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هور  اإلمام ابن كثير  انفرادات
ْ
  من طريق الشاطبية اوييـ

  
ة في األداء القرآني  وتيَّ  وآثاُرها الصَّ

 د. السيد إبراهيم املنسي سليم

 البحث:   ملخص

ـْه، من طريق الشاطبية، وآثاُرها الصَّـوتيَّة يف األداء   ابن كثري)انفراداُت اإلمـام  وراويي
 القرآنّي( حبث يهدف إىل: 

 البحث )انظر اخلامتة(.   يفعلى الفئات املستهدفة  اإلسهام يف تيسري القراءات القرآنية -1

 .  انفرادات القارئ أو الراوي بشكل مبسَّط يعتمد على الفهم، من خالل الضوابط واألمثلة تقديِم -2

إيضاح أثر الظواهر الصوتية يف األداء القرآني وصاًل ووقًفـا وريـري كلـد. دوِ كركأـر أقـوال       -3
استحسنها، أو َمْن وصفها بالشـذوك والـرداء ، ألنـي     اللغويني يف هذه االنفرادات، سواء َمْن

 أرى أِ ال أثر هلذه األقوال يف األداء القرآني، ما دامت القراء  صحيحة متواتر .  

واملنهج املتَّبع يف هذا البحث هو املنهج الوصفّي التحليلّي الـذي يعتمـد علـى َرْصـد     
 رآنّي.  مجيع االنفرادات وبياِ آثارها الصوتية يف األداء الق

 ومن أهم نتائجه: 

  وهي:  فيهاإلسهام يف تيسري القراءات القرآنية على الفئات املستهدفة ، 
املختصوِ يف علم القراءات )أسـاتذً  وطالباـا( باإلفـافة إىل مـن يـتعلم القـرآِ ولـو         -

 برواية أو بروايتني.  
 املختصوِ يف اللغة العربية.  -
 املختصوِ يف علم التفسري.   -
 هاء.  اخلطباء والفق -
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        ال ختلو انفرادات قارئ أو راٍو من فـرو  صـوتية تتمثـل يف التبـديل الصـوتّي أو التغي ـر
 الصوتّي.  

  وقًفا، يتمّثل يف:  والفرو  الصوتية املشار إليها قد يكوِ هلا أثٌر يف األداء القرآني وصاًل 
 بعض أحكام التجويد.   -
 تغّير املقاطع الصوتية.  -
 .  تغّير موفع الوقف واالبتداء -

   والفرو  الصوتية املشار إليها قد ال يكوِ هلا أثٌر يف األداء القرآني وصـاًل   ِّ وقًفـا، ريـري أ
 هذه االنفرادات تشري إىل: 

 اختالف اللهجات.   -
 ترادف الكلمات.    -
 تغّير التوجيه اإلعرابي.    -
 اختالف الصيغة الصرفية.   -

 ف يف قراءتهاقد يشري التبديل الصوتي إىل اجلذر اللغوي للكلمات املختل  . 
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Research Summary: 

(Anfradat Imam Ibn Kathir, Royeh, from Shatebeya, sound and effects in 

the Quranic performance) Search aims to:  

1. contribute to facilitate the readings on the target groups of the search (see 

Conclusion).  

2. Provide Anfradat reader or narrator in a simple, it depends on 

understanding, through controls and examples.  

3. clarify the impact of acoustic phenomena in the Quranic performance 

arrived and stood and so on. Without mentioning the words of linguists in 

this Alanfradat, both Bravo, or described homosexuality and mediocrity, 

because I see that there is no trace of such statements in the Quranic 

performance, as long as the correct reading frequently.  

The approach taken in this research is descriptive and analytical approach which 

is based on the monitoring of all Alanfradat statement and audio effects in the 

Quranic performance.  

Among the most important findings:  

 Contribute to facilitate the readings on the target him categories, namely:  

- Specialists in science readings (professors and students) as well as learn 

from the Qur'an Had novel or Brwightan.  

- Specialists in Arabic.  

- Specialists in the science of interpretation.  

- Preachers and scholars.  

 Not without Anfradat reader or Rao differences of voice is the voice or 

voice-changing switch.  

 acoustic differences referred to may have an impact in the Quranic 

performance arrived moratorium, is to:  

- Some provisions of intonation.  

- Audio clips change.  

- The position of stopping and starting change.  

 acoustic differences referred to may not have an impact on the Quranic 

performance arrived moratorium, but this Alanfradat refer to:  

- Different dialects.  

- Synonymous words.  

- Orientation A'raabi change.  

- Morphological variation formula.  

 voice switch may indicate the linguistic root of the words is different to read.  
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 : املقدِّمة
احلمد هلل الذي عّلم القرآِ، وزّين اإلنساِ بنطأق اللساِ، فطوبى ملن يتلـو كتـاا اهلل   
حّق تالوته، ويواظب آناء الليل وأطراف النهار على دراسته، والصال  والسالم علـى سـيدنا   

   حممد النيّب الكريم، اهلادي إىل صراط اهلل املستقيم.
من سلسلة انفرادات القراء السـبعة   (1)أنذا اليوم أقّدم اليوم احللقة الثانيةا أّما بعُد، فه

، راجيـًا اهلل  «مـن طريـق الشـاطبية    (2)انفرادات اإلمـام ابـن كـثري وراويْيـه    »ورواتهم بعنواِ 
 التوفيق والقبول واإلعانة على إمتام هذه السلسلة. 

 : االنفراد لغًة واصطالحاا

، (3)«َفِرَد باألْمر مثّلثة الّراء، وأفأَرد واْنَفَرد واسـتفأَرَد تفـّرد بـه   »املعاجم العربية: جاء يف 
 .  (4)«وانَفَرد باألمر: استقلَّ به وحده، وليس معه فيه شريد»

 . (5)«فرْدُت بهذا األمر أفُرُد به ُفُروداا إكا انفردُت به»ويقال: 
ِّ القـارئ أو الـراوي     وأرى االنفراد اصطالحًا ال خيرج عن املعنى اللغوّي، إْك يعـ  أ

ينفرد بوجه من أْوجه القراء  يف موفع مـا، فـال َيقـرأ بهـذا الوجـه ريـرُيه، أو َيقـرأ املوفـع         
 بوجهني يشاركه يف أحدهما ريرُيه.  

 وبهذا التعريف خيرج ما اتفق عليه قارئاِ، أو راوياِ، أو قارئ وراٍو، أْو أكثر من هذا.  
ظاهر  خاصة عند قارئ أو راٍو؛ ألنه داخل حتت ظاهر  عامـة عنـد   كما خيرج ما كاِ 

ڦ ڦ چقارئ أو راٍو آخر، مثال كلد: مد  صلة هاء الكناية عند حفـ  يف قولـه تعـاىل:    

حيث تندرج حتت مدِّ صلة هاء الكناية عامة عند ابن كثري، وسـذككر   ،6٩: الفرقاِ چڦ
 كلد تفصياًل يف انفراداته.  

 4:املزمـل  چٿ ٿ ٿچرآني األْمـَر الـوارد يف قولـه تعـاىل:     وأع  باألداء الق

 .  1٨القيامة:  چيئ جب حب خب چوقوله تعاىل: 
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، أو هـو: وويـد   (6)والرتتيل: التذّني والتمه ـل والرتس ـل وتبـيني احلـروف واحلركـات     
 . (7)احلروف ومعرفة الوقوف

ارئ انفـراداا مـا   ومن هنا فإِ هذا البحث ُيلقي الضوء على اآلثار الصـوتية ألداء القـ  
 مقارنًة بقراء  باقي السبعة.  

 أهمية املوضوع تبدو يف: 

ُأْنِزل علـى سـبعة َأْحـرف، كّلهـا     »القرآِ الكريم أعلى النصوص اللغوية فصاحة وبيانًا،  -1
 .  «شاف كاٍف

دراسة القراءات القرآنية، واالنفرادات جزء منها، تكشف عن قضايا لغوية متنوعة، هـي   -2
 ني املختصني.  موفع أخذ وردٍّ ب

 االهتمام بالدراسات القرآنية يرجع إىل:   -3
 ُحب الدارسني هلذا الكتاا اخلالد الذي ال يذتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.   -
 بتالوته وتدب ِره وخدمة أهله.   هم على التقرا إىل اهلل حررصر -

 من أسباب اختيـار املوضــوع:  

 لشاطيب. مراعا  ترتيب القّراء َوفأق َنظأم ا -1

يف أي دراسة لغوية، إك إِ التغري الصـوتّي ملفـرد     (٨)الدراسة الصوتية هي حجر الزاوية -2
ما داخل الن  اللغوي قد يكشف عن صيغتها الصرفية أو توجيهها اإلعرابي، كما قـد  

 ينّبه إىل اختالف داللتها. 

ِّ اللغوّي املنصت للقراءات القرآنية، املتذّمل هلا، ُيدرك أِ الفر -3 و  الصـوتية، متمثلـًة يف التغّيـر    أ
الصوتي، أو التبديل الصوتي قد يكوِ هلا أثٌر يف األداء القرآني وصاًل وقًفـا، يتمّثـل يف: بعـض    

 تغّير موفع الوقف واالبتداء.   –تغّير املقاطع الصوتية  –أحكام التجويد 
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 : وأعين بالتغّير الصوتي ما يلي

 إخل.  ... إشباع أو متكني أو إسقاطما يلحق حركة احلرف من نقل أو أواًل: 

اختالف احلركة القصري  للحـرف، بـني فـتو أو فـمٍّ أو كْســٍر، حيـث يكشـف هـذا         ثانيًا: 
 االختالف عن:  

عند ابن كثري، وفتحها  (٩)تعّدد اللهجات يف ُنطأق كلمة ما، مثل: كسـر الضاد يف )فريق( -1
 يل.  عند باقي السبعة؛ إك الفتو والكسر لغتاِ كالقول والق

، وَكـْوِ الفعـل مبنياـا    (10)َكْوِ الفعل مبنياا للمجهول، كما يف قراء  ابـن كـثري )ُيـوَحى(    -2
 للمعلوم يف قراء  باقي السبعة )ُيوحري(. 

، مفعـواًل بـه مقـدماا،    (11)تغّير التوجيه اإلعرابي للكلمة، كما يف قـراء  ابـن كـثري )آدَم(    -3
عة )آدُم( فاعاًل، و )كلماٍت( مفعـواًل بـه،   و)كلماٌت( فاعاًل مؤخراا، بينما يقرأ باقي السب

 حيث ولَي الفعَل مرفوُعُه قبل منصوبره، موافقًة لألصل.  

 تغّير املقاطع الصوتية يف الكلمة )نوعًا أو عددًا(، حيث يكشف هذا التغري عن:  : ثالثًا

ع بإظهـار املتمـاثلني، وتكـوِ مقـاط     (12)ُحكم وويدّي، كمـا يف قـراء  ابـن كـثري )مكَننرـي(      -1
متوسط مفتوح )نرـي(، بينمـا  + َِ(  –قصرياِ مفتوحاِ )َك + الكلمة: متوسط مغلق )َمدأ( 

قرأ باقي السبعة )مكنٍّي( بإدريام املتماثلني، وتكوِ مقاطع الكلمة: متوسـطاِ مغلقـاِ )َمـدأ    
 متوسط مفتوح )نرـي(.  + َكْن(  –

 (13)  ابـن كـثري )َقـَدْرنا(   جمّرد التغّير الصوتي، دوِ املعنـى، مجعـًا بـني اللغـات، كقـراء      -2
بتخفيف الدال، بينما قرأها باقي السبعة )قـدَّرنا( بتشـديد الـدال، وهمـا لغتـاِ  عناـى       

 (.  263/ 6واحد يف التقدير الذي هو القضاء )الدر املصوِ 

 وأع  بالتبديل الصوتي: ِإحالل َحْرف حمّل حرف، وله صورتاِ: 
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ة احلرف، حيث تكشف هـذه الصـور  عـن تغّيـر     تبديل يصاحبه تغّير صوتي يف حركاألوىل: 
ُتْسـمرُع(،   وقـراء  بـاقي السـبعة )وال    (14)صريف حنوي، كما يف قراء  ابـن كـثري )وال َيْسـَمُع(   

وُيلحظ التغّير الصريّف يف كوِ الفعِل جمرداا يف قـراء  ابـن كـثري؛ إك مافـيه )َسـمرَع(، وَكـوِ       
 )َأْسَمع( ثالثياا مزيداا بهمز ر التعدية. الفعل مزيداا يف قراء  باقي السبعة؛ إك مافيه 

وَيْتبُع التغي َر الصريفَّ تغي ٌر حنويٌّ؛ إك )الص م ( يف القراء  األوىل فاعٌل لـ )َيْسَمُع(، بينمـا  
 )الص مَّ( يف قراء  اجلماعة مفعول به أول لـ )ُتْسمرُع(. 

تغّير داللّي فقـط، كقـراء     تبديل احلرف دوِ حركته، حيث تكشف هذه الصور  عنالثانية: 
مراعاً  لنوِ العظمة يف )مكَّنَّا( يف صدر اآلية، بينما قرأهـا بـاقي السـبعة     (15)ابن كثري )َنشاء(

 )َيشاء( إخبارًا عن يوسف.  

 :  من أهــداف البحــث

 البحث )انظر اخلامتة(.  يفاإلسهام يف تيسري القراءات القرآنية على الفئات املستهدفة  -1
 فرادات القارئ أو الراوي بشكل مبسَّط يعتمد على الفهم، من خالل الضوابط واألمثلة.  تقديُم ان -2
إيضاح أثر الظواهر الصوتية يف األداء القرآني وصاًل ووقًفـا وريـري كلـد. دوِ كركأـر أقـوال       -3

اللغويني يف هذه االنفرادات، سواء َمْن استحسنها، أو َمْن وصفها بالشـذوك والـرداء ، ألنـي    
  أثر هلذه األقوال يف األداء القرآني، ما دامت القراء  صحيحة متواتر .  أرى أِ ال

 ولعل هذه األهداف مل تذتر بها الدراسات السابقة اليت أككر منها: 
املفردات السبع، ألبي عمرو الداني، حتقيق: علي توفيق النحاس، دار الصـحابة للـرتا     -

 م.  2006، 1بطنطا، ط
الروا  العشـرين، الشيخ/ وليد رجب، دار الصحابة للـرتا    املرشد األمني إىل انفرادات -

 م.  200٨، 1بطنطا، ط
 م. 2013، 1انفرادات القراء السبعة "دراسة لغوية" خليل رشيد أمحد، مكتبة أمري، العرا ، ط -
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ما انفرد به كل من القراء السبعة وتوجيهه يف النحو العربـي، د. عبـد القـادر اهلـييت، دار      -
 م.  1٩٩6، 1بنغازي، طالكتب الوطنية، 

، كوليبـالي سـيكو   (16)طبيعة االختالف بني القّراء العشر  وبياِ ما انفـرد بقراءتـه كـلٌّ مـنهم     -
 هـ.  1423)عاجي(، رسالة ماجستري، كلية الدعو  اإلسالمية، طرابلس، ليبيا، 

 وُيلحظ فيها: 
 عدم كركأر قراء  باقي السبعة، أو تفصيلها إكا كانت حتتاج إىل تفصيل.  -
 عدم كركأر دليلها من منت الشاطبية أو ريريه.   -
 عدم استيفاء الظواهر الصوتية كافًة للقارئ أو الراوي.   -
 عدم إيضاح أثر الظواهر الصوتية يف األداء القرآني وصاًل ووقًفا وريري كلد.   -

 بينما جاءت دراسيت مركزً  على: 
 فصيل. قراء  باقي السبعة، أو تفصيلها إكا كانت حتتاج إىل ت كركأِر -
 دليلها من منت الشاطبية أو ريريه.   كركأِر -
 استيفاء الظواهر الصوتية كافًة للقارئ أو الراوي.   -
 إيضاح أثر الظواهر الصوتية يف األداء القرآني وصاًل ووقًفا وريري كلد.   -

 منهج البحث وطريقـيت يف عرض مادتـه: 

تحليلّي الذي يعتمد على َرْصـد  أمَّا املنهج املتَّبع يف هذا البحث فهو املنهج الوصفّي ال
 مجيع االنفرادات وبياِ آثارها الصوتية يف األداء القرآنّي.  

علـى وميـع املوافـع الـيت      –بإكنه تعـاىل   –ولن يقتصر َدوري يف هذا العمل املبارك 
 انفرد فيها القارئ أو الراوي، بل يتعّداه إىل أمرين آخرين:  

  :تقسيم االنفرادات إىل شرقَّنيأحدهما: 

 شرّق يتناول الظواهر الصوتية  ا هلا مرن فوابط ومناكج.   -1



 د. السيد إبراهيم املنسي سليم 

 21                                       م2017يناير  -هـ  1438كبيع اآلخر  - اشرالثامن عالعدد 

شرــّق يتنــاول إبــراز اآلثــار الصــوتية يف األداء القرآنــّي، مقسَّــما إىل مســتويات مناســبة   -2
 النفرادات القارئ أو الراوي.  

ِّ املوفع مشكل أو حيتاج إىل زيا واآلخر:  د  إيضاح. الّتعقيبُ حنوياً أو صرفياً أو دالليًا، إكا رأيت أ

 ومن هنا يتّم تناول كل مستوى على النحو اآلتي: 
   كتابة متهيد لكل مستوى ُيبّين جممل نقاطه، ثم التعقيب على مناكجه ببياِ آثارها الصـوتية

 يف األداء القرآنّي.  
   .ترتيب الظواهر الصوتية َحْسب ورودها يف الشاطبية، وإتباع كل ظاهرٍ  بالدليل عليها 
 د به القارئ أو الراوي مقاباًل بقراء  باقي السبعة، ُمسجِّاًل دليله من الشـاطبية  كركأر ما انفر

 ؛ إك ال يتسع اجلدول لذكره يف املنت.  (17)يف اهلامش
  الرتاكيب َحْسب ورودها يف الن  القرآني، ور ا أعرفها َوفأق َنظأم الشاطيبترتيب األلفاظ أو  . 
 فّصلة، مراعيًا ترتيب القّراء َوفأق َنظأم الشاطيب: إكا اختلفت قراءات باقي السبعة ككرتها م

 الكسائي.   –محز   –عاصم  –ابن عامر  –أبو عمرو  –ابن كثري  –نافع 
   .إكا مجع الشاطيب بني موفعني أو أكثر ككرُت كلد مع املوفع األسبق؛ وّنبًا للتكرار 
    كـ ِْ اِ مشـرتكًا مـع ريـريه يف    ُيَعّد القارئ منفردًا يف قراء  جمموع مفردات تركيـب مـا، وِإ

ی ی ی جئ حئ مئ چ : قراء  كـّل مفـرد  علـى حرـَد ، كقولـه تعـاىل      

، حيث شدَّد ابن كثري العني يف )ُيَضعَُّف( كابن عـامر،  ١٨احلديد:  چىئ يئ جب 
 وَخفََّف الصَّاد يف )امُلصدِّقني واملصدِّقات( كشعبة، لكّنه يف جمموع الرتكيب منفرد. 

