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 إصدار  باملنوفية العدد الثالث والثالثونحولية كلية اللغة العربية 

 المقدمة

الرتباطه  ؛ال شك أن علم القراءات القرآنية من أجّل العلوم وأشرفها

 الذي هو خير الكتب وأعظمها منزلة وقدرًا.ـ تعالى ـ بكتاب اهلل 

ومن دالئل إعجاز هذا الكتاب الكريم تنّوع قراءاته، وكثرة ُقّرائه، مما 

 . يزيده عظمة وجالال، ورفعة وهباءً 

والقراءات القرآنية منها ما هو متواتر وهي ما ُأطلق عليه اصطالحا 

القراءات العشر، ومنها ما يدخل يف دائرة القراءات الشاذة وهي كثيرة ومتشعبة، 

وقّراؤها كثيرون، منهم من ُجِمعت قراءته يف كتب مستقلة كابن مسعود والحسن 

تجمع قراءته، وظلت البصري ومجاهد وابن محيصن وغيرهم، ومنهم من لم 

 متناثرة يف بطون كتب التفسير والقراءات .

 الجليل 
ُّ

ومن أولئك القّراء الذين لم ُتجمع قراءهتم مع أهميتها التابعي

عبيد بن عمير الليثي . وقد يسر اهلل لي بمنه وكرمه تتبع قراءته وجمع ما تفّرق 

تفاسير والمصنفات منها قدر اإلمكان من خالل البحث والتنقيب يف بطون كتب ال

التي َعنيْت بالقراءات متواتِرها وشاِذها . ثم قمت برتتيب ما عثرت عليه من 

قراءاٍت حسب ترتيب السور واآليات يف المصحف مع توثيق هذه القراءات من 

 ة .لمصادرها األصي

وإين ألرجو أن أكون بما جمعُت من قراءة هذا اإلمام قد قّدمت للمكتبة 

رُت به على الباحثين عن قراءته عناَء البحث والتنقيب، واهلل اإلسالمية ما وفّ 

المسؤول أن يصلح النوايا ويبارك يف الجهود ويجعل العمل لوجهه خالصًا إنه 

 جواد كريم.

  



 

 

 

 
 

ـراءة عُبَيدِ بِن ـعٌ  عُمَـري  ـق ـق( )مجـ ـوثـي  عبد اهلل  بن حممد العسكر  د.  وـت

 ملخص البحث

 قراءة عبيد بن عمير ) جمع وتوثيق (  .موضوع البحث :      

 أهداف البحث:

 بأجر الباحثين يف علومه .والفوز ـ تعالى ـ خدمة كتاب اهلل  -1

جمع ما تفّرق من قراءة عبيد بن عمير من بطون كتب التفاسير  -2

 والقراءات.

من خالل حصر قراءة  ،التيسير على الباحثين يف علم القراءات الشاذة -3

عبيد بن عمير يف سفر واحد بدل التنقيب يف الكتب وبذل الجهد يف 

 استخراجها.

 ءة وذكر أشهر من نقل قراءته.معرفة مصادر هذه القرا -4

 المنهج الوصفي االستقرائي. منهج البحث :

  الدراسات السابقة :

دراسة أفَردْت قراءة عبيد بن عمير، مع أن َمن  -من خالل التتبع –لم أجد 

 نَقَل قراءته يف كتب التفاسير والقراءات عدد كبير من العلماء.

 :الكلمات الدالة )المفتاحية( 

 الشاذة . -القراءات  -عمير -عبيد 

 إجراءات البحث :

 تمهيد وتوطئة للبحث بالحديث عن تاريخ القراءات الشاذة . -1

 ترجمة مختصرة لعبيد بن عمير مع ذكر أبرز مصادر ترجمته . -2

 منزلة قراءة عبيد بن عمير بينها التقديم بإلماحة حول القراءات الشاذة و -3

 كتب التفسير والقراءات . جمع قراءة عبيد بن عمير من مصادر -4

 ترتيبها حسب موضعها من القرآن الكريم . -5



   

 

 

 
 

 إصدار  باملنوفية العدد الثالث والثالثونحولية كلية اللغة العربية 

كتابة اآليات بخط مصحف المدينة ثم اتباعها بقراءة عبيد بن عمير  -6

 مضبوطة بالشكل .

وإن لم يكن هناك غيره ، إْن كان هناك من قرأ هبا غير عبيٍد فإين أشير إليه -7

 غيره ( .أردفتها بعبارة ) ولم أجد من قرأ هبا 

توثيق قراءةِ ُعبيد بن عمير وقراءةِ َمن وافقه َمن القّراء مِن المصادر  -8

األصلية بذكر الجزء والصفحة يف الهامش مع مراعاة الرتتيب الزمني 

 لهذه المصادر حسب َوَفَيات مؤلفيها .

األعالم الوارد ذكرهم يف أصل البحث لم أتعّرض لرتجمتهم نظرا  -9

كثير منهم فلم أشأ إثقال البحث وإطالته بذكر لكثرهتم ولشهرة 

 تراجمهم.

فيما يخص المراجع المدّونة يف الهوامش : أذكر بعد اسم الكتاب  -11

وال أكّرر ذلك إال إذا كان ، اسم مؤلفه يف المرة األولى التي يرد فيها

هناك كتاٌب آخُر مطابٌق له يف العنوان فإين أذّيله باسم مؤلفه كي ال يقع 

 ط بين المرجعين .الخل

بعض النّكات واالستدراكات يف الهامش بما له عالقة بمادة  أذكر-11

 البحث.

  



 

 

 

 
 

ـراءة عُبَيدِ بِن ـعٌ  عُمَـري  ـق ـق( )مجـ ـوثـي  عبد اهلل  بن حممد العسكر  د.  وـت

 البحث:خطة 

 تم تقسيم هذا البحث إلى تمهيد وفصلين على النحو التالي:

 القراءات الشاذة (. )نشأةتمهيد 

 الفصل األول: عبيد بن عمير والقراءات الشاذة.

 وفيه ثالثة مباحث:

 األول : ترجمة موجزة لعبيد بن عمير.المبحث 

 تعريفها وأنواعها وأهميتها. الشاذة:القراءات  الثاين:ث ـالمبح

 منزلة قراءة عبيد بن عمير بين القراءات الشاذة. المبحث الثالث :

 الفصل الثاين : قراءة عبيد بن عمير ) جمع وتوثيق (

 .أهم النتائج والتوصيات وفيها، الخاتمة

  



   

 

 

 
 

 إصدار  باملنوفية العدد الثالث والثالثونحولية كلية اللغة العربية 

 تمهيد

 القراءات الشاذة ( )نشأة

َنَزَل القرآن الكريم من عند اهلل تعالى بواسطة األمين جربيل عليه السالم 

ثم ُنِقل إلينا بالتواتر عن طريق أصحابه رضوان  -صلى هللا عليه وسلم-على محمد 

اهلل عليهم أجمعين، وتناقله المسلمون جيالً بعد جيل، واعتنوا بحفظه وكتابته 

ا أنزل، محفوظًا من عبث العابثين ال يأتيه الباطل من بين يديه وال فبقي غّضًا كم

 من خلفه.

على سبعة أحرف  -صلى هللا عليه وسلم-وقد نزل القرآن على رسول اهلل 

فكان تيسيرا ورحمة ، وذلك لتعدد لهجات العرب واختالف األلفاظ فيما بينها

 .هبذه األمة ليفهموا كتاب اهلل ويفقهوا عن اهلل مراده

 بن كعب
ِّ

صلى هللا عليه -أن النبي  -رضي هللا عنه-يدل على ذلك حديث أبي

قال كعب: فأتاه جربيل عليه السالم فقال: إن اهلل ، كان عند أضاة بني غفار -وسلم

وإن ، أسأل اهلل معافاته ومغفرته "فقال:، يأمرك أن ُتقِرئ أمتك القرآن على حرف

فقال: إن اهلل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ، ثم أتاه الثانية "أمتي ال تطيق ذلك

،ثم جاءه  "وإن أمتي ال تطيق ذلك، أسأل اهلل معافاته ومغفرته "فقال:، حرفين

أسأل " الثالثة فقال: إن اهلل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثالثة أحرف، فقال:

ل: إن اهلل ثم جاءه الرابعة فقا "اهلل معافاته ومغفرته ،وإن أمتي ال تطيق ذلك 

فأّيما حرف قرأوا عليه فقد ، يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف

 . (1)"أصابوا 

خرج عدد كبير من حفاظ القرآن من  -صلى هللا عليه وسلم-ولما مات النبي 

                                 
 ( . 821( رقم )1/562( أخرجه مسلم ) 1)



 

 

 

 
 

ـراءة عُبَيدِ بِن ـعٌ  عُمَـري  ـق ـق( )مجـ ـوثـي  عبد اهلل  بن حممد العسكر  د.  وـت

الصحابة إلى مواطن الجهاد فاستحرَّ فيهم القتل فأشار الفاروق عمر على أبي 

ٍد من  بكر الصديق بأن يجمع القرآن خوفًا عليه من الضياع، فكان ذلك بعد تردُّ

يُق زيَد بَن  أبي بكر حتى شرح اهلل صدره لهذا الرأي الذي رآه عمر، فأمَر الصدِّ

 ثابٍت فجَمعه من الّرقاع واألكتاف وصدور الرجال.

