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  (عمـر بن عبـدالعزوز)ادَلـْرِويُّ عـن اخلليفـة 

مـن القـراءات القرآنيـة 
 عبدالعزوز واسني عبداهلل. د.م.أ

 18/6/2008: تاروخ القبول 20/5/2008: تاروخ التقدوم

ادلقدمـــــة 

الحمد هلل الذي نور قموب المتقين بنعمة اإليمان، وأنطق ألسنة الصادقين 
خيركم من تعّمم ): بالحكمة والبيان، والصالة والسالم عمى نبيو المصطفى القائل

، وعمى آلو األطيار وصحبو األخيار، ومن تبع سنتيم واقتفى أثرىم (القرآن وعّممو
.. بإحسان إلى يوم الدين

: وبعـد
فإن عموم القرآن كثيرة ومتنوعة، ومن أجّميا عمما وعماًل، ورواية ودراية ما 
اختص بتالوة نصو، وضبط أدائو، وبيان أوجو القراءات التي تؤدى بيا ألفاظو، 

أحد العموم القرآنية  (عمم القراءات)اعتمادًا عمى ثبوت الرواية وصحة النقل، فكان 
التي أرسى قواعدىا وأصوليا السمف الصالح، ومن أخذ عنيم واقتفى أثرىم، وكانت 

وقد بدأت العناية بيذا العمم منذ وقت . لو منزلتو المعتبرة بين العموم القرآنية األخرى
تشتير بإقبال الناس في األمصار  (القراءات السبع)مبكر، ثم بدأت عبارة 

اإلسالمية عمى قراءة بعض األئمة دون بعض، والسيما قراءات القراء السبعة الذين 
ثم وضع (. السبعة في القراءات: )في كتابو الشيير (ىـ324ت)ذكرىم ابن مجاىد 

وبتوفر ىذه الضوابط . العمماء ضوابط دقيقة إذا توفرت في قـراءة ما وجب قبوليـا
وبضوابطيم الدقيقـة . (القراءات األربـع عشرة)و (القراءات العشر)وجـد مايسمى بـ

القراءات الصحيحة من الشاذة، وصنفوا في النوعين كتبًا -  فيمـا بعد –ىذه ميزوا 
 كثيرة
(1)  .

                                                 
 جامعة الموصل/ كمية اآلداب/ قسم المغة العربية .
 ، (ىـ455ت)أبو طاىر إسماعيل بن خمف األندلسي : )العنوان في القراءات السبع: ينظر (1)

 ، 1عالم الكتب، ط. الدكتور زىير غازي زاىد والدكتور خميل إبراىيم العطية: تحقيق
 الدكتور صبحي ): ومباحث في عموم القرآن. 23–15: مقدمة التحقيق (م1985بيروت 

 ، ومعجم القراءات 250–248 (م1965، بيروت 5الصالح، دار العمم لمماليين، ط

١
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ويرد في كتب القراءات وكتب التفاسير ذكر قراءات عدة رويت عن أئمة 
معتبرين ممن كان ليم نصيب في ىذا الميدان، كما كان ليم إسيام أوفر في 

وعمى . ميادين أخرى من شؤون حياة المسممين العممية والسياسية واالجتماعية
الرغم من قمة ما يروى عن أحدىم من القراءات، فإن في قراءة المقمين ما يكمل 

حمقات ىذا العمم القرآني الجميل، ويكشف عن جيود قيمة لم تنل حظيا من الشيرة 
واالعتبار، فظمت مغمورة أو غير معروفة، ال كما عرفت أقدار الرجال المبرزين 
في عمم القراءات، فضاًل عن أن في قراءة المقمين ماال يجوز تركو أو إىمالو من 

القراءات التي تعين عمى فيم النص القرآني ومعرفة جوانب من لغتو الفصيحة التي 
. نزل بيا

وفي ىذا البحث جيد عممي متواضع، ىدفو الكشف عن أحد المقمين ممن 
- عمر بن عبد العزيز )رويت عنيم قراءات قرآنية، وىو الخميفة األموي العادل 

فقد وجدنا لو ذكرًا في كتب القراءات وكتب التفاسير المعنية -   - (ىـ101ت
بالقراءات، وشدَّنا إلى ذلك ما نجده في سيرتو من جالئل األعمال وروائع األقوال، 
فأردنا أن نرسم لو صورة عممية تبين مقدار جيده وعطائو في مجال القراءات، وقد 

. ست قراءات سبعية (6)تسع عشرة قراءة، منيا  (19)وجدنا لو 
 واقتضت طبيعة البحث أن يكون في مبحثين، اختص األول منيما بذكر 

ترجمة مقتضبة لصاحب القراءة، ثم إحصاء القراءات المروية عنو، ووصف ما 
يتعمق بيا من شأنيا، في دراسة وصفية مختصرة، واختص الثاني بذكر نصوص 
القراءات مرتبة وموثقة في معجم مفصل، عمى وفق ترتيب آياتيا في المصحف 

