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ط تباين طرق أالداء ، بني القارئ  ٔايب معر بن سـنحاول يف هذه املداخ8 ٔان نقف عند نقا

الزييدي و حتديدا عند اختيار الزييدي ا�الف لقراءة ٔايب معر بن     2222و تلميذه حيي    1111العالء
العالء  ، ففضال عن كون التوجيه اللغوي للقراءات القرآنية مأتيا به ٔالجل بيان وجه القراءة 

يعمد فيه ٕاىل التأويل و التخرجي ليوجد  ببيان السبب والع8 وا`ليل يف ذ^ ، وا[ي
املوجه للقراءة وqا ٔاو مسلاك يف العربية ، فهو عمل جتّرد فيه أحصابه ٕاىل دمع زاد وذخرية 
اللغة العربية ، وا[ي تزكيه ٔاوجه القراءات القرآنية بغض النظر عن حصهتا و شذوذها  ، 

بصحهتا من عدمه فهو حبق عمل يعىن  ٔالن أالمر هنا مرتبط مبدى لغوية القراءة وحنوها ، ال
ببيان خترجي إالتيان بت� الوجوه يف القراءة ، ويف تقوميه لهذه القراءة تقومي للغة و ٕاثراء لها 

  .                                                         و ال سـ� يف جانب النحو الرصف مهنا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :                               :                               :                               :                               متهيدمتهيدمتهيدمتهيد    
بع يه القراءات ا�مع علهيا من طرف القّراء السـبعة املقطوع بصّحة و  ٕاّن القراءات السـّ

طهم ، والقراءة الّشاذة ٔاو الّضعيفة يه لك قراءة تواتر قراءاهتم ا[ين عرفوا بأمانهتم و ضب 
فقدت ركنا من ٔاراكن القراءة املقبو�، و يه القراءة اخلارجة عن ٕاجامع املسلمني و عن 
التّواتر، ٕاّال ٔاّن يف هذه القراءة يشء من التّفسري و الّرشح ويه القراءات أالربع املمك8ّ 

ي الزييدي ، ٔاحد تالمذة ٔايب معر بن العالء للعرش، واليت ٔاخذ¤ مهنا قراءة العالمة حي
راسة، فقد اكن ثقة عالمة ، فصيحا ، مفّوها، ¨رعا يف اللغات واالٓداب ٕاّال ٔاّن قراءته  ّ̀ ¨
ٔاخرجت من دائرة القراءات الّصحيحة ؤادرجت مضن القراءات الّشاذة عىل خالف 
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  .                   حيحةٔاسـتاذه ٔايب معر بن العالء ا[ي ٔادرجت قراءته مضن القراءة الّص 
ٔاخذ الزييدي القراءة عرضا عن ٔايب معر بن العالء حىت قيل ٔانّه صورة عن         

ٔاسـتاذه ؤانّه خلفه للقيام هبا حال غيابه ٕاال ٔان ما يثري¤ يف هذه النّقطة ¨[ات هو كيف ٔان 
رجت رواية ٔاشهر ٔا¨ معر بن العالء وهو قارئ من قّراء القراءات املتواترة الّصحيحة ؤاد

مضن القراءات املرتوكة املوسومة ¨لشذوذ، ٕاذا اكن قد خلفه  -املقصود ¨`راسة  -رواته 
للقيام هبا، و القراءة الشاذة ال جيوز التعبد هبا و ال قراءة القرآن هبا مفا خترجي ٕادراج قراءة 

يوافق هبا قراءة الزييدي مضن القراءة الشاذة؟ ٕاذا كنّا يف مواضع عدة ، نسجل « قراءة 
امجلهور يف الوقت ا[ي يقرٔا الرجل البرصي ٔابو معر بن العالء عىل التباين و قراءة qابذة 

  .                                                      قراءة القرآن الكرمي والسـّيام القراء السـبع
، و به وقع  3333يارإان ما ٔاىت به الزييدي خالفا عن ٔاسـتاذه ال يعدو ٔان يكون اخت   
فالزييدي واحد من قراء القراءات الشواذ ا[ين عزيت ٕالهيم حروف خارجة عام  اخلالف

تواضع عليه القرٔاة ؤامجعوا فهو يعد طريقا موصال ٕاىل قراءة إالمام البرصي القارئ ¨لقراءة 
قراءات  املتواترة أيب معر بن العالء ، ¤قل كغريه من رواة القراءات الشواذ ا[ين نقلوا

متواترة ّحصت ٔاسانيدها ونقلت عنه حروف عّدها العلامء شاذة ومرتوكة لتكون ٕاىل جانب 
ما ماثÆ يف ذ^ من القراءات الثالث الزائدة عن العرشة ، ويه قراءة ابن حميصن 
وأالمعش واحلسن البرصي ، وعليه ٔاخذ السويس وا`وري عن قراءة ٔايب معر بن العالء ، 

صورة عن ٔاسـتاذه اكنت ٔاسانيد قراءة إالمام ٔايب معر بن العالء  تنهتـي  وملا اكن الزييدي
  .                                                                                   ¨لزييدي عن ٔايب معر

واختيار الزييدي يتوقف عىل  نقاط Íختالف بني الرجلني ؛ وتعدادها ٔاربعة    
عها Íختيار ا[ي انفرد به الزييدي يف ٕاتيانه يف القراءة مبواضع تتباين عرش موضعا جيم 

بتباين مواضع القراءة عند الرجل اليت تباينت بني إالساكن و هاء الكناية والرفع 
  . وÍختالس واملد والبناء للمعلوم والبناء للمجهول

ٕاىل قبائل لغوية ) ٕاعرابية(لقد نسب إالساكن كظاهرة : : : : موضعا إالساكنموضعا إالساكنموضعا إالساكنموضعا إالساكن    - - - -     1111  
خّصت من بكر بن وائل وقبي8 متمي اليت ينهتـي ٕالهيا نسب ٔايب معر بن العالء ، فقد 



   ساكر لعروسـية / أ                                  اختيار الزييدي ا�الف لقراءة ٔايب معر بن العالء                   

 
 

 2013 ديسمرب                            255                        - بسكرة-جامعة محمد خيرض

اختذ هؤالء من إالساكن وسـي8 للتّحقيق، جفرى ٔاكرث ذ^ عندمه يف املضموم 
واملكسور دون املفتوح ٔالنّه ٔاحّق عندمه من الّضم والكرس فعمدوا ٕاىل إالساكن 

م عن ت� احلراكت املتخالفة ،  فروي عهنم إالساكن ،ؤابوا ٕاّال ٔان يرفعوا ٔالسنهت
بوجوهه ا�تلفة واكن منه ما اكن يف عني اللكمة ، و منه ما اكن يف آخر اللكمة ، و 
لقد اكن ٔابو معر دامئا ال جيد طريقا ٕاىل التّسكني ٕاال سلكه عىل سـنّة قومه متمي Ýام 

                                                 4444.اكنت احلركة اليت يعمد ٕاىل ٕاساكهنا
مفحّمد بن املبارك الزييدي قد وافق ٔاسـتاذه ٔا¨ معر بن العالء يف لك ما ذهب ٕاليه    

ما عدا يف موضعني يف ¨ب إالساكن تعلق أالول مهنام ¨ٕالساكن عىل مسـتوى أالفعال 
واليت " علامس الفا" و الثاين ¨ٕالساكن عىل مسـتوى أالسامء و ¨لّضبط عىل مفردة 

  .           سـنقف عندها ¨لتوجيه

øŒ ﴿﴿﴿﴿ففي قو« تعاىل Î)uρ tΑ$s% 4y›θãΒ ÏµÏΒ öθs) Ï9 ÉΘ öθs)≈ tƒ öΝä3‾Ρ Î) öΝçFôϑ n= sß Νà6|¡à�Ρ r& ãΝä. ÏŒ$sƒ ÏkB $$Î/ 

Ÿ≅ ôfÏèø9 $# (#þθç/θçG sù 4’ n< Î) öΝä3Í←Í‘$t/﴾
5555

قرٔا ٔابو معر بن العالء قو« تعاىل عىل ما جرت عليه لغة  ، 

ِرئُْمكْ ( ( ( ( مي وبين ٔاسد اليت اكنت تنشد التّخفيف خمتلسا حىت قيل ٔانه قرٔاها ساكنة قبيلته مت ِرئُْمكْ َ̈ ِرئُْمكْ َ̈ ِرئُْمكْ َ̈ َ̈
و اكن الزييدي قد اختار لنفسه قراءة انفرد هبا عن ٔاسـتاذه ٔايب معر بن العالء املبّرص ،،،، 6666 ))))

ِرئُِمكْ ( ( ( ( : ¨لعربية فقرٔا قو« تعاىل ِرئُِمكْ َ̈ ِرئُِمكْ َ̈ ِرئُِمكْ َ̈ ن العالء ؛ فأّما قراءة ٔايب معر ب7777بكرس اهلمزة مع إالشـباع ))))َ̈
اكن خمتلسا غري ممكن كرس اهلمزة حىت دعا ذ^ اللفظ من لطف « : فقد قال فيه ابن جين

عليه حتصيل اللفظ عن ٔان ٔا¨ معر اكن يسكن اهلمزة  وا[ي رواه صاحب الكتاب 
اختالس هذه احلركة ال حذفها البتة و هو ٔاضبط لهذا أالمر من غريه من القراء ا[ين رّدوه 

