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  :�	��O ا���Eب

 هذه المجموعة من األوراق - عزيزي القاريء-نضع بين يديك
العلمية التي كتبت بأقالم متنوعة، قد تكون مختلفة في تناولها للقضايا 

ور التي تطرحها، لكن  يجمعها أنها تصب في بحيرة واحدة تمثل محا
المؤتمر العالمي للقرآن الكريم ودوره في الحضارة اإلنسانية الذي تداعت 

  .له أقالم الباحثين بمختلف مشاربهم وتخصصاتهم

الحق أن هذه األوراق المشار إليها ما كان لها أن تكون بهذه 
الصورة التي عليها اآلن لوال اجتيازها لعدد من المحطات، التي تأتي في 

تخلصها وإعادة تحريرها عبر لجنة مختصة، ومن ثم مقدمتها، تحكيم مس
تحكيم الورقة نفسها عبر لجنة مختصة أيضا، ومن ثم تصحيحهاً لغوياً 

  .بواسطة لغوي متميز في مضمار التدقيق اللغوي

  )أ (
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ارتكازاً على ذلك ندرك مدى الجهد الذي بذل في إعداد محتويات 
موقعاً حسناً عند القراء هذا المجلد من األوراق العلمية التي نأمل أن تقع 

  .    فذاك ما نصبو إليه، واهللا ولي التوفيق
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Oh�� را��تOا� ���ز �ا����C2)� وا���	ا�  
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��O	ا��:  

¡��¢��£��¤��¥�������m :كتبه أحسن إلينا أنزل الذي هللا الحمد
� �²� �±��°� � �¯� �®� �¬��«� �ª��©� �¨� �§��¦l  

����[��^��_��`������m��b��a ،]٣:يوسف[ � � � �\��[��Z��Y��X
k��j��i���h��g��f��e��d��cl��r��q��p��o��n��m��
st��|��{��z��y��x��w��v���u��l   ،]٢٣ : الزمر[ 

 سيد محمد سيدنا ىعل المباركات الطيبات وتسليماته اهللا وصلوات
 وذكري القرآن شغله من (:العزة رب عن يرويه فيما القائل والقارئين المقرئين

 فيما والقائل ،)الترمزي رواه() السائلين أعطي ما أفضل أعطيته مسألتي عن
 أزل فلم فراجعته واحد حرف ىعل جبريل أقراني (:ومسلم البخاري أخرجه

).أحرف سبعة ىإل انتهى حتى ويزيدني أستزيده  
 ؛وأعظمها القرآنية العلوم سنام ذروة هو القرآنية القراءات فعلم: بعد أما

 القراءة وقراءته ، طوئشوالخطأ اللحن من الكريم القرآن بحفظ لتعلقه وذلك
 وقد ،)وسلم عليه اهللا ىصل( الرسول عن الصحيح بالسند المروية الصحيحة

 باعتبارها عاصم عن حفص رواية ىعل الضوء أسلط أن الورقة هذه في رأيت
 في منحصرة فجعلتها ،اإلسالمي العالم كل في المنتشرة الرواية هي اآلن

 من أحد فيه يشاركه لم بوجه بقراءتها حفص ماماإل تفرد التي القرآنية األلفاظ
 بقية عن حفص به تفرد فيما القوية الحجة وسميتها ،ذلك في وحجته ،القراء

:محاور ثالثة ىإل قسمتها وقد الشاطبية طريق من القراء  
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 االحتجاج وعلم والشاطبية حفص واإلمام ،عاصم باإلمام التعريف: األول المحور
. والطريق والرواية القراءة بين والفرق  

.األصول في حفص اإلمام تفرد: الثاني المحور  
  .الحروف فرش في حفص اإلمام تفرد: الثالث المحور

 تفرد التي الكلمات كل تناولت حيث المقارن المنهج فيها بعتتَّا وقد
 حفص فيه شارك لما أتطرق ولم ،القراء بقية بقراءة مقارنة ،بقراءتها حفص

.ةالقراء في مذهبه ىعل الوقوف من أتمكن حتى القراء من غيره  
 حفص اإلمام رواية عن لمتكام لبحث نواة الورقة هذه تكون أن أرجوو

 أن أرجو كما ،غيره فيه شاركه وما ،به تفرد ماو ،روايته أوجه كل تشمل
 الرواية هذه يعطوا أن المجال هذا في كبير باع لهم ممن آلخرينل دافعاً تكون

.والدراسة البحث من حقها  
 بأعظم الهتمامها ؛العالمية فريقياإ جامعة ىإل ىتعال اهللا بعد من والشكر
.العالمي المؤتمر هذا بإقامة القرآن نزول وهي ،البشري ريخأالت في سبةمنا  
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� ا���م: اBول ا��':رj�2:  

 أمه واسم الكوفي –نونال بفتح – النجود أبي بن عاصم اإلمام هو
 معرفة (:كتابه في الذهبي اإلمام ترجم ة،بهدل بن عاصم ويقال ة،بهدل
 التابعين من معدود وهو القراء، من ثةالالث الطبقة في وعده) الكبار القراء
 وحمزة ،العالء بن عمرو أبو عنه ىورو ،رباح أبي بنا عطا عنه ىرو

.الثوري وسفيان ،أحمد بن والخليل ،والحمادان ،حبيب بن  
 عبدالرحمن أبي شيخه وفاة بعد بالكوفة القراءة في اإلمامة إليه انتهت

 وكان الناس يقرئ عاصم جلس عبدالرحمن أبو توفي لما :ةشعب قال السلمي،
.بالقرآن صوتاً أحسن  

 ة،لبهد بن عاصم عن أبي سألت حنبل بن أحمد بن عبداهللا عنه وقال
 أهل قراءة قال إليك؟ أحب القراءة أي فسألته. ثقة خير ،صالح رجل :فقال

 سند توضيح في عاصم وقال ،كريب أبو عاصم فقراءة يكن لم فإن ،المدينة
 قرأ قد عبدالرحمن أبو وكان ،عبدالرحمن أبو إال حرفاً أحد أقراني ما: قراءته

 حبيش بن زر ىعل فأعرض منه أرجع فكنت ٠-عنه اهللا رضي- علي ىعل
.iعنه اهللا رضي مسعود بن عبداهللا ىعل قرأ قد زر وكان  

 بن سليمان بن وحفص ،عياش بن ةشعب أبوبكر القراءة عنه ىرو
 ةواحد قراءة ميلتز كان عاصم ماماإل أن :روايتيهما في الخالف وسبب المغيرة
 فقال .يخالفني أبوبكر: لعاصم قلت: قال أنه حفص عن ىرو فقد ،منهما لكل

 ،طالب أبي بن علي عن السلمي عبدالرحمن أبو أقراني بما أقرأتك: عاصم
.iiمسعود بن عبداهللا عن حبيش بن زر علي أعرض كنت بما وأقرأته  
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.فةوبالك هـ١٢٧ سنه توفي  
:fIQ ا���م  

 المقرئ الكوفي الدوري عمر أبو المغيرة بن سليمان بن حفص هو
 القراء معرفة (كتابه في الذهبي له ترجم ،زوجته وابن عاصم صاحب ،اإلمام
 تسعين ةسن حفص مولد: هشام بن خلف قال ،الرابعة الطبقة في وعده ،)الكبار

.ومئه ثمانين سنة ووفاته  
 ،الصباح بن عبيد وأخوه ،صباحال بن وعمر وسماعاً عرضاً عليه قرأ
 من يعدونه األولون وكان ،المروذي محمد بن وحسين ،القواس شعيب وأبو

.عاصم ىعل بها قرأ التي الحروف بضبط ويصفونه ةشعب بكر أبي فوق الحفظ  
 ونزل ،تالوة الناس ىعل عاصم قراءة أخذ الذي وهو: الداني عنه وقال
 الرواية :معين بن ييحي وقال ،ضاًأي بها فأقرأ بمكة وجاور بها فأقرأ بغداد

.iiiسليمان بن حفص عمر أبي رواية عاصم عن رويت التي الصحيحة  
- علي ىإل ترتفع عاصم عن بها أخذ التي القراءة فإن بنا مر وكما

.عنه اهللا رضي  
 وخمسين سبعة الضباع محمد بن علي عدها كثيرة طرق له كان ولما
 الشاطبية طريق هو اآلن القراءات علم طالب بين المشهور أن إال ،طريقاً
 ،الناس بين وينشرها يبعثها من الطرق لهذه يهيئ أن ىوتعال سبحانه اهللا ونسأل
 طريق لكل ألن ؛الطرق هذه بين والخلط ،وااللتباس ،التلفيق يحصل ال حتى

.ivبه الخاصة أحكامه  
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:لسببين الشاطبية طريق ىعل هذه ورقتي اختصرت وقد  
. متواضعة كانت نإو به معرفتي: أولهما  