واستمر األمر على هذه الحال حتى جاء عهد الخليفة الراشد عثمان بن 

ثم أمر ، قام بجمع القرآن ونْسِخه يف مصحف واحد حيث -رضي هللا عنه-عفان 

بنسِخه عدة نسخ وتوزيعها يف األمصار وأحرق ما سواها، وذلك خشية تفرق 

دِ رواهتا . وكان فعله ذلك  َدْت لتعدُّ المسلمين واختالفهم يف القراءات التي َتعدَّ

 وموافقتهم . -صلى هللا عليه وسلم-بمشهد أصحاب رسول اهلل 

لم يقصد عثماُن َقْصَد أبي بكٍر يف جمع  "أبو بكر الباقالين : قال القاضي

 
ِّ

-القرآن بين لوحين، وإنما قصد جمَعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النَّبِي

وإلغاء ما ليس كذلك، وأْخَذُهم بِمصحٍف ال تقديم فيه وال  -صلى هللا عليه وسلم

سوخ تالوته ُكتَِب مع ُمْثبَت رسمه تأخير، وال تأويل ُأثبِت مع تنزيٍل، وال من

 .(1)  "ومفروٍض قراءُته وحفُظه؛ خشيَة وقوع الفساد والشبهة على من يأيت بعدُ 

ولما كان االعتماد يف نقل القرآن الكريم على المشافهة والتلقي من 

 ؛وحده كافيا يف نقل القرآن وتعلمهدور الرجال ولم يكن وجود المصحف ص

 مع كل مصحف من المصاحف قارئًا يعلم -رضي هللا عنه-لذلك أرسل عثمان 

الناس على ما يوافق المصحف الذي أرسل به، وكان يتخيَر لكل قارئ 

 المصحَف الذي يوافق قراءته يف األعمِّ األغلب.

بن أن يقرئ بالمدين، وبعث عبد اهلل وقد روي أن عثمان أمر زيد بن ثابت 

ي، وبعث المغيرة بن أبي شهاب مع الشامي، وبعث أبا عبد  السائب مع المكِّ

                                 
 ( .5/111انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمال على القاري  )( 1)



   

 

 

 
 

 إصدار  باملنوفية العدد الثالث والثالثونحولية كلية اللغة العربية 

 الرحمن السلمي مع الكويف، وعامر بن عبد قيس مع البصري.

ومن هنا بدأ ظهور الشذوذ على كلِّ قراءةٍ لم َتحَظ باإلجماع، فقام عثماُن 

وإبطال العمل هبا،  -لمصلى هللا عليه وس-بإبعاد كل رواية لم يسَتِفْض نقُلها عن النبي 

وَجَعل الرسم العثماين للمصاحف شرطًا لصحة القراءة، وكلُّ قراءة ال توافق 

 .(1)رسَمه فهي قراءة شاذة

وبعد ذلك خرج ِعلُم شواذِّ القراءات يف بدايات القرون األولى يف تاريخ 

ابن اإلسالم إال أن معالم هذا الِعلم قد تبلورت، واتجاهاته قد تحّددت على يد 

( الذي أّلف كتابين شهيرين يف هذا الباب: كتاب ـه324مجاهد المتوىف سنة)

 السبعة يف القراءات المتواترة )مطبوع (، وكتاب: الشواذ ) مفقود(. 

وهذا ال يعني أنه لم َيسبق أحٌد ابَن مجاهد يف التأليف يف موضوع 

ـَُصنّف كان القراءات الشاذة؛ بل ُوِجد َمْن صنّف يف هذا الفن؛ لكنَّ عامَّ  َة ذلك الم

هـ(؛ 224جمعًا لهذه القراءات، كما فعل أبو عبيد القاسم بن سالم المتوىف سنة )

حيث جمع خمسًا وعشرين قراءة، ثم جاء من بعده ابن جبير المتوىف 

ثم جاء القاضي إسماعيل بن  هـ( وجمع مِْن كلِّ مِصٍر خمَس قراءات.258سنة)

مع عشرين قراءة، ثم ابن جرير الطربي المتوىف هـ( وج282إسحاق المتوىف سنة )

 هـ( وأّلف كتابه الجامع وجمع فيه أكثر من عشرين قراءة.311سنة )

فهؤالء جميعًا اعتنوا بجمع القراءات لكنَّ ابن مجاهد صنّف يف 

َر، فكان الرائَد األّوَل لهذا الِعلم. َد وَنظَّ  القراءات َكِعلٍم، وقعَّ

                                 

***  

                                 
( لالستزادة حول تاريخ القراءات الشاذة ونشأهتا انظر بحثًا بعنوان: نشأة القراءات الشاذة، 1)

ليسري حسن محمد سعد، منشور على الشبكة العنكبوتية، موقع األلوكة   

http://www.alukah.net/sharia/1/146هـ 8/11/1427/بتاريخ- 

 م. 29/11/2116



 

 

 

 
 

ـراءة عُبَيدِ بِن ـعٌ  عُمَـري  ـق ـق( )مجـ ـوثـي  عبد اهلل  بن حممد العسكر  د.  وـت

 الفصل األول

 ُعبيد بُن عمير والقراءات الشاذة

 وفيه ثالثة مباحث:

 المبحث األول 

 (1) ترجمة موجزة لعبيد بن عمير 

. 
ّ

 المكي
ُّ

 الُجنَدعي
ُّ

 هو أبو عاصم ُعبيُد بُن ُعميِر بِن قتادَة بِن سعٍد الليثي

-وذكر البخاري أنه رأى النبي  -صلى هللا عليه وسلم-ُولد على عهد رسول اهلل 

-صلى هللا عليه وسلم
 (2). 

الحديث،  رواية عين، وكان مفّسرا للقرآن، مكثرا وهو أحد كبار قراء التاب

 بن كعب وأبي موسى وعائشة وابن ُعمر 
ّ

روى عن ُعمر وعلي وأبي ذّر وُأبي

وغيرهم. وروى عنه عبد اهلل بن أبي ُمليكة وعطاء ومجاهد وعبدالعزيز بن ُرفيع 

 وعمرو بن دينار وأبو الزبير ومعاوية بن ُقّرة وخلق كثير .

 القضاء البن الزبير، قال مجاهد: كنا نفتخر بفق
َ

يهنا وقاضينا، فأما َولِي

 فقيهنا فابن عباس، وأما قاضينا فعبيد بن عمير.

ٌة إلى قفاه، وكانت لحيته صفراء .  ومما جاء يف وصفه أنه كانت له ُجمَّ

كان عابدا واعظا فصيحا بليغا، وقيل إنه أول الُقّصاص يف مكة، وكان ابن 

 .عمر يجلس إليه ويقول : هلل درُّ أبي قتادة ماذا يأيت به!

                                 
، (266/ 3لية األولياء ألبي نعيم )ح، (132/ 5)حبان الثقات البن  إلى:( انظر يف ترجمته 1)

غاية ، (156/ 4سير أعالم النبالء للذهبي )، (2/217صفة الصفوة البن الجوزي )

اإلصابة يف تمييز الصحابة البن ، (1/441النهاية يف طبقات القراء البن الجزري ) 

 ( . 2/291مغاين األخيار للعيني )، (61/ 5حجر )

 (. 61/ 5اإلصابة ) ،465تيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب ص االس انظر:( 2)



   

 

 

 
 

 إصدار  باملنوفية العدد الثالث والثالثونحولية كلية اللغة العربية 

عن عطاء قال: دخلُت أنا وعبيد بن ُعمير على عائشة فقالت: من هذا؟ و

 فقال: أنا عبيد. قالت: قاصُّ أهِل مّكة؟ قال: نعم، قالت: خّفف فإّن الذكر ثقيل.

 تويف سنة ثمان وستين، وقيل : سنة أربع وسبعين.

 : (1)من بديع أقواله  

إْن أْعَظَمكم هذا الليُل أن ُتساِهروه، وبخلتم بالمال أن تنفقوه، وعجزتم " 

عن العدو أن تقاتلوه فعليكم بسبحان اهلل وبحمده، والذي نفسي بيده لهما أحب 

 ."إلى اهلل تعالى من جبلي ذهب وفضة

 . "آثروا الحياء من اهلل على الحياء من الناس  "

ه إسب" اُغ الوضوء يف المكاره، ومن صدق اإليمان مِْن ِصدِق اإليمان وبرِّ

 ."وبّره أن يخلو الرجل بالمرأة الحسناء فيدعها ال يدعها إال هلل تعالى 

إن الدنيا هيِّنة على اهلل تعالى أن يعطيها من يحب ومن ال يحب وال يعطي  "

 ."اإليمان إال من يحب

***  

                                 
 ( .271-268/ 3حلية األولياء ) يف:( انظر هذه األقوال 1)



 

 

 

 
 

ـراءة عُبَيدِ بِن ـعٌ  عُمَـري  ـق ـق( )مجـ ـوثـي  عبد اهلل  بن حممد العسكر  د.  وـت

 المبحث الثاين  

 تعريفها وأنواعها وأهميتها. القراءات الشاذة : 

 وفيه ثالثة مطالب :

 ا .المطلب األول :  تعريف القراءات الشاذة لغة واصطالًح 

 التعريف اللغوي : -أ

ان :  هذا المصطلح له ِشقَّ

فأما الشق األول)القراءات( فهو جمٌع مفرُده قراءة، مِن: قرأ يقرأ قراءة 

إذا جمعته وضممت بعضه إلى وقرآًنا، والقراءة مصدر من قولك: قرأُت الشيء 

ي القرآن قرآنا ألنه يجمع السور  بعض، والمقروُء المكتوب يف المصاحف، وسمِّ

 . (1) فيضمها

وأما الشق الثاين ) الشاذة (فالشذوذ يف اللغة مصدر مِْن: شذَّ يشذ شذوًذا، 

د فالشذوذ يدلُّ على االنفرا، شّذ الرجل عن القوم إذا انفرد عنهم واعتزلهم يقال:

 .(2)وكلُّ شيء منفرد فهو شاذ ، والندرة

 التعريف االصطالحي : -ب

اختلف تعريف القراءات الشاذة عند العلماء إلى عدة تعريفات، إال أن 

وواَفقْت اللغَة العربية ، أجودها وأدّقها فيما يبدو أهنا: القراءة التي صحَّ سنُدها

 وخالفت رسم المصحف.، ولو بوجه

                                 
تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ، 5/3563( انظر : لسان العرب البن منظور 1)

 ( مادة ) قرأ(.1/363)

تاج العروس ، 163الصحاح للرازي ص مختار، (97/ 1( انظر : الخصائص البن جني )2)

(9 /423. ) 



   

 

 

 
 

 إصدار  باملنوفية العدد الثالث والثالثونحولية كلية اللغة العربية 

( 2) وأبو شامة المقدسي (1) ارتضاه مّكي القيسيوهذا التعريف هو الذي 

 .(3) وابن الجزري

ت عن الطريق الذي ُنِقل  وسميت القراءات الشاذة هبذا االسم لكوهنا شذَّ

 به القرآن؛ حيث نقل بجميع حروفه نقال متواترًا.

ت عن رسم المصحف المجمع عليه وإن كان  "يقول ابن الجزري:  شذَّ

 .(4)"سندها صحيحًا

 لب الثاينالمط

 (5) أنواع القراءات الشاذة

 القراءات الشاذة أنواع مختلفة:

فمنها ما وافق العربية والرسم العثماين وصّح إسنادها إال أهنا لم تبلغ  -1

 حد التواتر.

ھ  ھ  چ  : ومن أمثلة هذه النوع قراءة ابن عباس لقوله تعالى

 )من قرأها ابن عباس وعائشة:[. 12١التوبة: ]چے  ے  ۓ
 .(6)أَنْ َفِسكم(

                                 
 . 51(  انظر : اإلبانة عن معاين القراءات لمكي القيسي ص1)

 . 171( انظر : المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز ألبي شامة  ص2)

 .18( منجد المقرئين البن الجزري ص 3)

 .19( السابق ص 4)

الشاذة أحكامها وآثارها، للدكتور إدريس حامد، من نشر ( انظر بحثا بعنوان: القراءات 5)

 م . 2113هـ 1424، جامعة الملك سعود، (211مركز بحوث كلية الرتبية رقم ) 

(، ا 5/114، الكشف والبيان للثعلبي )61انظر: مختصر يف شواذ القرآن البن خالوية ص  (6)

 ، (2/311الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل للزمخشري )

 (.5/121تفسير البحر المحيط ألبي حيان) 



 

 

 

 
 

ـراءة عُبَيدِ بِن ـعٌ  عُمَـري  ـق ـق( )مجـ ـوثـي  عبد اهلل  بن حممد العسكر  د.  وـت

 ما وافق العربية والرسم العثماين لكن لم يصح سندها .  ومنها-2

 ابن كعب وابن السميفع يف قوله تعالى
ّ

ڍ  چ  :وُيمثَّل لها بقراءة أبي

يك( ، [٢2يونس: ]چژڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ حيث قرئت ) ُننَحِّ

 .(1)بالحاء المهملة
إال أهنا خالفت رسم ومنها ما صحَّ سنده، ولها وجه يف العربية  -3

وُيمثَّل لها بقراءة عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن ، المصحف

، [٢اجلمعة: ] چڀ  ڀ  ڀ  ڀ    چ  :تعالى عباس وغيرهم لقول اهلل
 .(2)حيث قرئت )فامضوا (

ومنها ما ُيزاد يف كلمات القرآن على وجه التفسير فظنَّ َمن ظنَّ أنه من -4

جملة اآليات وليس كذلك. ولهذا فال يعدُّ كثير من العلماء هذا الضرب من 

 القراءات الشاذة .
وئ  وئ  ۇئ    ەئچ  ومن أمثلة هذا النوع قراءة ابن مسعود لقوله تعالى:

[قرئت:)فصيام ثالثة 89]المائدة: چېئ ۈئ ېئ  ۈئۇئ   ۆئ  ۆئ

 .(3)أيام متتابعات(بزيادة)متتابعات(

                                 
قراءات البن ، المحتسب يف تبيين وجوه شواذ ال62( انظر: مختصر يف شواذ القرآن ص1)

(، النشر يف القراءات العشر البن 3/159(، المحرر الوجيز البن عطية )1/316جني )

 (.1/27الجزري )

(، المحتسب 157مختصر يف شواذ القرآن ص ، (23/381( انظر: تفسير الطربي ) 2)

 .473(، شواذ القراءات ص2/321)

(، تفسير 1/716لكشاف )ا، 161(، شواذ القراءات ص11/561( انظر: تفسير الطربي )3)

 (.3/177ابن كثير )



   

 

 

 
 

 إصدار  باملنوفية العدد الثالث والثالثونحولية كلية اللغة العربية 

 المطلب الثالث

 القراءات الشاذةأهميَّة 

 منها؛هناك عدد من الفوائد للقراءات الشاذة يمكن لطالب العلم اإلفادة 

لكن ينبغي أن ُيعلم ابتداًء أن القراءات الشاذة وإن كانت ذات أهمية كبيرة إال أنه 

ال يجوز قراءة القرآن هبا، ألنه ال يكون قرآنًا إال ما ثبت بالتواتر، والقراءات 

 ولذلك ال تعدُّ قرآنًا. الشاذة خرب آحاد،

قال أصحابنا وغيرهم: ال تجوز القراءة يف الصالة  "قال اإلمام النووي: 

 .(1)"وال غيرها بالقراءة الشاذة ألهنا ليست قرآنًا، فإن القرآن ال يثبت إال بالتواتر

مذهب األصوليين وفقهاء المذاهب األربعة  "وقال السفاقسي: 

شرط يف صحة القراءة، وال يثبت بالسند الصحيح والمحدثين والقراء أن التواتر 

 .(2)"غير المتواتر ولو وافقت رسم المصاحف العثمانية والعربية

 : (3)وأما أهميتها وفوائدها فكثيرة منها

يف قراءة سعد بن أبي وقاص لقوله  عليه، كمابيان حكٍم مجمٍع   -1

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ    گ    ڈ ژچ  تعالى:

ه (12]النساء:  چڳ     ) من   بزيادة لفظ  (4) [، قرأها: ) وله أخ أو أخت من ُأمِّ

                                 
  (.3/385( انظر: المجموع للنووي )1)

 .14انظر: غيث النفع يف القراءات السبع للسفاقسي ص  (2)

وانظر أيضا: مدخل يف علم ، (1/41( ذكر بعض هذه الفوائد بإيجاز ابن الجزري يف النشر )3)

 .148القراءات للسيد رزق الطويل ص 

(، تفسير القرطبي 1/41(، النشر )1/517، الكشاف )131ذ القراءات ص( انظر: شوا4)

(5/78 .) 



 

 

 

 
 

ـراءة عُبَيدِ بِن ـعٌ  عُمَـري  ـق ـق( )مجـ ـوثـي  عبد اهلل  بن حممد العسكر  د.  وـت

ه( التي دلت على أن المراد هنا هم اإلخوة واألخوات من األم فقط، وهذا مما  ُأمِّ

 .(1)أجمع عليه العلماء

ٍم وتجليُة معناه . -2 وُيمثَّل لها بقراءة عمر بن الخطاب  دفُع أمٍر متوهَّ

 [ وقد سلف9] الجمعة: چڀ  ڀ  ڀ  ڀ    چ  وابن مسعود لقوله تعالى:

م من أن المراد بالسعي ، (2)ذكرها حيث قرئت )فامضوا(.فزال هبذه القراءة ما ُتوهِّ

 وليس األمر كذلك.، المشي السريع

 تعاىل: تفسير معنى غامض، كقراءة ابن مسعود وابن جبير لقوله -3

 .(3)حيث قرئت )كالصوف المنفوش(، [5]القارعة:  چڦڦچ

، كقراءة ابن مسعود ) فصيام ثالثة أيام متتابعات( -4
ّ

، بيان حكٍم فقهي

فكلمة )متتابعات( قراءة شاذة أخذ هبا بعض الفقهاء ، (4)وقد سبقت أيضا

 واشرتطوا يف كفارة اليمين لمن وجب عليه الصوم أن تكون األيام متتابعات.

هذه أهم فوائد القراءات الشاذة، وهناك غيرها إال أن المقام هنا ليس مقام 

 بسط وإنما هي إلماحات وإشارات عابرة.

 
***  

                                 
(، تفسير القرطبي 9/7، المغني البن قدامة )183(انظر: مراتب اإلجماع البن حزم ص 1)

(5/78 .) 

 .  11(  انظر ص 2)

(، مختصر يف 5/281(، إعراب القرآن للنحاس )3/286( انظر: معاين القرآن للفراء )3)

 . 522، شواذ القراءات ص179القرآن ص شواذ

  . 12(  انظر ص 4)



   

 

 

 
 

 إصدار  باملنوفية العدد الثالث والثالثونحولية كلية اللغة العربية 

 المبحث الثالث 

 منزلة قراءة عبيد بن عمير بين القراءات الشاذة.