،و ع8ّ     8888 »القوم ذ^ من ضعف ٔامانة ولكن ٔاتوا ذ^ من ضعف دراية  ساكنا ومل يؤت
إالساكن عند ٔايب معر يه تشبهيه حركة إالعراب حبركة البناء ،  وعليه اكن ٕاساكن حركة 

بسكون ) ) ) ) ٔاراك منتْفحا ٔاراك منتْفحا ٔاراك منتْفحا ٔاراك منتْفحا ( ( ( ( إالعراب لتخفيف توايل احلراكت ، حيث ٔاثر عن العرب قوهلم 
يف قراءته فهو مل يسكن ومل خيتلس فقد ٔاىت ¨للكمة  "الزييدي" ، ٔاما9999الفاء لتخفيف احلراكت

عىل ٔاصلها فأعطاها حقّها من احلراكت ٕاذ قرٔا مفرقا بني حركة إالعراب وحركة البناء ٔالّن 
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القرآن ال حيمل عىل ما جيوز يف الشعر و ذ^ هو أالصل وÍختيار ملا يف إالساكن من 
س من تعّمد وتلكف وهو يف نظره خروج ٕاخالل ¨لþم  وتغيري لٕالعراب ، و ملا لالختال

                                                                                       10101010.عن أالصل
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11111111

قرٔا ٔابو معر بن العالء والكسايئ ؤاهل احلرمني قو« ، ، ، ، 

ساكن الراء  ٕ̈ ��ُمْرُمْرُمْرُمْرمكمكمكُمكُْ ُْ ُْ ْ ((((تعاىل ¨الختالس و �� قو« ) محزة وعامص وابن عامر( ، وقرٔا الباقون ))))يَايَايَايَا
ْ ( ( ( ( :تعاىل ُ ْ ُ ْ ��ُمَرُمَرُمَرُمَرمكمكمكُمكْ ُ �� ز وجل بفتحة فوق الّراء ¨لنّصب عىل Íسـتئناف والّضمري فهيا � ع) ) ) ) َال يَاَال يَاَال يَاَال يَا

��ُمُرُمُرُمُرُمُرمكمكمكْمكْْ ْْ ْْ ْ ((((وفيه من قرٔا ¨لّرفع  �� ،يف حني ٔاىت الزييدي ¨حلركة اكم8 12121212عىل Íسـتئناف والقطع ))))يَايَايَايَا
،وجحة من قرٔا ¨ٕالساكن ٔانه قد حذف احلركة 13131313 ))))يأمُريأمُريأمُريأمُرمكمكمكمك((((فقرٔا قو« تعاىل ¨لضم مع إالشـباع 

ه ٕاىل ٕاذ جند يف تتابع احلراكت ثقال فهو جينح بذ^ يف قراءت) ٔابو معر(من ¨ب التخفيف 
، ٔاما جحة الزييدي ٔانه أىت ¨لقراءة قطعا عىل ما قبلها ٔالن فهيا مضري امس اجلال� 14141414إالساكن

ردا عىل  ))))وال يأمروال يأمروال يأمروال يأمرمكمكمكمك أن تتخذوا املالئكة ٔار¨¨ أن تتخذوا املالئكة ٔار¨¨ أن تتخذوا املالئكة ٔار¨¨ أن تتخذوا املالئكة ٔار¨¨((((: واملعىن ٔان يف ذ^ اسـتئناف حيث قال 
يضا وعليه اكنت قراءة قو« تعاىل ¨لنصب أ  -قو« صىل هللا عليه وسمل ٔاتريد ٔان تتخذ ر¨ 

        15151515 .حيث قرٔات عىل Íسـتئناف والضمري فهيا � عز وعىل
هاء الكناية يف عرف ذوي العمل ¨الختصاص ت� الهاء : مواضع هاء الكناية مواضع هاء الكناية مواضع هاء الكناية مواضع هاء الكناية  - 2    

ا� عىل املفرد املذكر الغائب ؤاطلق علهيا ٔايضا هباء الضمري ّ̀ و ومست ¨لّزائدة  ،،،،    16161616الزائدة ا
ا اكن من الهاء ٔاصال عّد من وحدات اللكمة مثل كوهنا ليست حرفا ٔاصليا يف اللكمة مف

فالهاء فهيام ٔاصلية ال زائدة ؤاما القول بداللهتا عىل املفرد املذكّر،  خروqا  ))))تنتهتنتهتنتهتنته((((و ))))نفقهنفقهنفقهنفقه((((
فّلك هذه ) ) ) ) علهين علهين علهين علهين     - - - - علهيمعلهيمعلهيمعلهيم    - - - - علهيامعلهيامعلهيامعلهيام    - - - - علهياعلهياعلهياعلهيا( ( ( ( ٕاىل هاءات الّضمري يف مواضع ّمجة من ذ^ قولنا 

الكناية ٕاال اصطالحا فقط، وتتصل هذه الهاء ¨المس الهاءات هاءات مضري و ما القول هباء 
  ٔاهÆ" والفعل معا، فأّما اتصالها ¨المس فنحو

، و أالصل يف  هذه الهاء هو 17171717"ينرصه"و " جاءه "ؤاما اتصالها ¨لفعل فنحو "ورسو«" 
                                                        19191919،و قد قرٔا ٔاغلب القّراء ¨ختالس الّضمة و¨لكرسة 18181818الّضم
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وقد تلخص للقارئ البرصي ٔايب معر بن العالء خبصوص ص8 هاء الكناية ٕاذا وقعت بني 
متحركني إالساكن، يف الوقت ا[ي قرٔاها غريه ¨لقرص، ٔاّما تلميذه الزييدي فقرٔا يف مواضع 

ء و تلميذه عدة ¨لكرس وف� يأيت رصد لهاءات الكناية ا�تلف فهيا بني ٔايب معر بن العال

﴿﴿﴿﴿: حيي الزييدي و قراءة لك مهنام ففي قو« تعاىل  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ        ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&&    ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####    ôô ôô tt ttΒΒΒΒ    ββββ ÎÎ ÎÎ))))    çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ ùù ùù'''' ss ss????    

99 99‘‘‘‘$$$$ ss ssÜÜÜÜΖΖΖΖ ÉÉ ÉÉ)))) ÎÎ ÎÎ////    ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ jj jjŠŠŠŠ xx xxσσσσ ãã ããƒƒƒƒ    yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))    ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ    ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ    ββββ ÎÎ ÎÎ))))    çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ ùù ùù'''' ss ss????    99 99‘‘‘‘$$$$ oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ////    āā āāωωωω    ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ jj jjŠŠŠŠ xx xxσσσσ ãã ããƒƒƒƒ    yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))            ﴾﴾﴾﴾
قرٔا ٔابو معر  ؛ ؛ ؛ ؛ 20202020

ساك ))))يؤدهْ يؤدهْ يؤدهْ يؤدهْ ((((: بن العالء قو« تعاىل ن الهاء وقرٔا معه القراءة نفسها من القراء عامص ومحزة ٕ̈
وأالمعش وهشام وا`اجوين وابن وردان وابن جامز وشعبة وعامص اجلحدري وقرٔاها ٔابو 

 ))))يؤديهيؤديهيؤديهيؤديه((((: الزييدي ٔانه قرٔا قو« تعاىل    وحيك عن، ، ، ، 21212121    بضم الهاء ))))يودهُ يودهُ يودهُ يودهُ ((((املنذر سالم الزهري 
        22222222    .بكرس الهاء وٕاشـباعها ¨لياء

ÈÈ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ : رة النساء يف قو« تعاىل ٔاما يف موضع سو  ÈÈ,,,, ÏÏ ÏÏ%%%%$$$$ tt tt±±±± çç çç„„„„     tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ    tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$####    .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ    ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////    $$$$ tt ttΒΒΒΒ    tt tt ¨¨ ¨¨ tt tt6666 ss ss????    ãã ãã&&&& ss ss!!!!    

33 33““““ yy yy‰‰‰‰ ßß ßßγγγγ øø øø9999 $$ $$####    ôô ôôìììì ÎÎ ÎÎ6666 −− −−FFFF tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ    uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî    ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™    tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####     ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ kk kk!!!! uu uuθθθθ çç ççΡΡΡΡ    $$$$ tt ttΒΒΒΒ    44 44’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< uu uuθθθθ ss ss????     ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### óó óóÁÁÁÁ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ    zz zzΝΝΝΝ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyγγγγ yy yy____ (( ((    ôô ôôNNNN uu uu !! !!$$$$ yy yy™™™™ uu uuρρρρ    #### �� ���������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΒΒΒΒ﴾﴾﴾﴾        
ساكن الهاء وقرٔا معه القراءة ذاهتا ) ) ) ) Æ ْÆ ْÆ ْÆْ نصنصنصنص((((وووو) ) ) ) نو«ْ نو«ْ نو«ْ نو«ْ ((((: قرٔا ٔابو معر بن العالء قو« تعاىل،  ،  ،  ،  23232323 ٕ̈

قالون ويعقوب وورش (محزة وشعبة وهشام وابن وردان ؤابو جعفر قراءة خالفوا هبا القراء 
يف اللكمتني كذ^ : ا[ين ٔاتوا القراءة ¨لكرسة دون مد فقرءوا قو« تعاىل) ومحزة والكسايئ

عاىل يف اللكمتني بكرسة مع إالشـباع قرٔا الزييدي قو« ت    ، يف حني        24242424    ).).).).نصÆِ نصÆِ نصÆِ نصÆِ ((((وووو) ) ) ) نو«ِ نو«ِ نو«ِ نو«ِ ((((
        25252525    .وقرٔا قالون وهشام ٔايضا ¨لص8) ) ) ) نصلهـينصلهـينصلهـينصلهـي((((وووو) ) ) ) نولهـينولهـينولهـينولهـي((((

