؛  مل  أو  أذنب 

القدرية،حّ وَص  بعض  أساء)  فقرأ ف  من  به  أصيب  وليس  (  عذايب  اإلساءة،  من 

أراد  (4)بيشء هباال  وعدم  تضعيفها؛  أبونقو  .اعتداد  أيب    ل  عن  الداين  حيان  عمرو 

  وقرأ  .رجل سوء  ؛ وعمرو بن فائد ،ال تصح هذه القراءة عن احلسن وطاوسوله:  ق

املقري  ؛واستحسنها  مرة  عيينة  بن  سفيان   هبا الرمحن  عبد  إليه  به    ،فقام  وصاح 

ذه  هب  ق لعتزلة تمعللو  .دعأهل الب يقول  اَم ـن لِ طَ ف  ومل أَ   ،رِ د  مل أَ :  فقال سفيان  ،وأسمعه

ال فعل فيه    ؛وإن أساء  ،ومن جهة خلق املرء أفعاله  ،يدنفاذ الوعمن جهة إ  ؛القراءة

. ورجح هذه القراءة كاالنفصال عن سائر الظواهر  ؛واالنفصال عن هذا   ،هلل تعاىل

 
ا  (1) )ينظر:  للزخمرشي  )1/580لكشاف  حيان  املحيط أليب  والبحر  للس 4/110(،  املصون  والدر  مني  (، 

 (.2/246(، وتفسري أيب السعود )4/127احللبي )

امل ين   ( 2)  ) حت ظر:  جني  البن  ومف 261/ 1سب   ،) ( للرازي  الغيب  املحيط  379/ 15اتيح  والبحر  حيان    أليب (، 

 (5 /191 ( احللبي  للسمني  املصون  والدر   ،)5 /477 ( عادل  البن  الكتاب  علوم  يف  واللباب   ،)9 /338  ،)

  ي يف لزخمرش (، وخصها ا 46القراءات الشاذة للحسن، وعمرو بن عبيد )ص:   ه القراءة ابن خالويه يف وعزا هذ 

 ( باحلسن فقط  الشافعي وكرداب،  رواي   ( وزاد 195للكرماين )ص:    القراءات   (، وشواذ 651/ 2الكشاف  ة 

 وَسّمى عمرو بن فائد اإلسواري؛ عمرو االستواري، ولعله تصحيف، واهلل أعلم. 

 .(392التبيان للعكربي )ص: ينظر:  (3)

بنينظر:    (4) منصور  املظفر،  أبو  املؤلف:  القرآن  املربن  حممد    تفسري  أمحد  ابن  اجلبار  السمعاين عبد  وزى 

 (.2/221)هـ( 489: توىفالتميمي احلنفي ثم الشافعي )امل
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الفاِش وقال: ه  ،أبو الفتح :  يالتي ه  ؛ةيَ ذه القراءة أشد إفصاحا بالعدل من القراءة 

وهو   ؛الشاذة  القراءة  يف  باعذالألن  (،  اءُ َش أَ   ن  مَ ) له،  االستحقاق  علة  مذكور 

صابة العذاب له، وأن ذلك  إناول من ظاهرها علة  تَ ال يُ   ؛اإلساءة، والقراءة الفاشية

م عباده، وأنه ظلِ ليشء يرجع إىل اإلنسان، وإن كنا قد أحطنا علام بأن اهلل تعاىل ال يَ 

هذه   م ذلك منا مل نعلنَّ ه، إال أَ سنف  رتمه عىلواج  إال بام جناه  ؛ال يعذب أحدا منهم

غريها أماكن  من  بل  تعاىل،  اآلية؛  قوله  )وظاهر  أشاء:  معجمة(  من  ربام    ؛بالشني 

يَ  من  املخالفني  هُ رُ ظَ نَ   ُف عُ ض  أوهم  مل    ؛من  أو  أساء  عباده،  من  يشاء  من  يعذب  أنه 

  راءة ق  يهوأقول:    .(1)احسبنا وولين  يسئ، نعوذ باهلل من اعتقاد ما هذه سبيله، وهو

ال توز  ال  هبشاذة  الصحيحة -  اقراءة  القراءة  هبا    -ملخالفتها رشوط  االعتداد  وال 

هذه القراءة   ومعلوم أن؛ وإن َحَكم عليها أهل اللغة بالفصاحة،  عىل مذهب باطل

املعتزلة وغريهم ة  املذكور-  (2) مذاهبهم   أييد لت  ؛الشاذة استدل هبا أهل األهواء من 

 .ملذاهبهم الباطلة دالل هبافائدة من االستوال  ، ايهعلعول ي فال نإذ ،-سابقا
 . [ 15:  التوبة ]      ﴾  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ﴿ قال تعاىل:  . 6
 . بالنصب  ؛َيُتوَب(و ) :عمرو بن فايد الرواية الواردة عن  •
عيل قراءة    ؛موافقا • بن  إسحاق   ، واألعرج   ، زيد  أيب  عبيد،   ، وابن  بن  وعمرو 

، واليزيدي  يعقوب الصقر عن    ن ب   د ه ف و   ، رو ـ عم   ي ـ أب عن    س ـ ون ـ ي و  ، الثقفي ى  ـ وعيس 

   . ( 3) حلسن عن ا 
 

 (. 1/261ينظر: املحتسب البن جني ) (1)

النسفي  (2) عمر  املوضوع  هذا  حرر  من  أحسن  املاتريديةأ  ؛ومن  أئمة  شارحا  وفصل  ،حد  التفتازاين  ه 

ال كام زعمت    ؛الطاعة والعصيانعباد من الكفر واإليامن وال  ألفعالتعاىل خالق    واهللقال:    حيث لكالمه،

الرمحن    حممد بن عبد  :أصول الدين عند اإلمام أيب حنيفة املؤلف، ينظر:  لعبد خالق ألفعاله املعتزلة أن ا

 (.1/605)اخلميس 

=  ردها(، وأو10/40عادل )(، واللباب يف علوم الكتاب البن  5/383حيان )نظر: البحر املحيط أليب ي  (3)
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عىل تقدير وأن يتوب،  ف»قال ابن عطية:  ؛  بالنصب  )َوَيُتوَب(  رواية  التوجيه:  •

ذهبت   إذا  عندي  ذلك  الكافرين  ويتوجه  قتل  أن  هنا  هبا  يراد  إنام  التوبة  أن  إىل 

توبة عىل ال ل  فتدخل إليامنكم،  واجلهاد يف سبيل اهلل هو توبة لكم أهيا املؤمنون وكام

القتالهذ املعنى،    التوبة  تكونأو    ،(1) «ا يف رشط  داخلة يف جواب األمر من طريق 

 . (2) تلك الكراهة لقتاهلم إن تقاتلوهم يعذهبم اهلل، ويتب عليكم من : فيصري املعنى
 . (3)ووجه العكربي قراءة النصب: )ويتوَب(؛ عىل أن الواو بمعنى )مع(

   . [ 38:  س ن و ي ]     ﴾ ۆ     ۇ ۇ ڭ ﴿ قال تعاىل:  . 7
  .عىل اإلضافة ؛)بُِسوَرِة ِمث لِِه( :فائد و بن عمر  اية الواردة عن رو ال  •
 .  عمرو بن فائد انفرد هبا وهي رواية؛ •
اإلضافة؛ رواية    التوجيه: • عىل  ِمث لِِه(  أو   ، كتاِب   بسورةِ أي    :ومعناه   )بسوَرِة 

، امه قَ فة مَ صِّ ل ا   متوأقي   ، وصوف منهملا   َف ذِ هذا مما ُح القرآن، و   مثل :  أي   ،هِ مثِل   كالمِ 

برش    بصورة  النبي    ؛ مثِلهِ أي:  إىل  واقعة  ذلك  يف  اجلمهور ويف    ،×فاهلاء  إىل   قراءة 

القرآن قد متسك  و   . ( 4) القرآن  به دّ حَت   اهلل   ألن :  قالوا   ، املعتزلة هبذه اآلية عىل خلق   ،ى 

بمثله  اإلتيان  اإلتيا   ؛ وطلب  كان  إذا  إال  هذا  يمكن  وال  بمثله صحيح وعجزوا،   ن 

اجلملة د  جو الو  لكانيف  قديام  كان  ولو  األمر،   ،  نفس  يف  حماال  القديم  بمثل  اإلتيان 

 
الكامل، و= فايد )ص:  اهلذيل يف  بن  ينسبها عن عمرو  والقرا561مل  الشاذة البن خالويه )ص:  (،  ءات 

 (.210(، وشواذ القراءات للكرماين )ص: 51

 (.3/14ينظر: املحرر الوجيز البن عطية ) )1)

البن    (2) املحتسب  )ينظر:  )ص:  1/285جني  للعكربي  والتبيان  وا416(،  املحيط(،   حيان أليب    لبحر 

والدر384،  5/383)  ،)  ( احللبي  للسمني  ع6/27املصون  يف  واللباب  عادل (،  البن  الكتاب  لوم 

 (. 8/88(، واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي )10/40)

 (.1/609)ينظر: إعراب القراءات الشواذ للعكربي ( 3)

(، واملحتسب  75ص:  لويه )اذة البن خا(، والقراءات الش227القراءات للكرماين )ص/    ينظر: شواذ(  4)

 (. 59، 58/ 6ر املحيط أليب حيان )(، والبح2/347(، والكشاف للزخمرشي )1/312ي )البن جن
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به  التحدي  يصح  ال  أن  الرازي:   . ( 1)فوجب  يقال ؛  واجلواب   قال  اسم  القرآن  أن 

وعىل  تعاىل،  اهلل  بذات  القائمة  القديمة  الصفة  عىل  احلروف باالشرتاك  هذه   

الك  أن  يف  نزاع  وال  املركبة واألصوات،  وا ه  هذ من    لامت  حمدثة احلروف  ألصوات 

 . ( 2)ال بالصفة القديمة   ،والتحدي إنام وقع هبا   خملوقة،
 .   [ 105]يوسف:     ﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ﴿   قال تعاىل:  . 8
   .بالرفع ؛(ُض ر  واألَ ) :عمرو بن فايد الرواية الواردة عن  •
  .عباس، وعكرمة، وابن عمريبن ال ؛موافقا •
رفع أو    فيمن  الوقف:  الفتح  أبو  لاقداء،  عىل االبتف  ؛فمن قرأ بالرفع  التوجيه:  •

الساموات،  ؛نصب )فتقول   تبتدئ  ثم عىل  االبتداءواألرُض :  عىل  بعده ،  (3) (  وما 

