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 مميزات قراءة أبي عمرو بن العالء البصري
 

 أ. د. علي العوض عبد هللا() 
 مقدمة:

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا 

 وعلى آله وصحبه والتابعين.   محمد

لمااا نانااا قااراءة أبااي عماارو باان العااالء البصااري أ صاا  القااراءات 

وأصا ا القاراءات سا د القرآنية نما ذنر ال سايويي  اي اقاقااي  يال قااأ:ّ 

.  قاد ودادته هاال القاراءة (1)نا ع وعاصم، وأ صحها أبو عمرو والكسااييّ

الايوع واالنتشاار  اي أنحااء العاالم اقساالمي  يال ذنار ابان ال ازري  اي 

 ديثه عن انتشار هال القراءة  ي األمصار اقسالمية رواية عن ابن م اهد 
امسار بقاراءة أباي عمارو،   نهاا عن وهب بن دري ر قاأ: قااأ لاي شاعبة:ّ 

ستصير لل اس إس اداًّ. قاأ ابن ال زري معلاِّقاً على ما قاأ شعبة: وقد ص َّ 

مااا قالااه شااعبة ر مااه هللا اعااالى  ااالقراءة التااي عليهااا ال اااس اليااوم بالشااام 

 والح از واليمن ومصر هي قراءة أبي عمرو بن العالء،  ال اكاد ا د أ داً 

، شاصاااة  اااي ال ااار   وقاااد ي   اااوي  اااي  ره ِّاااهِّ يلقااان القااارآي إالَّ علاااى  خ

 .(2)األصوأ

وي أيَّ سا ياي  ويمك  ا أي نانر بعض آراء السال   اي هاال القاراءة: رأ

: يا رساوأ هللا قاد اشتل اا   بن عيي ة قاأ: رأيا رسوأ هللا  ي الم ام  قلاأ

اانه اااقمرني أي أقاارأ  قاااأ:  بقااراءة أبااي عماارو باان علاايَّ القااراءات  بقااراءة مخ

العالء. وعن عبيد القاسم بن سالم قاأ:  ادن ي شا اع بان أباي نصار ونااي 

 ي الم اام  عرتاا علياه أشاياء مان قاراءة أباي  صدوقاً قاأ: رأياأ ال بي 
 عمرو  ما ردا عليَّ إالا  ر ين: 

                                                
() معة القرآي الكريم والعلوم اقسالمية )السُّـوداي ـ أم درماي(.نايب مدير دا 

 .1/81دالأ الدين عبد الر من السيويي: اقاقاي  ي علوم القرآي، يبع عيسى الحلبي،  (1)

اء، يبااع مكتبااة ال ااان ي، مصاار،  (2) هااـ، 1351محمااد باان محمااد ال اازري: هايااة ال هايااة  ااي يبقااات القأاارَّ

1/539. 
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 [. 128]البقرة:      أ دهما:

أيضاااااااً بسااااااورة  ننسأأأأأأ  ها       واآلشاااااار:

 . (1)بقرةال

وقاااأ أ مااد باان   بااى  ااي إ اادق الروايااات: قااراءة أبااي عماارو أ اابا 

، هااي قااراءة قااريل وقااراءة الصااحابة . ويقاااأ إيَّ هاااروي (2)القااراءات إلاايا

الرشيد أمر أبا محمد اليزيدي أي يقرئ أوالدل بحرف أبي عمرو بن العالء، 

عاارض  . وقاااأ اليزيادي: ناااي أبااو عمارو قااد(3)وعلااى ذلاار بقولاه ل صااا ته
القراءات  قرأ من نى قراءة بق س ها وبما ي تار العرب ومما بلغه من لغاة 

 .(4)وداء اصديقه  ي نتاب هللا عزا ودىا   ال بي

ا أبو عمرو بن العالء  اسمه زباي إمام العربياة واققاراء ماع الزهاد  أمَّ

اء السبعة أنثر شيوشاً م ه، قرأ بمكة والمد ي ة والصدق والثقة، ليس  ي القأرَّ

والكو ة والبصرة على دماعة نثيرة، سمع أنس بن مالر وقرأعلى الحسان 
البصري وأبي العالية وسعيد بن دبير وعاصم بن أبي ال  ود وعباد هللا بان 

إسااحاق الحضاارمي واباان نثياار المكااي وعكرمااة مااولى اباان عباااس واباان 

محيصاان ونصاار عاان عاصاام ويزيااد باان القعقاااع الماادني ويحيااى باان يعماار 

  العدواني.

روق القراءة ع ه أيضاً دماعة نثيارة ما هم مشاهوروي مثاى أباي زياد 

األنصاري واألصمعي وعيسى بن عمر ويحياى اليزيادي وسايبويه وياونس 

بن  بيب، ونانا د اارل مىء بيا إلى السق ، وقاأ ع ه يونس بان  بياب 

الميال: لو قسام علم أبي عمارو وزهادل علاى م اة إنسااي لكاانوا نلهام علمااء 

ل ما هو عليه  وهللا لو رآل رسوأ هللا زهاداً   .(5)لسرا

                                                
 ق، ن س الص حة.المصدر الساب (1)

 .5عبد الر من بن إسماعيى أبو شامة: نتاب إبراز المعاني من  رز األماني، يبع البابي الحلبي، ص  (2)

 .84هـ، ص 1398م لة الضياء، العدد األوأ، يبع  كومة دبي، هي ة األوقاف والشؤوي اقسالمية،  (3)

اء الكبا (4) ر، احقيق داد الحق، يبعة دار الكتب الحديثة، مصر، شمس الدين بن عبد هللا الاهبي: معر ة القأرَّ

 .8ص 

اء للاهبي،  (5) اء، البن ال زري، 1/87مل ص عن معر ة القأرَّ  .1/288، ويبقات القأرَّ
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هاا ولما ن اأ قد نتباأ عن هال القراءة  ي البحل الاي قدمته من قباى 

وشر اأ  يه م ظومة البه ة ال ريادة لل شاقة ال ديادة  اي قاراءة أباي عمارو 
اباايان لااي ماان شااالأ هااال الدراسااة ممياازات نثياارة لهااال القااراءة عاان بقيااة 

يااة األشاارق شاصااة القااراءات الساابع، ولاام أقاا  ع ااد هااال القااراءات القرآن

سااأ هاال القاراءة  المميزات نثيراً إذ لم اكن موتع البحل، نماا أناي قاد درَّ

ل لبة نلية القرآي الكريم بقم درماي لعدد من الس ين، وظهرت لي مميازات 

لها أن اء القراءة المتكررة مقارنة مع رواية   ص وور ، وظهر لي دلياً 

هاااال القاااراءة مميااازات ا  ااارد بهاااا وا اااتص بهاااا دوي بقياااة القاااراءات أيَّ ل

 األشرق،  قد بيَّ اأ هال المميزات  ي نقاي، وهي: 
[ اشتصا هال القراءة بمسايى اقدهام الكبير ولم يقرأ به هيرل مان 1]

اء السبعة.   القأرَّ

[ أيَّ أبااا عماارو ناااي يميااى  يهااا إلااى الت  ياا  ويتاار  التثقيااى الاااي 2]

اء. قاااأ م اهااد  ااي الساابعة ع ااد استعراتااه ألقااواأ ي تاار ل هياارل ماان القأاارَّ

، يقااوأ:     الارواة عاان أبااي عماارو ع ااد قولااه اعااالى 

ّوهاا القوأ أشبه بماهب أبي عمرو ألناه ناي يستعمى  ي قراءاه الت  يا  

نثيراً نم يقوأ مرة أشرق  ي نهاية  ديثه والقوأ ما أشبرار به من أناه ناي 

لت  ي   ي قراءاه نلها، والدليى على إيثارل الت  يا  أنااه نااي يادهم يؤنر ا

مان الحاروف مااا ال يكااد يدهماه هياارل ويلايان الساانن ماان الهماز وال يهمااز 
 .(1)همزاين وهير ذلر

[ ولم يكن يلتزم الت  ي  اماماً  ي نى قراءاه بى ن دل أ ياناً ي تار 3]

ءاه بالتشديد واشتياارل لاه يحماى التثقيى ويكوي اشتيارل هاا ع دما اكوي قرا

 ودهاً  ي القراءة وعمقاً  ي اللغة ال يحمله الت  ي . 

[ ومن أبرز هال السمات التي امياِّز هاال القاراءة أيا أباا عمارو نااي 4]

اء نثيراً  ي  روف أدمعوا عليها  يل يقوأ علمااء القاراءات:  ي ال  القأرَّ

                                                
أ ماد باان موسااى باان العباااس باان م اهااد: نتااب الساابعة  ااي القااراءات، احقيااق شااوقي تااي ، يبااع دار  (1)

 .154المعارف بمصر، ص 
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وع ااد اوديااه القااراءة ن ااد قاارأ دمهااور الساابعة ناااا وقاارأ أبااو عماارو ناااا، 

 اشتيار أبي عمرو يحمى عمقاً  ي اللُّغة يكوي أنثر داللة على المع ى.

