
      
                                         غزة–الجامعة اإلسالمية   

  الدراسات العليا  عمادة 
                 كليـــــــة اآلداب

  ةــة العربيـم اللغـس  ق
  

  

   عن عاصٍمشعبةَ و حفٍصروايتا
  

  )دراسة صوتية موازنة(

  

  إعداد الطالب     
  א

  

  فضيلة الدكتورإشراف                              

    א
  

  

قُدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير من قسم 

  .اللغة العربية بكلية اآلداب في الجامعة اإلسالمية

  
  

  العام الدراسي

   م٢٠٠٨ / هـ ١٤٢٩



ب  

نتيجة الحكم



ج  

  ملخص البحث

  روايتـا حفـص وشعبـة عن عاصـم
  دراسة صوتية موازنة

  

لما كان القرآن الكريم هو المنبع الرئيس للغة العربية في فصاحتها وبالغتها، والمصدر               
 من  الرئيس للتشريع عند المسلمين، والكتاب الذي به يتعبد المسلمون ربهم؛ فقد انشغل عدد كبير             

العلماء على مر العصور واألزمان بدراسته؛ يفـسرون، ويؤصـلون، ويـستنبطون، ويتلونـه              
  .بالقراءات والروايات المختلفة

ومع كثرة العلماء الذين اشتغلوا بعلوم القرآن الكريم؛ إال أن دراسـة روايـات القـرآن                  
  .الكريم دراسة موازنة ال تزال تحتاج إلى مزيد بحث وتمحيص

  

  ةــراسلد اأهــداف
  :لقد هدفت الدراسة إلى تحقيق ما يلي  
 .التعريف بعلم القراءات، ونشأته، وتطوره -١

 .إفراد هذين العالمين ببحث مستقل يوازن بين روايتيهما -٢

 .بيان وجوه االتفاق عند اإلمامين -٣

 .، مع تعليل أسباب هذا االختالف.بيان وجوه االختالف عند اإلمامين -٤

 .م ببحث يوازن بين الروايات القرآنيةإثراء مكتبة القرآن الكري -٥
  

  ةــراسج الدــمنه
؛ بغرض الوقوف علـى وجـوه       "يالوصفي التحليل "اتّبع الباحث في هذه الدراسة المنهج         

االتفاق واالختالف بين روايتي اإلمامين، مع تعليل وتحليـل األسـباب التـي أدت إلـى هـذه                  
  .االختالفات بين الروايتين

  

  ةــراسة الدــخطّ
  :سارت الدراسة على النحو التالي

وقد استعرضت الدراسة فيها علم القراءات منذ نشأته وبدايته منذ عهـد النبـي              : التمهيد •
)(                  ـد لـهإلى أن وصل إلى عصر ابن مجاهد في القرن الرابع الهجري؛ حيـث قع ،

  .القواعد واألصول، واستقر علماً مستقالً



د  

 وثانيةشيخ الراويين،   – وافية لإلمام عاصم     ةوفيه عرضت الدراسة ترجم   : الفصل األول  •
إلمام شعبة؛ مبينةً جوانب مضيئة من حيـاتهم، ومكـانتهم بـين            ل وثالثةإلمام حفص،   ل

 .العلماء، وشيوخهم، وتالميذهم، وسند قراءتهم، ووفاتهم

عرضت فيه الدراسة للعالقة بين علم القراءات وعلم األصوات، وجهـود       : الفصل الثاني  •
عرب والمسلمين في هذا الجانب، ثم بينت الدراسة وجوه االتفاق بين روايتـي             اللغويين ال 
 .أصوالً، ثم فروشاً حسب ترتيب المصحف الشريف: اإلمامين

عرضت فيه الدراسة لألسباب التي أدت إلى االختالف بين الروايتين، ثم           : الفصل الثالث  •
 .ترتيب المصحفأصوالً، ثم فروشاً حسب : بينت فيه وجوه االختالف بينهما

  

  ةــج الدراســنتائ
  :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، منها  
، ومع ذلك فإنهما    -قديماً وحديثاً – إن علمي التجويد والقراءات قد حظيا باهتمام كبير          -١

يحتاجان إلى مزيد من البحث والعناية؛ وذلك لحاجة الناس المتجددة إلى تالوة القـرآن الكـريم                
 .ة، حسب األصول المتبعة في هذا المجالتالوة صحيحة متقن

 إن روايتي حفص وشعبة من أشهر الروايات الصحيحة التي يقرأ بها في مـشارق               -٢
األرض ومغاربها، على الرغم من كثرة الروايات التي أثبتها أهل العلم واألداء، والتي تزيد عن               

 .عشرين رواية صحيحة

 عاصم، ومـع ذلـك فإنـه توجـد           حفص وشعبة عن أصل واحد؛ وهو اإلمام        أخذ -٣
. اختالفات كثيرة بين الروايتين قد تزيد عن خمسمائة اختالف، كما ذكر في بعـض المـصادر               

 .وهذه االختالفات تحتاج إلى تجلية وبيان؛ لتُضبط الكيفية الصحيحة لتالوتها

:  جاءت هذه االختالفات موزعة على عدد من أبواب أصول القراءات القرآنية، مثل            -٤
 .المد، وباب اإلدغام، وباب الفتح واإلمالةباب 

 جمع هذا البحث كل تلك االختالفات من أصول وفروش، وحاول رد كٍل منها إلـى                -٥
 .القاعدة التي بني عليها، وبيان كيفية قراءتها، ووجهها من اللغة

 جميل أن تتظافر جهود عدد من الباحثين بتجليـة كثيـر مـن الجوانـب المتعلقـة                  -٦
روايتـي ورش   : ات المشهورة التي يقرأ بها في مختلف البلدان العربية واألوروبية، مثل          بالرواي

 .وقالون عن نافع، ورواية الدوري عن أبي عمرو

 وازن البحث بين الروايتين؛ مبيناً وجوه االتفاق واالختالف، ومعلالً أسـباب ذلـك              -٧
  .االختالف
 



ه  

ABSTRACT  
Tow Rewaighias of Hafs and Shoaba of  Asem 

Sound Balanced Study  
  

       Since the Holy Koran is the main source of the Arabic language with 
its rhetoric and the head source of legislation for the Muslims, and the 
book, in which Muslims worship their Lord; a large number of scientists 
had been occupied with it over the centuries study; interpret, deduct, and 
recite it with different roads.                                                                            

  
       Yet, the large number of scientists who worked with the Koran 
sciences; However, the balanced sound study of the Koran needs to be 
further discussed and scrutinized.                                                                    

                                                                                        
Study Objectives          
       The study aimed to achieve the following: 
* Definition of the reads science, origin, and evolution. 

        
* Specify these two scientists with an independant research balances 
between their tow Riwaighas.                                                                          

                                                                                                                                                                             

* Explain the aspects of agreement to tow Imams.  
       

* Explain the aspects of differences to tow Imams, and explain the reasons 
of differences.                                                                                                   

                                                                                                               
* Enrich the Holy Koran library with a research which balances between 
the Koranic roads.                                                                                             

                                                                                                          
Study Curriculum 
       The researcher follows in this study "descriptive analysis"; standing 
on the aspects of agreement and differences between tow Imams 
Rewaighia, with explanations of these differences reasons.                            

                                                                                                                          

 Study Plan                                                                                                                                                                                                                 

      The Study proceeded as follows: 
        • preface: The study reviewed the science of reads,  begining from the 
time of the Prophet Mohammed to the era of Ibn Mujahid in the fourth 
century AH; where it became an independant science with rules.                   

                                                                         
        • Chapter One: The study presented complete translations for Imam 
Asem, and then Imam Hafs, and Imam Shoaba; set lights on sides of their 
lives, and their place among scientists, and their students, and serial of 
Roads, and death.                                                                                              



و  

                                                          
        • Chapter Two: The study offered for the relation between the 
science of roads and phonetics, and the efforts of linguists (Arabs and 
Muslims) in this side, Then the study explained the aspects of agreement 
between tow Imams Rewaighia, (Osool and Fursh) according to the Holy 
Koran order.                                                                                                      

                              
        • Chapter Three: The study presented the reasons that led to these 
differences between them explaining the aspects of differences (Osool and 
Fursh), according to the Holy Koran order.                                                     
                                                                                                                                 

Study results                                                                                                     

       The study reached several conclusions, including: 
       * Al-Tajweed and the science of Koran readings had a greet interest -
before and now-, but they need more research; that people to recite the 
Koran correctly.                                                                                                

                                                                             
        * Tow Riwghias of Hafs and Shoaba are the most famous Riwaghias, 
which are read East and West of the world, inspite of the big number of 
Riwaghias which were proved more than twenty correct Riwaghias.                                

                                                              
        * Tow Imams Hafs and Shoaba took from one source; Imam Asem, 

yet there are more than five hundred differences between them need to be 
explained.                                                                                                         

                                                                                                                
        * These differences are distributed in many of Koranic readings, 
assests chapters like: chapter of Mad, chapter of Idgham, chapter of Fateh 

and Emala.                                                                                                      
                                                                             

       *  The search collected all these differences from (Osool and Fursh) 
backing each one to its base, which built it explaining the readings, and its 
face from the language.                                                                                    

                                                                                                    
       * It's good that many of the reserchers efforts go together to explain 
sides concerning the famous Riwaghias which are read in different Arabic 
and European countries, like: Riwaghia of Warch and Qaloon from Nafi, 
and Riwaghia of Al-dori from Abu Amr.                                                                                                                             

                       
       * The research balanced between two Riwaghias; showing the faces of 
agreement and differences, and explaning of the reasons for these                
differences.                                                                                                       

                                                                                                                  
                                                                                                                

                                                                                     



ز  

  إهـــــــــــــــداء

  

  :أهدي بحثي هذا إلى

ز • دّي العزي الى(ين روح وال ا اهللا تع ا أن )رحمهم م تمّني ذين آ ؛ ال

  .يشهدا هذه اللحظات

زة  • ي العزي ضالروح زوجت الى( أّم ن ا اهللا تع م )رحمه ي آ ؛ الت

 .شجعتني على إآمال دراستي

 .؛ التي صبرت وسهرت معي اللياليأّم أنسزوجتي العزيزة  •

د      • ذا الجه ارآوني ه ذين ش زاء ال ائي األع الل،   (أبن ضال، ب ن

 .)أنس، أسامةحنان، د، شيماء، محم

 .إخوتي وأخواتي الذين شجعوني، وأعانوني •

ول ًا، أق ؤالء جميع ّل ه ى آ ارك : إل ر، وب ل خي ي آ زاآم اهللا عّن ج

  .فيكم، ونفع بكم اإلسالم والمسلمين



ح  

شكــــر وتقديــــر

؛ 

אא 

א 

אאK 

 

W 

،אאאאK 



ط  

عرفــــانشكــــر و

אW 

• ،אאאK 

• אאא،،،K 

• א،،אא،K 

• אאWאאLא،אא

אLאK 

• ،אא،אאK 

• א،،אאK 

• ،،K 

Wא،،אא

אK 



ي  

  

  فهرس األعــــــــالم
  

 رقم الصفحــة  ـمـــــاالســـ  م

  ٣١   آدم بن أبي إياس) رحمنآدم بن عبد ال(  ١

  ٢٤   أبان بن يزيد) أبو يزيد البصري العطار النحوي(  ٢

  ٢٣   إبراهيم بن طهمان) أبو سعيد الخراساني(  ٣

  ٤٢   أحمد بن حنبل) أبو عبد اهللا الشيباني(  ٤

  ٣١  أحمد بن عبدة الضبي) أبو عبد اهللا البصري( ٥

  ١١   التميميأحمد بن موسى )ابن مجاهد( ٦

  ٤١  البغدادي إسحاق بن عيسى )أبو يعقوب الطباع( ٧

  ٤١  األزرق إسحاق بن يوسف )أبو محمد الواسطي( ٨

  ٢٣  بن أبي إسحاق السبيعيإسرائيل بن يونس ٩

  ٤١  الكوفيإسماعيل بن أبان الوراق ١٠

  ٢٨  إسماعيل بن عبد الرحمن) أبو محمد السدي( ١١

  ٢١  المحاربي  بن هاللاألسود) أبو سالم الكوفي( ١٢

  ٢٨  أيوب بن أبي تميمة) أبو بكر البصري( ١٣

  ٣٠  بكر بن بكار) أبو عمرو القيسي البصري( ١٤

  ٢٧ ثابت بن أسلم ) أبو محمد البناني( ١٥

  ٢١   البكريالحارث بن حسان  ١٦

  ٣٧  حبيب بن أبي ثابت )قيس بن دينار( ١٧

  ١٦   الحسن بن أبي الحسن) الحسن البصري(  ١٨

  ٢٤  الحسن بن صالح بن حي ) أبو عبد اهللا الهمداني(  ١٩

  ٣٨  حصين بن عبد الرحمن السلمي) أبو الهذيل الكوفي( ٢٠

  ٢٢ حفص بن سليمان المغيرة األسدي ٢١

  ٣٠  حفص بن عبد اهللا) أبو عمرو السلمي( ٢٢

  ٣٠  النخعيحفص بن غياث ٢٣



ك  

 رقم الصفحــة  ـمـــــاالســـ  م

  ٢٧   الفقيه الكوفي بن أبي سليمانحماد  ٢٤

  ٢٤  حماد بن زيد) أبو إسماعيل البصري( ٢٥

  ٢٤  حماد بن سلمة) أبو سلمة البصري( ٢٦

  ١٣ حمزة بن حبيب  )الزياتحمزة ( ٢٧

  ٢٢  البصريالطويلبن تيرويه حميد  ٢٨

  ١٥  بن ثعلبخَلَف بن هشام ٢٩

  ٤٢  الصيرفيخالد بن خالد ٣٠

  ٤٧   أحمد الفراهيديالخليل بن ٣١

  ٢١  ذكوان الزيات) أبو صالح الزيات المدني( ٣٢

  ٣٨  ربيعة بن أبى عبد الرحمن) أبو عثمان المدني( ٣٣

  ١٤ زبان بن العالء  )أبو عمرو بن العالء البصري( ٣٤

  ٢٠  األسديزر بن حبيش ٣٥

  ٢٠  الشيباني الكوفيياسسعد بن إ ٣٦

  ٢٣   سعيد بن مسروق بنسفيان) الثوريسفيان ( ٣٧

  ٣٥  سفيان بن عيينة) شيخ اإلسالم( ٣٨

  ٤١ سليمان بن داود  )أبو داود الطيالسي( ٣٩

  ٢٣  األعمشسليمان بن مهران ) أبو محمد األسدي الكاهلي( ٤٠

  ٢٧  الذهلي البكري سماك بن حرب) أبو المغيرة( ٤١

  ٢٣  الحناط األسدي النهشليشعبة بن عياش ٤٢

  ٢١  الكوفي األسدي بن سلمةشقيق ٤٣

  ٢٢  شهر بن حوشب ) أبو عبد اهللا األشعري( ٤٤

  ٤٥  ظالم بن عمرو ) أبو األسود الدؤلي(  ٤٥

  ١٣  الكوفيعاصم بن أبي النّجود  ٤٦

  ٣٧  عبد العزيز بن رفيع ) أبو عبد اهللا األسدي الطائفي( ٤٧

  ٤٠   كعبد اهللا بن المبار) أبو عبد الرحمن المروري الحنظلي( ٤٨



ل  

 رقم الصفحــة  ـمـــــاالســـ  م

  ٢٠  عبد اهللا بن حبيب) أبو عبد الرحمن السلمي( ٤٩

  ١٢ عبد اهللا بن كثير  )الداري( ٥٠

  ١٤ عبد اهللا اليحصبي  )ابن عامر( ٥١

  ٣٨  اللخمي الكوفيعبد الملك بن عمير ٥٢

  ٤٨  عثمان بن جنّي ) أبو الفتح بن جنّي( ٥٣

  ٢٨  عثمان بن عاصم) ي الكوفيأبو حصين األسد( ٥٤

  ١٣   األسديعلي بن حمزة )الكسائي( ٥٥

  ٣٠  األلهاني علي بن عياش) أبو الحسن الحمصي البخاري( ٥٦

  ٢٨ عمرو بن عبد اهللا  )أبو إسحاق السبيعي( ٥٧

  ٤٨  عمرو بن عثمان ) سيبويه( ٥٨

  ٣٠  الرقي عمرو بن عثمان) أبو عمر الكالبي( ٥٩

  ٣١  عمرو بن محمد) مان البغدادي الناقدأبو عث( ٦٠

  ٢٧  الجدلي الكوفيقيس بن مسلم ٦١

  ٢٧  السدوسي الشيباني الكوفيمحارب بن دثار ٦٢

  ١٦ محمد بن أحمد  )الشنبوذي( ٦٣

  ٢٩  محمد بن حرب )أبو عبد اهللا الخوالني الحمصي(  ٦٤

  ١٦ محمد بن عبد الرحمن  )ابن محيصن( ٦٥

  ٣٩  بن علقمة الليثي محمد بن عمرو) أبو عبد اهللا( ٦٦

  ٣٥  محمد بن مناذر) أبو جعفر( ٦٧

  ٢١  بن أبي وقاص القرشي الزهريمصعب بن سعد ٦٨

  ٣٩  مطرف بن طريف )أبو بكر( ٦٩

  ٣٨  مغيرة بن مقسم) أبو هشام الضبي(  ٧٠

  ٤٩  مكّي بن أبي طالب ) أبو محمد القيسي(  ٧١

  ١٢ الرحمن نافع بن عبد  )نافع المدني( ٧٢

  ٤٢  الكوفيهارون بن حاتم ٧٣



م  

 رقم الصفحــة  ـمـــــاالســـ  م

  ٣١  هشام بن عمار )أبو الوليد السلمي( ٧٤

  ١٦  يحيى بن المبارك ) يحيى اليزيدي( ٧٥

  ٣٩   يحيى بن سعيد) أبو سعيد األنصاري(  ٧٦

  ٤٢  يحيى بن معين) أبو زكريا( ٧٧

  ١٥ يزيد بن القعقاع  )أبو جعفر( ٧٨

  ٣٨  يزيد بن أبي زياد) أبو عبد اهللا الهاشمي( ٧٩

  ١٥ يعقوب بن إسحق  )يعقوب الحضرمي( ٨٠
 



ن  

  فهــرس الموضوعــات
  

  

  أ..........................................................................................................................................صفحة الغالف 
  ب.............................................................................................................................................نتيجة الحكم 

.................. ..............................................................................................ملخص البحث باللغة العربية 
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  ٢٠......................................................................................................................... شيوخــه* 
  ٢٢................................................................................................... سند قراءة اإلمام عاصم* 
  ٢٣......................................................................................................................... تالميــذه* 
  ٢٥............................................................................................................................ وفاتــه* 

  

٣٦- ٢٦ ............................................................................. اإلمام حفص بن سليمان/ المبحث الثاني

  ٢٦........................................................................................................ نسبــه وأسرتــه*   
  ٢٦........................................................................................................ مولــده ونشأتــه* 
  ٢٧.................................................................................................................. شيوخــــه* 



س  

  ٢٩......................................................................................... سنــد روايــة حفــص* 
  ٢٩.................................................................................................................. تالميــــذه* 
  ٣٢............................................................................................... مكانتــه بين العلمــاء* 
  ٣٣............................................................................................................................ وفاتــه* 
  ٣٣....................................................................... مسألة حول اتهام حفص بالكذب والتّوهم* 

  

  ٤٥- ٣٧..............................................................................   اإلمام شعبة بن عياش/ المبحث الثالث