، والضمري يف )عليها( عىل فيشاهدون ما فيها من اآليات  ،يمرون عليها، أي:  خرب

 . (4) الرفع؛ يعود عىل األرض فقطقراءة 
   .[ 50:  م ي اه إبر ]    ﴾ۆ   ۆ     ۇ   ۇ    ڭ   ڭ﴿ قال تعاىل:  . 9
الوا  • عن الرواية  فائد  ردة  بن  (  :عمرو  آن  َقطِر   القاف  ؛)ِمن   وكرس    ،بفتح 

  .و)آن(، ممدود ومهموز وتنوين الراء، ،الطاء
وأيب  قراءة  ؛موافقا • وابن    عيل،  جبري،  وابن  وعكرمة،  عباس،  وابن  هريرة، 

، دةتايل، وقق، وزيد بن عوسنان بن سلمة بن املحن  ،سريين، واحلسن، بخالف عنه

   .جعلومها كلمتني، مرو بن عبيدوعيسى اهلمداين، وع ،والكلبي صالح،و وأب
 

 (.6/59ينظر: البحر املحيط أليب حيان ) (1)

  (.2/418للرازي )كبري مفاتيح الغيب = التفسري الينظر:  (2)

 (. 1/349ينظر: املحتسب البن جني )( 3)

ذة  (، والقراءات الشا480والتبيان للعكربي )ص:  (،1/717واذ للعكربي )الش قراءاتينظر: إعراب ال( 4)

)ص:   خالويه  )ص:  65البن  للكرماين  القراءات  وشواذ  حيان  252(،  أليب  املحيط  والبحر   ،)

 (.11/223لكتاب البن عادل )(، واللباب يف علوم ا6/331)
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تناهى يف  :  أي اسم فاعل من أنى يأين،:  واآلين النحاس،  :رُ طِ والقَ   التوجيه: •

:  وقيل ،وهو القصدير   : قيل  ، صفة لقطر   : ين وآ  ، ن( وبني محيم آ )  تعاىل:  كقوله  ؛رارةاحل

 . (1) بلونهنه النحاس يصريلك، وانطرلقليس با: أنه قال  وعن عمر، النحاس 
   .[ 106:  اإلرساء ]        ﴾ ڀ ڀ          ﴿ : قال تعاىل  .10
نَاه( :عمرو بن فايد الرواية الواردة عن  • ق   . ابلتشديد ؛)َفرَّ
 وابن عباس    ،عيل اهلل بن مسعود، و  أيب بن كعب، وعبدقراءة    ؛موافقا •

وزيد بن    ،ومحيد  ،ادةقتو ،رجاء  وأيب  ،-عنه   فبخال -واحلسن وعكرمة،    ،والشعبي

 . (2) نه، وأيب عمرو بخلف عذروعمر بن  ،عيل
مُ ومعناه:    التوجيه:  • نزوله  مُ فرّ أي جعلنا  ابن عباسام،  نجّ قا  بني  :  قال  كان 

فرقنا آياته بني أمر وهني، وحكم وأحكام،    ناه:مع  :. وقيلوآخره عرشون سنةأوله  

 .(3) أيتأتت وت ؛يباتومواعظ وأمثال، وقصص وأخبار مغ
   .[ 28:  ف الكه ]    ﴾ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ﴿ قال تعاىل:  .11
 ؛ بفتح الالم، وضم الباء. (هُ بُ ل  ا قَ نَلَ فَ غ  أَ ) :عمرو بن فائد اردة عن الرواية الو  •

 
(1)  ( جني  البن  املحتسب  القرآن  (،  1/366ينظر:  الشا3/170)  للزجاجومعاين  والقراءات  البن  (،  ذة 

ال70خالويه )ص:   القراءات  )(، وإعراب  للعكربي  للعكربي )ص:  1/740شواذ  والتبيان   ،)496  ،)

)ص:   للكرماين  القراءات  )263وشواذ  للزخمرشي  والكشاف  للسمني   (،2/567(،  املصون  والدر 

)احل ال 7/133لبي  الكتاب  علوم  يف  واللباب   ،)( عادل  وا11/841بن  القرآن  جلام(،  ألحكام  ع 

 (. 9/385طبي )للقر

(، وخص هذه القراءة بأيب وابن عباس 7/123بحر املحيط أليب حيان )(، وال2/23ينظر: املحتسب )  (2)

القراءات الشاذة )ص:   القراءات للكرماين  (، و77وجماهد ابن خالويه يف  ( وزاد عبد 284)ص:  شواذ 

 الوهاب عن أيب عمرو. 

الكشا  (3) للزخمينظر:  )2/699)  رشي ف  املحتسب  )ص:  23/ 2(،  للعكربي  والتبيان  والبحر 531(،   ،)

(، واللباب يف علوم الكتاب البن 7/426(، والدر املصون للسمني احللبي )7/123حيط أليب حيان )امل

   (.5/199(، وتفسري أيب السعود )339 /10ي )مع ألحكام القرآن للقرطب(، واجلا12/405عادل )
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   .(1) وعمرو بن عبيد ،موسى األسواري قراءة ؛موافقا •
ُبُه(؛  التوجيه: • َقل  َفَلنَا  )َأغ  الالم   رواية  أ   ،بفتح  الباء،  اإلغفال  وضم  إىل  سند 

َقل بُ بقلال َوَجَدَنا  ِمن  هُ ، أي:  إياه؛ ظَ  غافلني  ِرَنا  ِذك  نَّنَا غافلني عنه، وجيوز أن يكون   

رَ  َأم  َل  َ َأمه  عن  معناه:  ِرَناَنا  منصور (2)َتَذكُّ أبو  ذكره  املعتزلة؛  تفاسري  من  وهذا   ،

فقال:   وتاهوااملاتريدي،  فيه  حتريوا  قد  فإهنم  املعتزلة  التأويكثروأ  ،وأما  الت  وا 

  هُ لبُ قَ   َل فَ غ  أَ ن  م  ؛ همعناإن  :  فقال  ،اوجهه  عن  ةراءقلا  رصف  من  منهم  أن  حتى ،هافي

ذكرنا فأصبح  أو    ؛عن  قلبه؛  نسينا  عنامن  عىل رصف    ،غافال  املعتزلة،  قول  عىل 

وما احتج به املعتزلة يف هذه اآلية ليس فيه دليل عىل ما ذهبوا  ،  (3) الفعل إىل القلب

رادة اخلالق،  ملخلوق تبع إلا  عال خلقه؛ إذ إرادةأفب  ىلاهلل عم تعلق قدرة  إليه من عد

 . (4) لعكس وليس ا 
   .[ 97:  طه ]       ﴾  ی   ی ی ىئ ىئ  ىئ   ﴿ قال تعاىل:  .12
ُرَقنَُّه(  :عمرو بن فايد  الرواية الواردة عن •   ، وسكون احلاء   ،بفتح النون  ؛)لنَح 

 . وضم الراء
 . (5) يةوا ر ر يفعفج وأيب  محيد،، وابن عباس، وبن أيب طالب عيلل موافقا؛ •

 
ال  (1) )ص:  الش  قراءات ينظر:  خالويه  البن  )ص:  79اذة  للكرماين  القراءات  وشواذ  وامل287(،  حرر (، 

 (.513، 3/512الوجيز البن عطية )

(2)  ( للعكربي  القرآن  إعراب  )2/13ينظر:  للعكربي  والتبيان  واملحتس 2/537(،  جني  (،  البن  ب 

التنزيلالكو  (،2/28) غوامض  حقائق  عن  للزخمرشيشاف  والبحر  2/718)  ،  حيان أليب  املحيط(،   

والد7/168) للسمني احللبي )(،  املصون  الغي7/476ر  وفتوح  للطيبي )(،  اللباب يف  (، و9/462ب 

 (.12/471) البن عادلعلوم الكتاب 

 (.21/456(، وتفسري الرازي )7/164)تفسري املاتريدي )تأويالت أهل السنة( ينظر: ( 3)

 (.2/205ب )حكام أليب أمحد القصاواأللعلوم البيان يف أنواع اينظر: النكت الدالة عىل  (4)

(، وقد نسباه لعمرو بن فائد، 7/380(، والبحر املحيط أليب حيان )2/85ينظر: املحتسب البن جني )  (5)

للهذيل )ص:   الكامل  ينسبها؛  ومل  القراءة  الشاذة ال 050وأورد  والقراءات  خالويه )ص:  (،  (،  102بن 

 (.313، 312لكرماين )ص: وشواذ القراءات ل 
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ِ اهومعن  التوجيه: • لُنرب  َحَرَق املب  َدنَّها؛  يقال:  بضم  ربد،  وحَيُرُق؛  راء    حَيِرُق 

ُده ال إحراقه، إال  ؛ فيرتتب عليه َبر  املضارع وكرسها، إذا كان مَجَاًدا َمُصوًغا من احُليِلّ

ُته َفَتحَ إن َعنَى به إذابته، قال أبو الفتح: َحَرقت احلديد؛ إذا َبرَ  َقط، فكأن اَس وتَ اتَّ  د 

رُ  َدنَّه وَلنَحُ نَلَ نَّه( عىل هذا؛  قَ )َلنَح  ُ  .(1) فنه يف اليم نسفاتَّنَّه حت ا، ثم لننسرب 
   . [ 2:  النور ]          ﴾  ٿ    ٺ   ٺ     ٺ       ٺ  ڀ  ڀ  ڀ﴿ قال تعاىل:  .13
لِدُ  َفاايِنَ والزَّ  ةَ يَ انِ الزَّ ) :عمرو بن فائد الرواية الواردة عن  •  ؛ بالنصب. وا(ج 
يل  قا؛اف و م • بن  وحييى  الثقفي،  وأبى  (2)رعم عيسى  وشيبة،  ،  وأبى  جعفر، 

   .ورويس، السامل
بالنصب  التوجيه:  • أيف   روايتها  االشتغال،  والزاين  :عىل  الزانية    ؛ واجلدوا 

فقال: عىل إضامر فعل يفرسه    ،الزخمرشي  ؛د هذا القول، وأيّ (3) كقولك زيدا فارضبه

 .  (4) جل األمرأل ن من سورة أنزلناهاالظاهر؛ وهو أحس 
   .[ 30:  األحزاب ]        ﴾ ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ                         ﴿ قال تعاىل:  .14
 .بالتاء ؛)تأت( :عمرو بن فائد عن الرواية الواردة  •
   .، واجلحدريزيد بن عيلو فيها يعقوب، ؛موافقا •