 :  خطـــة البحــث
 ا سبق مّت تقسيم هذا البحث إىل: مقّدمة وثالثة مباحث وخامتة.  لتحقيق م
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يف املقدمة بّينُت معنى االنفراد لغـة واصـطالحًا، وككـرُت أهميـة املوفـوع، وسـبب       
اختياره، وأهداف البحث، والدراسات السابقة عليه، كما أوفـحُت مـنهج البحـث وكيفيـة     

 يات هذا البحث.  تناول انفرادات القارئ أو الراوي، ثّم ككرت حمتو
 انفرادات اإلمام ابن كثري. فكاِ املبحث األول: 

 انفرادات البزِّي. وككرُت يف املبحث الثاني: 

 انفرادات ُقْنُبل. وبّينت يف املبحث الثالث: 

ويف اخلتام أسذل اهلل أِ يكوِ هذا العمل خطو  جديد  جاّد  إلمتام انفـرادات القـّراء   
أِ جيعله خالصًا لوجهه الكـريم، فيـؤتي رـاره كـّل      -بحانه س –السبعة ورواتهم، وأرجوه 

 لينتفع به القاصي والداني.   -تعاىل -حني بإكنه 

 . انفرادات اإلمام ابن كثيــر: املبحث األول

 جاءت انفرادات اإلمام ابن كثري يف سبعة مستويات: 
 . ا وعدداااملستوى األول: انفراداٌت يصاحبها تغي ر يف املقاطع الصوتّية نوعا

حـال   –َيكشرف التغّير الصـوتّي أو التبـديل الصـوتّي يف االنفـرادات املـذكور  يف هـذا املسـتوى        
 عن تغري املقاطع الصوتية نوعاا وعدداا. ولذا فإِ احلديث هنا يتناول نقطتني:   –الوصل أو الوقف 

 األوىل: املقاطع الصوتية: 

 إِ الدرس الصوتي له جانباِ أساسيَّاِ:  
 دراسُته األصوات جمرد .   جانٌب -
 جانٌب دراسُته األصوات منتظمة.  -

أمَّا اجلانب األول ففيه التعر ف على صفات األصوات اللغويـة واارجهـا، وهـذا لـه     
 جماله، وليس مراداا يف هذه الدراسة.  
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 وأمَّا اجلانب الثاني فُيعنى به دراسة املقاطع الصوتية. 

 املقطع الصوتي: 

 . (1٨)تنتظم فيها األصوات لتكوِِّ وحدات تركيبة لغويةهو: أبسُط صور  

أو هو: جمموعُة األصوات اليت تصُدر عن َدفعة واحد  من الـنفس، وتشـك ل منحنـى    
 .  (1٩)إمساعيًّا متميزاا من قاع إىل قمة إىل قاع

أو هو: جمموعٌة من األصوات املفرد  تتذلف مـن صـوت طليـق واحـد معـه صـوت       
   .(20)حبيس واحد أو أكثر

وإكا كانــت دراســة املقــاطع الصــوتية مــن رــرات الــدرس الصــوتي احلــديث عنــد 
الغربيني، فإِ بذورها يف الدراسة اللغوية العربيـة ككـن أِ ُتلـتمس بـال تكل ـف يف الدراسـة       
العروفية، كلد أِ املقاطع مؤّلفة من صوامت وحركات، والعـروض حـاكم علـى السـاكن     

 واملتحرك.  

أِ النحا  القدماء أشاروا إىل ميل اللغـة العربيـة إىل    (21)م أنيسويذكر الدكتور إبراهي
 املقاطع الساكنة حني قرروا استحالة اجتماع أربعة متحركات يف الكلمة الواحد .  

اللساِ العربي ينفر مـن تـوالي أربعـة     َِّأ -كما يعّبر عنه احملَدثوِ -ومعنى قوهلم هذا
مقاطع ساكنة، مثل )اسـتفهمتم(. وبعـد األخـذ     مقاطع متحركة، ولكنهم أباحوا توالي أربعة
  يف االعتبار أِ للغة العربية خصائ ، منها:  

 عدم االبتداء بالصامت الساكن.   -

 عدم االبتداء باحلركة قبل الصامت.  -

 عدم توالي صامتني ساكنني إال يف الوقف.   -

 اختالف درجة ُعلّو كل من األصوات اللغوية.  -
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 ستة أنواع:  فإِ املقاطع فيها تقسَّم إىل

 َف.  –حركة قصري ، مثل: َو + صامت النوع األول: 

 ح(، وُيسّمى: قصري مفتوح. + وُيرَمز له بـ )ص 

 يِف.  –حركة طويلة، مثل: يا  +صامت النوع الثاني: 

 ح ح(، وُيسّمى: متوسط مفتوح.   +وُيرَمز له بـ )ص 

 ْل. َه –صامت، مثل: َبْل + حركة قصري  + صامت النوع الثالث: 

 ص(، وُيسّمى: متوسط مغلق.  +ح  +وُيرَمز له بـ )ص 

 َماْل.  –صامت، مثل: َباْا  +حركة طويلة  +صامت النوع الرابع: 

 ص(، وُيسّمى: طويل مغلق.   + ح ح +وُيرَمز له بـ )ص 

 شرْعْر.  –صامت، مثل: َأْمْر  +صامت  +حركة قصري   +صامت النوع اخلامس: 

 ص(، وُيسّمى: طويل مضاعف اإلريال .   +ص +ح  +وُيرَمز له بـ )ص 

ِّ –صامت، مثل: َفاّل + صامت + حركة طويلة + صامت النوع السادس:   . (22)َجا

 ص(، وُيسّمى: طويل مغر  يف الطول.  +  ص+ ح ح + وُيرَمز له بـ )ص 

سـوى األنـواع    (23)ومل يذكر الـدكتور/ إبـراهيم أنـيس والـدكتور/ حممـود حجـازي      
 .  اخلمسة األوىل

 املقاطع السابقة تصنف َوفأَق معيارين: 

طبيعة الصوت األخري يف املقطع، وعلى كلـد يكـوِ النـوع األول والثـاني مـن نـوع املقطـع         -1
املفتوح، وبقية األنواع من نوع املقطع املغلق، واملقطع املفتـوح هـو املنتهـي حبركـة، أمَّـا املقطـع       

 املغلق فهو املنتهي بصامت.  
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يكوِ النوع األول قصرياا، والثاني والثالث متوسـًطا، والرابـع    طول املقطع، وعلى كلد -2
 .  (24)طوياًل، واخلامس والسادس مغرًقا يف الطول

 وقد ُقّسمت املقاطع على حنو آخر: 
 قصري مفتوح.  -1
 متوسط مفتوح.    -2
  متوسط مغلق.  -3
 طويل مضاعف اإلريال .   -4

ثـة األوىل هـي الشـائعة،    وتتفاوت هذه املقاطع العربية شيوعاا وُنـدر ، فـاألنواع الثال  
وهي اليت تكوِِّ الكثري الغالب مـن الكـالم العربـي، أمَّـا النوعـاِ الرابـع واخلـامس فقلـيال         
الشيوع، وال يكوناِ إال يف أواخر الكلمات وحني الوقف، وأما النوع السـادس فـال يـرد إال    

 يف حالة الوقف.  

تزيد مقاطعهـا علـى سـبعة،    والكلمة العربية مهما اتصل بها من لواحق أو سوابق ال 

جمموعــة مكوَّنــة مــن ســبعة  چمئچ أو  چگچ ففــي كــلِّ مــن املثــالني 
مقاطع، على أِ هذا النوع نادر يف اللغة العربية، وِإنَّمـا الكثـر  الغالبـة مـن الكـالم العربـي       

 . (25)تتكوِ من جماميع من املقاطع، كل جمموعة ال تكاد تزيد على أربعة مقاطع

الل ما ككرُت سوى التنويـه بـذنواع املقـاطع الصـوتية وعـددها      ولسُت َأهدف من خ
 لتكوِ مدخاًل ملا تهدف إليه هذه الدراسة من بياِ أثر انفرادات القارئ أو الراوي يف:  

 نوع املقطع حال الوقف والوصل.   -1
 حال الوقف والوصل.   -موفع االنفراد  –عدد مقاطع الكلمة  -2

 ا املستوى: أمثلة توفيحية النفرادات هذالثانية: 

 أ( إثبات الياء الزائد  وصاًل ووقًفا:  
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انفرد ابن كثري بإثبات ياء زائد  وصاًل ووقًفا يف تسع عشـر  كلمة، بينمـا كـاِ لبـاقي    
 السبعة تفصيالت أككرها كما يلي:  

 الباقوِ:.. املتعاِل ٩الرعد:  چژ ڑ ڑ ک کچ: املتعالي -1

 قال الشاطيب:  
ــ ــالي ُدر ُهـوفـــــــــ  ي املَتَعـــــــــ

 
 .....................................

... 
 

 هلذا التغّير الصوتي أثُره يف نوع املقاطع الصوتية وعددها:  

 ففي قراء  ابن كثري وصاًل أو وقًفا تكوِ مقاطع الكلمة أربعة: 

 .لرـي( –متوسطاِ مفتوحاِ )َعا + َت(  –قصرياِ مفتوحاِ )مـُ 

 ة أربعة: ويف قراء  باقي السبعة: وصاًل، تكوِ مقاطع الكلم

 قصري مفتوح )ِل(. + متوسط مفتوح )َعا( + َت(  -قصرياِ مفتوحاِ )ُمـ 

 ووقًفا، تكوِ مقاطع الكلمة ثالثة:  

 طويل مغلق )َعاْل(.  + َت(  -قصرياِ مفتوحاِ )ُمـ 

   .١٥ريافر:  چى ائ ائچ : التَّالقي -2

 .٣٢ريافر:  چېئ ېئ ىئ ىئ ىئچ : التَّنادري -3

 :  قالوِ: له وجهاِ
 وحذفهما وقًفا َكوْرٍش.   إثباتهما وصاًل -
 حذفهما وصاًل ووقفا كالباقني.   -

 ورش: إثباتهما وصاًل وحذفهما وقفا.  

 الباقوِ: حذفهما وصال ووقفا.  
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 قال الشاطيب:  
 .. ................. والتَّالِ  والتََّنادر

 
اَلَدَرا َباريريــــه بــــاخُللأفر ُجهَّــــ   

 
 

 .4الفجر:  چپ ڀ ڀچ : َيْسري -4

 .٨القمر:  چ ڀ ڀڀ چ : الدَّاعي -5

 .32الشورى:  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ : اجلَواري -6

  .  41 :  چک گ گ گ گچ : املَنادري -7

 .24الكهف:  چھ ھ ے ےچ : َيهدي  -٨

 .40الكهف:  چڱ ڱ ڱ ڱ ںچ: ُيؤتي  -٩

 .66الكهف:  چک ک ک گ گچ : ُتعل م   -10

 .62اإلسراء:  چڳ ڱ ڱ ڱ ڱچ : أخَّرت   -11

 .٩3 – ٩2: طه چ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کچ: تّتبع   -12

 نافع وأبو عمرو: ُيثبرتاِ الياء وصاًل فيهنَّ وحيذفانها وقفا.  

 الباقوِ: حيذفوِ الياء فيهنَّ وصاًل ووقفا.  

 قال الشاطيب:  
ــادر  ــَواِر امُلن ــدَّاِع اجَل ـْري إىل ال  َفَيســ

 
ِْ ُتَعل َمنرـي وِ     اَلَيْهدرَيْن ُيْؤترنْي َمـْع أ

ــَما    ــبرَعْن َس ــرا وتّت ــْرَت  اإلس  وأخَّ
 

 ........ ........................... 

 .64الكهف: چ ڄ ڃ ڃ ڃچ : نبغي  -13

 .105هود:  چڭ ڭ ڭ ۇ ۇچ: يذتي  -14
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 نافع وأبو عمرو والكسائي: ُيثبتوِ الياء فيهما وصاًل، وحيذفونها وقفا.  

 الباقوِ: حيذفوِ الياء فيهما وصال ووقفا.  

 قال الشاطيب:  
  الَكْهفر َنْبغي َيذأتر يف ُهوَد ُرف َلاويف  ..................................  

ــَما  ........................ َســــــــ
 

   .................................. 

 هلذا التغّير الصوتّي أثُره يف نوع املقاطع الصوتّية وعددها:  

 ففي قراء  ابن كثري وصاًل أو وقًفا تكوِ الكلمة مقطعني: 

 توسط مفتوح )ريرـي/ ترـي(.م+ متوسط مغلق )َنْبـ/ َيذأ( 

 ويف قراء  نافع وأبي عمرو والكسائي:  

 وصاًل، تكوِ الكلمة مقطعني كما سبق.  

 ووقًفا، تكوِ الكلمة مقطعاا طوياًل مضاعف اإلريال  )َنْبْغ/ َيذأْت(. 

 ويف قراء  باقي السبعة: 

 تر(.   قصري مفتوح )ِغ/+  وصاًل، تكوِ الكلمة مقطعني: متوسط مغلق )َنْب/ َيذأ(

 ووقًفا، تكوِ الكلمة مقطعاا طوياًل مضاعف اإلريال  )َنْبْغ/ َيذأْت(. 

 .٣٨ريافر:  چڭ ڭ ڭ ۇ ۇچ : اّتبرعوني -15

 .٣٩الكهف:  چگ گ گ گ ڳ ڳ ڳچ : ترني -16

 أبو عمرو وقالوِ: ُيثبرتاِ الياء فيهما وصاًل، وحيذفانها وقفا.  

 الباقوِ: حيذفوِ الياء فيهما وصاًل ووقفا.  
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 :  قال الشاطيب
ــالَ   ...................................   ــُه َبـ ــدرُكْم َحّقـ ــوني َأْهـ  ويف اّتبعـ

 

 
ــنهم  ــي عــــــــــ ِْ َتَرنــــــــــ  وِإ

 
   .................................. 

 .13سبذ:  چائ ائ چ : كاجَلوابي  -17

 .25احلج:  چ ٹ ٹ ٹ ڤچ : والبادي  -1٨
 ا.  أبو عمرو وورش: ُيثبرتاِ الياء فيهما وصاًل، وحيذفانها وقف

 الباقوِ: حيذفوِ الياء فيهما وصاًل ووقفا.  
 قال الشاطيب:  

ــا    ــقٌّ َجَناهم ــادر ح ــاجلواار الب ــْع ك  وَم
 

 ......................................   

 .٦٦يوسف:  چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ چ : ُتؤتوني  -1٩
 أبو عمرو: أثبت الياء وصال، وحذفها وقفا.  

 الباقوِ: حيذفوِ الياء وصال ووقفا.  
 ال الشاطيب:  ق

ــهُ  ــَف َحق ــــ ــوني بُيوُســــ  وُتْؤُتــــ
 

 ......  ............................... 

 هلذا التغّير الصوتّي أثُره يف نوع املقاطع الصوتّية وعددها:  
 تكوِ الكلمة ثالثة مقاطع:  -وصاًل أو وقًفا-ففي قراء  ابن كثري 
  .نرـي( –متوسطاِ مفتوحاِ )ُتو + متوسط مغلق )ُتْؤ( 

  قراء  أبي عمرو:  ويف

 تكوِ الكلمة ثالثة مقاطع كما سبق.  وصاًل، 

ِْ(. + ، تكوِ الكلمة مقطعني: متوسط مغلق )ُتْؤ( ووقًفا  طويل مغلق )ُتو
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 ويف قراء  باقي السبعة: 

ِ املقاطع: متوسط مغلق )ُتْؤ( وصاًل،  ِِ(. + متوسط مفتوح )ُتو( + تكو  قصري مفتوح )

ِْ(. + : متوسط مغلق )ُتْؤ( ووقًفا، تكوِ الكلمة مقطعني  طويل مغلق )ُتو

وهكذا يستطيع القارئ الكريم مالحظة أثر التغّير الصوتّي يف نـوع املقـاطع الصـوتّية    
 وعددها يف الكلمات الباقية مجيعها.  

 ا( إثبات الياء الزائد  وحذفها وقًفا )وجهاِ(:  

القراء ، وحبذفها موافقة لبـاقي   انفرد ابن كثري بإثبات الياء الزائد  وقًفا يف أحد وجهْي
السبعة وجهاا آخر، بينما اتفق السبعة على حذف الياء وصـاًل، وكلـد يف كلمـة )ينـادي( يف     

 .٤١ :  چک گ گ گ گ ڳ چ : قوله تعاىل

 قال الشاطيب:  
 وباليــا ُينــادري قرــْف َدلــيال  لأفرــه    

 
 ........... ..................... 

الياء من يـاءات الزوائـد، ومل يعـّدها أحـد فيمـا رأيـُت       ليست هذه »قال الصفاقسي: 
منها؛ ألِ ياءات الزوائد شرُطها أِ تكوِ اَتلًفا يف إثباتها وصاًل ووقفا، وهـذه وإِ اخُتلرـف   

 . (26)«يف إثباتها وقفا فلم ُيـختَلف يف حذفها وصاًل

 ، لسببني:  من الزوائد األربع السابقة وأرى أِ تعّد الياء يف هذه الكلمة والكلمات

كمـا قيـل يف    –ال ُيشرتط ألِ تكوِ الياء زائد  االختالف يف إثباتها وصال ووقفـا  أحدهما: 
بل ُيكَتفـى بـاالختالف يف إثباتهـا وصـاًل أو وقفـا، بـدليل أِ ورشاـا انفـرد          –الن  السابق 

، وُعـّدت  إخل، ووافق باقي السبعة يف حذفها وقفـا  ...بإثبات الياء وصاًل يف: نذير، َنُذر، نكري
 .  (27)هذه الياءات من الزوائد
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ِْ ُكنَّ َعْن َخط  املَصاحرفر َمْعـزاَل، فهـي زائـد     اآلخر:  أِ الشاطيّب عّلل تسميتها بالزوائد فقال: أَل
 عند من أثبتها، وابن كثري انفرد بإثباتها وقًفا، ووافق باقي السبعة يف حذفها َوْصاًل.  

 : (2٨)ساكن قبلهاج( َنقأل حركة اهلمز  إىل الصحيو ال

انفرد ابن كثري بنقل حركة اهلمز  إىل الساكن قبلها من لفظ )قرآِ( حيث وقع، منكَّـراا  
 أو معرًَّفا بذل أو باإلفافة، وصاًل ووقًفا، حنو:  

1- ٍِ .15 يونس: چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺچ : بُقَرا

2- ُِ .1٨5 البقر : چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱچ : الُقَرا

 .1٨القيامة:  چيئ جب حب خب چ ه: َناُقَر -3

ر وال َينُقـل؛ ألِ قبـل   قُصـ محز  إكا وقف وافق ابـن كـثري، وورش كبـاقي السـبعة يَ    و
 اهلمز  ساكناا صحيحاا وسط الكلمة. 

 قال الشاطيب:  
ِِ َدَواُ نـــا    ٍِ والُقـــَرا  وَنقأـــُل ُقـــرا

 
 

  ................................... 
 هلذا التغّير الصوتّي أثُره يف نوع املقاطع الصوتّية:  .  