أما المصادر والمراجع المعتمدة فيرد التعريف بيا في ىوامش التوثيق، . الشريف
  .عند ذكر أحدىا في أول موضع يرد فيو

.. ومن اهلل التوفيق

                                                                                                                       
 الدكتور أحمد مختار عمر، والدكتور عبد العال سالم مكرم، مطبوعات جامعة )القرآنية 

(. 124–1/66)م، 1988، 2الكويت، ط

٢
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ادلبحـث األول 

عمر ) الخميفة األموي – يحتوي ىذا المبحث عمى تعريف بصاحب القراءات 
، وعمى إحصاء دقيق ووصف مختصر لما وقفنا عميو من (--بن عبد العزيز 

القراءات القرآنية المروية عنو، فضاًل عن ذكر أوجو قراءاتو، والمصادر المعتمدة في 
: ويتوزع الحديث فيو عمى الفقرات اآلتية. جمعيا وتوثيقيا

: تعروف بصاحب القراءة. أ

أبو )األموي القرشي  (عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم)ىو 
 خامس الخمفاء : ، أمير المؤمنين الخميفة الصالح، وربما قيل لو(حفص

ولد ونشأ بالمدينة . وىو أحد خمفاء الدولة األموية بالشام.  الراشدين، تشبييًا لو بيم
 قرية بمصر، حين ( َحْموان)ولد بـ: ، وقيل(ىـ61)المنورة سنة 

أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب )وأمو . كان أبوه أميرًا عمى مصر
) . سميمان )ثم استوزره ( الوليد بن عبد الممك)ولي إمارة المدينة في عيد 

 ، (ىـ99)سنة ( سميمان)بالشام، وولي الخالفة بعيد من  (بن عبد الممك
فبويع في مسجد دمشق، وسكن الناس في أيامو، وشاع بينيم العدل، ولم تطل مدة 

 (حمص)من أعمال  (دير ِسْمعان)وكانت وفاتو بـ. خالفتو أكثر من سنتين ونصف
عبد الممك، وعبد اهلل، وعبد )لو من الولد . مات مسموماً : وقيل (ىـ101)سنة 

سماعيل ، (أشج بني أمية: )وكان يدعى. (وغيرىم... العزيز، وعاصم، وحفص، وا 
تو وكانت طريقتو في إدارة واليتو، إطالق الحرية . ألن دابًة َرَمَحْتو وىو غالم، فَشجَّ

 لمعامل، ال يشاور الخميفة إال في أىم الميمات مما 
. (1)يشكل أمره

                                                 
شعيب : تحقيق. (ىـ748ت)شمس الدين محمد بن أحمد الذىبي : )سير أعالم النبالء: ترجمتو في (1)

محمد بن شاكر ): ، وفوات الوفيات148–5/144، (م1986، 4األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط
 (م1974الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة ودار صادر، بيروت : تحقيق. (ىـ764ت)الكتبي 

أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري ): ، وغاية النياية في طبقات القراء135–3/133
، 1/593، (م1980، بيروت 2ج، برجشتراسر، دار الكتب العممية، ط: عني بنشره. (ىـ833ت)

محمد محيي : تحقيق. (ىـ911ت)جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ): وتاريخ الخمفاء
طبعة مطبعة منير، بغداد : م، وعنيا1952، مصر1الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، ط

٣
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.. وردت الرواية عنو في حروف القرآن: ))(ىـ833ت)قال عنو ابن الجزري 
. (1 )((...كان عمر بن عبد العزيز حسن الصوت بالقرآن: قال معمر

: احلصر واإلحصاء. ب

قراءة،  (19) (عمر بن عبد العزيز)بمغ عدد القراءات القرآنية المروية عن - 
. آيات مدنية (3)آية مكية، و (15)آية قرآنية، منيا  (18)وردت جميعًا في 

. سور مدنية (3)سورة مكية، و (13)سورة، منيا  (16)وتوزعت اآليات في 
كل القراءات المروية عنو وردت مروية أيضًا عن غيره من رجال القراءات، ما - 

. (2)عدا قراءتين انفرد بروايتيما ىو وحده
أما بقية القراءات . (3)قراءات (6)بمغ عدد القراءات السبعية المروية عنو أيضًا - 

شاّذة، أو مروية عن أحد األئمة )قراءة فيي قراءات غير سبعية  (13)وعددىا 
قراءة وردت مروية عنو،  (11)، منيا (األربعة عشر، من غير السبعة المعتبرين

البن خالويو  (القرآن [قراءات]مختصر في شواذ ): أو عن غيره في كتابي
البن ( المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا)، و(ىـ370ت)