 
(، والتبيان للعكربي  2/91)(، وإعراب القراءات الشواذ للعكربي  2/85ني )ينظر: املحتسب البن ج  (1)

)570)ص:   للزجاج  وإعرابه  القرآن  ومعاين   ،)3/375( للزخمرشي  والكشاف  والبحر 85/ 3(،   ،)

 البن لكتاب  واللباب يف علوم ا(، 8/100والدر املصون للسمني احللبي )(، 7/380حيط أليب حيان )امل

 (. 6/40ري أيب السعود )(، وتفس13/377عادل )

(، ونسبها بعضهم إىل عيسى الثقفي فقط، كالكرماين يف 100لشاذة البن خالويه )ص:  ينظر: القراءات ا  (2)

)ص:   جن339الشواذ  البن  واملحتسب   ،)( القرآ2/100ي  ومعاين   ،)( للزجاج  وإعرابه  (، 4/27ن 

 . (12/159ي )كام القرآن للقرطبواجلامع ألح 

املحتسب  (3) )  ينظر:  ل2/100البن جني  وإعرابه  القرآن  ومعاين   ،)( القراءات  4/27لزجاج  وإعراب   ،)

( للعكربي  للعكربي )ص:  171،  2/170الشواذ  والتبيان  املحيط أليب607،  606(،  البحر  حيان   (، 

 (.14/278)عادل  علوم الكتاب البن (، واللباب يف8/379ون للسمني احللبي )(، والدر املص8/7)

 (. 3/209اف للزخمرشي )ينظر: الكش (4)
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امرأة    ؛ ( ن  مَ )  ، كأنّ ( 1) ( ن  مَ )  التأنيث، محال عىل معنى تاء  ب   هنا   اءهتا قر و   التوجيه: •

املعنى،  بفاحشة يَّ أَ :  قال   فكأنه  يف  تأت  أو  بفاحشة،  منكن  أتت  امرأة  يف  ؛  ة  كثري  وهو 

 . ( 2) لكالم ا 
   .[ 19:  سبأ ]        ﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ     ﴿  قال تعاىل:  .15
َد( :عمرو بن فائد الرواية الواردة عن  • نَا َبعَّ  .بالرفع واملايض ؛)َربُّ
وزيل  ؛موافقا • ويعقوب،  عيل،  لحسن،  بن  عن  و د  وابن    نبا رويت  عباس، 

   .بخالفر ، وابن يعم احلنفية
  يا، مشدد فعال ماض (  دَ عَّ بَ و)  عىل اخلرب أو االبتداء،   رفعا (  ا نَ بُّ رَ ) رواية  و   التوجيه: •

  دِ ع  هبم من بُ   لَّ مما َح   ، فيها شكوى بعضهم إىل بعض   ؛ وهي مجلة خربية ،  ( 3) بالفتح   العني 

  ؛ ها وِّ نُ ها ودُ رَصِ م عىل قِ ره وهو استبعاد مساي  ؛ ل و خالف األ   عىل  واملعنى ، األسفار 
ط  رَ فَ لِ

 . ( 4) ههم فُّ رَ مهم وتَ عُّ َنتَ 
   .[ 32: اجلاثية ]     ﴾  مج حج  يث ىث مث جث يت  ىت  مت خت   ﴿  قال تعاىل:  .16
 . بفتح اهلمزة ؛(اهلل )َأنَّ وعد   :فائدعمرو بن  الرواية الواردة عن  •
   .األعرج موافقا؛ •
 . (5)ن مطلقالظَّ ن القول جُمرى اُرو، جُي م ي  لَ وذلك عىل لغة ُس   التوجيه: •

 
 (،  657إعراب القرآن للعكربي )ص: ينظر: التبيان يف ( 1)

للهذيل )ص:    (2) الكامل  )620ينظر:  جني  البن  واملحتسب  ال 2/179(،  القراءات  وحجة  زنجلة (،  بن 

وال576)ص:    ،)( حيان  املحيط أليب  الالدر  (، و8/473بحر  علوم  ااملصون يف  لسمني لون  ملكنكتاب 

 (.155، 154/ 6لإلبياري )(، واملوسوعة القرآنية 9/116)هـ( 756توىف: احللبي )امل

سمني احللبي  (، والدر املصون لل 538/ 8(، والبحر املحيط أليب حيان ) 189/ 2ينظر: املحتسب البن جني )   ( 3) 

وم 175/ 9)  للزجاج  (،  وإعرابه  القرآن  للطيب 250/ 4) عاين  الغيب  وفتوح   ،) ( ودراسات  ( 541/ 12ي   ،

 (. 487/ 4رآن لعبد اخلالق عظيمة ) ألسلوب الق 

و   ( 4)  ) ينظر:  حيان  أليب  املحيط  ) 538/ 8البحر  احللبي  للسمني  املصون  والدر  والكشاف 175/ 9(،   ،)

ادل للباب يف علوم الكتاب البن ع (، وا 541/ 12غيب للطيبي ) (، وفتوح ال 578،  577/  3للزخمرشي ) 

 (.129/ 7ود ) السع (، وتفسري أيب 49،  48/ 16) 

ال  (5) )   (، والبحر138قراءات الشاذة البن خالويه )ص:  ينظر:   =(، والدر9/426املحيط أليب حيان 
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   . [ 11:  التغابن ]          ﴾  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ    ﴿  قال تعاىل: .17
بُ ا قَ دَ هَي  ) :عمرو بن فائد  الرواية الواردة عن • املبدلة ، واأللف  فتح الياءب  ؛ُه(ل 

 .و)قلُبُه( بالرفعمن اهلمزة، 
   .رواية عكرمة، وعمرو بن دينارل موافقا؛ •
 . ( 1)   نه، وال يكون فيه اضطراب يام بإ يسكن  و  ،ويطمئن ،هُ هيدأ قلبُ أي:   التوجيه: •

 .[ 5:  التحريم ]   ﴾  ۇ ڭ ﴿  قال تعاىل: .18
الياء  (2) ( ات  حَ يِّ َس ) :عمرو بن فائد  الرواية الواردة عن  • بتشديد  من غري  ، 

 . ثم أدغم الياء يف الياءل، عِ ي  فَ  ألف، عىل
   .(3)موسى األسواري ؛موافقا •
أب  التوجيه: • وهي  الزخمرشي:  فَ لغقال  جعل  مكاعِ ي  ،  وروي  (4) فاعلن  ل   ،

 . (5) امتيِّ َص  ت:حايِّ عن احلجاج، َس 
 

احللبي )= للسمني  عادل )9/155املصون  الكتاب البن  واللباب يف علوم  سب  (، ون17/372(، 

 (. 434ألعمش يف شواذ القراءات )ص: الكرماينُّ القراءة ل

ا   ( 1)  القراءات  ) (،  157خالويه )ص:    البن لشاذة  ينظر:  املحيط أليب حيان  امل 191/ 10والبحر  والدر  صون  (، 

 ( احللبي  ) 349/ 10للسمني  عادل  البن  الكتاب  علوم  يف  واللباب  ومل  134/ 19(،  القراءة  هذه  وأورد   ،)

العكربي يف  الشواذ ينسبها  القراءات  إعراب  لل 592/ 2)     القراءات  وشواذ  ومعاين  475كرماين )ص:  (،   ،)

 (. 549/ 4والكشاف للزخمرشي )   (، 181/ 5به للزجاج ) إعرا قرآن و ال 

(، واللباب يف 477(، وشواذ القراءات للكرماين )ص:  158ءات الشاذة البن خالويه )ص:  ينظر: القرا(  2)

( عادل  البن  الكتاب  او(،  19/203علوم  صحيح  رشح  القاري  العينى للبخاري  عمدة  الدين    بدر 

السعود  و  (،19/254) أيب  إرشاتفسري  ال=  مزاد  إىل  السليم  الكريمعقل  الكتاب    ، (268  /8)  ،يا 

 (. 6/412اخلالق عظيمة ) القرآن لعبد  ودراسات ألسلوب

(3)  ( للعكربي  القرآن  إعراب  )2/600ينظر:  حيان  أليب  املحيط  والبحر  وال10/212(،  املصون د(،  ر 

 (. 10/369بي )للسمني احلل

 (. 16/487ي )للطيب الغيب (، وفتوح4/567ينظر: الكشاف للزخمرشي )( 4)

 (.68/ 1للواسطي، )تاريخ واسط ينظر:  (5)



 (ه1442 ةذو احلج)          ونــثل ـثال و  ثاينال ددـــعال      ة ــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

145 

 . [ 2:  الفلق ]   ﴾ ڤ    ڤ     ڤ   ٹ ﴿  قال تعاىل:  .19
ن  ــويـنـتـب  ؛(ق ـلـا خـم  ر  ـَش ن   ـمِ ) :دــــائــن ف ـــرو ب ـ مـع  ة الواردة عنـــالرواي  •

 . يـفـنـ ، والراءــال
  .(1) يد ، وعمرو بن عبحنيفة يف القراءة املنسوبة إليه يبأل ؛موافقا •
وا  جيه: تو ال • التنوين  العكربي:    لنفي،عىل  قراءة ضقال    ، (2)فة جداعيوهي 

خيلق   بأن اهلل تعاىل مل  :القائلني املعتزلة وبعض وقرأ عمرو بن عبيد،: قال ابن عطيةو

خلق )بالتنوين،    (رَش  )من  ؛  الرش النفي  (ما  عىل    ؛عىل  مبنية  مردودة  قراءة  وهي 

باطل انتهىمذهب  م،  (3) ..  ا:  كيقال  وغريهلقراء  أمجع  أهل املشهورون  من  م 

عىل   خلق )ىل  إ   ( رش)ضافة  إالشذوذ  للرش  وذلك   (ما  خلقه  عىل  فارق   ،يدل  وقد 

املسلمني املعتزلة مجاعة  رئيس  عبيد  بن  َخ مَ   رَش    ن  مِ )  :فقرأ  عمرو   ؛ بالتنوين  (،َق لَ ا 

  -كرهذ  جل-والصحيح أن اهلل    ،حلادإوهذا    ،ليثبت أن مع اهلل خالقني خيلقون الرش

الق اخلري بال الرش وهو خق  فاذا خل  ،رنا أن نتعوذ منه بهأمو  ؛منا أنه خلق الرشعلأ

ن أن تكوفيجب    ،ذلك عىل أنه خلق أعامل العباد كلها من خري ورشدل    ؛ اختالف

  ؛اءـع األشيـميـج  مّ اىل عَ ـ عـه تـأن  :المـى الكـون معنـكـ يـ ف  ،دراـصـمل  ـع ـوالف  (اـم)

