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خصُُ:
مُلُ ُ ُ
إن أولى ما تصرف فيه الهمم العوال كتــاب هللا الكبيرر المتعرالو وأ رم مرا يبتر أ ره رو
تجوي حروفه وتحسين ألفاظه ومعرفة وقوفهو وما يتبع ذلك ممـــا يُُحتاج إليه من المنقولو
ومعرفة قراءاته وعلمائــه الريين ر لوا دهر ا منقارع النفيرر فر سربي تيسرير فهمره
وقراءتهو ومن ؤالء العلماء ف علم القراءات :شيخنا اليي سنتكلم عليره فر حانرا
المتواضع و :ا ن كايــر من حيث قراءته للقررنن الكرريم وعلمره رالقراءات ومرا يتعلر
اسررمه وبسرربه ومكابترره العلميررة ووفاتررهو وتوضررير تفرررد فر قراءترره فر عر ني
القرنن الكريم عن غير ومنها الحروف الت أدمع القراء عليهاو وقر ودـرـهم مرا أمكننر
ذلك توديها لغويا ما توفر ل ي من مصادر واتضحم ل معالم تفرد و وتعمقره فر
دقائ اللـــغة العر ية والنحو من خالل توديره ري القرراءم ومرن خرالل ريا البحرث
تبين أن قراءته موافقة لودو العر ية .ثم ختمم البحث يكر الخصائص الت تفررد
ها ف قراءته .فإن وفقم فمن هللاو وصلى هللا على محم ن عب هللا ونله وصحبه.
الكلماتُالمفتاحيةُ :اإلبفرادو القراءمو حجةو سن .
ُُ ُُ ُُ ُُُُ ُُُُ ُُ ُ
مقدمةُُ:
ُُُ ُ ُ
الحم هلل الح القيومو اليي دع علم النحو قنارم لكر العلرومو ودعر العر يرة
لغة كتا ه العفيم ودينها القويم والصالم والسالم على خير الرس أدمعينو وأفصرر
من با الضاد من العالمين .أما ع :
فهي ورقات كتبتها عنوان( :ما تفرد ه ا ن كاير عن القرراء فر عر اتيرات
القرنبية) تلق ي ال راسة الضوء على أح علماء القرراءات القرنبيرة وتكشرع عرن
منهج قراءته للقرنن الكريم ف ع اتياتو رغبة من ف دمرع المرادم التر تبرين
أ مية الموضوع ف وريقات مع وداتو وإظهار أو توضيحا لموافقة قراءته لودو
اللغة العر ية .ولألمابة العلمية :فلم أعار فيمرا وقفرم عليرهو وفيمرا ا لعرم عليره فر
تاريخ النشر2021/00/01 :

تاريخ االستالم2021/02/22 :

22

ما تفرد به ابن كثير عن القراء في بعض آي القرآن الكريم

الشرربكات المعلوماتيررة علررى مررا يتعلرر موضرروع ال راسررة سررو عرر الورقررات
المكتو ة فيما يخص اسمه وبســبه خصائص قراءتهو رواتهو و عر اتيراتو وفر
أغلبـــها مجهودات فردية ال تحم أسماء أصحا هو أو باشرو .
رسم توضيح يبين سن قراءم ا ن كاير إلى النب – صلى هللا عليه وسلم.
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تعريفُاإلنفرادُلغةُ،واصطالحاُُ:
ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُُ ُ ُُُُُ ُُُ ُُُ ُُ ُ ُ ُ:
ول ُُ
المبحثُاأل ُ ُ
ُُ ُُ ُ ُُُ ُ
اإلبفررراد ف ر اللغررة مص ر ر للفع ر الخماس ر (ابفرررد) واسررم الفاع ر منرره منفررردو
وم ار ف اللغةو يعن  :االعتزال والوح مو وع م النفيرر 1والمرراد هرا اختصرا
أح القراء العشرمو ورواته مرا قررأ ره أحر مو أو روا عرن إمرا مرن رر معينرةو
واستخ ام علماء القراءات يا اللفـــظ ومرادفاته كقولهم :تفرد الكسرائ دون حمرزم
ف قوله {أحياكم} و{أحيا ا} 2إلى غيرر ذلركو وكلره علرى سربي اإلبفرراد الواحر 3و
وقال ع الباحاين إلى قولهم:
اإلبفراد و :القراءات التر تُررو عرن عر القـــرـراء العشررم ارر اتحراد
فال يقرأ هاو إال أبها تــــرو عن قراءم نخرين ارر صرحيحة مترواترم يقررأ لهرم
ُ
ذكرت ف الهامش...