.الناس بين انتشاره: ثانيهما  
  :والوجه والطريق والرواية القراءة بين الفرق

 وهي ،والقراء القراءات بعلم خاصة مصطلحات هي المصطلحات هذه
:يكما يل عندهم  
ًًkاءة : أو�	ا� :  

 وابن ،نافع :وهم ،السبعة القراءة أئمة من إمام ىإل نسب خالف كل هي
 قراء بعدهم ومن ،والكسائي ،وحمزة ،وعاصم ،عامر وابن ،عمرو وأبو ،كثير

.قراءة فهو عنه الرواة عليه أجمع وقد ،وخلف ،ويعقوب ،أبوجعفر :الثالثة الدرة  
�ً�(�l :�
:ا��وا  

.عاصم عن حفص رواية فمثالً ،بواسطة ولو اإلمام عن لآلخذ نسب ما هي  
�ًG��l :9
�mا�:  

 عن حفص رواية فنقول ،سفل وول الراوي عن لآلخذ نسب ما هو
. الشاطبية طريق عن عاصم  

�ًG��l :3�:ا�:  

 أن فمثالً ،معين لفظ في األداء من وجهان الراوي أو للقارئ يكون أن هو
 لكن ،بالوجهين قراءتها فيمكن ،والفتح بالضم الروم بسورة) ضعف (يقرا حفصاً
 ىعل األوجه في فالخال كان إذا أما ،ذلك يوضح الذي الطريق التزام من البد

.أجزأه القارئ أتي وجه فبأي والروم ،بالسكون الوقف كأوجه اإلباحة سبيل  



                       �����International University of Africa    IUA إ��
	�� ا�������

��ء �� ودور� ��
�ا� ��	��ن ا������ ا�������  ا$"#�"�� ا�! �رة 

THE HOLLY QURAN: INTERNATIONAL CONFERECE 

 

�� ا�%)'�� ا&��%�و"��         )�Online Publishing Committee  

  آ�ار �!�, ا�3,ا�%(�"�.أ /  3#8 ا��اه���6'45.أ/ .-,ا����, �!�, أ�3, .أ/ أ0�ف �!�, .-,ا+ . د

 

:وا��U?+�� ا��U?+� ا���م  
 عينيالر األندلسي الشاطبي أحمد بن خلف بن ةفير بن القاسم أبو هو

.هـ٥٩٠ سنه وتوفي هـ٥٣٨ سنه ولد ،الضرير  
 ختصرا وقد ،القراءات علم في المعروفة الالمية قصيدته هي والشاطبية

 علم تيسير مؤلفها بها قصد قصيدة وهي ،الداني عمرو ألبي التيسير كتاب بها
 تعتبر ،السبع القراءات حوت أنها عن فضالً وهي ،تناوله وتسهيل القراءات

 ورصانة ،األلفاظ عذوبة من عليه اشتملت بما العربي الشعر عيون من
 هو فيها يهمنا وما ،بيناً نيوسبع ثةوثال ةومئ ألف في تقع وهي ،األسلوب

.عاصم عن حفص به تفرد ما بل ،عاصم عن حفص رواية  
 تقوم فهي ،القراءات أحكام لمعرفة ؛معرفتها من البد رموز لها والقصيدة

 عاصم فرمز. األحكام بين فيصالً الواو وجعل ،بالترتيب األبجدية الحروف ىعل
 حرف :مثل ،غيره مع فيها يشترك اعيةجم رموز وله ،النون هو القصيدة هذه في
 حرف هو حفص ورمز ،والكسائي ،حمزة :وهم ،الكوفيين مع اشتراكه في الثاء
 يهمنا وما ،)صحاب (وهو أيضاً الكوفيين مع اشتراكه في جماعي رمز وله العين
 ننا ال رمز بدون مباشرة اسمه ذكر أو العين حرف وهو المفرد حفص رمز هو

.غيره عن حفص به تفرد ما إال هذه ادراستن في نقصد ال  
�: و�m:ر� )3�nU ا�CEQkج �2  

 به يكون الذي الوجه هي الحجة: الليث وقال ،الحجة تقديم: هو االحتجاج
.vالخصومة عند الظفر  

:ا�CEQkج �2� )nUة أ�+�ب  

:هما سببين في العلم هذا نشأة أسباب تلخيص يمكن  
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 في لحن وجود ميتوه من ضد وجل عز اهللا كتاب عن الدفاع  )أ (
 الوجوه لتوضيح العلماء أنبرى حيث – المتواترة خاصة – القراءات
 .للقراءات األصلية اللغوية

 :وهي الصحيحة للقراءة الثالثة األركان توضيح  )ب (

 .السند صحة .١

 بوجه ولو العربية موافقة .٢

 . احتماالً ولو العثمانية المصاحف أحد موافقة .٣

 المنهج نإ حيث ،السند صحة وه األصوليين مذهب في األساس والركن
 أن ال الصحيحة بالقراءات ةوالنحوي اللغوية للمذاهب يحتج أن الصحيح العلمي
 علم: (القراءات تعريف في الجذري بنل اق كما للقراءات، اللغة بمذاهب يحتج

.السند صحة أي vi)ةالناقل بعزو واختالفها القرآنية الكلمات أداء بكيفية  
:ا�CEQkج �2� �m:ر  

 ابن عن روي حيث ،الصحابة عصر منذ ةفردي بآراء االحتجاج علم دأب
 بقوله وأحتج ،بالراء ،)٢٥٩: البقرة( )ننشزها كيف( ىتعال قوله قرأ أنه عباس
 آراء ىإل العلم هذا تطور تم ،)٢٢:عيسى() انشره شاء إذا ثم: (ىتعال

 ءاتلقرا احتجاجات وردت سيبويه كتاب ففي ،بالتأليف ةمقصود ةاحتجاجي
~�����¡��¢���£��¤��¥���¦���m: ىتعال قوله في قال فمثالً مختلفة

� �§l  حذف ىعل هو غنما): إن (همزه فتح من قراءة في ،)٥٢:املؤمنون( 
.vii)واحده أمة أمتكم هذه وألن (قال ،كأنه ،الالم  
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 بنال الحجة :منها نذكر باالحتجاج خاصة كتب ىإل األمر تطور ثم
 االحتجاج ولعلم .للمهدوي الهداية وشرح ،طالب أبي بن لمكي والكشف ،خالويه

.القراءات وتوجيه ،القراءات وعلل ،القراءات وجوه :مثل ،أخرى أسماء  
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�(�Gا��':ر ا� 

 �I�د fIQ �� اjB:ل

األصول هي التي تتكرر في القرآن الكريم  بصورة مطرده بحيث يصبح 
الك همزتين متفقتين في حكم الواحد فيها ينسحب علي الجميع مثالً اذا كانت هن
أما فرش الحروف فهو . الحركة فإن أبي عمرو بن العالء يسقط األولي وهكذا

. في مواضعها من سور القرآن الكريم -  أي القراءات -انتشار هذه الحروف   
ويعتبر تفرد حفص في األصول قليل جداً مقارنة بتفرده في فرش الحروف 

.لكناية وياءات اإلضافة حيث يمثل تفرده في أصلين هما هاء ا  
-:هاء الكناية : أوالً   

هاء الكناية في اصطالح القراء هي الهاء الزائدة الدالة على الواحد 
واالسم ) ال يوده(المذكر الغائب وتسمى هاء الضمير وهي تتصل بالفعل نحو 

) عليه(والحرف نحو ) أهِلِه(نحو   
 قوله تعالى وقد تفرد حفص في موضع واحد في سورة النور وهو
) . يخشى اهللا ويتّقِْه(  

:حيث أن مذاهب القراء في هذا الموضع كاألتي   

قرأ بكسر القاف وسكون الهاء أبو عمرو وشعبة قوالً واحداً وخالد بخلف  .١
  .عنه
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قرأ بكسر القاف وكسر الهاء من غير صله قالون قوالً واحداً ويشترك معه  .٢
 .ار حركتين هشام في وجه وله وجه أخر وهو الصلة بمقد

قرأ بكسر القاف والهاء وصلتها بمقدار حركتين ورش وابن كثير وابن  .٣
 .ذكوان وخلف والكسائي قوالً واحداً وخالد في وجه الثاني 

روى حفص وحده بسكون القاف وكسر الهاء بدون صلة والي ذلك أشار  .٤
 ) وقل بسكون القاف والقصر حفصهم(الشاطبي بقوله 

ه هذه القراءة فالحجة لمن كسر القاف واسكن قال ابن خالويه في توجي
تنفصل منه جعلت الكلمة تحمل فعالً  أن الهاء لما اختلطت بالفعل اختالطاً ال

والحجة لمن كسر الهاء وأتبعها ياء أنه . وفاعالً ومفعوالً فخفف باإلسكان 
والحجة لمن أسكن . كسر الهاء لمجاورة القاف وقواها بالياء إشباعا لكسرتها 