∅∅∅∅        ﴿﴿﴿﴿: ٔاما يف قو« تعاىل tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ    ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ    zz zz>>>>#### uu uuθθθθ rr rrOOOO    $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$####     ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ???? ÷÷ ÷÷σσσσ çç ççΡΡΡΡ    $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ     tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ    ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ    zz zz>>>>#### uu uuθθθθ rr rrOOOO    ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$####    

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ???? ÷÷ ÷÷σσσσ çç ççΡΡΡΡ    $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ    44     ﴿﴿﴿﴿:  :  :  :  وقو« تعاىل     26262626        ﴾﴾﴾﴾44 tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ    šš ššχχχχ%%%% xx xx....    ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ    yy yy^̂̂̂ öö öö���� yy yymmmm    $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$####     ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ???? ÷÷ ÷÷σσσσ çç ççΡΡΡΡ    $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ    ﴾﴾﴾﴾
قرأ  ،،،،27272727

مرتني يف سورة آل معران ومرة (يف املواضع الثالثة  ))))نؤتهْ نؤتهْ نؤتهْ نؤتهْ ((((ٔابو معر بن العالء قو« تعاىل
، وقرٔا معه كذ^ )ٕاساكن الهاء(¨ٕالساكن  -كام تبني يف االٓيتني) واحدة يف سورة الشورى

ق الهنرواين يف حني قرٔا هشام من طريق ا`اجوين، ؤابو بكر ومحزة وابن وردان من طري
قالون وهشام وابن ذكوان ؤابو جعفر ويعقوب وابن وردان وابن جامز وا`وري ¨ختالس 
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كوجه آخر وقرأ معه هذه ) ) ) ) نوتيهنوتيهنوتيهنوتيه((((حركة الهاء كام ثبتت عن ٔايب معر ٔايضا القراءة ¨لياء
ة مع يف حني قرٔا حيي قو« تعاىل مكشـهبه ¨لكرس ، ، ، ، 28282828القراءة ابن مقسم والزعفراين، وحمبوب

  29292929).).).).نوهتـينوهتـينوهتـينوهتـي((((إالشـباع 

öö    ﴿﴿﴿﴿:ٔاما يف قو« تعاىل  öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù    44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))    šš šš���� ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ$$$$ yy yyèèèè ss ssÛÛÛÛ    šš šš���� ÎÎ ÎÎ////#### uu uu���� ŸŸ ŸŸ°°°° uu uuρρρρ    öö ööΝΝΝΝ ss ss9999    ÷÷ ÷÷µµµµ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ    (( ((    ﴾﴾﴾﴾
قرٔا ٔابو معر فقد ، ، ، ، 30303030

ثبات الهاء يف الوصل  ٕ̈ ، ويه قراءة مجهور القراء عدا محزة  ))))يتسـنهْ يتسـنهْ يتسـنهْ يتسـنهْ ((((بن العالء قو« تعاىل 
ٓ حبذف الهاء فقرأ  ))))يتسـنهيتسـنهيتسـنهيتسـنه((((ذف الهاء وصال من ، ؤاىت الزييدي حب31313131والكسايئ ال�ين قرا

بغري هاء جفاء هبا للوقف ليبني حركة ما قبلها و[ا مسيت هاء السكت ٔاحيا¤؛ ) ) ) ) يتسنيتسنيتسنيتسن((((
قراءة هؤالء ¨لوصل ٔاو ¨لوقف (ٔالن فيه من القراء من ٔاىت هبا يف الوقف  وال تباين بني 

        32323232.)يف هذه الهاء ٔالهنا �بتة يف اخلط، [ا حيمتل ٔان تكون ٔاصال بنفسها
ٔاما املوضع أالخري من مواضع هاء الكناية وا[ي يبدو فيه إالتيان ¨الختالف فيتعني يف 

yy    ﴿﴿﴿﴿: قو« تعاىل yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&&    tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####    ““““ yy yy‰‰‰‰ yy yyδδδδ    ªª ªª!!!! $$ $$####    (( ((    ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ1111 yy yy‰‰‰‰ ßß ßßγγγγ ÎÎ ÎÎ6666 ss ssùùùù    ÷÷ ÷÷νννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttFFFF øø øø%%%% $$ $$####    33 33    ﴾﴾﴾﴾
قرٔا ٔابو معر بن  حيث، ، ، ، 33333333

ثبات الهاء ساكنة يف الوصل والوقف ويه قراءة مجهور القراء ٕ̈ ابن كثري ¤فع و (العالء 
 ))))اقتدهاقتدهاقتدهاقتده: (، فقرٔا قو« تعاىل) وحفص عن عامص ؤابو جعفر وشيبة واحلسن وابن حميصن

ويه هاء السكت ٔاتوا هبا لبيان حركة ا`ال، وعليه ٔاجروها وصال جمرى الوقف يف 
ولكن ٔا¨ معر ٔاثبهتا ساكنة  ))))اقتدِ اقتدِ اقتدِ اقتدِ ((((القراءة، وقد �ء هبا لبيان الكرسة، فٕاذا وصلت قلت 

 ))))اقتدهاقتدهاقتدهاقتده((((حبذف الهاء وصال من : قرٔا الزييدي قو« تعاىل    و    34343434    ).).).).قف والوصلقف والوصلقف والوصلقف والوصلالو الو الو الو ((((يف احلالتني 
  35353535من سورة البقرة 259وقد سـبقت ع8 احلذف يف االٓية  ))))اقتداقتداقتداقتد((((فقرأ 

من خالل ما سـبق يتبني ٔان ٔا¨ معر بن العالء قد ٔاىت عىل لك هاءات الكناية 
، يف حني ٔاىت هبا ساكنة خاصة حني الوقف، يف الوقت ا[ي قرٔاها غريه ¨لص8 والقرص

تلميذه الزييدي مكسورة مشـبعة ¨لياء يف ٔاغلب املواضع و قد ذكر¤ هذه أالخرية عىل 
سبيل المتثيل ال احلرص  يف ت� املواضع  ويف ماشـهبها ،وقد وقفنا عند هذه املواضع دون 

ال "حيي"غريها ؛ قصد رصد نقاط Íختالف املشهود يف هذه املواضع و تلميذه البرصي 
  .ري غ
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حتتوي القراءات القرآنية عىل مادة لهجّية غنّية ¨لظواهر  ::::مواضع إالدغام و إالمواضع إالدغام و إالمواضع إالدغام و إالمواضع إالدغام و إالظظظظهارهارهارهار    - - - - 3  
املتعددة اليت يعّد لزاما ٕاضافهتا ٕاىل ذخرية الباحث يف جمال املعطيات اللهجية اليت جند ٔانّه مل 

ة القلي8 ، و من بني هذه املعطيات اللغوي 36363636يبق ٕاال القليل مهنا بفضل القراءات القرآنية
رس الّصويت بصورة واحضة  ّ̀ نذكر ظاهرة إالدغام واليت تعلّقت يف جمال القراءات القرآنية ¨

ٔادمغ الغيث ، : من الفعل ٔادمغ حيث يقال «: ، و للقّراء فيه مذاهب كثرية  وإالدغام لغة 
واب ، و : يدمغها و ٔادمغها ٕاذا غشـهيا وقهرها وإالدغام ّ̀ ٔادمغ ٕادخال اللجام يف ٔافواه ا

« : ، ٔاما اصطالحا فقد ٔاشار ٕاليه ٔامحد محمد البنّا حني قال 37373737»الفرس اللجام ، ٔادخÆ فيه
، وقد ثبتت خمالفة الزييدي  38383838»هو لفظ بساكنني مفتحرك بال فصل من خمرج  واحد 

ٔالسـتاذه يف العديد من املواضع ، وال يفوتنا ٔان نشري ٔاّن ما اختلف فيه القارئان يه مواضع 
ٕالدغام الكبري ولنا تسجيل لبعض مواضع إالظهار اليت آثر فهيا ٔاسـتاذه إالدغام تتعني يف ا

$$$$﴿﴿﴿﴿: مهنا قو« تعاىل  pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ    ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####    (( ((####θθθθ àà àà)))) ®® ®®???? $$ $$####    ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘    ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####    //// ää ää3333 ss ss)))) nn nn==== ss ss{{{{     ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ    << <<§§§§ øø øø���� ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ    ;; ;;οοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ    ﴾﴾﴾﴾
قرأ ، ، ، ، 39393939

دغام القاف يف الاكف وقرٔا معـه القــ))))خلقمكخلقمكخلقمكخلقمك((((ٔابو معر بن العالء قو« تعاىل  ــــراءة ٕ̈
نفســــــها يعـــــقوب حيث ٔاراد لهـذه القـــــــــــــــــــــراءة صفة Íسـتعـــــــــــــالء عىل 

و قرٔا حيي الزييدي ¨ٕالظهار حيث ٔاعطى للك حرف حقه  ،،،،40404040    حرف القاف حني إالدغام
يب معر كام ثبت عن أ ، ، ، ، 41414141    .يف القراءة فقرٔا حرف Íسـتعالء القاف عىل ٔاصÆ دون ٔان يدمغ
وال خنا« يعمد ٕاىل هذا ٕاال  42424242بن العالء القراءة ¨ٕالظهار ٔاحيا¤ ولكنه ٕاذا آثر إالدغام ٔادمغ