هـا .ومن أراد أن يستزي ف ذلك فليردع إلى ما
ُُ:
اسمهُونسبهُورواته ُُ
ُ ُُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ:
المبحثُالثاني ُُ
ُُ ُُ ُ ُُُُُُُ ُ
4
قال الناظم:
وم َّكةَ عب ُ هللا فيها َمقا ُمهُ
كاير كاثُر القوم ُمعتلى
وان
ٍ
رو أحم الب َّزي له ومح َّم * على سن و و الملقب قنبـال
ممهُُ :وعب ر هللا ررن كايرال ر َّ اريو 5المك ر م مول ر او أ ررو َمعب ر مررولى عمرررو ررن
أوالُاسمُ ُ
ُ ُ ُُُ
6
علقمة الكناب و وقي له الر َّ اري :ألبَّره كران عاَّراراوو والعارار تسرميه العررب داريوورا
وأصله فارس و ول مكة سنة ( 52ـ).
و
صفاتهُ :كان فصيحا و ليغا و مف َّو ووراوأ ي اللحيرة رويال دسري وماو أسرمرو أشره
ُ ُُُُ ُ:
ثانياُ ُُ
ُُُُُ
ْ
َّ
العينينو يخضب الحناء أو الصُُّّ ف َرمو عليه سكينة ووقار.
 1القاموس المحيطو للعالمة اللغوي مج ال ين محم ن يعقوب الفيروز ن اديو تحقي  :مكتب تحقير التررا فر
مؤسسررررة الرسررررالةو إشراف :محمرررر بعيم العرقسرررروي :الناشر 1520 -و لبنانو ال بعة :الاامنةو مؤسسة
الرسالة لل باعة والنشر والتوزيعو يروتو مادم الفرد335و 1وموجو .2002
 2التيسر :القراءات السبعو للمؤلررع :عمروال ر اب و يررروتو ال بعة الاابيةو (المحق ر أوترروتريزلو الناشر:
555و المتوفى54 .مو 1845/ 1505م.
دار الكتاب العر و
 3النشر ف ر القراءات العشرو للمؤلررع :شررما ال ر ين أ ررو الخيررر الجررزريو محم ر ررن محم ر )3و (الناشر:
المطبعة  1340ـ(والمحق  :عل محم الضباع ج 2و ٢التجارية الكبر .
.12
 4حرز األماب ووده التهاب و للشا ب و
 5دمال القراء 554 /2؛ تهييب الكمال 504 /12؛ معرفرة القرراء الكبرار  40/1ـ 44؛ تراريخ اإلسرالم 3-5 /2؛ سرير
أعالم النبالء 314/2؛ الكاشع 242/1؛ وفيات األعيان 51/3؛ غاية النهاية 553/1؛ األعالم للزركل .112/5
 6قي  :بسبة إلى دارين موضع البحرين يجلب منه الايبو أو موضع نواح الهن كما قال الي ب و وقي
غير ذلك .ابفر :معرفة القراء 40/1؛ غاية النهاية .553/1
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مكانتهُالعلميةُ :وأح القُ َّرَّاء السبعةو وإمرام أ ر م َّكرة فر القرراءم والضربطو
ُ ُُ ُُ ُُُُ ُُُُ ُ ُ:
ثالثاُ ُُ
ُُُُُ
7
تص َّ ر للقراءم واإلقراء فيها عر وفرام مجا ر رن دبرير سرنة ثرال وم،رةو وكران
قاض َ الجماعة ف مكة واعفا و ورعاو كبير الشأنو و و تا ع من الابقة الاابية.
قال سفيان ن عيينة :8لم يكن مكرة أحر أقررأ مرن حمير رن قريا وعبر هللا ا رن
كايررر 9وقررال ا ررن مجا ر  :ولررم يررزل عب ر هللا ررو اإلمررام المجتمررع عليرره ف ر القررراءم
مكة10وقال ا ن مجا أيضرا و :لرم أرأ ر مكرة يعر لون قرراءم ا رن كايرر قرراءم أحر
ممن كان ف عصر  .11وق كان ا ن كاير إذا أراد إقراء القررنن وعرظ أصرحا هو ثرم
أقرأ م لتكون قراءتهم القرنن على ما أثر فيها الوعظ مرن الرقرة .12وكرابوا يقولرون:
قراءم ا ن كاير خََ ُّز 13القراءمو وإبما وصفو ا يلك للينها وحسنها وسهولتها.14
شيوخهُفيُالقراءةُ :لق عب هللا ن كاير ع داو من الصحا ةو منهم :عب هللا رن الز يررو
ُُ ُُ ُُُُُ ُُُ ُ ُ ُُ ُ:
رابعاُ ُُ
ُُُُُ
وأ ا أيوب األبصاريو وأبا ن مالكو وعب هللا ن السائبو رض هللا عنهم .وقرأ
على الصحا ِّ عب هللا ن السائب المخزوم رض هللا عنه 15وعلى التا ع مجا
ن دبر عن ا ن عباسو وعلى در اس مولى عب هللا ن عباس رض هللا عنهما.16
رواةُالقراءةُعنهُُ:قرأ على ا ن كاير المك ِّ خل كايررو مرنهم :أ رو عمررو
ُ ُُ ُُُ ُُ ُُُُُُُ ُ ُ:
خامساُ ُُ
ُُ ُ ُُ
رررن العرررالء البصرررريو وإسرررماعي رررن عبررر هللا رررن قسررراناينو وإسرررماعي رررن
مسلموودرير ن حازمو والحار ن ق امة وحماد ن سلمةو وحماد ن زي و وخال
ن القاســـم .والخلي ن أحم و وسليمان رن المغيررمو وشرب رن عبراد وا نره صر قة
ن عب هللاو و لحرة رن عمرروو وعبر هللا رن زير رن يزي ووعبر الملك رن درريجو
وسفيان ن عيينة ونخرون.