أنه كره الكسر في القاف لشدتها وتكريرها . لقاف وكسر الهاء ، وهو حفص ا
١. فأسكنها تخفيفاً أو أسكن القاف والهاء معاً وكسر الهاء اللتقاء الساكنين   

-:ياءات اإلضافة : ثانياً   

تقع الماً للكلمة   الزائدة عن أصل الكلمة والالياءياء اإلضافة هي 
 حزني - ضيفه - ضيفك -اء محلها نحو ضيفي وعالمتها إحالل الكاف واله

. حزنه وتنقسم إلى ستة أقسام حسب ما بعدها من الحروف - حزنك -  

                                                           

1
  ) ٥٥(حمد فريد ، القاهرة دار الكتب العلمية ص ابن خالويه ، الحجة في القراءات السبع تحقيق أ.  
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 دتفرد حفص عن بقية القراء بفتح الباء في أحد عشر موضعاً لم يشاركه أح
.وقد جمع الشاطبي هذه المواضع في قوله . من القراء في ذلك   

ثمان عال والظلة الثان عن جال ××× معي كان لي اثنين مع  ولي نعجة ما  

:  وا��:ا`o ه�   

 بسورة ص) ولي نعجة( .١

بسورة ص ) وما كان لي من علم(  

بسورة إبراهيم ) وما كان لي عليكم(  

سورة االعراف ) فارسل معى بني اسرائيل (  

سورة التوبة  ) معي عدواً(  

سورة الكهف ) معي صبراً (٨ ، ٧  

)سورة االنبياء ) هذا ذكر من معي  

الموضع األول من سورة الشعراء ) إن معي ربي(  

سورة القصص ) معي ردءاً(  
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ويعلق مكي أبو طالب بأن ياء اإلضافة أصلها الحركة ألنها كالكاف في 
تكون إال متحركة ، وإنما جاز اسكانها  عليك وكالهاء في عليه وهذه ال

  ٢استخفافاً 
  :ا�'�وف ��ش �� I� fIQ�د: ا�F��G ا��':ر

:ا�+	�ة �:رة -١  

�m}���|��{~��§��¦��¥��¤��£��¢��¡�����l ىتعال قوله  

lٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ��m:ىتعال قوله معه ويندرج ،]٦٧:البقرة[  قرأ ،]٤:اإلخالص[ 
 بإسكان حمزة وقرأ ،ووصالً وقفاً وبالهمز ،والفاء الزاي بضم حمزة إال القراء كل

 ما ىإل الهمزة حركة نقل وله ،واواً الهمزة أبدل وقف وإذا ،وصالً والفاء الزاي
. الهمزة حقق وصل وإذا) كُفاً – هزاً (هكذا والفاء الزاي أي قبلها  

 فإنه حفصاً إال همز كلهم أي ،ووصالً وقفاً واواً الهمزة بإبدال حفص ىرو
 قبلها مفتوحة همزه ألنها ؛التخفيف أصل ىعل مفتوحة واواً الهمزة من أبدل
 والضم واإلسكان ،األصل ىفعل همز ومن ،البدل ىعل تجري هيف ة،ضم

.viiiلغتان  
  فصالً السواكن في وكفؤاً وهزؤاً

مضل واِقيِهمةُ بزحمقْفُه وو  
  موِصالً ثم ِقفاًاو وحفص بواٍو

                                                           

2
   ٣٧٠ ، ص ١مكي أبو طالب ، الكشف عن وجوه القراءات وعللها ، دار الحديث ج .  
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  :�2�ان �ل �:رة -٢
  .]٨٣ : عمران آل[ )يرجعون وِإلَيِه (:ىتعال قوله

. الخطاب تاءب القراء كل قرأ  
 َفَغَيرأ (:اآلية أول في عمرو وأب معه واتفق ،الغيب بياء حفص ىرو

.الخطاب بتاء القراء بقية وقرأ ،]٨٣: عمران آل[ )يبغُون اللِّه ِديِن  
 أن نبيه أمر اهللا أن أي لهم الخطاب ىعل أجراه أنه بالتاء قرأ من ةوحج
 كانوا ألنهم ؟ترجعون وإليه رونالكاف أيها تبغون اهللا دين أفغير لهم :يقول
 صلي( النبي لسان ىعل بذلك فخوطبوا ،اهللا دين بغير ويدينون ،البعث رونينك
 ِإلَيِه (:تعالي قوله) ترجعون (في بالتاء ةالقراء ويؤكد ،)وسلم عليه اهللا

كُمِجعركالكاف فالتاء ]٦٠:األنعام[ )م.  
 يبغي اهللا دين أفغير أي خباراإل معني ىعل بالياء ةبالقراء حفص ةوحج 

  .وغيرهم والمشركين اليهود من ذكرهم تقدم الذي القوم هؤالء
ركَسب ِفيِه ِلما وبالغَيو ونعتُرج ادِفي عو غُوناِكِيه تَبغِّوال ح.  

:ا���OXة �:رة  -٣  

 لَشَهادتُنَا ِباللِّه فَيقِْسماِن اَألولَياِن علَيِهم استَحقَّ الَِّذين ِمن: (ىتعال قوله
.]١٠٧ : المائدة [الظَّاِلِمين لَِّمن ِإذاً ِإنَّا اعتَدينَا وما شَهادِتِهما ِمن َأحقُّ  

، في كسرها عن بدالً والحاء ،ضمها عن بدالً التاء بفتح حفص ىرو
.مفتوحاً الثالث الحرف لكون الهمزة تكسر بها بدأت وإذا )استحق(  

 بهمزه تبدأ لهم بدأت وإذا ،الحاء وكسر التاء بضم لقراءا باقي قرأو
.مضمومة  
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 والمفعول ،األوليان هو) استحق (فاعل أن حفص قراءة وتوجيه
.الوصية األوليان عليهم ستحقا الذين من والتقدير ،محذوف  

: والتقدير فاعله يسم لم أي مجهول،لل مبني الفعل أن القراء بقية ةوحج
.ixاإليصاء عليهم ستحقا الذي من  

 مجهول،لل الفعل بني أنه ،التاء ضم من وحجة الكشف صاحب وقال
 اإلثم عليهم أستحق الذين من والمعني الفاعل مقام األوليان فأقام ،األوليان وهو

.xاإلثم أو الوصية ستحقا إنما نفسهما تستحق ال نياألولي ألن ؛األوليين  
  :ا2B�اف �:رة -٤

 حفص ىرو، ]١١٧: األعراف[)يْأِفكُون ما لْقَفُتَ ِهي فَِإذَا(: ىتعال قوله
.والشعراء وطه األعراف سورة في) تلقف (لفظ في القاف وتخفيف الالم بسكون  

 ةوحج ،الثالثة المواضع في القاف وتشديد الالم بفتح القراء باقي قرأ
.للتخفيف التاء وحذفت تَنَفَعل مثل ،تَتَلَقَّف األصل أن القراء  

 قال  ،وتَلْقُم يِلقَم :مثل وتلقف ،تلقف لقف من جعله هأن حفص وحجة
.xi)حفص خف تلقف الكل وفي (:الشاطبي  

.] ١٦٤:األعراف[ )يتَّقُون ولَعلَّهم ربكُم ِإلَى معِذرةً قَالُواْ: (ىتعال قوله  
  .)تال حفصهم ىسو رفع ومعذرة (:الشاطبي قال

 حفص أن إال )معذرة( ةظلف رفع ىعل القراء كل أن هذا من يتضح
.بالنصب ارواه  

 قيل لما كأنهم ،الكالم عليه دلَّ مبتدأ إضمار ىعل رفعوا مأنه القراء حجة
 أنه النصب في حفص ةوحج .لهم معذرةٌ موعظتنا: قالوا ؟ قوماً ونتعظ لم لهم
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 عن نعتذر قالوا: )قوماً تعظون لم (لهم قيل لما كأنهم ،المصدر ىعل نصب
.xiiربكم ىلإ معذرة فعلهم  

:ا�I(Bل �:رة -٥  

.] ١٨ : األنفال [)الْكَاِفِرين كَيِد موِهن اللّه وَأن ذَِلكُم (ىتعال قوله  
 ٌ(موهن( لفظ في والتنوين بالتشديد عمرو وأبي ،كثير وابن ،نافع قرأ

  .هكذا) كيد (ونصب
)نهو( هكذا) كيد (ونصب )م نهوم اوالو بفتح يلتزم حيث) كيد.  

