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٩٤  

   الفاتحة سورة أول من وتوجيهها  السختياني أيوب إلى المنسوبة القراءات 

   الكهف سورة آخر إلى

 د. أحمد بن عبد اهللا الزهراين

  ي اجلامعة اإلسالميةـاألستاذ املشارك بقسم القراءات بكلية القرآن الكرمي ف

�iu.edu.sa@�5753الربيد اإللكتروين: �

 هـ)١٣/٠٢/١٤٤٣يف  ربل للنشوق هـ؛٢٠/٠٦/١٤٤٢(قدم للنشر يف 

ـْختِياين يتناول البحث جمع مرويات  المستخلص: يف النصـف  ،يف حـروف القـرآن أيوب السَّ

وأبــرز أهــداف هــذا  األول مــن القــرآن، وترتيبهــا بحســب الســور، ونســبتها لمــن قــرأ هبــا، وتوجيههــا.

ختياين) يف حروف القـرآ وبيـان أن بعـض القـراء  ن.البحث: جمع مرويات التابعي الجليل (أيوب السَّ

 لم ُيذكروا يف تراجم وطبقات القراء، مع أن لهم مرويات يف القراءات وحروف القرآن، مثـل: أيـوب.

وقـد خلـص البحـث إلـى عـدة نتـائج  .المنهج االستقرائي الوصفي التحليليفهو  وأّما منهج البحث:

لفاتحـة إلـى آخـر سـورة الكهـف بلغ عدد القراءات المرويـة عـن السـختياين مـن أول سـورة اأبرزها: 

بلغ عدد القراءات المشـكوك يف نسـبتها و ) قراءة شاذة.١٥والتي وقفُت عليها: قراءتان متواترتان، و(

 لم ينفرد أيوب السختياين بقراءة.و ) قراءة.١١: (- التي نسبها المؤلِّفون أليوب مجرًدا -

 قراءات.، نحروف القرآ، أيوب السختياين، مرويات الكلمات المفتاحية:

  * * * 
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Abstract: Research Subject: Collecting the narrations of Ayyūb El-Sekhetani 
May Allâh Almighty have mercy on him of Qur'ān letters, at the first half of Qur'ān, 
and arranging them according to chapters, their relations to their reciters and their 
direction. 

Objectives of the Research: 
All the narrations of the great follower (Ayyūb El-Sekhetani) of Qur'ān letters. 
Showing that some reciters weren't mentioned into biographies and reciters ' grade 

although they had narrations in readings and Qur'ān letters such as Ayyūb. 
Methodology (Method of the Research): 
The inductive description analytical approach. 
The Main Results: 
The number of readings that were narrated by El-Sekhetani from the beginning of 

Al-Fātihah sūrah to the end of Al-Kahaf sūrah at which I stopped were two frequent 
(motawatir) readings and (15) abnormal readings. 

The number of doubtful related readings that authors related to Ayyūb as an 
abstract name: (11) readings 

El-Sekhetani didn't have a solo reading. 

Key words: Narrations -Ayyūb El-Sekhetani - Qur'ān letters – Readings. 
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 المقدمة

 

ت ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئا ،ستعينه ونستغفرهنإن الحمد هللا نحمده و

أعمالنا، من يهد اهللا فال مضل له، ومن يضلل فـال هـادي لـه، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا، 

، صـلى اهللا عليـه وعلـى آلــه وصـحبه وسـّلم تســليًما ا عبـده ورســولهدً وأشـهد أن محمـ

 كثيًرا، أّما بعد:

فقد وردْت الروايـة يف حـروف القـرآن عـن كثيـر مـن الصـحابة والتـابعين، وهـذه 

تها؛ من حيث روايتها عن الصـحابة والتـابعين الـذين عاشـوا يف خيـر الحروف لها أهمي

 القرون، ومن حيث أثرها البارز يف اللغة والتفسير والفقه.

فأما ما جاء من هذه الحروف التي « ):ـه٢٢٤قال أبو عبيد القاسم بن سّالم (ت:

ن عـوام لم يؤخذ علمها إال باإلسناد والروايـات التـي يعرفهـا الخاصـة مـن العلمـاء دو

ين، وتكون الناس، فإنما أراد أهل العلم منها أن يستشهدوا هبا على تأويل ما بين اللوَح 

فهذه الحروف وأشباه لها كثيرة قـد صـارت  ...دالئل على معرفة معانيه وعلم وجوهه

رى مثل هذا عن بعض التابعين يف التفسير فيستحسـن ذلـك، رة للقرآن، وقد كان يُ مفسِّ 

، ثـم صـار يف نفـس القـراءة؟ فهـو اآلن لبـاب أصـحاب محمـد فكيف إذا روي عن 

 ،صحة التأويل أكثر من التفسير وأقوى، وأدنى ما يستنبط من علم هذه الحروف معرفةُ 

وكـذلك  ،إنمـا يعـرف ذلـك العلمـاء ،على أهنا من العلم الـذي ال تعـرف العامـة فضـله

 .)١(»...القراءة يعترب هبا وجهُ 

                                           
 ).٣٢٥(ص ، أبو عبيدينظر: فضائل القرآن   )١(
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وايته لحروف القرآن، ومنهم من وردْت عنه الرواية يف ومن التابعين من اشتهر بر

 حروف القرآن ولم يشتهر بذلك.

ولم يشتهر  -ومن بين التابعين الذين وقفُت لهم على مرويات يف حروف القرآن 

 ).ـه١٣٢أو  ١٣١(ت: : أيوب السختياين - بذلك

أن  - يـهمسـتعينًا بـاهللا متـوكًال عل -ولما له من فضـل بـارز وعلـم واسـع؛ قـررُت 

 أجمع مروياته يف حروف القرآن، من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الكهف.

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره* 

  أن هذه الحروف التي ُرويْت عن الصحابة والتابعين لها أثرها البارز يف التفسير

 واللغة والفقه.

  (أيوب السختياين) أن  قيمة وأهمية من علماء وفضالء التابعين؛ مما يعطي

 لمروياته.

  أن ابن الجزري لم يذكره يف (غاية النهايـة) مـن الـذين وردْت عـنهم الروايـة يف

حروف القرآن، وكذلك لم أقف على أحـد مـن علمـاء التـاريخ ذكـر أن لـه مرويـات يف 

 حروف القرآن.

 .أن هذا البحث يثبت للسختياين علمه بالقراءات وحروف القرآن 

 غيــر أيــوب  -ا نســبة هــذه القــراءات لمــن قــرأ هبــا أن البحــث قــد تضــّمن أيًضــ

 ، وكذلك توجيهها.- السختياين

 :مشكلة البحث* 

ْختِياين  ما ُروي وُنسب إلى هذا البحث جمعُ ي حـروف القـرآن،  من أيوب السَّ

لمـن قـرأ هبـا،  وينسـبهابحسـب السـور،  ويرّتب هذه المرويـات، هيف النصف األول من
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 حث عن األسئلة التالية:كما يجيب هذا الب، ويوجهها

هــل ورد عــن أيــوب الســختياين مرويــات يف حــروف القــرآن، ومــا هــي تلــك  -١

 المرويات؟

هل استوعبت كتب طبقات القراء جميـع مـن ُروي وُنسـب إلـيهم شـيء مـن  -٢

 حروف القرآن؟

مــا هــي اآلفــاق التــي ســيفتحها هــذا البحــث للبــاحثين يف مجــال الدراســات  -٣

 القرآنية؟

 :بحثأهداف ال* 

 .ختياين) يف حروف القرآن  جمع مرويات التابعي الجليل (أيوب السَّ

  بيان أن بعض القراء لم ُيذكروا يف تراجم وطبقات القراء، مع أن لهم مرويات

 يف القراءات وحروف القرآن، مثل: أيوب.

  جمع مرويات إثارة اهتمام الباحثين والمتخصصين يف الدراسات القرآنية إلى

 ، ولم يشتهروا بذلك.بعين ممن وردْت عنهم روايات يف حروف القرآنالصحابة والتا

 :الدراسات السابقة* 

العلميـة وسـؤال أهـل والمجـالت بعد البحث يف الفهارس والمراجـع والمواقـع 

ـختياين االختصاص، لم أقف على من قام  ) يف حـروف بجمع مرويات (أيـوب السَّ

 القرآن.