[ ا دل أ ياناً ي يار باين القاراءاين وذلار إذا نااي ناى وداه يقارأ باه 5]

يحمى مع ى  ي اللُّغة دديراً باالهتمام ع دل. و ي اشتيارل للقراءة  ي نى ما 

اء امسُّكاً باألنر والتزامااً باه، ودلياى ذلار ماا قالاه  ذنرنا ع ه ن دل أنثر القأرَّ
لوال أي ليس لي أي أقارأ إالَّ بماا قأاريء باه لقارأت  عن م ه ه  ي القراءة:ّ 

 ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 .  القراءة ع دل س ة متبعاة. قاأ الشايبي:(1)ناّا

 وما لقياس  ي القراءة مدشى

ملهاا هيارل مان [ أماأ إمالة محضة نلمة )ال َّااس( الم ارورة ولام ي6]

اء.   القأرَّ

[ وارال أ ياناً ي ال  الرسم العثماني الااي اا قاا المصاا   علياه 7]

،  يال اشتاار  اي قراءااه ودهااً ي اال  ماا (2) ي عدد من الكلمات القرآنياة
عليه الرسم  ي المصا   العثمانية، وبالر ي ال  رن اً من شاروي صاحة 

 القراءة قاأ ابن ال زري  ي ذلر:

 ونااااى مااااا وا ااااق ودااااه ال حااااو

 وصاااااا  إساااااا اداً هااااااو القاااااارآي

 و يثمااااااا ي تااااااى رناااااان أنبااااااا
 

 سااام ا تمااااالً يحاااويونااااي للر 

  هاااااااااال الثالناااااااااة األرنااااااااااي

 شاااااوذل لااااو أناااااه  ااااي الساااابعة
 

ونحن ـ إي شاء هللا اعالى ـ نقا   اي هااا البحال ماع هاال ال قااي التاي 
 ذنرناها عن مميزات هال القراءة ونقوأ مستعي ين باهلل:

 

 ام الكبير[ اقده1]

 
                                                

اء البن ال زري،  هاية ال هاية (1)  .1/290 ي يبقات القأرَّ

م ال ة الرسم العثماني  ي بعض المواتع ليسا مما ي  رد به أبو عمرو،  مما شول   يه الرسم العثماني  (2)

قراءة )السراي( و)سراي( أي ما وددا  ي القرآي، وهي قراءة ق بى من يريق ابن م اهد، وناا رويس، 

بالصاد ال الصة وو ق الرسام قارأ البااقوي. هااا اساتدرا  ا ضاى بكتابتاه مع أيَّ الرسم لهاين االسمين 

مشكوراً  ضيلة الشيخ/ أ مد محمد إسماعيى البيلي، وعزال إلى الحسن بان أ ماد بان الحسان الهماااني 

 565، وابن أبي ماريم )ت 2/403هـ، 1414هـ(  ي نتابه ّهاية االشتصارّ، يبعة 569الع ار )ت 

 هـ ]التحرير[..1414ت   ي ودول القراءات وعللهاّ، يبعة هـ(  ي نتابه: ّالمو
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الت  يا  ماان السامات البااارزة التاي امياااز قاراءة أبااي عمارو عاان بقيااة 

القراءات  يل إن ا ن د أبا عمرو يدهم من الحروف ما ال يكاد يدهمه هيرل 
ماان القااراء، ولهاااا  قااد اشتصااا هااال القااراءة بمسااايى اقدهااام الكبياار. قاااأ 

 الشايبي:

 الكبيااار وق باااه ودونااار االدهاااام
 

أبااااو عماااارو البصااااري  يااااه  

 اح ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال
 

إبااراز المعااانيّ مشاايراً إلااى اشتيااار أبااي عماارو  يقااوأ أبااو شااامة  اايّ 

لإلدهام الكبير: إيا مدار اقدهام الكبير على أبي عمرو  م ه أشا وإليه أس د 
اء السبعة  . (1)وع ه اشتهر من بين القأرَّ

ودوناار إهااراءّ  أي: شااا  ويقااوأ اباان القاصاا  شااار اً لهاااا البيااا:ّ 

و قيقة اقدهام أي اصاى  ر ااً ساان اً بحارف متحار   تصايارهما اقدهام. 

 ر اً وا داً مشدداً يرا ع اللسااي ع اه ارا اعاة وا ادة وهاو باوزي  ار ين. 

النه وق ب القوم سيدهم الااي  وق به أبو عمروّ: ق ب نى شيء مِّ قوله:ّ 

ياادور عليااه أماارهم، أي ماادار اقدهااام علااى أبااي عماارو وهااو م قااوأ عاان 

ساان واباان محيصاان واألعماال إالا أناااه اشااتهر عاان أبااي عماارو دماعااة نالح
  سب إليه  صار ق باً له يدور عليه نق ب الر ا، قوله  يه اح اال ... اح اى 

أبااو عماارو  ااي أماار اقدهااام ماان دمااع  رو ااه ونقلااه واال ت ااا  لااه يقاااأ: 

 .(2)ا ت ى  ي ناا أو بكاا وال اظم نسب اقدهام إلى أبي عمرو

ي صا بقراءة اقدهام الكبير ياي ة مان االمياال الااين وناي أبو عمرو 

لهم إلمام واسع باللُّغة مع المعر ة التامة بوداول القاراءات، و اي ذلار يقاوأ 

يار الااي  رِّ وناي أبو عمارو يقارئ بهاال القاراءة المااهر ال احه ابن ال زري:ّ 

 .(3)عرف ودول القراءات ولغات العربّ

ال شرّ ع د  ذنرل الشتيار أبي عمرو لإلدهام ويقوأ ابن ال زري  يّ 
الكبياار  ااي قراءاااه قاااأ أبااو عماارو باان العااالء: اقدهااام نااالم العاارب الاااي 

 ي ري على ألس تها وال يحس وي هيرل ومن شواهدل  ي نالم العرب:
                                                

 .61أبو شامة: إبراز المعاني، ص  (1)

 .33سرا  القارئ المبتدئ واانار المقرئ الم تهي ألبي القاسم علي بن القاص ، يبع دار ال كر، ص  (2)

بع المكتبة الت ارية محمد بن محمد ال زري: ال شر  ي القراءات العشر، إشراف علي محمد الضباع، ي (3)

 .1/276الكبرق، مصر، 
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 عشاايةً اخم ااى أي اكااوي  مامااة
 

 بمكااة يؤوياار السااتار المحاارم 
 

رف، ونماا إدشااأ الحارف  اي الحا واإلدغام فأي معنأاا اطالأيال ي 

 يقوأ ابن ال زري: الل ظ بالحر ين نالثاني مشداداً.

والكبير ماا نااي األوأ مان الحار ين  ياه متحرنااً ساواء أناناا مثلاين أم 
د ساااين أم متقااااربين، وسااامي نبياااراً لكثااارة وقوعاااه إذ الحرناااة أنثااار مااان 

السكوي، وقياى لتاقنيرل  اي إساكاي المتحار  قباى إساكانه وقياى لماا  ياه مان 

 .(1)الصعوبة

ا أ كام اقدهام الكبير    يَّ له شرياً وسابباً ومانعااً، وشاريه التقااء  أخمَّ

المدهم بالمدهم  ياه ش اااً، وأي يكاوي المادهم  ياه أنثار مان  ارف إذا نااي 

اقدهاااام مااان نلماااة نحاااو )شلقكااام(. وساااببه التماناااى والت اااانس والتقاااارب 

ي يت قااا ـ يع ااي واألنثااروي علااى االنت اااء بالتمانااى والتقااارب،  التمانااى أ
الحاار ين ـ م رداااً وصاا ة، نالباااء  اااي الباااء، والتاااء  ااي التاااء، وسااااير 

المتمانلين. والت انس أي يت قا م رداً ويت قاا صا ة نالاااأ  اي الثااء، والثااء 

 ي الظاء، والتقارب أي يتقاربا م رداً أو ص ة أو  يهماا نالاداأ ماع الساين 

 .(2)أو الشين

ا أي يكونا  ي نلمة أو نلمتين  ا ي ناناا  اي نلماة    ذا التقى المثالي   ما

 الم قوأ عن أبي عمرو  ي رواياة السوساي اقدهاام ولام يقاع مان ذلار  اي 

 ااي       القاارآي إالا  ااي نلمتااين وهمااا: 

 البقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارة، 

ا ما عداهما من باقي بااب        و  ي المدنر، وأما

هماه السوساي. و اي ذلار المثلين من نلمة مثى )دبااههم ووداوههم(  لام يد
 يقوأ الشايبي:

   اااي نلماااة ع اااه م اساااككم وماااا
 

ال   ساالككم وباااقي الباااب لاايس مغااوا
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ا إذا التقى المثالي  ي نلمتين بقي يكوي األوأ آشر نلمة والثاني أوأ  أما

نلمة اليها  ال بأدا من إدهام الحرف الاي وقع أوالً  ي الحارف الثااني إذا لام 
ل وع وقع  ي القرآي  ي سبعة عشر  ر اً وأمثلتهاا: يكن ه الر مانع، وهاا ا

)يقاي يوم، ال قبى لهم، يبتغ هير، الار يم ملار، إنار ن اا، الشاونة اكاوي، 

نصااايب بر مت اااا،  ياااه هااادق، نحااان نساااب ، شاااهر رمضااااي، شاليااا   اااي 

األرض، ال اس سكارق، الع او وأمار، يباع علاى،  يال نق تماوهم، ال كاا  

 .(1) تى، الرزق قى(

 يشير الشايبي بقوله:  وإلى هاا

 وما ناي من مثلاين  اي نلمتيهماا
 ناايعلم مااا  يااه هاادق ويبااع علااى

 

  ااال بأاادَّ ماان إدهااام مااا ناااي أوال 
 قلااااوبهم والع ااااو وأماااار امااااثال

 

وودهه يلب الت  ي  ويعلاى لهاا صا ب إباراز المع اى بقولاه: وإناماا 

نسين والمتقاربين  علا العرب ذلر يلباً لل  اة لما نقى التقاء الحر ين المت ا

 .(2)على ألس تهم

 [ اقدهام الصغير2]

 
إدهام الحروف السوانن  يما  اقدهام الصغير نما يقوأ ابن القاص :ّ 

قاربها وهو ما ناي الحرف المدهم م ه سان اً.  مااهب أباي عمارو  اي هااا 

اء. ويتضاا  ذلاار دلياااً  ااي  الباااب إدهااام  ااروف لاام ياادهمها هياارل ماان القأاارَّ

ا  ماهباه الحديل عن  إدهام )ذاأ إذ وداأ قد وااء التقنيل( ويمك  ا أي نوتاِّ

 ي هاا الباب بما ورد  يّ  رز األمانيّ للشايبي وشاار ها ابان القاصا  

 مع االشتصار.