  ٣٧........................................................................................................ ه وأسرتــهنسبــ* 
  ٣٧........................................................................................................ مولــده ونشأتــه* 
  ٣٨.................................................................................................................. شيوخــــه* 
  ٤٠........................................................................................... سنــد روايــة شعبــة* 
  ٤١.................................................................................................................. تالميــــذه* 
  ٤٤............................................................................................... مكانتــه بين العلمــاء* 
  ٤٥............................................................................................................................ وفاتــه* 

  
  

  وجوه االتفاق في روايتي اإلمامين/ ل الثانيــالفص
  

  

  ٤٦.................................................................................................................................................... توطئة
            ٥٠-٤٧.......................................................... علم القراءات وعالقته بعلم األصوات/ المبحث األول

  ٤٧...............................................الدرس الصوتي بين علماء العربية وعلماء التجويد: والً       أأ
  ٤٩................................................................... براعة علماء التجويد في علم األصوات: ثانياً

  

  ٧٠-٥١.............................................................. وجوه االتّفاق في أصول الروايتين/ المبحث الثاني

  ٥٢............................................................................................تعريف األصل لغةً واصطالحاً 
  ٥٥-٥٢...................................................................................................... باب االستعاذة: أوالً

  ٥٢.................................................................................................................تعريفها * 
  ٥٣...................................................................................................................حكمها * 
  ٥٤...................................................................................................................كيفيتها * 
  ٥٤................................................................................................مواطن الجهر بها * 
  ٥٤.....................................................................................................اطن إخفائها مو* 

  ٥٩-٥٥............................................................................................ بــاب البسمــلة: ثانياً



ع  

  ٥٥.................................................................................................................تعريفها * 
  ٥٦...................................................................................................................حكمها * 
  ٥٦.....................................................................................ور البسملة في أوائل الس* 
  ٥٧.....................................................................................البسملة في أثناء السورة * 
  ٥٧.........................................................................................البسملة بين السورتين * 

  ٥٩............................................................................................................ باب هاء الكناية: ثالثاً
  ٦٥-٦٠.............................................................................  والقصــرـدــالمباب : رابعاً

  ٦٠...........................................................................................تعريف المد والقصر * 
 * ٦١.............................................................................................................أنواع المد  

  ٦١......................................................................................................... المد بسبب السكون -١
  ٦١............................................................................................................المد الالزم * 
  ٦٢.........................................................................................المد العارض للسكون * 
  ٦٢................................................................................................................مد اللين * 

  ٦٣............................................................................................................ المد بسبب الهمز -٢
  ٦٣..........................................................................................المد الواجب المتصل * 
  ٦٣...........................................................................................المد الجائز المنفصل * 
  ٦٤................................................................................................................مد البدل * 

  ٦٤.................................................................................................................... المد األصلي -٣
  ٦٤...................................................................................  المفــردمزــالهـباب : خامساً
  ٦٥..........................................................................  تين من كلمــةمزــالهـباب : دساًسا

  ٦٧-٦٥......................................................................................... بــاب اإلدغــام :سابعاً
  ٦٥...................................................................................................تعريف اإلدغام * 
  ٦٦...................................................................................................................ذال إذ * 
  ٦٦...................................................................................................................دال قد * 
  ٦٦............................................................................................................تاء التأنيث * 
  ٦٦..........................................................................................................الم هل وبل * 
  ٦٧.....................................................................................حروف قربت مخارجها * 

  ٦٧.................................................................................................... بــاب السكــت: ثامناً
  ٦٨................................................................................................... باب ياءات اإلضافة: تاسعاً

  



ف  

  
  
  
  

  ٩٠-٧٠............................................ وجوه االتّفاق في فرش الحروف وتطبيقاتها/ المبحث الثالث
............  

  ٧٠......................................................................................................................................تعريف الفرش 
  ٧١.................................................................................................. مفردات اإلمام عاصم: أوالً
  ٨٨-٧٣.................................................................................. فرش الحروف وتطبيقاتها: ثانياً

  

  وجوه االختالف في روايتي اإلمامين/ ل الثالثــالفص
  

  ٨٩............................................................................................................................................. توطئــة
  ٩٠................................................................. دوافع االختالف في روايتي اإلماميـن/ المبحث األول

  

  ١١٤-٩٥....................................................... وجوه االختالف في أصول الروايتين/ لمبحث الثانيا
  ٩٥................................................................................  عن عاصمرواية حفصمفردات  -١
  ٩٨.................................................................................. شعبة عن عاصمرواية مفردات  -٢

  ١١٤-١٠٣............................................................   وجوه االختالف في أصول الروايتين-٣        
  ١٠٣.......................................................................................................... باب هاء الكناية: أوالً  

  ١٠٤....................................................................................  المفــردمزــالهـباب : ثانياً
  ١٠٥........................................................................... تين من كلمــةمزــالهـباب : ثالثاً
  ١٠٦...............................................................................................بــاب اإلدغــام : رابعاً
  ١٠٦.............................................................................................. بــاب السكــت: خامساً
  ١٠٧................................................................................................. باب الفتح واإلمالة: سادساً
  ١١١................................................................................................ باب ياءات اإلضافة: سابعاً
  ١١٤...................................................................................................باب ياءات الزوائد : ثامناً

  

  ١٦٤-١١٥ ................................. وجوه االختالف في فرش الحروف وتطبيقاتها/ المبحث الثالث

  ١٦٥.........................................................................................................................................خاتمــة ال
  ١٦٧.................................................................................................................قائمة المصادر والمراجع 



 ١

                                   مةــــمقد  

والصالة والسالم على مـن      الكتاب ولم يجعل له عوجاً،       هالحمد هللا الذي أنزل على عبد     
 أرسله ربه بشيراً ونذيراً، وأنزل معه الكتاب بالحقِّ ليبين للناس فيما اختلفوا فيه ويهديهم صراطاً              

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، أمرنا أن نقرأ كتابه، ونتدبر آياته، ونحكـم                  . مستقيماً
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، دعانا إلى طريق اهللا القويم،              . بمقتضاه

  :وبعد. وحبله المتين، وسراجه الذي ال ينطفئ

لخدمة كتابه، والبحث في أسراره التي ال تنقـضي وال          بفضل اهللا ومنّته علي أن وفقني       
تنقطع، فاتجهت إلى دراسة المجال الصوتي لتالوة كتاب اهللا تعالى من خالل بحثي هذا الذي جاء                

؛ حيث طبقت مجال الدراسة     " موازنةٌ ةٌ صوتي دراسةٌ–  عاصمٍ  عن  وشعبةَ روايتا حفصٍ ": بعنوان
رواية اإلمام حفص بـن سـليمان،       : رآن الكريم، وهما  على روايتين مشهورتين من روايات الق     

ورواية اإلمام شعبة بن عياش؛ حيث وازنت بين الروايتين في مجاالتهما المتعددة مـن أصـول                
  .وفروش، موضحاً أسباب االختالفات التي وجدت في الروايتين

وقد سرت على المنهج الوصفي التحليلي خالل عرضي لوجوه االتفاق واالختالف، ثـم             
  :وقد سعيت من خالل هذا البحث إلى تحقيق جملة من األهداف، وهي. الموازنة بين الروايتين

 .التعريف بعلم القراءات، ونشأته، وتطوره -٦

 .إفراد هذين العالمين ببحث مستقل يوازن بين روايتيهما -٧

 .بيان وجوه االتفاق عند اإلمامين -٨

 .بيان وجوه االختالف عند اإلمامين -٩

 .الف بين الروايتينتعليل أسباب االخت -١٠

  .اإلسهام في نشر هذا العلم الجليل ولو بشيء قليل -١١

وقد بدأت البحث بتمهيد أشرت فيه إلى علم القـراءات، ونـشأته، وتطـوره، وأسـباب                
وعرضت فيه ترجمات بـسيطة ألشـهر القـراء الـذين           . اختالف الروايات والقراءات القرآنية   

  .اعتمدهم أهل العلم واألداء



 ٢

اإلمام عاصم بـن    : د فصل أول، عرضت فيه ترجمات وافية لألئمة الثالثة        ثم تال التمهي  
أبي النجود الكوفي؛ شيخ الراويين، مبيناً جوانب مهمة من حياته ومولده، ومكانته بين العلمـاء،               

، وهم تلقوها مشافهة عـن النبـي        )(وشيوخه، وسند القراءة التي تلقاها عن الصحابة األجالء         
)(  ،ثم ترجمة لإلمام حفص بن سليمان البزاز، مبيناً جوانب مهمة من           .  ووفاته ، وكذلك تالميذه

. حياته ومولده، ومكانته بين العلماء، وشيوخه، وسند روايته عن شيخه عاصم، وتالميذه، ووفاته            
ثم ترجمة لإلمام شعبة بن عياش، مبيناً جوانب مهمة من حياته ومولده، ومكانته بـين العلمـاء،                 

  .ايته عن شيخه عاصم، وتالميذه، ووفاتهوشيوخه، وسند رو

أما المبحث األول فقد قدمت فيه نبذة عن        : أما الفصل الثاني فقد قسمته إلى ثالثة مباحث       
علم القراءات، وعالقته بعلم األصوات، وأما المبحث الثاني فبينت فيـه وجـوه االتفـاق بـين                 

وقد رتبت األصول حسب ما هو      في األصول، مع ذكر مفردات قراءة اإلمام عاصم،         : الروايتين
دارج عند علماء التجويد والقراءات، وأما المبحث الثالث فقد عرضت فيه لفروش الحروف؛ وقد              

  .رتبتها حسب ترتيب سور القرآن الكريم في المصحف الشريف

وأما الفصل الثالث فقد جعلته لوجوه االختالف بين الروايتين أصالً وفرشاً؛ وقسمته إلى             
أما األول فقد عرضت فيه للدوافع التي أدت إلى هذه االختالفات بـين القـراءات               : ثالثة مباحث 

ثم المبحـث  . والروايات، مشيراً إلى أهم اللهجات العربية التي ذكرت لها أمثلة في القرآن الكريم           
الثاني الذي عرضت فيه لوجوه االختالف بين الروايتين في األصول، مع ذكر مفردات روايـة               

شعبة، وقد رتبت األصول حسب ما هو دارج عند علماء التجويد والقراءات، أما             كل من حفص و   
الثالث فقد عرضت فيه لفروش الحروف؛ وقد رتبتها حسب ترتيب سور القـرآن الكـريم فـي                 

  .المصحف الشريف

ثم انتهيت إلى خاتمة البحث التي رصدت فيها النتائج التي توصلت إليهـا مـن خـالل                 
روايتين، مبيناً أهم القضايا الصوتية بين الروايتين، معلالً ما أمكن في وجوه        الموازنة بين هاتين ال   

وقد عرضت في مقدمة البحث فهارس البحث مفصالً فهارس األعالم،          . االتفاق واالختالف بينهما  
  :ثم فهارس الموضوعات، ثم قائمةً للمصادر والمراجع التي رجعت إليها، وبعد

محمـد رمـضان    / ر والعرفان إلى مشرفي األستاذ الدكتور     وأخيراً أتقدم بالشكر والتقدي   
  .فوزي إبراهيم أبو فياض/ محمود محمد العامودي، واألستاذ الدكتور/ البع، واألستاذ الدكتور

فاَهللا أسأل أن يتقبل منّي هذا العمل، وأن يجزي كّل من ساهم في إنجاح هذا العمل خيـر      
  .الجزاء، والحمد هللا رب العالمين



 ٣

  ـدتمهيـــ

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيد األولـين واآلخـرين، وعلـى آلـه                
  :وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد

، وهو حبل اهللا المتين، الذي ال يأتيه الباطل من بين           القرآن الكريم هو كالم اهللا تعالى     فإن  
 وال يخلق عن كثـرة الـرد، وال         يديه وال من خلفه، ال تزيغ به األهواء، وال يشبع منه العلماء،           

  .تنقضي عجائبه، من عمل به ُأجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه دعا إلى صراط مستقيم

ولما كان القرآن الكريم هو المصدر األول للتشريع عند المسلمين، والمنبع الرئيس للغـة     
ويؤصـلون،  العربية في فصاحتها وبالغتها، فقد انكـب العلمـاء علـى دراسـته؛ يفـسرون،                

علـم  : ويستنبطون، ويستدركون في مختلف العلوم اللغوية والشرعية؛ الدينية والدنيوية، ومنهـا          
): (القراءات الذي برع علماؤه في ضبطه ووضع القواعد التي تنظمه، فهماً من حديث النبي               

قـراءاتهم كمـا تنوعـت    ، فتنوعـت  )١("هأصحاِبيعاً لِ  شفِ يامِة القِ وم ي اقْرءوا القُرآن؛ فِإنَّه يأتي   "
  .لهجاتهم ما بين المتواترة والشاذّة

منجماً في ثالث وعشرين سنة، لتـستعد قلـوب         ) (وقد نزل القرآن الكريم على النبي       
): (على قلب النبـي     ) (وكان أول ما نزل به األمين جبريل        . الخلق الستقباله، والعمل به   

ْاقبِ ْأر ِماس بِّ ر٢قَلَي خَ ِذ الْ ك)(، وخاتمته  :اليكْ أَ ومكُ لَ تُلْمـ  دِ م كُنَيم تَْأ وـ م تُم ـ  ع ـ مع نِ مكُيلَ  يِت

وِضركُ لَتُيِإ الْمسِدالم ٣اًنَي)(.  

يتلو اآليات على صحابته الكرام فـور نزولهـا، وكـانوا يحفظونهـا             ) (وكان النبي   
وتجـردت طائفـة    . ل وأطراف النهار  ويتلونها في صلواتهم وعباداتهم مراراً وتكراراً، آناء اللي       

، وهم كتبة الوحي الذين اختارهم لذلك، وهم عثمان         )(منهم لكتابة القرآن الكريم في حياة النبي        
بن عفّان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وُأبي بن كعب، وعبد اهللا بن مسعود، وأنس بـن    

  ). (مالك 

 يعرض ما معه من القرآن على جبريل كـّل          كان) (وقد ثبت ثبوتاً قاطعاً أن الرسول       
عام مرة، وفي آخر عام عرضه مرتين، وقرأه على أصحابه بنفس الترتيب؛ آية آيـة، وسـورة                 

                                                 
 ).١٣٣٧ (رقمحديث :  صحيح مسلم-١
  .٩٦/١ سورة العلق -٢
  .٥/٣ سورة المائدة -٣



 ٤

سورة، فتلقوه عنه حرفاً حرفاً، وكان منهم من حفظه كله، ومنهم من حفظ أكثره، ومنهم من حفظ            
  .، وهو بين ظهرانَيهم)(بعضه، كّل ذلك في عهد النبي 

يتلو كلمات القرآن بلهجات متعددة؛ وذلك تخفيفـاً علـى القبائـل،            ) (د كان النبي    وق
ومراعاةً للهجاتها المختلفة، وتيسيراً على أهل تلك القبائل في تالوته، وقد كان يحـدث أن يتلـو                 

شفاهاً، في حين سمع بعض الصحابة اآلخرين       ) (بعض الصحابة آيات بلهجة سمعها من النبي        
بلهجة أخرى، تغاير اللهجة األولى، على نحو ما روي عن عمر بن            ) (من النبي   نفس اآليات   

، فإذا هو يقـرأ علـى       ) (سمعت هشام بن حكيم في حياة رسول اهللا         : أنه قال  ) (الخطاب  
، فكدت أساوره في الصالة، فتصبرت حتى سلّم، فلببته         )(حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول اهللا       

: ، فقلـت  )(أقرأنيها رسول اهللا    : رأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال      من أق : بردائه، فقلت 
قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلـى رسـول اهللا              ) (كذبت؛ فإن رسول اهللا     

) (إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، فقال رسول اهللا              : فقلت) :(
، "تْلَِز ُأنْ كِلذَكَ): "( فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول اهللا           ،"أرسله، اقرأ يا هشام   "

ا ذَ ه ن، إِ تْلَِز ُأنْ كِلذَكَ"): (، فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول اهللا         "رما ع  ي ْأراقْ: "ثم قال 

  . )١("هنْ ِمرسيا تَوا مءراقٍْف؛ فَرحِة َأعبسعلَى  لََِز ُأنْآنرالقُ

والذي ال شك فيه أن قراءة األئمة السبعة والثالثة عشر، وما وراء ذلك بعض األحـرف           
ونحن ال نحتاج على الرد على من قال إن القراءات السبعة هي األحرف             . السبعة من غير تعيين   

ق علماء الـسلف     باألحرف السبعة تلك القراءات السبع، وذلك باتفا       -إذاً–فليس المراد   . )٢(السبعة
حيث يبدو أن المراد بالسبع أوسع مما هو مدون في كتب القـراءات عـن الـسبع                 . )٣(والخلف

في " سبع"أنها سبعة أوجه على التحديد؛ فلفظ       " سبع"المعروفة، وليس معنى االتفاق في لفظ العدد        
فـي اللغـات   الحديث ال مفهوم له، فهو يعني الكثرة المطلقة؛ ألن هذا العدد يدل علـى الكثـرة                

  . السامية

ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد، بحيث ال يزيد وال يـنقص، بـل             : "يقول ابن الجزري  
المراد السعة والتيسير، وأنه ال حرج عليهم في قراءته بما هو من لغات العرب من حيث إن اهللا                  

حقيقـة العـدد،    ، وال يريدون    "السبعين والسبعمائة "تعالى أذن لهم في ذلك، والعرب يطلقون لفظ         
 ني الذِ ُلثَم: بحيث ال يزيد وال ينقص؛ بل يريدون الكثرة، والمبالغة من غير حصر، قال تعالى             

                                                 
 ).٤٧٠٦ (حديث رقم:  صحيح البخاري-١

  .٥٧ص:  منجد المقرئين ومرشد الطالبين-٢
  .١/٤٠:  النشر في القراءات العشر-٣



 ٥

قُِفنْيوأَ ن مالَوهفِ م ي ِب سكَ  اهللاِ ِلي ِلثَم ح نْ أَ ٍةبتْتَب س بع َلاِبنَ س)وقال تعالى  )١ ، :ِإتَ ن ِفغْتَسـ  لَ ر هم 

سِعبين م لَ فَ ةًرن ِفغْ يلَ  اهللاُ ر هم)(، وقال النبي    )٢ ( ـ  لَِإ: "في الحسنة ى سـ  ِةاِئِمِعب ـ  إِ ٍفع ِض ى لَ

  . )٣("ٍةريِث كَاٍفعضَأ

أنه ال يريد بالسبعة عدداً معينـاً؛ إنمـا          : "ويؤيد هذا الرأي الدكتور شوقي ضيف فيقول      
لعرب أن ينطقوا من كلماته بلهجـاتهم       يريد كثرة الحروف واللهجات التي نزل بها تسهيالً على ا         

. )٤("ما ال يمكنهم أن ينطقوا بلغة قريش ولهجتها الخاصة، وأخذ هو نفسه ذلك تيـسيراً وتـسهيالً                
 أن المراد بهذه األحـرف  هب اإلمام أبي الفضل الرازي، وهوح المحققون من العلماء مذ  وقد رج 

  :رج عن سبعةاألوجه التي يقع بها التغاير واالختالف؛ وهي ال تخ

:  اختالف األسماء في اإلفراد والتثنية والجمع، والتذكير والتأنيث، مثل قوله تعالى           :األول
وِذى الْ لَعين ِط يقُينَوفِ ه دطَ ةٌي عمِ ام ِكسٍني)ـ "باإلفراد، وقـرئ    " مسكين"، قرئ لفظ    )٥ ماِكسين "

ـ ِإ"بالتثنية، وقرئ   " مكُيوخََأ"قرئ  ،  )٦(مكُيوخَ أَ نيوا ب حِلصَأفَ: بالجمع، ومثل قوله تعالى    " مكُِتوخْ
ـ تُقْ"بياء التذكير، وقرئ    " ُلبيقْ"، قرئ   )٧(ةٌاعفَا شَ هنْ مِ ُلبا يقْ لَو: بالجمع، ومثل قوله تعالى    ُلب "

  .بتاء التأنيث

ـ فَ:  اختالف تصريف األفعال من ماٍض ومضارع وأمر، نحو قوله تعـالى           :الثاني من 

علـى أنـه فعـل مـضارع        " عوطَّي"على أنه فعل ماٍض، وقرئ      " عوطَتَ"، قرئ   )٨(اًري خَ عوطَتَ
على أنه  " اَلقَ"، قرئ   )٩(ِضرَأالْ و اِءمي الس  فِ َلوقَ الْ ملَع ي يبِّ ر اَلقَ: مجزوم، وكذلك قوله تعالى   

  .على أنه فعل أمر" قُْل"فعل ماٍض، وقرئ 

                                                 
  .٢/٢٦١ سورة البقرة -١
  .٩/٨٠ سورة التوبة -٢
  .١/٣٦:  النشر في القراءات العشر-٣
 .١٠ص: اتلقراءالسبعة في ا-٤

  .٢/١٨٤ سورة البقرة -٥
  .٤٩/١٠ سورة الحجرات -٦
 .٢/٤٨ سورة البقرة -٧
 .٢/١٨٤ سورة البقرة -٨
 .٢١/٤ سورة األنبياء -٩



 ٦

، )١(ِميِحج الْ اِبحص أَ ن ع ُلَئسا تُ لَو:  اختالف وجوه اإلعراب، نحو قوله تعالى      :ثالثال
بفتح التاء وسكون الالم على     " ْلَئستَ"بضم التاء ورفع الالم على أن ال نافية، وقرئ          " ُلَئتُس"قرئ  

  .أن ال ناهية

ـ بِّ رّ ن مِّ ٍةرِفغْى م لَ إِ واعاِرسو:  االختالف بالنقص والزيادة، كقوله تعالى     :الرابع ، )٢(مكُ
  . بحذفها" واعاِرس"بإثبات الواو قبل السين، وقرئ " واعاِرسو"قرئ 

بتقـديم  ، قـرئ    )٣(والُِتقُوا و لُاتَقَو:  االختالف بالتقديم والتأخير، كقوله تعالى     :الخامس
"وتأخير " والُاتَقَو"وقرئ بتقديم "والُِتقُو ،"وتأخير "والُِتقُو "والُاتَقَو."  