   .( 4) هـل ة ـوقـلـخ ـا مـهـأن
 

للكرماين )ص:  ينظر(  1) القراءات  حيان )527: شواذ  املحيط أليب  والبحر  املصون  10/575(،  والدر   ،)

( احللبي  واللبا11/158للسمني  البن  ب(،  الكتاب  علوم  )  يف  يف  20/570عادل  اهلذيل  ونسبها   ،)

خمترص (، و3/697)التنزيل وحقائق التأويل(   النسفي )مدارك  تفسري،  (663:  الكامل أليب حنيفة )ص

 (.22/71) البن منظورريخ دمشق تا

 (. 2/760ينظر: )( 2)

  (.5/538) ن عطية األندليسالبملحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ينظر: ا( 3)

القرآن    ينظر:  (4) إعراب  أيب طالب  ملمشكل  بن  ا(، و 2/616)كي  البخاري لرشح صلساري  إرشاد  حيح 

  (.9/359) طالينلقسل
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ن  د، وهو أن يكورَ فال ينبغي أن تُ ه غري النفي،  قراءة وجوهلذه القال أبو حيان:  

من    ؛(ما خلق ) ما خلق، فحذف    ،(رَش  )بدال  أي من رش رش  تقدير حمذوف،  عىل 

أُ   َل وَّ األ  (رَش  )لداللة   البقاء:  (1)ثانيا  خصصثم    ،أواًل   َق لِ ط  عليه،  أبو  قال   (ما)و، 

من بدل  هذا  ن  ،زائدة  أو (رّش )  عىل  تكون  أن  جيوز  الوال  النافية  ألن  يتقدم    افية؛ 

ما َخَلَق ِمن  رش، ثم هو فاسد  :  مل جَيُز  أن يكوَن التقديرلك  ذلف؛  عليها ما يف َحيِِّزها

 . (2) بي يف الدر املصونورجحه السمني احلل ،املعنى

 

 

 

 

 
 

 
املحيط أليب(  1) البحر  )ينظر:  للسمني احللبي )10/575 حيان  املصون  والدر  واللباب يف 11/158(،   ،)

 (. 794ي )ص: (، والتبيان للعكرب20/570علوم الكتاب البن عادل )

 (.11/158الدر املصون للسمني احللبي )  ينظر: (2)
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 اخلـاتـمة

وهي    وضوع؛إليها بعد البحث يف هذا امل  توصلت ي  أهم النتائج التوذكرت فيها  

 :ما ييل

 مل ترد عن غريه. ن فائد بروايات عمرو بانفرد  •
ال • الروايات  الواكل  وافقت  عنه  خالفت  ردة  لكنها  العربية؛  يف  ووجها  رسم 

 العرشة. 
و • عبيد،  بن  عمرو  بشيخيه  األسوارتأثر  سيار  بن  بعض موسى  إيراد  يف  ي؛ 

تؤي التي  الشاذة  واعتقادهد  الروايات  واملوضع مذهبه  السابع،  املواضع  يف  كام  ؛ 

 .، واملوضع التاسع عرشاحلادي عرش
 صحابة والتابعني. الأغلب رواياته وافقت كثريا من  •
وشيوخه   • ونشأته  حياته  مجعت  ترمجة؛  فائد  بن  لعمرو  ترجم  من  أجد  مل 

 كتب.ه؛ وإنام مفرقة يف الوتالميذ
 ذا البحث؛ فهي كالتايل: هل خلأما التوصيات اليت خلصت إليها من 

نهم الرواية يف أحرف  لة من األئمة؛ وردت عذكر ابن اجلزري يف غاية النهاية مج •

 ج أن ُيفَرد لكل إمام منهم بحثا جيمع رواياته ودراستها. تاالقرآن، حت
حروف    اية يف روال  وقد وردت عنهمنة،  بعض األئمة عىل غري مذهب أهل الس •

روايات هؤالء العلامء، ومدى تأثرهم بمذهبهم   عم ث جيالقرآن، فلو كان هناك بح

 . ليه فيام ذهبوا إ
بلداهنم، وسبب ذلك  و  فهم حسب أمصارهمات الشاذة وتصنيمجع أئمة القراء  •

 وأثره.
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 فهرس اآليات القرآنية

 الصفحة  السورة  رقمها   اآليات
 132 الفاحتة  5 ﴾ ٿ ٿ ٿ ﴿
 133 الفاحتة  7 ﴾  ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ﴿
 134 آل عمران  8 ﴾  وئ ەئ ەئ ائ ﴿
 135 النساء  143 ﴾  ک ڑ ڑ ﴿
 136 األعراف  156 ﴾  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿
 137 التوبة  15 ﴾  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ﴿
 138 يونس  38 ﴾  ۆ     ۇ ۇ ڭ ﴿
 139 يونس  105 ﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ﴿
 139 إبراهيم  50 ﴾ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ﴿
 140 اإلسراء  106 ﴾  ڀ ڀ ﴿
 140 الكهف  28 ﴾ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ﴿
 141 طه  97 ﴾ ی   ی ی ىئ ىئ  ىئ ﴿
 142 النور  2 ﴾  ٿ   ٺ ٺ   ٺ      ٺ ڀ ڀ ڀ ﴿
 142 األحزاب  30 ﴾  ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ﴿
 143 سبأ 19    ﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ ﴿
 143 ثية ااجل 32 ﴾  مج حج  يث ىث مث جث يت  ىت  مت خت ﴿
 144 التغابن  11 ﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿
 144 ري تح ال 5 ﴾   ۇ ڭ ﴿
 145 الفلق  2 ﴾  ڤ ڤ  ڤ ٹ ﴿
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 فهرس األعالم

 الصفحة  اسم العلم 
 126 اري إسحاق بن إدريس األسو

 128 ّي مِ ي  ِل بن برش بن منصور السَّ إسامعيل  
 127 البرصي العالء أبو العالءبن  أيوب

 128 بكر بن نرص العطار 
 128 حسان بن حممد الرضير 

 812 امللك بن كليب  خليل بن عبد 
 128 أبو صالح األَُرِزّي 

 125 لبرصي ثامن اأبو ع عبيد بن باببن  عمرو
 128 القاسم بن حيي الرضير 

 125 لكلبيحممد بن السائب أبو النرض ا 
 129 اخلرزي   اهلل حممد بن عبد  
 124 مطر الَوّراق 

 125 بن راشدمعمر 
 126 سواري ار األيَّ َس موسى بن 

 124 حيي بن مسلم 
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 جعملرافهرس املصادر وا
أبو حممد مكي بن أيب طالب مَحّوش بن حممد بن خمتار   اإلابنة عن معاين القراءات املؤلف: .1

القريوا القرطبالقييس  األندليس  ثم  )املتوىف: ين  املالكي  املح437ي  عبد  :  ققهـ(  الدكتور 

 . الفتاح إسامعيل شلبي النارش: دار هنضة مرص للطبع والنرش

مَحّوش بن حممد بن خمتار   حممد مكي بن أيب طالبو أب ؤلف:لقراءات املن معاين ااإلابنة ع .2

)املتو  املالكي  القرطبي  األندليس  ثم  القريواين  ال 437ىف:  القييس  املحقق:  عبد  هـ(  دكتور 

 . هنضة مرص للطبع والنرشرش: دار نا الالفتاح إسامعيل شلبي 

القرآن، .3 الفضل جالل  اإلتقان ِف علوم  أيب  بن عبد  للحافظ  أالرمحن    الدين  كر  ب  يب بن 

آنية، طبعة: جممه امللك فهد  (، حتقيق: مركز الدراسات القرـه911السيوطي، املتوىف سنة )

 . ـه1426حف الرشيف  لطباعة املص 
حلق بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن  لف: عبد اؤ امل  ×  لوسطى من حديث النيب ام األحكا .4

األن األزدي،  إبراهيم  سعيد  بن  املعر احلسني  األشبييل،  بابدليس  )املتوىف:  راخلن  وف  اط 

الرشد    581 مكتبة  النارش:  السامرائي  صبحي  السلفي،  محدي  حتقيق:  للنرش  هـ( 

 . م1995  -ـ  ه1416بية السعودية عام النرش:  راململكة الع -رياض والتوزيع، ال

يس البغدادي  أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان بن ق  إلخلص والنية املؤلف:ا .5

امل األموي ا باروعلقرش  الدنيا )املتوىف:  ف  إياد خالد  281بن أيب  هـ( حققه وعلق عليه: 

 . هـ1413األوىل،  دار البشائر الطبعة: الطباع النارش:  

بن حممد بن أبى بكر بن عبد امللك  لف: أمحد  ؤ امل  شاد الساري لشرح صحيح البخارير إ .6

: املطبعة  النارش (  هـ923:  ، شهاب الدين )املتوىف القسطالين القتيبي املرصي، أبو العباس

  . هـ1323الكربى األمريية، مرص الطبعة: السابعة،  

الدين عند اإلمام أيب حنيفة  .7 بن عبد  :ؤلفامل  أصول  دار  لرمحن اخلميس  ا  حممد  النارش: 

 . لعربية السعوديةاململكة ا، عيالصمي

الشواذ  .8 القراءات  )املتوىف    إعراب  العكربي  البقاء  در1219-ه 616سنة:  أليب  اسة  م(، 

 م. 1996-ـ ه1417مد السيد أمحد عزوز، طبعة: عامل الكتب، الطبعة األوىل/ حم ق:قيوحت
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اس أاملؤلف: أبو جع  إعراب القرآن .9 ي  ادربن حممد بن إسامعيل بن يونس امل  محدفر النَّحَّ

:  هـ( وضع حواشيه وعلق عليه: عبد املنعم خليل إبراهيم النارش 338)املتوىف:  النحوي  

 . هـ1421تب العلمية، بريوت الطبعة: األوىل،  الكر دا بيضون، منشورات حممد عيل  

احلليم    دمحد بن عب إلسالم أ، لشيخ ااقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم  .10

تيمية    بن عبد لكريم العقل،  ا  (، حتقيق وتعليق: نارص بن عبدـه728وىف )تاملالسالم بن 

 م. 9619-ـ ه1417الطبعة اخلامسة/ الرياض، -طبعة: مكتبة الرشد 

املؤلف: حممد بن عبد الغني بن    إكمال اإلكمال )تكملة لكتاب اإلكمال البن ماكوال( .11

أ  بن شجاع،  بكر  ابأيب  الدين،  بكر، معني  )املتو بو  البغدادي  احلنبيل  نقطة  هـ(  629:  ىف ن 