 7مجا ن دبرو أ و الحجاج المك و مولى نر مخرزوم ( 103 - 21و ترا ع دلير و شريخ القرراء والمفسررينو
أخي التفسير والقراءم عن ا ن عباس رض هللا عنهماو و ُرُوي أبره خرتم عليره القررنن تسرعا و وعشررين مررمو
قي  :إبه مات و و ساد و وق رو له الجماعة .تهرييب الكمرال 224/22؛ معرفرة القرراء 00/1؛ األعرالم
للزركل .224/2
 8سفيان ن عيينة ن ميمون الهالل الكوف ثم المك و أ و محم ( 184-102ـ) :إمام كبيرو وحرافظ ثقرةو
وشيخ اإلسالمو مح الحرم المك و من الموال  .ول الكوفةو وسكن مكة وتوف هاو قال الشرافع  :لروال
مالك وسفيان لي ب علم الحجازو وكان أعورو من كتبه :الجامع ف الح يثو والتفسير .سير أعرالم النربالء
525 /4؛ األعالم للزركل .102/3
 9سير أعالم النبالء .320/2
 10غاية النهاية .552/1
ُّ
َّ
ُ
ك اتبا ُعُه.
 11دمال القراء  .558/2قال علم ال ين السخاوي :وذلك أبه اتبَع فاتبِعو وغير ترك االتباع فت ِر َ
 12دمال القراء .554/2
13
ُّ
الخز :بوع من أبواع الاياب الحريريةو المصنوعة من اإل َر ْي َسم .ينفر :لسان العربو مادم :خزز.
 14دمال القراء .554/2
 15وف قراءته على ا ن السائب تردد واختالفو إال أن األمر محتم  .ابفر :اإلصا ة .41/2
23و.22
 16النشر ف القراءات العشرو ال ن الجزريو دـ1و
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ُ
ختمرم علرى
قال األصمع ُّ  :قلم أل عمرو :قرأت على ا ن كاير؟ قرال :بعرمو
17
ا ن كاير ع ما ختمم على مجا وكان ا ن كاير أعلم العر ية من مجا .
ُ:كران ا رن كايرر ثقرة فر الروايرةوإالَّ أبَّره كران
منزلتهُفيُالروايةُوالحمديث ُُ
ُ ُُُ ُُُ ُُ ُُُ ُ ُُُُ ُُُ ُُُ ُُ ُ:
سادساُ ُُ
ُُُ ُُ
ْ
مقالو منها وق ح عن :عب هللا ن الز يرو وأ ال ِمنهَال عبـــ الرحمن ن ماعمو
وعكرمررررة مررررولى ا ررررن عبرررراسووعمر ررررن عبرررر العزيررررز .وحرررر َّ عنرررره :أيرررروب
السختياب ووا ن دريج ودرير ن حازمووالحسين ن واق و وعبر الررحمن رن أ ر
بجير وح َّماد ن سلمةووق َّرَّم ن خال ووالحار ن ق امة ونخرون.
قال النسائ :عب هللا ن كاير ثقةو وقال محم ن سع ف بقاته :كران ثقرةو ولره
أحاديث صالحة .وقال عل ن الم ين  :كان ثقة وقرال يحيرى رن معرين :ثقرة ورو
له الجماعةو وح ياه مخرج ف الكتب الستة.
وفاتهُ :توف ا ن كاير سنة ( 120ـ)ووق أخبر سفيان ن عيينرة أبره حضرر دنرازم
ُ ُُُُ ُ:
سابعاُ ُُ
ُُُُُ
18
و
ا ن كاير ال اري سنة عشريـن ومائة وعاش خمسا وسبعين سنةو رحمــها هللا تعالى.