.                                                                                   يف مواطن إالدراج يف القراءة شأن هذا عنده شأن إالساكن، و Íختالس يف القراءة 

$$$$    ﴿﴿﴿﴿:  و يف قو« تعاىل oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ    yy yyŠŠŠŠ………… ãã ããρρρρ#### yy yyŠŠŠŠ    #### YY YY‘‘‘‘θθθθ çç çç//// yy yy————    ﴾﴾﴾﴾
  ))))زبورازبورازبورازبورا((((: قرٔا ٔابو معر بن العالء قو« تعاىل        43434343

ؤاصل اللكمة من التوثيق والزبر والكتاب املزبور؛ املكتوب  ))))ُزبوراُزبوراُزبوراُزبورا((((¨لفتح يف حني قرٔا محزة 
يف حني  44444444    .حيث اكن يؤثرهومنه ٔاطلق عىل الكتاب وقد قرٔا ٔابو معر بن العالء ¨ٕالدغام 

قرٔا الزييدي ¨ٕالظهار قراءة مجهور القراء حيث ٔاظهر ا`ال من الزاي وهذا مما حيسب عليه 
،هذا واكن ٔابو معر بن 45454545موازاة بقراءة ٔاسـتاذه ٔايب معر كوجه من ٔاوجه Íختالف بيهنام 

اطن مظهرا اختيارا العالء يف مواطنه لٕالدغام والسـ� الكبري مدغام ، جتد الزييدي لهذه املو 
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        .منه 

=θè#)    ﴿﴿﴿﴿: ٕاذ جند هذا ٔايضا يف قو« تعاىل ä.uρ $£ϑ ÏΒ ãΝä3x% y— u‘ ª!$# Wξ≈ n= ym $Y7 Íh‹ sÛ 4 ﴾
قرٔا ٔابو معر ، 46464646

دغام القاف يف الاكف ) ) ) ) رزقمكرزقمكرزقمكرزقمك( ( ( ( بن العالء قو« تعاىل ظهار القاف 47474747ٕ̈ ٕ̈ ، وقرٔا حيي الزييدي 
وإالظهار ٔان ٔا¨ معر بن العالء  ويتبني من خالل مسأ� إالدغام ،،،،48484848))))رزقمكرزقمكرزقمكرزقمك((((والاكف من 

ٔاىت ¨لقراءتني إالظهار كام توحض، و¨ٕالدغام ٔايضا ٕاذا آثره وذ^ من مواضع إالدراج  يف 
ٔاما يف  ).).).).رزقمكرزقمكرزقمكرزقمك((((    القراءة ٔاما يف حال التحقيق فٕانه يأيت احلروف عىل ٔاصلها مظهرا لها كام يف

))    ﴿﴿﴿﴿:قو« تعاىل ((    (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%%    ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ    ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999    ÏÏ ÏÏMMMM ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÅÅ ÅÅ____    $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©©    $$$$ ww wwƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù    ﴾﴾﴾﴾ 
، قرٔا ٔابو معر بن العالء قو« 49494949

دغام ا`ال يف اجلمي وقرٔا معه القراءة نفسها هشام ومحزة والكسايئ  ))))لقد جلقد جلقد جلقد جئئئئتتتت((((: تعاىل ٕ̈
وخلف وقرٔا الباقون من مجهور القراء ¨ٕالظهار ابن كثري، عامص ؤابو جعفر وقالون 

موضعا من املواضع اليت ، يف حني قرٔا تلميذه حيي قراءة خالف هبا ٔاسـتاذه شغلت 50505050وورش
فأىت ¨`ال ساكنة ¨لقلق8 واجلمي  ))))لقْد ِجلقْد ِجلقْد ِجلقْد ِجئئئئتتتت( ( ( (     :تفرد هبا يف اختياره حيث قرٔا قو« تعاىل
،وجحة ٔايب معر بن العالء حني ٔاىت ¨ٕالدغام يف 51515151املكسورة مضمرة ويه قراءة مجهور القراء

هنام وع8 هذا موضع ا`ال مع اجلمي كوهنام من خمرج واحد، وملا اكنت الشدة صفة لك م
Íشرتاك اكن إالدغام يف القرابة يف حني اكنت ع8 إالتيان ¨ٕالظهار ٔانه ٔاىت ¨حلروف عىل 
ٔاصلها ؤالن اجلمي ال تدمغ فهيا الم التعريف عىل عكس ما اكنت عليه ا`ال اليت تقبل ذ^ 

¨ معر بن وعليه اكن التباين بيهنام وعىل هذا ٔاىت الزييدي ويه قراءة مجهور القراء عدا أ 
  .52525252العالء ا[ي  اكن نزاعا لالختالف ومن حنا حنوه يف القراءة

اجلذب و املطل، مّد ميّد « املد يف عرف اللغويني : موضع املد والقرص -4         
مّدا، ومّد به فامتّد به ومدده فمتدد ورجل مديد القامة ٔاي طويل، ومنه جاء، مّد احلرف 

        53535353....»ميد مدا طو«
 Íصطالح فهو تطويل يطرٔا عىل صوت املد `رجة إالشـباع يف ٔاما يف        

        54545454حبيث يكون ما قبلها جمانسا لها) أاللف والواو والياء(ا�رج ويمكن هذا يف حروف اللني 
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من املد     لقد ٔاىت ٔابو معر بن العالء ¨ملد مثÆ يف ذ^ مثل مجهور القراء ٕاذ اختذ
كغريه من ٔاحاكم القراءة ٕاذا اكن مدرجا، و  صورة من صور التأين يف القراءة ويسقط منه

ٔاما ٕاذا اكن حمققا فيأيت به عىل ٔاصÆ ، حيث يقرٔا مشـبعا احلرف، و هذا ٕاذا اكن حصيحا 
ٔاما ٕاذا اكن حرف ع8 فيأيت به معطيا للحرف حقه يف أالداء الصويت، و ال يفوتنا ٔان نذكر 

ٔانّه يتفاوت من قارئ الٓخر وذ^  ))))املدّ املدّ املدّ املدّ ((((ٔان ما يلحظ يف هذه الظاهرة اللغوية من القراءة 
خشـية ٔان تسقط مهنم ذات احلرف يف القراءة ، ٔاّما ٔا¨ معر بن العالء فٕاّن ما يرصد يف 
قراءته والسـ� يف ظاهرة املد ٔانه اكن يتجنبه يف مواطن حتريك 'ء إالضافة قبل اهلمزة 

رس الص ّ̀ ويت يف جمال القراءات الظاهرة اليت كثريا ما اقرتن امس الرجل هبا والسـ� يف ا
القرآنية  ٔاال ويه إالدغام ، فكثريا ما ساعده أالمر يف ٔاداء معلية إالدغام اليت كثريا ما آثرها 
ٔاما عن مواضع Íختالف اليت تباينت فهيا قراءة حيي الزييدي عن قراءة أسـتاذه ٔايب معر 

اره ونصها يف قو« فمل نرصد « ٕاال موضعا يعّد واحدا من املعطيات اليت عرف هبا اختي

ŸŸ﴿﴿﴿﴿: تعاىل ŸŸξξξξ øø øøŠŠŠŠ ss ss3333 ÏÏ ÏÏ jj jj9999    (( ((#### öö ööθθθθ yy yy™™™™ ùù ùù'''' ss ss????    44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã    $$$$ tt ttΒΒΒΒ    öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss????$$$$ ss ssùùùù    ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ    (( ((####θθθθ ãã ããmmmm tt tt���� øø øø���� ss ss????    !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ////    öö ööΝΝΝΝ àà àà66669999 ss ss????#### uu uu    33 33 ﴾ ﴾ ﴾ ﴾
قرٔا ٔابو معر بن ، ، ، ، 55555555

وأما الفاعل فضمري مسـترت يف جاءجاءجاءجاءمكمكمكمك    فقرٔاها مبعىن ) ) ) ) مبا أتيمكمبا أتيمكمبا أتيمكمبا أتيمك( ( ( ( العالء قو« تعاىل بقرص اهلمزة 
 ))))آتيمكآتيمكآتيمكآتيمك( ( ( ( وقرٔا حيي الزييدي قو« تعاىل ¨ملد  ،56565656 ))))آتيمكآتيمكآتيمكآتيمك((((حني قرٔا الباقون من امجلهور ¨ملد 

، و جحة القارئ ٔايب معر بن العالء ٔانه 57575757ويه القراءة اليت ٔا(ها مجهور القراءأعطاأعطاأعطاأعطامكمكمكمك    ٔاي 
مفرفوع ما يعود عليه وملا ) ما(من جاء ؤاىت ؤاما الضمريا�يء ا�يء ا�يء ا�يء مبعىن  جاءجاءجاءجاءجعل الفعل ماضيا 

 Æثالثيا من ٔاىت اكن عديل الفعل « هو االٓخر الضمري ما فاع Æوجب ٔان يكون عدي
 Æلتقرٔا مبا ٔاىت به القارئ ٔابو معر بن العالء، " ما" الثاليث وفيه مضري يعود عىل ما فاع

(مك(مك(مك(مك(((( يف حني ٔان قراءة الزييدي ¨ملد يه القراءة اليت ٔا(ها مجهور القراء ٔاهنم ٔاضافوا الفعل  ))))أأأأ
ل هنا مضري مسـترت تقديره يعود عىل ٕاىل لفظ اجلال� ، وجعلوه ماضيا من إالعطاء والفاع

(مك(مك(مك(مك((((لفظ اجلال�  (مك(مك(مك(مكوهوهوهوه((((وهاء الص8 حمذوفة والتقدير  ))))أأأأ ويه مبزن� املفعول ٔالن املدود  ))))مبا أمبا أمبا أمبا أ
.                                                               58585858تتعدى ٕاىل مفعولني وهذا ما ال يؤىت يف القرص ٔاول والهاء مفعول به �ين