القرى  امل أم  النارش: جامعة  النبي  القيوم عبد ريب  املكر  -حقق: د. عبد  الطبعة:  مكة  مة 

 . ـه4101األوىل، 
الرجال .12 أمساء  ِف  الكمال  هتذيب  اهلل    إكمال  عبد  بن  قليج  بن  مغلطاي  املؤلف: 

أبو عبد اهلل، عالء  البكجري املرصي احلكري احلن  املحقق: 762الدين )املتوىف:  في،    هـ( 

الرمح  بوأ حممد  عبد  بن  عادل  احلديثة    -ن  الفاروق  النارش:  إبراهيم  بن  أسامة  حممد  أبو 

 . م 2001  - هـ 1422ألوىل،  ا ة:للطباعة والنرش الطبع
واألنساب .13 والكىن  األمساء  واملختلف ِف  املؤتلف  رفع االرتياب عن  ملؤلف:  ا  اإلكمال ِف 

هـ( النارش: دار  475وىف:  وال )املت اك م   نرص عيل بن هبة اهلل بن جعفر بنسعد امللك، أبو  

 .  م1990-هـ 1411وىل  لبنان الطبعة: الطبعة األ-بريوت-الكتب العلمية 

للخطيب البغدادي    كتاب من وافقت كنيته اسم أبيه مما ال يؤمن وقوع اخلطأ فيه   باختنا .14

)463)املتوىف:   املؤلف  قليجهـ  بن  مغلطاي  املرصي    انتخاب(:  البكجري  اهلل  عبد  بن 

هـ( املحقق: الدكتور باسم فيصل  762أبو عبد اهلل، عالء الدين )املتوىف:  احلنفي،  ريكاحل

النارش املخطوطات والرتاث ]طبع مع كتاب: من وافق اسمه اسم    كز مر:  أمحد اجلوابرة 

 م. 1988  -هـ  1408أبيه لألزدي[ الطبعة: األوىل 

التماملؤلف: عبد الكر  سابناأل .15 ال يم بن حممد بن منصور  ي، أبو  ين املروزعاسميمي 

س  ين وغريه النارش: جمل هـ( املحقق: عبد الرمحن بن حييى املعلمي اليام562سعد )املتوىف:  

 . م1962 -هـ 1382ة املعارف العثامنية، حيدر آباد الطبعة: األوىل، رائد



ُت الو ارِد ُة ع نُه ِف ُحُروِف الُقْرآِن:ْمُرو بُن ف اِئٍد األ ْسو ارِ ع    البلوشي ساملهللا  عبد د.   ع ْرًضا و ِدر اس ة يِ  و الرِ و اَي 

152 

التفسري .16 احمليط ِف  أب  البحر  يوسف  املؤلف:  بن  حممد  حيان  بن  و  يوسف  بن  عيل  بن 

ال أثري  دار  745)املتوىف:  األندليس  ن  دي حيان  النارش:  مجيل  حممد  صدقي  املحقق:  هـ( 

 .هـ1420طبعة:  بريوت ال -الفكر 

بن حسني    داية هلا  حية شر البنا .17 أمحد  بن  بن موسى  أمحد  بن  أبو حممد حممود  املؤلف: 

)امل العينى  الدين  بدر  احلنفى  النارش855توىف:  الغيتابى  العلمية  هـ(  الكتب  دار   :-  

 . م2000  -هـ  1420األوىل،   ن الطبعة:نالببريوت، 

األحكام .18 واإليهام ِف كتاب  الوهم  عبد    املؤلف:  بيان  بن  حممد  بن  ي  ام كتالامللك  عيل 

هـ( املحقق: د. احلسني آيت سعيد  862احلمريي الفايس، أبو احلسن ابن القطان )املتوىف:  

 . م 1997-هـ1418عة: األوىل، الرياض الطب  -طيبة  النارش: دار

ملؤلف: عمرو بن بحر بن حمبوب الكناين بالوالء، الليثي، أبو عثامن،  ا  التبينيو   انالبي . 19

 .  هـ 1423النارش: دار ومكتبة اهلالل، بريوت عام النرش:  ( هـ255  ري باجلاحظ )املتوىف:الشه

املشاهري واألعلم .20 أبو عبداملؤلف   اتريخ اإلسلم ووفيات  الدين  بن    : شمس  اهلل حممد 

بن عثامن  بن  الذا قَ   أمحد  )املتوىف:  ي امز  التدمري  748هبي  السالم  عبد  عمر  املحقق:  هـ( 

 . م1993 -هـ  1413،  ية انلث بعة: ااب العريب، بريوت الطالنارش: دار الكت

اق  املؤلف: أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسح  اتريخ أصبهان = أخبار أصبهان .21

النارش:  ق: سيد  حقملهـ( ا430صبهاين )املتوىف:  ن األمهرا  بن موسى بن كرسوي حسن 

 . م0199-هـ1410بريوت الطبعة: األوىل،   -دار الكتب العلمية  
22 . ( األوسط  خالتاريخ  الصغري(ا  سماب   طأمطبوع  بن    لتاريخ  إسامعيل  بن  حممد  املؤلف: 

أبو عبد اهلل )املتوىف  البخاري،  املغرية  بن  زايد  هـ( املحقق: حم256:  إبراهيم  إبراهيم  مود 

 م. 1977  –  ـ ه 1397القاهرة الطبعة: األوىل،    ، حلب   –ة دار الرتاث  مكتب  ،ي وعال النارش: دار 

ؤلف: أبو بكر أمحد بن  امل  السفر الثالث  -  يثمة بن أيب خبتاريخ ا  بري املعروف التاريخ الك .23

)املتوىف:   خيثمة  ا279أيب  هالل  فتحي  بن  صالح  املحقق:  احلدهـ(  الفاروق  يثة  لنارش: 

 . م2006  -هـ  1427ىل،  ة: األوبع لط القاهرة ا -للطباعة والنرش  
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اهلل  أبو عبد    بن املغرية البخاري،  املؤلف: حممد بن إسامعيل بن إبراهيم  التاريخ الكبري .24

الدكن طبع حتت مراقبة:    -آباد  هـ( الطبعة: دائرة املعارف العثامنية، حيدر  256توىف:  )امل

 . حممد عبد املعيد خان

البغد  اتريخ بغداد،  -1  وذيوله اتريخ بغداد   . 25  املختصر احملتاج إليه من  -2ادي  للخطيب 

  بغداد،   ريخاد من اتاملستف   -4البن النجار    بغداد،  ذيل اتريخ   -  3، للذهبي  اتريخ ابن الدبيثي

، البن النجار املؤلف: أبو بكر أمحد  ب البغداديالر د على أيب بكر اخلطي  -5البن الدمياطي  

عيل )املت بن  البغدادي  اخلطيب  مهدي  بن  أمحد  بن  ثابت  بن  دار  463وىف:    النارش:  هـ( 

 . هـ 1417وىل،  أل القادر عطا الطبعة: ا بريوت دراسة وحتقيق: مصطفى عبد    -الكتب العلمية 

اهلل  اتريخ دمشق .26 هبة  بن  احلسن  بن  عيل  القاسم  أبو  عساكر    املؤلف:  بابن  املعروف 

النارش: دار الفكر للطباعة والن هـ( املحقق: عمرو  571)املتوىف:   رش  بن غرامة العمروي 

 . م1995  -هـ  1415والتوزيع عام النرش: 

األندلس .27 علماء  ع  اتريخ  ياملؤلف:  بن  حممد  بن  اهلل  أبو  وسف  بد  األزدي،  نرص  بن 

الفريض  بابن  املعروف  )املتوىف:  الوليد،  عنى 403  عىل    هـ(  ووقف  وصححه؛  بنرشه؛ 

ا العطار  عزت  السيد  القاهرة  طبعه:  اخلانجي،  مكتبة  النارش:  الثانية،  حلسيني  الطبعة: 

 .  م1988  -هـ  1408

واسط .28 حب  اتريخ  بن  أسلم  بن  سهل  بن  أسلم  الواسطي،  املؤلف:  الرّزاز  أبو  يب 

َشلا َبح  الكتب292)املتوىف:   حلسن،  عامل  النارش:  عواد  كوركيس  حتقيق:  بريوت  هـ(   ،

 . ـه1406األوىل،   الطبعة:

املنتبه  ت .29 املشتبه بصري  بن    بتحرير  أمحد  بن  حممد  بن  عيل  بن  أمحد  الفضل  أبو  املؤلف: 

بجاوي  مراجعة: عيل حممد ال  هـ( حتقيق: حممد عيل النجار852حجر العسقالين )املتوىف:  

 . لبنان –تبة العلمية، بريوت  النارش: املك

كريم    اهلل بن احلسني العكربي، حتقيق: سعد   البقاء عبدأليب   التبيان ِف إعراب القرآن .30

 م. 2001-ـه1422الفقي، طبعة: دار اليقني، الطبعة األوىل/  

ي د  ُعبَ للخطيب البغدادي املؤلف:    جتريد األمساء والكىن املذكورة ِف كتاب املتفق واملفرتق  .31

ن أيب الفرج بن َأيِب خازم   بن حممد بن حممد بن احلسني ابن الفّراء، أبو القاسم ب اهلل بن عيل
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َيع   َأيِب  القايض  )املتوىف:  اب ن  احلنبيل  البغدادي،  شاد580ىَل  د.  وحتقيق:  دراسة  بن  هـ(  ي 

وحت اإلسالمية  والدراسات  للبحوث  النعامن  مركز  النارش:  نعامن  آل  سامل  بن  قيق  حممد 

 . م2011  -هـ 1432ة، اليمن الطبعة: األوىل، الرتاث والرتمج

يوسف بن عبد الرمحن  املؤلف: مجال الدين أبو احلجاج    مبعرفة األطراف  حتفة األشراف  .32

، والدار    رشف الدين طبعة: املكتب اإلسالمي  املحقق: عبد الصمد  هـ( 742املزي )املتوىف: 

 . م1983هـ،  1403القّيمة الطبعة: الثانية:  

والتكميـيـذيـالت .33 فـ ل  التسهيلـرح كتـي شـل  األندليس    اب  أبو حيان  د.  املؤلف:  املحقق: 

القلم   دار  النارش:  هنداوي  )من    -حسن  كنوز  5إىل    1دمشق  دار  األجزاء:  وباقي   ،)

   . إشبيليا الطبعة: األوىل

الفوائدتع  .34 تسهيل  على  الفرائد  عمر    ليق  بن  بكر  أيب  بن  الدين  بدر  حممد  املؤلف: 