 لفظ في بالتخفيف ةوشعب ،والكسائي ،وحمزة ،عامر ابن القراء باقي قرأ
) .كيد موهن (هكذا كيد ونصب موهن  

 ةوحج ،)كيِد موهن (هكذا كيد في وبالخفض تنوين بدون حفص ىرو
 ،التكرير ىمعن التشديد وفي ،)يءالش وهنت (من فاعل اسم جعله أنه دشد من

.توهين بعد توهين فهو  
 إذا يءالش فالن أوهن من فاعل اسم جعله أنه نونو خفف من وحجة
 به ونصب أصله ىعل فنونه الفاعل اسم في األصل هو والتنوين ،أضعفه
 ىعل ستخفافاًا وأضاف التنوين فحذف التخفيف أراد أنه حفص وحجة.الكيد
 ثروأك أخف التنوين وترك ،ستقبالاال أو الحال به أريد إذا الفاعل اسم أصل
 لمن والحجة خالويه ابن قال. األصل هو وإثباته والكالم الكريم القرآن في

.xiiiالزمان من ومضى ثبت ما أراد أنه أضاف  

:)\ �:رة -٦:  

.] ٣٥:يونس[ )يهدى َأن ِإالَّ يِهدي الَّ َأمن: (ىتعال قوله  
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wاهx� 	ُا�z�اء:  
 .)ِيِهدي (هكذا) دييِه (لفظ في والتشديد والهاء الياء بكسر شعبة ىرو )١

 وتشديد الهاء فتحة اختالسو الياء بفتح عمرو وأب وقرأ ،قالون ىرو )٢
 هذا ستبعدا وقد الدال تشديد مع الهاء بسكون آخر وجه ولقالون ،الدال
 .xivالكشف صاحب الوجه

 )يهِدي ال (هكذا ،الدال وتخفيف ،الهاء وإسكان ،الياء بفتح والكسائي حمزة قرأ )٣

 الدال وتشديد والهاء الياء بفتح عامر وابن ،كثير ابن وقرأ ،ورش ىرو )٤
 .)تَهدي ال( هكذا

  .)ِهديي ال) (هكذا (والتشديد الهاء روكس الياء بفتح حفص ىرو )٥

  :ا�	�اءات �:��3
 حركة واتبع ،الساكنين اللتقاء الهاء كسر أنه والهاء الياء كسر من حجة )١

 .واحداً عمالً كسرات ثالثة في اللسان ليعمل البدل وحركة والهاء الياء

 الماضي في هدي من أخذه أنه وخفف الهاء أسكن لمن والحجة )٢
 .الدال بتخفيف

 فأراد ،الماضي في هتديا من أخذه أنه دوشد الهاء فتح لمن والحجة )٣
 في مهافأدع ةساكن التاء فبقيت الهاء ىإل التاء فتحة نقل ثم ،يهتدي
 .دفشد للمقاربة الدال

 الباء بكسر شعبة بأن ،وحفص شعبة رواية بين الشين سيد ويربط
 الدال في لتدغم التاء فسكنت ،يهتدي ال أصلها أن ىعل والتشديد والهاء
 لكسرة تبعاً قبلها الياء وكسرت ،الساكنين التقاء من تخلصاً الهاء فكسرت
 ،الساكنين التقاء من تخلصاً الهاء وكسر الياء بفتح ىرو حفصاً وأن. الهاء
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 الهاء وكسر الياء بفتح روي حفصاً وأن. الهاء لكسرة تبعاً قبلها الياء سرتوك
 تخلصاً الهاء وكسرت الدال في لتدغم التاء فسكنت ،هديي ال أصلها أن ىعل

.xvاألصل ىعل مفتوحة الياء أبقى حفصاً أن إال الساكنين لتقاءا من  
 التاء كنتوس يهتدي ال أصلها أن علي ،وشدد والهاء الياء فتح من ةوحج )١

 .الساكنين التقاء من للتخلص قبلها الساكنة الهاء ىإل فتحتها ونقلت لإلدغام

 الهاء ىعل التاء حركة ألقى لما أنه الهاء في الحركة ختلسا من وحجة )٢
ة ساكن الهاء إبقاء من يتمكن ولم ،أصل ليست ألنها ،يشبعها ولم ختلسهاا

 بين حاالً فتوسط ،لسكونا من الهاء لتخلص فاختسلها ،المدغم أول لسكون
 .xviاللفظين بين المماثلة بالحروف يقرأ كالذي حالتين

) تَعملُون كُنتُم ِبما فَنُنَبُئكُم مرِجعكُم ِإلَينَا ثُم الدنْيا الْحياِة متَاع (:ىتعال قوله
.] ٢٣: يونس[  

  .)متاع (لفظ في بالنصب حفص ىرو
.بالرفع القراء باقي قرأو  

 وتقديره بالنص ةمتعلق ىوعل) بغيكم (لـ خبر جعلوه أنهم القراء حجة
 ىعل متاعاً ترفع أن ويجوز ،)الدنيا الحياة متاع بعض ىعل بعضكم بغي إنما(

 بغيكم إنما: تقدير ىعل) بغيكم (لـ خبراً) أنفسكم ىعل (وتجعل مبتدأ إضمار
.الدنيا الحياة متاع وهو عليكم وباله راجع  

 ىعل بغيكم إنما أي ،له مفعول أنه ىعل البغي فيه أعمل أنه حفص وحجة
 البغي وخبر ،صلته في بالبغي متعلقة ىفعل الدنيا الحياة متاع أجل من أنفسكم
 ويجوز مذموم، الدنيا طلب ألجل بعض ىعل بعضكم بغي إنما تقديره محذوف
 للبغي خبر) أنفسكم ىعل (ويكون الدنيا الحياة متاع يمتعون تقدير ىعل متاع نصب
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 الكالم عليه دل فعل بإضمار متاع تنصب أن ويجوز البغي، صلة في داخل غير
.المحذوف تبغون ىعل) بغيكم (ويدل الدنيا الحياة متاع يبغون والتقدير  

 باإلضافة ىونو ،الحال أراد أنه نصب من وحجة: خالويه ابن وقال
.xviiالكالم تمام من القطع أو االنفصال  

  :ه:د �:رة -٧

 ومن الْقَوُل علَيِه سبقَ من ِإالَّ وَأهلَك اثْنَيِن زوجيِن كُلٍّ ِمن: (ىتعال هقول) ١(
نا آممو نآم هع٤٠ : هود[) قَِليٌل ِإالَّ م [.  

.) عالماً أفلح قد مع نَون كٍل ومن: (الشاطبي قال  
 ورةس وفي ،هنا) زوجين كٍل من (من) كٍل (لفظ بتنوين حفص ىرو

.المؤمنون  
  الموضعين في تنوين غير من القراء باقي قرأو

 متعدياً) سلكا(و) احمل (في الفعل جعلوا أنهم اإلضافة في القراء وحجة
 من فيها أحمل( والتقدير ،إليهما كل إلضافة ؛)زوجين (وخفضوا ،)اثنين (إلي
 :خالويه ابن وقال ،)xviiiاثنين زوجين كل من فيها وأسلك اثنين زوجين كل

 سائر بين وجمع محمولين الزوجين يجعل أن أراد أنه أضاف لمن والحجة
 إال بأحدهما ينتفع ال اثنين كل ألن ؛وأنثى ذكراً زوجين بقوله ىوعن األصناف

.xixمعه صاحبه يكون أن  
 وجعل) زوجين (ىإل) أسلك(و) احمل (وهو الفعل ىعد أنه حفص وحجة

 ِإلـهيِن تَتَِّخذُواْ الَ: (ىتعال قال كما كيدالتأ معني وفيها ،)زوجين (لـ نعتاً) اثنين(
 زوجين فيها أحمل: والتقدير ،التأكيد ىمعن فيه نعت) كل (فـ ] ٥١:النحل[) اثْنَيِن

.ونونها) كل (إليه أضيف ما حذف ثم يءش كل من اثنين  
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  ]٤٢ : وده[ )الْكَاِفِرين مع تَكُن والَ معنَا اركَب بنَي يا: (ىتعال قوله) ٢(

.)عوالً الكل وفي نص هنا )بني يا( وفتح (:الشاطبي قال  
 بكسر غيره وقرأ ،عاصم) معنا اركب بني يا (في ،اءالي بفتح قرأ أي
 وموضع ،هنا :مواضع ستة وهي القرآن كل في الياء بفتح حفص ىورو اءالي

 ووافقه .بالصافات وموضع ،لقمان بسورة مواضع وثالثة ،يوسف بسورة
 أربعة في حفص تفرد فيكون ،لقمان بسورة األخير الموضع في بزيال

 في البزي معه وأتفق عاصم شيخه مع موضع في أتفق حيث ،مواضع
.لقمان من األخير الموضع  

 يا (هكذا لقمان سورة من األخير الموضع في الياء بتسكين قنبل ىرو
نَيسورة من األول وضعالم في الياء بإسكان كثير ابن وقرأ، )باهللا تشرك ال ب 

).الصالة أقم بنَي يا (لقمان  
 :ياءات ثالث االسم في فاجتمع نفسه ىإل أضاف أنه الياء كسر من حجة
 بالكسرة كتفاءا اإلضافة ياء فحذفت ،اإلضافة وياء ،األصل وياء ،التصغير ياء