 فيرجح أن تكونا من القراءات الشاذة (4)أما القراءتان الباقيتان. (ىـ392ت)جني 
أيضًا، ألنيما لم ترويا عن أحد من أئمة القراءات األربع عشرة، فضاًل عن ورود 

. ذكرىما في كتب التفاسير دون كتب القراءات المتخصصة
بذكر القراءات  (ىـ745ت)ألبي حيان األندلسي  (البحر المحيط)تميز كتاب - 

قراءة، وتتوزع أعداد  (17)، إذ ذكر لو (عمر بن عبد العزيز)المروية عن 
:  عمى النحو اآلتي(5)القراءات المروية عنو في المصادر الرئيسة

 
                                                                                                                       

 (م1969، بيروت 3، ط(م1976ت)خير الدين الزركمي ): م واألعالم246–228 (م1983
5/209 .

. 1/593: غاية النياية (1)
(. 5، 4: )القراءتان/ ينظر المبحث الثاني (2)
(. 19، 18، 17، 15، 9، 3: )القراءات/ المبحث الثاني: ينظر (3)
(. 11، 2: )القراءتان/ المبحث الثاني: ينظر (4)
. سيرد التعريف بالمصادر وذكر مؤلفييا في فقرة الحقة، فضاًل عن ىوامش التوثيق (5)

٤
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. منيا، ووافقو غيره في البقية (7)قراءة، انفرد بذكر  (17): (البحر المحيط)- 
. قراءات، انفرد بواحدة، ووافقو غيره في البقية (6): (الجامع ألحكام القرآن)- 
. قراءات، وافقو غيره فييا جميعاً  (5): (القرآن [قراءات]مختصر في شواذ )- 
قراءات، وافقو  (3):(المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا)- 

.  غيره فييا
. قراءتان، وافقو غيره فييما: (الكشاف)- 
. قراءة واحدة، وافقو غيره فييا: ( لمفراء–معاني القرآن )- 
. قراءة واحدة، وافقو غيره فييا: (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)- 
. قراءة واحدة، وافقو غيره فييا: (مفاتيح الغيب)- 

 : وفيما يأتي جدول تفصيمي يوضح ما تقدم ذكره في الفقرات السابقة

٥
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 الجدول التفصيلي
عدد  اآلية  (1)نوعهاالسورة ت 

القراءات 
نوع 
المصادر  (3)القارئ (2)القراءة

عمر بن عبد ش  1 4ك الفاتحة  1
 (مع)العزيز

 (البحر)و (المختصر)

 (البحر)= = =  1= = =  2
 (الجامع)= = س  1 128م البقرة  3
 (البحر)و (الجامع) (و)= ش  1 195= آل عمران  4
 (البحر)و (الكشاف)و (المختصر)= = =  1 163ك األعراف  5
 (البحر)و (المحتسب) (مع)= =  1 87= يوسف  6
 (الجامع)و (مفاتيح الغيب)= = =  1 87= األنبياء  7
 (البحر)و (المحتسب)= = =  1 1م النور  8
 (البحر)= = س  1= = =  9
 (البحر)و (الجامع)= =  ش  1 7ك القصص  10
 (البحر)و (الجامع)و (الكشاف)= = =  1 28= فاطر  11
 (المحتسب)و (المختصر)= = =  1 9= يس  12

 (البحر)و
 22-= الزخرف  13

-23 
 (جامع البيان)و (معاني الفراء)= = =  1

 (البحر)و (الجامع)و (المختصر)و
 (البحر)= = =  1 84= =  14
 (البحر)= = س  1 33= المدثر  15
 (البحر)و (المختصر)= = ش  1 28= النبأ  16
 (البحر)= = س  1 45= النازعات  17
 (البحر)= = =  1 24= التكوير  18
 (البحر)= = =  1 12= االنشقاق  19

 13=ك 16المجموع 
 3=م 

  6= س  19 18
 13=ش 

 2= و 
 17= مع 

 

 
 
 
 

                                                 

. مدنية( = م)مكية، و( = ك )(1)
. شاّذة( = ش)سبعية، و( = س )(2)
. مع غيره من القراء( = مع)انفرد لوحده، و: وحده، أي( = و )(3)

٦
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: أوجه القراءات. جـ

، عمى وفق (عمر بن العزيز)تنوعت أوجو القراءات القرآنية المروية عن 
تنوع الموضوعات المغوية التي تفرعت عنيا، وانتسبت كل قراءة إلى واحد من 

: المجاالت اآلتية
: قراءة الفعل بصيغة أخرى، مع اختالف المعنى، مثال ذلك- 

... (1)( لن ُنَقدِّدرَ –لن َنْقِدَر )و  ( وَقَتموا–وقاَتموا )         
: قراءة االسم بصيغة أخرى، مع اختالف المعنى في الغالب، مثال ذلك- 