)ُُ
ماُتفردُبهُابنُكثيرُفيُقراءتهُفيُبعضُاآلياتُالقرآنية ُُ
ُ ُُُُ ُُُُُ ُُُ ُُُ ُ ُُُ ُُُ ُُ ُُ ُُُ ُُُ ُُُ ُُ ُُُُ ُُُُ ُُُُُ (ُ:
المبحثُالثالث ُُُ
ُُ ُُ ُ ُُُُُُُ ُ
َّ
َ
َ
ْ
َ
َ
ت}[البقررم  ]32نصرب [ندم] ورفرع
من ذلك قراءته{ :فتلقرى ن َد ُم ِمرن َر ِّر ِه كلِ َمرا ٍ
19
َّ
َّ
َ
َ
َ
ُ
َاب َعل ْي ِه إِبرهُ َرو التر َّوابُ
{كلمات]  .فقرأ قوله تعالى{ :فَتَلَقَّى ن َد ُم ِم ْن َر ِّ ِه كلِ َما ٍ
ت فت َ
َّحي ُم} معنى :لما كان مرن أدر الكلمرات التر وفقره هللا تعرالى لقولهرا تراب عليرهو
الر ِ
الت أبقيته ويسرت لــه التو ة من هللا تعالى .20فه الفاعلة و و ال ُم ْستَ ْنقيُ
كابم
21
هرراو و رريلك قرررأ ا ررن عبرراس ومجا ر وأ ر مكررة  .فالحجررة لمررن رفررع (ندم) أن هللا
تعررالى – لمررا علررم ندم الكلمررات أمررر هررن تلقررا ن ررالقبول عنرره ودعررا هررا وأخرري ا
وحففهاو وفهمهاو ورفع إسرناد الفعر إليره .22فهرو مرفروع فعلره وبصرب (كلمرات)
على المفعولية؛ ألبه تلقى من ر ه الكلمرات والحجرة لمرن بصرب (ندم) إسرناد الفعر
 17دمال القراء 554/2؛ النشر ف القراءات .121/1
 18غاية النهاية .552/1
 19اإلمام ا ن كاير خالع إدماع القُ َّرَّاء ف قوله تعالى[ :البقرم]32 :و َّ
فإن األئمة التسعة قررأوا رفرع (ند ُم)
ت) على المفعوليةو وقرأ ا ن كاير نصب (ند َم) على المفعوليةو ورفع (كلمرات
على الفاعلية وبصب (كلما ٍ
و
على الفاعلية) .يا تعلي يب تف َّ
ض كتا ته مشكورا فضيلة الشيخ /أحم محم إسماعي البيلر و وعرزا
إلى الهمرياب العارار فر كتا ره "غايرة االختصرار"و 502/2و وا رن أ ر مرريمو الموضررو  .230/1يقرول
فضيلة الشيخ /البيل " :واختالف قراءم ا ن كاير ف نية البقرم ي اختالف بحرويو فقر قررأ نصرب (ندم)
و و ف قراءم غير مرفوعو وقرأ رفرع (كلمرات) و ر فر قرراءم غيرر منصرو ة ...أبفرر مجلرة دامعرة
القرنن الكريم و.21
 20النشر ف القراءات العشرو دـ1و  .30والكشعو ج1و .232
 21فتر رب البرية ف شرح المق مة الجزريةو صفوت سالمو .08
 22الحجة ف القراءات السبعو ال ن خالويهو .22
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إليها وبصب (ندم على المفعوليةو ولما لفــع للفص والتأبيث فر الفاعر مجرازيو
والمرراد وصررلم كلمررات مررن هللا ندم وخبرررو خرراف أن العرررب تقررول :مررا تلقرراك فقـررـ
تلقيتهو وما بالك فق بلته وما أصبته فق أصا ك و يا يسميه النحويون المشاركة ف
الفع  .23قال الشا ب مشيرا لقراءم المك :
وندم فارفع باصبا كلماته
24
ْ
كسر وللمك َعكا تَ ََح َّوال
أي قرررأ كرر القررراء رفررع [ندم] و نصررب [كلمررات] الكسررر علررى قاعرر م دمررع
المؤبث السرالم 25و عكرا ذلرك قرأ ـرـا المكر كمرا تقر مو وقولره :وللمكر عكرا أي
عكا ما ذكر وحقيقة العكا ال تتحق نا من دهرة أن بصرب ندم ليـرـا كسرر ر
فتر فهو عكا مع قاع النفر عن لفظ الكسر وال يخفرى أن العكرا نرا عكرا فر
اإلعراب ال ف الكلمات .26ومما تفرد ه ا ن كاير :وصله لهراء الكنايرة الواقعرة عر
27
صرلُها يراء إذا كران قبلهرا يراء سراكنة
ساكن على األص فــ إثبات التقويرة لهرا  .فيَ ِ
بحررو{ :فِيرره ِ ُرر و لِ ْل ُمتَّقِررينََ } [البقرررمو{ ]3إِلَ ْيْرر ِه َس ربِ و
يال} [نل عمرررانو  ]80وقولرره:
صرلُها رواو إذا أترم عر
ص َ
ررا ٍ ُم ْسْرتَقِ ٍيم} [النحر  ]120حيرث يَ ِ
{ادْْ تَبَا ُ َو َ ََا ُ إِلَرى ِ
28
ساكن غير الياء بحوْ { :
َفي وما} [النساءو ]38و فإذا داء ع الهاء
من لَ ُ ْبهُ و أَدْ روا ع ِ
صي ُر [غافر ]5و{يَ ْعلَ ْمهُ َّ
هللاُ} [البقررمو ]180ووافقره
ساكن لم يصلها بحو { :إِلَ ْي ِه ْال َم ِ
29
شررام علررى صررلة {أَرْ ِد ر ْه} [األعرررافو  ]110و والشررعراء ( )32ف ر الموضررعين
ووافقه حفص ف موضع واح على صلة { َويَ ْخلُ ْ فِي ِه ُمهَابوا} [الفرقانو  .30]04قال
الشا ب :31
وما قبله التسكين ال ن كاير م
وفيه مهابا معه حفص أخو وال.