.استعماله لكثرة بالحذف مختص النداء ألن ،قبلها التي  
 ثم ،النداء في حذفها أصل ىعل اإلضافة ياء حذف هأن اءيال أسكن من وحجة

.ةساكن التصغير ياء فبقيت الفعل الم فحذف مكسورة، ةمشدد بياٍء ستثقلا  
 ياءات بثالث أصلها ىعل بالكلمة ىأت لما أنه ةمشدد الياء فتح من وحجة

 اإلضافة اءي قبل التي الكسرة من فأبدل ،والكسرات الياءات اجتماع ستثقلا
 الياء تحذف كما األلف حذفت ثم) بنياً يا (هكذا ألفاً اإلضافة ياء نقلبتفا ،فتحة

.المحذوفة األلف ىعل لتدل الفتحة وبقيت النداء في  
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 الياء أبدل فقد الياء فتح من أن ةالقراء هذه توجيه في المهدوي أشار وقد
 لما األلف حذفت ثم ،أقبل غالمي يا يريدون ،أقبل غالماً يا قالوا كما ،ألفاً

 حذفت األلف تكون أن يجوز أنه ىإل أشار كما تحذف، اإلضافة ياء كانت
.xx)اركب (في وصالً الراء وسكون لسكونها  

 األلف فاسقط) يابنَياه (أراد أنه فتح لمن الحجة أن ىإل هخالوي ابن وذهب
 التوجيه أن ىأر أنني إال. أسقط ما ىعل ليدل فتحال ىعل الياء وأبقى والهاء
 زيادة دون أصلها ىعل بالكلمة ىأت ألنه ؛الصواب ىإل األقرب هو األول

. xxiمقصودة  

:�[ �:رة -٨:  

 ِإالَّ سنبِلِه ِفي فَذَروه حصدتُّم فَما دَأباً ِسِنين سبع تَزرعون (:ىتعال قوله) ١(
] ٤٧: يوسف[ )تَْأكُلُون مما قَِليالً  

.) دأبا (لفظ في الهمز بتحريك حفص ىرو  
  ةالهمز بإسكان القراء باقي قرأو

 ،المصدر ىعل يدل اإلسكان أن إال ،واحد بمعني لغتان والفتح واإلسكان
 والعرب ،تخفيفاً أسكن أنه إال الفتح األصل خالويه ابن وقال االسم ىعل يدل والفتح
 فتقول ،)المعز(و) النهر (مثل الحلق حروف من حرفاً ثانية كان فيما ذلك تستعمل

 إلجماع ؛السكون الختيار أن ىإل وأشار ،الحلق حروف من والهمزة ،والنهر لنهر،ا
.]  ١١:عمران آل[) ِفرعون آِل كَدْأِب (قوله في عليه القراء  

.]١٠٩:يوسف[) ِإلَيِهم نُّوِحي ِرجاالً ِإالَّ قَبِلك ِمن َأرسلْنَا وما( :ىتعال قوله )٢(  
 ،السورة هذه في) إليهم نوحي (لفظ في ءالحا وكسر بالنون حفص ىرو
 ،حمزة معه وأتفق ،األنبياء سورة من األول والموضع النحل سورة وفي
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 مضمومة بياء القراء باقي قرأو ،األنبياء من الثاني الموضع في ،والكسائي
 الموضع) إليه يوحى (وفي ،الثالثة مواضعه في) إليهم يوحي (الحاء وفتح

.بياءاألن سورة من الثاني  
 حمزة مع واتفاقه إليهم بعده الذي) نوحي (لفظ في حفص تفرد فيكون

.إليه بعده الذي) نوحي( في والكسائي  
عال شداً كسر إليه يوحي عال ونون *** جميعها حاء كسر إليهم ويوحي  

 لفظ ىعل ردوه  األربعة المواضع في الحاء وفتح بالياء ةءالقرا ةوحج
.لمجهولل الفعل ببناء أي فاعله يسم لم ما ىعل الفاعل مقام فأقيموا) رجال(  
 :ىتعال لقوله الحكم في مساوياً جعله أنه السورة هذه في حفص وحجة

 ،بذلك نفسه عن ذكره جل اهللا من اإلخبار عن الفعالن ىفجر) أرسلنا وما(
 إذ ىالمعن في مثله) إليهم يوحي (المهدوي وقال ،المواضع بقية في وكذلك

.xxiiوجل عز اهللا هو إليهم الموحي أن معلوم  
:ا�#'} �:رة -٩  

 لَآياٍت ذَِلك ِفي ِإن ِبَأمِرِه مسخَّراتٌ والْنُّجوم والْقَمر والشَّمس( :ىتعال قولة
.األعراف في ومثله  ،]١٢:النحل[ يعِقلُون لِّقَوٍم  

 والْقَمر والشَّمس (بالرفع والنحل األعراف موضعي عامر ابن قرأ
ومالْنُّجاتٌ وخَّرسم(.  

 بقية مع متفقاً عليها عطف وما الشمس بنصب األعراف في حفص ىرو
 الموضعين بنصب النحل سورة في عامر بنا وعن عنهم وتفرد القراء
 قول ىمعن وهذا ،وخبر مبتدأ أنهما ىعل األخيرين الموضعين ورفع لين،األو

).حفصهم األخيرين في معه النحل وفي (الناظم  
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:ا��h[ �:رة  

 لَّه يجعل ولَم الِْكتَاب عبِدِه علَى َأنزَل الَِّذي ِللَِّه الْحمد (:ىتعال قوله) ١(
.] ١:الكهف [)ِعوجا  

:الشاطبي قال  
لطيفةٌ قَطٍع دون حفص ةوسكن  

  الـــب عوجاً في التنوين ألف ىعل     
  وال ومرقِدنا راٍق من نوِن وفي

  موصالً سكت ال والباقون نرا بل م     
 البيتين في إليها المشار المواضع في تنفس دون بالسكت حفص ىرو

:هي والمواضع السابقين  
 )قيما (بكلمه وصلها حال) عوجا (لفظ في التنوين من المبدلة األلف ىعل )١(

.السورة هذه في  
. يس بسورة) مرقدنا (ألف ىعل) ٢(  

.القيامة رةبسو) راق من ( في النون ىعل) ٣(  
.المطففين بسورة) ران بل (الم ىعل) ٤(  

 ،)قيما عوجاً (في القاف عند التنوين فيخفون سكت بدون القراء باقي وقرأ
 في يسكتون وال ،الراء في) ران بل (في والالم ،)راق من (في النون ويدغمون
 حفص وحجة ،للسكت موجب ال إذ ،أصل ىعل قراءتهم أن ةالقراء حجةو ،مرقدنا

) قيماً (أن) عوجا (ىعل بسكتة للقارئ يبين أن أراد أنه السورة هذه في السكت يف
 أنزله تقديره فعل بإضمار منصوب هو وإنما) عوجا (لـ الحكم في بتابع ليس
 ،)مرقدنا ( بقوله متعلقاً وليس ابتداء) هذا (أن ليبين مرقدنا ىعل وقف وكذلك ،)قيما(
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 قول من أو المالئكة قول من هو وإنما ،الكفار قول من ليس أنه ليبين كذلك
 إظهار يبين أن أراد فإنه) نار بل(و) راق من ( ىعل سكوته أما. للكفار المؤمنين

 وقال. بعدها الراء في مدغمة فتصير راء الوصل في ينقلبان ألنهما ؛والنون الالم
 ءتهقرا في فليس يفعله ال وهو ،شاكلهما ما مافي ذلك مثل يلزمه وكان :المهدوي

 إبراهيم بن عبدالرحمن وقال ،xxiiiالرواية إتباع إال عليه يعتمد االحتجاج من وجه
 ألنه ؛غرضه ىعل أدل لكان التنوين ىعل وقف لو أنه) عوجا( ىعل السكت في

 سكتات ستة ولحفص، xxivألفا التنوين نون بدال ال حاجة ال لذلك ،الوصل بنيه واقف
 في السبعة القراء فيها يشاركه وهذه :راءةوب األنفال بين ىاألول :الكريم القرآن في
 فيها يشاركه أيضاً وهذه ،له وجه في بالحاقة) هلك همالي (لفظ في والثانية ،لهم وجه
 هذه أما الوصل، حال السكت هاء يحذف نهإف حمزة إال لهم وجه في السبعة القراء

 من أحد فيه يشاركه ولم حفص به تفرد مما فهي إليها المشار األربعة السكتات
.سكت فيها له ليس الشاطبية طريق غير طرقاً له وتوجد ،القراء  

] ٥٩ : الكهف [موِعداً ِلمهِلِكِهم وجعلْنَا ( ىتعال قوله  

 عاصم وقرأ ،)لمهلَِكهم (لفظ في الميم بضم عاصماً إال السبعة القراء قرأ
.النمل بسورة) أهله مهِلك (لفظ في وكذلك الميم بفتح  