تعدُّ قراءة عبيد بن عمير من جملة القراءات الشاذة، وقد كان له مصحف 

 .(1)كما ذكر ذلك ابن أبي داود حين تحّدث عن مصاحف التابعين 

ومما يدّل على أهمية قراءةِ عبيِد بِن عميٍر أن عددًا من علماء التفسير 

إال أنه لم  والقراءات نقلوها يف مواطن عديدة من كتبهم ما بين مستقّل ومستكثر،

 ِر أحٌد لجمعها يف كتاب واحد كما سبقت اإلشارة إلى ذلك.بَ نْ يَ 

وال يعني الحكم على قراءة عبيد بن عمير بالشذوذ أنه لم يوافق العشرة 

يف شيء من قراءته؛ بل ُوِجد ذلك كما هو مثبت يف طيات هذه الدراسة إال أن 

د من قرأ هبا غيره كما هناك قراءات كثيرة خالف فيها العشرة، وبعضها لم أج

 أشرت إلى ذلك يف موطنه.

ومما يجدر التنبيه إليه أن بعضًا من قراءات عبيد بن عمير غير مشتهر فال 

 يكاد يوجد إال يف مصدر أو مصدرين من الكتب المطبوعة . 

ومن أكثر َمن اعتنى بنقل قراءة عبيد بن عمير الكرماينُّ يف كتابه ) شواذ 

                 ثم الثعلبي يف، عده أبو حيان يف ) تفسير البحر المحيط (ويأيت ب، القراءات (

 ) الكشف والبيان ( .

ومجموع ما تم جمعه من اآليات بقراءة عبيد بن عمير يزيد على ستين 

 آية، قليل منها وافق فيه بعض القراءات المتواترة، وأغلبها مخالف لها .

التفسير والنحو وبيان غامض المعاين واإلفادة من قراءة عبيد بن عمير يف 

 يتضح من خالل ما سيأيت بيانه من أوجه القراءة الواردة عنه
ٌّ

 جلي

                                 
 .  381( انظر: المصاحف البن أبي داود ص 1)



 

 

 

 
 

ـراءة عُبَيدِ بِن ـعٌ  عُمَـري  ـق ـق( )مجـ ـوثـي  عبد اهلل  بن حممد العسكر  د.  وـت

 الفصل الثاين

 قراءة عبيد بن عمير ) جمع وتوثيق (

 سورة الفاتحة

  [4]الفاحتة: چٺ  ٺ    ٺ     چ 
 .(1))يوَم الدين( بنصب )يوَم(، قرأ عبيُد بُن عميٍر ) َمَلَك ( فعالً ماضيًا

 بن أبي طالب وأنس بن مالك ويحيى بن يعمر وهي إحدى 
ُّ

وهبا قرأ علي

 .(2)الروايتين عن الحسن البصري

  ] ٥الفاحتة: [ چٿ  ٿ  ٿ  ٿ    چ 
، وهبا قرأ (3)قرأ عبيد بن عمير ) نِعبد ( و ) نِستعين( بكسر النون يف كليهما

وهي لغة ، واألعمشبن علي ويحيى بن وثاب وزر بن حبيش والنخعي  زيد

 .(4)قيس وتميم وأسد وربيعة وهذيل
 

  

                                 
القراءات  (، معجم82/ 1روح المعاين لأللوسي ) ،42القراءات ص  ذانظر: شوا( 1)

 ( .1/11لعبداللطيف الخطيب )

، 48الويه صإعراب القراءات السبع البن خ، 9مختصر يف شواذ القرآن ص انظر:( 2)

والرواية ، (82/ 1(، روح المعاين )134/ 1تفسير البحر المحيط )، (61/ 1الوجيز )

األخرى عن الحسن بلفظ : ) مالِِك يوِم الدين( وهي قراءة متواترة قرأ هبا عاصم 

الحجة ، 114انظر : السبعة يف القراءات البن مجاهد ص    .والكسائي ويعقوب وخلف

جامع البيان يف ، 218مفردة الحسن البصري ص، (7/ 1للفارسي )للقراء السبعة 

 ( .417/ 1القراءات السبع ألبي عمرو الداين )

   . 91/ 1روح المعاين ، 141-1/141تفسير البحر المحيط  ،43شواذ القراءات  انظر:( 3)

الكتاب الفريد يف إعراب القرآن المجيد ، (21/ 1إعراب القرآن للنحاس ) انظر:( 4)

 ( .91/ 1روح المعاين )، (141 -1/141( ،تفسير البحر المحيط )1/82لهمداين )ل



   

 

 

 
 

 إصدار  باملنوفية العدد الثالث والثالثونحولية كلية اللغة العربية 

 سورة البقرة

 [ 2]البقرة:  چڀ   ڀ      پپپٻ  ٻ  ٻ   پچ 
وهبا قرأ الزهري وابن ، (1)قرأ عبيد بن عمير ) الريب فيُه ( بضم الهاء

 . (2)محيصن ومسلم بن جندب

 [7]البقرة:   چ  ٹٿ   ٿ  ٹچ 
.  (3)بفتح الغين وسكون الشين ورفع الكلمةقرأ عبيد بن عمير ) َغْشوٌة ( 

 .(4)وهي قراءة األعمش وأبي حيوة 

 چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  ی  جئ  حئ چ 
 [24]البقرة: 

  ولم أجد من قرأ هبا غيره. (5)قرأ عبيد بن عمير )وقِْيُدها الناس والحجارة(
 [ 25]البقرة: چ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄچ 

، ولم أجد من قرأ هبا (6)قرأ عبيد بن عمير ) ُمطَِّهرٌة( بتشديد الطاء وكسر الهاء 

                                 
 (.1/29(، معجم القراءات )161/ 1(، تفسير البحر المحيط )74/ 1المحرر الوجيز ) انظر:( 1)

(، إعراب القرآن للنحاس 1/73، إعراب القراءات السبع )11( مختصر يف شواذ القرآن ص2)

 (.161/ 1(، تفسير القرطبي )74/ 1) (، المحرر الوجيز24/ 1)

(، معجم القراءات ) 177/ 1(، تفسير البحر المحيط )29/ 1إعراب القرآن للنحاس ) انظر:( 3)

1/29.) 

(، تفسير البحر المحيط 191/ 1(، تفسير القرطبي )29/ 1إعراب القرآن للنحاس ) انظر:( 4)

ال ( أن قراءة األعمش بكسر الشين 5/77( .وذَكَر ابن عطية يف المحرر الوجيز ) 177/ 1)

 . ابفتحه

/ 1، تفسير القرطبي )4(، الشوارد للصاغاين ص169/ 1( انظر : الكشف والبيان للثعلبي )5)

 (.198/ 1(، روح المعاين )249/ 1(، تفسير البحر المحيط )236

 (،مفاتيح139/ 1،الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري ) 55القراءات ص ذانظر: شوا(6)

 ( .215/ 1روح المعاين )، (1/261(،تفسير البحر المحيط)2/121الغيب )



 

 

 

 
 

ـراءة عُبَيدِ بِن ـعٌ  عُمَـري  ـق ـق( )مجـ ـوثـي  عبد اهلل  بن حممد العسكر  د.  وـت

 غيره. 

ۀ ۀ ہ ہ    ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻچ 

 [98]البقرة:  چ    ہ
،وهبا قرأ يحيى بن يعمر وعيسى بن عمر (1)قرأ عبيد بن عمير )َجبَْرئّل (

 .(2)واألعمش

 [112]البقرة: چکڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑچ 
هم ( بضّم الياء وكسر الضاد مِن: َأَضرَّ ُيِضرُّ قرأ عبيد بن    . (3)عمير:)ما ُيِضرُّ

 [116]البقرة: چ   ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀچ 
قرأ عبيد بن عمير ) َننَْسْأَها ( بفتح النون األولى وسكون الثانية وفتح السين 

.وهبا قرأ عمر بن الخّطاب وابن عّباس وعطاء وابن كثير وأبو  (4)ثم همزة ساكنة 

 .(5)عمرو والنخعي

 . ]147البقرة: [ چ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٿ   ٿچ 

                                 
 ولم أجد من نقل هذه القراءة عنه غيره .، (15/ 5( انظر : الكشف والبيان )1)

مختصر يف شواذ القرآن ، 167السبعة يف القراءات ص، (389/ 2( انظر : تفسير الطربي )2)

الكامل يف القراءات العشر واألربعين ، 117حجة القراءات البن زنجلة ص، 15ص

إتحاف فضالء البشر يف القراءات األربعة ، 374الزائدة عليها ألبي القاسم الهذلي ص 

 .    188عشر للدمياطي ص

 72شواذ القراءات للكرماين ص، (251/ 1( انظر : الكشف والبيان )3)

/ 2تفسير القرطبي ) ،(177/ 1المحرر الوجيز )، (256/ 1( انظر : الكشف والبيان )4)

 (.147/ 1فتح القدير للشوكاين )، (513/ 1تفسير البحر المحيط )، (67

مفاتيح ، 71العنوان يف القراءات السبع البن مقرئ ص، 82( انظر : السبعة يف القراءات ص 5)

 (.2/165النشر )، 116األغاين يف القراءات والمعاين للكرماين ص



   

 

 

 
 