َ
َ
ولرررم يررريكر نرررا موافقرررة شرررام لررره فررر (أرد،ررره) .قولررره تعرررالى{ :أرْ ِدررر ْه َوأخَ رررا ُ}
[األعرافو ]110يقرأ رالهمز وتركره و إشرباع الضرمة والهمرز و راختالس الحركرة
 23قالئ الفكر ف توديه القراءات العشرولل دويو والقمحاويو
 24حرز األماب ووده التهاب و لخلع الشا ب و .04
 25حرز األماب ووده التهاب و لخلع الشا ب و .04
.202
 26الواف ف شرح الشا بيةو للقاض و
 27قالئ الفكرو لل دويو وقمحاويو .13
.22
 28التيسير ف القراءاتو لل اب و
.250
 29النشر ف القراءات العشرو ال ن الجزريو دـ 1و
.200
 30تحبير التيسيرو ال ن الجزريو
.33
 31حرز الماب ووده التهاب و للشا ب و
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و كسر الهاء وإسكابها مرع تررك الهمرز فأمرا تحقير الهمـرـز وتركره فلغتران فاشريتان
ررن تَ َشررا ُء ِمرر ْنه َُّن َوتُ ْ
قرررب همررا .32وقولرره تعررالى{ :تُرْ ِدرر َم ْ
ررؤ ِوي إِلَ ْيرركَ َمررن تَ َشررا ُء}
[األحزابو]21وأما إشباع الضمة واختالس حركتها فالحجة فيره أن راء الكنايرة إذا
أسكن ما قبلها لم يجرز فيهرا إال الضرم؛ ألن مرا عر السراكن كالمبتر أ ير لك علرى ذلرك
قولك( :منهو وعنه) اختالس (ومنهمو وعنهمو) اإلشرباع فمرن أشربع فعلرى األصر 33و
ف سورم األعراف ومن أختلا أراد التخفيع فادتزأ الضرمة مرن الرواوو وأمرا مرن
ترك الهمز وكسر الهاء فإبه أسقط الياء عالمة للجزم وكسر الهاء البكسار مرا قبلهرا
ووصلها ياء لبيان الحركةو وأما من أسكن الهاء فله ودهان .أح ما :أبره ترو م أن
الهاء نخر الكلمة فأسركنها داللرة علرى األمررو أو تخفيفرا ل َّمرا الرم الكلمرة الهراء .34
ورو شام ن عمار عن ا ن عامر أرد،ه الهمز وكسر الهاء و و عن النحرويين
رري}
رر ْكهُ فِر أَ ْم ِ
غلط؛ ألن الكسر ال يجوز ف الهاء إذا سكن ما قبلها .كقول{ :وأَ ْش ِ
[31و32و ه] وله وده ف العر ية وذلك أن الهمزم لما سكنم لألمرر والهراء عر ا
ساكنة على لغة من يسكن الهاء كسر ا اللتقاء السراكنين .ووافقره حفرص علرى صرلة
{ َويَ ْخلُ ْ فِي ِه ُمهَابوا [الفرقانو ]04ياء فهيا معنى قوله( :وفيره مهابرا) معره حفرص أي
مع ا ـن كاير والوالء كسر الواو والم معنى 35و المتا عـة مص ر واال والء مار
راما رماء و ي اللففة ق كار ورود ا ف قافيرة ري القصري م و ريا معنا را حيرث
داءت ولوقوفه عليها سقط مز ا وم ا على ما سب تقرير ف أديم العال فقوله:
وفيه مهابا مبت أ ومرا عـرـ الخبرر والعائر إلرى المتبر أ محريوف للعلرم رهو أي و ري
الكلمة حفص أخو متا عة ال ن كاير فيها فقوله :حفص مبت أ ثان وخبر أخو وال أي
ذو متا عة ال ن كاير ف مي بوألن الموافقة كالمتا عة أو و صراحب متا عرة السرنة
ف قراءته وك من أكار من شر ء والزمره دراز أن يرـ عى أخرا كقولره( :قر ال رن
قيا أخ الرقيات فإن قلم ــ يجوز أن تعود الهاء ف معه إلرى لفرظ (فيره مهابرا)