 * منهجي يف البحث:

لبحث المـنهج االسـتقرائي الوصـفي التحليلـي، متبًعـا الخطـوات اتبعت يف هذا ا

 التالية:
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 استقرأت جمًعا من كتب القراءات والتفسير لجمع المرويات. -

وضعُت كل رواية وقفُت عليها تحت قسمها يف البحث، فمّيزت بين المتواتر،  -

 والشاذ، والمشكوك يف نسبته.

 ور القرآن الكريم.رتبُت المرويات التي وقفُت عليها على س -

نسبُت الروايات لمن قرأ هبا يف الحاشية؛ فأما المتواتر فنسبته إلى من قرأ به من  -

 القراء العشرة، وأما الشاذ فنسبته إلى من قرأ به مما وقفُت عليه.

 وّجهت باختصار القراءات الواردة يف البحث. -

 . ... ين هكذا كتبُت القراءة المتواترة بخط المصحف بين قوَسين مزّهر -

 .}...{ووضعُتها بين قوَسين هكذا  النسخ، كتبُت القراءة الشاذة بخط -

 وّثقُت ما يحتاج إلى توثيق. -

 عّلقُت على ما يحتاج إلى تعليق. -

 :خطة البحث* 

 ، وخاتمة، وفهارس.ومباحثقّسمت البحث إلى: مقدمة، وتمهيد، 

 وتشتمل على:المقدمة ، 

  اختياره.أهمية الموضوع وأسباب 

 .مشكلة البحث 

 .أهداف البحث 

 .الدراسات السابقة 

 .منهج البحث 

 .خطة البحث 
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 بأيوب السختياين تعريف موجز : ، ويشتمل علىالتمهيد. 

 الروايات المتواترة، وفيه مطلبان: :األول المبحث 

  سورة األعراف.: األولالمطلب 

  سورة الكهف: الثاينالمطلب. 

 اذة، وفيه تسعة مطالب:الروايات الش :الثاين المبحث 

  سورة الفاتحة.: األولالمطلب 

  سورة البقرة: الثاينالمطلب. 

  سورة آل عمران: الثالثالمطلب. 

  سورة النساء: الرابعالمطلب. 

  سورة األنعام: الخامسالمطلب. 

 .المطلب السادس: سورة التوبة 

 .المطلب السابع: سورة هود 

 .المطلب الثامن: سورة الحجر 

 سع: سورة الكهف.المطلب التا 

 الروايات المشكوك يف نسبتها له، وفيه سبعة مطالب:الثالث:  المبحث 

 .المطلب األول: سورة آل عمران 

 .المطلب الثاين: سورة المائدة 

 .المطلب الثالث: سورة األنعام 

 .المطلب الرابع: سورة األعراف 

 .المطلب الخامس: سورة الرعد 
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 .المطلب السادس: سورة اإلسراء 

 ب السابع: سورة الكهف.المطل 

 وفيها أبرز النتائج والتوصيات.الخاتمة ، 

  المصادر والمراجع.فهرس 

 

واَهللا أسأل أن يوفقني يف هذا العمل، وأن يجعله خالًصا لوجهـه الكـريم، وصـّلى 

 اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسّلم تسليًما كثيًرا.

* * * 
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 التمهيد

  تعريف موجز بأيوب السختياين

 

 اسمه ونسبه ولقبه وكنيته:* 

 .اين البصرييَ تِ خْ السَّ الَعنزي موالهم  - واسمه كيسان -أيوب بن أبي تميمة  هو:

 وكنيته: أبو بكر.

 مولده:* 

 ).ـه٦٦)، وقيل سنة (ـه٦٨ولد سنة (

 أبرز شيوخه وتالميذه:* 

 من أبرز شيوخه: -

، ونـافع بن سـيرينومحمد ، ومجاهد بن جربالحسن البصري، وسعيد بن جبير، 

 مولى ابن ُعمر، وغيرهم.

 من أبرز تالميذه: -

إســماعيل بــن عليــة، وســفيان الثــوري، وســفيان بــن عيينــة، وســليمان األعمــش، 

 وشعبة بن الحجاج.

 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:* 

 منزلة علمية عالية، ومما يدل على ذلك: بلغ 

ستة وثمانين مـن التـابعين، وكـان يقـول:  قال أبو بكر الحميدي: لقي ابن عيينة -

 .ما لقيت فيهم مثل أيوب

 .جة، عدًال ا كثير العلم، ُح ا يف الحديث، جامعً بتً وقال محمد بن سعد: كان ثقة ثَ  - 
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 .ما رأيت بالبصرة مثل أيوب السختياين: هشام بن عروةوقال  -

 .ا أنصح للعامة من أيوب والحسنوقال يونس بن عبيد: ما رأيت أحدً  -

 وفاته:* 

 .)١() بالبصرةـه١٣٢وقيل ( ،)ـه١٣١يوم الجمعة يف شهر رمضان سنة ( تويف 

* * * 

                                           
، وسير أعـالم النـبالء ؛)٣/٤٥٧( ، المزيوهتذيب الكمال ؛)٦/٥٣ابن حبان ( ،ينظر: الثقات   )١(

 ).٦/١٥( الذهبي
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 المبحث األول

 الروايات المتواترة

 

 وفيه مطلبان:

 .المطلب األول: سورة األعراف* 

�ۡ   :قرأ
ُ
 .)١(]١٥٧[األعراف:  َءاَ��رَ�

ا لتي هـي فـاء الكلمـة ألًفـ، فانقلبت الهمزة ا)الْفعَ أَ (بالجمع على صيغة  التوجيه:

 .)٢(لَسْبِقها بمثلها

 

 .المطلب الثاين: سورة الكهف* 

ُٰ��ۡ   :قرأ
َ
��ْ�َ

ۡ
�

َ
 أ
ٓ
� ��  :٣(]٥١[الكهف( . 

 .)٤(على التعظيم التوجيه:

* * * 

                                           
 ؛)٢/٤٦٣( جيز، ابـن عطيـةالـو المحـرر: ينظـر. عـامر ابـن: - أيـوب مـع -قرأ هبا من العشرة    )١(

 ).٢/٢٧٢( ، ابن الجزريوالنشر ؛)٣/٣٥٢( ، الشهرزوريوالمصباح

 ).٥/٤٨١( ، السمين الحلبيينظر: الدر المصون   )٢(

والـدر  ؛)٣/٥٣٥( ، الشـهرزوري: أبو جعفر. ينظر: المصباح- مع أيوب -قرأ هبا من العشرة    )٣(

 ).٢/٣١١( الجزري، ابن والنشر ؛)٧/٥٠٨( ، السمين الحلبيالمصون

 ).٧/٥٠٨( ، السمين الحلبيينظر: الدر المصون   )٤(
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 المبحث الثاين

 الروايات الشاذة

 

 وفيه تسعة مطالب:

 .المطلب األول: سورة الفاتحة* 

  .)١(باإلمالة ]٤[الفاتحة: }مالك{ :قرأ

اإلمالــة والفــتح لغتــان مشــهورتان فاشــيتان علــى ألســنة الفصــحاء مــن التوجيــه: 

واإلمالة لغة عامة أهل نجد  ،فالفتح لغة أهل الحجاز ،العرب الذين نزل القرآن بلغتهم

 .)٢(من تميم وأسد وقيس

 .)٣(ة المفتوحةبالهمز ]٧[الفاتحة: }ينَ لِّ أَ وال الضَّ { :قرأ

                                           
 ،وهي أيًضا قراءة: الكسائي يف عدة روايات عنه، وابن مقسم، ويحيى بن يعمر. ينظر: المنتهـى   )١(

وجــامع  ؛)٤/٣٥( ، الهــذليوالكامــل ؛)٢/٤١٦لثعلبــي (ا ،والكشــف ؛)١/٥١٠لخزاعــي (ا

ـــاريالقـــراءات ـــيوا ؛)٢/١٠٥( ، الروذب ـــوزاوازيلمغن   ، والبحـــر المحـــيط ؛)١/٣١٧( ، الن

 ).١/٣٦( أبو حيان

باإلمالــة «، ووصــفها أبــو حيــان بقولــه: »بــين اإلمالــة والتفخــيم«وقــد وصــَفها الثعلبــي بقولــه:   