ٕان  ظاهرة الّرفع ¨لنّسـبة لٔالفعال عند ٔايب معر بن : مواضع  الرفع و Íختالس  – 5     
العالء و تلميذه الزييدي ، واليت بدت يف قراءته وقراءة لك الّرواة ا[ين ٔاخذوا عنه فاكن 



 أالولالعدد                                                                         ر ــــحوليات ا�ب 

 

  2013  ديسمرب                              262                                      خمرب اللسانيات و اللغة العربية 

ساكن قطعا يف رواية كثري Íختالس يف احلركة لٔالفعال و السـ� يف رواية ا`وري ، واالٕ 

ŸŸ    ﴿﴿﴿﴿: : : : السويس، ففي قو« تعاىل ŸŸωωωω uu uuρρρρ    öö ööΝΝΝΝ ää ää.... tt tt���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ    ββββ rr rr&&&&    (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG ss ss????    ss ssππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$####    zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ    $$$$ ¹¹ ¹¹////$$$$ tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&    33 33    ΝΝΝΝ ää ää.... ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ rr rr&&&&    

ÌÌ ÌÌ���� øø øø���� ää ää3333 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////    yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////    øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))    ΛΛΛΛ ää ääΡΡΡΡ rr rr&&&&    tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ    ﴾﴾﴾﴾
قرٔا ٔابو معر بن العالء و¤فع وابن كثري و الكسايئ قو«     59595959

��ُمرُمرُمرُمرمكمكمكُمكُْ ُْ ُْ ْ ((((: تعاىل �� و الفاعل  ،،،،60606060عىل القطع و ثبت عن ٔايب معر بن العالء اختالس احلركة ))))يَايَايَايَا
، و ٔاليب 61616161 مضري مسـترت يعود عىل لفظ اجلال� و قيل عىل برش محمّد صىل هللا عليه وسمل

��ُمرُمرُمرُمرمكمكمكُمكُْ ُْ ُْ ْ ((((معر وجه آخر يف القراءة نفسها ؛ ٕاذ قرٔا قو« تعاىل  �� و رواها عنه الزييدي يف  ))))يَايَايَايَا
نّه قطعه ّمما قبÆ ٔالّن فيه مضري امس اجلال�  ومعىن ذ^ ٔانّه ابتدٔا اختياره وّجحة من رفع أ 

ْن تَتَخُذواْن تَتَخُذواْن تَتَخُذواْن تَتَخُذوا( ( ( ( : الþم فقال -- ْ هللاهللاهللاُهللا اُ اُ اُ ا-- ُ ْ ُ ْ ��ُمُرُمُرُمُرُمُرمكمكمكُمكْ ُ �� َ̈  َوَال يَاَوَال يَاَوَال يَاَوَال يَا َ̈ َ̈ ْر َ̈ َ̈ ْر َ̈ َ̈ ْر َ̈ ْر -- ..بِبِبِِبييييَني اَني اَني اَني ا-- والّضمري � تعاىل يف )  املَالئِكََة َو الناملَالئِكََة َو الناملَالئِكََة َو الناملَالئِكََة َو الن..
��ُمرُمرُمرُمرمكمكمكُمكُْ ُْ ُْ ْ ((((قو«  �� ْن يُْؤتِيِه ْن يُْؤتِيِه ْن يُْؤتِيِه ْن يُْؤتِيِه ( ( ( ( : ٔاما ّجحة من قرٔا ¨لنّصب ٔانّه قرٔا ¨لعطف عىل قو« تعاىل ))))يَايَايَايَا -- ٔالّن  ))))اااا--
ْ ( ( ( ( يف  ُ ْ ُ ْ ��ُمرُمرُمرُمرمكمكمكُمكْ ُ ��                                         . . . . 62626262مضري برش وا[ي ٔاريد به النّيب صّىل هللا عليه وسمل ))))يَايَايَايَا

الراء ملا قرأ ولقد خالف الزييدي ٔا¨ معر بن العالء ف� ذهب ٕاليه حيث ٔاشـبع مضة         
ٔابو معر بن العالء ¨ختالس احلركة وهذا مما يعد من نقاط البون يف اختياره ، و قد سـبق 

و عليه فمل نسجل ٔاليب معر بن العالء ٕاّال شاهدا واحدا بدا  فيه     63636363بيان ع8ّ من قرٔا ¨لّضم
قد روى هو Íختالف مع تلميذه الزييدي ، وٕان اكن ال ميثّل اختالفا كبريا ، ٔالن الزييدي 

شـباع ّمضة الّراء ٔاحيا¤ يف  ٕ̈ ْ ( ( ( ( االٓخر قراءة اللفظة ¨الختالس وإالساكن ولكنّه قرٔا  ُ ْ ُ ْ ��ُمرُمرُمرُمرمكمكمكُمكْ ُ �� ، ))))يَايَايَايَا
حني اكن ٔابو معر يقرؤها خمتلسا كام ثبت ذ^ يف توجيه القراءات الّشواذ من احملتسب 

القراءة ¨لرفع  البن جين، و املهبج يف القراءات ال2ن ، و قد ٔاتينا هبذه القراءة يف مواضع
ٔالّن ٔا¨ معر بن العالء مل يعمد ٕاىل ٕاساكن اللكمة قطعا و ٕامنا اكن ¨ختالس احلركة قارئا و 

¨لّرفع ويه قراءة مجهور  ))))قَالُوا َمْعِذَرةقَالُوا َمْعِذَرةقَالُوا َمْعِذَرةقَالُوا َمْعِذَرةٌٌٌٌ    : (: (: (: (قرٔا ٔابو معر قو« تعاىل،     64646464:يف قو« تعاىل ٔايضا
: الزييدي قو« تعاىل قرٔا حيي ،،،،65656565 )ابن كثري و¤فع، وابن عامر، ومحزة والكسايئ(القراء 

¨لنّصب ، وقرٔا معه بنصهبا حسني اجلعفي وحفص عن ٔايب بكر عن عامص  ))))قَالُوا َمْعِذَرةقَالُوا َمْعِذَرةقَالُوا َمْعِذَرةقَالُوا َمْعِذَرةًًًً    ((((
ٌٌ    ((((وتقدير ٔايب معر بن العالء يف القراءة     66666666 وعيىس بن معر وطلحة بن مرصف  ))))َهِذِه َمْعِذَرةَهِذِه َمْعِذَرةَهِذِه َمْعِذَرةَهِذِه َمْعِذَرةٌٌ

 ))))قالوا معذرةقالوا معذرةقالوا معذرةقالوا معذرةًًًً    ((((: لتّقديرخربا ملبتدٔا حمذوف ٔاما قراءة الزييدي ¨لنّصب فعىل ٔاّهنا مفعول به وا
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ٔاو مفعوال مطلقا والتّقدير نعتذر معذرًة "مه"كام هو نص االٓية والفاعل مضري مسرت تقديره 
             67676767 ٔاو مفعوال ٔالجÆ معذرًة ¨لنصب ٔايضا،

××    ::::و يف قو« تعاىل          ××﴿﴿﴿﴿×× ××ππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ÏÏ ÏÏùùùù%%%% ss ss{{{{    îî îîππππ yy yyèèèè ÏÏ ÏÏùùùù#### §§ §§‘‘‘‘﴾﴾﴾﴾
68686868

ٌٌ    :( :( :( :( قرٔا ٔابو معر قو« تعاىل     ٌٌ َراِفَعة َراِفَعة َراِفَعة َراِفَعٌةٌ  ))))َخاِفَضةَخاِفَضةَخاِفَضةَخاِفَضٌةٌ

ًً    ( ( ( ( : وقرٔا حيي قو« تعاىل69696969 لّرفع و يه قراءة مجهور القراء¨ ًً َراِفَعة َراِفَعة َراِفَعة َراِفَعًةً ¨لنّصب وقرٔا معه ) ) ) ) َخاِفَضةَخاِفَضةَخاِفَضةَخاِفَضًةً
ٌٌ    ( ( ( ( و تقدير ٔايب معر 70707070 القراءة نفسها احلسن و عيىس الثقفي ¨لّرفع امس فاعل  ))))َخاِفَضةَخاِفَضةَخاِفَضةَخاِفَضٌةٌ

ي فقرٔا واملفعول حمذوف تقديره يه خافضٌة قوما ٕاىل النار رافعٌة قوما ٕاىل اجلنة، ٔاّما الزييد
        71717171 .¨لنّصب عىل ٔاهنّا حال بعد حال

ويقصد به ت� النّون الساكنة الزائدة اليت تلحق آخر Íمس و تثبت لفظا ال : : : : التنوينالتنوينالتنوينالتنوين- - - - 5555
خطا ، وحني القراءة ¨لوصل ال الوقف و يدل علهيا تكرار الشلك عند الضبط ¨لقمل و يه 

حيي الزييدي ٔاسـتاذه يف ظاهرة ولنا ف� خالف  ،،،،72727272 عبارة عن فتحتني ٔاو كرستني ٔاو مضتني

ÏÏ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ يف قو« تعاىل : التنوين مواضع يه  ÏÏMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ    ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ßß ßßγγγγ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$####    íí íí���� ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ tt tt““““ ãã ãããããã    ßß ßß øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$####    «« ««!!!! $$ $$####    ßß ßß﴾﴾﴾﴾    73737373 ، ، ، ،     قرٔا ٔابو معر بن