باتيم–َسْبِتيم )          ِِ ... (2)( ُروحِ –َرْوِح )و  ( ِاْس
: قراءة االسم بإعراب آخر، مع تغير المعنى أو عدمو، مثال ذلك- 

... (3)( مِالكُ –ِمِالِك )و  ( مِالكَ –مِالِك )         
: قراءة الفعل بحذف ىمزتو األصمية، أو بجعل ىمزة قطعو َوْصاًل، مثال ذلك- 

... (4)( أِن اْرِضعيو–أْن أْرِضعيو )و  ( أْرنا–َأِرنا )        
انتقاليا من صورة إلى أخرى، مع تغير اإلعراب : قراءة الجممة بتركيب آخر، أي- 

: والمعنى، مثال ذلك
إْذ )و  ( إنما يخشى اهلُل من عباده العمماءَ –إنما يخشى اهلَل من عباده العمماُء )
. (5)( إذا َدَبرَ –أْدَبَر 
قراءة االسم أو الفعل بإبدال أحد أحرفو بحرف آخر، مع تغير المعنى، مثال - 

: ذلك
... (6)( ِبَظنين–ِبَضنين )و  ( فأْعَشيناىم–فأْغَشيناىم )

                                                 

 (.19)، (9)، (7)، (4: )القراءات/ المبحث الثاني: ينظر (1)

 (.16)، (14)، (13)، (6)، (5: )القراءات/ المبحث الثاني: ينظر (2)

 (.17)، (8)، (2)، (1: )القراءات/ المبحث الثاني: ينظر (3)

 (.10)، (3: )القراءتان/ المبحث الثاني: ينظر (4)

 (.15)، (11: )القراءتان/ المبحث الثاني: ينظر (5)

 (.18)، (12: )القراءتان/ المبحث الثاني: ينظر (6)

٧
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ولعل القارئ المتخصص يجد في القراءات المجموعة غير ما ذكرنا ليا 
أما الحديث عن عمميا وحججيا فقد ألمحنا إلى شيء من ذلك . من األوجو المتقدمة

في ىوامش التوثيق باختصار، بعد أن كفتنا الكتب المتخصصة المعتمدة ببيانيا 
 .وتفصيميا

: ادلصادر ادلعتمدة. د

 (عمر بن عبد العزيز) في جمع القراءات المروية عن –بعون اهلل - اعتمدنا 
وتوثيقيا عمى مصادر معتبرة من كتب القراءات المتخصصة وكتب التفاسير، 

وسيرد التعريف بكل مصدر في ىوامش المبحث الثاني الالحق، عند ذكره في أول 
: موضع يرد فيو، كما سترد عناوينيا مختصرة عمى النحو اآلتي

العنوان المؤلف المصدر ت 
المختصر 

اإلتحاف  (ىـ1117ت)البناء الدمياطي إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر   1
البحر  (ىـ745)أبو حيان األندلسي البحر المحيط  2
جامع البيان  (ىـ310ت)ابن جرير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن  3
الجامع  (ىـ671ت)القرطبي الجامع ألحكام القرآن  4
الحجة  (ىـ370ت)ابن خالويو الحجة في القراءات السبع  5
السبعة  (ىـ324ت)ابن مجاىد السبعة في القراءات  6
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في  7

وجوه التأويل 
الكشاف  (ىـ538ت)الزمخشري 

المسان  (ىـ711ت)ابن منظور لسان العرب  8
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات  9

واإليضاح عنيا 
المحتسب  (ىـ392ت)ابن جني 

المختصر  (ىـ370ت)ابن خالويو القرآن  [قراءات]مختصر في شواذ  10
معاني الفراء  (ىـ207ت)الفراء معاني القرآن  11
أحمد مختار عمر . دمعجم القراءات القرآنية  12

عبد العال سالم مكرم . د
المعجم 

مفاتيح الغيب  (ىـ606ت)فخر الدين الرازي  (التفسير الكبير)مفاتيح الغيب  13
النشر   (ىـ833ت)ابن الجزري النشر في القراءات العشر  14
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ادلبحـث الثاني 

نصوص القراءات 

عمر بن عبد )يتضمن ىذا المبحث ذكر القراءات القرآنية المروية عن 
، موثقة ومرتبة عمى وفق ترتيب آياتيا في المصحف الشريف، وعمى النحو (العزيز
: اآلتي

يِ: قولو تعالى. 1 (.  4/سورة الفاتحة)، هَبلِكِ ٌٌَْمِ الذٌِّ
. (1)، بالنصب(مالكَ ): (عمر بن عبد العزيز)قرأ - 
. (2)(وغيرىم... أبو ىريرة، واألعمش، والمطوعي): وقرأ بيا- 

                                                 