 إصدار  باملنوفية العدد الثالث والثالثونحولية كلية اللغة العربية 

 بن ، بنصب كلمة ) الحّق ( (1) قرأ عبيد بن عمير ) الحقَّ من ربك (
ّ

وهبا قرأ علي

 ونصر بن علي عن ابن محيِصن
ّ

 .(2) أبي طالب وزيد بن علي

   ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڦڦ  ڦ   ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤچ 

 ]148البقرة: [ چچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ    
وهبا ، (3)قرأ عبيد بن عمير : ) ولكلِّ وجهٍة ( بإضافة ) كّل ( إلى ) وجهة(

 .(4)قرأ ابن عباس وابن عامر

 [149]البقرة: چ  ڈڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ 
وهي لغٌة يف بني يربوع ، (5)بفتح الثاءقرأ عبيد بن عمير ) ومن حيَث ( 

 ، (6)من بني تميم وطهية
ّ

 .(7)وهبا قرأ زيد بن علي

 چ  ۆئۇئ   ۇئ  ۆئ  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ   ې ى ىچ 

 [168]البقرة: 
 الَسّمال وأبو ،وهبا قرأ أبو(8)قرأ عبيد بن عمير)َخَطَوات(بفتح الخاء والطاء

                                 
 ولم أجد من نقل هذه القراءة عنه غيره .، 78( انظر : شواذ القراءات ص1)

تفسير البحر المحيط ، 78شواذ القراءات ص، 493( انظر : الكامل يف القراءات العشر ص 2)

(1 /611. ) 

 ولم أجد من حكى هذه القراءة عنه غيره .، 78( انظر : شواذ القراءات ص3)

معجم القراءات ) ، (14/ 2روح المعاين )، 17( انظر : مختصر يف شواذ القرآن ص4)

1/212. ) 

/ 1( ،ويف تفسير البحر المحيط)14/ 2الكشف والبيان )، 79( انظر: شواذ القراءات ص 5)

 ( .2/214وانظر أيضا : معجم القراءات )، ( أهنا قراءة عبداهلل بن عمير613

 ( .12/1164لسان العرب ) ، (432/ 3المحكم والمحيط األعظم البن سيده ) انظر:( 6)

 . 79( انظر: شواذ القراءات ص 7)

 ( 2/231(، معجم القراءات)218 /2تفسير القرطبي )، (38/ 2الكشف والبيان ) انظر:( 8)



 

 

 

 
 

ـراءة عُبَيدِ بِن ـعٌ  عُمَـري  ـق ـق( )مجـ ـوثـي  عبد اهلل  بن حممد العسكر  د.  وـت

 .(1)حرا األعرابي

 [238]البقرة: چ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ 
عبيد بن عمير )حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى صالِة العصر  قرأ

 .(2)وقوموا هلل قانتين(

 بن كعب وابن عباس
ّ

 .(4)وهي يف مصحف عائشة، (3)وهبا قرأ أبي

 چڇڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چچ 

 [246]البقرة: 
. ولم أجد (5) قرأ عبيد بن عمير:) وقد َأْخَرَجنَا( بفتح الهمزة مبنيًا للفاعل

 من قرأ هبا غيره.

 [261]البقرة: چٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   چ 
وهبا قرأ علقمة وسعيد بن ، (6)قرأ عبيد بن عمير : ) فِصرهّن ( بكسر الصاد

                                 
، (38/ 2(، الكشف والبيان )233/ 1، المحتسب )18مختصر شواذ القرآن ص انظر:( 1)

خاء ويرى أبو حيان أن قراءة أبي السمال )ُخَطوات( بضم ال، (417/ 2المحرر الوجيز )

 .  1/653وفتح الطاء . انظر :تفسير البحر المحيط 

 (.249/ 2تفسير البحر المحيط )، (196/ 2( انظر :الكشف والبيان )2)

/ 1الكشاف )، (196/ 2الكشف والبيان  )، (119/ 1( انظر : إعراب القرآن للنحاس ) 3)

 (.249/ 2تفسير البحر المحيط )، (316

/ 1الكشاف )، (196/ 2الكشف والبيان )، (155/ 2( انظر : أحكام القرآن للجصاص ) 4)

فتح القدير ، (89/ 3الدر المنثور للسيوطي )، (249/ 2( ،تفسير البحر المحيط )316

(1 /295.) 

ويف الدر المصون ، ( 1/346معجم القراءات )، (265/ 2( انظر : تفسير البحر المحيط )5)

وغير منسوبة يف : ، ولعله وهم، ( نسبها لعمرو بن عبيد2/518للسمين الحلبي )

 (.1/549الكتاب الفريد)

 ولم أجد من نسبها له غيره. ، (255/ 2( انظر : الكشف والبيان ) 6)



   

 

 

 
 

 إصدار  باملنوفية العدد الثالث والثالثونحولية كلية اللغة العربية 

 .(1)جبير وطلحة وقتادة وأبو جعفر واألعمش وحمزة وخلف

 سورة آل عمران

 [31]آل عمران: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ 
 ، (2)الضاد بكسر  ُمحِضرًا( )عبيد بن عمير :قرأ 

ّ
 .(3)وهبا قرأ زيد بن علي

 چپ ڀ   ٻ پ پ پ   ٱ ٻ ٻ ٻچ 
 [11: عمرانآل ]

 .(4)بحذف النون فيهما (وتكتموا )،( تلبسوا  مَ لِ )قرأ عبيد بن عمير : 

 [1٥2: آل عمران]چ  ڇ ڇ ڇ ڍڍ   چ ڇچ چ
(.ولم أجد من 5بضم التاء وكسر الحاء) :)ُتِحّسوهنم ( قرأ عبيد بن عمير

 قرأ هبا غيره .

 [161]آل عمران: چ  ڍچ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇچ 
أجد من  م، ول(6) الذالبضم الياء وكسر  ُيخِذلكم(قرأ عبيد بن عمير:) وإن 

 قرأ هبا غيره.

                                 
(، الحجة للقراء السبعة 1/97، إعراب القراءات السبع )191السبعة يف القراءات ص انظر:( 1)

 (. 1/377، معجم القراءات )219(، إتحاف فضالء البشر ص 389/ 2)

 1/374(، معجم القراءات )445/ 2، تفسير البحر المحيط )111شواذ القراءات ص انظر:( 2)

.) 

 . 111شواذ القراءات ص انظر:( 3)

وهي "( قال السمين الحلبي: 2/518(، الدر المصون )516/ 2تفسير البحر المحيط ) :انظر( 4)

/ 5، وانظر أيضا : اللباب يف علوم الكتاب البن عادل )"قراءة ال تبعد عن الغلط البحت!

 ( . 1/517(، معجم القراءات )315

 ( . 1/597ات )(، معجم القراء84/ 3، تفسير البحر المحيط )122شواذ القراءات ص انظر:( 5)

 ، مفاتيح124(، شواذ القراءات ص461/ 1(، الكشاف )195/ 3( انظر : الكشف والبيان )6)

 ( 1/611) (، معجم القراءات116/ 3(، تفسير البحر المحيط )56/ 9الغيب للرازي )



 

 

 

 
 

ـراءة عُبَيدِ بِن ـعٌ  عُمَـري  ـق ـق( )مجـ ـوثـي  عبد اهلل  بن حممد العسكر  د.  وـت

 النساءسورة 

 [37]النساء: چۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ چ 
وهبا قرأ ابن ، (1)الباء وسكون الخاءقرأ عبيد بن عمير ) بالَبْخل ( بفتح 

(3)وهي لغة بكر بن وائل ، (2) وابن سعوة عن ابن كثير الزبير وقتادة
. 

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ڃ  ڃ    ڤچ 

 [112: النساء] چ  ڃڃ
 ولم أجد من قرأ هبا غيره.  (،4)الياء ) فُيِميلوَن( بضم قرأ عبيد بن عمير :

 [114]النساء:  چھ  ھ   ھ  ے  ے چ 
.ولم أجد من (5)قرأ عبيد بن عمير : )وال ُتَهاُنوا( من اإلهانة مبنيًا للمفعول

 قرأ هبا غيره.

*** 

 سورة المائدة

 [16]المائدة: چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  چ 

                                 
/ 3( . ويف الكشف والبيان ) 2/71، معجم القراءات )135شواذ القراءات ص ( انظر :1)

 ( أن قراءة عبيد بن عمير ) البََخل ( بفتح الباء والخاء .316

الدر ، (257/ 3، تفسير البحر المحيط )528( انظر : الكامل يف القراءات ص 2)

 (.3/678المصون)

معجم القراءات ، (257/ 3محيط )تفسير البحر ال، 33( مختصر يف شواذ القرآن ص3)

(2/71 .) 