وا لُب تَ كاِلنَه: جعل كل حرف مكان آخر، كقوله تعالى      :  االختالف باإلبدال أي   :السادس

ـ تْتَ"بتاء مفتوحة فباء ساكنة، وقرئ      " والُبتَ"، قرئ   )٤(تْفَلَسا أَ  م ٍسفْ نَ لُّكُ بتـاءين األولـى    " والُ
  .مفتوحة والثانية ساكنة

هجات، كـالفتح واإلمالـة، واإلظهـار واإلدغـام، والتـسهيل           االختالف في الل   :السابع
، تقـرأ   "اتخُطْو: "والتحقيق، وكذا في هذا النوع من الكلمات التي اختلفت فيها لغة القبائل، نحو            

   .)٥("وتبي"، تقرأ بضم الباء "وتِبي: "، ونحو"اتخُطُو"بتحريك الطاء بالضم 

، واستحر القتل في حروب الردة بـالقراء آلي         إلى الرفيق األعلى  ) (ولما انتقل النبي    
إن : الذكر الحكيم، دخل عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق بعد سنتين من خالفتـه، فقـال                

يتهافتون في الحرب تهافت الفراش في النّار، وإني أخـشى أن يقتلـوا             ) (أصحاب رسول اهللا    
و بكر وتردد، وما زال به حتـى وافقـه           فيضيع منه كثير، فتوقف أب     -وهم حملة القرآن  –جميعاً  

فقام عمر بجمع الحفظة المشهود لهم باإلتقان، وكان منهم زيـد بـن             . على كتابة مصحف واحد   
ثابت، وُأبي بن كعب، وعبد اهللا بن مسعود، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وحذيفة بن                 

، فاجتمعوا برئاسة زيـد     )(عري  اليمان، وطلحة، وأبو الدرداء، وأبو هريرة، وأبو موسى األش        
ابن ثابت في دار عمر يتشاورون في طريقة جمعه، ثم أخذوا يجتمعون فـي المـسجد النبـوي                  

وبإمالئه، وعهدوا إلى بالل أن ينادي في       ) (الشريف، وأحضروا كل ما كتبوه بين يدي النبي         

                                                 
 .٢/١١٩ سورة البقرة -١
 .٣/١٣٣ سورة آل عمران -٢
 .٣/١٩٥ سورة آل عمران -٣
 .١٠/٣٠ سورة يونس -٤
  .٢٨- ٢٦ص:  غاية المريد في علم التجويد-٥
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ر أبو بكر زيداً أن يكتب   المدينة بجمع القطع التي عليها قرآن مكتوب بمحضر النبي وإمالئه، وأم          
بـنفس األلفـاظ،    ) (القرآن كلّه على الترتيب الذي تلقاه هو ومن معه من الحفظة عن النبـي               

القـرآن مـع    ) (ونفس الحروف، ونفس الصورة في العرضة األخيرة التي تدارس فيها النبي            
) الجلـد (ألدم  جبريل بعد تمامه، وكتبه زيد ومن أسهموا معه في هذا العمل الجليل فـي قطـع ا                

وغيرها، وظلت صحفه عند أبي بكر حتى تُوفي، ثم عند عمر حتى تُوفي، ثم عند ابنته حفـصة                  
  .أم المؤمنين

ومضى الناس يقرؤون القرآن، ويقرئ بعضهم بعضاً بالحروف التي تلقوها عن النبـي             
)(                داء ، أو عن الحفظة المتقنين من الصحابة، وكان هؤالء الحفظة يختلفـون فـي بعـض األ

ولما تفرق المسلمون في األمصار مع الفتوح اإلسالمية، أخذ هذا          ). (حسب سماعهم من النبي     
الخالف في األداء يشتد، حتى إذا كانت سنة ثالثين من الهجرة، اجتمع فـي غـزو أذربيجـان                  
وأرمينيا أهل الشام وأهل العراق، واستمع بعضهم إلى بعض وهم يتلون آيات الـذكر الحكـيم،                

وكان . حظوا جميعاً وجوهاً من الخالف في قراءاتهم، وتنازعوا حتى كاد يكفِّر بعضهم بعضاً            فال
: حذيفة بن اليمان معهم، فهاله هذا الخالف، وخشي تفاقمه، فركب إلى عثمان بن عفان، وقال له               

قد و. أدرك هذه األمة قبل أن يختلفوا اختالف اليهود والنصارى، وأبلغه خالف الناس في القراءة             
فزع عثمان لذلك فزعاً شديداً، ثم أرسل تواً إلى السيدة حفصة أن أرسلي إلينا بـصحف القـرآن               
ننسخها، ثم نردها إليك، فأرسلتها إليه، فأمر زيد بن ثابت أن ينسخها في المصاحف، وضم إليـه                 

إذا : ، وقال لهـم   )(عبد اهللا بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام              
  . اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش؛ فإنما نزل بلسانهم

كتب زيد ومن معه سبعة مصاحف، وجه منها بمصحف إلى البصرة، وبثاٍن إلى الكوفة،              
وبثالث إلى الشام، وبرابع إلى مكة، وبخامس إلى اليمن، وبسادس إلى البحرين، وترك مـصحفاً               

، وأمـر بـإحراق مـا عـدا هـذه           "مصحف اإلمام  "بالمدينة، وأمسك لنفسه مصحفاً سمي باسم     
المصاحف، فُأحرقت مصاحف لبعض كبار الصحابة على نحو ما هـو معـروف مـن حـرق                 
مصحفي ُأبي بن كعب وعبد اهللا بن مسعود؛ حتى ال يدع فرصة ألي خـالف ممكـن، وأمـر                   

. هـا المقرئين في كل األمصار أن يتمسكوا بتلك المصاحف، وأن يقرئـوا النـاس علـى حروف               
وأطاعته األمة، وأجمعت على ما تضمنته نسخ مصحفه، مهملةً ما خالفها من إبدال كلمة بأخرى،               
                    عتـدبه أي اعتداد، كما ال ي عتدوي عن آحاد، فال يح فيه بعض الصحابة أو رمما قد يكون تسم

  .اقهبما أدخله ابن مسعود في مصحفه من زيادات لغرض تفسير الكلمات، وقد أمر عثمان بإحر



 ٨

ومع أن القرآن الكريم دوِّن في مصحف عثمان؛ إال أنه لم يتحول األساس فـي تالوتـه                 
يوماً إلى االعتماد على المصحف المكتوب، بل ظّل االعتماد على الروايـة بالـسند الـصحيح                

، وقد تلقّاه عنه الصحابة الكرام شـفهياً،        )(فأساس الرواية هو النبي     ). (المتواتر عن النبي    
ومنذ الصدر األول تجرد قـوم      . م تلقّاه التابعون، وتوالى ذلك بالسند المتواتر جيالً بعد جيل         وعنه

في كل ِمصر من األمصار اإلسالمية لتالوة القرآن الكريم، وضبطها والعنايـة بهـا وبتلقيهـا                
 ومعنى ذلك أن قراءات القرآن سنّة يتبع فيها الخـالف         ). (مشافهةً بالمروي تواتراً عن النبي      

  .السالف

وكما هو معروف أن الكتابة في مصحف عثمان تخلو من النقط والشكل؛ وهو خلو جعل               
؛ األمر الذي جعل بعـض      )(خطّ هذا المصحف يستوعب جميع القراءات المتواترة عن النبي          

المستشرقين والطاعنين في القرآن الكريم يتوهمون أن هذه القراءات إنما ترجع إلى طبيعة خـط               
ـ يبتَفَ: "لعثماني المجرد من اإلعجام والشكل، فإذا مـن القـراء مـن يقـرأ             المصحف ا  أو " اونُ

  .)٣("ُلزما تُنَ"أو " ُلزِّما نُنَ: "، أو يقرأ)٢("اًرشْنَ"أو " اًربشْ: "، أو يقرأ)١("اوتُبثَتَفَ"

ـ             ا هـي   وهذه القراءات وما يماثلها ليست اجتهاداً في قراءة خط المصحف العثماني؛ إنم
ومعنى ذلك أن نشأتها أقدم من هذا الخطّ، وأنه ال عبـرة            ). (روايات نُقلت بالتواتر عن النبي      

وقد روي عن أبي عمرو بن العالء أحد أئمة القراءات السبعة، وأحـد             . له فيها، وال صلة لها به     
دتا في قصة علماء النحو النابهين في البصرة أن األصمعي سأله عن آيتين متماثلتين في الخط ور           

، كيف يعرف نطقهما، والفرق بينهما، وهما فـي         )٤("ِهيلَا ع نَكْربو"و  " ِهيلَا ع نَكْرتَو: "إبراهيم هما 
  .ما يعرف ذلك إال أن يسمع من المشايخ األولين: المصحف العثماني بهيئة واحدة؟ فأجاب

ن القرآن الكريم كمـا     فالسماع والمشافهة هما أساس القراءات، وقد مضى الصحابة يتلو        
في أثناء صحبتهم له، وتتردد في كتب القراءات والتفسير أسماء عشرات           ) (سمعوه من النبي    

منهم، في مقدمتهم الخلفاء الراشدون، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة، وعبـد اهللا بـن عبـاس،                 
 بن عمرو بن    وحذيفة، وسالم، وأبو هريرة، وأبو موسى األشعري، وعبد اهللا بن عامر، وعبد اهللا            

عائـشة،  : العاص، وعبد اهللا بن السائب المخزومي، وعبد اهللا بن الزبير، وأمهـات المـؤمنين             
زيد بن ثابت، وُأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وأبو الدرداء،           : وحفصة، وأم سلمة، ومن األنصار    

                                                 
  .٤/٩٤ سورة النساء -١
 .٧/٥٧ سورة األعراف -٢
 .١٥/٨ سورة الحجر -٣
  .٣٧/١١٣ سورة الصافات -٤



 ٩

لحفظـة  وعن هؤالء الصحابة األجالء وأمثالهم مـن ا       ). (وأنس بن مالك، ومجمع بن جارية       
، وقد قاموا بذلك مقـام      -ونُصب أعينهم المصحف العثماني   -حملة القرآن رواه بقراءته التابعون      

، فهم يتقيدون بما أقرأوهم به حرفاً حرفـاً، وحركـةً،    )(الصحابة الذين تلقوه شفاهاً عن النبي       
  . وسكوناً

ـ              راءة عـنهم   وقد اشتُهر في كل بلد وِمصر جماعة كانوا يقرئون الناس، ويأخـذون الق
عبد اهللا بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، وعبـد          ): (، منهم في مدينة رسول اهللا       )١(عرضاً

الرحمن بن هرمز األعرج، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، ويزيد بن رومـان، وعبـد                
. الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وابن شهاب الزهري، وعمر بن عبد العزيز               

: ومنهم في الكوفة  . مجاهد بن جبر ِدرباس مولى ابن عباس، وعطاء، وطاووس        : ومنهم في مكة  
ِزر بن حبيش، وعلقمة، واألسود بن يزيد، ومسروق بن األجدع، وأبو وائل، والحارث بن قيس،               

عبـد اهللا بـن     : ، وأبو عبد الرحمن السلمي    -وكلهم من تالميذ ابن مسعود    -وعمرو بن شُرحبيل    
ومـنهم فـي    . هو أول من أقرأ الناس بالكوفة القراءة التي جمع عثمان النـاس عليهـا             حبيب؛ و 
أحد القراء األربعة عشر المميزين، وابن سيرين، وقتادة، ويحيى بـن           : الحسن البصري : البصرة

المغيرة بـن أبـي     : ومنهم بالشام . يعمر، ونصر بن عاصم، وعبد اهللا بن أبي إسحق الحضرمي         
الذي أخذ القراءة عن أبـي      -، وخليد بن سعيد     -لذي أخذ القراءة عن عثمان    ا-شهاب المخزومي   

  ).(الدرداء 

وتكاثر في كل ِمصر من هذه األمصار خلفاء هذا الجيل األول من التابعين، يتقدمهم في               
أحد القـراء العـشرة     -مسلم بن جندب، وشيبة بن ِنصاح، وأبو جعفر يزيد بن القعقاع            : المدينة
حميد بن قيس، ومحمد بن عبد الرحمن بـن         : وفي مكة . -أحد القراء السبعة  -فع  ، ونا -النابهين

: وفي البـصرة  . -أحد القراء السبعة  -، وعبد اهللا بن كثير      -أحد القراء األربعة عشر   -محيصن  
: عيسى بن عمر الثقفي، والحسن البصري، وعاصم الجحدري، وأبو عمرو بن العالء، وتلميـذاه            

أحـد القـراء    -، ويحيى بن المبارك اليزيدي      -أحد القراء العشرة  - يعقوب بن إسحق الحضرمي   
-سليمان بن ِمهران    : يحيى بن وثّاب، وإبراهيم النخعي، واألعمش     : وفي الكوفة . -األربعة عشر 

تلميذ أبـي  : ، ثم عاصم بن أبي النجود-؛ وكلهم من تالميذ ابن مسعود  –أحد القراء األربعة عشر   
، وخلفه على القراءة في الكوفة حمـزة        - القراء السبعة المقدمين   وهو أحد -عبد الرحمن السلمي    

أما في الشام فقد انتهت القراءة عنـد خلفـاء         . وهما من القراء السبعة   -الزيات، وتلميذه الِكسائي    
  .أحد القراء السبعة-التابعين إلى عبد اهللا بن عامر 

                                                 
 .آيةً آيةً، وكلمةً كلمةً، وشكلةً شكلةً، ومدةً مدةً:  عرضاً-١



 ١٠

على أئمـة بأعيـانهم     ولم يكن علماء القراءات قد تواضعوا حتى عصر خلف بن هشام            
يحملون عنهم وحدهم القرآن؛ فقد مضى كثيرون يحملون عن كل قارئ ثقة قراءته، ويعلّمونهـا               

وقد حاول نفر من علماء العربية والنحو أن يتميزوا بقراءة خاصة، على نحـو              . الناس في زمنه  
ـ                م بـن سـالّم     ما حاول الفراء؛ مما جعل هؤالء األئمة يتكاثرون، حتى لَنرى أبـا عبيـد القاس

يصنف كتاباً يجمع فيه قراءات خمسة وعشرين إماماً سوى الـسبعة المـشهورين             ) هـ٢٢٤ت(
، ثم  "السبعة في القراءات  : " في كتابه  )١(الذين عرف بهم فيما بعد، وأقامهم أئمةً للقراء ابن مجاهد         
فيـه قـراءات    كتاباً يجمع   ) هـ٢٨٢ت(يؤلف بعده أستاذه القاضي إسماعيل بن إسحق البغدادي         

كتاباً يجمع فيه قراءات نيف وعـشرين   ) هـ٣١٠ت(عشرين إماماً، ويصنف ابن جرير الطبري       
  .إماماً

والبد من ذكٍر للجهود العظيمة التي نهض بها علماء القـراءات منـذ القـرن الثـاني                 
الهجري؛ فقد أخذوا يؤلفون مصنفات مختلفة في قراءة كل إماٍم نابٍه، أو فـي قـراءات األئمـة                  
المختلفين محاولين بكل ما أوتوا من قوة أن يضبطوا قراءة كل إمـام، وأن يميزوهـا بجميـع                  

 اإلدغام، واإلمالة، واالختالس، وتحقيـق الهمـز، وتـسهيله،        : شاراتها، وخصائصها من حيث   
وقد نشطت البصرة في ذلك كما نشطت في النحو نشاطاً واسعاً، فألّف            . واإلشمام، وغير اإلشمام  

بن موسى تلميذ أبي عمرو بن العالء كتاباً تعقّب فيه الشاذّ من القـراءات، باحثـاً عـن                  هارون  
:  كتاباً سماه  -المذكور آنفاً، وهو أحد القراء العشرة     –أسانيده، وألّف يعقوب بن إسحق الحضرمي       

  .؛ جمع فيه قراءات األئمة، ونسب كل قراءة إلى صاحبها"الجامع"

قرن الثالث الهجري؛ كثر التأليف في القراءات على نحو ما          وكلما تقدمنا مع الزمن في ال     
ـ ٢٣٠ت(، ومحمد بن سعدان     )هـ٢٠٩ت(، والواقدي   )هـ٢٠٣ت(نجد عند يحيى بن آدم       ، )هـ
، وعلي بن نصر الجهـضمي  )هـ٢٤٩ت(، وهارون بن حاتم    )هـ٢٤٦ت(وأبي عمرو الدوري    

ـ ٢٥٨ت(األنطـاكي   ، وأحمد بن جبير     )هـ٢٥٥ت(، وأبي حاتم السجستاني     )هـ٢٥٠ت( ، )هـ
  .وغيرهم كثير

                                                 
 ،الـصنعة  شـيخ  البغدادي مجاهد بن بكر أبو األستاذ الحافظ :التميمي مجاهد بن العباس بن موسى بن أحمد -١