 يكوِ املقطعاِ األوَّالِ يف الكلمة:  -وصاًل أو وقًفا-ي قراء  ابن كثري فف

 متوسط مفتوح )َرا(. + مفتوح )ُقـ(  قصري

 يكوِ املقطعاِ األوَّالِ يف الكلمة:  -(2٩)وصاًل أو وقًفا-ويف قراء  باقي السبعة 

 متوسط مفتوح )َءا(.  + متوسط مغلق )ُقْر( 

ـا وعـدداا يف    –و ما سبق على حن –ويستطيع القارئ الكريم  ِأ يلحظ تغّير املقاطع الصوتّية نوعا
 االنفرادات التالية: 



ـْه اإلمام ابن كثري  انفرادات   وآثاُرها الصَّوتيَّة يف األداء القرآنيِّ من طريق الشاطبية وراويي

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                            32

 باقي السبعة اسم السور  قراء  ابن كثري م

 (30)وَجْبِريل  1
 ٩٨ -٩7: البقر 

 4: التحريم

 وَجْبَرئرل: شعبة
 َوَجْبَرئيرل: محز  والكسائي

 وجرْبِريل: الباقوِ

 همن نيبٍّ ُقترَل مع (31)وكآئرْن  2
، 146آل عمراِ 

 (32)وحيث وقع
 ..من نيب ُقترَل معه نوَكذيِّ: نافع وأبو عمرو

 ..من نيبِّ َقاَتل معه نوكذيِّ: الباقوِ

3  
ِْ ُيْنِزَل ِّ اهلل قادر على أ  (33)قل إ

 آية
ِْ ُيَنزَِّل آية ... 37: األنعام  على أ

4  
جيعل صدره َفْيًقا َحَرجاا كذمنا 

 (34)َيْصَعُد
 125األنعام 

 جيعل صدره فيًِّقا حِرجاا كذمنا يصَّعَُّد :نافع
 جيعل صدره فيًِّقا حِرجاا كذمنا يصَّاَعُد: شعبة

 جيعل صدره فيًِّقا حَرجاا كذمنا يصَّعَُّد: الباقوِ

5  
 (35)الرِّيَو ُنُشراا
 

 57: األعراف
 4٨: الفرقاِ
 63: النمل

 الرياح ُنْشراا: ابن عامر
 الرياح ُبْشراا: عاصم

 الرياح ُنُشراا: نافع وأبو عمرو
 (63النمل  -57)األعراف  الريو َنْشراا: محز  والكسائي

 (4٨الرياح َنْشراا )الفرقاِ : محز  والكسائي

 46: هود ما ليس لد به علم (36)فال َتْسَذَلنَّ  6
 وأثبت الياَء وصال ورٌش، فال تسذَلنِّ: نافع وابن عامر

 وأثبت الياَء، فال تسذلأِن: أبو عمرو والكوفيوِ
 وصال أبو عمرو

 آياٌت ... 7: يوسف (37)لقد كاِ يف يوسف وإخوته آيٌة  7

 12: يوسف (3٨)أرسرلأه معنا ريداا نرتِع ونلَعْب  8
 يرتِع ويلَعْب... :نافع

 نرتْع ونلعْب :...ابن عامر وأبو عمرو
 يرتْع ويلعْب :...الكوفيوِ

 23: يوسف لد (3٩)وقالت َهْيُت  9
 لدوقالت هريَت : نافع وابن ككواِ

 هرْئَت لد... ،هرْئُت لد :...هشام
 َهْيَت لد :...الباقوِ

 قالوا َأئرّند ألنت يوسف ٩0: يوسف ألنت يوسف (40)قالوا ِإنَّد  11

 ُسك َرت أبصارنا ... 15: احلجر أبصارنا (41)لقالوا إّنما ُسكرَرْت  11
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 باقي السبعة اسم السور  قراء  ابن كثري م

12  ِّ  54: احلجر (42)فبرَم ُتَبشُِّرو
ِِ: نافع  فبم ُتَبشِّرو

َِفبم ُت: الباقوِ  بشُِّرو

ِّ َقْتَلهم كاِ خرَطاءا  13  31: اإلسراء كبرياا (43)إ
 َخَطًذ :...ابن ككواِ

 خرطأئاا :...الباقوِ

14  
عليه ( 44)قال لو شئَت لَتخرْذَت

 أجراا
 

 77: الكهف
 

 لَتخرتَّ عليه أجراا: أبو عمرو
 التََّخْذَت عليه أجراا: حف 

 التََّختَّ عليه أجرا: الباقوِ
 فال َيخاُف ظلما وال هضما 112: طه لماا وال هْضمااُظ (45)فال َيَخْف  15
َّ (46)َأَلْم   16 َّ 30: األنبياء َيَر الذين كفروا َأ  ...َأَوَلْم الذين كفروا أ

 وعهدهم (47)والذين هم ألمانتهم  17
 ٨: املؤمنوِ
 32: املعارج

 ...والذين هم ألماناتهم

 بهما َرأأفٌة وال تذخْذكم 2: النور (4٨)وال تذخْذكم بهما َرَأفٌة  18

 35: النور (4٩)كذّنها كوكب ُدرِّيٌّ َتَوقََّد  19

 كذنها كوكب دررِّيٌء َتَوقََّد: أبو عمرو
 كذنها كوكب دررِّيٌء ُتوقُد: الكسائي

 كذنها كوكب ُدرِّيٌء ُتوَقُد: شعبة ومحز 
 كذنها كوكب ُدرِّيٌّ ُيوَقُد: الباقوِ

 . .وسى ربي أعلموقال م 37: القص  موسى ربي أعلم  ن (50)قال  21

 13: لقماِ ال ُتشِركأ باهلل (51)يا ُبَنْي  21
 ال ُتشِركأ (52)يا ُبَنيَّ: حف 

 يا ُبَنيِّ ال ُتشِركأ: الباقوِ
 واكُكر عباَدنا إبراهيم 45: ص إبراهيم (53)واكُكر عْبَدنا  22
 تلد إكاا قسمة فريَزى 22: النجم (54)تلد إكاا قسمٌة فرئْزى  23
 شيء ُنُكٍر ... 6: القمر (55)ء ُنكأٍريوم يدع الداع إىل شي  24
 حنن َقدَّْرنا بينكم املوت 60: الواقعة بينكُم املوت (56) حنن َقَدْرنا  25

26  
ِّ املَصدِّقني واملَصدِّقات .. إ

 (57)ُيضعَُّف هلم
 1٨: احلديد

ِّ املصَّدِّقني واملصَّدِّقات: ابن عامر  ُيضعُِّف هلم ..إ
ِّ املَصدِّقني واملَصدِّقات: شعبة  ُيضاَعُف هلم ..إ

ِّ املصَّدِّقني واملصَّدِّقات: الباقوِ  يضاَعُف هلم ..إ
 تبَّْت يدا أبي َلَهٍب وتبَّ 1: املسد وتبَّ (5٨) تّبت يدا أبي َلْهٍب  27
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 . املستوى الثاني: انفراداٌت يصاحبها ُحكٌم وويــدّي

 –  يف هذا املسـتوى  ُيوفِّو التغّير الصوتّي أو التبديل الصوتّي يف االنفرادات املذكور
 وجود حكٍم وويدي. على النحو اآلتي:   –حال الوصل أو الوقف 

 أواًل : متكني املّد: 

َِ وْصـاًل ووقًفـا يف أمسـاء مبهمـة )إشـار        موصـولة( يف سسـة    –شدََّد ابن كثري النو
 موافع، بينما خفَّفها الباقوِ يف احلالني، على النحو اآلتي:  

1- ِّ  .63ه: ط (59)چوئ وئ ۇئ چ : هذا

2- ِّ  .1٩احلج:  چ  ں ں ڻ ڻ ڻچ : هذا

 .27القص :  چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ چ : هاتْينِّ -3

4- ِّ  .16النساء:  چ  ٹ ڤ ڤ ڤچ : واللذا

.2٩ فصلت: چىئ ىئ ىئ ی ی ی ی چ : اللذينِّ -5

 قال الشاطيب:  
ــلْ  ــْذيِن ُق ِِ اللَّ ــذا ِِ هــاتْيِن اللَّ ــذا  وَه

 
ــيّ   ــدَُّد للمّكـ  ................... ُيَشـ

، فـإكا كـاِ قبلـها يـاء جـاز املـّد       ويصري املّد حينئٍذ الزماا إكا كاِ قبـل النـوِ املشـّدد  ألـفٌ     . . . . . . . . .  . . . . . . . . 
 .  (60)والتوسط والقصر
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 وصاًل، ومد  العروض وقًفا فيما يذتي:  (61)اإلخفاء املصحوا بغّنة مفّخمةثانيًا: 
 باقي السبعة اسم السور  قراء  ابن كثري م

1  
من  (63)قواريَر. (62)كانت قواريرااوأكواا 

 ...فضة
 :اإلنساِ

15 ،16 

وأكواا : نافع وشعبة والكسائي
 .قواريراا من فضة. كانت قواريراا
وأكواا كانت : هشام ومحز 

 ...قواريَر من فضة. قواريَر
ومحز  ، وهشام يثبت ألفهما وقفا

 .حيذفهما وقفا
 أبو عمرو وابن ككواِ وحف :

 ...قواريَر من وأكواا كانت قواريَر.
يف الوقف ُيثبتوِ ألف األول 

 .وَيحذفوِ ألف الثاني

 اإلخفاء املصحوا بغّنة مرقَّقة وصاًل ووقًفا فيما يذتي: ثالثًا: 
 باقي السبعة اسم السور  قراء  ابن كثري م
  ...وُنزِّل املالئكُة 25الفرقاِ  تنزيال (65)املالئكَة (64) وُنْنِزُل 1

 . فراداٌت يصاحبها ُحكٌم وويدّي وتغّير يف املقاطع الصوتية نوعاا وعدداااملستوى الثالث: ان

 –ُيبّين التغّير الصوتّي أو التبديل الصوتّي يف االنفـرادات املـذكور  يف هـذا املسـتوى     
وجود حكٍم وويدي وتغّير يف املقاطع الصوتية نوعاا وعدداا. وهذه  –حال الوصل أو الوقف 

 أمثلتها: 

 ات الياء الزائد  وقًفا فقط: أواًل: إثب

انفرد ابن كثري بإثبات الياء الزائد  وقفا يف أربع كلمات وقعت يف عشــر  موافـع يف   
 ، كما يلي: (66)القرآِ، بينما حذفها الباقوِ وقفا
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 .7الرعد:  چڃ ڃ ڃ چ : هادي -1

   .33ريافر:  – 36، 23الزمر:  – 33الرعد:  چڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ چ 

 .11الرعد:  چۅ ۉ ۉ ې ې ېچ : والي -2

 .34الرعد:  چمج جح مح جخ حخ مخچ : واقي -3

.37الرعد:  چگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱچ 

.21ريافر:  چۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھچ 

 .٩6النحل:  چ چ چ چ ڇچ : باقي -4
 قال الشاطيب:  

ــه  ــْف َوَواٍ  بيائـ ــاٍد َوَواٍل قرـ  َوَهـ
 

 

ــا   ــاٍ  َدن  ......... ............. وب
  يرتتب على اختالف األداء القرآني هنا أمراِ: . . 

 نوع املقاطع الصوتية.  -1
 لرـي(   –دري( )وَا  –ففي قراء  ابن كثري: وقًفا، تكوِ الكلمة مقطعني متوسطني مفتوحني )َها 

 ويف قراء  باقي السبعة: وقًفا، تكوِ الكلمة مقطعاا طوياًل مغلًقا )َهاْد( )باْ ( )َواْ (.  
 وجود ُحكم وويدّي حاَل الوقف.   -2

 يعّي.  ففي قراء  ابن كثري مّد طب
 ويف قراء  باقي السبعة قلقلة الدال والقاف.  

 : (67)فتو ياء اإلفافةثانيًا: 

انفرد ابن كثري بفتو ياء اإلفافة وصاًل، يف سسة موافع، بينما أسكنها الباقوِ، على 
 النحو اآلتي: 



 د. السيد إبراهيم املنسي سليم 

 37                                       م2017يناير  -هـ  1438كبيع اآلخر  - اشرالثامن عالعدد 

 .٢٦ريافر:  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ : َكرونَي -1

 .٦٠ريافر: چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺچ: ادعونَي -2

 .١٥٢قر : الب چى ائچ: فاككرونَي -3
 قال الشاطيب:  

ــا  ــَي فْتُحه ــَي واْدعــوني اكُكرون  َكُرون
 

 .................. .............. َدَواٌء 
 
  . 

 .٤٧فصلت:  چٹ ٹ ڤ ڤچ : ُشركائَي -4

 .٥مريم:  چڦ ڦ ڦ ڦ ڄچ: ورائَي -5
 قال الشاطيب:  

ــوا   ــَي َدوَُّن ــْن َوَرائ ــَركائي مر ــْع ُش  وَم
 

 .............  ....................... 

 يرتتب على فتو ياء اإلفافة يف هذه املوافع أمراِ: 

 تغّير املقطع األخري يف كل كلمة مما سبق. أحدهما: 
 ئرـَي( –ففي قراء  ابن كثري يصري آخر الكلمة مقطعني قصريين مفتوحني )نرـَي 

 ئرـي( –ويف قراء  باقي السبعة يصري آخر الكلمة مقطعاا واحداا متوسًطا مفتوحاا )نرـي 

عدم وجود املّد منفصاًل أو طبيعياا يف قراء  ابن كثري، ووجـوده عنـد بـاقي السـبعة، وكـلٌّ      آلخر: ا
 ورائي(.   –حْسب مذهبه يف املّد املنفصل؛ وال خيفى ما لورش من تثليث البدل يف )شركائي 

 : (6٨)صلُة هاء الكنايةثالثًا: 

تى يتولَّـد مـن الضـمة واو    الكسـر ( ح –املراد بالصلة هنا إشباع حركة اهلاء )الضمة 
 مدِّيَّة، ومن الكسر  ياء مدِّيَّة. 

واملراد بهاء الكناية هاء الضمري الذي ُيكأَنى به عن االسم الظـاهر الغائـب، مـذكَّراا أو    
 . (6٩)مؤنَّثاا
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أّما فمري املؤّنث )ها( فالقّراء جممعوِ على صلته باأللف مطلًقا )وصـال ووقفـا( ِإال   

 .چڭ ۇچـ  چپ ڀ ڀ ڀ چ، مثل: األلف ُتحَذف وصاًل إكا لقي ساكناا فإِ

 وأما فمري املذّكر )ه ـ ـه( فله أربع حاالت:  

ِْ يقع بني ساكنني، مثل:  األوىل:  .  چىئ يئ چ ـ  چڳ ڱ ڱ چـ  چڻ ڻ  چأ

ڱ چـ   چڌ ڌ چـ  چى ائ ائ چأِ يقع بني متحّرك وساكن، مثل:  الثانية: 

 .  چڱ ں ں

ڍ  ڇ ڍ چ ـ    چۅۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  چأِ يقع بني متحركني، مثل:  الثالثة: 

 .ھ ھ ھـ ڌ 

يئ جب حب  چـ   چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  چأِ يقع بني ساكن ومتحرك، مثـل:   الرابعة: 

 . چ ڈ ڈ ژ چـ  چخب 

أّما احلالتاِ األوىل والثانية، حيث وقع الضمري قبل سـاكن فقـد أمجـع القـراء السـبعة      
ِّ الصلة تؤدِّي إىل اجلمع بني الساكنني. ُيستثنى من  على حْذف الصلة فيهما وصاًل ووقًفا؛ أل

 . (70)يف قراء  البّزي بتشديد التاء ومدِّ الصلة مدًّا الزماا چڃ ڃ ڃ چ : هكلد قول

 قال الشاطيب:  
 وَلْم َيصرـُلوا هـا ُمْضـَمٍر َقْبـَل سـاكرنٍ     

 
 .......................  .............. 

كمـا يف احلالـة    –على صلة الضمري الواقع بني متحـّركني   –أيضا  –والقّراء جممعوِ 
ال وقًفا،  قدار حركتني إكا مل تكن بعده همز  قطـع، فـإكا كـاِ بعـده همـز        وصاًل –الثالثة 

 . (71)قطع صار من قبيل املّد املنفصل، وكّل قارئ فيه َوفق مذهبه
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 : قال الشاطيب
ــالَ   ...................................   ــلِّ ُوصِّ ــُد للُك ــُه التَّحري ــا َقْبَل  وم

ينفـرد ابـن كـثري     –كما يف احلالة الرابعـة   –رِّك وحيث وقع الضمري بني ساكن ومتح 

، (72)فقـط  چڦ ڦ ڦچ : بصلته وصاًل ال وقًفا  قدار حـركتني، ويوافقـه حفـ  يف   
 بينما باقي السبعة ومعهم حف  حيذفوِ الصلة وصاًل ووقًفا فيما جاء على هذا النحو يف مجيع القرآِ.  

 قال الشاطيب:  
ــث   ــن ك ــكرنُي الب ــُه التَّْس ــا َقْبَل  رِيهموم

 
ــو ِوالَ   ــٌ  أُخ ــُه َحفأ ــا مع ــهر ُمهانا  وفي

 تسهيل اهلمز  الثانية موافقة لألصل: رابعًا:  

ىئ ىئ ىئ ی چ : سّهل ابن كثري اهلمز  الثانية موافقـة ألصـله يف قولـه تعـاىل    

 أما باقي السبعة فهم على النحو اآلتي:  ٢٠األحقاف:  چی
 كهبتم.  أأ :ابن ككواِ حقق اهلمز  الثانية من ريري إدخال -
 أاآكهبتم.   ..أاأكهبتم :هشام حقق اهلمز  الثانية وسهلها مع اإلدخال -
 أكهبتم.  : الباقوِ بهمز  واحد  على اخلرب -

 قال الشاطيب:  
ــف عتْ   ــاف ُش ــُتْم يف األحق ــزُ  أكَهب  وهم

 
 بُذْخَرى َكَمـا َدامـْت ِوَصـااًل ُمَوصَّـالَ     

تغّير املقاطع الصوتية واحلكم  أِ يلحظ -على حنو ما سبق-ويستطيع القارئ الكريم  
 التجويدي يف االنفرادات التالية:  

 باقي السبعة اسم السور  قراء  ابن كثري م

 (73)بروح الُقْدس  1
 253، ٨7: البقر 

 110: املائد 
 102: النحل

 بروح الُقُدس
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 باقي السبعة اسم السور  قراء  ابن كثري م

2  
 باملعروف (74)إكا َسّلمتم ما َأَتْيُتم

 وما َأتْيتم من ِرباا
 233: البقر 

 3٩: الروم
 ما آَتْيُتْم ...
 وما آَتيُتْم... 