.بفتحها القراء بقية وقرأ الموضوعين في الالم بكسر حفص ىرو  
 ،مهلكاً هلكوا قولهم من مصدراً جعله أنه والالم الميم فتح من وحجة
 اهللا أهلكهم قولهم من مصدراً جعله أنه الالم وفتح الميم بضم قرأ لمن والحجة

.]٨٠:اإلسراء[) ٍقِصد مدخََل َأدِخلِْني: (ىتعال قوله ومنه إهالكاً يريد ً،مهلكا  
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 قوله ومنه لهالكهم وقتاً جعله أنه الالم وكسر الميم فتح في حفص وحجة
 فيه تغرب الذي الموضع أي ]٨٦:الكهف[) الشَّمِس مغِْرب بلَغَ ِإذَا حتَّى (ىتعال

.xxvالشمس  
 الْبحِر ِفي سِبيلَه واتَّخَذَ َأذْكُره َأن الشَّيطَان ِإلَّا َأنساِنيه وما : ( ىتعال قوله) ٢(

.] ٦٣: الكهف)  [عجباً  

:الشاطبي قال  
  لحفصهم ضم هنسانيأ كسر وها

وصال الفتح في اهللا عليه ومعه      
 الفتح سورة وفي هنا) هأنساني (لفظ في الهاء بضم ىرو حفصاً أن أي

.الجاللة لفظ تفخيم مع) اهللا عليه عاهد بما أوفي ومن(  
 لفظ الم ترقيق منه ويلزم ،الموضعين في الهاء بكسر قراءال باقي وقرأ

.ةالجالل  
 :نحو ،والكسرة الساكنه للياء الهاء مجاورة هو القراء ىلد الكسر ووجه

  .xxvi الضمير هاء في األصل هو الضم أن حفص ةوحج ،وبه فيه
] ٩٣ : الكهف [)السديِن بين بلَغَ ِإذَا حتَّى (:ىتعال قوله )٣(  

:الشاطبي قال  
  حقِّ صحاب شُداً السدين حق ىعل

عال شد يس مفتوح الضم ِق       
 في يس سورة في) سداً(و هنا) السدين بين (ىرو اًحفص أن أي

.السين بفتح الموضعين  
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 ،الكهف سورة ضعيمو في الياء بفتح وعمر وأبو كثير ابن قرأو
.يس موضعي في وبضمها  

 في وبفتحها ،الكهف وضعيم في السين بضم والكسائي حمزة قرأو
.يس موضعي  

 ويكون ،األربعة المواضع في السين بضم وشعبة عامر وابن نافع قرأو
.األربعة المواضع في بالفتح حفص تفرد  

 من جعله أنه ضم لمن فالحجة ،القراءة هذه توجيه في خالويه ابن قال
 وقال يء،لشا وبين بينك الحاجز من جعله أنه فتح لمن والحجة المعين في السد

 ،بالفتح فهو البشر عصن من كان وما بالضم فهو اهللا صنع من كان ما بعضهم
 لغتان أنهما والراجح المسدود الشئ وبالضم ،المصدر بالفتح دالس مكي وقال
.والغُرفة وكالغَرفة والزعم كالزعم وهما ،الكسائي أورده ما هذا واحد ىبمعن  

� �:رة -١١
��:  

] ٢٥ : مريم[) جِنياً رطَباً علَيِك اِقطْتُس: (ىتعال قوله  
.) تُساِقط (لفظ في السين وتخفيف والقاف التاء بفتح حمزة قرأ  

  .القاف وكسر السين وتخفيف التاء بضم حفص ىرو
.) تَساقط (القاف وكسر السين وتشديد التاء بفتح القراء باقي قرأو  
 ،تخفيفاً التائين ىحدإ فحذف تتساقط الكلمة أصل أن ىعل حمزة وحجة
 أي مضمر وفاعله .الزماً الفعل يكون القراء بقية وقراءة ةالقراء هذه ىوعل

.حال أو تمييزاً) رطباً (كلمة وتكون ثمرتها أو النخلة تساقط  
 به ونصب متعدياً وجعله ساقطت مستقبل جعله أنه حفص وحجة
 رطباً عليك لةالنخ تساقط أي ) تُساقط ( في تضمر النخلة والفاعل ،الرطب
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 ملتبس ألنه وأنثه الجزع الفاعل يكون أن يجوز أنه ىإل مكي وذهب . جنياً
 اللتباسه البعض فأنثوا أصابعه بعض ذهبت: قالوا كما بعضها هو إذ ،بالنخلة

.xxviiبعضها ألنه باألصابع  
  :?3 �:رة -١٢

.األعراف بسورة) تلقف (ىتعال قوله عن الحديث سبق  
.٦٣ طه) هذاِن نإ قالوا (ىتعال قوله   

  بالياء هذين وقرأ) إن (نون بتشديد وأبوعمر قرأ
  باأللف) هذان(و) إن (نون بتخفيف حفص ىروو
  باأللف) هذان(و) إن (نون بتشديد القراء باقي قرأو

  :ا�	�اءة �:��3

) هذان (في باأللف ىوأت) إن( في النون شدد لمن الحجة أن خالويه ابن ذكر
 حي كل بلغة القرآن هذا أنزل ىتعال اهللا أن عباس ابن عن كالضحا بخبر أحتج أنه
 التثنية يجعلون ألنهم ؛)كعب بن بلحارث (بلغة اللفظة وهذه ،العرب أحياء من

:شاعرهم أنشد وقد خفض وال لنصب يقبلونها ال وجه كل في باأللف  
غايتاه المجد في بلغا قد *** أباها وأبا أباها إن  

 فلم اللغة هذه ووافقت باأللف المصحف خط في اللفظة هذه ثبتت فلما
.xxviiiبالمصحف ثبت ما يغيروا  

) هذان (في) إن (أعمل أنه بالياء) هذان (قراءة في عمرو أبي وحجة
.المصحف خط خالف أنه إال المشهورة اللغة وهي فنصبته  
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 المصحف وخط القراء ىرأ لما أنه) إن (نون تخفيف في حفص وحجة
 بعدها الرفع ليحسن) إن (فخفف باإلعراب يلتزم نأ أراد ،باأللف) هذان (في
 له فاجتمع االبتداء ىعل بعدها ما رفع حسن خففت إذا) إن (ألن ؛االبتداء ىعل

.xxixاإلعراب وصحة الخط موافقة قراءته في  
� اB)+��ء �:رة -١٣h��2 ة�Hوا�(�م ا�  

 ]٤ : األنبياء ) [يعلَم ربي قَاَل ( :ىتعال قوله )١

 ] ١١٢ : األنبياء ) [احكُم رب قَاَل :( ىتعال قوله )٢

 وألف ،القاف بفتح األول الموضع والكسائي حمزة وقرأ ،حفص ىرو
  .)قال (ماضي فعل أنه ىعل مفتوحة والم بعدها

 قرأو ،به متفرداً فيكون ،األول مثل األخير الموضع وحده حفص ىرو
.أمر نهأ ىعل الالم وسكون األلف وحذف القاف بضم القراء باقي  

 أن السالم عليه نبيه أمر وجل عز اهللا أن ىفعل باألمر قرأ من حجةف
.ذلك لهم يقول  

 عن الخبر ىعل أنها األول الموضع في معه قرأ ومن حفص حجةو
  .ذلك قال أنه السالم عليه النبي

  :ا�'| �:رة -١٤

]٢٥ : الحج) [الْعاِكفُ سواء (ىتعال قوله  
  نصببال ) سواء ( لفظ حفص ىرو
  بالرفع ) سواء ( لفظ القراء كل قرأ

.سواء والباد فيه العاكف ،التقدير مقدم ابتداء خبر نهأ القراء وحجة  
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 بين سويناه قال كأنه ،جعلناه فيه أعمل مصدراً جعله أنه حفص وحجة
 xxx والباد العاكف فيه مستوياً قال كأنه) سواء (بـ العاكف ورفع ،سواء الناس

. 
  :#:نا���� �:رة -١٥

. هود سورة في) زوجين كٍل من (:ىتعال قوله علينا مر  
  :ا�#:ر �:رة -١٦

). ١٠:النور() عليها اهللا غضب أن والخامسة (:ىتعال قوله  
:الشاطبي قال  

صحاب األخير خامسةُ الحفِص وغير  
ُأدِخال والكسر التّخفيفُ غَِضب أن سر      

 لفظ هاء ورفع ،)غضب( لفظ في الضاد وكسر) إن (بتخفيف نافع قرأ
) عليها اُهللا غضب أن والخامسةُ أو هكذا) الخامسةُ (لفظ في التاء وضم ،الجاللة  