 عن ذلر مقدماً قدهام هال الحروف:  (3)يقوأ الشايبي
 سااااااااقذنر أل اظاااااااااً اليهااااااااا  رو هااااااااا

  ااااااادونر إذ  اااااااي بيتهاااااااا و رو هاااااااا

انه  أسمي وبعد الاواو اسامو  اروف مخ سق

 باالظهااار واقدهااام اأااروق واأ ااتال 

ااااااالال  وماااااا بعااااااد بالتقييااااااد قأاااااادلأ مأ

ى  قااااابالاساااما  علاااى ساااايما ااااروق مأ
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  ااااااي داأ قااااااد أيضاااااااً وااااااااء مؤناااااال
 

 و ي هاى وباى  ا تاى بااه ر أ ايال
 

 نم يبدأ بـ )ذاأ إذ(:

 امشاااا زي ااب صاااأ دخلاهااا نخعاامه إذ

   ظهارهاااا أدااارق دوام نسااايمها
 

 سخميَّ دماأ واصاالا مان اوصاال 

ااال اا   دخ يَّااا قولااه واصِّ  وأظهاار رخ
 

اء  ي إدهام )ذاأ إذ( هال:  يقوأ ابن القاص  بعد اوتيحه لماهب القأرَّ

اء  ي  صى ذاأ إذ على نالث مرااب: م هم من أظهرها ع د  ّاوتي ، القأرَّ

 رو هاا السااتة، وهاام: نااا ع، واباان نثياار، وعاصاام، وماا هم ماان أدهمهااا  ااي 

تة، وهما: أبو عمارو وهشاام، وما هم مان أظهرهاا ع اد بعضاها  رو ها الس

ااا  وأدهاام  ااي بعضااها، وهاام: الكسااايي، وشلاا ، وشااالد، واباان ذنااواي.  قما

اا شلا   الكسايي وشالد   ناهما أظهراها ع د ال ايم وأدهماهاا  يماا بقاي، وأما
ا ابن ذنواي   ناه أدهم  ي    ناه أدهم  ي التاء والداأ وأظهر ع دما بقي، وأمَّ

 .(1)الداأ وأظهر ع دما بقي

 و ي الحديل عن )داأ قد( يقوأ الشايبي: 
 وقااد ساااحبا ذياااالا تااا ا ظاااى زرناااب

 ً   اظهرهااااااا ن اااااام باااااادا دأا واتااااااحا

ااا    ـ(اااـروف وانِّ ااايهرخ )ذ(  ))وأدهااام )مأ تخ

 اباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى

اااارفِّ زي ااااا شااااالف  ومظهاااار    و اااي  خ
 

عخلاااااااالا    دلتاااااااه صااااااابال شاااااااايقاً ومأ

وأدهاااام  ااااي ور  تاااار ظماااا ي 

 وامااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتال

(لااااااااه وهااااااار اسااااااادال  )ز(وق )ظِّ

 نلكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال((

ال  هشاااااام  بصااااااد  ر اااااه ماااااتحما
 

اء  ااي إدهااام )داأ قااد( بعااد  يقااوأ اباان القاصاا  مل صاااً لماااهب القأاارَّ

اء  اي )داأ  )اوتاي ( القأارَّ ا صيله لهاا الباب واوتي  ماهب نى قارئ:ّ 

قد( على نالث مرااب: م هم من أظهرها ع د  رو ها الثمانياة باال شاالف، 

نثير، وعاصم. وم هم من أدهمهاا  اي  رو هاا الثمانياة، وهم: قالوي، وابن 

وهم: أبو عمرو، و مزة، والكسايي. وم هم مان أظهار ع اد بعضاها وأدهام 

  ي بعضها، وهم: ور ، وابن ذنواي، وهشام. 
اا ور    نااه أدهام  اي الضاااد وال ااء وأظهرهاا ع اد الساتة الباقيااة،  أما

ا ابن ذنواي   يا األ رف الثمانية ع دل  على نالث مراااب، م هاا أربعاة وأما
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أظهر ع ادها باال شاالف، وهاي: الساين، والصااد، وال ايم، والشاين، وم هاا 

نالنة أدهم  يها بال شالف، وهي: الضاد وال اء والااأ، وم ها  رف وا د 
ا هشام   ناه أظهر )قاأ لقد ظلمار( وأدهام  اشتل  ع ه  يه، وهو الزاي. وأما

 .(1) ي السبعة البواقي

ا عن  ذنر ااء التقنيل  يقوأ الشايبي: وأما

رق  ااا خاه زأ وأبهااادت سخااا ا نخغهااار صخ

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهِّ   ظخلهمِّ

   ظهااااااااارل دأرد نمتااااااااه باااااااادورل

ااودل  وأظهار نها  وا اار  سخايبأ دأ
ماه وأظهاااار راويااااه هشااااا ااااداِّ  م لهأ

 

ااالا    دمعاان وروداً بااارداً ع اار ال ِّ

ال  وأدهااااام ور  ظاااااا راً ومحااااااوا

لاااااالا  حخ ةً ومأ ااااارخ  زناااااي  و ااااايد عأصه

 و ي ودبا شل  ابن ذنواي ي اتال
 

اء  ااي هاااا الباااب بعااد اوتاايحه  ويل ااص اباان القاصاا  مااااهب القأاارَّ

 لماهب نى قارئ بقوله: 

اء  ي ااء التقنيل على ناالث مراااب: ما هم مان أظهرهاا  اوتي : القأرَّ

ع د دميع  رو ها، وهم: عاصم، وقاالوي، وابان نثيار. وما هم مان أدهمهاا 

ة، والكسااايي. وماا هم ماان  ااي  رو هااا ال ميااع، وهاام: أبااو عماارو، و مااز
 .(2)أظهرها ع د بعضها وأدهمها  ي بعضها، وهما: ور  وابن عامر

وممااا ذناار  ااي هاااا الباااب يتضاا  ل ااا ماااهب أبااي عماارو  ااي اقدهااام 

اء  الصغير،  هو قد أدهم نى هاا البااب باال اساتث اء ب االف هيارل مان القأارَّ

 ً أشارق مماا يؤياد ل اا  والرواة الاين ن دهم يدهموي أ ياناً ويظهاروي أ ياناا

القاعدة التي ذنرناها من قبى أيَّ أبا عمرو يدهم مان الحاروف ماا ال يدهماه 

 ويميى  ي قراءاه هالباً إلى الت  ي  الاي أصب  سمة بارزة لقراءاه. 

 

 [ إسكاي باريكم ويقمرنم3]
 

وماان هاااا الت  ياا  الاااي اشااتهرت بااه قااراءة أبااي عماارو ع ااد اااوالي 

وا اادة ن اادل يسااكان الحاارف إذا اوالااا الحرنااات، الحرنااات  ااي الكلمااة ال
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ويظهر ذلر  ي عدد من الكلمات  ي نتاب هللا وقد اهتم الشايبي بهاا الباب 

 وأ رد له  يزاً  ي م ظومتهّ  رز األماني ووده التهانيّ  يل يقوأ:

 وإساااااكاي بااااااريكم وياااااقمرنم لاااااه

  صااارنم أيضااااً ويشاااكرنم وناااموي
 

 وياااقمرهم أيضااااً وااااقمرهم ااااال 

 دليى عن الدوري م تلسااً داال
 

قااأ ابان القاصا : الهااء  اي لاه عاياد علاى أباي عمارو المتقادم الاانر، 

يع ي أيَّ إسكاي الكلم السا المانورة  ي البيتين ألبي عمارو ويرياد إساكاي 

الهمزة  ي باريكم  ي الموتعين وإسكاي الراء  يما بقي  يل وقع، ودملته 

اتع ويردف  ي ذلر قاايالً: نام أشبار ان ا عشر موتعاً، نم ي صى هال المو

أيَّ نثيراً ممن يوص  بال اللة من العراقيين روق عن الدوري االشتالس، 

 .(1)وهي الرواية ال يدة الم تارة وني ية االشتالس أي اقاي بثلثي الحرنة

يقوأ اقماام أباو زرعاة  اي نتاباه:ّ   اة القاراءاتّ ع اد  ديثاه عان 
اء  اااي نلماااة )بااااريك قااارأ أباااو عمااارو قاااوأ القأااارَّ م وياااقمرنم وي صااارنم(:ّ 

باالشتالس، و  ته  اي ذلار أنااه نارل نثارة الحرناات  اي الكلماة الوا ادة، 

يخ ع ه إسكاي الهمزّة وِّ  .(2)ورأ

ولم يسلم هاا الوده الاي اشتارل أبو عمرو وقارأ باه  اي هاال الكلماات 

 ماان إنكااار ال حااويين شاصااة ساايبويه الاااي ااهاام الااراوي بهااال القااراءة بعاادم

ااا الاااين ال يشاابعوي  الضاابو وعاادم التثبااا والظاان  ااي ال قااى  ياال قاااأ: وأما

 ي تلسوي اشتالساً يسارعوي الل اظ ومان نخامَّ قااأ أباو عمارو )إلاى بااريكم(. 