، (ىـ370ت)ابن خالويو –أبو عبد اهلل الحسين بن أحمد: )القرآن[ قراءات]مختصر في شواذ  (1)
، مصورة عن طبعة المطبعة الرحمانية، (ت.د)برجشتراسر، دار اليجرة - ج: عني بنشره
، (ىـ745ت)أبو حيان محمد بن يوسف األندلسي ): ، والبحر المحيط1 (م1934القاىرة 
عمي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، والدكتور زكريا عبد المجيد النوتي، : تحقيق

 عن ابن 1/134 (م2001، بيروت 1والدكتور أحمد النجولي الجمل، دار الكتب العممية، ط
. عطية

، (ىـ310ت)أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : )جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ينظر (2)
، 1عمي عاشور، دار إحياء التراث العربي، ط: محمود محمد شاكر، تصحيح: ضبط وتعميق

يا مالَك يوم الدين، فنصبو بنية النداء : فإنو أراد...)): ، وفيو1/78 (م2001بيروت 
أبو القاسم جار : )، والكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل((...والدعاء

خميل مأمون شيحا، دار : ، اعتنى بو وعمق عميو(ىـ538ت)اهلل محمود بن عمر الزمخشري 
أبو عبد اهلل محمد بن أحمد ): ، والجامع ألحكام القرآن28 (م2005، بيروت 2المعرفة، ط
تحاف فضالء 1/139 (م1967، القاىرة 3، دار الكاتب العربي، ط(ىـ671ت)القرطبي  ، وا 

، (ىـ1117ت)أحمد بن محمد الدمياطي، الشيير بالبناء )البشر في القراءات األربعة عشر 
:  وفيو163 (م2006، بيروت 3الشيخ أنس ميرة، دار الكتب العممية، ط: وضع حواشيو

ومعجم القراءات  (((إياك نعبد)بفتح الكاف نصبًا عمى القطع، أو منادى مضافًا توطئة لـ))
الدكتور أحمد مختار عمر، والدكتور عبد العال سالم مكرم، مطبوعات جامعة )القرآنية 

. 1/8 (م1988، 2الكويت، ط

٩
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. (1)بالرفع واإلضافة (مالكُ ): أيضاً  (عمر بن عبد العزيز)وقرأ . 2
. (2)(وغيرىما... أبو ىريرة، وأبو حيوة): وقرأ بيا- 

(. 128/سورة البقرة)  ...ًَؤَسًَِب هَنَبسِكَنَب.. : قولو تعالى. 3
. (3)بسكون الراء: (وَأْرنا): (عمر بن عبد العزيز)قرأ - 
. (4)(وغيرىم... ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب، وابن محيصن): وقرأ بيا- 

(. 195/سورة آل عمران) ... ًَقَبتَلٌُا ًَقُتِلٌُا.. : قولو تعالى. 4
، األول مبني لممعموم والثاني (وَقَتموا وُقِتموا): (عمر بن عبد العزيز)قرأ - 

. (5)ولم تنسب القراءة إلى غيره. مبني لممجيول
(. 163/سورة األعراف)  ..إِرْ تَإْتٍِيِنْ حٍِتَبًُيُنْ ٌٌَْمَ سَبْتِيِنْ.. : قولو تعالى. 5

                                                 

. ((...بخالف عنو...)):  وفيو1/134: البحر (3)
. 1/9: ، والمعجم28: الكشاف: ينظر (1)
ذىبت اليمزة : باليمز، فمن قرأ بالسكون قال (أْرِئنا)وأصمو )):  وفيو2/127: الجامع (2)

(. (وذىبت حركتيا وبقيت الراء ساكنة عمى حاليا
وعممنا ودلنا عمييا، ال أن : وزعموا أن معنى ذلك)):  وفيو1/641: جامع البيان: ينظر (3)

ابن مجاىد –أبو بكر أحمد بن موسى: )، والسبعة في القراءات(معناىا أرناىا باألبصار
، 170 (م1980، القاىرة 2الدكتور شوقي ضيف، دار المعارف، ط: ، تحقيق(ىـ324ت)

الدكتور عبد العال : ، تحقيق وشرح(ىـ370ت)ابن خالويو ): والحجة في القراءات السبع
، ومفاتيح 97: ، والكشاف78 (م1977، بيروت والقاىرة، 2سالم مكرم، دار الشروق، ط

 (م1985، بيروت 3دار الفكر، ط (ىـ606ت)فخر الدين الرازي ): (التفسير الكبير)الغيب 
، (ىـ833ت)أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري ): ، والنشر في القراءات العشر4/69

: ، واإلتحاف2/222، ((ت.د)عمي محمد الضباع، دار الكتب العممية، بيروت : تصحيح
. 1/115: ، والمعجم193