 وفـاق  ،أمره هرواشتُ ،صيته دعب ببغداد، العطش بسوق ،ومائتين وأربعين خمس سنة ولد .السبعة عسب من وأول
 الطلبة ازدحام بلغنا وال ،منه تالميذ أكثر تاءاالقر شيوخ من أحداً أعلم وال ،والخير ،والحفظ ،الدين  في نظراءه
 وعـشرين  أربـع  سـنة  شـعبان  من لعشرينا في ،الظهر وقت األربعاء يوم توفي .عليه كازدحامهم أحد على

  ).١/٢٦١: ، األعالم٣/٩٠: ، الوافي بالوفيات١/٦٢:  النهاية في طبقات القراءغاية: انظر (.وثالثمائة
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غير أن هذه المؤلفات المتتابعة في القراءات والقراء لم تستطع أن توقف السيل؛ فقد كان               
األئمة يتكاثرون كما كان يتكاثر حملة القراءات عن أئمة القرن الثاني الهجري، بحيـث أخـذت                

 والرواية والدراية بها دراية علميـة،       الطرق إليهم تتعدد تعدداً واسعاً، وكان منهم المتقن للتالوة        
وقد صور ابن مجاهد ذلك في مقدمة كتابه؛ إذ الحظ          . ومنهم من ينقص إتقانه من بعض الوجوه      

أن من القراء الحاذق العالم بوجوه اإلعراب، والقراءات، واللغات، وأسانيد الروايات، وذلك هـو            
جانبه من يعرب، ولكن ال علـم لـه بـاختالف           وب. اإلمام المتقن، مفزع الحفّاظ، ومهوى أفئدتهم     

القراء، فربما سمع قراءة وظنّها خطًأ، مثله مثل الراوية الذي ليس لديه بصر بالعربيـة، فربمـا                 
واألدهى منهما من يحسن العربية، ومعرفة النحـو،        . نسي بعض حفظه؛ فدخل الخطأ على لسانه      

 معرفته بالعربية إلى أن يقرأ بحرٍف لم يقرأ بـه           واللغات؛ ولكن ال علم له بالقراءات، فربما أدته       
  .أحد في الماضين،؛ فيكون بذلك مبتدعاً

وكل ذلك جعل من الضروري أن يتجرد بعض علماء القراءات، أو طائفة من جهابذتها،              
ليقابلوا بين القراءات الكثيرة التي شاعت في العالم اإلسالمي، ويستخلصوا منها للناس قـراءات              

يها؛ حتى ال يتفاقم األمر، ويلتبس الباطل بالحق، وتصبح قراءة القرآن فوضى، لكلٍّ             يحملونهم عل 
أن يقرأ حسب معرفته، بدون تبصر تامٍّ بوجوه القراءات، وبدون تمييز بين المتواتر المـشهور                

  .)١(منها وغير المشهور

  :أما عن أشهر القراء الذين اختارهم ابن مجاهد فهم

  من المدينة: أوالً

  مام نافع المدني اإل-١

نافع بن عبد الرحمن بن أبي نُعيم المدني، أخذ القراءة عن أبـي جعفـر               : هو أبو رويم  
القاري، وعن سبعين من التابعين، وهم أخذوا عن عبد اهللا بن عباس، وأبي هريرة، عن ُأبي بن                 

 تسع وستين   تُوفي سنة . ، وانتهت إليه رياسة اإلقراء بالمدينة المنورة      )(كعب، عن رسول اهللا     
  .ومائة للهجرة

  .)٢(قالون، وورش: وممن اشتُهر بالرواية عنه

  
                                                 

 .٨٧-٥٣ص: لسبعة في القراءات ا-١
  .٥/١١٩: ، مغاني األخيار١/٤٢٢: ، غاية النهاية١/١٩:  الحجة للقراء السبعة-٢
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  من مكّــة : ثانياً

   الداريبن كثيرا  اإلمام-٢

عبد اهللا بن كثير الداري، كان إمام الناس في القراءة بمكـة،  : هو أبو محمد، أو أبو معبد    
 الزبير، وأبا أيـوب األنـصاري،       لقي من الصحابة عبد اهللا بن     . تحفّه السكينة، ويحوطه الوقار   

، وقـرأ   )(روى عن مجاهد عن ابن عباس عن ُأبي بن كعب عن رسول اهللا              . وأنس بن مالك  
على عبد اهللا بن السائب المخزومي، وقرأ عبد اهللا على ُأبي بن كعـب وعمـر بـن الخطـاب؛        

  .وتوفي سنة عشرين ومائة بمكة المكرمة). (وكالهما قرأ على رسول اهللا 

  .)١(البزي، وقنبل: ولكن بواسطة أصحابه–قد اشتُهر بالرواية عنه و  

  من الكوفة: ثالثاً

   األسديعاصماإلمام  -٣

هو أبو بكر عاصم بن أبي النَّجود األسدي، وقد كان قارئاً متقناً، آيـة فـي التحريـر،                    
 اهللا بـن  قرأ على زر بن حبيش على عبـد      . واإلتقان، والفصاحة، وحسن الصوت بقراءة القرآن     

معلم -وقرأ أيضاً على أبي عبد الرحمن عبد اهللا بن حبيب السلمي            ). (مسعود على رسول اهللا     
وقد قرأ عبد الرحمن على اإلمام علـي،        . الحسن والحسين، وقرأ كذلك على أبي عمرو الشيباني       

وعـشرين  تُوفي بالكوفة، أو بالسماوة سنة سـبع        ). (وأخذ اإلمام علي قراءته عن رسول اهللا        
  .ومائة

  .)٢(روى عنه شعبة وحفص؛ وكالهما بدون واسطة  

   الزياتحمزةاإلمام  -٤

قرأ على  . حمزة بن حبيب الزيات الكوفي، مولى عكرمة بن ربيع التيمي         : هو أبو عمارة    
أبي محمد سليمان بن مهران األعمش، على يحيى بن وثّاب، على زر بن حبيش، على عثمـان،                 

كان ورعاً بكتاب اهللا، مجوداً لـه، عارفـاً بـالفرائض           ). (ود، على النبي    وعلي، وابن مسع  
  .تُوفي بحلوان سنة ست وخمسين ومائة. والعربية، حافظاً للحديث

                                                 
 .٣/٤١: ، وفيات األعيان٥/٤٥٤: وافي بالوفيات، ال٣/٢٦:  مغاني األخيار-١
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خلف، وخالّد؛ لكن بواسطة أبي عيسى سـليم بـن عيـسى            : وممن اشتُهر بالرواية عنه     
  .)١(الحنفي الكوفي

  الكسائياإلمام  -٥

لي بن حمزة الكسائي النّحوي، لُقّب بالكسائي؛ ألنه كان في اإلحـرام            ع: هو أبو الحسن    
 كـان أعلـم النـاس بـالنحو،        : اجتمعت في الكسائي أمور   : قال أبو بكر األنباري   . البساً كساء

وأوحدهم بالغريب، وكان أوحد الناس بالقرآن، فكانوا يكثرون عليه، حتى يضطر أن يجلس على              
تُوفي سنة تـسع    . أوله إلى آخره؛ وهم يسمعون منه، ويضبطون عنه       الكرسي، ويتلو القرآن من     

  .وثمانين ومائة

  .)٢(أبو الحارث، والدوري: وقد اشتُهر بالرواية عنه  

  من البصرة: رابعاً

   البصريأبو عمرو اإلمام -٦

كان من أعلم الناس بالقراءة مع صـدق        . زبان بن العالء عمار البصري    : هو أبو عمرو  
روى عن مجاهد بن جبر، وسعيد بن جبير، عن ابن عباس عن ُأبي بـن               . في الدين وأمانة وثقة   

أبو جعفر، وزيد بـن القعقـاع، والحـسن         : وأقرأ على جماعة منهم   ). (كعب عن رسول اهللا     
  .تُوفي سنة أربع وخمسين ومائة. البصري

 يحيى  الدوري، والسوسي؛ ولكن بواسطة اليزيدي أبي محمد      : وممن اشتُهر بالرواية عنه   
  .)٣(بن المبارك العدوي

  من الشام: خامساً

   اليحصبيبن عامر اإلمام ا-٧

عبد اهللا اليحصبي، نسبة إلى يحصب؛ وهو فخذ من ِحمير، ويكنى أبا نعيم، وأبـا               : اسمه
لقي وائلة بن األسقع، والنعمان بن بشير، وقد أخذ القراءة عن المغيرة            . عمران، وهو تابعي جليل   

                                                 
  .١/٢٤١: ، تقريب التهذيب١/١١٥: ، غاية النهاية١٩ص:  الحجة للقراء السبعة-١
  .٩/١٣١: الء، سير أعالم النب٧/٢٧٥: ، تهذيب التهذيب٦/٣٨١:  الوافي بالوفيات-٢
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 ١٤

؛ وقيل إنه قرأ على عثمان      )( المخزومي، عن عثمان بن عفّان، عن رسول اهللا          ابن أبي شهاب  
  .وقد تُوفي بدمشق سنة ثماني عشرة ومائة. نفسه

  .)١(هشام، وابن ذكوان؛ ولكن بواسطة أصحابه: وقد اشتُهر برواية قراءته

  تمام القراء العشرة

   القاري اإلمام أبو جعفر-٨ج

أخذ عن ابن عبـاس،  .  نسبة إلى موضع بالمدينة يسمى قارا هو يزيد بن القعقاع القاري؛      
تُوفي سنة ثالثين ومائة، وكـان تابعيـاً،        ). (وأبي هريرة، عن ُأبي بن كعب، عن رسول اهللا          

  .جليل القدر، رفيع المنزلة

سليمان بـن   : عيسى بن وردان الحذّاء، وأبو الربيع     : وقد اشتُهر بالرواية عنه أبو موسى       
م٢(ازمسلم بن ج(.  

   الحضرمي اإلمام يعقوب-٩

قرأ على أبي المنذر سـالّم بـن سـليمان          . يعقوب بن إسحق الحضرمي   : هو أبو محمد  
  .تُوفي سنة خمس ومائتين. الطويل، وقرأ سالّم على عاصم، وعلى أبي عمرو

روح بن عبد المؤمن، ومحمد بن المتوكل اللؤلؤي؛ الملقـب          : وممن اشتُهر بالرواية عنه     
  .)٣(يس، وغيرهماِبرو

   اإلمام خَلَف-١٠

خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف بن ثعلب، قرأ على سليم بـن حمـزة،                : هو أبو محمد    
وعلى يعقوب بن خليفة األعشى، وعلى أبي زيد سعيد بن أوس األنصاري صـاحب المفـضل                

  .تُوفي سنة تسع وعشرين ومائتين. الضبي، وعلى أبان العطار؛ وهم عن عاصم

                                                 
 .٤/٩٥: ، األعالم٥/٤٠٣: ، الوافي بالوفيات١٨ص:  الحجة للقراء السبعة-١
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 ١٥

أبو يعقوب إسحق بن إبراهيم بـن عثمـان بـن عبـد اهللا              : تُهر بالرواية عنه  وممن اش   
أبو الحسن إدريس بـن عبـد       : وممن اشتُهر بالرواية عنه أيضاً    . المروزي، ثم البغدادي الوراق   

  .)١(الحكيم الحداد البغدادي

  تمام القراء األربعة عشر

   اإلمام الحسن البصري-١١ج

يسار أبو سعيد البصري، الغني بـشهرته عـن         : بي الحسن هو السيد اإلمام الحسن بن أ       
  .)٢(تعريفه، المتوفى سنة عشر ومائة

   اإلمام ابن محيصن-١٢

هو محمد بن عبد الرحمن السهمي المكي؛ مقرئ أهل مكة مع ابن كثير، المتوفى سـنة                  
  .)٣(ثالث وعشرين ومائة

   اإلمام يحيى اليزيدي-١٣

اإلمام أبو محمد العدوي البصري المعروف باليزيدي،       : هو يحيى بن المبارك بن المغيرة       
  .)٤(المتوفى سنة اثنتين ومائتين

   اإلمام الشنبوذي-١٤

أبو الفـرج الـشنبوذي     : هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف ين العباس بن ميمون             
  .)٥(الشطوي البغدادي، المتوفى سنة ثمان وثمانين وثالثمائة

  

  

                                                 
  .٨/٢٩٩: ، تهذيب الكمال١/١٢٠: ، غاية النهاية٤/٣٧٦:  الوافي بالوفيات-١
 .٤/٢٢٣: ، الوافي بالوفيات١/٢٠٢: ، تقريب التهذيب٢٠ص:  الحجة للقراء السبعة-٢
  .٦/١٨٩: ، األعالم للزركلي٢٠ص:  الحجة للقراء السبعة-٣
  .١/٧٩: ، األعالم للزركلي١/٤٤٢: ، غاية النهاية٢٠ص: بعة الحجة للقراء الس-٤
 .٣/٤٦١: ، ميزان االعتدال٢٠ص:  الحجة للقراء السبعة-٥



 ١٦

 ،المتواترة القراءات روايات من بروايةالقرآن الكريم ال يقرأ إال      ومن المعلوم بداهةً أن     
 عـن  قـالون  اإلمام برواية ليبيا أهل ويقرأ عاصم، عن حفص اإلمام برواية اليوم نحن نقرأ كما
 عـن  ورش اإلمام برواية األخرى فريقيةاإل البالد وبعض ،ونيجيريا ،موريتانيا أهل ويقرأ نافع،
 أبـي  عن الدوري اإلمام برواية جاورها وما ،والصومال ،رتيرياأو ،ثيوبياأ أهل يقرأ وكذا نافع،
  .عمرو

 اإلمـام  عهد في اإلسالمية البالد أكثر في رائجةال هي عمرو أبي اإلمام قراءةقد كانت   و
 اليوم، حفص اإلمام رواية حال هو كما ،)ينالهجري والتاسع الثامن ينالقرن في أي (الجزري ابن
  .)١(اإلسالمي العالم ثلثي من أكثر فيبها  قرأي حيث

كما حظي اإلمام عاصم بقبول كبير عند علماء القراءات؛ لما له من جهود مضنية فـي                
 عاصم كان: فقال ،سألت أبي عنه :بن أحمد بن حنبل قال عبد اهللا فقدخدمة كتاب اهللا عز وجّل، 

وكـان   ،ون قراءتَه، وَأنا َأختار قراءتَه    وأهُل الكوفِة يختار  ،   للقرآن  رجالً صالحاً، قارئاً   بن بهدلة 
  .)٢(خَيِّراً ِثقَة

كان عاصم  :  أبو بكر، قال   حدث: كما روي عن أبي بكر األسدي قوله في اإلمام عاصم            
ـ إذا صلى ينتصب كأنه عود، وكان يكون يوم الجمعة في المسجد إلى العصر، وكان عابداً            راً خي 

ت، ثـم يـدخل،      فإن حاجتنا ال تفو     بنا؛ لِم: ، قال ذا رأى مسجداً  ، ربما أتى حاجة، فإ    ي أبداً يصلّ
  .)٣(فيصلي

ولما كانت قراءة اإلمام عاصم هي األكثر انتشاراً في العالم العربي واإلسـالمي؛ فقـد               
رواية حفص عن عاصم، ورواية     : اخترنا موضوع بحثنا في قراءة هذا اإلمام الجليل، بروايتيها        

ب اهللا تعالى، ووفاء منا لعلمائنا األجالء، وفي مقدمتهم اإلمام عاصم           شعبة عن عاصم؛ خدمةً لكتا    
بن أبي النجود؛ وسوف أعرض في بداية الفصل األول ترجمة وافية لهذا اإلمام الجليل بإذن اهللا                

         .                                                                                                تعالى

                                                 
  .١/١٤:  جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين-١
  .٥/٢٧٦:  تهذيب الكمال في أسماء الرجال-٢
  .٥/٢٥٩:  سير أعالم النبالء-٣
 



 ١٧

  اإلمامان حفص وشعبة/ الفصل األول

  توطئــة

       ما أجمل أن يتتبع المرء السيرة العطرة لعلماء أجالء، يهتدي بهديهم، ويسير على خطاهم،              
عساه أن يكون مثلهم، فكيف إذا كان هؤالء العلماء ممن كتب اهللا عز وجّل على أيـدهم حفـظ                   

  .سبحانه–، وتعليم األمة كيفية تالوته على الوجه الذي يرضاه كتابه الكريم

       وما دمنا نتحدث عن علماء هذا شأنهم، فيجدر بنا أن نقدم لعالمين جليلين؛ أفنيا عمريهمـا               
اإلمام حفص بن سليمان، واإلمام شعبة بن عياش، ولكن قبـل           : في خدمة كتاب اهللا تعالى؛ وهما     

ن نتعرف أوالً إلى شيخهما اإلمام عاصم بن أبي النجود الكوفي، الـذي             أن نتعرف إليهما، البد أ    
علمهما وأدبهما، فكان لهذا الشيخ الفضل بعد اهللا تعالى فيما هما عليه من المنزلة الرفيعة، والقدر                

  .الكبير عند العلماء

  :        وقد قمت بتقسيم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث

 فيه ترجمة وافية لإلمام عاصم بن أبي النجود الكوفي؛ شـيخ                   في المبحث األول عرضت   
الراويين، مبيناً جوانب مهمة من حياته ومولده، ومكانته بين العلماء، وشيوخه، وسـند القـراءة               

، وكـذلك تالميـذه،     )(، وهم تلقوها مشافهة عن النبي       )(التي تلقاها عن الصحابة األجالء      
  . ووفاته

ثاني عرضت ترجمة لإلمام حفص بن سليمان البزاز، مبيناً جوانب مهمة                  ثم في المبحث ال   
من حياته ومولده، ومكانته بين العلماء، وشيوخه، وسند روايته عن شيخه عاصـم، وتالميـذه،               

  . ووفاته

       ثم عرضت في المبحث الثالث ترجمة لإلمام شعبة بن عياش، مبيناً جوانب مهمـة مـن                
  .بين العلماء، وشيوخه، وسند روايته عن شيخه عاصم، وتالميذه، ووفاتهحياته ومولده، ومكانته 

  

  

  



 ١٨

  اإلمام عاصم بن أبي النّجود/ المبحث األول

  اسمــه ونسبــه 

. ئالمقـر  بكر أبو ،يالكوف موالهم :ياألسد جودالنّ يأب ابن وهو ،بهدلة بن عاصم هو
. ئالمقر بكر أبو ،يالكوف موالهم ،ياألسد جودالنّ أبو هو بهدلة: واحد وغير حنبل بن أحمد قال
 أبـو  وقـال . بهدلة أمه واسم جود،النّ يأب بن عاصم هو بهدلة، بن عاصم: يعل بن عمرو وقال
 .)١(جودالنّ أبا كنىوي أبوه، بهدلة ؛كذلك وليس أمه، بهدلة أن يعلم ال من زعم: داود يأب بن بكر
 جـود النّ أبي اسم :وقيل ،أمه اسم وبهدلة ،ذلك غير سما له يعرف ال ،أبيه سما جودالنّ أبو :ويقال
، أمـه  اسم وبهدلة جود،النّ يأب ابن هو بهدلة بن وعاصم تميم، من رجل اسم بهدلة و .)٢(اهللا عبد
: ويقـال  تحمل، ال يالت الوحشية الحمر من األصل، يف النون بفتح جودوالنّ المهملة، بالدال وهو
  ).٣(ينتبضم دجنُ والجمع المشرفة، الطويلة يه