 وري حتتها األنهار 100: التوبة األنهار (75)وري من حتترها  3

4  
 به (76)وَلَذْدراكم

 بيوم القيامة َلُذقأسرُم
 16: يونس

 1: القيامة
 أدراكم به اَلو

 ُأقأسرُم بيوم القيامة اَل
 ..ما مكنِّي فيه ربي ٩5: الكهف فيه ربي خري (77)ما مّكَننري  5
 ريري آسرٍن ... 15: حممد (7٨)فيها أنهار من ماء ريري َأسرٍن  6
 وَمَناَ  الثالثة األخرى 20: النجم الثالثة األخرى (7٩)ومناَء   7

 . املستوى الرابع: انفراداِ يصاحبهما تغي ر يف موفع الوقف واالبتداء

 يف قوله تعاىل: االنفراد األول: 

 .(٨0)چٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄچ 

 .(٨1)چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ڀ ڀ ڀچ 
الوقف على )املوتى(، فقـال الـداني واألنـوني: حسـن علـى       (٨2)حيث ككر القراء

 قراء ، وليس بوقف على أخرى، وقال األنصاري: جائز.  
 توجيه كلد على النحو اآلتي:  

قـراء  ابـن    يف چپ پ چ : جيوز الوقف على )املوتى( باحتساا اجلملة من قولـه 
بذنـه ال ُيسـمرع    ملسو هيلع هللا ىلص كالماا مستذنًفا، ألِ اهلل أخرب عن الـنيب  (٨4)يم املفتوحتنيبالياء وامل (٨3)كثري

املوتى، ثم استذنف إخباراا آخر عن الص مِّ بذنهم ال َيسَمعوِ الـدعاَء، ويف هـذه القـراء  ُيرَفـع     
 )الصم ( ألنه فاعل، وُينَصب )الدعاء( ألنه مفعول به. 

يف قراء  باقي السبعة بضـم   چڤ ڦ ڦچ قوله وكتنع الوقف باحتساا اجلملة من 
  .)َّ  التاء وكسر امليم معطوفًة على اجلملة الواقعة خرباا لـ )إ



 د. السيد إبراهيم املنسي سليم 

 41                                       م2017يناير  -هـ  1438كبيع اآلخر  - اشرالثامن عالعدد 

َّ حال الكفار كحال املوتى يف انتفاء اجلدوى بالسماع، أو كحال الص مِّ  واملعنى: إ
الذين ال يسمعوِ وال يفهموِ وال ُيجيبوِ الدعاء إىل اهلل، ألنهم ُيعرفوِ عن احلق 

ألِ األصم  چڦ ڄ ڄچ : رافاا تاماا، ولذلد جاءت اآلية تؤك د كلد يف قوله تعاىلإع
 . (٨5)ال َيسَمع الدعاء إكا كاِ ُمقباًل، فكيف إكا كاِ ُمعرفاا عنه ُمولياا ُمدبراا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ يف قوله تعاىل: االنفراد الثاني: 

 .  (٨6)چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

فقال األنوني: حسن، وقال األنصاري: ، چڳ ڳ چ على قف الو (٨7)ككر القراء
 كاف، ومل حيدد الباقوِ نوعه. 

 تفصيل كلد على النحو اآلتي: 

 من طريقني:   چڳ ڳچ على جيوز الوقف 

باحتسـاا لفـظ    (٨٩)بفتو احلاء يف )ُيـوَحى( مبنيـا للمفعـول    (٨٨)يف قراء  ابن كثريأحدهما: 

ڀ  چيكـوِ  وجيـوز أِ  ، چٺ ٺ ٿ ٿ ڀ ٺ ٺ چخـربه  اجلاللة بعده مبتـدءاا  

 .  (٩0)هي اخلرب چٺ ٺ ٿ ٿ  چنعتني للفظ اجلاللة، واجلملة من قوله:  چ ٺ

 چ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چقولـه:  وعلى التوجيه السابق تكوِ اجلملـة مـن   
 مكتملة الركنني، ويف القائم مقام الفاعل ثالثة أوجه: 

تقدير: مثل كلد اإلحياء ُيوَحى ، ألنه مبتدأ، والچٻ چعلى فمري مسترت يعود أحدهما: 

 خربه. : چٻ پ پ  چو  إليد، فمثل: مبتدأ

 .  چ پ چ الفاعلأِ القائم مقام الثاني: 
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أي: ُيوَحى إليد هذا اللفـظ،   چڀ ڀ ٺ  چ: أِ القائم مقامه اجلملة من قولهالثالث: 
 . (٩1)مقامه مةعليه، ألِ اجلملة ال تكوِ فاعلة، وال قائوأصول البصريني )قواعدهم( ال تساعد 

أِ الفاعل والنائـب عنـه ال يكونـاِ مجلـة، وزعـم      : (٩2)واملذهب الصحيو كما ككر ابن هشام

 وريريه.   (٩3)چہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓچ  تعاىلأِ كلد جائز، واستدلوا بقوله  قوم
وال حجة هلم يف كلد، ألِ الفاعل مقدَّر، عائد إما على مصدر الفعل، أي: بـدا هلـم   

 .  چۓ  چتعاىل السَّجن املفهوم من قوله َبَداء، وإما على 
واآلخر: يف القراء  السابقة باحتساا لفظ اجلاللـة )فـاعاًل بفعـل مضـمر، كذنـه قيـل: مـن        

 .  (٩4)يوحيه، فقيل: اهلل(
وكتنع الوقف )يف قراء  باقي السبعة بكسـر احلاء يف )يوحري( باحتساا لفظ اجلاللـة  

 دوِ الفاعل لعدم متام املعنى.  ، إك إنه ال يوقف على الفعل (٩5)فاعاًل(

 . املستوى اخلامس: انفراٌد يصاحبـه تغي ر يف املقاطع الصوتية ويف موفع الوقف واالبتداء

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ چتعالى كثِّله قوله 

 . (٩6)چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

فقال األنوني واألنصاري: تام  چڃ ڃچ علىالوقف  (٩7)حيث ككر القراء
 وليس بوقف على أخرى، ومل حيدد الداني نوعه.  على قراء ،

 تفصيل كلد على النحو اآلتي: 

بهمز  االستفهام الداخلة على  (٩٨)يف قراء  ابن كثري چڃ ڃچعلى جيوز الوقف 

 : (٩٩)باحتساا املصدر املؤول بعده على أحد توجيهني چڃ چ چهمز  

أإتياِ أحد مثل ما أوتيتم ممكن يف موفع رفع باالبتداء واخلرب حمذوف، والتقدير: أحدهما: 
 . (100)أو مصدَّ  به، وحُسن االبتداء )بذِ( ألنها قد اعتمدت على حرف االستفهام
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 –أتشـيِّعوِ أِ يـؤتى    –يف موفع نصب بفعل مقدر، والتقدير: أتصدِّقوِ أِ يؤتى واآلخر: 
االسـتفهام، ودلَّ  أُتذيعوِ أِ يؤتى، وحنو هذا مما يدل  عليه اإلنكار الذي قصدوا إليـه بلفـظ   

ىئ يئ جب حب چعلى قصدهم هلذا املعنى قوله تعاىل عنهم فيمـا قـالوا ألصـحابهم:    

َيْعنوِ: أحتدثوِ املسلمني  ا وجدمت من صفة نبيهم يف كتابكم ليحـاجوكم بـه    (101)چخب
 . (102)عند ربكم

أحـد  وكتنع الوقف يف قراء  باقي السبعة بغري مدٍّ )أِ يؤتى( باحتساا املصدر املـؤول علـى   
 التوجيهات اآلتية:  

والتقـدير بـذِ    چڦ ڦ چ بقولـه  ، ويكوِ متعلًقـا  (103)النصب حبذف حرف اجلراألول: 

ڄ ڄ ڃ ڃ چ: يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إال ملن تبع دينكم، ويف هذا الوجه يكـوِ قولـه  

 اعرتافاا.    چ ڃ

السالم عليه  –ثم قال اهلل حملمد  چڄ  چ: : انقطع الكالم عند قوله(104)قال الفراء
 ُقل إِ اهلدى هدى اهلل أِ ال يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، فـ )ال( مقدَّر .  –

 قولـه باحتسـاا الـالم زائـد  يف     چڦ چ لــ أِ يكوِ يف موفع نصب مفعواًل به الثاني: 

والتقدير: وال تؤمنوا أِ يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إال من تبع دينكم، وعلى هـذا   چ ڦ ڄچ
منصوباا على االستثناء من أحد، وجيوز أِ تكوِ الـالم ريـري زائـد ،     التوجيه يكوِ )من تبع(

وتتعلق  ا دّل عليه الكالم، ألِ املعنى: ال ُتظهروا إكانكم بذِ يؤتى أحد مثل مـا أوتيـتم إال   
ألهل دينكم دوِ ريريهم، أرادوا: أسرر وا تصديقكم بذِ املسلمني قد أوتوا من ُكتبر اهلل مثـل  

أشياعكم وحدهم دوِ املسلمني لئال يزيـَدهم ثباتاـا، ودوِ املشــركني لـئال      ما أوتيتم إال إىل
 .  (105)يدعوهم إىل اإلسالم
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 چڃ ڃ چويكـوِ    چڄ ڃ  چ  قولهأِ يكوِ يف موفع رفع خرباا لـ )إِ( يف الثالث: 

والتقدير: قل إِ هدى اهلل أِ يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، ويف هذا الوجـه   چڃ چ منبداًل 

 عنى: )حتى(، واملعنى: حتى حياجوكم عند ربكـم فيغلبـوكم    چڇ  چ  يف چڇچ  تكوِ
 . (106)وُيدحرضوا حجتكم عنده

، واملعنى: وال تؤمنوا إال ملن جـاء  ثـل   (107)أِ يكوِ يف موفع نصب مفعواًل ألجلهالرابع: 
دينكم اافة أِ يؤتى أحد من النبو  والكرامة، واافة أِ حياجوكم بتصديقكم إياهم عند 

م إكا مل تستمروا عليه، وهذا القول منهم رر  حسدهم وكفرهم مع معـرفتهم بنبـو    ربك
 . ملسو هيلع هللا ىلص حممد

 كما يرتّتب على اختالف القراء  تغّير يف املقاطع الصوتية نوعاا وعدداا:  

تكـوِ الكلمـة مقطعـني: قصـري مفتـوح )َأ(،       –وصاًل ووقًفـا   -ففي قراء  ابن كثري 
  .)ِْ  متوسط مغلق )َأ

ِْ(.   تكوِ الكلمة مقطعاا واحداا متوسًطا مغلًقا –وصاًل ووقًفا  -باقي السبعة ويف قراء    )َأ

ِ يصاحبهما تغي رٌ يف املقاطع الصوتية وُحكمٌ وويدّي وتغي ر يف موفع الوقف  املستوى السادس: انفرادا
 واالبتداء: 

 يف قوله تعاىل: االنفراد األول: 

 (10٨) چ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئچ 

 (10٩) چجث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس چ اىل: تع وقوله

ـيس بوقـف    ، چجحچعلى الوقف  (110)حيث ككر األنوني فقال: حسن على قـراء ، ول
 على أخرى. 
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 تفصيل كلد على النحو اآلتي: 

يف قراء  ابن كثري ونافع ومحز  والكسـائي وأبـي عمـرو     چجح  چعلى جيوز الوقف 

: فاهلل يضاعفه، أو: فهـو يضـاعفه، ومل   استئناًفا، أْي چ ائ چباحتساا  (112()111)بالرفع
 . (113)يذكر الشوكاني يف هذه القراء  ريريه

 من طريقني:   چجح  چعلى وكتنع الوقف 

 .  چيث  چ علىمعطوًفا  چ ائ چباحتساا ع فيف قراء  الرأحدهما: 

 على أحد توجيهني:   چ ائ چباحتساا يف قراء  عاصم وابن عامر بالنصب واآلخر: 

يف  چيث چمـن  وباا بــ )أِ( مضـمر ، عطًفـا علـى املصـدر املفهـوم       أِ يكوِ منصاألول: 
املعنى، فيكوِ مصدراا معطوًفـا علـى مصـدر، والتقـدير: مـن كا الـذي يكـوِ منـه إقـراض          

 فمضاعفة من اهلل. 
أِ يكوِ منصوباا على جـواا االسـتفهام يف املعنـى، ألِ االسـتفهام وإِ وقـع عـن       الثاني: 

 . (114)معنى، فكذنه قال: أيقرض اهلَل أحٌد فيضاعفه له املقِرض لفًظا فهو عن اإلقراض
 ُحكٌم وويديٌّ، يتمثل يف:  –على حنو ما سبق -يْتبع تغّيَر موفع الوقف واالبتداء 

 مّد العوض يف )حسناا( عند الوقف عليها.   -
 اإلخفاء املصحوا بغنَّة مرققة عند وصلها  ا بعدها.   -

وابن عامر تغي ُر نوع املقطع الصـوتّي؛ إك إنـه    كما يرتّتب على تشديد العني البن كثري
ُه(، بينما هـو   -ُفـ  –يف قراءتهما متوسط مغلق )َفْعـ( بعده ثالثة مقاطع قصري  مفتوحة )ِع 

 ُه(.   -ُفـ  –يف قراء  باقي السبعة متوسط مفتوح )َفا( بعده ثالثة مقاطع قصري  مفتوحة )ِع 

 يف قوله تعاىل: االنفراد الثاني: 

 .  (115)چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٿچ 
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فقال األنوني واألنصـاري: حسـن،    ،چٹ چ علىالوقف  (116)حيث ككر القراء
 ومل حيدد الداني نوعه. 

 تفصيل كلد على النحو اآلتي: 

يف قراء  أبي بكر عـن عاصـم بـالرفع دوِ تشـديد ويف      چٹ چعلى جيوز الوقف 

)يضـعَُّف( كالماـا   أو  چٹچسـاا  باحت (117)قراء  ابـن عـامر بـالرفع وتشـديد العـني     
 مستذنًفا. 

 من طريقني:   چ ٹ چعلى وكتنع الوقف 

يف أو )يضعَُّف( حااًل من الضمري املسـترت   چ ٹ چباحتساا يف القراءتني السابقتني أحدهما: 

 .  چٹ  چ

بـدل  . چٹ  چمـن  بـداًل   چ ٹ چباحتسـاا  يف قـراء  بـاقي السـبعة بـاجلزم     واآلخر: 
 :  (11٨)لشاعراشتمال، ومثله قول ا

ــا  ــْم بنـــا يف ديارنـ ــا ُتلمرـ  متـــى تذتنـ
 

 وــْد حطباــا جــزاًل ونــاراا تذجَّجــا     
)وككر البيـت(، قـال: )تلمـم( بـدل      ...: "وسذلت اخلليل عن قوله: متى تذتنا(11٩)قال سيبويه 

 من الفعل األول".  

اآليــة ويف البيـت دليــل علــى إبــدال فرعــل مــن فرعــل كمــا ُيبــَدل االســم مــن االســم، ويف  

َِّ مضـاعفة          ، چٹ  چمن بدل  چ ٹچ إمـا بـدل اشـتمال كمـا ككـرُت، وِإمـا بـدل كـلٍّ، أل
 .  (120)العذاا هي ُلقّي اآلثام

 ُحكٌم وويديٌّ، يتمثل يف:  –على حنو ما سبق -يْتبع تغّيَر موفع الوقف واالبتداء 
 مّد العوض يف )أثاما( عند الوقف عليها.   -
 اإلدريام بغنة عند وصلها  ا بعدها.   -



 د. السيد إبراهيم املنسي سليم 

 47                                       م2017يناير  -هـ  1438كبيع اآلخر  - اشرالثامن عالعدد 

يرتّتب على تشديد العني البن كثري وابن عامر تغي ُر نوع املقطع الصـوتّي؛ إك إنـه   كما 
يف قراءتهما متوسط مغلق )َفْعـ( بعده عند ابن كثري متوسط مغلق )َعْف( وعنـد ابـن عـامر    

ُف(، بينما هو يف قراء  باقي السبعة مفتوح )َفـا( بعـده عنـد شـعبة      –قصرياِ مفتوحاِ )َع 
 ُف(، وعند باقي السبعة متوسط مغلق )َعْف(.   –)َع قصرياِ مفتوحاِ 

 : املستوى السابع: انفراداٌت ال يصاحبها شيٌء مما تقدَّم

ال َأثر النفراداتر هذا املستوى يف األداء القرآنّي رريـم مـا فيهـا مـن تغي ـر صـوتّي أو       
ِّ هذه االنفرادات تشري إىل اختالف اللهجات، أو ترادف ال كلمـات، أو  تبديل صوتّي، ريري أ

 تغّير التوجيه اإلعرابي، أو اختالف الصيغة الصرفية، وهذه أمثلتها:  
 باقي السبعة اسم السور  قراء  ابن كثري م
 فَتلقَّى آدُم من ربه كلماٍت 37: البقر  (121)َفَتَلقَّى آدَم من ربه كلماٌت  1
 تعملوِ ... 74: البقر  (122)وما اهلل بغافل عما يعملوِ  2

ِْ َيُكْن  3  13٩األنعام:  (123)َمْيَتٌة وِإ
ِْ َتُكْن َمْيَتٌة  ابن عامر: وِإ

ِْ َتُكْن َمْيتًة  شعبة: وِإ
ِْ َيُكْن َمْيتًة  الباقوِ: وِإ

 .... يشاُء 56يوسف:  (124)يتبّوأ منها حيُث نشاُء  4

5  
 (125)وال تد يف فريق

 وال تكن يف فريق
 127النحل: 
 70النمل: 

 وال تد يف َفْيق
 وال تكن يف َفْيق

 . . . َمَقاماا 73مريم:  (126)ّي الفريقني خري ُمَقامااأ  6
 واهلل بصري  ا تعملوِ 1٨احلجرات:  (127)واهلل بصري  ا يعملوِ  7
 هذا ما توعدوِ لكل أّواا 32 :  لكل أّواا (12٨)هذا ما ُيوَعُدوِ  ٨
 وما َأَلتناهم من عملهم 21: الطور من عملهم (12٩)وما َألرْتَنذهم  ٩

 35: الرمحن وُنحاٍس من ناٍر (130)واٌظُيرَسل عليكما شر  10

أبو عمرو: ُيرَسل عليكما 
 ُشواٌظ من ناٍر وُنحاٍس

الباقوِ: ُيرَسل عليكما 
 ُشواٌظ من ناٍر وُنحاٌس
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 . انفرادات البـّزّي: املبحث الثاني

 :  جاءت انفرادات البّزّي يف أربعة مستويات

 . الصوتّية نوعاا وعدداااملستوى األول: انفراداٌت يصاحبها تغي ر يف املقاطع 

يستطيع القارئ الكريم أِ يتبّين نوع املقاطع الصوتية وعددها يف انفـرادات هـذا املسـتوى    
( مـن هـذا   7رابعًا( متـى طبَّـق مـا مّت إيضـاحه يف املقـاطع الصـوتية )ص        -ثالثًا  –ثانيًا  –)أواًل 

 البحث.  