  .)الخامسة (في التاء ونصب) إن (بتشديد حفص ىرو
. الجالله لفظ ءها وجر  

.الجاللة لفظ هاء وجر) الخامسةُ (في التاء ورفع) إن (بتشديد القراء باقي قرأ  
.االبتداء ىعل وهرفع أنهم) الخامسةُ (عرف في القراء وحجة  

 قبلها التي اآليه في) أربع (لفظ ىعل عطفاً نصب أنه حفص وحجة
 نصب حفصاً أن مكي وقال ،)شهادات أربع تشهد أن العذاب عنها ويدرأ(

 الشهادة أي الخامسة ويشهد: تقديره الكالم عليه دل فعٍل إضمار ىعل الخامسة
.المصدر عموض أنه ىعل ونصبه الخامسة  
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  :ا�I��0ن �:رة -١٧

.] ١٩ : الفرقان ) [صرفاً تَستَِطيعون فَما ( :ىتعال قوله  
. الخطاب بتاء حفص ىرو  
.الغيب بياء القراء باقي قرأو  

 فما أي ،اهللا دون من المعبودين عن األخبار ىعل ردوه أنهم القراء وحجة
 للمشركين الخطاب ىعل قرأه أنه حفص وحجة ،عنكم العذاب صرف يستطيعون

.نصراً وال صرفاً ألنفسكم تستطيعون فما) كذبوكم فقد (قوله ىعل رداً  
  :ا�	fH �:رة -١٨

. ]٣٢: القصص[ )الرهِب ِمن جنَاحك ِإلَيك واضمم (:ىتعال قوله) ١(  
 في الهاء وسكون الراء بضم عامر وابن والكسائي وحمزة شعبة ىرو

.) الرهِب (لفظ  
.) الرهِب (الهاء وسكون الراء بفتح حفص ىرو  

 هذه وتوجيه) الرهِب (والهاء الراء بفتح عمرووأبو كثير وابن نافع قرأ
.الخوف وهو واحد بمعني) الرهب (و) الرهِب( أن القراءة  

.) ٨٢: القصص) (بنا لخسف (:ىتعال قوله )٢(  
.) لخَسف (والسين الخاء بفتح حفص ىرو  

.) لَخُِسفَ (السين وكسر الخاء بضم راءالق باقي أقر  
 أي) علينا اهللا من أن لوال (قبله ألن ؛للفاعل البناء في حفص حجةو

  .آخره مع أوله الكالم تطابق فيها ويكون) بنا لخسف(
 ىاألول القراءة ىمعن ىإل ترجع فهي للمفعول البناء في القراء وحجة
 البناء في القراء وحجة ،همب يخسف الذي هو وجل عز اهللا أن المعلوم ألنه



                       �����International University of Africa    IUA إ��
	�� ا�������

��ء �� ودور� ��
�ا� ��	��ن ا������ ا�������  ا$"#�"�� ا�! �رة 

THE HOLLY QURAN: INTERNATIONAL CONFERECE 

 

�� ا�%)'�� ا&��%�و"��         )�Online Publishing Committee  

  آ�ار �!�, ا�3,ا�%(�"�.أ /  3#8 ا��اه���6'45.أ/ .-,ا����, �!�, أ�3, .أ/ أ0�ف �!�, .-,ا+ . د

 

 هو وجل عز اهللا أن المعلوم ألن ىاألول القراءةى معن ىإل ترجع فهي للمفعول
.بهم يخسف الذي  
  :ا��وم �:رة -١٩

.) ٢٢ : الروم) ( للعالمين آليات (:ىتعال قوله  
 قرأو ،)العالمين ( لفظ في الميم قبل التي الالم بكسر حفص ىرو

.الالم بفتح الباقون  
) العالمين رب (:قال كما عالَم جمع جعلوه أنهم الفتح في القراء ةوحج
 يشهدها اهللا توحيد ىعل والدالالت اآليات ألن ؛المخلوقات جميع هو والعالم

. والجاهل العالم  
 العلم أهل ألن العلم ذو وهو) عاِلم (جمع جعله أنه الكسر في حفص وحجة
 يعقلها وما (:ىتعال قوله ودليله ،اهلينالج دون واالعتبار واالستنباط النظر أهل هم
 العالمون هم واآليات األمثال يعقلون الذين أن فأخبر. )٤٣:العنكبوت( )العالمون إال

. xxxiجاهل ىعل فضل لعالم يكن لم الجميع عقلها ولو الجاهلين دون  
  :�	��ن �:رة -٢٠

.)بني (ياء فتح عن الحديث تقدم  
  :ا�QBاب �:رة -٢١

  .)١٣: األحزاب) (لكم مقام ال: (ىتعال قوله
 ووافق السورة هذه في )مقام( لفظ في ىاألول الميم بضم حفص ىرو

.الدخان من الثاني الموضع) آمين مقام (في عامر وابن نافع  
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 أنه ىعل راءالقّ حجة الموضعين في ىاألول الميم بفتح القراء باقي قرأو
 حفص تفرد فيكون مكان سما أيضاً يكون أن ويجوز ً،ومقاما قياماً قام مصدر

.السورة هذه في) مقام (لفظ في  
 ويجوز لكم قيام موضع ال ىمعن ىعل مكان اسم جعله أنه حفص وحجة
.واحد ىبمعن والقراءتان لكم إقامة ال ىمعن ىعل أقام من مصدراً يكون أن  


\ �:رة -٢٢:  

 بالسكت حفص وتفرد) هذا مرقدنا من (:ىتعال قوله في الحديث تقدم
.الباقين راجوإد  

 
  :{��� �:رة -٢٣

  .)٣٧: غافر) (موسى إله إلي طَّلعاف: (ىتعال قوله
.) فأطَِّلع (لفظ في العين بنصب حفص ىرو  

.) فأطَِّلع (بالرفع الباقون قرأو  
 أبلعى لعل والتقدير) أبلغ (قبله ىتعال قوله ىعل عطفوه أنهم القراء وحجة
) لَعلِّي (لـ الجواب ىعل نصب نهإ : مكي يقول كما حفص وحجة أطِّلع ولعلي
 تقع ال: تقول كما أطلعت بلغت إذا ىوالمعن واألمر كالنهي ةواجب غير ألنها
 في ومعناه ،سبحت الماء في وقعت إذا النصب في فمعناه فتسبح الماء في

.xxxiiتسبح وال الماء في تقع ال الرفع  
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 األمر بعد) نأ( بتقدير النصب في حفص حجة نإ التقريب صاحبي وقال
 مكي توجيه أن إال صرحاً لي ابن أن أي) صرحاً لي ابن أن(: ىتعال قوله في

. xxxiiiاإلعراب في وجه وله النص داخل من ألنه الصواب ىإل أقرب  
  :ا��K�ف �:رة -٢٤

  .)٥٣: الزخرف) (ذهٍب من أسورة (:ىتعال قوله
 السين بفتح الباقون أقرو) أسورة (بعدها ألف بال السين بسكون حفص ىرو

 أنه حفص وحجة ،الجمع جمع أرادوا أنهم القراء وحجة ،)أسورة (بعدها وألف
  .فقط الجمع أراد

  :ا��mق �:رة -٢٥

.) ٣ :الطالق) (امِره بالغُ اهللا إن (:ىتعال قوله  
.اإلضافة ىعل) أمره (لفظ وخفض) بالغُ (من تنوين بدون حفص ىرو  

.المفعولية ىعل) أمره (لفظ ونصب ،)بالغٌ (بتنوين الباقون وقرأ  
 ومن استقبال، ألنه ؛األصل فهو والنصب بالتنوين قرأ من: المهدوي قال
 هما: مكي وقال لالستقبال، ىوالمعن ستخفافاًا التنوين حذف فإنه باإلضافة قرأ

 الحال أو االستقبال ىبمعن كان إذا الفاعل اسم في التنوين إثبات في لغتان
.)١٤ الصف( )نوره تمم واهللا (ومثله ،وحذفه  

 
  :ا����رج �:رة -٢٦

.) ١٦ : المعارج) (ىللشو نزاعةً ( :ىتعال قوله) ١(  
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.) للشوى نزاعةً (في التاء بنصب حفص ىرو  
 عدة له الرفع في القراء وحجة) ىللشو نزاعةٌ (بالرفع الباقون قرأو

 حلو ذاه إن: كقوله ثانياً خبراً) نزاعةٌ(و خبراً) لظى( تكون أنه منها وجوه
في الهاء من البدل ىعل نصب موضع في) ىلظ (تكون أن والثاني، حامض 

.قائم أخاك زيداً إن: تقول كما) إن (خبر) نزاعةٌ(و )إنها(  
 في ألن) لظى (من مؤكدة حال عنده هي النصب في حفص وحجة

.xxxivيالتلظ شدة من به عرفت لما الفعل ىمعن) ىلظ(  
.) ٣٣ : المعارج) (قائمون بشهداتهم (ىتعال قوله) ٢(  