ابن كثري و ¤فع  و (دون تنوين و قد قرٔا مجهور القراء ) ) ) ) ُعَزيُْر ابُْن ُعَزيُْر ابُْن ُعَزيُْر ابُْن ُعَزيُْر ابُْن هللاهللاهللاِهللا ِ ِ ِ ( ( ( ( :العالء قو« تعاىل
،وهو امس خمرب  ))))ُعَزيُْر ُعَزيُْر ُعَزيُْر ُعَزيُْر ( ( ( ( كذ^ ) ٔالمعش و خلفابن عامر و محزة و ابن حميصن ، و ا

) َعْزرٌ (ال موصوف ٔاي التّعظمي و قيل عرباين واختلف هل هو مكّرب ٔاو مصغّر" ¨بن" عنه
ويف املوضع ذاته اكن الزييدي خيتار التنوين ويأخذ به ويه قراءة عبد الوارث ، ، ، ، 74747474    كنوح

ٔان ٔا¨ معر بن العالء قرٔا ¨لتنوين و  مما يعين ))))ُعَزيْرُعَزيْرُعَزيْرُعَزيْرٌٌٌٌ    ((((    :عن ٔايب معر حيث قرٔا قو« تعاىل
بدونه ولكن الزييدي ٔاىت ¨لتنوين ملّا قرٔا ٔابو معر بغريه و ٔاما ما بدا ¨لتّنوين عن القارئ 

ثبات التنوين حيث جعل 75757575 .البرصي ٔايب معر فعن عبد الوارث دون غريه ٕ̈ ،ووجه القراءة 
خرب و ٔاما من قرٔا بغري التّنوين فقد )  و ابْنُ ( مبتدٔا  ))))ُعَزيرُعَزيرُعَزيرُعَزيرٌٌٌٌ    ((((الزييدي و غريه ممن قرٔا كذ^ 

صفة « وحذف التّنوين للكرثة و Íسـتعامل و ذ^ ٔالّن  ))))ابُْن ابُْن ابُْن ابُْن ( ( ( ( مبتدٔا و  ))))ُعَزيُْر ُعَزيُْر ُعَزيُْر ُعَزيُْر ( ( ( ( جعل
النعت و املنعوت اكمس واحد كام قدر حذف التنوين اللتقاء الساكنني جفازت القراءة 

ن التنوين مشـبه حبروف اللني خربه مثل القراءة ¨لتنوين وذ^ أ ) ابن(مبتدٔا و ))))ُعَزيْرُ ُعَزيْرُ ُعَزيْرُ ُعَزيْرُ ((((
            76767676 .وهذا مذهب معظم القرٔاة
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ينقسم الفعل ¨عتبار فاعÆ ٕاىل معلوم و جمهول ، : البناء للمعلوم و البناء للمجهول -6
فالفعل املعلوم ما اكن ذكر فاعÆ يف الþم ٔاما ¨لنسـبة لبناء الفعل للمجهول فيكون مىت 

  .    حذف الفاعل من الþم 
هذا املقام ٕاىل مواضع قراءة ٔايب معر بن العالء ¨لبناء للفاعل و املفعول ،  و سنشري يف

و حتديدا ٕاىل اختيار الزييدي ا[ي ٔاىب ٕاّال ٔان يأخذ به خالفا ملا ٔاىت به ٔاسـتاذه ٔابو معر وٕان 
                                   .                                                   اكن من املواضع اليت آثر فهيا خمالفة ٔاسـتاذه

))    ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ : : : : ففي قو« تعاىل  ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ    $$$$ YY YYΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ    šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ öö öö���� èè èè????    ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù    ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))    «« ««!!!! $$ $$####    (( (( ﴾ ﴾ ﴾ ﴾
قرٔا ٔابو معر قو«  ،    77777777

بعة ¨لبناء للمفعول ))))تَْرَجعونَ تَْرَجعونَ تَْرَجعونَ تَْرَجعونَ ((((تعاىل  : وقرٔا حيي قو« تعاىل ،،،،78787878¨لبناء للفاعل وقرٔا ¨يق السـّ
، ودليل ٔايب 79797979).).).).تُْرَجُعوَن تُْرَجُعوَن تُْرَجُعوَن تُْرَجُعوَن ( ( ( ( ويه قراءة امجلهور : وحة¨لبناء للمفعول بتاء مضمومة وجمي مفت

معر يف القراءة ٔانّه ٔاضاف الفعل ٕاىل ا�اطبني فهم الفاعلون ٔاّما قراءة الزييدي ومجهور القّراء 
  80808080 )فقد ٔاضافوا الفعل ٕاىل من يرجع ا�اطبني فا�اطبون مفعول به قاموا مقام الفاعل

tt    ﴿﴿﴿﴿::::ٔاما يف قو« تعاىل  ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ    ãã ãã‡‡‡‡ xx xx����ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ    ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû    ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ $$####    44 44    ﴾﴾﴾﴾
 ))))نَْنُفنَْنُفنَْنُفنَْنُفخخخُخ ُ ُ ُ :( :( :( :( قرٔا ٔابو  معر بن العالء قو« تعاىل،81818181

بنون العظمة و البناء للفاعل و قرٔا معه ابن حميصن و ابن ٔايب ٕاحساق و محيد وثبتت « 
قراءة  ¨لياء املفتوحة ¨لبناء للفاعل ٔايضا ؛ قراءة خالف هبا مجهور القّراء ا[ين قرءوا قو« 

خخخُخ ُ ُ ُ ((((: تعاىل بياء مضمومة ) ينفخ: ( وقرٔا حيي قو« تعاىل    82828282 .بياء مضمومة بناء للمفعول ))))يْنفَيْنفَيْنفَيْنفَ
فلقد ٔاىت أبو معر بن العالء قراءته     ،،،،83838383 .والفعل عنده مبين للمعلوم  ويه قراءة مجهور القراء

ليكون الþم عىل وجه واحد ولسمو مزن� املالئكة ) حنرش(¨لنون ليوافق هبا ما قبلها 
عزة حص املعىن ٔان تكون كرامهتم عليه وقرهبم منه ليسـند ٕالهيم ما يتولونه املقربني من رب ال

و ٔاما ّجحة  ،،،،84848484 .ٕاىل ذاته جل شأنه وقرٔا ينفخ وحيرش بفتح الياء والضمري فهيا « جل شأنه
 Æو ٔالن ) املفعول (قراءة الزييدي و ما ٔاىت به امجلهور ٔان بنوا الفعل عىل ما مل يسّم فاع

  85858585 .و املفعول و االٓمر هو هللالنافع هو املأمور 
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        ::::اخلامتة اخلامتة اخلامتة اخلامتة 
رمبا اكن الوقوف مطّوال عند اختيار الزييدي ٔامرا يرومه التوجيه اللغوي للقراءات        

القرآنية و ا[ي يعد واحدا من العلوم اليت ينشد من وراهئا املوجه دمع اللغة العربية و 
ض النظر عن حصهتا و شذوذها ، وملا تزكيهتا يف جانب اللغة والقواعد عىل تبايهنا ، بغ

  :ترصد¤ جاهدين هذا Íختيار تبينا ما يأيت 
ٔابو معر بن العالء رمغ ٔانه قارئ ¨لقراءة املتواترة ، ٕاال ٔاهنا تشهد يه أالخرى اختالفا      

بينه وبني مجهور القراء ، فقد اكن نزاعا لالختالف ا[ي اكن يف ٔاغلبه رهني معطيات 
  .عليه منطلقات متمي اللغوية لهجية ٔاملهتا 

          .   اختيار الزييدي يتوقف عىل معطيات صوتية ؤاخرى حنوية  
القراءة اليت ٔاىت هبا الزييدي موازية حلد ما لقراءة ٔاسـتاذه ، فهـي ال تعدو ٔان تكون    

اكن خيلف ٔا¨ معر ¨لقراءة حال غيابه و " حيي" اختيارا ٔاىت به الرجل ، ودليل ذ^ ٔاّن 
.                                                                                  القراءة الشاذة ال جيوز ال الصالة و ال التعبد هبا

اختيار الزييدي وليد معطيات لهجية ، ويه قراءة شاذة خارجة عن اتفاق املسلمني و 
.                                   جاء به الرجل من اختيارٕاجامعهم ال تعرف التواتر ، ختالف املصحف إالمام ف�

ؤاخريا ٕاذا اكن الزييدي قارئا ¨لقراءة الشاذة ، كونه واحدا من قراء القراءات أالربعة      
؛ ٕاذن )الصالة ( الزائدة  عن العرشة ، قرٔا القراءة عرضا عن ٔاسـتاذه وخلفه للقيام هبا 

 –جل قد ٔاىت مبا وافق فيه ٔاسـتاذه دون غريه من مواطن أالداء يتعّني يف هذه احلال ٔان الر 
ٔالن القراءة الشاذة ال جيوز ال الصالة وال  –وحديثنا عن إالتيان هبا حال القيام والعبادة 

.                                                    التعبد وال قراءة القرآن هبا وهللا تعاىل املوفق وهو ٔاعمل بذ^
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        الهوامالهوامالهوامالهوامــــش و املراجش و املراجش و املراجش و املراجــــعععع
 

                                                                        

   

و` ن بن العالء بن عامر بن العر'ن بن عبدهللا املازين المتميي وقيل امسه حيي ،هو ز¨ 1111
سـنة مثانية وسـتني وقيل سـنة مخس وسـتني وقيل سـنة مخسة ومخسني وروى عنه ٔانه 