كما يقال زي معه المال؟ قلم :و دائز من حيث اللــفظ ولكنه ممتنرع مرن دهرة أبره
يو م أن حفصا وح يصله دون ا ن كاير وإن ردع الضمير ف معه إلى ا ن كاير
زال يا الرو مو فمرن قررأ الصرلة فعلرى األصر واألكارر علرـى تررك الصرلة تخفيفرا
و شام وحفص دمعا ين اللغتين.36
ومما تفرد ه ا ن كاير :ف قراءته:
.128
 32الحجة و ال ن خالويهو
.43
 33حجة القراءاتو أل زرعةو
.242
 34إتحاف فضالء البشرو لل ميا و
.120
 35إ راز المعاب و أل شامةو
 36الحجة ف القراءاتو ال ن خالويهو 128و . 100
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{القران}{قرابا}{ قرابه} حيث أتى دون مز وصال ووقفا إذا كران اسرماو ووافقره
37
ُ
رز َل فِير ِه ْالقُرررْ ُ
نن ُر و
حمرزم حررال الوقررع  .كقولرره تعررالىَ { :شر ْه ُر َر َم َ
ضررانَ الَّر ِيي أ ْبر ِ
ران} [البقررم .]142وقولره تعرالى{:إِبَّرا أَ ْبزَ ْلنَرا ُ قُرْ نبورا
اس َو َيِّنَا ٍ
ت ِمنَ ْالهُر َ َو ْالفُرْ قَ ِ
لِلنَّ ِ
ع ََر ِيموا لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْعقِلُونَ } [يوسعو.]2وقوله تعالى { :إِ َّن َعلَ ْينَا َد ْم َعهُ َوقُرْ نبَهُ ( )12فَرإ ِ َذا
قَ َر ْأبَا ُ فَاتَّبِ ْع قُرْ نبَهُ} [القيامةو10و.]12
قال الشا ب  :38وبق قرنن والقرنن دواؤبا.
أي أن مك المشار إليه ال ال من (دواؤبا) قرأ نقر حركرة الهمرزم إلرى الرراء قبلهرا فر
لفظ {القران} حيـث أتى سواء كان معرفا أو غيرر معررف وقرال الر ميا فر اإلتحراف:
وافقه ا ن محيص ف بق الهمزم .39وحجته ما روي عن الشافع عن إسماعي قال
الشافع قرأت على إسماعي فكان يقول القران اسم ولريا مهمروزا ولرم يؤخري مرن قررأت
ولو أخي من قررأت لكران كر مرا قرـرب قرنبرا ولكنره اسرم مار الترورام وقررأ البراقون
القــرنن الهمز مص ر قررأت الشر ء أي ألفتره ودمعتره قرنبرا قرالوا فسرم المصر ر
وحجتهم قوله إن علينا دمعه وقرنبه فإذا قرأبا أي دمعنا فاتبع قرنبه أي تأليفه.40
ومما تفرد ه ا ن كاير ف قراءته:
َ
ُ
ْ
ُ
قراءته زيادم :من وخف التاء ف (تحتِها) فر قولره تعرالىَ { :والسَّرا ِقونَ األ َّولرونَ
ضر َ َّ
هللاُ عَر ْنهُ ْم َو َرضُروا َع ْنرهُ
راد ِرينَ َو ْاألَ ْب َ
ران َر ِ
ِمنَ ْال ُمهَ ِ
رار َوالَّر ِيينَ اتَّبَعُرو ُ ْم ِإِحْ َس ٍ
ص ِ
ررري تَحْ تَهَرررا ْاألَ ْبهَرررا ُر خَ الِررر ِ ينَ فِيهَرررا أَ َررر وا َذلِررركَ ْالفَررروْ ُز ْال َع ِفررري ُم}
َوأَ َعررر َّ لَهُررر ْم َدنَّرررا ٍ
ت تَجْ ر ِ
[التو ررةو .]100وكرريلك ر مرسررومة فرر مصرراحع أ رر مكررةو وذكررر صاحـررـب
التلخيص قوله...( :إلى **من تحتها نخرا مكيِِّّهم ز را) أخبر أبه رسم فر مصرحع
مكرة فر سررورم ررراءم اتخررر (تجرررمن تحتهرا) وفر قيررة المصرراحع ر وبها وقولرره
ز را :أي كتب.41
قال الشا ب  :42ومن تحتها المك يجر وزاد من...