 (131)الوقف بهاء الّسكأتر وتْركهاأواًل: 

الـالم   –َعْن  –مرْن  –الوقف على )ما( االستفهامية املسبوقة حبرف جّر )فري للبزِّيِّ يف 
 الباء( وجهاِ:   –

 بهاء السكأت عرَوفاا عن ألرف )ما( احملذوفة لدخول حرف اجلّر عليها.  األول: 

 برْتك هاء السكت موافقًة للرسم وباقي السبعة. اآلَخر: 

 ومن أمثلتها:  

 .43النازعات:  چی جئ حئ مئ چ   -

.5الطار :  چٿ ٿ ٿ ٹ چ   -

.1النبذ:  چٱ ٻ چ   -

.٩1البقر :  چڻ ڻ ڻ ۀچ   -

 .35النمل:  چيئ جب حبچ   -

 قال الشاطيب:  
 وفريَمْه َومرمَّْه قرْف َوَعمَّـْه لرَمـْه برَمـهْ   

 
 اَلواْدَفـْع ُمَجهِّـ  ، برُخلأٍف َعِن الَبّزّي 
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 إثبات الياء الزائد  وصال ووقفا: ثانيًا: 

 بات ياء زائد  وصال ووقفا يف سس كلمات، تفصيلها كما يلي:  انفرد البّزّي بإث

 .40إبراهيم:  چى ائ ائ چ : دعائي -1

 ورش وأبو عمرو: ُيثبتاِ الياء وصال، وحيذفانها وقفا.  

 الباقوِ: حيذفوِ الياء وصال ووقفا.  

 قال الشاطيب:  
ــهر    ــِو َهْديرـ ــى ُحلأـ ــائي يف َجَنـ  َوُدَعـ

 
 .....................................

  . 
 .6القمر:  چۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ چ : الداعي -2

 ورش وأبو عمرو: ُيثبتاِ الياء وصال، وحيذفانها وقفا.  

 الباقوِ: حيذفوِ الياء وصال ووقفا.  

 قال الشاطيب:  
.....................................

  . 
ــالَ   ــاك َجناـــى َحـ ــْدُع الـــدَّاِع َهـ  وَيـ

 
 .٩الفجر:  چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ بالوادي:  -3

 ت الياء وصاًل، وله وقفا إثبات الياء وحذفها.  قنبل: أثب

ـا    قال الصفاقسي: وكال الوجهني صحيو عن قنبل نصا وأداءا حالة الوقف، بهما قـرأُت، وبهم
 . (132)آخُذ

 ورش: أثبت الياء وصال، وحذفها وقفا.  

 الباقوِ: حيذفوِ الياء وصال ووقفا.  
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 قال الشاطيب:  
ــ   ــا َجَرياُن ــالوادي َدَن ــِر ب ــي الَفْج  ُهوفر

 
ــُبالَ   ــَق ُقْن ــالوْجَهنِي َواَف ــفر ب  ويف الوقأ

 .15الفجر:  چڱ ڱ ڱ چ : أكرم  -4 

 .16الفجر:  چہ ہ ہ چ : أهان   -5
 نافع: أثبت الياء وصاًل، وحذفها وقفا.  

 أبو عمرو: َحَذف الياء وقفا، وله وصال إثبات الياء وحذفها، واحلذف أشهر.  
 الباقوِ: حيذفوِ الياء وصال ووقفا.  

 الشاطيب:   قال
ــَدى   ــاَنِن ِإْك َهـ ــه َأهـ ــَرم  َمْعـ  وأكأـ

 
ــاِزنْي  ــْذُفهما لرلأمـ ــَداَل وَحـ ــدَّ َأْعـ  ُعـ

 َفْتُو ياء اإلفافة وجها وإسكانها وجها آخر )حال الوصل(.  ثالثًا:  

 .6الكافروِ:  چڦ ڦ چ : يف قوله
 بينما فتحها وصال نافع وهشام وحف ، وأسكنها الباقوِ.  

 قال الشاطيب:  
.....................................

  .. 
 ولي دين عن هـاٍد برُخلأـٍف َلـه احُلـالَ     

 االنفرادات التالية: رابعًا:  
 باقي السبعة اسم السور  قراء  البّزّي م

1  

 منه خلصوا جنّيا (133)فلّما استايسوا
وال تايسوا من روح اهلل إنه ال يايس 

 من روح اهلل إّلا القوم الكافروِ
 الرسل حتى إكا استايس

 أفلم يايس الذين آمنوا أِ لو

 ٨0: يوسف
 ٨7: يوسف
 110: يوسف
 31: الرعد

 ..فلما استْيَذسوا
 ..ال يْيذس ..الباقوِ: وال تْيذسوا

 حتى إكا استْيذس.
 ..أفلم يْيذس الذين

 ..هذا الوجه –أيضاا  –وللبزّي 
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 . املستوى الثاني: انفراداٌت يصاحبها حكم وويدّي

انفرادات يصاحبها ُحكٌم وويدّي َوفأق فوابط وتنبيهـات ككرُتهـا    يضّم هذا املستوى
 موفَّحة باألمثلة: 

 : (134)َتْشديُد التَّاء: أواًل

َتَفاَعَل( أفعااًل مستقبلًة؛ إْك حيُسُن معها تاء  –َشدَّد البّزّي الّتاء وْصاًل يف صيغيْت )َتَفعََّل 
، منها ثالثة عشـر موفعاا ُسبَقت حبرف مّد كّد ُأخرى مل ُترَسْم خطًّا يف واحٍد وثالثني موفعاا

 مدًّا الزماا، ورانية موافع ُسبَقت  تحرِّك، وعشر  موافع ُسبَقت بساكن صحيو.  

بينما قرأ باقي السبعة وْصاًل بتخفيف الّتاء يف هـذه املوافـع مجيعاـا، وال خـالف بـني      
 اجلميع يف االبتداء أنه بالتخفيف. 

 فهو:   أّما ما ُسبق حبرف مّد

 .267البقر :  چڻ ڻ ڻچ : ّتيّمموا -1

.103آل عمراِ:   چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ : ّتفّرقوا -2

.2املائد :   چۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئچ : ّتعاونوا -3

.20األنفال:  چگ گ گ گ ڳچ : ّتولوا -4

 .46: األنفال چٻ ٻ پ چ : ّتنازعوا -5

 .105 هود: چڭ ڭ ڭ ۇ ۇ چ : ّتكلم -6

.٨احلجر:  چڑ ک ک ک کچ : ّتنّزُل -7

.33األحزاا:  چڃ چ چ چچ : ّترّبْجَن -8

.25الصافات:  چٱ ٻ ٻ ٻ چ : ّتناصروِ -9
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 .١١احلجرات: چ مئ ىئ يئچ : ّتنابزوا -01

.١2: احلجرات چڀ ٺ چ : ّتجّسسوا -00

 .٣٨القلم:  چىئ ی ی ی ی چ : ّتخريون -01

 .١٠: عبس چڃ ڃ ڃ چ : هَّىتََّل -01

ويف نظائره؛ ألّن الساكن األول  –أْي اجتماع الساكنني  –قال السمني احلليّب: وجاز ذلك هنا 
 . (١٣4)حرُف لني

وقال الصفاقسّي: وإمنا ثبت حرف املّد يف هذا وما شابهه مـن املـدامات وي ُيَـذ ف    

ى ألّن اإلداـام طـارع علـ   ؛  چڻ  ں  ںچ چې  ىچ كما ُحذف يف حنـو:  
 . (١٣5)حرف املّد، وأما إداام الالم يف اّلذين والّدار فأصل الزم، فَِذف حرف املّد ألجله

 وأّما ما ُسبق مبتَرّ ك فهو: 

.٩٧النساء:  چڇ ڇ ڍ ڍچ : ّتوفاهم -١

.١5٣األنعام: چ ڍ ڌ ڌ ڎچ : ّتَفّرق  -2

 .  45الشعراء:  – ١١٧األعراف:  (١٣6)چڍ ڍ ڌچ : ّتَلّقُف -4، ٣

 . 222 - 22١الشعراء:  چھ ھ ھ ھچ : ّتنّزل -5

.١٣احلجرات: چ چ چ ڇ ڇچ : ّتعارفوا -6

.٨امللك: چ ہ ہ ھ ھچ : ّتمّيز -٧

   .6٩طه: (١٣٧)چڃ ڃ چ چ چچ : ّتَلّقْف -٨

 فهو:  (١٣٨)وأّما ما ُسبق بساكن صَيح
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 52التوبة:  چڳ ڳ ڳ ڳچ: ّترّبصوِ -1

 .3هود:  چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ : ّتوّلوا -2

 .57: هود چڇ ڍ ڍ ڌ چ : ّتوّلوا -3

 .15النور:  چں ڻ ڻ چ : ّتلّقونه -4

 .54النور:  چپ پ پ ڀ ڀ ڀ چ : ّتوّلوا -5

 .221الشعراء:  چہ ہ ہ ھ چ : ّتنّزُل -6

.52األحزاا:  چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ : ّتبّدل -7

 .٩املمتحنة:  چ  ڱ ڱ ڱ ں ںچ : ّتوّلوهم -٨

.14الليل:  چوئ وئ ۇئ چ : ّتلّظى -٩

 .4 – 3القدر:  چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿچ : ّتنّزل -10

ۀ چ  .143عمراِ: آل  چٹ ٹ ٹچ ُيضاف إىل املوافع السابقة موفعاِ: 

فيهما، حيث ُنقرل عنه ختفيف التاء وتشديدها، ويف كال عن البّزّي  اخُتلرَف 65الواقعة:  چہ
الوجهني يصل ميم اجلمع، مع التخفيف حركتاِ، ومع التشديد ست حركات، والتخفيف عنه 

 أشهر وأظأهر. 

 قال الشاطيب:  
ــوا   ــدِّْد تيّمم ــزِّيِّ َش ــِل للب  ويف الَوْص

 
ــ    ــه ُمْجمر ــا عن ــوفَّى يف النَِّس ــاَء ت  اَلوت

ــوا    ــه ال َتَفرَُّقــ ٍِ لــ ــرا  ويف آِل عمــ
 

ــثِّ   ــرََّ  ُمــ ــا َفَتَفــ ــاِم فيهــ  اَلواالْنَعــ
ــاوُنوا    ــاُء يف ال َتَع ــودر الّت ــد العُق  وعن

 
ــثّ     ــُف ُمـ ــا يف تَلّقـ ــْروي ثالثاـ  اَلوَيـ
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ــُرو   ــٌع وتَناَصــ ــه َأرَبــ ــّزُل عنــ  َتَنــ
 

َِ َثق ـــ     ــْو ــى ِإْك َتلّقـ ــاراا تَلّظـ  اَلَِ نـ
ــوْ    ــْي َتَوّل ــع َحْرَف ــُم م ــاَتَكّل  ا برُهودرَه

 
ــَد    ِِ وَبْعـ ــا ــا واالمتحـ  اَلويف نوِرهـ

ــاَزُعوا   ــا ثــم فيهــا تَن  يف األنفــاِل أْيضا
 

ــدَّ   ِْ َتَب ــْع أ ــرَّْجَن يف األحــَزاا َم  اَلَتَب
ــْل َهــْل َتَربَُّصــو   ويف الّتوَبــةر الَغــرَّاءر ُق

 
 اَلوَجْمُع الّسـاكرنْين ُهَنـا اْنجـ   ، َِ َعْنه 

 ْرَف َتَخيَّـــروَتمّيــُز َيــْرِوي ُثــمَّ َحــ     
 

 اَلَِ َعْنــه َتَلهَّــى قْبَلــه اهلــاَء َوصَّــ     
ــارُفوا   ــاُء يف لرَتَعـ ــراتر التَّـ  ويف احلُجـ

 
ــَد َو  ــ   اَلوَبْع ــهر َج ــن َقْبل ِِ م ــا  اَلَحْرَف

ــو     ــَع َتَفكَُّه ــذري َم َِ الَّ ــْو ــُتْم َتمّن  وُكن
 

 اَلَفــافأَهْم ُمَحصِّــ، َِ َعْنــه َعَلــى َوْجَهــْيِن 
 : (140)مز  املفرد تسهيل اهلثانيًا:  

وجهـاِ   220البقر : چ ٹ ٹ ڤ ڤچ  يف قوله چ ڤچ  للبّزّي يف همز 
 .وصاًل ووقًفا

التسهيل، لدخول اهلمز  على حرف من حروف احللأق، وهو مقـدَّم يف األداء؛ ألنـه   أحدهما: 
 مذهب اجلمهور عنه، ومحز  يوافقه إكا وقف عليها.  

 . التحقيق على األصل، كباقي السبعةاآلخر: 

 قال الشاطيب:  
ــَذْعنتُكْم بـــاخُللأفر أْحمـــُد َســـهَّاَل  ...................................    َلـ

 املستوى الثالث: انفراداِ يصاحبهما حكٌم وويدّي وتغي ٌر يف املقاطع الصوتية نوعاا وعدداا.  
 باقي السبعة اسم السور  قراء  البّزّي م

 16: حممد (141)ماكا قال َأنرًفا  1
 –أيضاا–وللبّزي . ماكا قال آنرًفا

 .هذا الوجه

 27: النحل الذين كنتم تشاقوِ فيهم( 142)أين ُشَركاَي  2
 أين ُشَركائَي الذين. وللبّزّي 

 ..هذا الوجه -أيضاا –
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 : يرتتب على اختالف األداء القرآني هنا أمراِ

 . نوع املقاطع الصوتية -1
 ول يف الكلمة قصرياا مفتوحاا )َأ(.  ففي قراء  البّزّي )َأنرًفا( يكوِ املقطع األ -
 ويف قراء  باقي السبعة )آنًفا( يكوِ املقطع األول يف الكلمة متوسًطا مفتوحاا )َءا(.   -
 ويف قراء  البّزّي )شركاَي( تكوِ مقاطع الكلمة:   -

 .قصري مفتوح )َي(+ متوسط مفتوح )َكا( + َر(  –وصاًل، قصرياِ مفتوحاِ )ُش 
 طويل مغلق )َكاْي(. + َر(  –اِ )ُش ووقًفا، قصرياِ مفتوح

 ويف قراء  باقي السبعة )ُشَرَكائرَي( تكوِ مقاطع الكلمة:  -
 َي(.   –قصرياِ مفتوحاِ )ءر + متوسط مفتوح )َكا( + َر(  –وصاًل، قصرياِ مفتوحاِ )ُش 

 ئري(.  –متوسطاِ مفتوحاِ )َكا + َر(  –ووقًفا، قصرياِ مفتوحاِ )ُش 

 تمّثل يف:  وجود ُحكم وويدّي ي -2
 يف قراء  البّزّي )َأنرًفا(.  –وصاًل أو وقًفا  –القصر  -
يف قراء  باقي السبعة )آنًفا(، وال خيفى ما لورش مـن   -وصاًل أو وقًفا -املّد الطبيعي  -

 تثليث البدل.  
 يف قراء  البّزّي )ُشَرَكاَي(، واملّد العارض للسكوِ وقًفا.   –وصاًل  –املّد الطبيعّي  -
يف قراء  السبعة )ُشَركائري(، وال خيفى مـا لـورش مـن     –وصاًل أو وقًفا  –ل املّد املتص -

 تثليث البدل.  

املستوى الرابع: انفراٌد يصاحبه تغي ٌر يف املقاطع الصوتية وُحكٌم وويدّي وتغي ر يف موفـع الوقـف   
 واالبتداء: 

 ڱک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱچ : كّثله قوله تعاىل

 . (143)چڱ ڱ ں ں
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 فقالوا: كاف.   چڱچ علىالوقف  (144)ككر القراء حيث
 تفصيل كلد على النحو اآلتي: 

يف قراء  العاّمة عدا راويـْي ابـن كـثري بـالرفع والتنـوين       چڱچعلى جيوز الوقف 

خـرباا ملبتـدإ مضـمر، والتقـدير: هـذه، أو تلـد ظلمـات،         چڱچ باحتساا (145)فيهما

 .  چڳ  ڳ چاجلملة مبتدأ مؤخر، خربه املقدَّم شبه  چڱچ

 من طريقني:   چ ڱچعلى وكتنع الوقف 
عن ابن كثري برفع )سـحاُا( دوِ تنـوين، وتنـوين )ظلمـاٍت( بـاجلر       (146)يف قراء  الَبّزيأحدهما: 

 .  (147)باحتساا )ظلماٍت( مضاًفا إليه، وهي إّما إفافة بيانية أو من إفافة السبب إىل املسبَّب

بـالرفع، وتنـوين )ظلمـاٍت( بـاجلّر      چ ڱ چ يف قراء  ُقْنبـل عـن ابـن كـثري بتـوين     اآلخر: 
 . (14٨)باحتساا )ظلماٍت( بداًل من )ظلماٍت( الواقعة يف َصّدر اآلية

 ُحكم وويدي ، يتمّثل يف:  –على حنو ما سبق  –يتبع تغيَّر موفع الوقف واالبتداء 
 عند وصل )سحاا(  ا بعدها.   -يف قراء  ريري البّزّي –اإلخفاء املصحوا بغنة مفخمة  -
 قلقلة الباء يف )سحاا( عند الوقف عليها.   -

 كما يتبعه تغي ٌر يف املقاطع الصوتية نوعاا وعدداا.  
 ففي قراء  البّزّي: وصاًل فقط، تكوِ مقاطع الكلمة ثالثة: 

 قصري مفتوح )َس(، متوسط مفتوح )َحا(، قصري مفتوح )ُا(. 
 : ويف قراء  باقي السبعة: وصاًل، تكوِ مقاطع الكلمة ثالثة

 قصري مفتوح )َس(، متوسط مفتوح )َحا(، متوسط مغلق )ُبْن(. 

 ووقًفا، تكوِ الكلمة مقطعني: قصري مفتوح )َس(، طويل مغلق )َحاْا(. 
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 .  انفرادات ُقْنُبــل: املبحث الثالث

 جاءت انفرادات ُقنبل يف ثالثة مستويات: 

 ة نوعاا وعدداااملستوى األول: انفراداٌت يصاحبها تغي ر يف املقاطع الصوتّي

يستطيع القارئ الكريم أِ يتبّين نوع املقاطع الصوتية وعددها يف انفـرادات هـذا املسـتوى    
 ( من هذا البحث.  7ثالثًا( متى طبَّق ما مّت إيضاحه يف املقاطع الصوتية )ص  –ثانيًا  –)أواًل 

 -10٩ء النسا -66آل عمراِ  چڱ چ لفظ يف  (14٩)َحْذُف األلف وحتقيق اهلمز : أواًل
 وباقي السبعة يف هذه اللفظة على النحو اآلتي:  3٨حممد 

ورش: َحَذَف األلف بعد اهلاء، وله يف اهلمز  وجهاِ: التسهيل واإلبدال، ومـع اإلبـدال مـدٌّ    
 مشَبع اللتقاء الساكنني. 

 قالوِ وأبو عمرو: أثبتا األلف بعد اهلاء، وسهَّال اهلمز .  

 اء، وحقّقوا اهلمز .  الباقوِ: أثبتوا األلف بعد اهل

 قال الشاطيب:  
 َواَل َألرــٌف يف هــا هــذنُتْم زكــا َجنــا

 
 اَلوَكْم ُمْبدرٍل َج، وَسهِّْل َأَخا َحْمٍد 

 إثبات الياء الزائد  وصال ووقفا: : ثانيًا 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ  انفرد قنبل بإثبات ياء زائد  وصال ووقفا يف قوله تعاىل

عل املعتل جمرى الصحيو ببقاء حرف إجراءا للف ٩0: يوسف چں ں ڻ ڻ ڻ 
، قال أبو عمرو: وإثبات الياء مع حرف (150)العلة واالكتفاء بالسكوِ املقّدر عليه مع اجلازم

 اجلزم يف كلد وحنوه لغٌة، وأنشد: 
 أمل يذتيــــــد واألنبــــــاُء تنمــــــي

 
  ــــا القــــت َلبــــوِ بــــ  زيــــاد 
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 بينما قرأ الباقوِ حبذف الياء يف احلالني.  