  منزلتــه بين العلمــاء

وعاصم هـو   . هو شيخ اإلقراء بالكوفة، وأحد القراء السبعة، وكان من التابعين األجالّء             
اإلمام الذي انتهت إليه مشيخة اإلقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي، ورحل إليه النـاس                

ان والتحرير، وكان أحـسن النـاس       جمع بين الفصاحة والتجويد واإلتق    . للقراءة من شتى اآلفاق   
  . صوتاً بالقرآن

مـا  : ال أحصي ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول       : وهو شعبة -قال أبو بكر بن عياش      
وقـال   .رأيت أحداً أقرأ للقرآن من عاصم بن أبي النجود، وكان عالماً بالسنة لغوياً نحوياً فقيهـاً              

 إذا تكلّـم كـاد      عاصـم؛ حداً قط أفصح من     ما رأيت أ  : يحيى بن آدم، حدثنا حسن بن صالح قال       
ثُـم   دخلت على عاصم وقد احتضر، فجعلت أسمعه يردد هذه اآلية ﴿           :قال شعبة و. يدخله خيالء 

  .)٥( يحققها كأنه في الصالة، ألن تجويد القراءة صار فيه سجية)٤(﴾ردوا ِإلَى اللَِّه موالهم الْحقِّ

   

                                                 
 .٣/٤٦٢: ي رجال معاني اآلثار مغاني األخيار في شرح أسام-١
  .١/٣٤٦:  غاية النهاية في طبقات القراء-٢
  .٨/٤٥٩مادة نَجد، :  لسان العرب-٣
 .٦/٦٢ سورة األنعام -٤
  .١/٥٦:  النشر في القراءات العشر-٥



 ١٩

النـاس، وكـان     بو عبد الرحمن، جلس عاصم يقْـِرئُ      لما هلك أ  : قال أبو بكر بن عياش    
: قال عبد اهللا بن أحمد بـن حنبـل         و . بالقرآن، حتى كأن في حنجرته جالجل      أحسن الناس صوتاً  

: أي القراءات أحب إليك؟ قال: ر ثقة، قلتخي رجل صالح:  فقال،سألت أبي عن عاصم بن بهدلة
  .فقراءة عاصم المدينة، فإن لم يكنقراءة أهل 

قرأت القـرآن    مرضت سنتين، فلما قمت   : حدثنا أبو بكر، قال لي عاصم     : أبو كريب قال         
قال أبو بكر و .همز ومد وقراءة شديدة كان عاصم صاحب: حدثنا شريك قال. فما أخطأت حرفاً

  إذا تكلم، مشهور الكالم، وكان هو واألعمش وأبو حصين          فصيحاً كان عاصم نحوياً  : اشعي بنا
  . شيئاً  فوقع وقعة شديدة فما نهره، وال قال له، يقود عاصماًجاء رجل يوماً.  يبصرون الياألسد

 كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحـن غلمـة         : حماد بن زيد عن عاصم، قال     أخبر  و
  .لمي في صغرهالسأبي عبد الرحمن هذا يوضح أنه قرأ القرآن على و. أيفاع

قـال  و.  لم يحسن شـيئاً     واحداً  يحسن من العربية إال وجهاً     من لم : قال عاصم : قال أبو بكر       
يزداد وقال  . كان عاصم بن أبي النجود ذا أدب ونسك وفصاحة وصوت حسن          : سلمة بن عاصم  

الم آية، وال حم آية،      لم يكن عاصم يعد   : حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا أبو بكر، قال       : بن أبي حماد  ا
  .ها وال نحو،وال كهيعص آية، وال طه آية

كان عاصم إذا صلى ينتصب كأنه عود، وكان        : حدثنا أبو بكر، قال   : زياد بن أيوب  قال  و
 ، ربما أتى حاجة، فـإذا      يصلي أبداً  راً خي المسجد إلى العصر، وكان عابداً     يكون يوم الجمعة في   

  . )١(ت، ثم يدخل، فيصليفوِمْل بنا، فإن حاجتنا ال تُ: قال ،رأى مسجداً

قه أبو زرعة وجماعة، وقال      في الحديث، وقد وثّ    في القراءة، صدوقاً   كان عاصم ثبتاً  وقد  
  .)٢(وحديثه مخرج في الكتب الستةالصدق،  محله: أبو حاتم

  

  

  

  
                                                 

 .٥/٢٥٩:  سير أعالم النبالء-١
  .١/٤١٣:  غاية النهاية في طبقات القراء-٢



 ٢٠

  شيوخــه 

  : على عدد كبير من العلماء، وقد ترجمت ألشهر عشرة منهم، وهمقرأ عاصم

 ،الـضرير  الـسلمي  لرحمنا عبد أبو ،ربيعة بن حبيب بن اهللا عبد هو   :عبد اهللا بن حبيـب     -١
 وال وضـبطاً،  تجويداً القراءة انتهت إليه .صحبة بيهوأل،  )( النبي حياة في لدو الكوفة، ئمقر
 وسـبعين  ثـالث  سنة وقيل ،وسبعين أربع سنة توفي أن إلى عثمان زمن من الناس ئيقر زال

  .)١(للهجرة

 األعالم، قرأ القرآن على ابن       هو ابن حباشة، أبو مريم األسدي الكوفي، أحد        :زر بن حبيش   -٢
زر ثقة،  : قرأ عليه عاصم، وكان من فصحاء القراء، قال يحيى بن معين وغيره           . مسعود، وغيره 

 .)٢(وثمانين اثنتين سنة مات في الجماجم: وقال شباب

 ولـم  )( النبي زمن أدرك الكوفي، الشيباني عمرو أبو ،إياس بن سعد هو   :ياسسعد بن إ   -٣
 .النجـود  أبي بن وعاصم ،وثاب بن يحيى :عليه عرض مسعود، بن اهللا عبد على عرض يره،
  .)٣(سنة وعشرون مائة وله ،نحوها أو وتسعين ست سنة مات

وقرأ هؤالء الثالثة على عبد اهللا بن مسعود، وقرأ زر والسلمي أيضاً على عثمـان بـن                 
يد بن ثابت، وقرأ علـى      وقرأ السلمي أيضاً على أبي بن كعب، وز       . عفان، وعلي بن أبي طالب    

  ).(ابن مسعود وعثمان، وقرأ علي وأبي وزيد على رسول اهللا 

 إال أبو عبد الرحمن، وكان قد قرأ علـى          أقرأني أحد حرفاً   ما: قال عاصم : قال أبو بكر  
علي )(، وكنت       أرجع من عنده فأعرض على زر    قد قـرأ علـى ابـن         بن حبيش، وكان زر 

   .)٤(استوثقتلقد  :ممسعود، فقلت لعاص

 وروى حبـيش،  بـن  وزر ،سلميلا الرحمن عبد أبي على اإلمام عاصم القرآن   قرأكما  
  :أما تكملة شيوخه العشرة فهم. )٥(وطائفة ،سعد بن ومصعب ،وائل أبي وعن ،عنهما

                                                 
  .٣/٧٥: ، مغاني األخيار١/٥٨: ، تذكرة الحفاظ١/٤١٣: قراء غاية النهاية في طبقات ال-١
  .٤/١٦٦: ، سير أعالم النبالء٣/٢٧٧:، تهذيب التهذيب١/١٤٥،١٤٤: معرفة القراء الكبار -٢
  .١/٦٨: ، تذكرة الحفاظ١٠/٢٥٨:  تهذيب الكمال،١/٣٠٣:  غاية النهاية في طبقات القراء-٣
 .١/٢٠٧: معرفة القراء الكبار -٤
  .١/٢٠٤: ة القراء الكبارمعرف -٥



 ٢١

 شـريفاً  كـان  جليـل،    صحابي: البكري الذهلي حسان بن الحارثهو   :الحارث بن حسان   -٤
 رايـة  ومعه الجمل يوم وشهد،  خراسان فتح لما حنفاأل مع وكان .عانالشج السادة من ،مطاعاً
 بعـض  ورثـاه  أهلـه،  من وخمسة ،له ابن معه وقتل  في سنة سٍت وثالثين،    تلفقُ وائل، بن بكر

  .)١(الشعراء

 النبي زمن أدرك كبير، إمام ،األسدي الكوفي وائل أبو ،سلمة بن شقيق هو   :سلمة بن شقيق -٥
)(  ،على عرض .شهرين في القرآن وحفظ الصحابة، في وغيره األثير ابن ذكره وقد. يره ولم 

 اثنتين سنة الجماجم بعد الحجاج زمن وتوفي ومنصور، األعمش عنه روى مسعود، بن اهللا عبد
  .)٢(وثمانين

 وابـن  ،وعمـر  ،جبـل  بن معاذ :عن روى .الكوفي سالم أبو :المحاربي هالل بن سوداأل -٦
 ،حصين وأبو ،الشعثاء أبي بن أشعث :وعنه .زهدم ابن وثعلبة ،هريرة يوأب ،والمغيرة ،مسعود
 ابـن  وقـال  اً،خيـر  إال علمت ما :أحمد قال .وغيرهم ،النخعي براهيمإو ،السبيعي إسحاق وأبو
 :علـي  بن عمرو وقال ،الجماجم بعد ،الحجاج زمن توفي :سعد ابن وقال ،ثقة :والنسائي ،معين
  .)٣(أربع وثمانين سنةمات 

 األحمـس  بنـت  جويرية مولى،  المدني الزيات ذكوان السمان صالح أبو هو   :اتالزي ذكوان -٧
إسحق مولى زائدة، وجابر بن عبـد  :  روى عن.كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة    ،الغطفاني

إبراهيم بن أبي ميمونة، وإسحق بن عبد اهللا بـن أبـي            : وروى عنه . اهللا، وسعد بن أبي وقاص    
 إحـدى  سنة بالمدينة مات:  قال الواقدي، ويحيى بن بكير، وغير واحد       .بن بهدلة طلحة، وعاصم   

 .)٤(ومائة

 يالمـدن  زرارة أبو: يالزهر يالقرش وقاص يأب بن سعد بن مصعب هو   :سعد بن مصعب -٨
 ثقـة  كان: وقال المدينة، أهل من الثانية الطبقة يف سعد بن محمد ذكره. مصعب بن زرارة والد
  .)٥(ومائة ثالث سنة مات: وغيره يالواقد قال. الثقات يف حبان ابن كرهوذ. الحديث كثير

                                                 
  .١/١٨٧: ، اإلصابة في تمييز الصحابة٢/١٢٠: ، تهذيب التهذيب٢/١٥٤: لي األعالم للزرك-١
  .٢/٣٣: ، مغاني األخيار٣٢/٣٨٨: تهذيب الكمال، ١/٣٢٨:  غاية النهاية في طبقات القراء-٢
  .٤/٢٥٧: ، سير أعالم النبالء٣/٢٣١: ، تهذيب الكمال١/٣٢٥:  تهذيب التهذيب-٣
  .١/٥٣: ، بحر الدم١/٨٩: ، تذكرة الحفاظ٨/٥١٣:  تهذيب الكمال-٤
  .٨/٣٠٣: ، الجرح والتعديل١٠/١٤٥: ، تهذيب التهذيب٣/٩١١: ر مغاني األخيا-٥



 ٢٢

 مـولى  ،الرحمن عبد أبو :ويقال ،اهللا عبد أبو :ويقال ،سعيد أبو :شعرياأل حوشب بن شهر -٩
 ،)( النبـي  زوج سـلمة  وأم ،يزيد بنت سماءأ موالته :عن روى .السكن بن يزيد بنت سماءأ

 ،ذر وأبـي  ،وسـلمان  ،وثوبان ،الداري وتميم ،المؤذن وبالل ،بةحبي وأم ،وعائشة ،هريرة وأبي
 :وعنه .وجماعة ،العاص بن عمرو وابن ،عمر وابن ،الخدري سعيد وأبي ،شعرياأل مالك وأبي
 وثابـت  ،عتيبة بن والحكم ،بهدلة بن وعاصم ،سليم أبي بن وليث ،وقتادة ،بهرام بن لحميد ا عبد

 بـن  يحيى وقال ،مائة سنة مات :واحد وغير ،البخاري قال .وجماعة ،الحداني شعثأو ،البناني
  .)١(. اثنتي عشرة ومائةسنة مات :الواقدي وقال  إحدى عشرة ومائة،سنة مات :بكير

 سـمع  البصري، عبيدة أبو الحافظ، ماماإل الطويل، حميد أبي بن حميدهو   :حميد الطويل  -١٠
 اهللا وعبـد  اهللا، عبد بن وبكر أنس، بن وموسى ،وعكرمة المتوكل، وأبا والحسن، مالك، بن أنس
 صـاحب  وكـان  وطائفة ماهك، بن ويوسف مليكة، أبي وابن البناني، وثابت العقيلي، شقيق بنا

 جـريج،  وابـن  سعد، بن وزياد وشعبة، بهدلة، بن عاصم: عنه روى .وصدق ومعرفة حديث،
 سبط قال. اهللا عبد بن الدوخ الفزاري، إسحاق وأبو جعفر، بن وإسماعيل والحمادان، والسفيانان،

  .)٢(ئةاوم أربعين سنة ولىاأل جمادى في جدي مات: إسحاق بن يعقوب وهو ،حميد

 ،ئهـان  أم مـولى  صـالح  يأب باذانأبي رمثة البلوي، و    :عناإلمام عاصم    ىروكما  
 يوأب ،ياألسد مالك بن مسعود رزين يوأب ،يالوالب ربيعة بن يوعل عباس، ابن مولى وعكرمة
  .)٣(وآخرين ،ياألشعر موسى يأب بن بردة يوأب صبيح، بن سلمم الضحى

  سند قراءة اإلمام عاصم

من لم يحسن من العربية إال وجهاً واحداً، لم يحسن شيئاً، ثـم             : عاصمقال  : قال أبو بكر  
 وكنـت  ،طالـب  أبي بن علي على قرأ ما أقرأني أحد حرفاً إال أبو عبد الرحمن، وكان قد         : قال

 لقـد  :لعاصم قلت ،مسعود بنعبد اهللا    على قرأ قد زر وكان ،زرأعرض على   ف هعند من أرجع
  .)٤(وثقتتاس

  

  
                                                 

  .٤/٣٧٢: ، سير أعالم النبالء٢/٣٦: ، مغاني األخيار٣/٦٥٦:  تهذيب التهذيب-١
 .١/١٥٢: ، تذكرة الحفاظ٧/٣٥٥: تهذيب الكمال، ٦/١٦٣: سير أعالم النبالء -٢
 .٣/٢٦:  مغاني األخيار-٣
  .١/٢٠٧: معرفة القراء الكبار -٤



 ٢٣

  تالميــذه

خلق كثير، وقد ترجمت ألشهر عشرة منهم،        عنه روى، فقد   أما عن تالميذ اإلمام عاصم      
  :وهم

 ويعـرف  ،رعم أبو بالوالء، سدياأل المغيرة بن سليمان بن حفص هو   :حفص بن سـليمان    -١
 وهو بقراءته، عاصم أصحاب أعلم وكان،  بمكة وجاور بغداد، نزل .الكوفة أهل قارئ: بحفيص

 ولـه  ،ئـة اوم ثمانين سنةتُوفي بالكوفة   و،   للهجرة تسعين سنة بالكوفة   لدو .)١(وربيبه امرأته ابن
  .وسيأتي تفصيل الحديث عنه. سنة تسعون

 ،المقـرئ  ،الكـوفي  ،سالماإل شيخ ،القدوة ،ماماإل :عياش بن بكر أبوهو   :شعبة بن عياش   -٢
 ، للهجـرة  وتـسعين  خمس سنةاإلمام شعبة بالكوفة     ولد .الحناط ،سدياأل ،حدباأل واصل مولى

  .وسيأتي تفصيل الحديث عنه.)٢(ومائة وتسعين ثالث سنة األولى ىمادج في بها وفيتُو

 اإلمام الكوفي ممواله ي،الكاهل ياألسد محمد أبو ،عمشاأل مهران بن سليمان هو   :األعمش -٣
 بـن  وزيـد  ،حبيش بن وزر ،النخعي إبراهيم :عن عرضاً القراءة أخذ ستين، سنة ولد الجليل،
 بـن  ومحمـد  ،الزيات حمزة :وسماعاً عرضاً عنه القراءة روى. النجود أبي بن وعاصم ،وثاب
 لكتـاب  قرأأ أحداً بالكوفة رأيت ما :هشام قال .الحميد عبد بن وجرير ،ليلى أبي بن الرحمن عبد
  .)٣(ومائة وأربعين ثمان سنة األول ربيع في مات. عمشاأل من وجل عز اهللا

اإلمام الكبيـر، أحـد      الكوفي، اهللا عبد أبو ،مسروق بن سعيد بن سفيان هو   :يالثور سفيان -٤
األعالم، ولد سنة سبع وتسعين على الصحيح، وروى القراءة عرضاً على حمـزة بـن حبيـب                 

قـال  . عاصم، واألعمش حروفاً، روى الحروف عنه عبيد اهللا بن موسـى          الزيات، وروى عن    
  .)٤(ومائة وستّين إحدى سنة توفي بالبصرة . قرأ سفيان على حمزة القرآن أربع مرات: خالد

 حمزة عن القراءة روى السبيعي، إسحاق أبي بن يونس بن إسرائيل هو   :يونس بن إسرائيل -٥
 وابـن  ،آدم بـن  يحيى :عنه وروى النضر، بن عنبسة عنه القراءة روى عنه، المقلين من وهو
  .)٥(ومائة وستين اثنتين سنة وفيتُ وأتقنهم، جده عن روى من أحفظ ثقة وكان .وخلق ،مهدي

                                                 
 .٢/٣٦٤: ، تهذيب التهذيب١/٢٢٤: ، مغاني األخيار٢/٢٦٤:  األعالم للزركلي-١
 .١/٢٦٥: ، تذكرة الحفاظ١/٣٢٥: ، غاية النهاية١/٢٨٧:  معرفة القراء الكبار-٢
  .١/٦٩: ، بحر الدم١/٤٧٨: ، مغاني األخيار١/٣١٥:  غاية النهاية في طبقات القراء-٣
  .١/٢٠٣: ، تذكرة الحفاظ٤/٩٩: ، تهذيب التهذيب١/٣٠٨:  غاية النهاية-٤
  .١/٤٤: ، مغاني األخيار٢/٥١٥: تهذيب الكمال، ١/١٥٩:  غاية النهاية-٥



 ٢٤

 سكن ثم ،بغداد وقدم ،نيسابور وسكن ،بهراة ولد ،سعيد أبو: الخراساني طهمان بن براهيمإ -٦
 بـن  العزيـز  وعبـد  ،الشيباني سحاقإ وأبي ،السبيعي سحاقإ أبي :عن روى .مات أن إلى مكة

 بـن  وخالـد  ،السلمى اهللا عبد بن حفص :وعنه .وجماعة ،وسفيان ،وشعبة ،عمشواأل ،صهيب
ثمـاٍن وخمـسين     سنة مات أنه الذهلي يحيى عن الخطيب سند أ .وغيرهم ،المبارك وابن ،نزار
 .)١(مثله يخلف لمو ،بمكة ثماٍن وستين ومائة سنة مات :سليمان بن مالك وقال ومائة،

٧- القراءة روى الكبير، اإلمام البصري سلمة أبو ،دينار بن سلمة بن حماد هو   :سلمة بن ادحم 
 ،المنهـال  بـن  وحجاج ،عمارة بن حرمي :الحروف عنه روى كثير، وابن عاصم عن عرضاً
  .)٢(ومائة وستين سبع سنة الحجة ذي في مات .المصيصي عمرو بن وشيبة