عبد  م( حتقيق: الدكتور حممد بن    1424  -  1362هـ =    827  -  763املتوىف:  ني )يالدمام

اة النارش: بدون الطبعة: األوىل،  الرمحن بن حممد املفدى أصل هذا الكتاب: رسالة دكتور

 . م1983  -هـ  1403

املؤلف: أبو السعود    السعود = إرشاد العقل السليم إىل مزاَي الكتاب الكري   تفسري أيب  . 35

 .   بريوت   –عريب  هـ( النارش: دار إحياء الرتاث ال 982مصطفى )املتوىف:  حممد بن حممد بن    العامدي 

: أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القرش  املؤلف   تفسري القرآن العظيم )ابن كثري( .36

الدمشقالبرصي   )املتوىف:  ثم  دار  774ي  النارش:  الدين  املحقق: حممد حسني شمس  هـ( 

 ـ. ه1419  -بريوت الطبعة: األوىل    -  رات حممد عيل بيضونالكتب العلمية، منشو 
املروزى    ؤلف: أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحدامل  تفسري القرآن . 37

( املحقق: يارس بن إبراهيم وغنيم  هـ489ىف:  السمعاين التميمي احلنفي ثم الشافعي )املتو 

 . م 1997  -هـ 1418وىل،  السعودية الطبعة: األ   -دار الوطن، الرياض  بن عباس بن غنيم النارش:  

املؤلف: حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور    ل السنة(تفسري املاتريدي )أتويلت أه .38

)املتوىف:  املا النا 333تريدي  باسلوم  جمدي  د.  املحقق:  اهـ(  دار  العلمية  رش:    -لكتب 

 . م2005  -هـ  1426بريوت، لبنان الطبعة: األوىل،  
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املؤلف: أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد    التأويل(ارك التنزيل وحقائق  تفسري النسفي )مد .39

)املتوىف:    بن النسفي  الدين  حافظ  أ 710حممود  وخرج  حققه  عيل  هـ(  يوسف  حاديثه: 

د الدين  حميي  له:  وقدم  راجعه  ابديوي  مستو  بريوت  يب  الطيب،  الكلم  دار  لنارش: 

 . م1998 -هـ 1419الطبعة: األوىل،  
ا .40 ِف  والتـَّْعِديلالتَّْكميل  واجمل اِهيل   جل ْرح  والضُّعفاء  الثِ ق ات  الفداء  املؤ  وم ْعرِفة  أبو  لف: 

هـ( دراسة وحتقيق:  774م الدمشقي )املتوىف:  إسامعيل بن عمر بن كثري القرش البرصي ث 

ب شادي  بند.  حممد  والدراسات    ن  للبحوث  النعامن  مركز  النارش:  نعامن  آل  سامل 

 . م2011  -هـ  1432بعة: األوىل،  والرتمجة، اليمن الط اإلسالمية وحتقيق الرتاث 
هدي  املؤلف: أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن م   لرسمتلخيص املتشابه ِف ا .41

)املتوىف:   البغدادي  ُسكينة463اخلطيب  للدراسات  الشهايب    هـ( حتقيق:  النارش: طالس 

 . م1985والرتمجة والنرش، دمشق الطبعة: األوىل،  

حممد  املؤلف: نور الدين، عيل بن    خبار الشنيعة املوضوعة يعة املرفوعة عن األتنزيه الشر  .42

)املتوىف:   الكناين  عراق  ابن  الرمحن  عبد  بن  عيل  عبد  963بن  الوهاب  عبد  املحقق:  هـ( 

اهلل حمم   ،اللطيف الصديق  عبد  العلمية  د  الكتب  دار  النارش:  الطبعة:    -الغامري  بريوت 

 . ـه1399األوىل، 

التهذ .43 حجر    يبهتذيب  بن  أمحد  بن  حممد  بن  عيل  بن  أمحد  الفضل  أبو  املؤلف: 

اهلند الطبعة: الطبعة    هـ( النارش: مطبعة دائرة املعارف النظامية،852املتوىف:  العسقالين )

 . هـ1326األوىل، 

الكمال . 44 أمساء  هتذيب  أبو    الرجال   ِف  يوسف،  بن  الرمحن  عبد  بن  يوسف  املؤلف: 

هـ( املحقق:  742الكلبي املزي )املتوىف:  أيب حممد القضاعي  احلجاج، مجال الدين ابن الزكي  

 م. 1980  –  1400بريوت الطبعة: األوىل،    -معروف النارش: مؤسسة الرسالة    د. بشار عواد 

املؤلف: حممد بن عبد اهلل    لقاهبم وكناهمنساهبم وأاء الرواة وأتوضيح املشتبه ِف ضبط أمس .45

قييس الدمشقي الشافعي، شمس الدين، الشهري  )أيب بكر( بن حممد ابن أمحد بن جماهد ال

)املتوىف:   الدين  نارص  مؤسسة  428بابن  النارش:  العرقسويس  نعيم  حممد  املحقق:  هـ( 

 . م1993بريوت الطبعة: األوىل،   -لة  الرسا
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حم  قاتالث .46 حب املؤلف:  بن  أبو  مد  التميمي،  بَد،  َمع  بن  معاذ  بن  بن حبان  أمحد  بن  ان 

)ا الُبستي  الدارمي،  العالية  354ملتوىف:  حاتم،  املعارف للحكومة  بإعانة: وزارة  هـ( طبع 

حت  املع اهلندية  دائرة  مدير  املعيد خان  عبد  الدكتور حممد  مراقبة:  النارش:  ت  العثامنية  ارف 

 م. 1973=   ه 1393دكن اهلند الطبعة: األوىل،  ر آباد اللعثامنية بحيد دائرة املعارف ا
: جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد  املؤلف  جامع األصول ِف أحاديث الرسول .47

ال ابن عبد  ابن األثري )املتوىف:  بن حممد بن حممد  الشيباين اجلزري  يق:  هـ( حتق606كريم 

  -مطبعة املالح   -تبة احللواين لنارش: مكق بشري عيون االتتمة حتقي -عبد القادر األرنؤوط  

 . مكتبة دار البيان الطبعة: األوىل

املؤلف: أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر    لقرآن = تفسري القرطيباجلامع ألحكام ا . 48

األنصاري اخلزرجي   الربدوين    هـ( حتقيق: أمحد 671شمس الدين القرطبي )املتوىف:  بن فرح 

ـ  1384القاهرة الطبعة: الثانية،    -ب املرصية  دار الكت   أطفيش النارش: وإبراهيم    . م 1964  -ه
و حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي،  املؤلف: أب  اجلرح والتعديل .49

الرا )املتوىف:  احلنظيل،  حاتم  أيب  ابن  د327زي  جملس  طبعة  النارش:  املعارف  هـ(  ائرة 

بريوت الطبعة: األوىل،    -الرتاث العريب    دار إحياءاهلند    -لدكن  بحيدر آباد ا  -العثامنية  

 . م1952  =  هـ1271

القراءات .50 عب   حجة  )املتوىف: حوايل  املؤلف:  زنجلة  ابن  أبو زرعة  بن حممد،  الرمحن  د 

 . كتاب ومعلق حواشيه: سعيد األفغاين هـ( حمقق ال403
ري  امن، الشهلليثي، أبو عثرو بن بحر بن حمبوب الكناين بالوالء، ااملؤلف: عم  احليوان . 51

 . هـ 1424  بريوت الطبعة: الثانية،   -هـ( النارش: دار الكتب العلمية  255)املتوىف:  باجلاحظ 

املكنون .52 الكتاب  علوم  املصون ِف  العباس، شها  الدر  أبو  بن  املؤلف:  أمحد  الدين،  ب 

تور أمحد  هـ( املحقق: الدك 756احللبي )املتوىف:    يوسف بن عبد الدائم املعروف بالسمني 

 . لنارش: دار القلم، دمشقاخلراط ا حممد
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مطري    الدعاء .53 بن  أيوب  بن  أمحد  بن  سليامن  املؤلف:  أبو  للطرباين  الشامي،  اللخمي 

بد القادر عطا النارش: دار الكتب  هـ( املحقق: مصطفى ع360القاسم الطرباين )املتوىف:  

 . ـه1413بعة: األوىل،  بريوت الط -العلمية  
املؤلف: شمس الدين أبو    لني وثقات فيهم لني من اجملهو رتوكني وخلق  ديوان الضعفاء وامل .54

هـ( املحقق: محاد بن حممد  748ي امز الذهبي )املتوىف: عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقا

 . م1967  -هـ  1387مكة الطبعة: الثانية،   -مكتبة النهضة احلديثة   األنصاري النارش:
ل حممد بن طاهر بن عيل بن  أبو الفض   املؤلف:  ذخرية احلفاظ )من الكامل البن عدي( .55

هـ( املحقق: د. عبد الرمحن  507:  أمحد املقديس الشيباين، املعروف بابن القيرساين )املتوىف

 . م1996-هـ 1416ض الطبعة: األوىل،  الريا  -الفريوائي النارش: دار السلف 

  فيهم« واملتكلم  ء أو تكلم فيهم، مل يذكروا ِف كتب الضعفاء  رواة ضعفاذيل لسان امليزان » .56

للنرش  الفوائد  عامل  دار  النارش:  العوين  الرشيف  نارص  بن  عارف  بن  حاتم    املؤلف: 

 . هـ4181اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،   -والتوزيع، مكة املكرمة  

«  ِف كتب الضعفاء واملتكلم فيهم  مل يذكروارواة ضعفاء أو تكلم فيهم،  »  ذيل لسان امليزان .57

حا  عاراملؤلف:  بن  للنرش  تم  الفوائد  عامل  دار  النارش:  العوين  الرشيف  نارص  بن  ف 

 . هـ1418ململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  ا -والتوزيع، مكة املكرمة  

  عبد   الرحيم بن احلسني بن  املؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد  ذيل ميزان االعتدال . 58

عادل    ملحقق: عيل حممد معوض / هـ( ا 806 )املتوىف: ن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي  الرمح

ـ  1416الطبعة: األوىل،    بريوت   -املوجود النارش: دار الكتب العلمية    أمحد عبد   . م 1995  -ه

بُل بُن هادي بن مُ املؤلف: مُ  جال احلاكم ِف املستدركر  .59 ِعيُّ  ل بن َقائَِدة اهلمداين الوادبِ ق  ق 

 . م2004 -هـ 1425الثانية،   ة الطبعة:هـ( النارش: مكتبة صنعاء األثري 1422توىف: )امل