وياادأُّ علااى أنهااا متحرنااة وليسااا سااان ة... إلااى أي يقااوأ: وقااد ي ااوز أي 
 يسكا وا الحرف المر اوع والم ارور  اي الشاعر، ويضاي  واصا اً للاراوي

بعدم الضبو والظان  اي ال قاى: إيَّ الاراوي لام يضابو عان أباي عمارو ألنااه 

 .(3)اشتلس  ظن أناه سكان

ويوا ق ابن د ي سيبويه  ي إنكار هاال القاراءة ويصا  الاراوي بعادم 

اء بعد أيه ذنار  الدارية والضبو  يل قاأ  ي  ديثه عن االشتالس ع د القأرَّ

ونالر قوله عازَّ  بعض المواتع التي اشتلس  يها أبو عمرو الحرنة قاأ:ّ 
                                                

 .150المصدر السابق، ص  (1)

ة القراءات، لإلمام أبي زرعة عبد الر من بن محمد، احقيق سعيد األ غ (2) ، 3اني، مؤسسة الرسالة، ي/ أ َّ

 .97م، ص 1982هـ ـ 1402
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م تلساً هير ممكن نسار الهمازة  تاى دعاا      ودىَّ 

ذلر من ل   عليه احصايى الل اظ إلاى أي اداعاى أيا أباا عمارو نااي يساكان 

الهمزة، والاي روال صا ب الكتااب اشاتالس هاال الحرناة ال  اا ها البتاة، 
اء الااي ن روول ساان اً، ولام ياؤت وهو أتبو لهاا األمر مان هيارل مان القأارَّ

 .(1)القوم من تع  أمانة لكن أاوا من تع  درايةّ

إباراز المعاانيّ هاال القاراءة وامتاد  رواياة  وقد أنكار أباو شاامة  ايّ 

وروايااة العااراقيين عاان أبااي  االشااتالس قاااأ بعااد ذناار اقسااكاي وروااااه:ّ 

رنات عمرو: االشتالس، وهي الرواية ال يدة الم تارة،   يَّ اقسكاي  ي  

اقعراب لغير إدهام وال وق  وال اعتالأ م كار،   نااه علاى مضاادة  كماة 

زل سيبويه  ي ترورة الشعرّ  .(2)اقعراب، ودوَّ
وم ع المبرد أيضاً قراءة التسكين وزعم أيَّ قراءة أبي عمرو لحن، قاأ 

البحار المحايوّ ع اد  ديثاه عان االشاتالس  اي قولاه اعاالى   أبو  يااي  ايّ 

وم ع المبرد التسكين  اي  رناة اقعاراب قا      أ:ّ 

 .(3)وزعم أيَّ قراءة أبي عمرو لحنّ

وقد دا ع عن أبي عمرو  ي هال القاراءة دماعاة مان علمااء القاراءات 

وال حااو نااانر ماا هم: أبااا عماارو الااداني، واباان ال اازري، وأبااا شااامة، واباان 

اء.  شالويه، وأبا  ياي، وال را

عوا ع ه مودهين للقراءة به ومحت اين  هؤالء قد أدازوا اقسكاي ودا 

باقيَّ ذلار وارد  اي لغاة العارب.  اال راء قاد أدااز اقساكاي وقبلاه، دااء  اي 

بسااورة هااود مااا    ا سااير ال  اار الاارازي ع ااد قولااه اعااالى 

أداز ال راء إسكاي الميم األولى، وروق ذلر عان أباي عمارو وذلار  هّ: نصا

                                                
 .1/77عثماي أبي ال ت  باي د ي: ال صايص، احقيق محمد علي ال  ار، دار الهدق، بيروت،  (1)

 .231أبو شامة: إبراز المعاني، ص  (2)

نير الدين أبي محمد بن يوس  أبو  ياي: ا سير البحر المحيو، يبع م اابع ال صار الحديثاة، الريااض، أ (3)

 الساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعودية، 

1/206. 
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اً مر وعاااة وقبلهاااا نسااارة أيَّ الحرناااات اوالاااا  ساااك ا المااايم وهاااي أيضااا

 والحرناااااااااااااااااااااااااااااة التااااااااااااااااااااااااااااااي بعاااااااااااااااااااااااااااااادها تاااااااااااااااااااااااااااااامة 

 .(1)نقيلةّ

اانه أداااز اقسااكاي بعااد إنكااارل وامتااد  قااراءة  وماان شاارا  الشااايبية مخ

قاأ الشيخ  ي شر ه وقد نبا اقسكاي عن أباي  االشتالس، قاأ أبو شامة:ّ 
عمرو واالشتالس معااً ووداه اقساكاي أيَّ مان العارب مان ي تازئ ب  ادق 

األشاارق، وقااد عاازا ال ااراء ذلاار إلااى ب ااي اماايم وب ااي أسااد  الحاارنتين عاان

هم ي  وي مثى يقمرنم  يساكا وي الاراء لتاوالي  ّا وبعض ال  ديين، وذنر أيا

 الحرنات. 

وقد دا ع عن اقسكاي  ي قاراءة أباي عمارو اقماام ابان شالوياه واهاتم 

بتوديه هال القراءة واستشهد لها بقاوأ امارئ القايس،  يال يقاوأ  اي قولاه 

: روال اليزياادي عاان أبااي عماارو قسااكاي     لى اعااا

الهماازة  يااه، و ااي قولااه: )يااقمرنمه وي صاارنم( يسااكان ذلاار نراهيااة لتااوالي 

 الحرنات، يقوأ امرئ القيس: 
  ااااليوم أشاااربه هيااار مساااتحقبف 

 

 إنماااااااااً ماااااااان هللا وال واهااااااااى 
 

 أراد أشربأ  قسكن الباء ا  ي اً.

الس الهمازة والحرناة لماا و كى سايبويه عان هااروي: )بااريكم( بااشت

روال اليزيدي ع ه باقسكاي أليا أبا عمرو ناي يميى إلى الت  ي   يرق من 

 .(2)سمعه ي تلس بسرعة أناه أسكن

وعليه   يَّ القراءة باقسكاي صحيحة من ال ا ية العربية  هي لغة اميم 
وب اي أساد وبعاض ال  اديين، نماا أيا لهاا ودهااً  اي العربياة وماع ذلار نلاه 

 نما رواها الثقة.  بواها عن رسوأ هللان

ودا ع إمام ال ن ابن ال زري وأبو  ياي األندلسي عن هال القراءة قااأ 

اء الااااين نقلاااوا اقساااكاي  اااي )بااااريكم( قاااد نقلاااوا  إيَّ القأااارَّ ابااان ال ااازري:ّ 

                                                
 .17/214هـ، 1357، الم بعة البهية المصرية، 1محمد   ر الدين: الت سير الكبير، ي/ (1)

ة  ي القراءات السبع، لإلمام ابن شالويه الحسين بن أ مد، ا (2) ، 5حقيق د. عباد العااأ ساالم مكارم، ي/الحأ َّ

 .78م، ص 1990مؤسسة الرسالة، 
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االشتالس وليس مقبوالً أي يكونوا أساءوا السمع عن أبي عمرو  ي األولاى 

ثانية، هاا مما ال يشر  يه ذو لب وال يرااب  ياه ذو  هام، وال يسي ونه  ي ال
اء  وإذي  ااال ودااه الاهااامهم بضااع  الداريااة،  اا يَّ ماان ياازعم أيَّ أيمااة القأاارَّ

ي قلوي  روف القرآي من هير احقيق وال بصيرة وال اوقيا   قاد ظانا بهام 

 .(1)ما هم م ه مبرءوي وع ه م زهوي

و الاداني يقاوأ قااأ الاداني: وي قى ابان ال ازري قاوأ اقماام أباي عمار

ّواقسكاي أص ا  ي ال قى وأنثر  ي األداء، وهو الاي اشتارل وآشا باه. نامَّ 

اء ال اعمى  اي شايء مان  اروف القارآي علاى األ شاى  اي  قاأ: وأيمة القأرَّ

اللُّغة واألقيس  ي العربياة، باى علاى األنباا  اي األنار واألصا   اي ال قاى، 
يردها قيااس عربياة وال  شاو لغاة، أليا القاراءة  والرواية إذا نبتا ع دهم لم

 .(2)س ة متبعة يلزم قبولها والمصير إليهّا

وممن انتصر لقراءة اقسكاي عن أباي عمارو ودا اع ع هاا وذنار أنَّهاا 

نه روق اقسكاي هو أبصر ال ااس بالعربية وأدرق  من صميم العربية وأيَّ مخ

ال صايصّ البن د ي، وهو ال شيخ محماد علاي ال  اار، بها محقق نتاب:ّ 

 يل يقوأ معلقاً على ما ذهب إليه  ي ال عن  ي قراءة أباي عمارو وااهاام 

الااراوي لهااا بعاادم الدرايااة وهااو أبااو محمااد اليزياادي قاااأ: وهاااا الاااي روال 

الكتاب روال ال اراء أيضااً ورووا معاه اقساكاي، وممان روق اقساكاي أباو 
نه هو  ي القراءة وا لبصر بالعربية، ومثى أبي محمد محمد اليزيدي، وهو مخ

ما ناي ليأرمى ب سااءة السامع، وقاد روق أدق مان هااا عان أباي عمارو  قاد 

ذنر أيَّ أبا عمرو ناي يشم الهاء من )يهدي( وال ااء مان )ي صاموي( شاي اً 

 من ال ت  وهاا من الل   بمكاي. 