 .»البليغة

 ).٢/٣٠( ، ابن الجزريينظر: النشر   )٢(

ــن،    )٣( ــد، والحس ــن عبي ــرو ب ــتاين، وعم ــاتم السجس ــي ح ــراءة: أب ــا ق ــي أيًض ــل، وه ــي المتوك   وأب

ال. ينظر: إعراب القرآن  ، ابن خالويهومختصر يف شواذ القرآن ؛)١/٢٢لنحاس (ا ،وأبي السمَّ

، والكامـل ؛)١/٤٦( ، ابـن جنـيوالمحتسـب ؛)٩٨( ، ابـن مهـرانوغرائب القراءات ؛)٩(ص

 ).١/٣٧٠( ، النوزاوازيوالمغني ؛/ب]٤١[ ، المرنديوقرة عين القراء ؛)٤/٤١٤( الهذلي
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١٠٦  

ذكــر بعــض أصــحابنا: أن أيــوب ُســئل عــن هــذه «  المحتســب:جــاء يفالتوجيــه: 

 .)١(»الهمزة، فقال: هي بدل من المدة اللتقاء الساكنين

* * * 

 .المطلب الثاين: سورة البقرة* 

 .)٢(بضم العين المهملة والرفع ]٧[البقرة: }ُعشاوةٌ { :قرأ

وضــمها  مــن: َعِشــَي بصــُره إذا قــّل إدراُكــه هبــا، وفــتح العــين وكســرهاالتوجيــه: 

 .)٣(لغات

ُقوَنهُ { :قرأ  . )٤(بفتح الطاء والواو وتشديد الواو ]١٨٤[البقرة: }ُيَطوَّ

ــه: ــ التوجي ق(ا للمفعــول مــن مبني� ــعَ (ا علــى وزِن فً مضــعَّ  )َطــوَّ ــه  )،َقطَّ أي ُيَكلَّفون

 .)٥(وُيجعل يف أعناقهم كالطَّوق، أو يكون من الطاقة وهي القوة

                                           
 ).١/٤٦( ، ابن جنيينظر: المحتسب   )١(

، وهــي أيًضــا قــراءة: أبــي المتوكــل، وابــن مجلــز، والحســن يف روايــة. ينظــر: قــرة عــين القــراء   )٢(

 ).١٣٦(ص ، ابن القاصحومصطلح اإلشارات ؛/ب]٤٣[ المرندي

 ).١/١١٨( ، العكربيينظر: إعراب القراءات الشواذ   )٣(

، وسـعيد بـن وابـن مسـعود، وابـن عبـاس، وعائشـة  وهي أيًضا قراءة: أبـي بكـر الصـديق،   )٤(

   ،المســيب، وطــاوس، وعكرمــة، وســعيد بــن جبيــر، وعطــاء، ومجاهــد. ينظــر: فضــائل القــرآن

 ؛)١/٩٥لنحـاس (ا ،وإعراب القـرآن ؛)٢٢٠(ص ابن أبي داود ،والمصاحف ؛)٢٩٠(ص عبيد أبو

وزاد  ؛)١/١١٨( ، ابــن جنــيوالمحتســب ؛)١٩(ص ، ابــن خالويــهومختصــر يف شــواذ القــرآن

 ، النـوزاوازيوالمغني ؛)١/١١١( ، الكرماينوشواذ القرآن ؛)١/١٤٢( ، ابن الجوزيالمسير

 ).٢/٢٧٢( ، السمين الحلبيوالدر المصون ؛)١/٤٨٨(

 ).٢/٢٧٢( ، السمين الحلبيوالدر المصون ؛)١/٢٣١( ، العكربيينظر: إعراب القراءات الشواذ   )٥(
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١٠٧ 

 .انالمطلب الثالث: سورة آل عمر* 

 .)١(بسكوِن الذاِل المعجمِة وفتِح الخاء ]٤٩[آل عمران: }َتْذَخرون{ :قرأ

 .)٢(، يقال: َذَخْرُته أي: َخبَّْأُته)َفَعَل (ا على مجردً التوجيه: 

  .)٣(بالياء بدل النون ]١٥١[آل عمران: }سُيلقي{ :قرأ

 .)٤(بالغيبة َجْري� على األصلالتوجيه: 

* * * 

 .النساء المطلب الرابع: سورة* 

 .)٥(بفتح الباء وسكون الخاء ]٣٧[النساء: }بالَبْخلِ { :قرأ

 .)٦(لغة التوجيه:

                                           
الزهري، وعبيـد بـن عميـر، وأبـي السـمال، والضـحاك، وأبـان بـن وهي أيًضا قراءة: مجاهد، و   )١(

وغرائـب  ؛)٢٧(ص ، ابن خالويـهتغلب، ورواية عن أبي جعفر. ينظر: مختصر يف شواذ القرآن

، والمغنـــي ؛)٢/٤٣٠( ، الروذبـــاريوجـــامع القـــراءات ؛)٢٤٥(ص ، ابـــن مهـــرانالقـــراءات

 ).٢/٥٨٧( النوزاوازي

 ).٣/٢٠٠( الحلبي، السمين ينظر: الدر المصون   )٢(

 ؛)٢٦١(ص ، ابـن مهـرانوهي أيًضا قراءة: الزعفراين، والسجسـتاين. ينظـر: غرائـب القـراءات   )٣(

 ).٣/٤٣٤( ، السمين الحلبيوالدر المصون ؛)٢/٦١٧( ، النوزاوازيوالمغني

 ).٣/٤٣٤( ، السمين الحلبيينظر: الدر المصون   )٤(

هللا بن سراقة، وعبيد بن عمير، وقتادة، وأبي المتوكـل، ، وعبد اوهي أيًضا قراءة: ابن الزبير    )٥(

 والبيــان، والكشــف ؛)٢٨٠(ص ، ابــن مهــرانوروايــة عــن ابــن كثيــر. ينظــر: غرائــب القــراءات

 ؛)١/١٩٣( ، الكرمــاينوشــواذ القــرآن ؛)٥/٢٣٥( ، الهــذليوالكامــل ؛)١٠/٣١١لثعلبــي (ا

 ).٣/٦٧٨( ، السمين الحلبيوالدر المصون

 ).١/٣٨٦( ، العكربيالقراءات الشواذينظر: إعراب    )٦(
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١٠٨  

 .)١(الواو والثاء من غير ألف بضم ]١١٧[النساء: }انً إِال ُوثُ { :قرأ

 .)٢(جمع َوَثن، مثل: َأَسد وُأُسد التوجيه:

* * * 

 .المطلب الخامس: سورة األنعام* 

 .)٣(بالرفع فيهن ]٥٩[األنعام: }وال رطٌب وال يابٌس وال حبٌة يف ظلمات األرض { :قرأ

 .)٤(حمًال على موضع: (من ورقة) التوجيه:

* * * 

 المطلب السادس: سورة التوبة* 

 . )٥(بكسر الهمزة ]٣[التوبة: }بريء من المشركين إِن اهللا{ :قرأ

                                           
، وأحمـد بـن حنبـل، ومسـلم بـن جنـدب. ينظـر: وهي أيًضـا قـراءة: عائشـة، وابـن عبـاس    )١(

ــراءات ــب الق ــرانغرائ ــن مه ــوجيز ؛)٢٩٧(ص ، اب ــرر ال ــةوالمح ــن عطي وزاد  ؛)٢/١١٣( ، اب

 الجـــامع ألحكـــامو ؛)٢/٦٨٥( ، النـــوزاوازيوالمغنـــي ؛)١/٤٧٢( ، ابـــن الجـــوزيالمســـير

 ، الشـوكاينوفـتح القـدير ؛)٤/٦٩( ، أبـو حيـانوالبحـر المحـيط ؛)٥/٣٨٧القرطبي ( القرآن،

)١/٥٩٥.( 

 ).١/٤٠٩( ، العكربيينظر: إعراب القراءات الشواذ   )٢(

وهي أيًضا قراءة: زيد بن علي، وابن أبي إسحاق، والشـافعي، وأحمـد بـن حنبـل، وروايـة عـن    )٣(

 ، ابن مهرانوغرائب القراءات ؛)٤٣(ص ، ابن خالويهقرآنالكسائي. ينظر: مختصر يف شواذ ال