و`ت يف ٔاول خالفة عبد املا^ بن مروان وهو حيارب مصعب ابن الزبري يف تسع : قال
ة ٕاذ لقي ٔانس بن ما^ وروى عنه حديثا ، اكن ٔابو وتسعني ولقد اكن من الطبقة الثاني

معرو عاملا من ٔاشهر علامء القراءات واللغة والنحو، فهو شـيخ ومقرئ ٔاهل البرصة ٔاحد 
وزعمي املدرسة البرصية والنحوية من ٔاعمل الناس ¨لقرآن والعربية فقد اكن  -القراء السـبعة

ع ومخسني ومائة عىل قول ٔاكرث جحة ثقة ،تويف ٔابو معر بن العالء ¨لكوفة سـنة ٔارب
ٕاذ قال فيه ٔابو معر . املؤرخني، وهو ابن سـتة ٔاو سـبع ومثانني فقد قارب التسعني من معره

ملا ٔاىت نعي ٔايب معرو واتيت ٔاوالده ٔالعزهيم فيه ٔا¤ عندمه ٕاذ ٔاقبل يونس بن حبيب : أالزدي
 لو قسم عمل ٔايب معرو نعزيمك ونعزي ٔانفسـنا يف من ال نرى سـ� « آخر الزمان، وهللا: فقال

زهد ما عىل مائة ٕانسان لاكنوا لكهم علامء زهادا، وهللا لو رآه رسول هللا صىل هللا عليه 
صابر حسن محمد ٔابو سل�ن  ، النجوم الزاهرة يف ترامج :ينظر.وسمل لرسه ما   هو عليه

و التوزيع ، القراء أالربعة عرش و واهتم و طرقهم ، دار عامل الكتب للطباعة و النرش 
،و عبد هللا عبد املؤمن ، الكزن يف  13م ، ص  1998ه ، 1419، 1الر'ض ، ط 

القراءات العرش ،حتقيق حامل ا`ين محمد رشف ،دار الصحابة للرتاث للنرش و التوزيع ، 
، و عبد الصبور شاهني ، ٔاثر القراءات يف أالصوات و  21، 20م ، ص 2002طنطا ، 

و محمد سامل حميسن ، معجم حفاظ القرآن عرب التارخي ، دار ، 25النحو العريب ، ص 
و ٔابو عبد الرمحن صربي  460،ص  01م ، م  1992ه ،  1412، 1اجليل ،بريوت ،ط 

عبد العظمي عبد ا�د ٔابو العنني ، الصفاء يف قواعد القراء من طريقي احلرز و ا`رة ، 
ات  السـيد منصور ٔامحد ، املكتبة الساد: إالمامني الشاطيب وابن اجلزري ، علّق عليه 

                                              53م ،ص  Í01 ،2009زهرية للرتاث ، ط 
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حيي بن املبارك بن املغرية ، Íمام ٔابو محمد العدوي البرصي املعروف ¨لزييدي هو ( 2
ه يزيد بن منصور حنوي مقريء ، ثقة ، عالمة كبري ، نزل ببغداد وعرف ¨لزييدي  لصحبت

امحلري خال املهدي فاكن يؤدب و`ه ، ينظر صابر حسن محمد ٔابو سل�ن ، النجوم  
                               . 48الزاهرة يف ترامج القراء Íربعة عرش و رواهتم وطرقهم ، ص 

  .  

ا و ٕان مل هو طلب ما هو خري و فعÆ ،و قد يقال ملا يراه إالنسان خري : و Íختيار  3
إالرادة مع مالحظة ما للطرف االٓخر و Lٔن ا�تار : يكن خريا ،و قال بعضهم Íختيار 

ينظر ٕاىل الطرفني و مييل ٕاىل ٔاحدهام و املريد ينظر ٕاىل الطرف ا[ي يريده ،ٔابو البقاء بن 
موىس احلسيين  الكفوي معجم اللكيات ،معجم يف املصطلحات والفرق اللغوية،عناية 

  .62رويش وفاء،دط، ص عد¤ن د

و ما  322عبد الصبور شاهني ،ٔاثر القراءات يف أالصوات و النحو العريب ، ص :ينظر  4
   .بعدها

   .54سورة البقرة ، االٓية   5
ينظر عبد اللطيف اخلطيب ،معجم القراءات ،دار سعد ا`ين للطباعة والنرش   6

   .101، ص 1م، ج2002ه،1،1422والتوزيع ،دمشق،ط
وفاء عبد هللا قزمار، املهبج يف القراءات ال2ن وقراءة أالمعش وابن حميصن :ينظر 7  

واختيار خلف والزييدي ، حتقيق ٔابو محمد بن عيل بن ٔامحد املعروف بسـبط اخلياط ،حبث 
مقدم لنيل درجة ا`كتوراه يف اللغة،ٕارشاف ا`كتور عبد الفتاح ٕاسامعيل شليب 

   .103، ص 1م،م1985ه،1405،
ابن جين، اخلصائص ، حتقيق محمد عيل النجار ،دار الكتب املرصية : ينظر  8 
   .و ما بعدها  241،ص  01م،ج 1913،
القييس ، محمد ميك بن ٔايب طالب ، الكشف عن وجوه القراءات السـبع وعللها  :ينظر 9 

   .وما بعدها  241، ص 01وجحجها،دت ج
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   .242، ص 01املصدر نفسه ، ج :ينظر   10
   .80معران االٓية سورة آل   11
ٔابو معرو ا`اين ، التيسري  يف القراءات السـبع ،عين بتصحيحه ٔاوتو برتزل ،دار :ينظر .12

و ٔابو عبد هللا القرطيب ، اجلامع  89، ص3الكتاب العريب للنرش ،بريوت،لبنان،ط
،ص و  05م،مج 1988ه، 1408، 2ٔالحاكم لقرآن،دار الكتب العلمية ،بريوت،ط

معر ، الكشاف عن حقائق غوامض التزنيل وعيون أالقاويل يف وجوه الزخمرشي محمود بن 
، 3التأويل ، تصحيح مصطفى حسني ٔامحد ،دار الكتاب العريب، بريوت لبنان ،ط

  378.187، ص  1م، ج 1987ه،1407
و ابن اجلزري ، غاية  103،ص  01املهبج يف القراءات ال2ن ،خمطوط ،م : نظر  13

   328،ص  02، ج الهناية يف طبقات القراء 
  . 383عبد الصبور شاهني ،ٔاثر القراءات يف أالصوات و النحو العريب ، ص : ينظر  14
، ص  01القييس ، الكشف عن وجوه القراءات السـبع وعللها وجحجها ، ج : ينظر  15

351 .   
محمد ٔامحد معبد ،امللخص املفيد يف عمل التجويد ،دار السالم للطباعة والنرش و :ينظر 16

   63م ،ص 2003، 08توزيع ، ط ال 
املرجع نفسه ، الصفحة نفسها، و ٕابراهمي املارغيين النجوم الطوالع عىل ا`رر : ينظر   17

اللوامع يف ٔاصل مقرٔا إالمام ¤فع ،دار الفكر للطباعة والنرش و التوزيع ، بريوت ، لبنان ، 
   31.17م ،ص 1995ه ، 1415

و ابن اجلزري حتبري  29القراءات السـبع، صٔابو معر ا`اين، التسـيري يف : ينظر  18
التسـيري يف القراءات العرش، حتقيق ٔامحد مفلح القضاة ، دار الفرقان للنّرش و التّوزيع ، 

  .             207و206م، ص 2000هـ، 1421، 1عامن ، أالردن ، ط
ا Íرساع ¨حلركة، ٔاي الناطق يرسع يف نطقه و خيتطفها فال حيقق هذ: Íختالس  19

النطق اكمال ، و يكرث عند القارئني ¨حلدر ٔامثال ٔايب  معر بن العالء و قالون و غريهام ،  
  .343عبد الصبور شاهني، ٔاثر القراءات يف أالصوات و النحو العريب، ص : ينظر
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  .            وقد ورد مرتني يف هذه السورة ...سورة آل معران  20
امل مكرم، معجم القراءات مع مقدمة يف القراءات ٔامحد خمتار معر، عبد العال س: ينظر  21

وما بعدها  43، ص 2م، ج1988ه،2،1408ؤاشهر القراء ،مطبوعات جامعة الكويت ط
              . 224وٕابراهمي املارغيين، النجوم الطوالع، ص 

              .103، ص 1م -خمطوط  -ينظر املهبج يف القراءات ال2ن  22
              ..115ية سورة النساء ، االٓ  23
 162، ص 2ٔامحد خمتار معر وعبد العال سامل مكرم، معجم القراءات، ج: ينظر  24

ؤامحد محمد البنا، ٕاحتاف فضالء البرش ¨لقراءات أالربع عرش ،عامل الكتب ،بريوت 
  520، ص 1م،  ج1987ه،1،1407،ط
  .103، ص 1م -خمطوط-املهبج يف القراءات ال2ن: ينظر  25
  .145آل معران ،  سورة  26
  .20سورة الشورى ،االٓية   27
  .88، ص6ٔامحد خمتار معر وعبد العال سامل مكرم معجم القراءات، ج: ينظر  28
  103، ص 1م-خمطوط -املهبج يف القراءات ال2ن،: ينظر. 29
  .259سورة البقرة ، االٓية . 30
 199، ص 1جٔامحد خمتار معر، وعبـد العـال سـامل مكـرم ، معجـم القـراءات، : ينظر  31