 :  قال الشاطيب
ــا  ... ............ ــي َزَكـ ــْن يّتقـ  وَمـ
 

ــالَ    ــحيِو ُمَعلَّ ــى كالصَّ ــَف َواَف  بُيوُس
 االنفرادات اآلتية: ثالثًا:  

 باقي السبعة اسم السور  قراء  ُقنبل م

1  
 بنبٍإ يقني (151)وجئتد من َسَبذأ

 ...لقد كاِ لَسبذأ يف
 23: النمل
 15: سبذ

 .وجئتد من َسَبَذ: أبو عمرو والبزي
 ..ن َسَبٍإوجئتد م: الباقوِ

 ..لقد كاِ لسبَذ يف: أبو عمرو والبزي
 ..لقد كاِ لَسَبٍإ يف: الباقوِ

2  
 (152)وكشفت عن سذأقيها

 فطفق مسحاا بالس ْؤ  واألعنا 
 ُسُؤوقه/ فاستوى على ُسْؤقه

 44: النمل
 33: ص

 2٩: الفتو

 وكشفت عن ساقيها
 ولقنبل بالس ُؤو ، فطفق مسحاا بالس و 

 .فاستوى على سوقه

 17: لقماِ أقِم الصال  (153)يا ُبَنْي  3
 .يا ُبَنيَّ أقم الصال : البّزّي وحف 

 .يا ُبَنيِّ أقم الصال : الباقوِ
 وهو الوجه الثاني لقنبل. أِ َرآه استغنى 7: العلق (154)أِ َرَأه استغنى  4

 موفـع الوقـف   املستوى الثاني: انفراٌد يصاحبه تغي ٌر يف املقاطع الصوتية وُحكٌم وويدّي وتغي ر يف
 . واالبتداء

 ڱک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱچ : كّثله قوله تعاىل

 .٤٠النور:  (155)چڱ ڱ ں ں 

 . املستوى الثالث: انفراداٌت ال يصاحبها شيٌء مما تقدَّم
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ال َأثر النفراداتر هذا املستوى يف األداء القرآنّي رريـم مـا فيهـا مـن تغي ـر صـوتّي أو       
ِّ هذ ه االنفرادات تشري إىل اختالف اللهجات، أو ترادف الكلمـات، أو  تبديل صوتّي، ريري أ

 تغّير التوجيه الداللي، أو اختالف الصيغة الصرفية، وهذه أمثلتها:  
  .(156)إبدال همز  االستفهام واوا حال الوصل: أواًل

 ينفرد قنبل بإبدال همز  االستفهام واواا حال الوصل يف موفعني:  

ِّ فيهـا ثـال  همـزات:     ١٢٣األعـراف:   چڀ ڀڀ ڀ چ: قوله تعـاىل األول:  إْك إ
األوىل لالستفهام، والثانية همز  أفعل، والثالثة فاء الكلمة )َأمرَن(، وهذه األخري  أبدهلا القرَّاء 

 ، أما األوىل والثانية فهم على النحو اآلتي:  (157)السبعة ألًفا
انية دوِ إدخال بينهما، حـال الوصـل   ُقْنُبل: ُيبدل األوىل واواا ألجل الضمة قبلها، ويسهِّل الث

 وإكا ابتدأ حقق األوىل وَسّهل الثانية دوِ إدخال.  
 حف : ُيسقرط همز  االستفهام وحيقق الثانية. 

 نافع والبّزّي وأبو عمرو وابن عامر: حيققوِ اهلمز  األوىل ويسهِّلوِ الثانية.  
 شعبة ومحز  والكسائي: حيققوِ اهلمزتني.  

ِّ فيها همزتني: األوىل ، ١٦ - ١٥امللد:  چڦ ڄ ڄ ڄ چ : ىلقوله تعاالثاني:  إْك إ
 لالستفهام، والثانية فاء الكلمة )َأمرن(، والقّراء فيها على النحو اآلتي: 

ُقنبل: ُيبدرل األوىل واواا ألجل الضمة قبلها وُيسّهل الثانية دوِ إدخال بينهما، حـال الوصـل،   
 ة دوِ إدخال.  وإكا ابتدأ حّقق األوىل وسّهل الثاني

 ورش والبّزّي: حيققاِ األوىل ويسّهالِ الثانية دوِ إدخال )وصاًل أو ابتداءا(

 ورش: حتقيق األوىل وإبدال الثانية ألًفا. دوِ إدخال )وصاًل أو ابتداءا(.  

قالوِ وأبو عمرو وهشام: حتقيق األوىل وتسهيل الثانية مع إدخـال ألـف بينهمـا )وصـاًل أو     
 ابتداءا(.  
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 حتقيق اهلمزتني مع إدخال ألف بينهما )وصاًل أو ابتداءا(.   هشام:

 الباقوِ: حيققوِ اهلمزتني دوِ إدخال ألف بينهما )وصاًل أو ابتداءا(.  

 قال الشاطيب:  
ــا    ــَعرا بره ــَرافر والش  ــَه ويف اأَلْع  َوَط

 
 ءآمنـــــُتْم لرُكـــــلِّ ثالثـــــًا َأْبـــــدراَل 

ٍِ ُصـــحبٌة، ولرُقْنبرـــلٍ      وَحّقـــَق ثـــا
 

ــقاطر  ــبِّاَلبإســـ ــه ُتُقـــ  هر اأُلوىل بطـــ
 ويف كل هـــا َحفأـــٌ ، وَأْبـــَدل ُقْنُبـــٌل 

 
 ُموصرـالَ  يف األعرافر منها الـواَو وامُللأـدر   

 االنفرادات التالية: ثانيًا:  
 باقي السبعة اسم السور  قراء  ُقنبل م

1  
. املستقيم (15٨)اهدنا السِّراط

 الذين( 15٩)سراط

 7، 6: الفاحتة
معّرًفا  وحيث وقع منّكراا أو

 .باإلفافة أو حمّلى بذل

. اهدنا الصـراط املستقيم
 (160)صراط الذين

 (161)هو الذي جعل الشمس فرئاءا  2
 4٨ :األنبياء – 5: يونس

 71 :القص 
هو الذي جعل الشمس 

 فرَياءا
 ...ليذيقهم بعض الذي 41 :الروم بعض الذي عملوا (162)لنذيقهم  3
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 اخلــامتة

تتم الصاحلات، وأرجو أِ يكـوِ هـذا البحـث منهـا.      احلمد؛ فبنعمته -وحده  -هلل 
 والصال  والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.  

 أهم نتائج هذا البحث:   -يف رأيي  -هذه فوبعُد: 
   :اإلسهام يف تيسري القراءات القرآنية على الفئات املستهدفة منه، وهي 

باإلفافة إىل من يـتعلم القـرآِ ولـو     املتخصصوِ يف علم القراءات )أساتذً  وطالباا( -
 برواية أو بروايتني، خاصاة طالبنا يف معهد تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.  

 املتخصصوِ يف اللغة العربية، خاصًة النحو والصرف.   -
 املتخصصوِ يف علم التفسري؛ إك ال ختلو أمَّهات ُكُتب التفسري من القراءات القرآنية.   -
إثـراءا   –يف الكلمـات الفرشـية خاصـة     –قد حيتاج اخلطيب إىل القراءات اخلطباء؛ إك  -

 ملادته اليت يقدمها ملستمعيه. 
ليسـتويف   –يف الكلمـات الفرشـية خاصـة     –الفقهاء؛ إك قد حيتاج الفقيه إىل القراءات  -

 األحكام الفقهية. 
      ّأو التغي ـر   ال ختلو انفرادات قارئ أو راٍو من فـرو  صـوتية تتمثـل يف التبـديل الصـوتي

 الصوتّي، وقد بيَّنت يف مقدمة هذا البحث املراد بكل منهما، موفَّحاا باألمثلة.  
   :الفرو  الصوتية املشار إليها قد يكوِ هلا أثٌر يف األداء القرآني وصاًل وقًفا، يتمّثل يف 

 .  إخل.. بعض أحكام التجويد، مثل: متكني املّد وصلة هاء الكناية واإلدريام واإلظهار. -

ی ی ی جئ چ : تغّير املقاطع الصوتية نوعاا وعدداا، وصاًل ووقًفا كمـا يف قولـه تعـاىل    -

حيث قرأ ابن كثري )َيَخْف( فتصري الكلمة مقطعني: قصـري مفتـوح   . ١١٢طه:  چحئ
 متوسط مغلق )َخْف(، بينما قرأها باقي السبعة )َيَخاُف( فتصري املقاطع:  + )َيـ( 

 قصري مفتوح )ُف(. + سط مفتوح )َخا( متو+ وصاًل، قصري مفتوح )َي( 
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 طويل مغلق )َخاْف(. + ووقًفا، قصري مفتوح )َي( 

ک ک ک ک گ گ گ چ : تغّير موفع الوقف واالبتداء، كما يف قوله تعاىل -

. حيث كتنع ٤٠: النور چڱ ڱ ں ں  ڱگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ
لماٍت( الوقف على )سحاا( يف قراء  البّزّي برفع )سحاُا( دوِ تنوين، وتنوين )ُظ

باجلّر، كما كتنع الوقف يف قراء  ُقْنُبل بتنوين )سحاٌا( بالرفع، وتنوين )ُظلماٍت( 
 باجلّر، بداًل من )ُظلماٍت( الواقعة يف َصْدر اآلية. 

بينما جيوز الوقف على )سحاا( يف قراء  باقي السبعة بالرفع والتنـوين يف )سـحاٌا   
 ضمر.  ُظلماٌت( باحتساا )ُظلماٌت( خرباا ملبتدأ م

      ِّ الفرو  الصوتية املشار إليها قد ال يكوِ هلا أثٌر يف األداء القرآنـي وصـاًل وقًفـا، ريـري أ
 هذه االنفرادات تشري إىل: 

شرـواظ( )ينظـر    –ألرْتنـاهم   –َهْيـُت   –اختالف اللهجات، كما يف الكلمات )َجْبريل   -
 اختالف القراء فيها داخل البحث(. 

. حيـُث  ٦٠الواقعـة:   چڇ ڇ ڇ ڇچ : تعـاىل  ترادف الكلمات، كما يف قوله  -
قرأ ابن كثري )َقَدْرنا( بتخفيف الدال، بينما قرأها باقي السبعة )قدَّرنا( بتشديد الـدال،  

 وهما لغتاِ  عناى واحد يف التقدير الذي هو القضاء.  

ڇ ڇ ڇ ڇ چ : دالالت معنوية ُيْسِهم السـيا  يف إيضـاحها، كمـا يف قولـه تعـاىل      -

. حيث قرأ ابـن كـثري )آيـة( بـاإلفراد؛ إشـارً  إىل      ٧ يوسف: چڍ ڍ ڌ
 عرَظمرها، بينما قرأ باقي السبعة )آيات( باجلمع؛ داللة على تعّدد املواقف والعرَبر.  

 چڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ : فوابط صرفية ُيَبيُِّنهـا التحليـل، كمـا يف قولـه تعـاىل      -

قـراء  . )ينظر اختالف ال١٣لقماِ: چ ڤ ڤ ڦ ڦچ : . وقوله تعاىل٧٧الكهف: 
 (. 52، 44 هامشفيهما وحتليلهما 
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. ٣٧البقـر :  چی ی جئ حئ مئ چ : تغّير التوجيه اإلعرابي، كما يف قولـه تعـاىل   -
حيث قرأ ابن كثري )آدَم(، مفعواًل به مقدماا، و )كلماٌت( فاعاًل مؤخراا، بينما قرأ باقي 

ُه قبـل منصـوبره،   السبعة )آدُم( فاعاًل، و )كلماٍت( مفعواًل به، إْك ولـَي الفعـَل مرفوُعـ   
 موافقًة لألصل.  

  التبديل الصوتي( اجتهـاٌد مـ ، فـإِ أُك أصـبت      –استخدام مصطلحْي )التغي ر الصوتي
وتيسريه، وهو رجائي يف كل حلظة، وإِ تكن األخـرى فحسـيب    –تعاىل  –فهو توفيق اهلل 

 أني اجتهدت الصاا النية والعمل.  
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 اهلوامـش والتعليقـات:

 -باركهـا اهلل  –ُقبرلت للنشر يف جملة تبياِ للدراسـات القرآنيـة   « انفرادات اإلمام نافع وراوييه»( احللقة األوىل بعنواِ: 1)
 م. 2017يف منتصف  –بإكِ اهلل  –، وسيتّم إخراُجه 2٨يف عددها رقم 

هــ، ولقـي بهـا مـن     45( اإلمام ابن كثري هو أبو معبد عبد اهلل بن كثري املكّي، َمْوىل عمرو بن علقمة، ُولرَد  كـة عـام   2)
الصحابة عبد اهلل بن الزبري وأبا أيوا األنصاري وأنس بن مالـد وريريهـم، فهـو مـن التـابعني، أصـله مـن أبنـاء         

سائب املخزومي الصحابي، وعلى ُأبّي وعلى جماهد بن جـبري، وعلـى دربـاس مـوىل     فارس، قرأ على عبد اهلل بن ال
 هـ أيام هشام بن عبد امللد بن مرواِ. 120ابن عباس، أمَّ الناس  كة، ومات بها سنة 

راويه األّول البّزي، وهو أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن القاسم بن نافع بن أبي بـّز ، ُولرـد  كـة عـام      -
هـ، أخذ القراء  عن إمساعيل الُقسط وشربل بن عّباد عن ابن كثري، أّكِ يف املسـجد احلـرام أربعـني عاماـا،     170

 هـ. 255هـ أو 250توّفي سنة 
ـ أخـذ القـراء  عـن    1٩5راويه الثاني قُنْبل، وهو أبو عمر حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن خالد بن سعيد، وُلردَ  كة عام  - ه

 هـ.  2٩1 ، تويف سنةمكة، انتهى إليه اإلقراء يف ومعروف عن ابن كثريإمساعيل عن شبل أبي اإلخريط عن  أمحد القواس عن
ــُه       ومكـــــــُة عبـــــــُد اهلل فيهـــــــا ُمَقاُمـــــ

  
هــــو ابـــــُن كــــثرٍي كـــــاثُر القــــْوِم ُمْعـــــَتالَ    

ــزِّيْ          ــُد البــــ ــدٌ  َرَوى أمحــــ ــه وحممــــ لــــ
  

ــُبالَ   علــــــى َســــــنٍد وْهــــــو امللقَّــــــُب ُقْنــــ
 – 17الـوايف   –بعـدها    وما  3٩ما انفرد به كل من القراء السبعة  -120/ 1النشر  – 126املفردات السبع  ينظر:   

 . 220صفحات يف علوم القراءات  – 2٩تقريب املعاني 
 . 322/ 1( القاموس احمليط 3)

 . 37٩/ 4( معجم منت اللغة 4)

 . 331/ 3( لساِ العرا 5)
صـفحات يف علـوم   – 472/ 1معجـم ألفـاظ القـرآِ     – 265/ 11لساِ العرا  – 1٩7/ 3( ينظر: معاني القرآِ 6)

 . 12املبتكر املفيد يف علم التجويد  – 152القراءات 
 . 20٩/ 1( النشر يف القراءات العشر 7)

 . 123( علم اللغة ٨)

.٧٠النمل:  چھ ھ ے ےچ ـ  ١٢٧النحل:  چېئ ىئ ىئ ىئ چ : ( يف قوله٩)

.٣الشورى:  چڀ ٻ پ پ پ پ ڀ چ : ( يف قوله10)
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.٣٧البقر :  چی چ : ( يف قوله11)

.٩٥الكهف:  چېئ ىئ ىئ ىئ ی ی چ : ( يف قوله12)

 . ٦٠الواقعة:  چڇ ڇ ڇ ڇ چ : ( يف قوله13)

. 52ـ الروم:  ٨٠النمل:  چڤ ڦ ڦ ڦ چ : ( يف قوله14)

 . ٥٦يوسف: چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎچ : ( يف قوله15)
 تالف القّراء وانفراداتهم يف اجلانب الفقهّي والعقدّي.  ( رّكزت هذه الدراسة على بياِ أثر اخ16)

 ( إليد هذا اجلدول لبياِ املراد من الرموز الوارد  يف منت الشاطبية.  17)

 الرمز احلريف الرمز الكلمي
 ما دل على أكثر من قارئ الثاني: ما دل على أكثر من فرد األول: ما دل على فرد قارئ أو راو

 أبج

 نافع أ

 ثخذ

  
 كوفني: لل

 عاصم ومحز  والكسائي
 صحبة

شعبة ومحز  
 والكسائي

 صحاا لألئمة الستة ما عدا نافعًا خ قالوِ ا
حف  ومحز  

 والكسائي

 نافع وابن عامر عم ابن عامر، والكوفييوِ ك ورش ج

 دهز

 ابن كثري د

 ظعش

 مسا ابن كثري والكوفيوِ ظ
 نافع وابن كثري 

 وأبو عمرو

 ابن كثري وأبو عمرو حق عمرو والكوفيوِأبو  غ البزي هـ

 نفر محز  والكسائي ش قنبل ز
ابن كثري وأبو عمر 

 وابن عامر

 حطى

 نافع وابن كثري حرْرمرّي    أبو عمرو ح

 نافع والكوفيني حصن    الدوري ط

      السوسي ى

      ابن عامر ك كلم
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      هشام ل

      ابن ككواِ م

 نصع
      عاصم ِ

      شعبة ص

      حف  ع

 فضق
      محز  ف

      خلف ض

      خالد  

 رست
      الكسائي ر

      الليث س

      حف  الدوري ت
 

 . 1٨٨( يف الدرس الصوتي 1٨)

 . 176( أصوات اللغة العربية 1٩)

 . 106( علم اللغة العام 20)

 . ٩6( األصوات اللغوية 21)

 . 133التشكيل الصوتي يف اللغة العربية  – 1٩7، 1٩6 ( يف الدرس الصوتي22)

املـدخل إىل علـم اللغـة     – 30٨دراسـة الصـوت اللغـوي     – 47مدخل إىل علـم اللغـة    – ٩7( األصوات اللغوية 23)
 . 102ومناهج البحث 

 . 43ظواهر قرآنية  – 47( مدخل إىل علم اللغة 24)

 . ٩6( األصوات اللغوية 25)

 . 357( رييث النفع 26)

 . 64اإلسترب   – 275النفحات اإلهلية  – 146( سراج القارئ 27)

تقريـب   – 302النفحات اإلهلية  - 105البدور الزاهر   – 217الوايف  – 14٨رييث النفع  – 116( سراج القارئ 2٨)
 . 71انفرادات اإلمام نافع  -324املعاني 

 ( محز  إكا وقف وافق ابن كثري، فتكوِ مقاطع الكلمة مثله. 2٩)
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( َوجررِبيــــَل فــــْتُو اجلــــيِم والــــرَّا وَبْعــــدها30)
  

 

ــَزً   ــى همــــ ــوَرً  َوَعــــ ــْحَبٌة ِواَل مكســــ ُصــــ
ــعَبةٌ               ــذرُف ُشــ ــاَء حيــ ــى واليــ ــُث أَتــ حبيــ

  
ومّكــــــي ُهْم يف اجلرــــــيِم بــــــالفْتِو ُوك ــــــالَ    

   

(31)................................................
 