املوضوعات، ويسمى .60 على  اآللئ »  الزَيدات  ااملصنوعة   ذيل  عبد  «  الدين  ملؤلف: جالل 

)املتوىف:   السيوطي  بكر  أيب  بن  امل 911الرمحن  النارش:  هـ(  حقق: رامز خالد حاج حسن 

للنرش املعارف  الرياض  مكتبة  والتوزيع،  الطب   -  السعودية  العربية  األوىل اململكة  ،  عة: 

 . م2010  -هـ  1431
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أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب  السنن الكربى .61 النسائي  بن عيل اخلرا  املؤلف:  ساين، 

شل303)املتوىف:   املنعم  عبد  حسن  أحاديثه:  وخرج  حققه  شعيب  هـ(  عليه:  أرشف  بي 

ع بن  اهلل  عبد  له:  قدم  الرسالة  األرناؤوط  مؤسسة  النارش:  الرتكي  املحسن  بريوت    -بد 

 م. 2001 -هـ 1421ىل،  بعة: األوالط

بن عبد اهلل بن جعفر    املؤلف: عيل   ن سؤاالت حممد بن عثمان بن أيب شيبة لعلي بن املدي .62

أبو احلسن )امل البرصي،  املديني،  بالوالء  هـ( املحقق: موفق عبد اهلل  234توىف:  السعدي 

 . ـه1404الرياض الطبعة: األوىل،   -ارش: مكتبة املعارف عبد القادر الن

اي امز  املؤلف: شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن قَ   م النبلءسري أعل  .63

 . م2006-هـ1427القاهرة الطبعة:   -هـ( النارش: دار احلديث 748ي )املتوىف: الذهب

من ذهب . 64 أخبار  الذهب ِف  أ  شذرات  بن  احلي  عبد  العامد  املؤلف:  ابن  حممد  بن  محد 

عبد    هـ( حققه: حممود األرناؤوط خرج أحاديثه: 1089:  )املتوىف   الَعكري احلنبيل، أبو الفالح

ـ  1406بريوت الطبعة: األوىل،    -ن كثري، دمشق  لنارش: دار اب القادر األرناؤوط ا   . م 1986  -ه

مد بن يوسف  « املؤلف: حم متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد»  سمىشرح التسهيل امل .65

هـ( دراسة    778  ظر اجليش )املتوىف: بنا عروف  بن أمحد، حمب الدين احللبي ثم املرصي، امل

أ.  وآخرونوحتقيق:  فاخر  حممد  عيل  ا  د.  دار  والتوزيع  النارش:  والنرش  للطباعة  لسالم 

 . هـ1428ية الطبعة: األوىل،  مجهورية مرص العرب -والرتمجة، القاهرة  

الطحاوية   .66 العقيدة  املشرح  الدمشقي،  العز  أيب  بن  حممد  بن  علي  بن  علي    توف للقاضي 

أحاديثه: عبد  ه(،792) بن عبد   حققه وعلق عليه وخرج  الرتكي، وشعبي   اهلل    املحسن 

 م. 1997-ـه1418بريوت، الطبعة احلادية عرشة/-بعة: مؤسسة الرسالةاألرناؤوط، ط 
بن   أيب داود   شرح سنن  .67 بن أمحد بن موسى  أبو حممد حممود  أمحد بن حسني    املؤلف: 

إبراهيم  585توىف:  الغيتابى احلنفى بدر الدين العينى )امل هـ( املحقق: أبو املنذر خالد بن 

 . م1999-هـ 1420بعة: األوىل، الرياض الط  -املرصي النارش: مكتبة الرشد  
أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف:  املؤلف: عبد الرمحن بن    شرح شواهد املغن .68

ع  911 وقف  وتعليقاتهـ(  مذيل  كوجان  ظافر  أمحد  حواشيه:  وعلق  طبعه  الشيخ  ىل   :
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العريب  حم الرتاث  النارش: جلنة  الشنقيطي  التالميد الرتكزي  ابن  ،  الطبعة: بدون مد حممود 

 . م1966  -هـ  1386

العشر .69 القراءات  النشر ِف  طيبة  بن    شرح  حممد  القاسم،  املؤلف:  أبو  حممد،  بن  حممد 

)امل النَُّوي ري  الدين  العلمية  857توىف: حمب  الكتب  دار  النارش:  تق   -هـ(  ديم  بريوت 

 م. 3200  -هـ  1424الطبعة: األوىل،   ،ق: الدكتور جمدي حممد رسور سعد باسلوم وحتقي
القرا . 70 عبدشواذ  ايب  القراء  الدين مشس  لرضي  من  ءات  الكرماين،  نصر  أيب  بن  حممد   هللا 

 لبنان. -، طبعة: مؤسسة البالغ/ بريوت حتقيق: د. شمران العجيل   علماء القرن السادس اهلجري،

بو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة بن املغرية بن صالح  املؤلف: أ  صحيح ابن خزمية  .71

الني السلمي  بكر  )املتوبن  األعظمي  311ىف: سابوري  مصطفى  حممد  د.  املحقق:  هـ( 

 . ريوتب  –النارش: املكتب اإلسالمي 
جمم .72 ضمن  )مطبوع  حجر  ابن  قيده  فيمن  غرب  من  اهلادي( ضبط  عبد  ابن  رسائل    وع 

ابن عبد اهلادي الصاحلي، مجال الدين، ابن    د بن حسن املؤلف: يوسف بن حسن بن أمح

د احلنبيل )املتوىف َ جلنة خمتصة من املحققني بإرشاف: نور الدين طالب    هـ( عناية:909: املرِب 

 . م2011  -هـ 1432سوريا الطبعة: األوىل،   النارش: دار النوادر،

أبو جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن مح  الكبريالضعفاء   .73 العقييل املؤلف:  املكي  اد   

بريوت    -املكتبة العلمية  هـ( املحقق: عبد املعطي أمني قلعجي النارش: دار  322)املتوىف:  

 . م1984 -هـ 1404الطبعة: األوىل،  

واملرتوكون .74 حممد  املؤلف:    الضعفاء  بن  عيل  بن  الرمحن  عبد  الفرج  أبو  الدين  مجال 

بريوت    -الكتب العلمية    نارش: دارهـ( املحقق: عبد اهلل القايض ال597اجلوزي )املتوىف:  

 ـ. ه1406الطبعة: األوىل،  

َلفي أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد  الدين، أبو طاه: صدر  الطيورَيت انتخاب . 75 ر السِّ

األصبها ِسَلَفه  إبراهيم  )املتوىف:  بن  ب576ين  املبارك  احلسني  أبو  أصول:  من  عبد  هـ(  ن 

)املتوىف:   الطيوري  الصرييف  دراس 500اجلبار  وحتقيق: هـ(  عباس    ة  معايل،  حييى  دسامن 

 م. 2004  -هـ  1425،  الطبعة: األوىل   صخر احلسن النارش: مكتبة أضواء السلف، الرياض 
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أب  عجالة املبتدي وفضالة املنتهي ِف النسب . 76 و بكر حممد بن موسى بن عثامن  املؤلف: 

زي اهلمداين،  )املتوىف:  احلازمي  الدين  له:  584ن  عليه وفهرس  اهلل  هـ( حققه وعلق  عبد 

 . م 1973  -  هـ 1393الثانية،  كنون النارش: اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، القاهرة الطبعة:  

أمحد بن مهدي    املؤلف: أبو احلسن عيل بن عمر بن  العلل الواردة ِف األحاديث النبوية. .77

الب دينار  بن  النعامن  بن  مسعود  )املتوىف:  بن  الدارقطني  من  385غدادي  املجلدات  هـ( 

ة  ادي عرش حتقيق وختريج: حمفوظ الرمحن زين اهلل السلفي. النارش: دار طيب ، إىل احلاألول

م. واملجلدات من الثاين عرش، إىل اخلامس  1985  -هـ  1405اض. الطبعة: األوىل  الري   -

ع النارشعرش  الدبايس  حممد  بن  صالح  بن  حممد  عليه:  اجلوزي  لق  ابن  دار  الدمام    -: 

 . هـ1427الطبعة: األوىل،  

القا .78 البخاريعمدة  بن    ري شرح صحيح  بن موسى  أمحد  بن  أبو حممد حممود  املؤلف: 

ال  بن حسني  )املتوىف:  أمحد  العينى  الدين  بدر  احلنفى  إحياء  855غيتابى  دار  النارش:  هـ( 

 اخلالق عظيمة.  لعبدودراسات ألسلوب القرآن  (،254/ 19) بريوت  –ريب الرتاث الع

والليلة  .79 اليوم  عب  عمل  أبو  الرمحن  املؤلف:  اخلراساين،  د  عيل  بن  شعيب  بن  أمحد 

)املتوىف:   محا303النسائي  فاروق  د.  املحقق:  الرسالة  هـ(  مؤسسة  النارش:  بريوت    -دة 

 . ـه1406الطبعة: الثانية،  

لف: رشف  املؤ  ف عن قناع الريب )حاشية الطييب على الكشاف(فتوح الغيب ِف الكش .80

)املتوىف:   الطيبي  اهلل  عبد  بن  احلسني  م743الدين  الغوج  هـ(  حممد  إياد  التحقيق:  قدمة 

 اإلخراج العلمي للكتاب: د. حممد  القسم الدرايس: د. مجيل بني عطا املرشف العام عىل

ديب   جائزة  النارش:  العلامء  سلطان  الرحيم  األوىل،  عبد  الطبعة:  الكريم  للقرآن  الدولية 

 . م2013  -  هـ1434

الرجال .81 ضعفاء  ِف  أبو    الكامل  ا  أمحداملؤلف:  عدي  )املتوىف:  بن  هـ(  365جلرجاين 

قيقه: عبد الفتاح أبو سنة  عيل حممد معوض شارك يف حت-حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود 

   م1997= هـ1418 لبنان الطبعة: األوىل، -بريوت   -النارش: الكتب العلمية  
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ف: أمحد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن  املؤل   كتاب السبعة ِف القراءات .82

البغدادجماه )املتوىف:  د  املعارف  324ي  دار  النارش:  ضيف  شوقي  املحقق:  مرص    -هـ( 

 . هـ1400،  الطبعة: الثانية 
البخاري   كتاب الضعفاء .83 املغرية  بن  إبراهيم  بن  أبو عبد  املؤلف: حممد بن إسامعيل   ،

النارش هـ( املحقق: أبو  256اهلل )املتوىف:   تبة  : مكعبد اهلل أمحد بن إبراهيم بن أيب العينني 