وقد أ ااض العلمااء  اي  ه قراءة اقسكاي ودا ع ع ها  يل قاأ:ّ  نم ودا

ي أيَّ العاارب قااد اعمااد لإلسااكاي ا  ي اااً وأيَّ اسااكين المر ااوع  ااي نحااو بيااا

)يشعرنم( لغة اميم وأسد، نم قاأ معقباً على ما قاله ابن د ي  يما  كال عن 

سايبويه  ااال ودااه لإلسااكاي ماان دهااة الداريااة، واباان د ااي  ااي ال عاان علااى 

                                                
 .2/214ابن ال زري: ال شر  ي القراءات العشر،  (1)

 .1/60المصدر السابق،  (2)
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 القاااراءة  اااي هااااا الماااوين ااااابع للمبااارد قبلاااه، وهاااال نزعاااة دانباااه  يهاااا

 .(1)اقنصاف

 اقسكاي الاي اشتارل أبو عمرو وقرأ باه هاو لغاة امايم وأساد وبعاض 

ن د، واميم من أ ص  القبايى العربية ويؤند ذلر ويروياه أباو العالياة  يال 

قرأ عليَّ رسوأ هللا  من نى شمسف ردى  اشتل وا  ي اللغة  رتي  يقوأ:ّ 

 .(2)قراءاهم نلهم،  كاي ب و اميم أعرب العربّ

عمرو من هال القبيلة،  هو اميمي األصى، وهو أدرق بلغة قومه،  وأبو

والعرباي ـ نماا يقولااوي ـ: سايد لغتااه، أتا  إلااى نااى هااا أيَّ هااال القااراءة 

 .  أشاها عن رسوأ هللا

ا أبو محمد اليزيدي الاي روق هال القراءة عن أبي عمرو  هو أ اد  أمَّ

ال حاة المشهورين، وماع هااا  األعالم البارزين  ي لغة العرب، نما أنَّه أ د

 قد اشتص ب قى هال القراءة عن أبي عمارو ونااي  اي إاقانهاا وداودة نقلهاا 

أبرز من روق عن أبي عمرو وأميزهم علاى نثارة الارواة ع اه  تاى قاالوا 

إنَّه ناي الغاية  ي قراءة أبي عمرو،  ما ناي لل حااة أيه يصا ول بعادم  ع ه:ّ 

يَّ وظي ته األولى التي عأرف بها واشاتهر الضبو والرواية وقد هاب ع هم أ

بهااا ماان بااين رواة أبااي عماارو علااى نثااراهم هااي الضاابو واألداء وصااحة 
 .(3)ال قى

 

 [ إسقاي إ دق الهمزاين المت قتين  ي الحرنة4]

 

وماان الممياازات التااي اشتصااا بهااا قااراءة أبااي عماارو إسااقاي إ اادق 

بهااا اقساقاي للهمازة الهمزاين المت قتين  ي الحرنة، وقد ان رد أباو عمارو 

اء السبعة اشتياراً للت  ي  الااي هاو سامة باارزة  اي قراءااه،  عن بقية القأرَّ
 قاأ الشايبي: 

                                                
عثماي أبي ال ت  بن د اي: نتااب ال صاايص، احقياق محماد علاي ال  اار، دار الهادق لل باعاة وال شار،  (1)

 )الهامل(. 1/72بيروت، 

 .1/45ر ال بري، ا سي (2)

اء،  (3)  .2/375انظر: ابن ال زري: يبقات القأرَّ
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 ً  وأسااقو األأولاااى  ااي اا اقهماااا معاااا

 ن اااا أخمرناااا ماااان الساااما إِّيَّ أوليااااا
 

 إذا نانتاا ماان نلمتاين  تااى العااال 

اااااال  أأول ااااار أناااااواع اا ااااااق ا ما
 

أبااو عماارو باان العااالء الهماازة  قاااأ اباان القاصاا   ااي شاار ه:ّ  اااف

األولااى ماان همزاااي الق ااع المت قتااين  ااي الحرنااة إذا االصااقتا بااقي اكااوي 

الهمازة األولاى  ااي آشار الكلمااة، والهمازة الثانياة  ااي أوأ الكلماة األشاارق، 

 .(1)وليس بي هما  ادزّ

ووداه  قاأ أبو شامة مودهاً لماا اشتاارل أباو عمارو  اي هاال القاراءة:ّ 

ي األولى واحقيق الثانية أيَّ ماهب أباي عمارو اقدهاام  اي القراءة  ي إسقا
المثلين ولم يمكان ه اا لثقاى الهمازة هيار مادهم  كيا  باه مشاداداً  عادَّأ إلاى 

 .(2)اقسقاي وانت ى به

وهاا اقسقاي للهمزة األولى الاي اشتص به أبو عمرو وان ارد ياه  اي 

 زات هال القراءة.قراءاه عن ساير القراءات القرآنية أصب  ميزة من ممي

وأمثلااة هاااا االا اااق بااين الهماازاين نمااا ورد  ااي بيااا اقمااام الشااايبي 

يكااوي بااال ت  مثااى: )داااءخ أمرنااا(، والكساار مثااى: )ماان السااماءِّ إِّي(، والضاام 

 مثى: )أولياءأ أأول ر(.
اء يساق وي األولاى عان  اء وال َّحاويين،  االقأرَّ وه ا  اشتالف باين القأارَّ

اا ال  حااة  ياروي أيَّ أباا عمارو ي  اا  األولاى مان المت قتاين أبي عمرو، وأمَّ

وهاا نقى علماء  والم تل تين دميعاً. قاأ أبو شامة مشيراً إلى هاا ال الف:ّ 

القااراءات عاان قااراءة أبااي عماارو ب سااقاي الهماازة، ناامَّ ماا هم ماان ياارق أيَّ 

الساااقِّ ة هااي األولااى، أليَّ أواشاار الكلاام محااى التغيياار، وماا هم ماان ي عااى 

قِّ ة هي الثانية، أليَّ الثقى بها  صى. والاي نقله ال حاة عن أبي عمارو السا

اء علااى شااالف مااا  كااال  أناااه ي  اا  األولااى ماان المت ااق والم تلاا ، والقأاارَّ

ال حويوي ع ه، ذلر أناهم يقولوي: الهمزاااي إذا التقتاا بحرناة وا ادة  اا ا 
 .(3)إ داهما من هير أي ا علها بين بينّ

                                                
 .70سرا  القارئ المبتدئ، البن القاص ، ص  (1)

 .104أبو شامة: إبراز المعاني، ص  (2)

 المصدر ن سه، والص حة ن سها. (3)
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اقسقاي للهمزة األولاى أو الثانياة  ا ي ناناا السااق ة ومما يتعلق بهاا 

األولى  المدا من قبيى الم  صى، وإي ناناا السااق ة الثانياة  الماد مان قبياى 

ومان  واياد هااا ال االف ماا يظهار  اي نحاو:  المتصى، قااأ ابان القاصا :ّ 

)داء أمرنا( من  كم المدا،   ي قيى الساق ة هي األولى ناي الماد مان قبياى 

 .(1)صى، وإي قيى هي الثانية ناي المدا من قبيى المتصىّالم  
وهاا الت  ي  الاي احدن ا ع ه وأصب  مميازاً لقاراءة أباي عمارو عان 

بقية قراءات القرآي الكريم ن د أباا عمارو أ يانااً ال ي تاارل وي تاار التثقياى 

ه شال اً لما عهدنا ع دل وعر  ال به ويكوي هاا التشديد الاي ي تارل ويقارأ با

يحمى ودهاً  ي القراءة وعمقاً  ي اللُّغة ال يحمله الت  ي  مع التزام القارئ 

ال يحيد ع ه، وأقرب ما وددنال يوت  هااا المع اى   باألنر عن رسوأ هللا
اة  اي  الحأ َّ  ي م العت ا لتوديه هال القراءة ما ذنرل ابن شالويه  ي نتابه:ّ 

يد مارة وباالت  ي  مارة  اي القراءات السبعّ،  يال قارأ أباو عمارو بالتشاد

  عى وا د ولكن  ي آيات م تل ة. 