ـــرُ    ــائرْن َكْســـ ــدِّ كـــ ــْع َمـــ ــه َدال وَمـــ همزترـــ
وال يــــــاَء مكســــــوراا وقاَتــــــل بعــــــَدُه         

  
ُيَمـــــد  وفـــــْتُو الضـــــمِّ والكْســــــِر ُكو ِوالَ    

   

 . ٨الطال   – 13حممد  – 60العنكبوت  – 4٨، 45احلج  – 105( يوسف 32)

ملصـحف الشــريف   كائْن: األلفاظ الثالثة  عنى واحد، وإمنا اختَلف رمسها فقط، ومل ُترَسـم يف ا  –كذّيْن  –]كذّي  
إال بالنوِ، وهي  عنى كم اخلربية، تدّل على التكـثري، وتوافقهـا يف اإلبهـام واالفتقـار إىل التمييـز، والبنـاء علـى        

 . 453، 452، الشوارد النحوية: 506/ 1السكوِ، ولزوم أِ تكوِ يف صدر الكالم[. ينظر: حاشية الدسوقي 

ة، قال السمني بعَد أِ كَكَر اختالف النحا  يف تركيبها وأصـلها  واخُتلرف يف كْوِ هذه اللفظة بسيطة أم مركب
ِّ  »ووزنها:  ِّ آخرها نوِ هي من نفس الكلمة ال تنـويٌن؛ أل ِّ )كذّيْن( كلمة بسيطة ريري مركبة، وأ واختار الشيخ أ

هـذه   هذه الدعاوى املتقدمة ال يقوم عليها دليل، والشيخ َسـَلد يف كلـد الطريـق األسـهل، والنحويـوِ ككـروا      
 (. 227/ 2)الدر املصوِ «. األشياء حمافظة على أصوهلم

والبصرّي يقف عليها بالياء؛ تنبيهاا على األصل؛ ألنها مركبة من كاف التشبيه وأيٍّ املنّونة، وُحذرَف التنـوين  
 للوقف، وباقي السبعة يقفوِ بالنوِ اتباعاا للرسم، وإشار  إىل أنها كلمة برأسها، كما سبق بيانه.  

 زائد .   –حينئٍذ  –كا وقف عليها محز  فله حتقيق اهلمز  وتسهيلها؛ لكونها مركبة، والكاف وإ

 –وأرى احتساا )كذيِّْن( بسيطة، ملا سبق كركُره، وألِ السيا  يدل على التكثري ال التشبيه، ويكـوِ حلمـز    
 – 1٨3رييـث النفـع    – 130 سراج القارئ -145تسهيل اهلمز  فقط. )ينظر: املفردات السبع  –إكا وقف عليها 

 (. 253النفحات اإلهلية  – 172/ 1البدور الزاهر   -1٨1الوايف 
 

ــذي .......................................(33) وال
  

ــزَّالَ    ِْ ينــــ ــى أ ــّي علــــ ــام للمكــــ يف األْنعــــ
  

 

 
 

 

(34)............................................... 
 

ــَثقَّالَ     ــرِّك ُمـــ ــاِ َحـــ ــع الفرقـــ ــْيقا مـــ وَفـــ
ــ           ـــٍر سرـ ــا  بكْسـ ــا ُهَنـ ــّي، وَرا َحِرجاـ َوى املّكـ

  
ــالَ   ــَفا وتوسَّـــ ــٌف َصـــ ـــِرها ألرـــ ــى كْســـ علـــ

ــد ه            ــاكٌن ُدم، ومـــ ــفٌّ ســـ ــَعُد خرـــ وَيْصـــ
  

ــني َداَوَم َصـــــْنَدال     ــّف العـــ ــحيو. وخرـــ صـــ
   

ــَدا  ...........(35) ــّريَو وحَّــــــــــ والــــــــــ
  

ــالَ    ـــريعةر َوصَّـــ ــا والشـــ ــفر َمْعهـــ ويف الكْهـــ
  

ويف الفرقـــــــــــاِ زاكيــــــــــــهر َهلَّـــــــــــاَل  ...............................................       
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ـــراا ............ وُنْشــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــلِّ ُكل ـــــــالَ     ُِ الضَّـــــــمِّ يف الُكـــــ ــُكو ُســـــ
ــمٌ     ــاٍف، وعاصرــ ــمِّ شــ ــْتُو الضَّــ ِِ َفــ ــو ويف الن ــ

  
ــُه   ــاء َرَوى ُنوَنـــــ ــٌة بالبـــــ ــَفاَلاُنقأَطـــــ ْســـــ

   

ــا    36) ــىا وه ــل  حرم ــفر ظر ــف  الكْه ــذلأِن خر ( وتْس
  

 

ــنُ   ــا رُيْصـــ ــه َدالَ  ُهَنـــ ــا ُنوَنـــ ــَتْو ُهَنـــ ُه، وافـــ
   

(37)...............................................
. 

 
 

َوُوحِّــــــــَد للمّكــــــــّي آيــــــــاٌت الــــــــِواَل 
   

(3٨)...............................................
...... 

ــّوالَ    ــٍن تطـــ ــاء حرْصـــ ــْب يـــ ــْع ونلَعـــ ونرَتـــ
ــني كو حر               ـــسِر يف العـ ُِ الكـ ــكو ــْع سـ ــىويرَتـ ماـ

  
 .....................................................

. 

 

تنبيه: ككر ابن القاصو لقنبل وجها آخر، وهو إثبات الياء بعد عني )نرتع( يف احلالني، بينما أشار الصفاقســي إىل  
 . 255رييث النفع  – 255أِ ابن جماهد مل يرِو إال احلذف كالبزي. ينظر: سراج القارئ 

بكْســــٍر َأْصـــُل ُكفأـــٍؤ، وهمـــُزهُ    ( وَهْيـــَت3٩)
  

 
 

ــُه َدالَ      ــَوا ُخلأُفـــ ــا لرـــ ــم  الّتـــ ٌِ، وَفـــ ــا لرَســـ
   

َوُرْد ...........................................(40)
  

 
 
 

ــاَل  ــالوا أئرّنـــــــد َدريأَفـــــ باالْخبـــــــاِر يف قـــــ
   

ــا 41) ــا ُســـــك َرْت َدَنـــ ــٌف ِإْك منـــ ( َوُراَّ خفيـــ
  

 
 

 ................................................... 
 

ـــُرو  42) ُِ ُتَبشِّــــ ــو ــّي نــــ ــَل للمك ــــ ( وُثق ــــ
  

 
 

ــْذُف َأوَّاَل  َِ، واكسرــــــْرُه حرْرمريَّـــــا، ومـــــا احلـــ
   

ــد خر 43) ــالفْتِو والتحريــ ــ( وبــ ــوٌَّاطأــ ًذ ُمَصــ
  

 
 

وحرَّكـــــــُه املّكــــــــّي وَمــــــــدَّ وَجّمــــــــالَ  
   

(44)...............................................
. 

 
 
 

ــ  ــالَ َتخرــ ــاَء ُدْم ُحــ ـــر اخلــ ــْف واكسرــ ْذت َفَخف ــ
ُيلحظ: يبدو املستوى الصوتي يف إظهار ابن كثري وحف  الّذال الساكنة بعدها تاُء خطاا، بينما   

 أدرَيمها الباقوِ. 
باقوِ: اّتــخَذ  ويتضو املستوى البنيوي يف قراء  املكّي والبصرّي: َتخرَذ، ثالثيا جمّرداا، من باا: َفِهَم َيفأَهم، بينما قرأ ال

 بوزِ: افتعل )ثالثيا مزيداا باأللف والتاء(.  

 «.  والفعل هنا على القراءتني متعدٍّ لواحد؛ ألنه  عنى الَكْسب»قال السمني احلليب: 

 . 465، وينظر: النفحات اإلهلية 476/ 4ينظر: الدر املصوِ 
ــفْ   45) ــال خَيـ ــِزْم فـ ــّي واْجـ ـــِر للمّكـ ( وبالَقْصـ

  

 
 
 

  .................................................... 
 

ــْل .........................................(46) وُق
  

 

َأَوَلــــــــــْم اَل َواَو َداِريــــــــــه َوصَّــــــــــالَ   
   

ــا  47) ــاَل َداِرياـــ ــْد ويف َســـ ــاترِهم َوحِّـــ ( َأَماَنـــ
  

 
 
 

 .....................................................
.  
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ــٌة ......................................(4٨) َوَرأأَفــ
  

 
 

...................................ملّكـــْيُيَحرُِّكـــُه ا 
   

ــا 4٩) ــًة رفاـــ ــمَُّه ُحجَّـــ ـــْر َفـــ ( َوُدرِّيٌّ اكأسرـــ
  

 
 

ــالَ    ــْحَبُتُه َحـــــ ــِز ُصـــــ ــدِّهر واهلْمـــــ ويف َمـــــ
وُيوَقـــــُد الــــــ .............................          

  
ــالَ     ــقٌّ َتَفعَّـــ ــْرعاا وَحـــ ــْف َشـــ ــُث صرـــ ُمَؤنَّـــ

   

وُقــْل .........................................(50)
  

 

ــ   اَلَقـــــاَل موَســـــى واْحـــــذرفر الـــــَواَو ُدْخُلـــ
   

ــا  ....................................(51) ــْتُو ي َوَف
  

 

ُبَنـــــيَّ هنـــــا َنـــــٌ ، ويف الُكـــــلِّ ُعـــــوِّالَ     
ــدُ           ــه أمحـــــ ٍِ ُيواليـــــ ــا ــَر ُلقمـــــ وآخرـــــ

  
ــْيُخُه اال  ــّكَنُه َزاٍك، وَشــــــــــــ وَّاَلوَســــــــــــ

   

يف كونها يـاء أصـلية   ( أصلها: ُبَنْييري، بثال  ياءات: األوىَل للتصغري، والثانية الم كلمة )ابن( اليت اختَلف أهل اللغة 52)
 أو مبدلة من واو، والثالثة ياء املتكلم.  

َحْسـَرَتى. ثم حـذف   –من قرأ )ُبَنيَّ( أدرَيَم ياء التصغري يف الم الكلمة، وَقَلب ياء املتكلم ألًفا، كما يف حنو: أَسَفى  
 األلف ختفيفا اجتزاء عنها بالفتحة.  

 الكلمة، وَحَذف ياء املتكلم لتوالي األمثال، وبقيت الكسر  دلياًل عليها.  ومن قرأ )ُبَنىِّ( أدرَيم ياء التصغري يف الم  

 ويف كلتا القراءتني السابقتني مراعا  لألصل، أصل كلمة )ابن(.   

 ومن قرأ )ُبَنْي( راعى اللفظ وتناسى احلْذَف )الم الكلمة( املختَلف يف كونها ياءا أو واواا.   

حذفها يف النداء، ثم اسُتثقل الياء املشّدد  املكسـور  فحـذفت الم الكلمـة،    وقيل: ُحذفت ياء اإلفافة على أصل  
 وبقيت ياء التصغري ساكنة.  

ويف القراءات الثال  ُحذفت ألف الوصل؛ ألنها كانت جملوبة لُنطق السـاكن بعـدها )البـاء(، فلمـا ُفـمَّ ألجـل        
 التصغري ُحذفت لعدم احلاجة إليها.  

ما انفـرد بـه    – 4٨4تقريب املعاني  – 157العرف  اشذ –422النفحات اإلهلية  – 101/ 4ينظر: الدر املصوِ  
 . 2٨3انفرادات القراء السبعة  – 23٩، 224تناسي احملذوف  – 52كل من القراء السبعة 

(53)..............................................
. 

 
 

ــالَ  ...  ــُل ُدْخُلــــــ ــَدنا قبــــــ ــْد عْبــــــ َوحِّــــــ
   

(54)..............................................
.. 

 
 

ــالَ   ــَز وَأْحفرـــــ ــّي ِزدر اهَلْمـــــ ــاَءَ  للمّكـــــ مَنـــــ
ــيَزى           ــُز فرــــــــ ..............وُيْهمرــــــــ

   
 ......................................................

..  

ــا 55) ــٍر َدَنــــــــــ  ..............( َوُنكأــــــــــ
  

 

 ........................................................
  

 ..........( َوخرــــــــــف  َقـــــــــــَدْرنا َدارَ 56)
  

 

 ......................................................
..  
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ــالَ  57) ــلِّ ُثق ـــــــ ــْيُن يف الُكـــــــ ( والعـــــــ
  

 

ــا َدار   .......................َكَمـــــــــــــــــــــــ
           ............................................. 

 
ِِ مرــــــــن َبْعــــــــُد ُدْم  صرــــــــاَل والصــــــــادا

   

ِِ َدوَُّنـــوا    َء( َوَهـــا5٨) َأبرـــي َلَهـــٍب باالْســـَكا
  

 

 ......................................................
..  

(5٩  )............................................ 
  

َّ َعالرمــــــــــُه َداَل  َوَتْخفيــــــــــُف قــــــــــاُلوا ِإ
 .وهذْين يف هـذاِ َحـجَّ، وثرقأُلـهُ   .............          

  
 .....................................َدَنا........... 

َّ( من الثقيلة وأهملْت، وصـار بعـدها مبتـدأ     ِِ لساحراِ، ويف هذه القراء  وقراء  ابن كثري ُخف َفْت )ِإ ِْ هذا قرأ حف : ِإ
ِْ املخففة من الثقيلة والنافية.  وخرب، وجيء يف اخلرب بالالم فارقًة بني ِإ

ِِ إال ساحراِ.وقيل: إِ   نافية، والالم  عنى إال، كذّند قلت: ما هذا
َّ هذين لساحراِ، وهي جارية على سَنن العربية.  وقرأ أبو عمرو: ِإ

ِّ هذاِ لساحراِ، وهي موافقة لرُلغةر َمْن يذتي يف املثنى باأللف يف أحواله الثال .  وقرأ الباقوِ: ِإ
الفتوحـات   – 2٩0رييـث النفـع    -46شـذور الـذهب    – 5/34صـوِ  الـدر امل   -1/156)ينظر: أمالي ابن احلاجـب  

 .5٨1تقريب املعاني   -140صفحات يف علوم القراءات  – 47٨النفحات اإلهلية  – 3/٩٩اإلهلية: 

 . 14القمر املنري  – 343النفحات اإلهلية  - 66٨، 1٩0( البدور الزاهر  60)

 . 100( فتو رّا الربية 61)
ــواريراا َفَنوِّ.. (.62) ــا وَقــــــ ــُه ِإْك َدَنــــــ ْنــــــ

  

 

ِرفاــــا َصــــْرفرهر، واقأُصـــــْرُه يف الَوقأــــفر َفْيَصــــاَل 
ِْ ِإْك َرَوْوا َصــــْرَفُه وُقــــْل          ِِ َنــــوِّ ويف الثَّــــا

  
ــْم ِوالَ   ــا َمْعُهــــــ ــاٌم َواقرًفــــــ ــد  هرَشــــــ َيُمــــــ

   

 ( َمْن َنوَِّ َأْثبَت األلَف وقأفا.  63)

ِْ ففيه تفصيل:     وَمْن مْل ُينوِّ
 وىل( أثبتوا األلف وقفا؛ ألنها رأس آية، إّلا محز ، فإنه َحَذف األلف وَأْسكن الراء.  قوارير )األ -
 قوارير )الثانية( حذفوا األلف وقفا وأسكنوا الراء، إال هشاماا، فإنه ُيثبت األلف وقًفا.   -

 . 5٨7النفحات اإلهلية  – 37٨رييث النفع  – 377سراج القارئ  – 177ينظر: التيسري 
َِ وارَفــْع وخرــفَّ، وال  ( وُنــز64ِّ) ــــَل ِزْدُه الن ــو

  
ــُة  ــالَ  مالئكـــــ ــُب ُدْخُلـــــ ــوُع ُينَصـــــ املرفـــــ

   

 ( لفظ )املالئكة( يف قراء  ابن كثري منصوا؛ ألنه مفعول به، ويف قراء  باقي السبعة مرفوع؛ ألنه نائب فاعل.  65)

اتفقـوا علـى حـذف اليـاء وصـاًل       ( اتفق القراء السبعة على حذف الياء وصال يف هذه الكلمات حيث وقعت، كمـا 66)
ٍِ ٍِ، راٍ ، دا ٍِ، فا    .ووقفا مما ُحذرف فيه حرف العلة للتنوين، مثل: باٍغ، هاٍر، زا
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 )مل يذكر املؤلف موفع النحل، ولعله سهو(.   44ما انفرد به كّل من القراء السبعة:  - 263ينظر: رييث النفع  

 ال خيلو أِ يكوِ: وأقول: التنوين يف الكلمات املذكور  و نظائرها  
 تنوين عرَوض عن حرف العلة )الم الكلمة( احملذوف اعتباًطا، إك ال ُيجمع بني العرَوض واملعوَّض عنه.  -
 تنوين متكني ُحذرف معه حرف العلة )الم الكلمة( اللتقاء الساكنني:   -
 الكسر ( فحذفت.   –أحدهما: حرف العلة، اسُتثقلت حركته )الضمة  -
   اآلخر: نوِ التنوين. -

هـامش   -3٨/ 1النحـو الـوايف    – 25/ 1شـرح التصــريو    -15٨املفردات السبع  – 130/ 3ينظر: الكتاا 
 . 240تناسي احملذوف  – 14/ 1النحو العربي  – 30/ 1فياء السالد  -3٨٩شرح شذور الذهب 

 . 2٩املرشد األمني  – 266، 260النفحات اإلهلية  – 13٩، 134( سراج القارئ 67)

القمـر   – ٩6النفحـات اإلهليـة    – 6٨الـوايف   – 33البدور الزاهـر    – 45سراج القارئ  – 132السبع  ( املفردات6٨)
 . ٩7تقريب املعاني  – 11املنري 

مود . واليت هـي أحـد    –حسابرَيْه. واليت للتذنيث، مثل: رمحة  –( بهذا التعريف خترج اهلاء اليت للسكت، مثل: كتابرَيْه 6٩)
 َنفأَقُه.   –َوْجه  –َتهر أصول الكلمة، مثل: َيْن

 . 3٨1( رييث النفع 70)
ملشابهة اهلاء الثانية يف اسم اإلشار  )هذه( فمرَي املذكر رمساا، فإنها تلحق باحلالة الثانية والثالثة فيطّبق عليها  (71)

 .ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ –ڄ ڄ –ٻ ٻ ٻ أحكامهما، ومن أمثلتها: 

 وفمِّ اهلاء ووصلها بواو يف موفعْي األعراف والشعراء.   ( يوافق هشاٌم ابَن كثري يف َهْمِز )أرجْئُه(72)

 . 52انفرادات اإلمام نافع ورواييه  – 1٨ينظر: املرشد األمني  
ــه   73) ُِ َدالرـ ــَكا ــْدُس ِإْسـ ــاَك الُقـ ــُث أَتـ ( وحيـ

  

 

َدواٌء، وللبـــــــــاقني بالضـــــــــمِّ ُأْرسرـــــــــالَ   
   

ــا وَأَتْيــــُتمُ    74) ــن ِرباــ ــُتْم مــ ـــُر َأتيــ ( وَقصــ
  

 

ــا َداَر وْج  ــَبجَّالَ ُهنـــــ ــيس إال ُمـــــ ــا لـــــ هاـــــ
   

ــْي75) ــا املك ــ ــْن حتترهــ ــْن ( ومرــ ــر  وزاَد مرــ جُيــ
  

 

 ......................................................
.........  