، والمغنــي ؛/أ]٨٩[ ، المرنــديوقــرة عــين القــراء ؛)٥/٢٩٣( ، الهــذليوالكامــل ؛)٣٣٩(ص

 ).٢/٧٦٣( النوزاوازي

 ).١/٤٨٢( ، العكربيينظر: إعراب القراءات الشواذ   )٤(

 =وإبــراهيم، وعيســى بــنوهــي أيًضــا قــراءة: الحســن، وحميــد بــن قــيس، واألعــرج، ويحيــى،    )٥(
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١٠٩ 

 .)١(على االستئناف، أو على إضمار القول التوجيه:

 .)٢(نصب الالمب ]٣[التوبة: }سوَلهوربريء من المشركين { :قرأ

 .)٣(مفعول معه، أو بالعطف على لفظ الجاللة التوجيه:

* * * 

                                           
ــض = ــرو يف بع ــي عم ــه، وأب ــات عن ــض الرواي ــوب يف بع ــر، ويعق ــن يعم ــد، واب ــر، ومجاه   عم

لثعلبـي ا والبيـان، والكشـف ؛)٤١٨(ص ، ابـن مهـرانالروايات عنـه. ينظـر: غرائـب القـراءات

 ، الروذبــــاريوجــــامع القــــراءات ؛)٢٣٠(ص ، األهــــوازيومفــــردة الحســــن ؛)١٣/١٩٢(

 ؛)٢/٢٣٥( ، ابــن الجــوزيوزاد المســير ؛)٣/٧( ، ابــن عطيــةجيزوالمحــرر الــو ؛)٢/٥٩٤(

  ، والبحـر المحـيط ؛)٢/٩٠٣( ، النـوزاوازيوالمغنـي ؛/أ]١٠٧[ ، المرنـديوقرة عـين القـراء

 ).٥/٣٦٧( أبو حيان

 ).١/٦٠٧( ، العكربيينظر: إعراب القراءات الشواذ   )١(

سـن، وعيسـى بـن عمـر، واليمـاين، ، وابن أبـي إسـحاق، والحوهي أيًضا قراءة: ابن عباس    )٢(

وسعيد بن جبير، والضحاك، وزيد بن علي، وأبي السمال، وحميد، وأبـي رجـاء، ويعقـوب يف 

  بعــض الروايــات عنــه، ويحيــى، وإبــراهيم، وهــارون عــن أبــي عمــرو، ومجاهــد، وأبــي رزيــن، 

ــن يعمــر. ينظــر: مختصــر يف شــواذ القــرآن ــن تغلــب، واب ــان ب ــز، وأب ــهوأبــي مجل ــن خالوي  ، اب

ــن مهــرانوغرائــب القــراءات ؛)٥٦(ص  ؛)٣/٢٢٩لمهــدوي (ا ،والتحصــيل ؛)٤١٨(ص ، اب

والمحــرر  ؛)٢/٥٩٤( ، الروذبــاريوجــامع القــراءات ؛)٣/٢٧٢( ، الطــربيوســوق العــروس

 ، الكرمــاينوشــواذ القــرآن ؛)٣/٣٨٩( ، الشــهرزوريوالمصــباح ؛)٣/٧( ، ابــن عطيــةالــوجيز

 ؛)٢/٢٣٥( ، ابـن الجــوزيوزاد المسـير ؛/أ]١٠٧[ ، المرنــديوقـرة عـين القـراء ؛)١/٣٢١(

 ).٢/٩٠٣( ، النوزاوازيوالمغني

 ).٦/٨( ، السمين الحلبيينظر: الدر المصون   )٣(
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١١٠  

 .المطلب السابع: سورة هود* 

 .)١(بفتح الجيم والدال وحذف األلف ]٣٢[هود: }َجَدلنافأكثرَت { :قرأ

 .)٢(اسم للمصدر التوجيه:

* * * 

 المطلب الثامن: سورة الِحجر* 

 .)٣(هبمزة مفتوحة ]٢٧[الحجر: }والجَأنَّ { :قرأ

 .)٤(فتُح الهمزة فراًرا من الجمع بين ساكنَين التوجيه:

* * * 

 المطلب التاسع: سورة الكهف* 

 .)٥()َتْحمارُّ (بزنة  ]١٧[الكهف: }َتْزَوارُّ { :قرأ

                                           
 ، ابــن مهــران، وســعيد بــن جبيــر. ينظــر: غرائــب القــراءاتوهــي أيًضــا قــراءة: ابــن عبــاس    )١(

ـــب ؛)٤٦٣(ص ـــيوالمحتس ـــن جن ـــرآن ؛)١/٣٢١( ، اب ـــواذ الق ـــاينوش  ؛)١/٣٦٥( ، الكرم

 ).٢/٩٨٧( ، النوزاوازيوالمغني

 ).١/٦٦١( ، العكربيينظر: إعراب القراءات الشواذ   )٢(

وهي أيًضا قراءة: الحسن، وأبـي السـمال، وأبـي المتوكـل، والقـارئ. ينظـر: مختصـر يف شـواذ    )٣(

، ومفـردة الحسـن ؛)٥١٢(ص ، ابـن مهـرانوغرائـب القـراءات ؛)٧٤(ص ، ابن خالويهالقرآن

 ، الكرمــاينوشــواذ القــرآن ؛)٢/٧٠١( ، الروذبــاريوجــامع القــراءات ؛)٢٤٠(ص األهــوازي

 ).٣/١٠٨٨( ، النوزاوازيوالمغني ؛/أ]١٢٦[ ، المرنديوقرة عين القراء ؛)١/٤٢٣(

 ).١/١٠٤( ، العكربيينظر: إعراب القراءات الشواذ   )٤(

ة، وأبـي مجلـز، ، والجحدري، وأبي رجـاء، وابـن أبـي عبلـوهي أيًضا قراءة: أبي بن كعب    )٥(

   =،وغرائــب القــراءات ؛)٨٢(ص ، ابــن خالويــهوأبــي رجــاء. ينظــر: مختصــر يف شــواذ القــرآن
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١١١ 

 .)١(من بناء األفعال من غير العيوب واأللوان هذا البناءالتوجيه: 

ق َأْهَلَها{ :قرأ بالتـاء المضـمومة، وتشـديد الـراء المكسـورة،  ]٧١[الكهف: }لُِتَغرِّ

 .)٢(وفتح الغين، و(َأْهَلَها) بالنصب

، والتشــديد للتكثيــر، التــاء للخطــاب، خطــاُب موســى للخضــر  التوجيــه:

 .و(أهَلها) بالنصب مفعول به

* * * 

                                           
 ، الكرمــاينوشــواذ القــرآن ؛/أ]١٣٣[ ، المرنــديوقــرة عــين القــراء ؛)٥٤٤(ص ابــن مهــران=

 ).٣/١١٥٢( ، النوزاوازيوالمغني ؛)٣/٧٠( ، ابن الجوزيوزاد المسير ؛)١/٤٥٨(

 ).٨/٢١٢( ، اآللوسياينينظر: روح المع   )١(

، وهي أيًضا قراءة: الحسن، وابن أرقم عنه، وأبي رجاء، وابن مقسـم. ينظـر: غرائـب القـراءات   )٢(

 ، الكرمــاينوشــواذ القــرآن ؛)٢٤٦(ص ، األهــوازيومفــردة الحســن ؛)٥٥٣(ص ابــن مهــران

 ).٣/١١٧٤( ، النوزاوازيوالمغني ؛/أ]١٣٥[ ، المرنديوقرة عين القراء ؛)١/٤٦٩(
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١١٢  

 المبحث الثالث

 الروايات المشكوك يف نسبتها له

 

 سبعة مطالب:تمهيد، ووفيه 

 مهيد:* ت

والمقصود هبذا المبحث: أن هناك بعـض أحـرف القـرآن قـد ُنسـبت يف كثيـر مـن 

الكتب ألسماء مفردة من غير تقييد، مثل: (أيـوب) هكـذا مجـرًدا، وهـذا يحتمـل عـدة 

ــن  احتمــاالت؛ فقــد يكــون المــراد (أيــوب الســختياين)، وقــد يكــون المــراد (أيــوب ب

، وقد يكون المراد غيرهم، وهذا إنما )٢()، وقد يكون المراد (أيوب بن تميم)١(المتوكل)

 يكون يف الكتب التي لم تنص على أسانيدها يف أول الكتاب.