        ااي قولااه اعااالى  ااي سااورة آأ عمااراي 

 قد قارأ نلماة )يأبشاار ( بالتشاديد بضاما اليااء ماع اشاديد  (2)  

الشين، والقاراءة األشارق ب ات  اليااء ماع الت  يا . قااأ ابان شالوياه: وهماا 

 والت  ي   سن مستعمى. لغتاي  صيحتاي، والتشديد أنثر 

امخ شاال  أباو عمارو أصاله    اا  قولاه        ي قيى: لِّ

ق باااين البشاااارة وال ضاااارة،  ماااا (3)    ،  قاااى: إيَّ أباااا عمااارو  ااارا

، ألناه (1)شداد  يه، ألناه من البشرق، وما سقو م ه الباء ش ا ه (4)صحبته الباء

                                                
 .87ابن القاص : سرا  القارئ المبتدئ، ص  (1)

 (.45سورة آأ عمراي، اآلية ) (2)

 (.23الشورق، اآلية ) سورة (3)

 .نبشرك بكلمةيقصد إذا اعدق بالباء نقوله اعالى  )4(
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ر ته بتصااري  الكاالم، من الحسن وال ضارة، وهاا من أدأا الدليى على مع

ّ ، والتشديد يقع  يما سرا وترا  .(2)هير أيَّ الت  ي  ال يقع إالَّ  يما سرا
 

اء  ي  روف أدمعوا على قراءاها5]  [ م ال ة القأرَّ

 

من المميزات التي امياِّز هال القراءة عن بقية قراءات القرآي الكريم أيَّ 

اء  اي  اروف أد ،  يال يقاوأ (3)معاوا عليهااصا بها نثيراً ما ي ال  القأارَّ

علماء القراءات: قرأ دمهور السابعة نااا وقارأ أباو عمارو نااا، ع اد بحث اا 

عن هاا االشتيار الاي ذهب إليه أبو عمارو واشتاارل ن ادل يحماى عمقااً  اي 
اللغة وأنثر داللة على المع ى، وع د ذلر ندر  سبب اشتيارل لهاال القاراءة 

اء  وأمثلة ذلر نثيرة  ي نتاب هللا اعالى،  مثالً التي شال   يها دمهور القأرَّ

                                                                                                               

 .      نقوله اعالى  )1(

ة  ي القراءات السبع، ص  (2)  .109ابن شالويه: الحأ ا

ان راد اقمام المقرئ  ي بعض المواتع بقاراءة ا اال  قاراءة دمياع األيماة اآلشارين أمار لام ي  ارد باه  (3)

اء  ي اقمام  أبو عمرو ابن العالء، بى يشارنه  يه أيمة آشروي،  مثالً اقمام ابن نثير شال  إدماع القأرَّ

[،  ا يَّ األيمااة التساعة قارأوا بر اع )آدمأ( علااى 37]البقارة:        قولاه اعاالى 

( على الم عولية، وقرأ ابن نثير ب صب )آدمخ( علاى الم عولياة، ور  اع )نلماات  ال اعلية ونصب )نلماتف

اى بكتابتاه مشاكوراً  ضايلة الشايخ/ أ ماد محماد إساماعيى البيلاي،  على ال اعلية(. هاا اعليق يياب ا ضَّ
 1/230، وابن أبي مريم، الموت ، 2/407وعزال إلى الهمااني الع ار  ي نتابه ّهاية االشتصارّ، 

 اي آياة البقارة هاال اشاتالف ]هي ة التحرير[. يقوأ  ضيلة الشايخ/ البيلاي: ّواشاتالف قاراءة ابان نثيار 

نحوي،  قد قرأ ب صب )آدم( وهو  ي قراءة هيرل مر وع، وقرأ بر ع )نلمات( وهاي  اي قاراءة هيارل 

اء،  قااااااااد قاااااااارأ قولااااااااه اعااااااااالى   م صااااااااوبة. وهااااااااا  مااااااااثالً آشاااااااار لم ال تااااااااه إدماااااااااع القأاااااااارَّ

               

تخهاا( [،   يَّ دميع القأرَّ 100]التوبة:         اء قرأوا )اخحتخها( ب صاب )اخحه

ا  ما عدا ابن نثير الاي قرأ:  تِّهخ نه اخحه بزيادة )من(  ارف ال ار، وارااب علاى    مِّ

، والموتا ، 2/510ودود  رف ال ار أيه يكاوي الظارف م اروراًّ. وأ الاه إلاى: هاياة االشتصاار، 

لسبعة التي نصَّ عليها الحديل ال بوي . نم قاأ: ّواالشتالف بين القراءات نحوياً أ د األ رف ا2/603

 الصحي ّ.
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قاأ ابن شالوياه:  (1)    ي قوله اعالى   ي سورة نو  

اء على دمع السالمة إالَّ أبا عمارو   نااه قارأل )ش ايااهم( علاى  ّإدماع القأرَّ

باى  (2)دمع التكثير وقاأ: إيَّ قوماً ن روا أل  س ة لام يكان لهام إالَّ ش ي اات

 ش ايا.

      أمثلة ذلر  ي سورة لقماي  ي قوله اعالى ومن 

            

قوله اعالى (3) اء  ي هال اآلية:ّ   ، قاأ ابن شالويه مودهاً الشتيار القأرَّ

ة لمن ر ع أناه ردل على )ما(   يقرأ بالر ع وال صب، والحأ َّ

( عليهاا أو اساتقن ه باالواو نماا قااأ      قبى دشاوأ )أيَّ

 
(4)) ة لمن نصب أنَّه ردل على اسم )أيَّ  .(5)، والحأ َّ

( بعاد اماام    ي قيى إيا شري أبي عمارو أي ير اع المع اوف علاى )أيا

،  قى   ته باالر أيا )لاو( احتاا  (6)     ال بر نقوله 

إلى داواب ياقاي بعاد االبتاداء وال بار،  كااي المع اوف عليهاا ناالمع وف 
( قبى امام شبرها، والدليى على ذلر أيَّ امام ال بر ها ه ا  ي قوله  على )أيا

                                                
 (.25سورة نو ، اآلية ) (1)

 أليا دمع المؤنل السالم من دمع القلة. (2)

 (.27سورة لقماي، اآلية ) (3)

 (.154سورة آأ عمراي، اآلية ) (4)

لبااقوي. انظار: ابان الصحي  أيَّ أبا عمرو لم ي  رد بهال القراءة،  هي قراءة يعقوب أيضاً، وقرأ باالر ع ا (5)

لهبأااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوي   هخ

 .2/615، وهاية االشتصار، 2/497هـّ: التانرة، 399ّت 

 (.32سورة ال انية، اآلية ) (6)
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، وهاااا أدأا دليااى علااى دقااة امييااز أبااي عماارو      

 .(1)ول ا ة  اقه للعربيةّ

نما أناا ن د أيَّ اقمام أبا زرعة أيضاً ي تم قوله بعد اوديهه لقراءة أبي 
وهاا من  اق أبي عمروّ  .(2)عمرو  ي هاا الحرف بقوله:ّ 

اء  ي  اروف أدمعاوا علاى قراءاهاا  اي قولاه  ومن أمثلة م ال ته للقأرَّ

 اعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالى  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي 

 

قرأ أباو (3)    سورة يوس :  ته:ّ  ، قاأ أبو زرعة  ي  أ َّ

تاااه ذنرهاااا اليزيااادي  قااااأ: يقااااأ:  عمااارو )وقلااان  اشاااا هلل( بااااألل ، و أ َّ

) اا   ) اشا ، و اشا لر(، وليس أل د من العارب يقاوأ: ) اشار(، وال

ااتهم أناهااا مكتوبااة  ااي المصااا   بغياار  لاار( وقاارأ الباااقوي ) ااا  هلل( و أ ا
 .(4)أل ّ

ولعلمه باللُّغة ومعر ته بها ن ادل أ يانااً ي ياار باين القاراءاين وذلار إذا 

ناي نى وده يقرأ به يحمى مع ى دديراً باالهتمام ع ادل ون اد هااا واتاحاً 

        ااااي قولااااه اعااااالى  ااااي سااااورة آأ عمااااراي: 

يقرأ بالياء والتاء واألمر  يهما قرياب، (5)  ، قاأ ابن شالويه:ّ 

 من قرأها بالتاء دعى ال  اب للحاترين وأدشى الغأياب  اي ال ملاة، ومان 

ه ال  اب إلى الغأيَّب وأدشى الحاترين  اي ال ملاة، ولهااا  قرأها بالياء ودا

 .(6)المع ى ناي أبو عمرو ي يار بي همّا

                                                
ة  ي القراءات السبع، ص  (1)  .286ابن شالويه: الحأ َّ

ة القراءات ألبي زرعة، ص  (2)  .567 أ َّ

 (.31سورة يوس ، اآلية ) (3)

ة القراءات ألبي زرعة، ص (4)  .359  أ َّ

 (.115سورة آأ عمراي، اآلية ) (5)

ة  ي القراءات، ص  (6)  .113ابن شالويه: الحأ َّ
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 لمة )ال ااس( الم رورة[ إمالة ن6]

 
من مميزات قراءة أباي عمارو أنااه أمااأ نلماة ال ااس الم ارورة إمالاة 

اء السابعة أنااه أمااأ هاال الكلماة  نبرق  يل وقع،  لم يؤنر عن أ د من القأرَّ

 هياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار أبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي 