 ولم أجد من حكى هذه القراءة عنه غيره .، 124( انظر :شواذ القراءات ص 4)

الدر ، (357/ 3، تفسير البحر المحيط )124( انظر : شواذ القراءات ص5)

 ( . 2/147معجم القراءات )، (4/86المصون)



   

 

 

 
 

 إصدار  باملنوفية العدد الثالث والثالثونحولية كلية اللغة العربية 

. وقرأ هبا مجاهد (1)قرأ عبيد بن عمير :) بُه اهلل ( بضم الهاء يف ) به (

 .(2)وابن محيصنوالزهري ومسلم بن جندب 

 چڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ   ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ٿ ٿچ 

 [25]المائدة: 
 .(4)، وهبا قرأ يوسف بن داود(3)بكسر الراء فافِرق(قرأ عبيد بن عمير:)

 [42]المائدة :    چ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 
ْحت ( بكسر السين المشددة وسكون الحاء عمير:قرأ عبيد بن  ، (5)) للسِّ

 هبا غيره. ولم أجد من قرأ

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    چڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چچ 

 [61: المائدة]چڈڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ
 ولم أجد من قرأ هبا غيره.، (6)قرأ عبيد بن عمير : )وَأْعُبَد الّطاغوَت (

                                 
 ر، تفسي152القراءات ص ذ(، شوا2/211الوجيز ) ر(، المحر39/ 4)والبيان  فانظر: الكش( 1)

 ( . 2/244(، معجم القراءات )464/ 3)المحيط البحر 

(، 211/ 2،المحرر الوجيز ) 227(، مفردة ابن محيصن ص39/ 4والبيان ) انظر: الكشف( 2)

 (.4/229(، الدر المصون)464/ 3تفسير البحر المحيط )

(، شواذ القراءات 44/ 4والبيان ) (، الكشف264/ 1إعراب القرآن للنحاس ) انظر:( 3)

 .472/ 3( ،تفسير البحر المحيط )129/ 6،  تفسير القرطبي )153ص

 (. 2/254(، معجم القراءات )472/ 3تفسير البحر المحيط ) انظر:( 4)

(، 4/269(، الدر المصون )511/ 3، تفسير البحر المحيط )154شواذ القراءات ص  انظر:( 5)

 (.2/276)   معجم القراءات

ْحت بضم السين وجزم الحاء وهي قراءة عبيد "( :66/ 4والبيان ) يف: الكشفوقال الثعلبي  والسُّ

 ، وما ذكره خالف ما عليه األكثرون."بن عمير

 /3(، تفسير البحر المحيط )236/ 6، تفسير القرطبي )158شواذ القراءات ص انظر:( 6)

 ( .63/ 2)فتح القدير ، (4/336الدر المصون )، (531



 

 

 

 
 

ـراءة عُبَيدِ بِن ـعٌ  عُمَـري  ـق ـق( )مجـ ـوثـي  عبد اهلل  بن حممد العسكر  د.  وـت

 ]89المائدة: [ چ    ۈئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئچ 
 قرأ هبا غيره .ولم أجد من ، (1)) فصياَم ( بالنصب عمير:قرأ عبيد بن 

 سورة األنعام

 [61]األنعام: چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ 
، وهي (2)وقرأ عبيد بن عمير :)ال ُيْفِرُطوَن( بكسر الراء من غير تشديد فيها 

 .(3)قراءة عمرو بن عبيد واألعرج

 سورة التوبة

 [39]التوبة: چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  چ 

 .(5)وهبا قرأ أبو السمال، (4)وقرأ عبيد بن عمير : ) تنُفروا ( بضم الفاء 

 [121]التوبة: چک  ک    ک  ک  گ  گ  گ      چ 
 ولم أجد من قرأ هبا غيره.، (6)قرأ عبيد بن عمير: ) َظماٌء ( بالمّد 

 [124]التوبة:  چڦٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٿ ٿچ 
،وهبا قرأ زيد بن  ،(7) الياءقرأ عبيد بن عمير :) َأيَُّكْم( بفتح 

ّ
 وحكاه علي

                                 
 ولم أجد من حكى هذه القراءة عنه غيره.، 161شواذ القراءات ص  انظر:( 1)

 (.2/448معجم القراءات ) ، (142/ 2فتح القدير )، (7/ 7تفسير القرطبي ) انظر:( 2)

-4/667الدر المصون )، (355/ 2المحرر الوجيز )، (1/223)  انظر: المحتسب( 3)

 (.2/448معجم القراءات )، (668

 ولم أجد من حكى القراءة عنه غيره.، (47/ 5الكشف والبيان ) انظر:( 4)

 . 214شواذ القراءات ص، 57مختصر يف شواذ القرآن ص انظر:( 5)

فتح ، (291/ 8(، تفسير القرطبي )317/ 2الكشاف )، 223شواذ القراءات ص انظر:( 6)

 (.3/476معجم القراءات )، (472/ 2القدير )

تفسير ، (311/ 2الكشاف )، (112/ 5الكشف والبيان )، 223اءات صشواذ القر انظر:( 7)

 (.3/481معجم القراءات )، (51/ 11روح المعاين )، (118/ 5البحر المحيط )



   

 

 

 
 

 إصدار  باملنوفية العدد الثالث والثالثونحولية كلية اللغة العربية 

 .(1)الكسائي عن بعض القراء

 سورة الحجر

 [56]الحجر:  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ    چ 
 عمرو أبي عن عصمة قرأ وهبا ،(2) النون بضم ( َيْقنُط ) :عميرقرأ عبيد بن 

 .(3)العقيلي واألشهب وطاووس علي بن وزيد األعمش، عن وزائدة وطلحة

 سورة الكهف

 [10٥: الكهف]چھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ    چ 
، وعن عبيد بن (5)قرأ مجاهدهبا و، (4)بالياء ُيقيم( )فال: قرأ عبيد بن عمير

 وهبا قرأ مجاهد أيضا وابن مسعود والجحدري، (6)وم (َيقُ  عمير أيضا:)فال

 .(7)وحميد بن قيس

  

                                 
معجم القراءات ، (118/ 5تفسير البحر المحيط )، 61مختصر يف شواذ القرآن ص انظر:( 1)

(3/481.) 

 (.4/567القراءات )معجم ، (57/ 21تاج العروس ) انظر:( 2)

، (363/ 3المحرر الوجيز )، (2/5المحتسب )، 75مختصر يف شواذ القرآن ص انظر:( 3)

 . 582(، الكامل يف القراءات العشر ص7/166الدر المصون )

(، روح المعاين 158/ 6تفسير البحر المحيط )، 85مختصر يف شواذ القرآن ص انظر:( 4)

 (.5/318(، معجم القراءات )49/ 16)

 (.5/318معجم القراءات )، (66/ 11تفسير القرطبي )، 295شواذ القراءات ص انظر:( 5)

/ 16روح المعاين )، (158/ 6(، تفسير البحر المحيط )66/ 11تفسير القرطبي ) انظر:( 6)

49. ) 

 (.5/318معجم القراءات )، (66/ 11تفسير القرطبي )، 295( انظر : شواذ القراءات ص7)



 

 

 

 
 

ـراءة عُبَيدِ بِن ـعٌ  عُمَـري  ـق ـق( )مجـ ـوثـي  عبد اهلل  بن حممد العسكر  د.  وـت

 األنبياءسورة 

 [87]األنبياء: چک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ     چ 
َر َعَلْيِه( بالبناء  عمير:قرأ عبيد بن  وهبا قرأ قتادة  للمجهول،)أْن لن ُيَقدَّ

 .(1)واألعرج

 الشعراءسورة 

 [11: الشعراء]چہ  ہ      ہۀ  ہچ 
وهبا قرأ أبو قالبة وحماد بن  ،(2)بالتاء () أال تتقون  عمير:قرأ عبيد بن  

 .(3)سلمة وعبداهلل بن مسلم بن يسار

 [61]الشعراء: چٻ  پ  پ  پ      ٻ ٻ ٻٱ چ 
ِرُكون( عمير: بن قرأ عبيد وهبا قرأ ، بفتح الدال مشّددة وكسر الراء )لمــُـــدَّ

 . (4)واألعرج الزهري

 ]224الشعراء :[  چ    ۇ ۆ ۆچ 
 .(6)وهبا قرأ عيسى بن عمر، (5)والشعراَء ( بالنصبقرأ عبيد بن عمير ) 

                                 
، (497/ 3فتح القدير )، (332/ 11تفسير القرطبي )، (312/ 6الكشف والبيان ) انظر:( 1)

 ( .6/46معجم القراءات )

، (111/ 4فتح القدير )، (91/ 13تفسير القرطبي )، (159/ 7الكشف والبيان ) انظر:( 2)

 (.6/413معجم القراءات )

 (.6/413اءات )معجم القر (،8/ 7تفسير البحر المحيط ) ،127المحتسب ص انظر:( 3)

، المحتسب 118مختصر يف شواذ القرآن ص ، (125/ 3( انظر: إعراب القرآن للنحاس )4)

 .354شواذ القراءات ص، (165/ 7(، الكشف والبيان )129/ 2)

 ولم أجد من حكى هذه القراءة عنه غيره . ،357شواذ القراءات ص انظر:( 5)

معجم القراءات  ،357شواذ القراءات ص ،119مختصر يف شواذ القرآن ص انظر:( 6)

(6/473. ) 



   

 

 

 
 

 إصدار  باملنوفية العدد الثالث والثالثونحولية كلية اللغة العربية 

فاطرسورة   

 [8: فاطر]چگک  ک  ک  گ  گ  ڑ کچ 
عنه أيضا: فيها و سوَء(،يََّن( مبنيا للفاعل ونصب ))زَ  عمير:قرأ عبيد بن 

 ولم أجد من قرأ هبا غيره . ،(1) أفعل)أْسوَأ( على وزن 

 سورة يس

 [56: يس]چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    چ 
 (.2)ُظَلل ( بضم الظاء وفتح الالم بعدها )يف عمير: بن قرأ عبيد

 (.3) وخلفوهبا قرأ ابن مسعود وحمزة والكسائي 

 [62: يس]چک  ک  گ       کک  ژ ڑ ڑژ چ 
وهبا قرأ ، (4)قرأ عبيد بن عمير : ) ُجباًُل ( بضم الجيم والباء وتشديد الالم 