( وَقْصــــُر َواَل هـــاٍد ُبخلأـــٍف َزَكـــا ويف الأــــ76)
  

 

ــاِل ُأوِّال   ــى، وباحَلـــــــ ــةر اَل اأُلوَلـــــــ قياَمـــــــ
   

لــــــــــياَل( وَمكََّننرــــــــــي َأظأِهــــــــــْر َد77)
  

 

 ......................................................
..  

(7٨)..............................................
. 

 
 

ــٍن َدالَ   ـــُر يف آسرــــــــــــــــ والَقْصــــــــــــــــ
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(7٩)..............................................
. 

 
 

ــْي  ــاَءَ  للمّكـــــ ــَز و مَنـــــ ــاَلاِزدر اهَلْمـــــ ْحفرـــــ
   

 . ٨0( النمل: اآلية ٨0)
 . 52الروم: اآلية ( ٨1)
 . 301منار اهلدى  – 301املقصد  – 27٨( املكتفى ٨2)
ــةً  ٨3) ـــر رَيْيبـ ــمِّ والكْسـ ــْتُو الضـ ــمرُع فـ ( وُتسـ

  

 

سرــــَوى اليْحَصـــــبرّي والص ــــمَّ بـــــالرفأِع ُوكَّـــــالَ   
ــِل والــــر وِم َداِرمٌ              ــاَل بــــه يف الّنمــ وَقــ

  
 ........................................................ 

 ُيلحظ: ابن عامر يف األنبياء كاجلماعة يف النمل والروم، وابن كثري يف النمل والروم كاجلماعة يف األنبياء.   
 . 4٨4النفحات اإلهلية  – 313رييث النفع  – 2٩3سراج القارئ  – 721اإلقناع  –137( ُيلحظ: التيسري ٨4)

 . 1٨٩/ 4فتو القدير  – 326/ 3( الفتوحات اإلهلية ٨5)
 . 3، 2، 1ى: اآلية ( الشور٨6)

 . 34الفواصل والوقف  – 345منار اهلدى  – 345املقصد  – 317( املكتفى ٨7)
(٨٨  ِ  ....................( وُيوَحى بَفـْتو احلـاءر َدا

  

 

 ......................................................
.  

 

 

 . 550 النفحات اإلهلية – 346رييث النفع  – 157التيسري  – 250/ 2( الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها ٨٩)
 . 74/ 6الدر املصوِ  – 71/ 4( إعراا القرآِ ٩0)
 . 551النفحات اإلهلية  – 345منار اهلدى  – 51/ 4الفتوحات اإلهلية  – 74/ 6( الدر املصوِ ٩1)

 . 167( شرح شذور الذهب ٩2)

 . 35( يوسف: اآلية ٩3)
 . 551هلية النفحات اإل -345منار اهلدى  – 74/ 6( الدر املصوِ ٩4)

 . 345منار اهلدى  – 551النفحات اإلهلية  – 2٨٨/ 4( اإلمالء ٩5)
 . 73( آل عمراِ: اآلية ٩6)

 . ٨1منار اهلدى  – ٨1املقصد  – 145( املكتفى ٩7)
ٍِ َعـــِن اْبـــِن كـــثري هـــمْ    ٩٨) ( ويف آِل عْمـــرا

  

 

ِْ ُيـــــــْؤَتى إىل مـــــــا َتَســـــــهَّالَ     ُيَشـــــــفَُّع َأ
   

 . 17٨رييث النفع  – 74التيسري  – 621اإلقناع  – 34٨/ 1( الكشف عن وجوه القراءات ٩٩)
 . ٨6/ 2اإلمالء  - 145/ 1( مشكل إعراا القرآِ 100)
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 . 76( البقر : اآلية 101)

 . ٨6/ 2اإلمالء  - 145/ 1( مشكل إعراا القرآِ 102)
 . 446/ 1فتو القدير  – 136/ 2الدر املصوِ  – ٨5/ 2اإلمالء  – 145املكتفى  – 346/ 1( الكشف 103)

 . 222/ 1( معاني القرآِ 104)
الفتوحـات   -136/ 2الدر املصوِ  – ٨4/ 2اإلمالء  – 437/ 1الكشاف  – 144/ 1( مشكل إعراا القرآِ 105)

 . 2٨6/ 1اإلهلية 
 . 447/ 1فتو القدير  – 137/ 2( الدر املصوِ 106)
 . 7٨/ 1املنصف من الكالم  – 13٨، 137/ 2الدر املصوِ  – ٨5/ 2( اإلمالء 107)

 . 245( البقر : 10٨)
 . 11( احلديد: 10٩)

 . 61( منار اهلدى 110)
ــا ( 111) ــدر وهاُهَنــ ــْع يف احَلديــ ــاعرَفُه اْرَفــ ُيَضــ

  
ــكأُرُه    ــَما ُشـــ ــالَ  َســـ ــلِّ ُثق ـــ ــنُي يف الُكـــ والعـــ

...................................كمــا َداَر            
  

 ......................................................
 . 

 

... .............ل:..................وقـــــا          
 ..................................... 

ُيَضــــاُعْف وخيُلــــْد رفأــــُع جــــْزٍم كــــذري صرــــاَل 
   

 . 172/ 2القراءات وأثرها  – 167رييث النفع  – 163سراج القارئ  – 60٩اإلقناع  -6٩( ينظر: التيسري 112)

 ّم الفاء معاا.  ُيلحظ: انفراد ابن كثري يذتي من جهيْت تشديد العني وف  
 . 332/ 1( فتو القدير 113)
 . 30٩النفحات اإلهلية  – 5٩5/ 1الدر املصوِ  – 470، 46٩/ 1( اإلمالء 114)

 . 6٩، 6٨( الفرقاِ: 115)
 . 276منار اهلدى  -276املقصد  -270( املكتفى 116)
 . 306 رييث النفع -306سراج القارئ  – 715اإلقناع  – 133التيسري  – 147/ 2( الكشف عن وجوه القراءات 117)

 ُيلحظ: انفراد ابن كثري يذتي من جهيْت تشديد العني وإسكاِ الفاء معاا.   
 ( البيت من شواهد سيبويه، ومل ينسبه إىل قائل معني.  11٨)

 . 276منار اهلدى  – 5٨3اإلنصاف يف مسائل اخلالف  – ٨6/ 3ينظر: الكتاا  
 . ٨6/ 3( الكتاا 11٩)
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الـدر املصـوِ    – 5٨3اإلنصاف  – 16٨/ 3إعراا القرآِ  – 76/ 4قرآِ وإعرابه معاني ال – ٨7/ 3( الكتاا 120)
التوابـع بـني القاعـد      – 276منار اهلـدى   – 12٨/ 2همع اهلوامع  – 262/ 3توفيو املقاصد  – 264/ 5

 . 202واحلكمة 
ــه 121) ــباا كلماترـــــ ــارَفْع ناصرـــــ ( وآدَم فـــــ

  

 

ــوَّالَ   ــٌس حتـــــ ــّي عكأـــــ ـــٍر، وللمكـــــ بكْســـــ
 .  2وجيهاته اإلعرابية يف املقدمة صُيلحظ: سبق ت  

ــا  122) ــوِ ُهنـــ ــا تعملـــ ــب عّمـــ ( وبالغيـــ
  

 

....................................................َدَنا 
  

ــْدٍ ، 123) ــَؤ صرـ ــْث ُكفأـ ــْن َأنِّـ ِْ يُكـ ــٌة ( وِإ وَمْيَتـ
  

 

 ...........................َدَنـــــــــــا كافريـــــــــــا 
   

ــو  ......(.124) ــاُء ُنــــــ ــُث َيَشــــــ وَحْيــــــ
  

 

 ................................................ٍرُِ َدا 
 .  3ُيلحظ: سبق توجيهه الداللّي يف املقدمة ص  

( وُيكأَســـُر يف فرــيٍق َمـــَع النَّْمــِل ُدْخُلـــالَ   125)
  

 

 ......................................................
. 

 

 .  2ُيلحظ: سبق توجيهه الداللّي يف املقدمة ص
ــمِّهر................(.126) ــا برَضـــــــ ُمَقاماـــــــ

  

 

...................................................َدنــا 
   

 ............................( ويف َيْعَمُلوِ ُدْم127)
  

 

 ......................................................
. 

 

 

ــاَف ُدمْ  12٨) ــاَل، وبرقــ َِ ُدْم ُحــ ــُدو ( ويف ُيوَعــ
  

 

 ......................................................
.  

 

)هـذا مـا يوعـدوِ ليـوم      53قرأ ابن كثري وأبو عمـرو املشـار إليهمـا بالـدال واحلـاء يف: )ُدْمــ ُحـاَل( آيـة سـور  ص          
 احلساا(.  

ــا.....................................(.12٩) َوَمــ
  

 

ــا.  ـــُروا درْنيا ــا اكأسر  .................................َأَلْتَن
   

(130.)...........................................
. 

 
 

ــالَ     ــي ُهم َجـــ ــمِّ مّكـــ ـــِر الضَّـــ ــَواٌظ بكْســـ ُشـــ
وَرفأـــــــَع ُنحـــــــاٌس َجـــــــرَّ َحـــــــقٌّ           

  
 ......................................................

...  

 – 367، 311، 123رييث النفع  – 132سراج القارئ  – 304/ 1الدر املصوِ  - 201( ينظر: املفردات السبع 131)
 . 20القمر املنري  – 256النفحات اإلهلية  - 1٨3الوايف  – 23٨شذا العرف 

 . 3٨3( رييث النفع 132)
ـــْ   133) ــوا وَتي ــتْيذَس استْيَذُس ــا واس ــَذْس معا ( وَيْي

  

 

ــّزيْ   ــِن البــ ــْب َعــ ــوا اقألرــ ــدرال َأُســ ــٍف وَأْبــ ُ لأــ
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 224الـوايف   – 1٨3فع رييث الن – 167، 166سراج القارئ  - 1٨٩املفردات السبع  – 71، 70ينظر: التيسري  (134)
تقريب املعـاني   – 15، 14القمر املنري  – 314/ 1املنو اإلهلية –وما بعدها  313النفحات اإلهلية  -وما بعدها 

 وما بعدها.   335
 . 267/ 1( الدر املصوِ: 135)
 . 132البدور الزاهر   – 170، 16٩( رييث النفع 136)
 َلقَّف.  الباقوِ: فإكا هي َت ( حف : فإكا هي َتلأَقُف.  137)
 .الباقوِ: َتَلقَّْف - َتلأَقْف حف : - ( ابن ككواِ: َتَلقَُّف13٨)

ِّ     »وحّذر من إدريامها، فقال: ،  ڳ  ڳ( نّبه الصفاقسّي إىل إظهار الالم يف: 13٩) وال تغفل عـن إظهـار الـالم؛ فـإ
 (. 23٨)رييث النفع «. كثرياا من الّناس ُيدريمها، فيخرج من قراء  إىل قراء  وهو ال يشعر

 (. 314اإلهلية  )النفحات  ڍ  ڌ، وئ  ۇئنّبه صاحب النفحات اإلهلية إىل بقاء إخفاء التنوين، والنوِ وريّنتها يف حنو: كما  

( ويف آيـة  162/ 3وهذا يع  عدم االلتفات إىل قول أبي البقاء يف آية التوبة بكسـر الالم وتشديد التاء )اإلمالء  
وهـذه قـراء  ريريبـة،    » (، ولذا عّقب السمني احلليب بقوله: 470/ 4إلمالء الليل بكسر التنوين وتشديد التاء )ا

 (. 535/ 6)الدّر املصوِ «. ولكنها موافقة للقياس من حيث إّنه مل يلتِق فيها ساكناِ

ـاري    - 1٨٩املفردات السبع  (140) ـات اإلهليـة    – 161رييـث النفـع    – 162سـراج الق ـتو اإلهليـة    – 305النفح  – 252/ 1امل
 .  327املعاني  تقريب

ــَدى 141) ــٌف َهــــــ ــا ُخلأــــــ ( ويف آنرًفــــــ
  

 

 ...........................................................
 وقال الصفاقسي: ال وجه إلدخال هذا الوجه يف طر  الشاطبية والتيسري.   

ِّ كركأره حكاية ال رواية؛ ألنه ريّير أسلوبه، فلم يقل قـرأ البـزيّ    لـف   وكالم التيسري ُيشعر بذ
عنه كعادته يف نقل اخلالف الذي قرأ به، وإمنا قال: حـدثنا حممـد بـن أمحـد بـن علـي       
البغدادي، قال: حدثنا ابن جماهد، قال: حدثنا مضر بن حممد عن البـزي بإسـناده عـن    

 ابن كثري قال أنرفا بالقصر. والتحديث بالقراء  يفيد ثبوتها وال يبيو القراء  بها.  

 . ٨3٩البدور الزاهر   – 354رييث النفع  – 162ينظر: التيسري  
ــالَ 142) ــز َهلأَهـ ــُف يف اهلمـ ــرَكاَي اخُللأـ ( ويف ُشـ

  

 

 ......................................................
.. 

 

 وأقول: القراء  بغري همز وجه فعيف يقال فيه ما قيل يف قراء  )َأنرفا( بالقصر.  
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 . 447النفحات اإلهلية  – 476دور الزاهر  الب – 270رييث النفع  -303/ 2ينظر: النشر 

 . 40( النور: اآلية 143)

 . 26٩منار اهلدى  – 26٩املقصد  – 265( املكتفى 144)

 . 304سراج القارئ  – 713اإلقناع  - 132التيسري  – 13٩/ 2الكشف  – 502( احلجة يف علل القراءات 145)
ــم 146) ــَحاٌا، ورفأُعُهـ ــّزّي َسـ َِ البـ ــّو ــا نـ ( ومـ

  

 

ــاَلَلـــــــَدى ُظُل  ــرَّ َداٍر وَأْوَصـــــ ــاٍت َجـــــ مـــــ
   

 . 267 /2القراءات وأثرها  – 51/ 4فتو القدير  – 2٨4/ 12ألحكام القرآِ اجلامع  – 263( احلجة يف القراءات 147)

 . 2٨4انفرادات القراء السبع  – 223/ 5الدر املصوِ  – ٨1/ 4اإلمالء  – 140/ 3( إعراا القرآِ 14٨)

 326النفحـات اإلهليـة    – 176رييث النفع  – 1٨0سراج القارئ  – 127/ 2صوِ الدر امل – 74( ينظر: التيسري 14٩)
 . 67انفرادات اإلمام نافع  – ٨4اإلسترب   –

)ككـر املؤلـف هـذا االنفـراد      43ما انفرد به كل من القـراء السـبعة    – 2٩4تقريب املعاني  – 1٩6( ينظر: الوايف 150)
فعل )يتقي( مرفوع، ولذلد مل حتذف علته، وعلـى هـذا الوجـه    البن كثري، ولعله سهو( وقيل: َمْن موصولة وال

 . 212/ 4الدر املصوِ  – 35٨/ 3اعرتافات ُتراَجع يف ُكُتب إعراا القرآِ، حنو: اإلمالء 
ــداى  151) ـــمىا ُه ٍِ حر ــو َِ ُن ــَتْو ُدو ــَبَذ اف ــا َس ( َمعا

  

 

ــَدالَ    ــراا َومنـــ ــَف ُزْهـــ ــِو الوقأـــ ــّكْنُه واْنـــ وَســـ
   

ْيها وُســوِ  اهمــزوا َزكــا( َمــَع الس ــوِ  َســاَق152)
  

 

ــالَ    ــواُو ُوك ــــ ــَده الــــ ــٍز بعــــ ــٌه يرْهمــــ وَوْجــــ
   

َوَفــــْتُو يــــا..............................(.153)
  

 

ــا َنــــــٌ ، ويف الُكــــــلِّ ُعــــــوِّالَ   ُبَنــــــيَّ هنــــ
ــدُ             ــه أمحــــ ٍِ ُيواليــــ ــا ــَر ُلقمــــ وآخرــــ

  
وَّاَلوَســــــــــــــّكَنُه َزاٍك، وَشـــــــــــــــْيُخُه اال  

   

بـــُن جماهرـــٍد( وَعـــْن ُقْنُبـــٍل َقْصــــراا َرَوى ا154)
  

 

ــْتَعمِّالَ    ــه ُمـــــــــ ــْذ برـــــــــ رآه، ومل ياُخـــــــــ
   

 . 32، 31. سبق تناوله وحتليله ص 40( النور: اآلية 155)

/ 1البـدور الزاهـر     – 227رييث النفع  – 65سراج القارئ  -151املفردات السبع  – 172، ٩2( ينظر: التيسري 156)
 . 20املرشد األمني  – 121النفحات اإلهلية  - 316

ــ157) ــمْ ( وِإْبــ ــَزَتْيِن لرُكل ِهــ ــرى اهلمــ داُل ُأْخــ
  

ِإكا َســـــــَكَنْت َعــــــــْزٌم كــــــــآدَم ُأوهرــــــــالَ  
   

(15٨.)...........................................
..... 

 
 

ــُبالَ     ـــ ُقْنـــ ـــراَط لرـــ ـــراٍط والسِّـــ ــَد سرـــ وعرْنـــ
حبيــــث أتــــى والصــــاَد زاياــــا َأشرــــمَّها           

  
ــاٍد األوَّ    ــمرْم خلّلــــ ــٍف، وَأْشــــ ــدى خَلــــ اَللــــ

   

 ( أصله السِّني، وإمنا ُأبدلت صاداا ألجل حرف االستعالء )الطاء(.  15٩)
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 . 66النفحات اإلهلية  – 7٨/ 1ينظر: الدر املصوِ  

 ( وَخَلٌف بإنام الصاد الزاي حيث وقع، وخّلاٌد مثله يف األول )الصراط( خاصة، ويف هذه السور  فقط.  160)
(161.)...........................................

.. 

 
 

َواَفــــــَق اهلْمــــــَز ُقْنــــــُباَل وَحْيــــــُث فرــــــَياءا 

يلحظ: فئاء مجع فوء، مثل َحوض وحياض، وَروض ورياض، ثم أبدلت الواو ياء لوقوعها بعـد كسـر ، أو هـو مجـع       
 فوء، ثم حد  فيه قلب مكاني بذِ أخرت الواو، وقدمت اهلمز ، ثم قلبت الواو همز . 

ــهروبرُنو...................................(.162) نرــ

  

 

ــا  ــذريق َزَك ...........................................ُن
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