 .(1)عمرو

 وذنر ابن ال زري أيَّ إمالة نلمة )ال ااس(  اي موتاع ال ار لغاة أهاى 

 .(2)الح از

 بي: قاأ الشاي
له أهمأ  ي ال اس  ي ال ر  أصاال  وشأ

وقااولهم  ااي ال ااراِّ أي  قاااأ اباان القاصاا  شااار اً مااا ذناارل الشااايبي:ّ 

وشلا  الارواة  اي إمالااة ال ااس نحاو مان ال اااس وبال ااس عان المشاار إليهااا 

يخ ع ه  تحاه  وِّ بالحاء  ي قوله  صال، وهو أبو عمرو  روق ع ه إمالته ورأ

اي: ال اات  واقمالااة، والترايااب أي يقاارأ لكااى ماان الاادوري والسوسااي ودهاا

 .(3)باقمالة للدوري وبال ت  للسوسي، وهو نقى الس اوي عن ال اظمّ

اقمالة أي ا حو  اء نما يقوأ ابن ال زري:ّ  واقمالة  ي اص ال  القأرَّ

بال تحااة نحااو الكساارة، وباااألل  نحااو الياااء نثيااراً، وهااو المحااض ويقاااأ لااه 
وربما قيى له  ي الكسر أيضاً وقلايالً وهاو باين  اقت اع، ويقاأ له الب  ،

الل ظااين، ويقاااأ أيضاااً التقليااى والتل ياا  وبااين بااين ونالهمااا داااز  ااي لغااة 

العرب، واقمالة الشديدة ي ت ب معها القلب ال الص واقشباع المباالغ  ياه، 

 .(4)واقمالة المتوس ة بين ال ت  المتوسو وبين اقمالة الشديدّة

 

                                                
استدر   ضيلة الشيخ/ البيلي على البا ل بقوله: ّإيَّ اقمام الكسايي يشارنه ـ أي أبو عمرو ـ  ي إمالة  (1)

نظر: الموت ، البن أبي )ال َّاس( الم رورة ه ا و يثما داءت م رورة، والكسايي من السبعة باا اق. ا

 .3/1418هـ، 1414مريم، يبعة 

 .2/62ابن ال زري: ال شر  ي القراءات العشر،  (2)

 .115ابن القاص : سرا  القارئ المبتدئ، ص  (3)

 .2/30ابن ال زري: ال شر  ي القراءات العشر،  (4)
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 سم المصا   العثمانية[ م ال ة ر7]

 

القارئ لقراءة أبي عمرو البصري ي د أيَّ ه الر نلمات قرآنياة قرأهاا 

أبااو عماارو بقااراءة شااال   يهااا رساام المصااا   العثمانيااة، واحاادث علماااء 

القااراءات عاان هااال الكلمااات وأشاااروا إلااى هااال الم ال ااة للرساام العثماااني 
أمثاأ أبو محماد اليزيادي  واشتارها أبو عمرو  ي قراءاه ونقلها ع ه الثقات

 وأبو عمر الدوري ونبا ذلر  ي نتب القراءات.

ماان هااال اآليااات التااي قاارأ بهااا أبااو عماارو بقااراءة شااال   يهااا رساام 

،  ي سورة يه. قااأ (1)    المصا   العثمانية نلمة 

الضااباع  اااي شااار ه للشاااايبية: قااارأ   اااص )إي هاااااي( ب ساااكاي ناااوي إي 

قبلها، وابن نثير ب سكاي ناوي إي أيضااً وهاااي وا  ي  نوي هااي مع أل  

باألل  واشديد ال وي وال بأدَّ لاه مان اقشاباع للساان ين، وأباو عمارو بتشاديد 

نوي إِّيَّ وهااين بيااء ساان ة مكااي األلا  وا  يا  ال اوي، والبااقوي بتشاديد 

 .(2)نوي إيَّ وهااي باألل  وا  ي  ال ويّ
ا الرسم  قد اا  قا المصا   علاى  ااف األلا  هال هي القراءات  أما

من هااي. قاأ الداني بس دل إلى أبي عبيد القاسم بن سالم: رأيااأ  اي اقماام 

مصح  عثماي بن ع اي است ر  لي مان بعاض شازاين األماراء، ورأيااأ 

 .(3) يه أنر دمه إلى أي قاأ  ي يه )إي هااي(

إاحاف  ضالء البشرّ مدا عاً عن قراءة أباي عمارو ومودها اً قاأ  يّ 

( بتشااديد ال ااوي  وقاارأ أبااو عماارو )إِّيَّ لهااا مااع م ال تهااا لرساام المصااا  :ّ 

و)هاين( بالياء مع ا  ي  ال وي، وهال القراءة واتحة من  يل اقعراب 
والمع ااى، أليا هاااين اساام إِّيَّ نصااب بالياااء وسااا راي شبرهااا، دشلااا الااالم 

                                                
 (.63سورة يه، اآلية ) (1)

القصايد )شار  الشاايبية(، مكتباة محماد علاى صابي ، علي محماد الضاباع: إرشااد المرياد إلاى مقصاود  (2)

 .374م، ص 1961هـ ـ 1381

عثماي بن سعيد الداني أبو عمرو: المق ع  ي معر ة مرساوم مصاا   األمصاار، يباع م بعاة الترقاي،  (3)

 دمشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق، 

 .15هـ، ص 1359
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رسم بغير للتقنيد، ولكن استشكلا من  يل شوا المصح ، وذلر أيَّ هاين 

أل  وال ياء )هاي(  ي دميع المصا   قاأ: وال يرد هاا على أبي عمرو، 
وناام داااء  ااي الرساام بمااا هااو شااار  عاان القياااس مااع صااحة القااراءة بااه 

 .(1)واواارها، و يل نبا اواار القراءة  ال يلت ا ل عن ياعنّ

 قاأ أبو شامة شار اً لقوأ الشايبي: وهاين  ي هااي  ج.

( ألناه اسم إيَّ  هال قراءة دلية أيضاً  لهاا قاأ  اج ّقرأ أبو عمرو ) إيَّ

 .(2)أي هلب  ي   ته لالرّ

وي قى أبو شامة رأي الزدا   ي هال القاراءة واعتراتاه عليهاا وأناهاا 

ا قراءة أبي عمرو  ال  قاأ الزدا : وأما شال ا رسم المصح   يل يقوأ:ّ 
قاة المصاح  سابيالً أأديزها ألناها شالف المصح ، ونلما وددت إلى موا 

اء  .(3)لم أدز م ال ته، أليا ااباعه س ة وما عليه أنثر القأرَّ

وياارد علااى الزدااا  وهياارل ماان ال حاااة الاااين هااادموا أبااا عماارو  ااي 

قراءاااه هااال وأنكروهااا عليااه الاادنتور/ أ مااد مكااي األنصاااري  ااي نتابااه: 

ناااي  ماان ّالااد اع عاان القاارآي تااد ال َّحااويين والمستشاارقينّ  ياال يقااوأ:ّ 

الم تظر أي يتقبلوا قراءة أبي عمرو بقبوأ  سن ألناها ات ق مع قواعدهم  ي 

إعراب المث ى بالياء  ي  اأ ال صب ب الف قراءة األل    ناها ا ال   اي 

اء لام يسالم  ظاهرها ما وتعول من القواعد المص وعة، ولكنَّ أ داً من القأارَّ
من ذلر ما قالول  اي من الغمزات  ضالً عن الت  يء والت ري  الصري ، 

قراءة أبي عمرو من الغماز ال  يا  واله اوم الع يا  ااارة أشارق، اساتمع 

إلى ال راء يغمز أبا عمرو بن العالء ويص ه باال رأة  اي  يااء  يال يقاوأ 

معقباً على قراءاه بالياء: ولسا )ادترئ على ذلر(، نم استمع إلى الزداا  

ال أدياز قاراءة أباي عمارو  يهادم هال القراءة ويردهاا  اي صارا ة  يقاوأ:

ألناها شالف المصاح ، يقاوأ ذلار وناقيَّ أباا عمارو قاد اشترعهاا اشتراعااً 

دوي أيه يكوي له س د قوي من الرواية المونوق بها نى الثقة وأبو عمرو هو 

                                                
محماد الضاباع،  أ مد بن محمد الدميايي: إاحاف  ضالء البشر  ي القراءات األربع عشر، اعلياق علاي (1)

 .304يبع عبد الحميد    ي بمصر، ص 

 .396أبو شامة: إبراز المعاني، ص  (2)

 ن س المصدر، ون س الص حة. (3)



أ. د. علي العـوض عبد                                                                             

 هللا
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نه هو نقة وعدالً وتب اً وااباع أنر، وهو يعلم علم اليقين أيَّ القراءة سا ة  مخ

 .(1)ل  ذلر  ي قليى أو نثيرّمتبعة وما ناي له أي ي ا

ومن هال الكلمات التي قرأها أباو عمارو م ال ااً  اي قراءاهاا ل مهاور 

اء ورسااوم المصااا   العثمانيااة نلمااة )وأنااوي( بسااورة الم ااا قوي  ااي  القأاارَّ

 قولاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه اعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالى 

،  قااد رسااما هااال الكلمااة بحاااف الااواو (2)     

اأ:  دن ا ال اقاني قااأ:  ادن ا  ي المصا   العثمانية على ما نقله الداني ق

أ مد  دن ا علي قاأ:  دن ا أبو عبيد قاأ: رأياأ  ي اقمام مصاح  عثمااي 

، بحاااف الااواو، واا قااا المصااا   بااالر  لاام     

 ا تل . 