أي :زاد حرف الجر (من) ود مرمالتاء ف {تحتهرا43و (تجرري تحتهرا) و رو الموضرع
األخيرررو فقرررأ ا ررن كايررر زيررـادم كلمررة "مررن" وخفر ترراء (تحتهررا) وكرريلك ر فر
ف مصاحفهم.
المصاحع المكية وقرأ الباقون حيف لفظ من وفتر التاء وكيلك
.520
 37النشر ف القراءات العشرو ال ن الجزريو دـ1و
 .04والتيسيرو لل اب و .05
 38حرزا ألماب و للشا ب و
.42
 39إتحاف فضالء البشرو لل ميا و
 40حجة القراءاتو أل زرعةو 122و والواف و للقاض و .212
.28
 41تلخيص الفوائ وتقريب التباع و للقاصرو
.100
 42حرز األماب ووده التهاب و للشا ب و
.243
 43الواف ف شرح الشا بيةو للقاض و
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واتفقوا على إثبات "من" قب "تحتها ف سائر القرنن .فيحتم أبه إبما لم يكترب مرن
ف يا الــموضع؛ ألن المعنى ينبع الماء من تحم أشجار ا ال أبه يأت من موضع
وتجري من تحم ي األشجار 44وأما ف سائرالقرنن فالمعنى أبها تأت من موضع
وتجري ي األشجار** .فالمعنى خولع ف الخرط وتكرون ري الجنرات معر م لمرن
ذكررر تعفيمرا و ألمررر م وتنويهرا و فضررلهم وإظهرراراو لمنررزلتهم لمبررادرتهم لتصر ي رريا
النب الكريم عليه من هللا أفض الصرالم وأكمر التسرليم والحمر هلل علرى التمرام ولره
الكمال وح  -سبحابه وتعالى.-
ُُ:
خاتمة ُُ
ُُال ُُُ ُ ُ
وبختم يا البحث يكر أ م النتائج الت ف منهجه .
 يبسم ين ك سورتين إال ين األبفال والتو ة.
 يضم ميم الجمع ويصلهما واو إن كان ع ا متحرك ال خلع عنه.
 يقرأ قصر المنفص وتوسط المتص قوالو واح او.
 يسه الهمزم الاابية من الهمزتين من كلمة من غير إدخال ألع ينهما.
 يختلع راويا ف الهمزتين من كلمتين إذا كابتا متفقت الحركرةو فرالبزي يقررأ كرـ
قرالونو وقنبر يقرررأ تسررهي الاابيررة أو إ ر الها حرررف مر كررـ ورشووأمررا مختلفتر
الحركة فا ن كاير يغير الاابية منهما كـ قالون وورش.
 يص اء الضمير واو إن كابرم مضرمومة وقبلهرا حررف سراكن و عر ا حررف
متحرك بحو ( ِم ْنهُ نيَات)و ويصرلها يراء إن كابرم مكسرورم وقبلهرا سراكن و عر ا
متحرك بحو( :فِي ِه ُ و ).
 يفتر ياءات اإلضافة إذا كان عر ا مرزم قارع مفتوحرة أو مرزم وصر مقروبرة
الم التعريع أو مجردم منها على ما و ف كتب القراءات.
45

 44النشر ف القراءات العشرو ال ن الجزريو ج 2و 310و .312
رار َوالَّ ر ِيينَ
** خررالع إدمرراع القُ ر َّرَّاءو فق ر قرررأ قولرره تعررالى { َوال َّسررا ِقُونَ ْاألَ َّولُررونَ ِمررنَ ْال ُمهَررا ِد ِرينَ َو ْاألَ ْب َ
صر ِ
َ
ض َ َّ
َ
ك
ت تَجْ ِري تَحْ تَهَا ْاألَ ْبهَا ُر خَالِر ِ ينَ فِيهَرا أ َر وا ذلِر َ
هللاُ َع ْنهُ ْم َو َرضُوا َع ْنهُ َوأَ َع َّ لَهُ ْم َدنَّا ٍ
اتَّبَعُو ُ ْم ِإِحْ َسا ٍن َر ِ
ُ
ْالفَوْ ُز ْال َع ِفي ُم} [التو ة]100 :و َّ
فإن دميع الق َّرَّاء قرأوا (تََحتََها) نصب (تََحْْ تََها) ما ع ا ا ن كاير اليي قررأ:
ِم ْن تََحْْ تِهَا زيادم (من) حرف الجرو وترتب على ودود حرف الجر ْ
أن يكرون الفررف مجرروراو" .وأحالره
إلررى :غايررة االختصررارو 210/2و والموضرررو  .003/2ثررم قررال" :واالخررتالف ررين القررراءات بحوي را و أح ر
األحرف السبعة الت بصََّّ عليها الح يث النبوي الصحير".أبفر مجلة القرنن الكريموالع د التاسعو .2
 45النشررر ف ر القررراءاتو ررن الجررزريو و210و510و وابفررر التيسررير لل ر اب و 15و22و والسرربعة ف ر القررراءاتو
15و22و والسبعة ف القراءاتو 1و تحبير التيسيرو .202-204
1و تحبير التيسير لل اب و
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 يقع على التاءات المرسومة ف المصاحع تاء مفتوحة الهاء بحوَ ( :رحْْ َمةُ).