٨- قرأ صالح، ثقة ،النحوي العطار البصري يزيد أبو ،أحمد بن يزيد بن أبان هو   :ديزي بن انأب 
 وكـان  ،وفـاة  له ذكر أحداً رأيت وال ،وفيتُ متى أعلم ال: قال أبو الخير الجزري    ،عاصم على
 لي ظهر ثم ،التذهيب كتابه في الذهبي ذكر وكذا ،تقريباً ومائة وستين بضع سنة توفي أنه عندي
  .)٣(أعلم واهللا ،بسنين ذلك بعد توفي أنه

٩- روى البـصري،  إسـماعيل  أبـو  العلـم  اإلمام ،درهم بن زيد بن حماد هو   :زيد بن ادحم 
 القـراءة  روى .العالء بن عمرو وأبي ،كثير بن اهللا وعبد ،النجود أبي بن عاصم :عن الحروف

  .)٤(ومائة وسبعين تسع سنة توفي المصيصي، ميمون بن عمرو بن شيبة :عنه

 ،دينـار  بن وعمرو ،سحاقإ وأبي ،أبيه :عن روى .الثوري ،الهمداني :صالح بن الحسن -١٠
 :وعنه .رفيع بن العزيز وعبد ،السدي سماعيلإو ،عقيل بن محمد بن اهللا وعبد ،حولاأل وعاصم

 .الجـراح  بن ووكيع ،شاذان عامر بن سودواأل ،الرواسي الرحمن عبد بن وحميد ،المبارك ابن
  .)٥( سٍت وثمانين ومائةسنة مات :نعيم بوأ وقال . مائةسنة ولد :وكيع قال

ـ  بن وزيد قدامة، بن زائدةسفيان بن عيينة، و   : كما روى عن اإلمام عاصم      أنيـسة،  يأب
ـ  موسـى  بن وصالح الحجاج، بن وشعبة اهللا، عبد بن وشريك عروبة، يأب بن وسعيد  ،يالطلح

 ومنصور خليفة، بن وفطر غزوان، بن وفضيل رباح، يأب بن وعطاء ،الواحد عبد بن وعرفجة

                                                 
  .٧/٣٧٨: ، سير أعالم النبالء١/١٥: ، بحر الدم١/١٥١:  تهذيب التهذيب-١
  .١/٢٤٥: ، مغاني األخيار١/٢٠٢: ، تذكرة الحفاظ١/٢٥٨: ية في طبقات القراء غاية النها-٢
  .٢/٢٤: ، تهذيب الكمال١/٨٧: ، تهذيب التهذيب١/٤: غاية النهاية -٣
  .١/٢٤٣: ، مغاني األخيار١/٢٢٨: ، تذكرة الحفاظ١/٢٥٨:  غاية النهاية-٤
  .١/١٩٥: يار، مغاني األخ١/٢١٦: ، تذكرة الحفاظ٢/٢٦٤:  تهذيب التهذيب-٥



 ٢٥

 أبو :عنه ثحد  وقد .)١(كثيرون وآخرون الوضاح، عوانة يوأب ،يالدستوائ وهشام ،المعتمر بنا
 وعـدد  عوانـة،  وأبو النحوي، وشيبان العالء، بن عمرو وأبو مي،التي وسليمان ،السمان صالح
   .)٢(بالكوفة مدة قراءلإل روتصد .كثير

  ـه ـوفاتـ

، )٣( بن حنبـل   أحمد قول وهو ،ومائة عشرين سنة :فقيل ؛ اإلمام عاصم  موت في لفاختُ
 فـي  فلعله ؛وعشرين ثمان سنة :وقيل ،ومائة وعشرين سبع سنة آخر  اإلمام عاصم  وفيتُ: وقيل
 ولعل الـراجح مـا قالـه        .بها فنود ،الشام يريد وهو ؛بالسماوة :األهوازي وقال بالكوفة، أولها

  . )٤(ئةاوم وعشرين ثمان سنة في وفيتُ: مجالد بن إسماعيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .١/٢٠١:  مغاني األخيار-١
  .٥/٢٥٦:  سير أعالم النبالء-٢
  .١/٣٤٨:  غاية النهاية في طبقات القراء-٣
  .٥/٢٦٠:  سير أعالم النبالء-٤



 ٢٦

  اإلمام حفص بن سليمان/ المبحث الثاني

  نسبــه وأسرتــه

 ،يالفـاخر : لـه  ويقـال  ئ،القار يالكوف زاالبز عمر بن ياألسد سليمان بن حفص هو  
ـ  بن عاصم صاحب داود يأب بن حفص وهو ،)١()ابن األسد الشبل   :وهو(؛  بحفيص عرفوي  يأب

 بن سليمان بن حفص: نسبه يف وقيل واحدة، دار يف معه وكان امرأته، وابن ،القراءة يف النجود
 ويقـال  ئ،القار الكوفي ،) الثياب : أي ،نسبة إلى بيع البز    (ازالبز عمر أبو:  ويقال له  .)٢(المغيرة

 عاصم أصحاب أعلم وكان،  بمكة وجاور بغداد، نزل .الكوفة أهل قارئ وهو   .)٣ (الغاضري :له
  .)٤(المشرق أهل قراءة طريقه ومن وربيبه، امرأته ابن وهو اءته،بقر

  مولــده ونشأتــه

نشأ في بيت اإلمام عاصـم،      و ، للهجرة تسعين سنةاإلمام حفص بن سليمان بالكوفة       ولد  
، وكان أوفر حظاً من قرينه شعبة بن عياش؛ حيث كـان يتلقـى منـه                زوجته ابن- ربيبه وكان
 ،بمكة وجاور ،بها قرأأف ،بغداد ونزل ،تالوةً عاصم قراءة أخذ الذي وهو،  وتلقيناً عرضاً القراءة
    .)٥(بها أيضاً فأقرأ

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .٢/٥١١مادة حفَص، :  لسان العرب-١
  .١/٢٢٤:  مغاني األخيار-٢
  .٢/٣٦٤:  تهذيب التهذيب-٣
 .٢/٢٦٤:  األعالم للزركلي-٤
  .١/٢٥٤: لنهاية في طبقات القراء غاية ا-٥



 ٢٧

  شيوخــــه 

         سبعة وعشرين شيخاً     المزي قرأ اإلمام حفص على عدد كبير من المشايخ والعلماء، عد 
  :منهم، سأذكرهم مع ترجمة ألشهر عشرة منهم، وهم

حجة في القراءة، وحديثـه فـي         األسدي موالهم،  ،أبو بكر الكوفي  هو :عاصم بن أبي النَّجود   -١
  . وقد سبق الحديث عنه.ثماٍن وعشرين ومائةمات سنة . الصحيحين مقرون

 ،المطرف أبو: الكوفي الشيباني السدوسي كردوس بن دثار بن محاربهو   :محارب بن دثار   -٢
ـ  .النـاس  أفرس من ،عاًشجا زاهداً السيرة، حسن ،فاضالً فقيهاً كان .الكوفة قاضي عـن  زلع 
جابر، : عرض على أبيه، عن عمر بن الخطاب، وروى عن         .قاٍض وهو وفيوتُ عيد،وُأ القضاء

  .)١(ست عشرة ومائةمات سنة . عرض عليه ابنه مسلمة، أحد شيوخ يعقوب. وابن عمر

 :عـن  روى .الفقيـه  الكوفي إسماعيل أبو ،موالهم،  شعرياأل مسلم :سليمان أبي بن حماد -٣
 وإبـراهيم  ،وائـل  وأبي ،وعكرمة ،جبير بن وسعيد ،المسيب بن وسعيد ،وهب بن وزيد ،أنس

 ،وشعبة ،حولاأل وعاصم ،إسماعيل ابنه :وعنه. والشعبي ،بريدة بن اهللا وعبد ،والحسن ،النخعي
 وقال عشرين ومائة،  سنة مات :شيبة أبي بن بكر أبو قال .وجماعة ،سلمة بن وحماد ،والثوري
  .)٢(ةتسع عشرة ومائ سنة :غيره

 ،شـهاب  بـن  طـارق  :عـن  روى .الكوفي عمرو أبو ،العدواني ،الجدلي :مسلم بن قيس -٤
 وسعيد ،جرير بن براهيمإو ،ليلى أبي بن الرحمن وعبد ،ومجاهد ،الحنفية بن محمد بنا والحسن

 ورقبـة  ،العميس وأبو ،مغول بن ومالك ،ومسعر ،والثوري ،وشعبة ،عمشاأل :وعنه .جبير بن
  . )٣(ومائة عشرين سنة مات :ومطين والبخاري نعيم أبو قال .وآخرون ،مصقلة بن

٥- مـن  ،المغيـرة  أبو البكري، الذهلي خالد بن أوس بن حرب بن سماكهو   :اك بن حرب  سم 
 ،والترمذي ،داود وأبو ،مسلم :له وروى،  صحابياً ثمانين أدرك .الكوفة أهل من .الحديث رجال

ثـالث  مات سنة   . إليه وعاد شفي ثم بصره، ذهب .التاريخ في والبخاري ماجه، وابن ،والنسائي
  .)٤(وعشرين ومائة

                                                 
 .٥/١٩: ، مغاني األخيار١/٢٩٣: ، غاية النهاية٥/٢٨١:  األعالم للزركلي-١
  .٥/٢٣١: ، سير أعالم النبالء١/٢٤٦: ، مغاني األخيار٢/٤٢٧:  تهذيب التهذيب-٢
  .٤/٦٢: ، مغاني األخيار٥/١٦٤: ، سير أعالم النبالء٦/٥٣٩:  تهذيب التهذيب-٣
 .١/٧٠: ، بحر الدم١/٤٨٥: ، مغاني األخيار٣/١٣٨: للزركلي األعالم -٤



 ٢٨

وردت عنه الرواية في حـروف مـن         ي،البنان محمد أبو أسلم، بن ثابتهو   :ثابت بن أسلم   -٦
 وابـن  ،مغفـل  بـن  اهللا وعبد ،عمر ابن :عن روى بالبصرة، التابعين أئمة أحدالقرآن الكريم،   

 :لـه  روى. رفيعـاً  ثبتـاً  ثقـة  والعمل، العلم في رأساً وكان وطائفة، ،مالك بن وأنس ،الزبير
 وعـشرين  سـبع  سـنة  تـوفي  .ةماج وابن ،والنسائي ،والترمذي ،داود وأبو ،ومسلم ،البخاري
  . )١(ومائة
 أبـو  اإلمام ي،السد ذؤيب أبي بن الرحمن عبد بن إسماعيلهو   :إسماعيل بن عبد الرحمن    -٧

 بـن  أنـس  :عن روى قريش، راوي ،المفسر األعور الكوفي ثم ،الحجازي الكبير يالسد محمد
ـ  ،الـسلمي  الرحمن عبد وأبي ،باذام صالح وأبي ،سعد بن ومصعب ،عباس وابن ،مالك ومةر 
 سـبع  سنة توفي .ماجة وابن ،والنسائي ،والترمذي ،داود وبوأ ،مسلم :له وروى وخلق، ،الطيب

  .)٢(ومائة وعشرين
 القراءة أخذ .ثبت ثقة ،الكوفي سدياأل حصين أبو ،عاصم بن عثمانهو  :  بن عاصم  عثمان -٨

. عياش بن بكر أبو منه وسمع ،األعمش سليمان تاءاالقر عنه روى وثاب، بن يحيى عن عرضاً
  .)٣(ومائة وعشرين ثماٍن أو سبٍع سنة وقيل .ومائة وثالثين اثنتين سنة مات

 يالـسبيع  سـحاق إ أبـو  ،أحمـد  بن علي بن اهللا عبد بن عمروهو   :أبو إسحاق السبيعي   -٩
 ،الهمداني والحارث ،ضمرة بن عاصم :عن عرضاً القراءة أخذ الكبير، اإلمام الكوفي ،الهمداني
 من ورأى .شرحبيل بن وعمرو ،حبيش بن وزر ،السلمى الرحمن عبد وأبي ،واألسود ،وعلقمة
 حمزة عرضاً عنه القراءة أخذ .وغيرهم ،عمر وابن ،عباس وابن ،طالب أبي بن علي :الصحابة
  .)٤( ومائةوعشرين ثمان سنة :وقيل .ومائة وثالثين ثنتينا سنة مات .الزيات

 بكـر  أبـو  ،الـسختياني  كيـسان  :، واسمه تميمة أبي بن أيوبهو  : أيوب بن أبي تميمة    -١٠
 وعطاء ،رجواألع ،جبير بن وسعيد ،اهللا عبد بن سالم :عن وروى  بن مالك،  أنس رأى .البصري

 .ومالـك  ،والثوري ،عيينة وابن ،علية بنإسماعيل   :وعنه. عمر ابن مولى ونافع ،احبر أبي بنا
 إحدى سنة مات :قال البخاري . وستين ثمان سنة ولد .مثله رأيت ما ،الفقهاء سيد كان: شعبة قال

  .)٥(ومائة وثالثين
                                                 

  .١/١٢٥: ، تذكرة الحفاظ٢/٣: ، تهذيب التهذيب١/١٨٨:  غاية النهاية في طبقات القراء-١
  .١/٣١٧: ، األعالم للزركلي١/٥٣: ، مغاني األخيار١/١٤٥:  غاية النهاية-٢
  .٥/٤١٢: الم النبالء، سير أع١٩/٤٠١: ، تهذيب الكمال١/٥٠٥:  غاية النهاية-٣
  .٥/٨١: ، األعالم للزركلي٣/٤٦٠: ، مغاني األخيار١/٦٠٢:  غاية النهاية-٤
  .١/٣٤٨: ، تهذيب التهذيب١/١٣٠: ، تذكرة الحفاظ٣/٤٥٧:  تهذيب الكمال-٥



 ٢٩

بن عمير بن سـويد     عبد الملك   و ،سالم بن عجالن األفطس   : كما روى اإلمام حفص عن    
طلحـة  ، و أبو إسحاق الشيباني  ، و  أبو عبد الرحمن البصري    :ألحولعاصم بن سليمان ا   ، و اللخمي

عبد الرحمن بن أبي ليلى   محمد بن   ، و ليث بن أبي سليم   ، و بن يحيى بن طلحة بن عبيد اهللا التيمي       ا
علقمة بن  ، و لنخعيعبد اهللا بن يزيد ا    ، و حميد الخصاف ، و أبو عبد الرحمن الكوفي   و،  األنصاري

كثير بـن شـنظير     ، و  الكوفي يالنخعكثير بن زاذان    ، و أبو الحارث الكوفي  و،  مرثد الحضرمي 
وسى بن أبي كثيـر     م و ،أبو بكر الكوفي العابد   ومحمد بن سوقة،     و ،أبو قرة والمازني البصري،   
 افالهيثم بن حبيب الـصر    ، و أبو عيسى الطحان  و ،موسى بن مسلم الكوفي    و ،األنصاري موالهم 

  .)١( الكوفيلهاشمي موالهم ايزيد بن أبي زياد، والكوفي

  ـصسنـد روايـة حف

 عبـد  أبـو  وقـرأ  ،الـسلمي  الرحمن عبد أبي على عاصم وقرأ ،عاصم على حفص قرأ       
، وقرأ ثالثتهم على رسـول      ثابت بن وزيد ،طالب أبي بن وعلي ،عفان بن عثمان على الرحمن

  ).(اهللا 

 عبـد  أبا وذكر عاصم أنه لم يخالف     ،واحد حرف في إال عاصماً خالفت ما :حفص قال
 ويروى  . قراءته، وأن أبا عبد الرحمن لم يخالف علياً في شيء من قراءته            من يءش في الرحمن

ما كان من القراءة التي قرأت بها على أبـي عبـد            : قال لي عاصم  : عن حفص بن سليمان، قال    
ما كان من القراءة التي أقرأت بها أبا بكر بن عيـاش،            الرحمن السلمي، فهي التي أقرأتك بها، و      

  .)٢()(فهي القراءة التي عرضتها على زر بن حبيش عن بن مسعود

  تالميــــذه

 خلق كثير، سأذكرهم مع ترجمة ألشهر عـشرة مـنهم،           عنه روىأما عن تالميذه؛ فقد     
  :وهم

 الخـوالني  اهللا عبد أبو يه،الفق الحافظ ماماإل ،يالخوالن حرب بن محمد هو: حرب بن محمد -١
 بن وعمر سعد، بن وبحير لهاني،اإل زياد بن محمد: عن ثحد .الزبيدي كاتب برشاأل الحمصي
 أبـو : عنـه  حـدث  .وعدة وزاعي،واأل عمرو، بن وصفوان الزبيدي، الوليد بن ومحمد رؤبة،
 ،اليزنـي  التقـي  وأبو عبيد، بن وكثير راهويه، بن وإسحاق عطية، بن وهب بن ومحمد مسهر،

                                                 
  .١/٢٠٦: معرفة القراء الكبار -١
  .١/٢٠٨: معرفة القراء الكبار -٢



 ٣٠

 أربـع  سـنة  مات: ربه عبد بن يزيد قال .كثير وخلق الحجازي، عتبة وأبو مصفى، بن ومحمد
  .)١(ئةاوم وتسعين

 ،جـده  :عـن  روى .أيـضاً  بغـداد  وقاضي ،قاضيها ،الكوفي عمر أبو :غياث بن حفص -٢
 وعاصـم  ،التيمـي  وسـليمان  ،شجعياأل مالك وأبي ،الحداني وأشعث ،خالد أبي بن وإسماعيل

 .وجماعة ،نعيم وأبو ،معين وابن ،شيبة أبي وابنا ،وعلي ،وإسحاق ،أحمد :وعنه .وخلق ،حولألا
 :قال .سبع عشرة ومائة   سنة ولدت :فقال مولده عن أسمع وأنا حفص سئل :حاتم بن هارون قال

  .)٢( أربع وتسعين ومائةسنة ومات

 ،سـهل  أبو :ويقال ،لسلميا عمرو أبو ،راشد بن اهللا عبد بن حفصهو   :اهللا عبد بن حفص -٣
 يونس من وسمع ،وارتحل ،طهمان بن براهيمإ صحب بها ،ثراأل وشيخ ،قاضيهاو ،نيسابور عالم
 ،حمـد أ ابنه :عنه روى .وعدة ،الثوري وسفيان ،ذر بن وعمر ،ذئب بيأ وابن ،سحاقإ بيأ بنا

 تـسع  سـنة  شـعبان  في بيأ مات: حمدأ ابنه قال .وخلق ،عقيل بن ومحمد ،براهيمإ بن وقطن
  .)٣(ومائتين

 أبـو  :ويقـال  ،عمـر  أبو ،الكالبي سيار بن عثمان بن عمروهو   :يالرق عثمان بن عمرو -٤
 بـن  اهللا وعبيد ،معاوية بن زهير :عن روى .الوحيد بني مولى ،الرقي سعيد أبو :ويقال ،عمرو
 وابـن  ،اطالحنّ شهاب وأبي ،يونس بن وعيسى ،عياش بن سماعيلإو ،أعين بن وموسى ،عمرو
 بـن  والحـسين  ،الرمـادي  منصور بن وأحمد ،النيسابوري األزهر أبو :وعنه .وغيرهم ،عيينة
 علي بن ومحمد ،السجستاني الخطاب بن وعمر ،السمناني الحسين بن ومحمد ،المروزي الحسن

 . تسع عشرة ومائتين   سنة مات :وقال ،الثقات في حبان ابن ذكره .وآخرون ،العطار ميمون بنا
  .)٤(سبع عشرة ومائتين سنة بالرقة مات :الحرانى سعيد بن محمد وقال