ؤامحـد محمـد  307، ص 1والقييس، الكشف عن وجوه القراءات السـبع وعللها وجحجهـا، ج
  .449، ص 1البنا، ٕاحتاف فضالء البرش، ج

 328، ص 2م، ج1،2006برجسرتاتر،دار الكتب العلميـة ، بـريوت ،لبنـان،ط. ،تص ج
وه القراءات ، والقييس، الكشف عن وج106ص / 1م -خمطوط-واملهبج يف القراءات ال2ن
  .308و307، ص 1السـبع وعللها وجحجها، ج

برجسـرتاتر،دار الكتـب . ابن اجلـزري، غايـة الهنايـة يف طبقـات القـراء،تص ج: ينظر  32
 -خمطوط-واملهبج يف القراءات ال2ن 328، ص 2م، ج1،2006العلمية ، بريوت ،لبنان،ط
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، ص 1وجحجهـا، ج ، والقييس، الكشف عن وجوه القـراءات الســبع وعللهـا106ص / 1م
  .308و307

  
  90سورة أالنعام ، االٓية  33
  

وابـن خالويـه، احلجـة 479، ص 2عبد اللطيف اخلطيب، معجـم القـراءات، ج: ينظر  34
ـوق  ـــــــال ســـــــامل مكـــــــرم ، دار الرشــــــ ـــــــد الع ـــــــراءات الســــــــبع،حتقيق عب يف الق

والزجاج، معاين القرآن وٕاعرابه،حت عبـد اجلليـل  145م، ص 1979ه،3،1399،بريوت،ط
  .270، ص 2م، ج1988ه، 1،1408ه شليب ،عامل الكتب ،طعبد
  

واملهبج يف القراءات  328، ص 2ابن اجلزري، غاية الهناية يف طبقات القراء، ج: ينظر 35
  .106، ص 1م -خمطوط-ال2ن

  
خـا` محمّـد عيـال سـل�ن ، ٔاثـر احملتسـب يف ا`راسـات الرصـفية ، دار احلامـد : ينظر 36

  .      20م  ص 2011، 01، ط للنرش و التوزيع ، ّمعان
  .        93، ص 10ابن منظور ، لسان العرب ، مادة دمغ ،ج  37
  .    109، ص 1ٔامحد محمد البنا ،  ٕاحتاف فضالء البرش، ج 38
  .    ، سورة النساء  01االٓية  39
، ؤامحـد محمـد البنـا ٕاحتـاف 3، ص2عبد اللطيف اخلطيب، معجم القراءات، ج: ينظر 40

     .501، ص 1جفضالء البرش، 
، ؤامحـد محمـد البنـا ٕاحتـاف 3، ص2عبد اللطيف اخلطيب، معجم القراءات، ج: ينظر 41

      .501، ص 1فضالء البرش، ج
  .107، ص 1ق -خمطوط -املهبج يف القراءات ال2ن : ينظر 42
  .163سورة النساء االٓية  43
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  .223، ص  7ٔابو عبد هللا القرطيب ، اجلامع ٔالحاكم القرآن ،ج:ينظر  44
ٔابو البقاء العكربي، ٕاعراب القراءات الشواذ، حتقيق محمد السـيد ٔامحـد عـزور، : ينظر  45

ــب، ط ــامل الكت ـــ، 1418، 1ع ــهبج يف  420، ص 1م، م1996ه ــد هللا، امل ــو محمــد عب ؤاب
م، 1984هــ، 1405القراءات ال2ن وقراءة أالعىش وابن حميض واختيار خلف والزييـدي، 

  ، ص1م
  .88الٓية سورة املائدة ، ا  46
  .           333، 02عبد اللطيف اخلطيب، معجم القراءات، ج: ينظر.   47
  .107ص  -خمطوط -املهبج يف القراءات ال2ن: ينظر   48
  .           27سورة مرمي ، االٓية   49
ؤامحـد محمـد  360، ص 5عبد اللطيف اخلطيب، معجـم القـراءات القرآنيـة، ج: ينظر  50

  . 236، ص 02لبرش، جالبناء، ٕاحتاف فضالء ا
  .107ص  -خمطوط -املهبج يف القراءات ال2ن: ينظر  51
  ..144، ص 1القييس، الكشف عن وجوه القراءات السـبع وعللها وجحجها، ج: ينظر  52
 ) .م د د (، مادة  28، ص   06ابن منظور، لسان العرب دار صادر ، بريوت ، م  53
ؤابو بكر  204يب معر ا`اين، ص ٕابراهمي خليل، ا`رس الصويت عند أ : ينظر 54

  .118حسيين، املصطلحات الّصوتية يف مصادر القراءات ، ص 
  ..   23سورة احلديد ، االٓية  55
وابن اجلزري ، النّرش  253،ص2ٔامحد محمد البنا ، ٕاحتاف فضالء البرش ، ج:ينظر     56

، 03، بـريوت، ط يف القراءات العرش، ٔاخرج آ'ته  زكر'ء معريات ، دار الكتب العلميـة 
  . .       287، ص2هـ ،، ج 1427م ،  2006

  . .       107املهبج يف القراءات ال2ن ،خمطوط ،ص :ينظر     57
، ص 2، جالقييس ،الكشـف عـن وجـوه القـراءات الســبع وعللهـا و جحجهـا : ينظر    58

311.  
  .80سورة آل معران ،االٓية   59
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 .       530،ص  1ل سامل مكـرم معجـم القـراءات ، جٔامحد خمتار معر ، عبد العا: ينظر     60
.  

ٔابو حيان أالندليس ،تفسري البحر احمليط ،حت عادل ٔامحد عبد املوجود،وعيل : ينظر  61
  .136، ص  2محمد معوض وآخرون،دار الكتب العلمية ، بريوت ،لبنان، ج

شـف ، و القييس ، الك 531،ص1عبد اللطيف اخلطيب ، معجم القراءات ، ج:ينظر  62
،  و الزخمرشي ، الكشاف ، 350،ص  1عن وجوه القراءات السـبع وعللها و جحجها  ،ج 

  . 348،ص  1ج 
  . 103، ص 1وفاء عبد هللا قرماز ، املهبج يف القراءات ال2ن ،م   63
  .164سورة أالعراف ، االٓية   64
  .198، 3عبد اللطيف اخلطيب ،معجم القراءات ،ج :ينظر   65
  .سه، الصفحة نفسهااملرجع نف : ينظر  66
ينظر الفخر الرازي ،التفسـري الكبـري ،دار الفكـر للطباعـة و النرشـ والتوزيـع ، لبنـان   67

ـــريوت ،ط ،و القييســـ ، الكشـــف عـــن وجـــوه 41، ص 15م،ج 1981ه،1،1401،ب
  .481،ص 1القراءات السـبع وعللها و جحجها ، ج

  .03سورة الواقعة ، االٓية   68
  ..514،ص 2اف فضالء البرش ،ج ٔامحد محمد البنا ،ٕاحت: ينظر  69
،وابـن عطيـة احملـرر الـوجزي 107، ص  5الزجاج ، معاين القرآن و ٕاعرابـه ،ج : ينظر  70

يف تفسري الكتاب العزيز،حت عبد السالم عبد الشايف محمد،منشورات محمـد عـيل بيضـون ، 
  .239،ص  5م،ج 2001ه، 1،1422دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان ،ط

  ..514،ص 2د محمد البنا ،ٕاحتاف فضالء البرش ،ج ٔامح: ينظر  71
محمد بن موىس الرشويين اجلراري ،جتويد القرآن الكـرمي عـىل روايـة ورش عـن :ينظر  72

،و محمود بن رٔافت بن زلط  57م ،ص  2008¤فع بطريق أالزرق ، دار الهدى ، اجلزائر ،
ف بـن عبـد هللا ،مؤسسـة ،ٔاحاكم التجويد و التالوة ، مراجعة عبد احلكمي بن عبـد اللطيـ

  .  16م ،ص  2006ه ، 1427،  1قرطبة للطبع والنرش و التوزيع ، أالندلس ،ط 
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  . 30سورة التوبة االٓية ،  73
  . 88،ص  2ٔامحد محمد البنا ، ٕاحتاف فضالء البرش ،ج:ينظر   74
ـة يف القــراءات الســـبع ، حتقيــق محمــد غــوث النــدوي ،ا`ار :ينظــر  75 القييســ ، التبرصـ

  .  526م، ص 1982ه،1402، 2للنرش والتوزيع ،الهند ،ط السلفية
،و القييســ ،الكشــف عــن  442،ص 2الزجــاج ،معــاين القــرآن و ٕاعرابــه ، ج :ينظــر  76

  . 501، ص  1وجوه القراءات السـبع و عللها و جحجها ، ج 
  . 281سورة البقرة ، االٓية   77
  . 85و التيسري ،ص  356، ص  2البحر احمليط ،ج: ينظر   78
  . 106املهبج يف القراءات ال2ن ،ص : ينظر   79
  . 319، ص 1معجم القراءات ،ج : ينظر   80
  .102سورة طه ، االٓية   81
  .153تيسري يف القراءات السـبع ، ص ، و ال 496، ص5معجم القراءات ، ج : ينظر   82
ــا ، ج: ينظــر   83 ــا و جحجه ــراءات الســـبع وعلله ، 2القييســ ، الكشــف عــن وجــوه الق
  .106ص
  .247،واحلجة البن خالويه ص 87،ص 3الزخمرشي ، الكشاف ، ج: ينظر   84
  .106،ص2القييس ، الكشف عن وجوه القراءات السـبع وعللها وجحجها ،ج: ينظر  85

   