 يابم ع الياءات الزائر م وصرالو ووقفرا و مودرود فيكترب القرراءاتو أن الخرالف
ين راوي ا ن كايرو البزي وقنب و إبما و ف كلمات قليلة.
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والمراجعُُ:
المصادرُ ُُُ ُ ُُ ُ ُ
ُُ ُ ُُُ ُ
ُ



















(رواية قالونو أ موسى ن منيا ن عمر ن عب الرحمن ن عب هللا الم ب ).
أحمرر البغرر اديو السرربعة فرر القررراءاتو تحقيرر  :شرروق ضرريعو دار المعررارف
القا رم 3و . 1500
ا ررن دن ر الخصررائصو تحقي ر  :محم ر النجررارو بعررة الهي،ررة المصرررية للكتررابو
1888م.
ا ن حجر العسقالب اإلصا ة ف تمييرز الصرحا ةو تحقير :عرادل عبر المودرودو
وعل معوضو دارالكتب العلمية يروتو 1و  1512ـ1882م.
دالل ال ين السيو اإلتقان ف علوم القرننو تحقي  :محم اشرمو دار الكتربو
العلميةو لبنانو  1525و 2002م.
دمال ال ين المزبر و تهر يب الكمرال فر أسرماء الردرال تحقير  :شرار معرروفو
1و  1503و 1843م.
خيرال ين الزركل األعالمو دار العلم للماليينو 2002م.
عب هللا ن خالويه الحجة ف القراءات السبعو تحقي  :عب العال مكرمو 5و . 1501
عبر الرررحمن ررن إسررماعي (أ وشررامة) إ رازالمعرراب مررن حرررز األمرراب و مابعررة
الحلب و (دو ت).
عبرر الرحمن ررن زرعررة حجررة القررراءاتو تحقيرر  :سررعي األفغرراب و دار النشرررو
يروتو 2و  1522و 1842م.
عب الحمي عنتر تصريع األفعالو  3و. 1510
عب الفتاح القاض الرواف فر شررح الشرا بيةو مكتبرة عبر الررحمن محمر لنشرر
القرنن والكتب اإلسالمية.
على ن القاصرو سراج القارب المبت ب وتيكار المقرب المنتهئو دار الفكرو (دو ت).
عمروال ر اب و المقنررع ف ر معرفررة مرسرروم مصرراحع األمصررارو مابعررة الترق ر و
دمش و . 1328
عمرو ن قنبرو سيبويهو الكتابو تحقي  :عب السالم ارونو دار الجبر و مصررو
مكتبة الخابج و 2و  1502و 1842م.
علررم ال ر ين السررخاوي دمررال القررراء وكمررال اإلقررراء تحقي ر  :عل ر البرروابو 1و
 1504و 1842م.
قاسم ال دوي و ومحم قمحاويو قالئر الفكرر فر توديره القرراءات العشررو 3و
مابعة محم صبح .
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بقررات القررراءو مكتبررة

محم ر ررن الجررزريو مكتبررة الخررابج غايررة النهايررة قرر
الخابج و مصرو . 1321
محم الزداد مجالا العلماءو بع الكويمو 1803م.
محم ال ميا و إتحاف فضالء البشر ف القراءات األر عة عشرو تحقير  :أبرا
مهرمو دار الكتب العلميةو لبنانو  1518و 1884م.
محم الي ب سير أعالم النبالءو تحقير  :مجموعرة إشرراف األربراؤو و 1و
1845م.
محم ر ررن يعقرروب الفيروزن رراديو تحقي ر  :محم ر بعرريمو مؤسسررة الرسررالةو 4و
. 1520
محمررر الضرررباع سرررير الارررالبين فررر رسرررم وضررربط الكتررراب المبرررينو 1و برررع
عب الحمي حنف و . 1521
موف ن يعيش شرح المفص و مكتبة المتنب و دوت.
موف ن يعريش شررح الملروك فر التصرريعو تحقير  :فخرر الر ين قبراومو 1و
 1383و 1823م.
مك ن الب القيس و الكشرع عرن ودرو اإلعرراب وعللهراو مؤسسرة الرسرالةو
 1505و 1845م.
مجلة دامعة القرنن الكريمو الع د التاسع . 1522
مجلة كلية القرنن الكريمو الع د األولو . 1522
مجلة ضياءو الع د األولو 1334م.
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