 روى. البخارى الحمصى الحسن أبو: األلهانى مسلم بن عياش بن علىهو  : عياش بن يعل -٥
 بـن  وسفيان سليمان، بن وحفص عثمان، بن وحريز الوليد، بن وبقية عياش، بن إسماعيل :عن

 يعقـوب  بـن  وإبـراهيم  البرلسى، داود أبى بن وإبراهيم البخارى، :عنه روى. وآخرين عيينة،

                                                 
 .١/٣١٠: ، تذكرة الحفاظ٩/٩٤: ذيبتهذيب الته، ٩/٥٧: سير أعالم النبالء -١
  .٩/٢٢: ، سير أعالم النبالء١/٢٢٨: ، مغاني األخيار٢/٣٧٨:  تهذيب التهذيب-٢
  .٣/١٧٥: ، الجرح والتعديل١/٢٢٦: ، تقريب التهذيب١/٣٦٨:  تذكرة الحفاظ-٣
  .٢٢/١٤٧: ، تهذيب الكمال٦/١٨٤:  تهذيب التهذيب-٤



 ٣١

 عشرة ثمانى سنة مات: معين ابن قال. وآخرون معين، بن ويحيى حنبل، بن وأحمد الجوزجانى،
  . )١(ومائة وأربعين ثالث سنة ولد: قال أنه وعنه. ومائتين

بن عبد الرحمن بن محمد، أصله من خراسان، ومنشؤه بغـداد،            آدمهو  : إياس يأب بن آدم -٦
سمع الربيع بن صبيح، وهشيم بن بـشير، وبكـر بـن            . وبها طلب الحديث، وكتب عن شيوخها     

مات بعسقالن في جمادى اآلخـرة      . البخاري، وإبراهيم بن أبي داود البرلسي     : روى عنه . خنيس
  .)٢(من سنة عشرين ومائتين، وهو ابن ثمان وثمانين

 بـن   بكير بن محمد بن عمرو عثمان،   هو اإلمام الحافظ الحجة، أبو     : الناقد محمد بن عمرو -٧
 ،عيينـة  بـن سفيان ووأبي خالد األحمر،   ،هشيم :عن روى .الرقة نزيل ،الناقد سابور، البغدادي 

 مـن  وكـان  .حاتم وأبو ،زرعة وأبو ،داود وأبو ،ومسلم ،البخاري :عنهحدث  و . سواهم وخلق
 ومـائتين  وثالثـين  اثنتين ةسن الحجة ذيألربع خلون من     مات .فقيهاً وكان ،المعدودين الحفاظ
  .)٣(ببغداد

 الظفري :وقيل السلمي الوليد أبو ،ميسرة بن نصير بن هو هشام بن عمار   : عمار بن هشام -٨
 ومائة، وخمسين ثالث سنة ولد .ومفتيهم ومحدثهم ومقرئهم وخطيبهم دمشق أهل إمام الدمشقي،

 بـن  والوليـد  ،العزيز عبد بن دوسوي ،خالد بن وعراك ،تميم بن أيوب :عن عرضاً القراءة أخذ
 مـشهوراً  هـشام  وكـان . الواحد عبد بن وعمر ،سعد أبي بن ومدرك ،خالد بن وصدقة ،مسلم
 فارتحـل  ،والرأي العقل وصحة ،السن كبر رزق .والدراية ،والرواية ،والعلم ،والفصاحة ،بالنقل
 وأربعـين  أربع سنة :وقيل ،ومائتين وأربعين خمس سنة مات .والحديث تءاالقرا في إليه الناس

  .)٤(ومائتين

حمـاد  : روى عن . أبو عبد اهللا البصري    ي،الضب عبدة بن أحمدهو  : يالضب عبدة بن أحمد -٩
 الجماعـة إال    عنه روىو. ابن زيد، ويزيد بن زريع، وفضيل بن عياض، وابن عيينة، وغيرهم          

  .)٥(ومائتين وأربعين خمس سنة رمضان في مات .نبيالً ثقة كان .البخاري

                                                 
  .٧/٣٢٢: ، تهذيب التهذيب١/٣٨٤: ظ، تذكرة الحفا٢/٧٤٤:  مغاني األخيار-١
  .١٠/٣٣٥: ، سير أعالم النبالء٢/٣٠١: ، تهذيب الكمال١/٣٦:  مغاني األخيار-٢
  .١/٧٤٥: ، تقريب التهذيب٣/٢٣٢: ، لسان الميزان١١/١٤٧: بالء سير أعالم الن-٣
  .١/١٦٤: ، بحر الدم٢/٤٥١: ، تذكرة الحفاظ٢/٣٥٤:  غاية النهاية في طبقات القراء-٤
  .٢/٤٣٣: ، الوافي بالوفيات٣/٢٨٤: ، لسان الميزان١/٨٥:  تهذيب التهذيب-٥



 ٣٢

 حبيـب  بن حمزة: عن روى .البصري عمرو أبو القيسي، بكار بن بكرهو  : بكار بن بكر -١٠
 بن اهللا وعبد منصور، بن وعباد الحجاج، بن وشعبة حسين، بن وسفيان أوس، بن وسعد الزيات،
 وأسيد سمويه، اهللا عبد بن وإسماعيل سعدان، بن إبراهيم: عنه روى .النعمان بن اهللا وعبد عون،

 الحلـواني،  علي بن والحسن الشاعر، بن وحجاج الجمحي، حاتم بن وأشهل المدني، عاصم بنا
  .)١( تسعين ومائتينسنة توفي. الطيالسي داود بن سليمان داود وأبو

أبو شعيب صالح بن محمد القواس، وعبد اهللا بن الـسري           :  عن اإلمام حفص   كما روى   
ئ، ويحيى بن سعيد القطان، وعلي بن حجـر         األنطاكي، وأبو عمر هبيرة بن محمد النمار المقر       

  .)٢(المروزي، وعثمان بن اليمان، وعلي بن يزيد الصدائي، ومحمد بن سليمان لوين، وغيرهم

  مكانتــه بين العلمــاء 

 عمـر  أبـي  رواية عاصم قراءة عن رويت التي الصحيحة الرواية :معين بن يحيى قال  
 فـي  ثبتاً وكان. )٣(عاصم بقراءة أعلمهم حفص نكا :يالرفاع شامه أبو وقال .سليمان بن حفص
 نفـسه  في فهو وإال ،دهويجو القرآن ويتقن ،الحديث يتقن ال كان نهأل ؛الحديث في واهياً ،القراءة
 بخـالف حالـه فـي       ، ضابط لها  ، ثبت ،أما في القراءة فثقة   : وقال فيه اإلمام الذهبي    .)٤(صادق
  .)٥(الحديث

 بكر أبي فوق الحفظ في يعدونه األولون وكان ،مراراً صمعا يعل قرأ :المنادى ابن قال
 القـراءة  وكانت ،دهراً الناس وأقرأ عاصم، على قرأ التي الحروف بضبط ويصفونه ،اشعي بنا

  .)٦()(  بن أبي طالبعلي إلى ترتفع عاصم عن أخذها التي

  

  

  

                                                 
  .٩/٥٨٣: ، سير أعالم النبالء١/١٠٧: ، مغاني األخيار٤/٢٠٣:  تهذيب الكمال-١
  .٧/١٢:  تهذيب الكمال في أسماء الرجال-٢
  .١/٢٥٤:  غاية النهاية في طبقات القراء-٣
  .١/٥٥٨:  ميزان االعتدال في نقد الرجال-٤
  .١/١٤٠:  على الطبقات واألعصارمعرفة القراء الكبار -٥
  .١/٢٥٤:  غاية النهاية في طبقات القراء-٦



 ٣٣

  ـه ـوفاتـ

 .سـنة  نيتـسع  ، وعاش )١(  على الصحيح  ئةاوم ثمانين سنةتُوفي اإلمام حفص بالكوفة       
  .)٢(الداني عمرو أبو قاله ئة،اوم تسعين سنة من قريباً مات: وقيل

  مسألة حول اتهام حفص بالكذب والتّوهم

 بعض اتهامات بالتّوهم والكذب قـد       من خالل الترجمة لإلمام حفص بن سليمان      وجدت    
يته للقرآن التـي تلقاهـا      ؛ األمر الذي قد يثير الشبهات حول روا       وجهت لإلمام حفص بن سليمان    

عن شيخه اإلمام عاصم بن أبي النّجود، وسأنقل هذه االتهامات حسب ما وردت في مـصادرها                
المختلفة، ثم سأترك الرد على هذه االتهامات لفضيلة األستاذ الدكتور نزار عبد القـادر ريـان،                

  . أستاذ الحديث الشريف وعلومه بالجامعة اإلسالمية بغزة

  :امات التي وجهت إلى اإلمام حفص بن سليمان فهيهأما االتّ

  .)٣(تركوه: قال البخاري* 

   .)٤(متروك :مسلم وقال* 

   .)٥(حديثه يكتب وال ،بثقة ليس :سائيالنّ وقال* 

 .)٦(بثقة ليس :معين ابن عن وغيره الدارمي عثمان وقال* 

 ،قصدي ال ،الحديث فضعي هو ،حديثه يكتب ال :فقال عنه أبي سألت :حاتم أبي ابن وقال* 
  .)٧(الحديث متروك

  .)٨(الحديث يضع، ابكذّ: راشِخ ابن وقال* 

                                                 
 .١/٢٥٥:  غاية النهاية في طبقات القراء-١
 .٧/١٥:  تهذيب الكمال في أسماء الرجال-٢
  .١/٢٨٨:  على الطبقات واألعصارمعرفة القراء الكبار -٣
  .٢/٣٦٥:  تهذيب التهذيب-٤
  .٢/٣٦٥: ذيب التهذيب ته-٥
  .٢/٣٦٥:  تهذيب التهذيب-٦
  .٢/٣٦٥:  تهذيب التهذيب-٧
 .١/٥٥٨: ميزان االعتدال في نقد الرجال-٨



 ٣٤

  .)١(محفوظة غير عنهم روى عمن حديثه ةوعام:  بن عديأحمد أبو قال* 

  .)٢(المراسيل ويرفع سانيد،األ بيقِلكان : انحب ابن وقال* 

ليمان أخذ مني حفص بن س    : قالشعبة  أخبرني  : قال يحيى بن سعيد   : أحمد بن حنبل  قال  و* 
٣(، وكان يأخذ كتب الناس فينسخهاهكتاباً فلم يرد(.  

ـ  بـن  سليمان بن حفص عن معين بن يحيى سألت: الحضرمي محمد بن أحمد وقال*   يأب
   .)٤(يءبش ليس: فقال ،ازالبز عمر

  توضيــح المسألــة

 ولعاصم الكثيـر    .مءة عاص ارواة لقر ال هو أحد     بن سليمان البزاز   ن حفص من المعلوم أ  
 واةمن الر    تالميذ عاصم الذين قرؤوا عليه القرآن كثيرون جداً، وقد قرأ على كل واحد             ؛ حيث إن

منهم جماعة، وبعض روايات عاصم الزائدة على روايتي شعبة وحفص ظلت أسانيدها متـصلة              
عطـى  تُاآلن  لـى   إ و ،بالقراءة واإلقراء إلى زمن اإلمام ابن الجزري في القرن التاسع الهجـري           

  . ن بهذه الرواياتوالذين يقرؤ ءاجازة لبعض القرإ

 منهم اإلمام ابن الجزري ثالثـة وعـشرين         عد، فقد   تالميذ عاصم الذين قرؤوا عليه    أما  
ثم ذكر بعد ذلك بعض من قـرأ عليـه          منهم حفص بن سليمان،      رووا عنه القرآن كامالً،      ،راوياً

  .بعض الحروف فقط

 عليـه   فسوف يـرد ، أو كلمة من آية  ،يةآ أو   ،ورةس لحن في أي     حفصاًفترضنا أن   افلو  
 ، فهي لم تقتـصر عليـه وحـده        ، وكثرة الرواة  ،تواتربال  روايته قد ثبتت   نأل؛   علم البصغر ط أ

  . عن طلبة العلم بأسانيد آحاد، يعرف ذلك عوام المسلمين فضالًالقرآن ليس منقوالًوالمعلوم أن 

  

  

                                                 
  .٧/١٥:  تهذيب الكمال-١
  .١/٢٢١ : الضعفاء والمتروكين كتاب-٢
   .٣/١٧٣ : الجرح والتعديل-٣
  .١/٥٥٨:  ميزان االعتدال في نقد الرجال-٤



 ٣٥

فقد توجهت بالسؤال إلى فضيلة األستاذ الدكتور        :والكذبعف  تهام حفص بالض  اأما عن   
  :)١( فأجاب ما نصه-أحسن اهللا إليه_نزار عبد القادر ريان 

                 ،ذكر عموم األئمة حفص بن سليمان بأنه متروك الحديث، وهذا الذي أكّـده البخـاري
ة أحاديثه غيـر    والذي يرجحه ابن عدي أن عام     . ومسلم، وأبو حاتم، ويحيى بن معين، والنسائي      

لكن أغرب ما قيل فيه قول ابن ِخراش بأنـه   . محفوظة؛ وهي عبارة تعني أنه كان يخالف الثّقات       
كذّاب يضع الحديث؛ وما كذّبه أحد غيره، وال اتّهمه بوضع الحديث، ولو كان أمره كذلك لـذُكر                 

بن ِخـراش عـن     فيمن ذُكر من الوضاعين؛ ولكنه لم يذكر، فكيف إذا ُأضيف إلى هذا انحراف ا             
  .عموم أهل السنّة، وتجريحه لهم، وتشدده في النّقد، وهو نفسه مجروح عند األئمة النّقاد

ولكّل علـٍم فنّـه، وأهلـه،       . وما يضير عالماً في القراءات أن يكون ضعيفاً في الحديث           
قد طُعن  – ولقد كان العلماء يأخذون العلم عن كّل واحد، فأئمة كبار في اللغة           . وضوابطه، ورجاله 

 الشاعر، الذي كان يرسل العقارب فـي        )٢(فابن مناذر .   كانوا أساتذة ألهل الحديث    -في عدالتهم 
 يمسي عنده ويصبح، ويأخذ عنه      )٣(الحرم، ويسكب المداد في وضوء الناس، نجد سفيان بن عيينة         

  .ديق ضاّل إمام في العربية وأشعار العرب؛ ولكنه زن-ابن مناذر–فهو . العربية وأشعار العرب

  

  

  

                                                 
ر نزار عبد القادر ريان على هذه المسألة خالل لقاء شخصي أجريته معه فـي مكتبتـه                  أجاب األستاذ الدكتو   -١

م، الساعة الثامنة   ٢٥/٢/٢٠٠٨هـ، الموافق   ١٤٢٩العامرة، وذلك يوم اإلثنين، الثامن عشر من صفر الخير لعام           
مساء.  

تفقـه وروى  ، باألدب واللغـة كان من العلماء ، األخبار والنوادر شاعر كثير: أبو جعفر، هو محمد بن مناذر -٢
. الناس حتى إنه كان يرسل العقارب في المسجد حتى تلسع، فغلب عليه اللهو والمجون واألذى تزندقو، الحديث

  ال.آخر عمره حيـث مـات   في إلى الحجاز إلىفزجروه فهجاهم وقذفهم حتى نُ، وقد وعظته المعتزلة فلم يتعظ
: ، الـوافي بالوفيـات  ٧/١١١: األعالم للزركلـي : انظر( .م٨١٣ /ـه ١٩٨توفي سنةلكنه ، تعرف سنة والدته

 ).٤/٤٧: ، ميزان االعتدال٢/١١٢

  بل غالم، ولقـي ؛طلب الحديث وهو حدث. اإلمام الكبير، حافظ العصر، شيخ اإلسالم :سفيان بن عيينة هو -٣

الخلق عليه، وانتهى إليـه   م، وازدحر دهراًف، وعمد، وجمع، وصنّ، وأتقن، وجواً جم وحمل عنهم علماً،الكبار
علو  سـير  : انظـر . ( توفي في سنة ثمان وتسعين ومائة      .باألجداد حل إليه من البالد، وألحق األحفاد      اإلسناد، ور

 ).١/١٣٥: ، غاية النهاية٥/٩٠: ، الوافي بالوفيات٨/٤٥٤: أعالم النبالء



 ٣٦

، "متروك: "أما اتّهامه بأنّه كان يقِلب األسانيد، ويرفع المراسيل، فهو تفصيل لقول األئمة             
أما بالنسبة لمـا قالـه      . وال يذكر في حفص أكثر من هذا      . ومن كان شأنه كذلك تركه أئمة النّقد      

أن شعبة يتشدد في    شعبة بن الحجاج؛ فمعلوم تشدد شعبة في الرجال، حيث قال مالك ألصحابه ب            
ولعّل حفصاً أخذ الكتاب لينسخه، ثم يسمعه منه، أو من شيخه، فلم يتيسر له ذلك، ولـم                 . الرجال

  .واهللا أعلم. يتهيأ له رد ذلك الكتاب

 

 

  



 ٣٧

  اإلمام شعبة بن عياش/ المبحث الثالث

  نسبــه وأسرتــه 

، األحـدب  واصـل  مولى، موالهم، أحد األئمة األعالم،      سالم بن عياش بن بكر أبوهو    
ذكـر  . على ثالثة عشر قوالً، وأصحها شعبة      اسمه فياختُلف  ). يتجر في الحنطة  (وكان حناطاً   

 ،مـام اإل هـو  .)١(شعبة: أبو هشام الرفاعي، وحسين بن عبد األول أنهما سأاله عن اسمه، فقال           
 ،قوالأ اسمه في .الحناط ،سدياأل ،حدباأل واصل مولى ،المقرئ ،الكوفي ،سالماإل شيخ ،القدوة

 أخو هو و .)٢(محمد اسمه: النسائي وقال ،عنه ثقات جماعة الكنية فعلى ،شعبة أو ،كنيته :صحهاأ
 جندب بن لسمرة موالة جدته وكانت ،ياألسد ،األحدب حيان بن واصل مولى ،عياش بنا الحسن
  .)٣ (يالطحاو

  مولــده ونشأتــه 

ويرجح ابن حبان مولـده بـين       . )٤(هجرة لل وتسعين خمس سنةاإلمام شعبة بالكوفة     ولد  
 .)٥(سنتي خمس وتسعين، وست وتسعين للهجرة

وراجح القول بأن مولد اإلمام شعبة كان في سنة خمس وتسعين للهجرة، ومما يؤكد هذا               
  .)٦(وتسعين خمس سنة ولدت: يقول  شعبةسمعت: ، حيث قالحاتم بن هارون هقالالقول ما 

منهم اإلمام عاصم بن    -ة، وتتلمذ على أيدي كبار العلماء فيها        وقد نشأ اإلمام شعبة بالكوف    
 عنه قال.  وقد ذاع صيته، وانتشر خبره، حتى صار إمام اإلقراء بالكوفة في عصره            .أبي النجود 

 مـشايخ  مشهوري من وهو ،الناس ةأجلّ عن يروي وهو ،مشهور كوفي هذا بكر أبو :عدي ابن
   .)٧(وقرائهم ،الكوفة

 

                                                 
  .١/٢٨٠:  معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار-١
  .١/٢٦٥: الحفّاظ تذكرة -٢
  .٣/١٣٣:  مغاني األخيار-٣
  .١/٣٢٦:  غاية النهاية في طبقات القراء-٤
  .٧/٦٧٠ :الثقات -٥
 .٨/٤٩٥:  سير أعالم النبالء-٦
  .١٢/٣٣:  تهذيب التهذيب-٧