 .(5)الحسن ويعقوب وعيسى بن عمر واألشهب

  

                                 
الدر المصون ، (287/ 7تفسير البحر المحيط )، 394شواذ القراءات ص انظر:( 1)

 (.6/411معجم القراءات )، (171/ 22( ،روح المعاين )9/214)

(، 432/ 4فتح القدير )، (44/ 15تفسير القرطبي )، (132/ 8الكشف والبيان ) انظر:( 2)

 (.6/515لقراءات )معجم ا

، الكشف والبيان 542السبعة يف القراءات ص ، 331المصاحف البن أبي داود ص انظر:( 3)

، التيسير يف القراءات السبع (2/266،النشر يف القراءات العشر ) ، (132/ 8)

 (.6/515معجم القراءات ) ،184ص

ويف أكثر المصادر أهنا قراءة  . 412شواذ القراءات ص (،133/ 8والبيان ) انظر: الكشف( 4)

 انظر الهامش التالي. عمير،بن عبيد بن  عبد اهلل

 ،449(، مفردة الحسن ص133/ 8بيان )الكشف وال، (2/216)  انظر: المحتسب( 5)

/ 23روح المعاين )، (328/ 7تفسير البحر المحيط )، (47/ 15تفسير القرطبي )

 (.7/511(، معجم القراءات )41



 

 

 

 
 

ـراءة عُبَيدِ بِن ـعٌ  عُمَـري  ـق ـق( )مجـ ـوثـي  عبد اهلل  بن حممد العسكر  د.  وـت

 سورة ص

 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    چ 
ين ( بألف وزاٍي مشّددة مفتوحة [24]ص:  وهبا قرأ ، (1)قرأ عبيد بن عمير :) وعازَّ

 .(2)ابن مسعود والحسن وأبو وائل ومسروق والضحاك وأبو الضحى

 ]24ص : [  چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې       چ 

وهبا قرأ الحسن وقتادة وابن ، (3)قرأ عبيد بن عمير:)َفَتنَاه ( بالتخفيف  

 بن نصر والخفاف عنه
ّ

 . (4)السميفع وأبو عمرو يف رواية علي

 سورة الزمر

 [6٢: الزمر]چ  ٹ ڤ ڤ ڤچ 
وهبا قرأ ابن عباس ، (5)قرأ عبيد بن عمير : ) وُأْشِرَقْت ( بالبناء للمفعول

 [11: الزمر] چ  ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  (6)وأبو الجوزاء

                                 
/ 15تفسير القرطبي ) (،571/ 4الوجيز ) ر(، المحر189/ 8الكشف والبيان ) :انظر( 1)

 (.8/94معجم القراءات ) ، (376/ 7تفسير البحر المحيط ) (،175

شواذ القراءات ، (571/ 4المحرر الوجيز )، 131مختصر يف شواذ القرآن ص انظر:( 2)

روح ، (376/ 7تفسير البحر المحيط )، (175/ 15، تفسير القرطبي )411ص

 (.181/ 23المعاين )

 (.8/96معجم القراءات ) ، (489/ 4فتح القدير )، (179/ 15( انظر : تفسير القرطبي )3)

الحجة للقراء السبعة ، (2/232المحتسب ) ، 131( انظر : مختصر يف شواذ القرآن ص4)

 . 411شواذ القراءات ص، (1531/ 4(، جامع البيان يف القراءات السبع )71/ 6)

(، تفسير البحر المحيط 619/ 4المحرر الوجيز )، (256/ 8( انظر : الكشف والبيان )5)

 (.8/191معجم القراءات ) ، (31/ 24روح المعاين )، (423/ 7)

/ 4المحرر الوجيز )، (2/239المحتسب ) ، 132مختصر يف شواذ القرآن ص انظر:( 6)

روح المعاين ، (423/ 7تفسير البحر المحيط )، 416شواذ القراءات ص، (619

 (.8/191معجم القراءات )، (31/ 24)



   

 

 

 
 

 إصدار  باملنوفية العدد الثالث والثالثونحولية كلية اللغة العربية 

 ولم أجد من قرأ هبا غيره. (1)قرأ عبيد بن عمير : ) زمٌر ( بالرفع 

 سورة غافر

 [4: غافر]چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ              ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    چ 
ك( باإلدغام مفتوح   .(2) عليوهبا قرأ زيد بن  الراء،قرأ عبيد بن عمير:) فال َيُغرَّ

 سورة فّصلت

 [24: فصلت] چ    ڑ ڑ ک کژ ژ   چ 
) وإن ُيستَعَتبوا ( بالبناء للمفعول ) فما هم من المعتِبين  عمير:قرأ عبيد بن 

 .(3)( بكسر التاء يف اسم الفاعل

 . (4) العاليةوهبا قرأ الحسن وعمرو بن عبيد وأبو  

 سورة الزخرف

 [٥1: الزخرف]چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ      ڭ ۇ چ
ون() عمير: بن قرأ عبيد  والنخعي وهبا قرأ الحسن ،(5)الصاد بضم  َيُصدُّ

رضي - طالب بن علي عن وتروى وثاب، بن ويحيى والكسائي ونافع عامر وابن

                                 
 ولم أجد من حكى هذه القراءة عنه غيره .، 416شواذ القراءات ص انظر:( 1)

المصون  ر(، الد432/ 7البحر المحيط ) ر، تفسي417القراءات ص ذانظر: شوا( 2)

 معجم القراءات )، (43/ 24روح المعاين )، (4/552(، فتح القدير )9/458)

8/211.) 

( ،بصائر ذوي التمييز للفيروز 354/ 15تفسير القرطبي )، (245/ 2( انظر: المحتسب )3)

( أن 292/ 8(. ويف الكشف والبيان )8/211معجم القراءات ) ، ( 4/17آبادي) 

 ولعله وهٌم!، قراءة عبيد بن عمير : ) ُتستعتبوا ( بالتاء

 ي(، تفسير القرطب2/245) ، المحتسب134( انظر: مختصر يف شواذ القرآن ص4)

 (.8/211معجم القراءات ) ، (588/ 4(،فتح القدير )15/354)

 (.8/389معجم القراءات ) ، (76/ 4( انظر : إعراب القرآن للنحاس )5)



 

 

 

 
 

ـراءة عُبَيدِ بِن ـعٌ  عُمَـري  ـق ـق( )مجـ ـوثـي  عبد اهلل  بن حممد العسكر  د.  وـت

 .(1)السلمي  الرحمن عبد وأبي -هللا عنه

 سورة الدخان

 [22: الدخان] چٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ چ 
وهبا قرأ الحسن يف  ،(2)بكسر همزة )إّن(  هؤالء( )إنَّ  عمير:قرأ عبيد بن 

 .(3) عليأبي إسحاق وزيد بن  رواية وابن

 [38: الدخان] چی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  چ 
 ولم أجد من قرأ هبا غيره.، (4)بينهن( )وما عمير: بن عبيد قرأ

 [41: الدخان]چٱ   ٻ  ٻ  ٻ   ٻ    چ 
 أجد من قرأ هبا غيره.ولم ، (5)بالنصب  ميقاَتهم() قرأ عبيد بن عمير :

 [56]الدخان: چ  ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇچ 
 ولم أجد من قرأ هبا غيره.، (6)قرأ عبيد بن عمير: ) ال ُيَذاُقوَن (

                                 
(، الكشف والبيان 76/ 4إعراب القرآن للنحاس ) ،587يف القراءات ص  انظر: السبعة( 1)

تفسير القرطبي ، (191/ 27(،مفاتيح الغيب )54/ 5المحرر الوجيز )، (341/ 8)

 (.25/ 8(، تفسير البحر المحيط )113/ 16)

 ولم أجد من حكى هذه القراءة عنه غيره. ، 431شواذ القراءات ص  انظر:( 2)

(، تفسير البحر المحيط 63/ 5المحرر الوجيز )، 138مختصر يف شواذ القرآن ص انظر:( 3)

 ( .8/429معجم القراءات ) ، (657/ 4فتح القدير )، (36/ 8)

معجم ، (131/ 25روح المعاين )، (283/ 4، الكشاف )432القراءات ص ذانظر: شوا( 4)

 ووه"عميس! عبيد بن "(:39/ 8(. ويف تفسير البحر المحيط )8/434القراءات ) 

( َنَسَبا القراءة لعمرو بن 661/ 4)القدير ( وفتح 9/626الدر المصون ) تحريف. ويف

 عبيد.