ومعنى ذلك )):  وفيو4/268: جامع البيان: ، وينظر3/152: ، والبحر4/319: الجامع (4)
وَقتَّموا ): 24: وفي المختصر. 213: ، والكشاف((..أنيم َقَتموا من َقَتموا من المشركين

: وفي المعجم. قراءة محارب وابن ثاب( َقَتموا وقاَتموا)قراءة عمر بن عبد العزيز، و (وُقِتموا
: قرأ (محارب)، والصواب أن (عمر بن عبد العزيز)مع  (محارب بن دثار) ذكر 2/98
. المختصر والبحر: كما في (وَقَتموا وقاَتموا)

١٠
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، بكسر اليمزة، ولم تنسب القراءة (يوم ِإْسباتيم): (عمر بن عبد العزيز)قرأ - 
. (1)إلى غيره

  ..ًَلَب تٍَْئَسٌُا هِيْ سًَْحِ اللَّوِ إًَِّوُ لَب ٌٍَْئَسُ هِيْ سًَْحِ اللَّوِ.. :قولو تعالى. 6
(. 87/سورة يوسف)

. (2)، بضم الراء في الموضعين(ُروحِ ): (عمر بن عبد العزيز)قرأ - 
. (3)(الحسن، وقتادة): وقرأ بيا- 

(. 87/سورة األنبياء) ... فَظَيَّ ؤَىْ لَيْ ًَقْذِسَ عَلٍَْوِ... : قولو تعالى. 7
، بضم النون وفتح القاف وكسر الدال (ُنَقدِّدرَ ): (عمر بن عبد العزيز)قرأ - 

. (4)المشددة
. (5)(وغيرىم... ابن عباس، والزىري، وابن أبي ليمى): وقرأ بيا- 

(. 1/سورة النور) ... سٌُسَةٌ ؤًَزَلْنَبىَب ًَفَشَضْنَبىَب: قولو تعالى. 8
. (6)، بالنصب(سورةً ): (عمر بن عبد العزيز)قرأ - 

                                                 

وىو )):  وفيو4/408: ، وكالىما بفتح اليمزة خطأ، والبحر392: ، والكشاف47: المختصر (1)
: ، والمعجم7/305: الجامع: وينظر(. (َأْسَبَت الرجل، إذا دخل في السبت: مصدر من

. البحر:  وكالىما بفتح اليمزة أيضًا، والصواب بكسرىا كما في2/414
أبو الفتح عثمان بن جني : )المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا (2)

عمي النجدي ناصف، والدكتور عبد الحميم النجار، والدكتور عبد : ، تحقيق(ىـ392ت)
: ، والبحر349–1/348 (م1994الفتاح إسماعيل شمبي، مطابع األىرام التجارية، القاىرة 

5/334 .
: ، ومفاتيح الغيب((من رحمتو التي يحيا بيا العباد: أي)): ، وفيو528: الكشاف: ينظر (3)

. 3/189: ، والمعجم334: ، واإلتحاف18/203
. 11/332: ، والجامع((..من التقدير..)):  وفيو22/215: مفاتيح الغيب (4)
. 4/147: ، والمعجم6/311: ، والبحر685: ، والكشاف92: المختصر: ينظر (5)
: أي)):  وفيو6/392: ، والبحر((..ىي منصوبة بفعل مضمر)):  وفيو2/99: المحتسب (6)

(. (..صفة (أنزلناىا)اتموا سورة، و

١١
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. (1)(وغيرىم... أبو عمرو، وابن محيصن، ومجاىد، وأبو حيوة): وقرأ بيا- 
. (2)، بتشديد الراء المفتوحة(وَفرَّْضناىا): أيضا (عمر بن عبد العزيز)وقرأ . 9

... ابن كثير، وأبو عمرو، وابن محيصن، وعبد اهلل بن مسعود): وقرأ بيا- 
. (3)(وغيرىم

سورة ) ... ًَؤًَْحٍَْنَب إِلَى ؤُمِّ هٌُسَى ؤَىْ ؤَسْضِعٍِوِ: قولو تعالى. 10
(. 7/القصص

، بكسر النون وبعدىا ىمزة وصل (َأِن اْرِضعيو): (عمر بن عبد العزيز)قرأ - 
. (4)ال قطع

. (5)(عمرو بن عبد الواحد): وقرأ بيا- 
سورة )  ...إًَِّوَب ٌَخْشَى اللَّوَ هِيْ عِبَبدِهِ الْعُلَوَبءُ... : قولو تعالى. 11

(. 28/فاطر
 
 

                                                 

محمد عمي : تحقيق (ىـ207ت)أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء : )معاني القرآن: ينظر (1)
ولو )):  وفيو2/244 (م1983، بيروت 3النجار، وأحمد يوسف نجاتي، عالم الكتب ط

، ((كان وجيًا، وما رأيت أحدًا قرأ بو.. أنزلناىا سورًة وفرضناىا: نصبت السورة عمى قولك
: ، والجامع23/130: ، ومفاتيح الغيب717: ، والكشاف108، 100، 32: والمختصر