وقاأ الحلواني أ مد بن زيد عن شالد بن شدا  قاأ: رأياأ  اي اقماام 

 ممتل اً دماً وأنثرل  ي ال  م.عثماي )وأنوي( بالواو، وقاأ: رأياأ المصح  

وقاد اعاارض نقاى  قاأ الشيخ/ محمد علي الضباع نقالً عن ال عبري:ّ 

 .(3)هاين العدلين، ويحتمى أي يكوي أ دهما روال بعد دنور الواوّ

وممااا روال الحلااواني ونقلااه ع ااه ال عبااري يتضاا  موا قااة قااراءة أبااي 
 عمرو لرسم المصح  العثماني وعدم م ال تها له. 

 ي اتبع ا لرسم هال الكلمة  ي المصا   السُّـودانية الم  وية التي و

نتبااا علااى روايااة الاادوري عاان أبااي عماارو وداادت هااال الكلمااة  ااي أنثاار 

المصاااا   )وأناااوي( باااالواو، و اااي بعضاااها بغيااار واو، وقاااد نبااااه نأتاااااب 

المصااا   الاااين يكتبااوي الااواو  ااي هااال الكلمااة  ياال نتبااوا  وقهااا بالمااداد 

مة )شالف( إشارة إلى ال الف  ي رسم هال الكلمة الاي ذنرنال، األ مر نل

اء السُّااـوداي  ااي  تاارة  لكان وداادتأ الشااري  محماد األمااين اله اادي شاايخ قأارَّ

                                                
د. أ مد مكي األنصاري: الد اع عن القرآي تد ال حويين والمستشرقين، يبع دار االاحاد العربي، نشر  (1)

 .62م، ص 1973دار المعارف، 

 (.10ية )سورة الم ا قوي، اآل (2)

علي محمد الضباع: سير ال البين  ي رسم وتبو الكتاب المبين، ال بعة األولى، يبع عبد الحميد    ي،  (3)

 .105ص 
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الحكم الترني  ي السُّـوداي نتب أبياااً مان الا ظم ي تصار  يهاا لقاراءة الاواو 

  ي )وأنوي( ورسمها نالر بالواو، قاأ اله دي: 
 وأنااااااااااوي رساااااااااامها بااااااااااالواو

 ورسااااامها باااااالواو قاااااى م تاااااار

 لكااان  ااااا ها دااارق بااااه العمااااى
 

 ني الااااراويعاااان اقمااااام الماااااز 

 عااااان ناااااى المغارباااااة األشياااااار

 والااراد  اقنبااات والحاااف أقااى
 

وقد انتصر ألبي عمرو  ي قراءاه ه ا بالواو اقمام أباو زرعاة، وبعاد 

اء السابعة هيار أباي ة من قرأ بحاف الواو وهم بقية القأرَّ عمارو  أي ذنر  أ ا

وأما قوأ أبي عمرو: )وأنوي(   نه  مله على ل ظ ) قصدق وأنوي(  قاأ:ّ 
وذلر أيَّ )لوال( مع ال هاالا، وداواب االسات هام بال ااء يكاوي م صاوباً ونااي 

لخااى لظهااورل  ااي الل ااظ وقربااه ممااا ال ل ااظ لااه  ااي  الحمااى علااى الل ااظ أوه

 .(1)الحاأّ

رسم المصاح  نلماة  ومن الكلمات التي قرأها أبو عمرو وشال   يها

، (2)    من قوله اعاالى  )ش اياهم( بسورة نو  

 قد قرأها أباو عمارو )ش ايااهم( وقارأ البااقوي )ش ي اااهم( قااأ اقماام أباو 

تااه أيَّ ال  ايااا أنثاار ماان  زرعااة: قاارأ أبااو عماارو: )ممااا ش اياااهم( و أ ا

يكاوي  ال  ي ات، ألي دمع المؤنل بالتاء  اي األهلاب مان ناالم العارب أي
ناي أباو عمارو  للقليى مثى ن لة ون الت، وبقرة وبقرات، قاأ األصمعي:ّ 

يقرأ )ش اياهم( ويقوأ: إيَّ قوماً ن روا أل  س ة نانا لهم ش ي ات؟ ال باى 

ته إدماع ال ميع  اي ساورة البقارة     ش ايا، إلى أيه يقوأ: و أ ا

ااااتهم مرسااااو(3)  م ، وقاااارأ الباااااقوي )ش ي ااااااهم( بالتاااااء و أ ا

 .(4)المصا   بالتاءّ

                                                
ة القراءات، ص  (1)  .711أبو زرعة:  أ ا

 (.25سورة نو ، اآلية رقم ) (2)

 (.58سورة البقرة، اآلية ) (3)

ة القراءات، ص  (4)  .727أبو زرعة:  أ َّ



أ. د. علي العـوض عبد                                                                             

 هللا
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ومن هال الكلمات التي شال   يها أبو عمرو المصا   نلماة )أقتاا( 

. قااأ (1)      ي ساورة المرساالت مان قولاه اعاالى 

 الشايبي:

ال قاتخاه واول  خ  وأ

أشباار أيَّ المشااار إلياه بالحاااء ماان ) اال( وهااو أبااو  قااأ اباان القاصا :ّ 

قتاا( باوا و مضامومة أولاه، وأيَّ البااقين قارأوا عمرو وقارأ )وإذا الرساى وأ
 .(2))أأقتا( بهمزة مضمومة مكاي الواوّ

( باالواو واشااديد  قاتخااه قارأ أباو عمارو )وإذا الرساى وأ قااأ أباو زرعاة:ّ 

   القاف على األصى ألناهاا ) أعالاا( مان الوقاا مثاى قولاه: 

 
تهم  اي ذلار شاوا المصاا   (3) ، وقرأ الباقوي باألل  )أقتا( و أ ا

بااألل .  ماان همااز   نَّااه أباادأ الهماازة ماان الااواو النضاامام الااواو، ونااى واو 

انضما ونانا تمتها الزمة داز أي ابدأ م ها همزة  تقاوأ  اي )وداول( 

 .(4))أدول(ّ

ون تم هاا البحل بالحديل عن أبي عمرو ومكانته العلمياة علاى لسااي 

 االميال الاي أشاوا ع ه العلم والزمول. 

وناي أبو عمرو ردى قاأ ع ه الميال  عبد الملر بن قريب األصمعي:ّ 
زمانه علماً ونبالً وصدق له اة هيار معتاد باه وال متاب   علياه، ونااي أباو 

انه مثلاي؟ وال يعتاد أباو  عمرو يحسن علوماً إذا أ سن إنساي   اً م ها قااأ: مخ

: وهللا يا هاا عمرو بالر، وما سمعتأهأ قخوُّ يختخمدَّ أ إالَّ أيَّ إنساناً ال ال مرة  قاأ

ما رأياأ أ داً قو أعلم بقشاعار العارب ولغااهاا م اي،  ا يه رتايا ماا قلاا 

                                                
 (.11المرسالت، اآلية ) سورة (1)

 سرا  القارئ المبتدئ البن القاص . (2)

 (.25سورة آأ عمراي، اآلية ) (3)

ة القراءات، ص  (4)  .742 أ َّ



 مميزات قراءة أبي عمرو بن العالء البصري

هـ 1425العدد التاسع )عدد خاص(                        مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية    

 م2004ـ 

 

81 

أناا لام أرخ بعاد أباي (1)وإالَّ  قوددني عمن اارقّ . ويقاوأ األصامعي أيضااً:ّ 

 .(2)عمرو أعلم م هّ
أبااو عماارو أعلاام ال اااس  وقاااأ الميااال أبااو عبياادة معماار باان المث ااى:ّ 

 .(3)رب والشعرّبالقراءات والعربية وأيام الع

لاو نااي أ اد ي بغاي أي يؤشاا  وقاأ ع ه أيضاً يونس بن  بيب الميال:ّ 

بقوله  ي نى شيء وا د لكاي ي بغاي لقاوأ أباي عمارو أيه يؤشاا نلاه ولكان 

 .(4)ليس أ د إالَّ وأنا آشا من قوله واار ّ

ويقااوأ ع ااه أبااو محمااد اليزياادي وناااي أيضاااً ماان االميااال وأشااا عليااه 

ونااي أباو عمارو قاد عارف القاراءات نلهاا،  قارأ مان ناى قاراءة  القراءة:ّ 

وداااء اصااديقه  ااي نتاااب هللا عاازا  بق ساا ها، وممااا بلغااه ماان لغااة ال بااي 

 .(5)ودىاّ

ولكثرة العلماء الاين اتلماوا عليه وأصابحوا أيماة  اي علاوم شاتى قااأ 

أبو العلماء ون هم وبدء الرواة وسي همّ  .(6)ع ه الزدا :ّ 

                                                
 .242م، ص 1963عبد الر من بن إسحاق الزدادي: م الس العلماء، يبع الكويا،  (1)

هااـ، يبااع 1373أبااو ال ضااى،  محمااد باان الحساان الزبياادي: يبقااات ال حااويين واللغااويين، احقيااق محمااد (2)

 .31ال ان ي، ص 

 .1/289ابن ال زري: هاية ال هاية،  (3)

 .31الزبيدي: يبقات ال حويين، ص  (4)

 .1/278ابن ال زري: هاية ال هاية،  (5)

 .3/310ال صايص، البن د ي،  (6)