، (283/ 4، الكشاف )432القراءات ص ذ(، شوا312/ 6والبيان ) فانظر: الكش( 5)

 (.8/434معجم القراءات) 

(، 41/ 8( ،تفسير البحر المحيط )286/ 4) ، الكشاف432القراءات ص انظر: شواذ( 6)



   

 

 

 
 

 إصدار  باملنوفية العدد الثالث والثالثونحولية كلية اللغة العربية 

 سورة الجاثية

 [4]الجاثية:  چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ       ٹ چ 
 .(2) عليوهبا قرأ زيد بن  ،(1) مرفوعةمفردًة  آيٌة(قرأ عبيد بن عمير :) 

 [13: الجاثية]چ  متحب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  خت    يئ جبچ 
قرأ عبيد بن عمير : ) مِنًَّة (بكسر الميم وفتح النون مشّددًة وهاٌء مضمومة 

وعبداهلل بن عمر والجحدري وابن محيصن  (4). وهبا قرأ ابن عباس(3)بعدها 

 .(5)بخالف عنه

 سورة الحجرات

 [9]الحجرات: چڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ 

  اقتتال(،) عمير:قرأ عبيد بن 
ّ

 بن كعب وزيد بن علي
ّ

 .(6)وهبا قرأ ابن مسعود وأبي

                                                                         
 ( .8/442معجم القراءات ) ، (137/ 25( روح المعاين )9/631الدر المصون)

 ولم أجد من حكى القراءة عنه غيره .، 433شواذ القراءات ص ( انظر :1)

/ 25روح المعاين )، (43/ 8تفسير البحر المحيط )، 433انظر : شواذ القراءات ص( 2)

 ( .8/446معجم القراءات  ) ، (139

تفسير البحر المحيط ، 433شواذ القراءات ص، 139انظر: مختصر يف شواذ القرآن ص (3)

 ( .8/454راءات ) معجم الق، (45/ 8)

 انظر: "نسبة هذه القراءة إلى ابن عباس ظلم" حاتم:( هذا الذي عليه األكثرون لكن قال أبو 4)

 ( .8/454معجم القراءات ) ، (45/ 8تفسير البحر المحيط )

، تفسير البحر 331مفردة ابن محيصن ص، 139( انظر : مختصر يف شواذ القرآن ص5)

 ، (8/454القراءات ) معجم ، (45/ 8المحيط )

( فتح 151/ 26المعاين ) (، روح11/9الدر المصون) (،367/ 4) انظر: الكشاف( 6)

( 111/ 8( . ويف تفسير البحر المحيط )9/81معجم القراءات ) ، (74/ 5القدير )

 وهو تحريف . اقتتلتا()



 

 

 

 
 

ـراءة عُبَيدِ بِن ـعٌ  عُمَـري  ـق ـق( )مجـ ـوثـي  عبد اهلل  بن حممد العسكر  د.  وـت

 الرحمنسورة 

 [37]الرحمن: چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ              چ 
 .(2)وهبا قرأ ابُن عمر وعمرو بن عبيد، (1)بالرفع وردٌة(قرأ عبيد بن عمير:)

 سورة الحديد

  [13]الحديد: چڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ 
 .(4)عليوهبا قرأ زيد بن  ،(3)مبنيا للفاعل بينهم(قرأ عبيد بن عمير:)َفَضَرَب    

 سورة الجمعة 
 .]11الجمعة:   [   چڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     چ 

قرأ ابن مسعود وابن أبي  . وهبا(5)بالتثنية  إليهما( )انفضوا عمير:قرأ عبيد بن 

 .(6)عبلة

  

                                 
/ 27عاين )روح الم، ( 11/173( ،الدر المصون ) 194/ 8تفسير البحر المحيط ) انظر:( 1)

113) 

 ، ( 9/271معجم القراءات ) ، (449/ 4الكشاف )، 461شواذ القراءات ص انظر:( 2)

تفسير البحر ، 465شواذ القراءات ص، 645الكامل يف القراءات العشر ص  انظر:( 3)

 ( .9/334معجم القراءات ) ، (177/ 27روح المعاين )، (221/ 8المحيط )

(، 221/ 8البحر المحيط ) (، تفسير474/ 4) الكشاف ،465القراءات ص ذانظر: شوا( 4)

 ( .9/334معجم القراءات ) ، (27/177المعاين) حرو

 غيره.ولم أجد من حكى هذه القراءة عنه  ،473شواذ القراءات ص انظر:( 5)

( ،وبال نسبة يف: 9/463معجم القراءات )  (،8/271)زاد المسير البن الجوزي  انظر:( 6)

 ( .115/ 28روح المعاين )، (265/ 8تفسير البحر المحيط ) ،(539/ 4الكشاف )



   

 

 

 
 

 إصدار  باملنوفية العدد الثالث والثالثونحولية كلية اللغة العربية 

 المنافقونسورة 

 [11]المنافقون: چۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    چ 
 ولم أجد من قرأ هبا غيره . ، (1))وأكوُن ( بالرفع عمير:قرأ عبيد بن 

 اإلنسانسورة 

 [16]اإلنسان: چہ  ہ  ہ  ھ  ھ     چ 
روها(قرأ عبيد بن عمير ) بضم القاف وكسر الدال المشّددة بالبناء  ُقدِّ

 بن أبي طالب وابن عباس والسلمي وقتادة والشعبي وهبا قرأ ، (2)للمفعول 
ّ

علي

 .(3)وابن سيرين وأبو عمرو يف رواية عنه وآخرون
 سورة األعلى

 ]2األعلى: [ چۀ  ۀ    ہ    چ 
 ولم أجد من قرأ هبا غيره .، (4)))الذي خلقك عمير:قرأ عبيد بن 

 الليل سورة 

 [14]الليل: چ    وئ  وئ  ۇئ  چ 
بير ويحيى بن يعمر  (1)) تتلظى ( عمير:قرأ عبيد بن  ،وهبا قرأ ابن الزُّ

                                 
(، 8/271البحر المحيط ) ر(، تفسي546/ 4) ، الكشاف475القراءات ص انظر: شواذ( 1)

 ( . 9/481معجم القراءات )، (118/ 28روح المعاين ) (،279/ 5فتح القدير )

معجم القراءات ، (423/ 5فتح القدير )، (141/ 19القرطبي ) تفسيرانظر:( 2)

(11/218). 

الكامل يف القراءات ، (384/ 5المحرر الوجيز )، (113/ 11( انظر : الكشف والبيان )3)

تفسير البحر ، (141/ 19تفسير القرطبي )، (437/ 8،زاد المسير ) 655العشر ص 

 ( .11/218معجم القراءات )، (389/ 8المحيط )

 ( .11/386ءات )معجم القرا، 381( انظر : كتاب المصاحف ص4)



 

 

 

 
 

ـراءة عُبَيدِ بِن ـعٌ  عُمَـري  ـق ـق( )مجـ ـوثـي  عبد اهلل  بن حممد العسكر  د.  وـت

 .(2)وطلحة بن مصّرف وسفيان وزيد بن علي 

 سورة العاديات
 [11]العاديات: چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     چ 

وهبا قرأ ، (3) الصاد)وَحَصل( بفتح الحاء وتخفيف  عمير:قرأ عبيد بن 

 . (4)سعيد بن ُجبير ويحيى بن يعمر ونصر بن عاصم

***  

                                                                         
مختصر يف شواذ ، (151/ 5إعراب القرآن للنحاس )، 3/272( انظر : معاين القرآن للفراء1)

/ 2( ،جامع البيان يف القراءات السبع )218/ 11الكشف والبيان)، 175القرآن ص

 (.5/552فتح القدير )، (478/ 8البحر المحيط )، 516(، شواذ القراءات ص935

/ 8تفسير البحر المحيط )، (86/ 21القرطبي ) ر(، تفسي463/ 5الوجيز ) رانظر: المحر( 2)

، (151/ 31روح المعاين )، (552/ 5فتح القدير )، (11/29(، الدر المصون )478
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 إصدار  باملنوفية العدد الثالث والثالثونحولية كلية اللغة العربية 

 الخاتمة

 أهم النتائج والتوصيات

يمكن تحديد خاتمة البحث من خالل استعراض أهم النتائج التي توصل 

 إليها الباحث، والتي يمكن ذكرها يف النقاط التالية:

قراءة عبيد بن عمير لم يضّمها كتاٌب جامع؛ بل هي مفرقة يف كتب  -1

 التفاسير والقراءات .

أكثر من ينقل قراءة عبيد بن عمير من المفسرين هو أبو حيان يف  -2

، المصون( )الدرويتبعه يف النقل عنه السمين الحلبي يف  المحيط(:)تفسير البحر 

ثم ابن عطية يف ) ، والبيان( )الكشفثم يأيت يف المرتبة الثانية الثعلبي يف تفسيره 

 المحرر الوجيز (  ،ثم باقي كتب التفسير  .

كتب القراءات فأكثر من ينقل قراءة عبيد بن عمير هو الكرماين يف  أما -3

ويأيت بعد ذلك ابن ، بل ربما ينفرد بنقل قراءته دون غيره، ) شواذ القراءات (

خالويه يف ) مختصر يف شواذ القرآن ( وابن جني يف )المحتسب( .ويعّد كتاب 

ب القراءات جمعا )معجم القراءات ( للدكتور عبداللطيف الخطيب من أوعى كت

 لمتواترها وشاذها بما يف ذلك قراءة عبيد بن عمير.

أغلب ما تّم جمعه من قراءة عبيد بن عمير هو من قبيل القراءات   -4

 الشاذة وإن كان قد وافق العشرة يف بعض القراءات القليلة . 

 التوصيات:أهم 

يوصي الباحث بجمع ما تفرق من مصاحف الصحابة والتابعين يف سفر  

احد ليسهل الرجوع إليها واإلفادة منها للباحثين الذين َيعتربون القراءاِت الشاذَة و

 مرجعًا مهّما لكثير من مسائل التفسير والنحو . 

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،،،



 

 

 

 
 

ـراءة عُبَيدِ بِن ـعٌ  عُمَـري  ـق ـق( )مجـ ـوثـي  عبد اهلل  بن حممد العسكر  د.  وـت

 ثبت المصادر والمراجع
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 م .1999=هـ1421: 1ط الرياض، طيبة،دار  سالمة،
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