. 4/233: ، والمعجم408: ، واإلتحاف12/158
ما ألن فييا فرائض شتى، أو لكثرة )): ، وفيو6/393: البحر (2) إما لممبالغة في اإليجاب، وا 

(. (المفروض فييا
، 259: ، والحجة452: ، والسبعة18/81: ، وجامع البيان2/244: معاني الفراء: ينظر (3)

 (أبو عمرو)بدل  (أبو عامر) وفيو 2/330: ، والنشر12/158: ، والجامع717: والكشاف
. 4/233: ، والمعجم408: خطأ، واإلتحاف

، ((تخفيفًا ثم كسر النون اللتقاء الساكنين (َأْرِضع)حذف ىمزة )):  وفيو13/250: الجامع (4)
. 7/100: والبحر

. 5/7: ، والمعجم((..ىذا عمى حذف اليمزة اعتباطًا ال تخفيفاً )):  وفيو2/147: المحتسب: ينظر( 5)

١٢
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ونصب  (اهللُ )، برفع (العمماءَ .. اهلُل .. ): (عمر بن عبد العزيز)قرأ - 
. (1)(العمماءَ )
. (2)(أبو حنيفة، وأبو حيوة): وقرأ بيا- 

(. 9/سورة يس)  فَإَغْشٍَْنَبىُنْ فَيُنْ لَب ٌُبْصِشًُىَ... : قولو تعالى. 12
. (3)، بالعين الميممة(فَأْعَشيناىم): (عمر بن عبد العزيز)قرأ - 
. (4)(وغيرىم... ابن عباس، والحسن، وعكرمة، وأبو حنيفة): وقرأ بيا- 

(. 22/سورة الزخرف)  ...إًَِّب ًَجَذًَْب آبَبءًََب عَلَى ؤُهَّتٍ... : قولو تعالى. 13
. (5)، بكسر اليمزة، في اآليتين(إمَّةٍ ): (عمر بن عبد العزيز)قرأ - 
. (6)(مجاىد، وقتادة، والجحدري): وقرأ بيا- 

سورة ) ...  ًَىٌَُ الَّزِي فًِ السَّوَبءِ إِلَوٌ ًَفًِ الْإَسْضِ إِلَوٌ:قولو تعالى. 14
(.   84/الزخرف

                                                 

إنما ُيِجّميم ويعظميم كما يجل : الخشية في ىذه القراءة استعارة، والمعنى)):  وفيو886: الكشاف (1)
: ، والبحر14/344: ، والجامع((المييب المخشي من الرجال بين الناس من بين جميع عباده

7/298 .
. 5/183: ، والمعجم26/21: ، ومفاتيح الغيب(3)المصادر المتقدمة في اليامش : ينظر (2)
من الَعشاء، وىو ضعف )): ، وفيو7/312: ، والبحر2/204: ، والمحتسب124: المختصر (3)

(. (البصر
، 15/10: ، والجامع891: ، والكشاف22/180: ، وجامع البيان2/373: معاني الفراء: ينظر (4)

. 5/198: ، والمعجم465: ، واإلتحاف((أعميناىم: والمعنى)): وفيو
: واإلمَّة أيضاً .. َأَمْمَت القومَ : وكأن اإلمَّة الطريقة، والمصدر من)):  وفيو3/30: معاني الفراء (5)

األمة بالضم واإلمة بالكسر : وقال بعضيم)):  وفيو25/72: ، وجامع البيان((الُمْمُك والنعيم
وىي الطريقة )):  وفيو8/12: ، والبحر16/74: ، والجامع135: ، والمختصر((.بمعنى واحد

(. (الحسنة
جمال الدين محمد بن ): ، ولسان العرب27/207: ، ومفاتيح الغيب988: الكشاف: ينظر (6)

: ، والمعجم12/23 (م1955طبعة دار صادر بيروت  (ىـ711ت)ابن منظور –مكرم
6/107 .

١٣
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. (1)في الموضعين (إلو)، بدل (اهللُ ): (عمر بن عبد العزيز)قرأ - 
... عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وعمي بن أبي طالب، وُأَبيّ ): وقرأ بيا- 

. (2)(وغيرىم
(.  33/سورة المدثر) ًَاللٍَّْلِ إِرْ ؤَدْبَشَ : قولو تعالى. 15

 (َدَبرَ )، بألف بعد الذال، وبفتح دال (إذا َدَبرَ ): (عمر بن عبد العزيز)قرأ - 
. (3)الثالثي

أبو عمرو، والكسائي، وابن كثير، وعاصم، وابن عامر، وابن ): وقرا بيا- 
. (4)(وغيرىم... عباس