فقلت: المشكوك يف نسبتها للسختياين؛ ألن المؤلِّف إذا أطلق لفظ (أيوب) على 

 قراءة، احتمل أن يكون السختياين، واحتمل أن يكون غيره، وهي كالتالي:

 .مرانالمطلب األول: سورة آل ع* 

 .)٣(بضم الراء }بيونرُ { قرأ أيوب:

                                           
 ).١/١٧٢( ، ابن الجزريوغاية النهاية ؛)٨٩(ص ، الذهبيينظر: معرفة القراء الكبار   )١(

 ).١/١٧٢( ، ابن الجزريوغاية النهاية ؛)٨٩(ص ، الذهبيينظر: معرفة القراء الكبار   )٢(

، وعكرمـة، والحسـن، وأبـي رجـاء، وهي أيًضا قراءة: علـّي، وابـن مسـعود، وابـن عبـاس    )٣(

وعطاء بن السائب، وابن يعمـر، وأبـي رزيـن، وابـن جبيـر، وقتـادة، وأبـي السـمال. وعمرو بن عبيد، 

 والكشـف ؛)١/١٧٣( ، ابن جنيوالمحتسب ؛)٢٦٠(ص ، ابن مهرانينظر: غرائب القراءات

 =، النـوزاوازيوالمغنـي ؛)١/٣٣٢( ، ابن الجـوزيوزاد المسير ؛)٩/٣١٩لثعلبي (ا والبيان،



              

 

  م٢٠٢١ رديسمب -هـ ١٤٤٣ ربيع الثاني) ٨٧(العدد 

  الزهراين د. أمحد بن عبد اهللا

  

١١٣ 

، وقيـل: ال تغييـَر وهـو التوجيه:  بِّ من تغيير النسب إْن قلنا هـو منسـوٌب إلـى الـرَّ

بَّة وهي الجماعُة، وفيها لغتاِن: الكسر والضم  .)١(منسوب إلى الرُّ

* * * 

 .المطلب الثاين: سورة المائدة* 

 .)٢(بضم الياء ]٢٣[المائدة: }ُيخافونمن الذين { أيوب: قرأ

 ين:أمرَ  تحتمل التوجيه:

لما لهم يف نفوس الناس  ؛أن يكون من المؤمنين الذين ُيْرَهبون وُيتََّقْون أحدهما:

 .من العفة والورع والسرت

أن يكون معناه من الذين إذا ُوِعُظوا َرِهُبوا وَخاُفوا، فـإذا أتـاهم الرسـول واآلخر: 

 .)٣(وابالحق أطاعوا وخضعُ 

والـدال مـع  وفـتح البـاءالعـين  بضـم ]٦٠[المائـدة: }الطـاغوِت  وُعبَّدَ { ب:قرأ أيو

 .)٤()الطاغوِت ( تشديد الباء، وكسر تاء

                                           
 ).٣/٣٧٢( ان، أبو حيوالبحر المحيط ؛)٢/٦١٥(=

 ).٣/٤٣١( ، السمين الحلبيينظر: الدر المصون   )١(

، ومجاهـد، وسـعيد بـن جبيـر، وأبـي رجـاء، وزيـد بـن علـي، وهي أيًضا قراءة: ابن عبـاس    )٢(

ويحيـى بــن يعمــر، وقربــي الشــامي، وابــن أبـي ســريج عــن الكســائي. ينظــر: مختصــر يف شــواذ 

ــرآن ــهالق ــن خالوي ــراءات ؛)٣٨(ص ، اب ــب الق ــرانوغرائ ــن مه ــب ؛)٣١١(ص ، اب   ، والمحتس

ــي ــن جن ــألداء، ؛)١/٢٠٨( اب ــامع ل ــدَّ  والج ــوجيز ؛)٣/٩٤ل (المع ــرر ال ــةوالمح ــن عطي  ، اب

 ).٢/٧١١( ، النوزاوازيوالمغني ؛)١/٥٣٣( ، ابن الجوزيوزاد المسير ؛)٢/١٧٤(

 ).١/٢٠٨( ، ابن جنيينظر: المحتسب   )٣(

 =نه، واألعمش، ونعيم بن يحيى عنه، والنخعـي،، وعكرمة عوهي أيًضا قراءة: ابن عباس    )٤(
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١١٤  

م، و(الطاغوِت) مضاف إليه مجرور التوجيه: م وُنوَّ  .)١(جمع (عابد) مثل: ُصوَّ

* * * 

 .المطلب الثالث: سورة األنعام* 

 .)٢(ح الهمزةبفت ]٩٦[األنعام: }فالق األَصباح{ :قرأ أيوب

 .)٣(رادبْ فال وُبْرد وأَ قْ جمع ُصْبح نحو: ُقْفل وأَ  التوجيه:

* * * 

 .المطلب الرابع: سورة األعراف* 

َ�  :قرأ أيوب
َ

� �ِۡ�
ۡ
�
َ
َ�� َر��َ�� َو�

ۡ َ
�ۡ�

َ
� �ۡ

�
� �ِ�

َ
� 
ْ
�ا

ُ
��
َ
�  :٤(]١٤٩[األعراف(. 

                                           
  ، وغرائـب القـراءات ؛)٤٨٢(ص قطـرب ،وزيد بن علي، وابـن مقسـم. ينظـر: معـاين القـرآن=

 ، الروذبـــاريوجـــامع القـــراءات ؛)٥/٢٧٣( ، الهـــذليوالكامـــل ؛)٣١٩(ص ابـــن مهـــران

 ؛)١/٢٣٠( ، الكرمــاينوشــواذ القــرآن ؛)٢/٢١٣( ، ابــن عطيــةوالمحـرر الــوجيز ؛)٢/٤٩٣(

 ).٧٢٤-٢/٧٢٢( ، النوزاوازيوالمغني ؛)١/٥٦٤( ، ابن الجوزيوزاد المسير

 ).١/٤٤٩( ، العكربيينظر: إعراب القراءات الشواذ   )١(

، والحسـن، وعيسـى بـن عمـر الثقفـي، وأبـي رجـاء، وهي أيًضا قراءة: ابن مسعود، وأنـس    )٢(

 ، ابن خالويـهيف شواذ القرآن وأبي حيوة، وأبي مجلز، واألعمش، والجحدري. ينظر: مختصر

ــــن مهــــرانوغرائــــب القــــراءات ؛)٤٥(ص  ، األهــــوازيومفــــردة الحســــن ؛)٣٥٠(ص ، اب

 ؛)٢/٥٨( ، ابـن الجـوزيوزاد المسـير ؛)٢/٣٢٥( ، ابـن عطيـةوالمحرر الوجيز ؛)٢٢٢(ص

 ).٥/٥٩( ، السمين الحلبيوالدر المصون ؛)١/٢٥٧( ، الكرماينوشواذ القرآن

 ).٥/٥٩( ، السمين الحلبينينظر: الدر المصو   )٣(

 ، الشـهرزوري: حمـزة والكسـائي وخلـف. ينظـر: المصـباح- مـع أيـوب -قرأ هبا من العشـرة    )٤(

 ).٢/٢٧٢( ، ابن الجزريوالنشر ؛)٥/٤٦٥( ، السمين الحلبيوالدر المصون ؛)٣/٣٥١(
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١١٥ 

ــوإن كــان عــن  ،ألنــه حاضــر ؛ لخطــاب اهللا تعــالىدلــيًال  التوجيــه: ا. العيــون غائًب

 .)١((ربَّنا) على النداءونصب 

 .)٢()َفْيعالٍ (على وزن  ]١٦٥[األعراف: }َبْيآسٍ { :قرأ أيوب

 .)٣(»مثل: َخْيفاق« قال العكربي: التوجيه:

 .)٤(خفيفة الراء ]١٨٩[األعراف: }َفَمَرْت به{ :قرأ أيوب

 .)٥(فيما أصاهبا، أهو حمل أو مرض؟أي: شّكت من الِمـرية،  التوجيه:

* * * 

 .المطلب الخامس: سورة الرعد* 

 .)٦(بإسكان الدال ]١٧[الرعد: }رهابقدْ { :أيوب قرأ

                                           
 ).١٦٤(ص ابن خالويه ،ينظر: الحجة   )١(

، وزريق وابن نبهان وابن مجالد وعصمة وأبي بكـر ، وعاصموهي أيًضا قراءة: ابن عباس    )٢(

، وسوق العروس ؛)٤/٢٧٤( ، الهذليكلهم عن عاصم، وأبي رزين، والحسن. ينظر: الكامل

 ، ابــن الجــوزيوزاد المســير ؛)٢/٥٦٧( ، الروذبــاريوجــامع القــراءات ؛)٣/٢٤٤( الطــربي

 ).٢/٨٦٣( ، النوزاوازيوالمغني ؛)١/٢٩٩( ، الكرماينوشواذ القرآن ؛)٢/١٦٤(

 ).١/٥٧٠( ، العكربيينظر: إعراب القراءات الشواذ   )٣(

  ، ، وأبـي العاليـة، ويحيـى بـن يعمـر. ينظـر: غرائـب القـراءاتوهي أيًضا قراءة: ابن عبـاس    )٤(

 ، أبـــو حيـــانوالبحـــر المحـــيط ؛)٢/٨٦٩( ، النـــوزاوازيوالمغنـــي ؛)٤٠١(ص ابـــن مهـــران

 ).٥/٥٣٣( ، السمين الحلبيوالدر المصون ؛)٥/٢٤٦(

 ).١٢/٦٢١لثعلبي (ا والبيان، ينظر: الكشف   )٥(

وهي أيًضا قراءة: أبي عمرو يف عدة روايات عنه، ويعقوب يف عدة روايات عنه، وزيد بن علي،    )٦(

 =والحسن، والمطوعي عن األعمش، وابن جبير، واألشهب العقيلي، وأبي العالية، وابـن يعمـر.
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١١٦  

 .)١(فتح الدال وسكوهنا لغتان التوجيه:

* * * 

 .المطلب السادس: سورة اإلسراء* 

قكمغَ فيُ { :أيوب قرأ  .)٢(د الراءين وتشديبالياء وفتح الغَ  ]٦٩[اإلسراء: }رِّ

ي بالتضعيفمن: (َغّرَق)  التوجيه:  .)٣(ُعدِّ

* * * 

 .المطلب السابع: سورة الكهف* 

   :قرأ أيوب
ٞ
ُۥ �َِ�� �� �

ُ
�َ� �ۡ

َ
 .)٤(بالياء ]٤٣[الكهف:  َو�

 .)٥(ألن تأنيث (الفئة) مجاز، وحّسن التذكيَر الفصُل التوجيه: 

                                           
ــرآن= ــواذ الق ــر يف ش ــر: مختص ــن ينظ ــه، اب ــراءات ؛)٧١(ص خالوي ــب الق ــرانوغرائ ــن مه  ، اب

وشـواذ  ؛/أ]١٢٣[ ، المرنديوقرة عين القراء ؛)٤/٣١١ألندرابي (ا ،واإليضاح ؛)٤٩٨(ص

 ، النـوزاوازيوالمغنـي ؛)٢/٤٩١( ، ابـن الجـوزيوزاد المسـير ؛)١/٤٠٤( ، الكرماينالقرآن

)٣/١٠٥٨.( 

 .)١/٧٢٥( ، العكربيينظر: إعراب القراءات الشواذ   )١(

ــادة. ينظــر: المحــرر الــوجيز   )٢( ــي الجــوزاء، والحســن، وأبــي رجــاء، وقت   ، وهــي أيًضــا قــراءة: أب

 والجـــامع ألحكــام القـــرآن، ؛)٣/٣٩( ، ابـــن الجــوزيوزاد المســير ؛)٣/٤٧٢( ابــن عطيـــة

 ).١٠/٢٩٣القرطبي (

 ).٧/٨٣( ، أبو حيانينظر: البحر المحيط   )٣(

 ، الشـهرزوريمـزة والكسـائي وخلـف. ينظـر: المصـباح: ح- مـع أيـوب -قرأ هبا من العشـرة    )٤(

 ).٢/٣١١( ، ابن الجزريوالنشر ؛)٧/١٨١( ، أبو حيانوالبحر المحيط ؛)٣/٥٣٣(

 ).٧/٤٩٨( ، السمين الحلبيوالدر المصون ؛)٧/١٨١( ، أبو حيانينظر: البحر المحيط   )٥(
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١١٧ 

   :قرأ أيوب
ٗ

��ُ
ُ
�  :١(بضم القاف والباء ]٥٥[الكهف(. 

 .)٢()صمُ قُ (: )يصمِ قَ (لك يف جمع يل) كقوبِ جمع (قَ  التوجيه:

* * * 

                                           
 ، الشــهرزوريالمصــباحعفــر والكوفيــون. ينظــر: ج أبــو: - أيــوب مــع - قــرأ هبــا مــن العشــرة   )١(

 ).٢/٣١١( ، ابن الجزريوالنشر ؛)٧/١٩٤( ، أبو حيانوالبحر المحيط ؛)٣/٥٣٥(

 ).٢٢٦(ص ، ابن خالويهينظر: الحجة يف القراءات السبع   )٢(
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 الخاتمة

 

 ويف ختام هذا البحث أذكر أبرز ما توصلُت إليه من نتائج وتوصيات:

 أبرز النتائج:* 

ختياين  -١  روايات عدة يف حروف القرآن. وردْت عن أيوب السَّ

 لم يشتهر أيوب بمروياته يف حروف القرآن. -٢

السـختياين مـن أول سـورة الفاتحـة إلـى آخـر  بلغ عدد القراءات المروية عن -٣

 ) قراءة شاذة.١٥سورة الكهف والتي وقفُت عليها: قراءتان متواترتان، و(

: -  التي نسبها المؤلِّفون أليوب مجرًدا - بلغ عدد القراءات المشكوك يف نسبتها  - ٤

 ) قراءة.١١(

 لم ينفرد أيوب السختياين بقراءة. -٥

 أبرز التوصيات:* 

 .استقصاء جميع َمن وردْت عنهم الرواية يف حروف القرآنجمع و -١

جمــع مرويــات الصــحابة والتــابعين ممــن وردْت عــنهم روايــات يف حــروف  -٢

 القرآن.

 نسبة القراءات المتواترة لمن قرأ هبا من الصحابة والتابعين. -٣

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

هــ)، تحقيق: محمد السيد عـزوز، عـالم ٦١٦ي (ت:البقاء العكرب أبو ،إعراب القراءات الشواذ - 

 هــ.١٤١٧ عام ،٤ط بيروت،  :الكتب

هـــ)، تحقيـق: عبـدالمنعم خليـل ٣٣٨جعفر أحمد بن محمـد النحـاس (ت: أبوإعراب القرآن،  - 

 هـــ.١٤٢١ عام بيروت، :إبراهيم، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية

ــراءات،  -  ــاح يف الق ــواإليض ــدرابي (ت: أب ــر األن ــي عم ــن أب ــد ب ــداهللا أحم ــق: ٤٧٠عب ـــ)، تحقي   هـ

   عـــام ،١ط المملكـــة العربيـــة الســـعودية،  :د.خالـــد حســـن أبـــو الجـــود، دار األوراق الثقافيـــة

 هــ.١٤٣٩

هــ)، تحقيق: صدقي ٧٤٥حيان محمد بن يوسف األندلسي (ت: أبوالبحر المحيط يف التفسير،  - 

 .ـه١٤٢٠ امع بيروت، :محمد جميل، دار الفكر

العبـاس أحمـد بـن عمـار المهـدوي  أبوالتحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل،  - 

هـــــ)، تحقيـــق: دار الكمـــال المتحـــدة، إصـــدارات وزارة األوقـــاف والشـــؤون ٤٤٠(ت: نحـــو

 هــ.١٤٣٥ عام ،١ط دولة قطر،  :اإلسالمية

هــ)، ٧٤٢حمن بـن يوسـف، المـزي (ت:هتذيب الكمال يف أسماء الرجال، يوسف بـن عبـد الـر - 

 هــ.١٤٠٠، عام ١ط بيروت،  :تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة

هــ)، طبـع بإعانـة وزارة المعـارف ٣٥٤حمد بن حبان بن أحمد التميمي الُبسـتي (ت:م الثقات، - 

المعـارف للحكومة العالية الهندية تحت مراقبة: الدكتور محمـد عبـد المعيـد خـان مـدير دائـرة 

 هــ.١٣٩٣ عام ،١ط حيدر آباد الدكن الهند،  :العثمانية، دائرة المعارف العثمانية

معشــر عبــدالكريم بــن عبدالصــمد الطــربي  أبــوجــامع أبــي معشــر المعــروف بســوق العــروس،  - 

رسائل دكتوراه، بقسم القراءات، كلية الدعوة وأصـول الـدين، جامعـة  ةهــ)، مجموع٤٧٨(ت:

 هــ.١٤٣٥-١٤٣١ عام لمكرمة،أم القرى بمكة ا
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حنان  هــ)، تحقيق: د.٤٨٩ا سنة (بكر محمد بن أحمد الروذباري، كان حي�  أبوجامع القراءات،  - 

ــل  ــداللطيف جمي ــن عب ــع بتمويــل مــن كرســي الشــيخ: يوســف ب ــدالكريم العنــزي، ُطب بنــت عب

 هــ.١٤٣٨ عام ،١ط المدينة المنورة،  :للقراءات بجامعة طيبة

هـــ)، تحقيـق: أحمـد ٦٧١عبـداهللا محمـد بـن أحمـد القرطبـي (ت: أبـوحكام القرآن، الجامع أل - 

 هــ.١٣٨٤ عام ،٢ط القاهرة،  :الربدوين، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصري

ل  -  ل، موســـى بـــن الحســـين المعـــدَّ الجـــامع ألداء روضـــة الحفـــاظ المعـــروف بروضـــة المعـــدَّ

لجود، طبع بتمويل مـن كرسـي الشـيخ: يوسـف هــ)، تحقيق: د. خالد حسن أبو ا٥٠٠(ت:نحو

 عام ،١طبيروت،  :المدينة المنورة، دار ابن حزم :بن عبداللطيف جميل للقراءات بجامعة طيبة

 هــ.١٤٣٦

هــ)، تحقيـق: د. عبـد العـال ٣٧٠لحسين بن أحمد بن خالويـه (ت:االحجة يف القراءات السبع،  - 

 هـ.١٤٠١ عام ،٤ط بيروت،  :سالم مكرم، دار الشروق

العبـاس أحمـد بـن يوسـف المعـروف بالسـمين  أبـوالدر المصـون يف علـوم الكتـاب المكنـون،  - 

 دمشق. :هــ)، تحقيق: د. أحمد محمد الخراط، دار القلم٧٥٦الحلبي (ت:

ـــداهللا اآل -  ـــن عب ـــود ب ـــاين، محم ـــبع المث ـــيم والس ـــرآن العظ ـــير الق ـــاين يف تفس ـــي روح المع لوس

ــدا١٢٧٠(ت: ــي عب ــق: عل ـــ)، تحقي ــةهـ ــب العلمي ــة، دار الكت ــروت،  :لباري عطي ــام ،١ط بي  ع

 هــ.١٤١٥

هـــ)، تحقيـق: ٥٩٧الفرج عبدالرحمن بن محمد الجـوزي (ت: أبوزاد المسير يف علم التفسير،  - 

 هــ.١٤٢٢، ١ط بيروت،  :عبدالرزاق المهدي، دار الكتاب العربي

ـ)، تحقيـق: مجموعـة مـن هـ٧٤٨سير أعالم النبالء، محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي (ت: - 

 هــ.١٤٠٥، ٣ط المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، 

هـــ)، تحقيـق: ٥٦٠شواذ القرآن واختالف المصاحف، محمد بن أبي نصـر الكرمـاين (ت: بعـد - 

 هــ.١٤٣٦ عام ،١ط مصر،  :أ.د. الموايف الرفاعي البيلي، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع

تحقيـق: هــ)، ٨٣٣(ت: بـن الجـزري اية النهاية يف طبقات القراء، محمد بن محمد بن يوسفغ - 

 .هـ١٣٥١مكتبة ابن تيمية، عني بنشره ألول مرة عام برجسرتاسر، 
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غرائب القراءات وما جاء فيها من اختالف الرواية عن الصحابة والتـابعين واألئمـة المتقـدمين،  - 

هـــ)، تحقيـق: بـراء بـن ٣٨١ين المعـروف بـابن مهـران (ت:بكر أحمد بن الحسـين األصـفها أبو

 جامعـة أم القـرى بمكـة المكرمـة، كلية الدعوة وأصـول الـدين، ،هاشم األهدل، رسالة دكتوراه

 هــ.١٤٣٩ -ـ ه١٤٣٨ عام

 ،١ط هــ)، دار ابن كثير، ودار الكلـم الطيـب، ١٢٥٠فتح القدير، محمد بن علي الشوكاين (ت: - 

 هــ.١٤١٤ عام

هــــ)، تحقيــق: مـروان العطيــة، ومحســن ٢٢٤عبيـد القاســم بــن سـالم (ت: أبــوضـائل القــرآن، ف - 

 هــ.١٤١٥ عام ،١ط بيروت،  - دمشق :خرابة، ووفاء تقي الدين، دار ابن كثير

ــراءات،  -  ــراء يف الق ــين الق ــرة ع ــوق ــخة  أب ــوط نس ــدي، مخط ــد المرن ــن محم ــراهيم ب ــحاق إب إس

 قراءات).١٣٣٢/١٣٣٧Eا، تحت رقم ((اإلسكوريال) بمدينة مدريد بأسباني

ـــ)، ٤٦٥القاســم يوســف بــن علــي الهــذلي (ت: أبــوكتــاب الكامــل يف القــراءات الخمســين،  -  هـ

تحقيــق: أ.د. عمــر يوســف حمــدان، وتغريــد محمــد حمــدان، ُطبــع بتمويــل مــن كرســي الشــيخ 

 هــ.١٤٣٦ عام ،١ط المدينة المنورة،  :يوسف بن عبداللطيف جميل للقراءات بجامعة طيبة

هـــ)، تحقيـق: ٣١٦بكر عبداهللا بن سليمان بن األشعث السجسـتاين (ت: أبوكتاب المصاحف،  - 

 هــ.١٤٢٣ عام ،١ط مصر،  :محمد بن عبده، دار الفاروق الحديثة

هـــ)، تحقيـق ٤٢٧إسحاق أحمد بن محمد الثعلبـي (ت: أبوالكشف والبيان عن تفسير القرآن،  - 

 هــ.١٤٣٦ عام ،١ط المملكة العربية السعودية،  :فسيرمجموعة من المحققين، دار الت

ــا،  -  ــب يف تبيــين وجــوه شــواذ القــراءات واإليضــاح عنه الفــتح عثمــان بــن جنــي  أبــوالمحتس

 عـام المجلـس األعلـى بـوزارة الشـؤون اإلسـالمية،-هــ)، وزارة األوقـاف ٣٩٢الموصلي(ت:

 هــ.١٤٢٠

هــ)، ٥٤٢محمد عبدالحق بن غالب بن عطية (ت: وأبالمحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز،  - 

 هــ.١٤٢٢ عام ،١ط بيروت،  :تحقيق: عبدالسالم عبدالشايف محمد، دار الكتب العلمية

 القاهرة. :مختصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع، ابن خالويه، مكتبة المتنبي - 
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ــواهر،  -  ــراءات العشــر الب ــوالمصــباح الزاهــر يف الق ــهرزوري  أب ــن الحســن الش ــارك ب الكــرم المب

ــع٥٥٠(ت: ــر والتوزي ــارة للنش ــري، دار الحض ــعيد الدوس ــن س ــراهيم ب ــق: أ.د. إب ـــ)، تحقي  :هـ

 هــ.١٤٣٨، ١ط الرياض، 

مصــطلح اإلشــارات يف القــراءات الزوائــد المرويــة عــن الثقــات، علــي بــن عثمــان بــن القاصــح  - 

 هــ.١٤٢٧ عام ،١ط الوهيبي، دار الفكر،  هــ)، تحقيق: د. عطية بن أحمد٨٠١البغدادي (ت:

علي محمد بن المستنير قطرب، تحقيق: محمد لقريـز،  أبومعاين القرآن وتفسير مشكل إعرابه،  - 

-١٤٣٦ عـام بحث يف كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة الحاج لخضـر باتنـة،

 هــ.١٤٣٧

 عبـــد اهللا محمـــد بـــن أحمـــد الـــذهبي ، أبـــوصـــارمعرفـــة القـــراء الكبـــار علـــى الطبقـــات واألع - 

 .ـه١٤١٧ ، عام١، ط دار الكتب العلمية، هـ)٧٤٨:ت(

المغني يف القراءات، لمحمـد بـن أبـي نصـر بـن أحمـد الـدهان النـوزاوازي، أحـد علمـاء القـرن  - 

المملكــة  :الســادس الهجــري، تحقيــق د. محمــود بــن كــابر الشــنقيطي، مــن إصــدارات (تبيــان)

 هــ.١٤٣٩ عام ،١ط ودية، العربية السع

هـــ)، تحقيـق: د. عمـار بـن أمـين ٤٤٦مفردة الحسن البصري، الحسن بن علي األهـوزاي (ت: - 

الددو، مجلة البحوث والدراسات القرآنية التي يصدرها مجمع الملك فهد لطباعـة المصـحف 

 .٣٠٣-١٦٧، صهــ١٤٢٧ عام الشريف، العدد الثاين، السنة األولى، رجب

)، ـهـ٨٣٣الخير محمـد بـن محمـد بـن يوسـف بـن الجـزري (ت: أبو القراءات العشر، النشر يف - 

 تحقيق: علي محمد الضباع، المطبعة التجارية الكربى، تصوير دار الكتاب العلمية.

* * * 
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 - El-Edhah Fī Al-Qira'at. Abu Abdullah Ahmed Ben Abī Omar El-Andrabi. (470H). 
Investigated by: Dr.Khalid Hassan Abo Al-Joud. (1st edition. K.S.A: Cultural 
Paper House, 1439 H). 

 - Fadael Al- Qur'ān. Abo Obeid Alqassim Ben Slam. (Date:224H). Investigated by 
Marwan Alattia, Mohsen Kharabah and Wafaa Taqi El-Deen. (1st 
edition.Damascus-Beirut:Dar Ibn Katheer,1415H). 

 - Fath Alkadeer. Muhammed Ben Ali Alshawkai. (1st edition. Dar Ibn Katheer and 
Dar alkalim Altaeib, 1414H). 

 - Gamaa Abī Mashar that is known by Swaq Al-Arws. Abu Maashir Abd El-Karim 
Ben Ben Abd El-Samud Al-Tabri. (Date:478H). collections of doctorate papers at 
the department of Readings,Faculty of Fundamentals of Religion,Om El Kora 
University. (Makkah:1431-1435H). 

 - Gammaa Adaa Rawdh El-Hofaz that is known by Rawdh Al-Moadil. Mūsā Ben 
Al-Hussien Al-Moadil. (About 500H). Investigated by Dr: Khalid Hassan Abo Al-
Joud. Printed by funding from Korsi Sheikh:Youssef Ben Abd El-Latif Jameel for 
readings in Taibah University:Al-Madinah Al-Munawwarah. (1st edition. 
Beirut:Dar Ibn Hazm,1436H). 

 - Gammaa Al-Qira'at. Abu Bakr Muhammed Ben Ahmed El-Rozbari. He was alive 
in 489H. Investigated by Dr.Hanan Bint And El-Karim Al-Anzi. It was printed by 
funding from Korsi of Sheikh Youssef And El-Latif Jameel for readings in Taibah 
University. (1st edition. Al-Madinah Al-Munawwarah,1438H). 

 - Ghait elnehaia Fī Tabakat Alkoraa. Muhammed Ben Muhammed Ben Youssef 
Ben Aljazari. (833H). Investigated by Prejestr Asr. (Ibn Taimaih bookshop, first 
published in 1351H). 

 - Gharaeb Alqira'at wa ma jaa Fehh men Ekhtelaf Alrewaih an alsahbah wa al 
tabaaen wa al a'aamah almotakdemeen. Abu Bakr Ahmed Ben Al-Hussien 
Alasfahani who is known by Ibn Mahran. (Date381H). Investigated by Baraa Ben 
Hashim Alahdal,decorate paper,Faculty of Calling and Fundamentals of Religion, 
Om El Kora, Makka. (1438H-1439H). 

 - ketab Alkamal Fī Alqira'at alkhamseen. Abo Alkassim Youssef Ben Ali Alhazli. 
(Date:465H). Investigated by professor Dr Omar Youssef Hamdan and Taghreed 
Mohamed Hamdan,printed by funding from Korsi of Sheikh Youssef Ben Abd El-
Latif Jameel for readings in Taibah University. (1st edition. Al-Madinah Al-
Munawwarah,1436H). 

 - Ketab almasahef. Abo Bakr Abd Ullah Ben Soliman Ben Alashaath Alsgestani. 
(Date:316H). Investigated by Mohamed Ben Abdo. (1st edition. Cairo:Dar 
Alfarouk Alhadithah,1423H). 
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 - Korat ein alkoraa Fī Al-Qira'at. Abo Issac Ibrāhīm Ben Mohamed Almarndi. 
Manuscript copy (elescoreal). Madrid city,Spain,under number (1332/1337E 
Qira'at). 

 - Maani Elquran wa Tafsīr Moshkil Ehrabh. Abo Ali Muhammed Ben mstaneer 
Kotrub. Investigated by:Mohammed Lakreez. (a research at Faculty of Social and 
Islamic Sciences,University of Alhaj Elakhadir Batman,1436H-1437H). 

 - Maarifat Alkoraa Alkkoubar ala Tabakat wa Aleasar. Abo And Ullah Mohamed 
Ahmed Alzahabi. (Date:748H). (1st edition. Dar Alkotob alelmia, 1417H). 

 - Mafradet Alhassan Albasri. Alhassan Ben Ali Alahwazi. (Date 446H). 
Investigated by Dr.Ammar Ben Amin Aldodo. Magazine of Ouranic researches 
and studies that are issued by King Fahd Complex For The Printing Of The Holy 
Qur'ān. (2nd edition,1st year, Rajab 1427H- page 167-303). 

 - Mostalh Alesharat Fī Alqira'at Elzwaa'd almarwia an ethekat. Ali Ben Osman Ben 
Elkaseh Alboghdadi. (Date:801H). Investigated by Dr.Attia Ben Ahmed 
Alwehebi. (1st edition. Dar El-Fikr,1427H). 

 - Mukhatasir Fī Shawaz Al-Qur'ān min Ketab Albadie. Ibn Khalawee. 
(Cairo:Elmotanbi Bookshop). 

 - Roh Almaani Fī Tafseer Al-Qur'ān alazeem wa sabee elmathani. Mahmoud Ben 
Abd Allāh Al-Alousy. (Date:1270H). Investigated by Ali Abd Albari Atria. (1st 
edition. Beirut,1415H). 

 - Seer Aa'Lam Alnoblaa. Muhammed Ben Ahmed Ben Osman Alzahbi 
(Date:748H). Investigated by:group of investigators under supervision of Sheikh 
Shu'aib Al-Arna'out. (3rd edition. Al-Risalah establishment, 1405H) . 

 - Shawaz Al-Qur'ān wa ekhetlaf almasahef. Mohammed Ben Abī Nasr Alkaramani. 
(Date:After 560H).Investigated by professor Dr: Almwafi Alrefaei Albeli. (1st 
edition. Egypt:Modern Bookshop for publishing and distribution, 1436H). 

 - Tahzeeb Alkamal Fī asmaa Elrejal. Youssef Ben Abd El-Rahman Ben Youssef, 
Al-Mozi. (Date:742H). Investigated by Dr.Bashar Awad Ma'arouf. (1st edition. 
Beirut: 1400H). 

 - Zād Almaseer Fī Elm Altafseer. Abo Alfaraj Abd El-Rahman Ben Muhammed 
Elgouzu. (596H). Investigated by And Elraziq Elmahdi. (1st edition. Beirut:Dar 
Elketab Alarabi 1422H). 
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