 . م2005هـ/ 1426باس الطبعة: األوىل  ابن ع

الشاذة .84 القراءات  عبدكتاب  ب  ، أليب  احلسني  عني  اهلل  خالويه،  بن  محدان  بن  أمحد  ن 

 م، املطبعة الرمحانية بمرص. 9341بنرشه وتصحيحه: ج. برجسرتارس، الطبعة األوىل/  

حقائق .85 عن  التنزيل   الكشاف  عمر  غوامض  بن  القاسم حممود  أبو  بن املؤلف:  أمحد،    و 

لثالثة  بريوت الطبعة: ا  -هـ( النارش: دار الكتاب العريب  538زخمرشي جار اهلل )املتوىف:  ال

 . ـه1407  -

الكرم  اللباب ِف هتذيب األنساب .86 أيب  بن  أبو احلسن عيل  بن    املؤلف:  حممد بن حممد 

الش الواحد  عبد  بن  الكريم  )املتوىف: عبد  األثري  ابن  الدين  عز  اجلزري،   هـ( 063يباين 

 . بريوت  –دار صادر النارش:  

واإلعراب .87 البناء  علل  ِف  ب  اللباب  اهلل  عبد  البقاء  أبو  عبداهلل  املؤلف:  بن  احلسني  ن 

)املتوىف:   الدين  البغدادي حمب  د. ع616العكربي  املحقق:  النارش:  هـ(  النبهان  اإلله  بد 

 . م1995  =هـ 1416طبعة: األوىل،  دمشق ال  -دار الفكر  

الك .88 علوم  ِف  أ  تاباللباب  عادل  املؤلف:  بن  عيل  بن  عمر  الدين  رساج  حفص  بو 

)املتوىف:   النعامين  الدمشقي  املوجود  ه775احلنبيل  عبد  أمحد  عادل  الشيخ  املحقق:  ـ( 

بريوت / لبنان الطبعة: األوىل،    -ب العلمية  والشيخ عيل حممد معوض النارش: دار الكت 

 . م1998-هـ  9141

العرب .89 ب  لسان  مكرم  بن  حممد  عىل املؤلف:  الن  أبو  منظور  ،  ابن  الدين  فضل، مجال 

)املتوىف:  اإلفريقى  الرويفعى  النارش:  711األنصاري  صادر  هـ(  الطبعة:    -دار  بريوت 

 . هـ1414  -الثالثة  
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د بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين  املؤلف: أبو الفضل أمح  لسان امليزان  .90

ال852)املتوىف:   غدة  أبو  الفتاح  عبد  املحقق:  البنارشهـ(  دار  الطبعة:  :  اإلسالمية  شائر 

 . م2002األوىل، 

املؤلف: أبو الفتح عثامن بن جني    يضاح عنها احملتسب ِف تبيني وجوه شواذ القراءات واإل  .91

)املتوىف:   وز392املوصيل  النارش:  األوقاف هـ(  اإلسالمية -ارة  للشئون  األعىل    املجلس 

 .  م1999  -هـ 1420الطبعة:  
الوجيز ِف   .92 الاحملرر  العز تفسري  بن عبد    يزكتاب  بن غالب  أبو حممد عبد احلق  املؤلف: 

امل األندليس  بن عطية  متام  بن  )املتوىف:  الرمحن  عبد  542حاريب  السالم  عبد  املحقق:  هـ( 

 . ـه1422  -بريوت الطبعة: األوىل   -العلمية  الشايف حممد النارش: دار الكتب  

ني  اس احلسيملؤلف: أمحد بن عيل بن عبد القادر، أبو العب ا  خمتصر الكامل ِف الضعفاء .93

)املتوىف: العبيد  املقريزي  الدين  تقي  ع845ي،  بن  أيمن  املحقق:  الدمشقي  هـ(  ارف 

 . م1994  -هـ 1415مرص / القاهرة الطبعة: األوىل،   -النارش: مكتبة السنة  

أبو    عساكر   خمتصر اتريخ دمشق البن  .94 الفضل، مجال  املؤلف: حممد بن مكرم بن عىل، 

الروي االنصاري  منظور  ابن  اإلفالدين  )املفعى  روحية  711توىف: ريقى  املحقق:  هـ( 

مراد،   احلميد  عبد  رياض  والتوزيع  النحاس،  للطباعة  الفكر  دار  النرش:  دار  مطيع  حممد 

 .  م1984  -هـ  1402سوريا الطبعة: األوىل،   -والنرش، دمشق  

تتعلق ابلكتاب   .95 إىل علوم  الوجيز  عبد    العزيز املرشد  الدين  القاسم شهاب  أبو  املؤلف: 

هـ(  665بن إبراهيم املقديس الدمشقي املعروف بأيب شامة )املتوىف:  إسامعيل    لرمحن بنا

 م. 1975  -هـ 1395بريوت سنة النرش:  -املحقق: طيار آلتي قوالج النارش: دار صادر 

بن حنبل بن هالل بن    املؤلف: أبو عبد اهلل أمحد بن حممد  نبلمسند اإلمام أمحد بن ح .96

)املتوىف: الشيباين  ش هـ(  241  أسد  األرنؤوط  املحقق:  وآخرون    -عيب  مرشد،  عادل 

ا عبد  بن  اهلل  عبد  د  األوىل،  إرشاف:  الطبعة:  الرسالة  مؤسسة  النارش:  الرتكي  ملحسن 

 م. 2001  -هـ  1421
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املؤلف:    ه ار البهاجة ِف شرح سنن اإلمام ابن ماجمشارق األنوار الوهاجة ومطالع األسر  .97

النارش ال: دار احممد بن عيل بن آدم بن موسى  اململكة العربية السعودية    -رياض  ملغني، 

 . م6200 -هـ 1427الطبعة: األوىل،  
املؤلف: أبو حممد مكي بن أيب طالب مَحّوش بن حممد بن خمتار    مشكل إعراب القرآن .98

هـ( املحقق: د. حاتم صالح  437ندليس القرطبي املالكي )املتوىف: القييس القريواين ثم األ

 . ـه1405وت الطبعة: الثانية،  بري -الة  سسة الرس الضامن النارش: مؤ 

مجعه: أبو عبد اهلل حممد    ين ليسوا ِف تقريب التهذيبمصباح األريب ِف تقريب الرواة الذ . 99

صنعاء    وهاب الوصايب النارش: مكتبة وقدم له: حممد بن عبد ال بن أمحد املصنعي العنيس قرظه  

ـ  1426وىل،  لطبعة: األ ، مرص ا الفاروق احلديثة للطباعة والنرش   -رية، اليمن  األث   . م 2005  -ه

هـ( 276مسلم بن قتيبة الدينوري )املتوىف:  املؤلف: أبو حممد عبد اهلل بن    املعارف . 100

 م. 1992رة الطبعة: الثانية،  اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاه حتقيق: ثروت عكاشة النارش: 
الق  .101 وإعرابه معاين  سه   رآن  بن  الرسي  بن  إبراهيم  إاملؤلف:  أبو  الزجل،  اج  سحاق 

بريوت الطبعة:    - الكتب  هـ( املحقق: عبد اجلليل عبده شلبي النارش: عامل311)املتوىف:  

 . م1988  -هـ  1408األوىل  

بو حممد حممود بن أمحد بن  املؤلف: أ  مغاين األخيار ِف شرح أسامي رجال معاين اآلاثر .102

أمح بن  العين موسى  الدين  بدر  احلنفى  الغيتابى  بن حسني  )املتود  حتقيق:  هـ855ىف:  ى   )

العلمية، الكتب  دار  النارش:  إسامعيل  حممد حسن  حسن  الطبعة:    -بريوت    حممد  لبنان 

 . م2006  -هـ 1427األوىل، 

الكبري .103 التفسري  الغيب =  اهلل حمم  مفاتيح  عبد  أبو  بن  املؤلف:  احلسن  بن  بن عمر  د 

النارش:   هـ(606: )املتوىف  الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري احلسني التيمي

  . هـ0142  -بريوت الطبعة: الثالثة   -دار إحياء الرتاث العريب  

الطالبني . 104 ومرشد  املقرئني  بن املؤلف   منجد  ابن اجلزري، حممد  أبو اخلري  الدين    : شمس 

ب ـ م ـ ح ـ م  ي ـ د  )ال ـ وس ـ ن  ال 833ى:  ـ وف ـ مت ـ ف  ــ اش ـ ن ـ هـ(  الك ـ دار  العل ـ ت ـ ر:  الطب ــ مي ـ ب  األوىل  ــ ع ـ ة  ة: 

 . م 1999-هـ  1420
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ؤلف: أبو الفضل  امل   ب املتفقة ِف اخلط املتماثلة ِف النقط= األنسا  واملختلف املؤتلف   .105

)املتوىف:   القيرساين  بابن  املعروف  الشيباين،  املقديس  أمحد  بن  عيل  بن  طاهر  بن  حممد 

احلو507 يوسف  كامل  املحقق:  العلمية  هـ(  الكتب  دار  النارش:  الطبعة:  بريو   -ت  ت 

 . ـه1411/األوىل 

أبو احلاملؤل  ف املؤت ِلف واملخت لِ  .106   سن عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود ف: 

البغدادي الدارقطني )املتوىف:   النعامن بن دينار  هـ( حتقيق: موفق بن عبد اهلل بن  385بن 

  . م6198  -هـ  1406بريوت الطبعة: األوىل،   -عبد القادر النارش: دار الغرب اإلسالمي 

اهلل حممد بن أمحد بن  أبو عبد    املؤلف: شمس الدين   ميزان االعتدال ِف نقد الرجال .107

هـ( حتقيق: عيل حممد البجاوي النارش: دار املعرفة  748الذهبي )املتوىف:  عثامن بن َقاي امز  

 . م1963  -هـ  1382لبنان الطبعة: األوىل،   -للطباعة والنرش، بريوت 

العشر  .108 القراءات  ِف  بن  ؤلفامل  النشر  حممد  اجلزري،  ابن  اخلري  أبو  الدين  شمس   :

هـ( النارش:  1380)املتوىف  هـ( املحقق: عيل حممد الضباع  833)املتوىف:  بن يوسف    حممد

 . املطبعة التجارية الكربى

اهلوامع .109 اجلوامع  مهع  مجع  شرح  الدين    ِف  جالل  بكر،  أيب  بن  الرمحن  عبد  املؤلف: 

 . مرص –عبد احلميد هنداوي النارش: املكتبة التوفيقية : هـ( املحقق 911)املتوىف: السيوطي 
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