(. 28/سورة النبأ)  ًَكَزَّبٌُا بِأٌَبتِنَب كِزَّابًب: قولو تعالى. 16
. (5)بضم الكاف مع تشديد الذال (ُكّذاباً ): (عمر بن عبد العزيز)قرأ - 
. (6)(عبد اهلل بن عمر، والماجشون): وقرأ بيا- 

(. 45/سورة النازعات)  إًَِّوَب ؤًَْتَ هُنزِسُ هَيْ ٌَخْشَبىَب: قولو تعالى. 17
. (1)، بالتنوين(ُمْنِذرٌ ): (عمر بن عبد العزيز)قرأ - 

                                                 

. ((..َضمََّنو معنى المعبود (اهللُ )ومن قرأ )):  وفيو8/29: البحر (1)
كأنو ُضمِّدَن معنى المعبود أو المالك أو )):  وفيو997: ، والكشاف136: المختصر: ينظر (2)

. 6/129: ، والمعجم16/121: ، والجامع((نحو ذلك
. 8/369: البحر (3)
والحجة لمن حذف )): ، وفيو355: ، والحجة659: ، والسبعة3/204: معاني الفراء: ينظر (4)

 1158: ، والكشاف((ىما لغتان بمعنى واحد: وقيل.. َولَّى َوَذَىب: اليمزة أنو أراد بو معنى
: ، والنشر19/84: ، والجامع30/208: ، ومفاتيح الغيب((َوَدَبر بمعنى َأْدَبر)): وفيو

. 7/263: ، والمعجم562: ، واإلتحاف2/393
وعمى أنو مفرد ... فُخرِّدَج عمى أنو جمع كاذب)): ، وفيو8/406: ، والبحر168: المختصر (5)

(. (تكذيبًا ُكّذابًا مفرطًا في التكذيب: صفة لمصدر أي
 19/182: ، والجامع31/19:،ومفاتيح الغيب1173: ، والكشاف2/348: المحتسب: ينظر (6)

. 8/48: والمعجم

١٤
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. (2)(وغيرىم...  وابن محيصن، والحسن– في رواية –أبو عمرو ): وقرأ بيا- 
(. 24/سورة التكوير)  ًَهَب ىٌَُ عَلَى الْغٍَْبِ بِضَنِنيٍ: قولو تعالى. 18

. (3)، بالظاء المعجمة(بَظنينٍ ): (عمر بن عبد العزيز)قرأ - 
. (4)(وغيرىم... ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي، وابن محيصن): وقرأ بيا- 

(. 12/سورة االنشقاق)   ًٌََصْلَى سَعرِيًا: قولو تعالى. 19
، بضم الياء وفتح الصاد وتشديد (وُيَصمَّى): (عمر بن عبد العزيز)قرأ - 

. (5)الالم
... نافع، وابن كثير، وابن عامر، والكسائي، وابن محيصن): وقرأ بيا- 

. (6)(وغيرىم

                                                                                                                       

. 8/416: البحر (7)
، 168: ، والمختصر671: ، والسبعة30/63: ، وجامع البيان3/234: معاني الفراء: ينظر (1)

: ، ومفاتيح الغيب((..بالتنوين وىو األصل، واإلضافة تخفيف)): ، وفيو1178: والكشاف
. 8/67: ، والمعجم571: ، واإلتحاف2/398: ، والنشر19/210: ، والجامع31/54

.  ((..بضعيف القوة عمى التبميغ: معناه: وقيل.. بُمتََّيم: أي)): ، وفيو8/426: البحر (2)
، 364: ، والحجة673:  والسبعة30/102: ، وجامع البيان3/242: معاني الفراء: ينظر (3)

: ، والجامع31/75: ، ومفاتيح الغيب((من الظنة وىي التيمة)): ، وفيو1184والكشاف 
. 86–8/85: ، والمعجم574–573: ، واإلتحاف399–2/398:  والنشر19/242

. 8/439: البحر (4)
 ، 677: ، والسبعة30/145: ، وجامع البيان3/250: معاني الفراء: ينظر (5)

، ومفاتيح 1190: ، والكشاف((..أراد بذلك دوام العذاب عمييم)): ، وفيو366: والحجة
: ، والمعجم577، واإلتحاف 2/399: ، والنشر19/272، والجامع، 31/107: الغيب

8/102 .

١٥



 عبدالعزوز واسني عبداهلل. د.م.من القراءات القرآنية    أ (عمر بن عبدالعزوز)ادَلْرِويُّ عن اخلليفة 

 16 

What was Narrated by "Omar bin Abdul-Aziz" 

In “Quranic Recitals” 

Asst. Prof. Dr. Abdul-Aziz Yassin

 

Abstract 

This paper contains an introduction and two chapters. 

Chapter one deals with the study of these recitals. The second 

one deals with the different texts, the documention and 

arrangements of them.   
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