 قرأو ،)بشهاداتهم (الجمع صيغة ىعل الدال بعد بألف حفص ىرو
 مصدر أنه القراء وحجة ،)بشهادتهم (األفراد ىعل الدال بعد ألف بدون الباقون
 الشهادات لكثرة الجمع في حفص وحجة الموحد باللفظ والكثير القليل ىعل يدل
.جماعة أيضاً المضاف يكون أن فحسن جماعة ىإل مضاف وألنه ،الناس من  

  :ا��lO� �:رة -٢٧

.) ٥ : المدثر) (فاهجر والرجز: (ىتعال قوله  
 الراء بكسر الباقون وقرأ ،)والرجز (لفظ في الراء مضب حفص ىرو
 أنه والمعني ،العذاب بالكسر) الرجز (أن الكسر في القراء وحجة .)والرجز(

 وهو فاهجر الرجز وذا: التقديرو ،أجله من العذاب يحل ما يهجر أن أمر
 اسم جعله أنه الرفع في حفص وحجة ،العذاب ىإل الصنم إضافة وحسن الصنم

.xxxv)ةونائل أساف (البيت عند كانا انصنم هما وقيل ،الضم  
 ،تميم لغة والكسر ،الحجاز أهل لغة الرفع نإ التقريب صاحبي وقال

.xxxvi العذاب ىبمعن وهما  
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  :ا�	���� �:رة -٢٨

.) ٣٧ : لقيامةا) (يمنى منٍي من نطفة يك ألم: (ىلتعا قوله  
 القراء وحجة ،)تمنى (بالتاء الباقون وقرأ بالياء) يمنى (لفظ حفص ىرو
 حفص وحجة ،)ةنطف (ىعل يعود) تمنى (في الفاعل نائب أن التأنيث تاء في

.)منى (لفظ ىعل يعود) يمنى (في الفاعل نائب أن التذكير ياء في  
  :Pا���IIm �:رة -٢٩

.) ٣١: المطففين) (فكهين نقلبواا: (ىتعال قوله  
) فاكهين (بعدها بألف الباقون أقرو) فكهين (الفاء بعد ألف بدون حفص ىرو

.معجبين معناه وقيل ،فواكه ذوي جعلوهم أنهم بألف القراءة في القراء وحجة  
 فكه فهو ،)فكه (الفعل أصل من جعله أنه ألف بدون القراءة في حفص ةوحج

.واحد ىبمعن وفاكهين فكهين أن القراء قول الكف صاحب وأورد فكهين وهم  
 بالسكت حفص بتفرد) راق من (:ىتعال قوله في الحديث تقدم وقد

.الباقين عند واإلدراج  
  :ا��Kص �:رة -٣٠

 عن الحديث عند) كفوا (:تعالى قوله في حفص تفرد عن الحديث تقدم
.البقرة بسورة) هزواً (:ىتعال قوله  

 
:ا�@����  

 عن حفص ردتف ىعل فيها ركزنا التي الورقة هذه ختام ىإل اآلن نصل
 :ىتعال قوله في الكتابة هاء في يوجد األصول في تفرده أن ورأينا القراء بقية
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 لم إضافة ،اءي عشر أحد عدد بفتح تفرد نهإ حيث اإلضافة اءاتي وفي ،)ويتقِْه(
 لم موضع عدد في تفرد قد فهو الحروف فرش في تفرده أما غيره، يفتحها

.القراء من أحد فيه يشاركه  
 الرواية هذه ىعل لضوءا تطسلّ  البحثية قدالورقة هذه تكون أن نأمل

.اإلسالمي العالم في انتشاراً األكثر  أنهاباعتبار  
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oا��ا��:  

  .الهداية شرح – المهدوي عمار بن أحمد العباس أبو �

 .وعللها السبع القراءات وجوه عن الكشف طالب أبي بن مكي محمد أبو �

 .الكبار القراء معرفة الذهبي أحمد بن محمد عبداهللا أبو �

  السبع القراءات في الحجة خالويه بن أحمد بن الحسين عبداهللا أبو �

 .ةالشاطبي شرح في الوافي: القاصي عبدالفتاح �

 .األماني حرز من المعاني إبراز إسماعيل، بن عبدالرحمن �

 عن فيها المختلف الكلمات في النص صريح :الضباع محمد بن علي �
 .حفص

 .القراءة أصول بيان في اإلضاءة: الضباع محمد بن علي �

  عشر األربعة القراء تاريخ في األثر أحسن: الحصري خليل محمود �

 . العشر القراءات: الحصري خليل محمود �

  
 :ا������� ا�h:ا��
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i ،أحسن الحصري، خليل محمود ،٥٢ص العلمية، الكتب دار الكبار، لقراءا معرفة الذهبي 
 الـوافي  القاضي، عبدالمتعال. ٥١ص ،السنة مكتب عشر، األربعة القراء تاريخ في األثر
 . ١٥ص ،ةالشاطبي شرح في

ii ٥٤ ص ، العلمية الكتب دار ، الكبار القراء معرفة ، الذهبي  
iii ٥٥ ص ، السابق المصدر  
iv األزهرية المكتبة ، حفص عن فيها المختلف الكلمات في النص صريح ، اعالضب علي ، 

  ١٧ ص
v ١٠ ص ، الحديث دار ، وعللها القراءات وجوه عن الكشف ، طالب أبي بن مكي  
vi  السابق المصدر  
vii ٢٠٠٦ ، عمـاره  دار األردن، ، الهداية شرح ، المهدوي عمار بن أحمد العباس أبو ، 

 ١٣ ص
viii ٣٨ ص ، الكشف ، ٣٥٨ ص ، ةالهداي شرح  

ix ٢٨٠ ص ، للمهدوي الهداية شرح 
x ص ،١ج ، الحـديث  دار ، طالـب  أبو مكي ، وعللها السبع القراءات وجوه عن الكشف 

٤٤٥ 
xi السابق المصدر  
xii السابق المصدر 
xiii ج ٧ ص والكشف ، ٩٥ ص ، خالويه إلبن السبع القراءات في الحجة .  
xiv ٤١٢ ص ، طالب يأب  بنمكي ، القراءات وجوه عن الكشف 
xv ٢٨٢ ص ،٢٠٠٦ الزمان دار ، السعودية ، المعاني تقريب ، الفرج أبو الشين سيد  
xvi القـراءات  فـي  الحجة خالويه إبن ، القراءات وجوه عن الكشف ، طالب يأب  بن مكي 

 .السبع
xvii ٩٩ ص ، سابق مصدر ، السبع القراءات في الحجة ، خالويه ابن.  
xviii ١٠٣ ص ، سابق مصدر ، القراءات وجوه عن الكشف ، لبطا أبي بن مكي 

xix  ١٠٥ ص ، سابق مصدر ، السبع القراءات في الحجة ، خالويه ابن 
xx ٣١٢ ص ، سابق مصدر ، الهداية شرح ، المهدوي 
xxi فـي  الحجـة  خالويه بنا ، ١٠٧ ص ، القراءات وجوه عن الكشف طالب أبي بن مكي 

 ٥٣٥ ، الهداية حشر المهدوي ، ١٠٥ ص ، السبع القرآت
xxii ٥٥٤ ص ، سابق مصدر ، الهداية شرح ، المهدوي  
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xxiii ٥٨ ص ، سابق مصدر ، الهداية شرح ، المهدوي  
xxiv ٤٠٥ ص ، سابق مصدر ، المعاني إبراز ، إبراهيم بن عبدالرحمن 
xxv ١٣٤ ص ، سابق مصدر ، السبع القراءات في الحجة ، خالويه بنا 
xxvi ٥٧١ ص ، سابق مصدر ، األماني حرز من انيالمع برازإ إبراهيم بن عبدالرحمن 
xxvii ١٩٣ ص ، سابق مصدر ، الكشف ، طالب أبي بن مكي  
xxviii ١٤٦ ص ، سابق مصدر ، السبع القراءات في الحجة ، خالويه بنا  

xxix ٢٠٤ ص ، سابق مصدر ، الكشف ، طالب أبي بن مكي  
xxx ٢٢٢ ص ، السابق المصدر 
xxxi ٢٩٨ ص ، سابق مصدر ، الكشف ، طالب أبي بن مكي 
xxxii السابق المصدر.  
xxxiii ٤١١ ص ، سابق مصدر ، المعاني تقريب العلمي وخالد الشين مسيد 
xxxiv ٢٣٠ ص ، سابق مصدر ، السبع القراءات في الحجة ، خالويه ابن  
xxxv ٤٤٦ ص ، سابق مصدر الكشف ، طالب أبي بن مكي 
xxxvi ٤٣٥ ص ، سابق مصدر ، المعاني تقريب ، العلمي وخالد شين ال سيد 