 ٣٨

  شيوخــــه 

 عن كثير من العلماء، سـأذكرهم       يروفقد   ،المتقنين اظالحفّ من اشعي بن بكر أبو انك  
  :مع ترجمة ألشهر عشرة منهم، وهم

 هنـد  ثابت أبي اسم إن :وقيل .هند بن قيس :ويقال ،دينار بن قيسهو   :ثابت أبي بن حبيب -١
 وزيـد  ،مالك بن نسأو ،عباس وابن ،عمر ابن :عن روى .الكوفي يحيى أبو ،موالهم ،سدياأل
 وأبـو  ،عمشاأل :عنه روى .وجماعة،  وقاص أبي بن سعد بن براهيمإو ،الطفيل وأبي ،رقمأ بنا

 ،والمسعودي ،وشعبة ،والثوري ،أنيسة أبي بن وزيد ،الرحمن عبد بن وحصين ،الشيباني إسحاق
عشرة تسع   سنة مات :وغيره عياش بن بكر أبو قال .وجماعة ،عياش بن بكر وأبو ،جريج وابن
  . )١(ومائة

 :عـن  روى .الكوفـة  سكن .الطائفي المكي اهللا عبد أبوهو   :سدياأل رفيع بن العزيز عبد -٢
 ،طرفـة  بـن  وتميم ،وهب بن وزيد ،الطفيل وأبي ،عمر وابن ،عباس وابن ،الزبير وابن ،أنس
 إسـحاق  وأبو ،ومغيرة ،عمشواأل ،دينار بن عمرو :وعنه .وغيرهم ،الجمحي صفوان بن وأمية

 بكر وأبو ،حوصاأل وأبو ،وشريك ،صالح بن والحسن ،وشعبة ،طهمان بن سرائيلإو ،الشيباني
  .)٢(ومائة ثالثين سنة مات :نطيم قال .وآخرون ،عياش بنا

اإلمام العالمة، الثقة، أبو هشام الضبي، موالهم، الكـوفي، األعمـى،           هو   :مقسم بن مغيرة -٣
روى . أبي وائل، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، والشعبي     : عنحدث  . الفقيه، يلحق بصغار التابعين   

  .)٣(ومائة وثالثين ثالث سنة مات .وغيرهم كثير ،والثوري ،شعبةسليمان التيمي، و :هعن

 روى المعتمر، بن منصور عم ابن الكوفى، الهذيل أبو هو: السلمي الرحمن عبد بن حصين -٤
 بن جبير بن محمد بن وجبير سمرة، بن وجابر إدريس، أبى بن وإسماعيل ،يالنخع إبراهيم :عن

 الحميـد،  عبـد  بـن  وجرير زكريا، بن إسماعيل :عنه روى .وغيرهم جبير، بن وحكيم مطعم،
 عبـد  بـن  حصين: حنبل بن أحمد قال. عيينة بن وعمران وشعبة، واألعمش، قدامة، بن وزائدة
  .)٤(ومائة وثالثين ست سنة مات. المأمون الثقة الرحمن

  
                                                 

 .١/١٦٩: ، مغاني األخيار١/١١٦: ، تذكرة الحفاظ٢/١٥٣:  تهذيب التهذيب-١
  .٥/٢٢٨: ، سير أعالم النبالء٣/٢٦٠: يار، مغاني األخ٥/٢٣٩:  تهذيب التهذيب-٢
  .٣/٢٥١: ، لسان الميزان١/١٤٣: ، تذكرة الحفاظ٦/١٠: بالء سير أعالم الن-٣
  .٤/٣٠٢: ، الوافي بالوفيات١/١٤٣: ، تذكرة الحفاظ١/١٨٣: يار مغاني األخ-٤



 ٣٩

أبو عمرو، عبد الملك بن عمير بـن سـويد بـن       : هو أبو عمر، يقال    :عمير بن الملك عبد -٥
حارثة اللخمي الكوفي القبطي الفرسي، كان قاضياً على الكوفة بعد الشعبي، وهو مـن مـشاهير        

 ،باالتفاق ةئوما وثالثين ست سنة الحجة ذي في توفي .التابعين، وثقاتهم، ومن كبار أهل الكوفة     
  .)١(عةالجما له وروى

 مـوالهم  الهاشـمي،  اهللا، عبد أبو المحدث ماماإل ،زياد أبي بن يزيدهو  : زياد أبي بن يزيد -٦
 عبـد  مواله :عن روى .التابعين صغار في معدود نوفل، بن الحارث بن اهللا عبد مولى الكوفي،

 بـن  عمروو الهاد، بن شداد بن اهللا وعبد ليلى، أبي بن الرحمن وعبد السوائي، جحيفة وأبي اهللا،
 ذكـوان،  صالح وأبي وعطاء، وعكرمة، ،ومجاهد مقرن، بن معقل بن اهللا وعبد الهمداني، سلمة

 نحواً عاش. سوداأل أبي بن ومنصور السكري، حمزة وأبو والثوري، شعبة، :عنه حدث .وطائفة
   .)٢(ئةاوم وثالثين سبع سنة مات: نيطَم قالو .سنة وتسعين إحدى من

 أبـو  مـوالهم  ،التيمـي  فروخ الرحمن عبد أبي بن ربيعة هو :الرحمن عبد أبى بن ربيعة -٧
 بن يحيى بن ومحمد ،يزيد بن والسائب ،أنس :عن روى .يالرأ بربيعة المعروف ،المدني عثمان
 ،ومالـك  ،التيمـى  وسـليمان  ،نصارياأل سعيد بن يحيى :وعنه .آخرينو ،المسيب وابن ،حبان
  .)٣(اثنتين وأربعين ومائة سنة توفي :اجيالب قال .وغيرهم ،والسفيانان ،وشعبة

٨- أبـو : ويقـال  بكر، أبو القدوة، المحدث، مام،اإلهو مطرف بن طريف،     : طريف بن فطرِّم 
 ليلى، أبي بن الرحمن وعبد الشعبي، :عن حدث .الخارفي: ويقال الحارثي، الكوفي الرحمن عبد

 وأبـو  الثـوري،  سفيان: عنه دثح .وخلق ثابت، أبي بن وحبيب والحكم، عمرو، بن والمنهال
 عوانـة،  وأبـو  معاوية، بن وزهير مسلم، بن العزيز وعبد السكري، حمزة وأبو الرازي، جعفر

  .مات سنة ثالث وأربعين ومائة. )٤(عياش بن بكر وأبو وهشيم،

 سـعيد  أبـو  سـهل،  بن عمرو بن قيس بن سعيد بن يحيىهو  : نصارياأل سعيد بن يحيى -٩
: وعنه. أنس، وعدي بن ثابت، وعلي بن الحسين، وخلق       : روى عن . دينةقاضي الم  .نصارياأل

 بـشر  بـن  اهللا عبـد  قـال . مالك، وأبو حنيفة، وسعيد، والسفيانان، والحمادان، والليث، وخلق       

                                                 
  .١/١٠٢: ، بحر الدم٣/٢٩٠: ، مغاني األخيار٣/١٦٤:  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان-١
  .١١/٢٨٧: ، تهذيب التهذيب٢٢/١٣٢: تهذيب الكمال، ٦/١٢٩:  سير أعالم النبالء-٢
 .١/٣٢٩: ، مغاني األخيار١/١٥٧: ، تذكرة الحفاظ٣/٨٣:  تهذيب التهذيب-٣
  .١/١٥١: ، بحر الدم٥/٥١: ، مغاني األخيار٦/١٢٧:  سير أعالم النبالء-٤



 ٤٠

مات سنة ثالث   . الناس أثبت نصاري،األ سعيد بن يحيى: يقول حنبل بن أحمد سمعت: الطالقاني
  .)١(وأربعين ومائة

 ،اهللا عبد أبو ،الليثي وقاص بن علقمة بن عمرو بن محمدهو   :علقمة بن عمرو بن محمد -١٠
 ،سـفيان  بـن  وعبيـدة  ،الرحمن عبد بن سلمة وأبي ،أبيه :عن روى .المدني الحسن أبو :ويقال
 وابن ،عقبة بن موسى :عنه روى .وغيرهم ،حنين بن اهللا عبد بن براهيمإو ،الحارث بنا وسعيد
 ،المدني معشر وأبو ،سلمة بن وحماد ،الثوري وشعبة ،وقاص بن قمةعل بن طلحة بن عمر عمه
 ،ومائـة  وأربعين أربع سنة توفي :الواقدي قال .وآخرون،  سليمان بن ومعتمر ،زريع بن ويزيد
  .)٢( ومائةوأربعين خمس سنة مات :علي بن عمرو وقال

 الكندي، اهللا عبد بن جلحاأل، و عاصم بن عثمان حصين يأب :عناإلمام شعبة    روىكما  
 ودهـثم  ،يالفقيم عمرو بن والحسن ي،دالس الرحمن عبد بن وإسماعيل خالد، أبي بن وإسماعيل

 بن عمرو أخي شعيب بن وشعيب ،ميالتي وسليمان عمش،األ وسليمان التمار، وسفيان قران، بنا
 عبيدو سليمان، أبي بن الملك وعبد سعيد، بن وصدقة المخزومي، صالح أبي بن وصالح شعيب،

 سهل أبي بن ومحمد سدي،األ سالم بن عياش وأبيه مهران، بن ميمون بن وعمرو اصطفى، بنا
 الموصـلي،  زيـاد  بن والمغيرة شعبة، بن المغيرة مولى زياد أبي بن يزيد بن ومحمد القرشي،
 عـروة  بـن  هـانئ  بـن  ويحيى عروة، بن وهشام حسان، بن وهشام شعث،األ أبي بن ونصير
 .)٣(البقال سعد وأبي الثمالي، حمزة وأبي الشيباني، إسحاق وأبي السبيعي، حاقإس وأبي المرادي،

  .)٤(هريرة بيأ عن ثهحد ،حريث بن عمرو مولى صالح شيوخه قدماء ومن

  سنــد روايــة شعبــة

عبـد   على زر بن حبيش   وقرأ ،زر بن حبيش   على عاصم وقرأ ،عاصم على شعبة قرأ  ج
: قال لـي أبـو بكـر      : قال يحيى بن آدم   . )( على رسول اهللا     عودابن مس ، وقرأ   اهللا بن مسعود  

تعلمت من عاصم القرآن كما يتعلم الصبي من المعلم، فلقي مني شدة، فما ُأحسن غير قراءتـه،                 
  .)٥(وهذا الذي أخبرتك به من القرآن، إنما تعلمته من عاصم تعلماً

                                                 
١-١/٩: ، طبقات الحفاظ٢/٤٦١:  بحر الدم.  
 .٣/١٦١: ، اإلصابة في تمييز الصحابة٢٦/٢١٢: تهذيب الكمال، ٧/٣٥٢:  تهذيب التهذيب-٢
  .٣٣/١٣٠:  تهذيب الكمال في أسماء الرجال-٣
  .١/٢٦٥:  تذكرة الحفاظ-٤
 .١/٢٨٥:  معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار-٥



 ٤١

  تالميــــذه

كرهم مع ترجمة ألشهر عـشرة مـنهم،        خلق كثير، سأذ   عنه روىأما عن تالميذه؛ فقد       
  :وهم

 ،يزالمـرو  الـرحمن  عبـد  أبو ،واضح بن المبارك بن اهللا عبدهو  : المبارك بنعبد اهللا    -١
 بـن  عمرو أبي عن عرضاً القراءة أخذ األعالم، المجتهدين أحد الكبير اإلمام ،موالهم ،الحنظلي
 العلـم  وطلبـت  ،سنة ثالثين دباأل طلبت :قال .القرآن حروف في عنه الرواية وردت العالء،
 وثمـانين  إحـدى  سـنة  رمـضان  شهر في وتوفي ،ومائة عشرة يثمان سنة ولد .سنة عشرين
   .)١(ومائة

٢- سـدي األ فيـروز  بـن  بهمن بن اهللا عبد بن حمزة بن عليهو  : الكسائي حمزة بن علي، 
 إليـه  انتهـت  الذي اإلمام الكسائي الحسن أبو ،العراق سواد من الفرس أوالد من وهو ،موالهم
 وعليـه  ،مـرات  أربع حمزة عن عرضاً القراءة أخذ .الزيات حمزة بعد بالكوفة قراءاإل رئاسة
 :وسماعاً عرضاً القراءة عنه أخذ .الهمداني عمر بن وعيسى ،ليلة أبي بن محمد :وعن ،اعتماده
 أبي بن وأحمد ،سريج أبي بن وأحمد ،جبير بن وأحمد ،الحريش بن وإبراهيم ،زاذان بن إبراهيم
 تـسع  سـنة  والحفاظ العلماء من واحد غير خهأر الذي فالصحيح ؛موته تاريخ في لفاختُ .ذهل

  .)٢ (ومائة وثمانين

 :ويقـال  ،الواسطي محمد أبو ،األزرق يعقوب بنهو إسحاق بن يوسف   :يوسف بن إسحاق -٣
 عـن  عاصم وحروف ،عمرو أبي عن القراءة وروى ،حمزة على قرأ .القدر كبير ثقة ،األنباري

 بـن  إسماعيل :القراءة عنه روى .وخلق ،عون وابن ،عمشاأل :عن وروى عياش، بن بكر أبي
 ،إسماعيل بن والطيب ،المناوي بن اهللا عبيد بن ومحمد ،األبح علي بن والحسن ،هود بن إبراهيم
  .)٣(مائة ووتسعين أربع سنة :وقيل ،ومائة وتسعين خمس سنة مات .األحمر اليشكري محمد وأبو

  

  

                                                 
  . ١/٨٩: بحر الدم، ١/٢٧٤: ، تذكرة الحفاظ١/٤٤٦:  غاية النهاية في طبقات القراء-١
  .٩/١٣١: ، سير أعالم النبالء٧/٢٧٥: ، تهذيب التهذيب١/٥٣٥:  غاية النهاية-٢
  .١/٣٢٠: ، تذكرة الحفاظ٢/٤٩٦: ، تهذيب الكمال١/١٥٨:  غاية النهاية-٣



 ٤٢

 الجـارود  بـن  داود بن سليمان،  الكبير الحافظ الطيالسي داود أبو هو: الطيالـسي  داود أبو -٤
، نابـل  بـن  عـون  ابن سمع .الحافظ عالماأل حد، أ المصري الزبير آل مولى ،صلاأل الفارسي
 وعبـاس  ،الفـرات  وابـن  ،وبنـدار  ،والفالس ،حمدأ :وعنه .وطبقتهم وشعبة الدستوائي وهشام

  .)١(الثمانين بناءأ من وكان ،ومائتين ربعأ سنة مات .وخالئق ،وريالد

 روى .الطبـاع  بن يعقوب أبو ،البغدادي نجيح بنهو إسحاق بن عيسى     : عيسى بن سحاقإ -٥
 ،أحمد :وعنه .وغيرهم ،حازم بن وجرير ،وهشيم ،لهيعة وابن ،وشريك ،والحمادين ،مالك :عن
 ،مكـرم  بـن  والحـسن  ،رافع بن ومحمد ،شيبة بن قوبويع ،والذهلي ،والدارمي ،خيثمة وأبو

 أربع  سنة مات :قانع ابن قال. الحديث مشهور :البخاري قال .وجماعة ،أسامة أبي بن والحارث
  .)٢(ولاأل ربيع في  خمس عشرة ومائتين سنة مات :سعد ابن وقالعشرة ومائتين، 

 بـن  مـسعر  سمع .الحافظ لكوفيا الوراق أبان بن إسماعيلهو  : اقالور انأب بن إسماعيل -٦
 وأبـو  البخاري،: عنه حدث .سواهم وخلقاً يونس، بن وإسرائيل الغسيل، بن الرحمن وعبد كدام،
 وأبو شيبة، أبي بن بكر أبي بن وإبراهيم سمويه، وإسماعيل الرازي، زرعة وأبو الدارمي، محمد
 عـشرة  سـت  سـنة  في الوراق تام .الحديث أئمة من وكان .كثير وبشر ،الجوزجاني إسحاق

  .)٣(ئتيناوم

 ،موالهم ،الشيباني اهللا عبد أبو :وقيل ،عيسى أبو خالد بن خالدهو  : الصيرفي خالد بن خالد -٧
 ،سـليم  عـن  عرضاً القراءة أخذ .أستاذ محقق ،عارف ثقة ،القراءة في إمام ،الكوفي ،الصيرفي

 وعن ،عاصم عن نفسه ربك أبي وعن ،بكر أبي عن الجعفي علي بن حسين :عن القراءة روىو
 الحلـواني  يزيـد  بـن  أحمـد  :عرضاً عنه القراءة روى الرواسي، الحسن بن محمد جعفر أبي

 عبـد  بن وسليمان ،منصور بن وحمدون ،الرازي نصر بن وإبراهيم ،القصار علي بن وإبراهيم
  .)٤(ومائتين عشرين سنة توفي . يالطلح الرحمن

 أحـد  زكريا، أبو المحدثين، شيخ الجهبذ، الحافظ ماماإل ،معين بن يحيىهو  : معين بن يحيى -٨
 عيـاش،  بن وإسماعيل وهشيم، المبارك، ابن: من سمع .ئةاوم وخمسين ثمان سنة ولد .عالماأل

 والحجاز بالعراق كثير وخلق عيينة، بن وسفيان سعيد، بن مجالد بن وإسماعيل عباد، بن وعباد
 بـن  وهناد خيثمة، وأبو سعد، بن ومحمد نبل،ح بن أحمد: عنه روى .ومصر والشام والجزيرة

                                                 
 .٤/١٦٠: ، تهذيب التهذيب١/٤٦٤: ، مغاني األخيار١/٣٥١:  تذكرة الحفاظ-١
  .١/٤١: ، مغاني األخيار١٠/٣٨٦: م النبالء، سير أعال١/٢٦١:  تهذيب التهذيب-٢
  .٣/٢٥: ، تهذيب الكمال١/٢٣٦: تهذيب التهذيب، ١٠/٣٤٧:  سير أعالم النبالء-٣
 .٢/٣٠٩: ، األعالم للزركلي١/٢٧٤:  غاية النهاية في طبقات القراء-٤



 ٤٣

مد بن أبـي خيثمـة      أحعن   .ببغداد نشأ. داود وأبو ومسلم، والبخاري، أقرانه، من وعدة السري،
، وقد استوفى خمساً وسبعين     ومائتين وثالثين ثالث سنة القعدة ذي من بقين لسبع  مات يحيى  :قال

  .)١(سنة، ودخل في الست، ودفن في البقيع

 حنبـل  بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبو  حقاً، وشيخ اإلسالم صدقاً،    اإلمام هو :حنبل بن دأحم -٩
 أربـع  سـنة  األول ربيع في ولد .، ثم البغدادي، أحد األئمة األعالم     المروزي الشيباني، الذهلي،
إبراهيم بن سعد، وهشيم بن بشير، وعباد بن عباد المهبلي، ومعتمر بن            : سمع من  .ومائة وستين

البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنـسائي،      : حدث عنه . يمان التيمي، وسفيان بن عيينة الهاللي     سل
 مـن  خلـت  عشرة الثنتي مات: قال عبد اهللا بن أحمد ومطين وغيرهما      . والترمذي، وابن ماجة  

  .)٢(ومائتين وأربعين إحدى سنةيوم الجمعة  األول، ربيع

 السالم وعبد عياش، بن بكر أبى :عن روى   .يلكوفا حاتم بن هارونهو  : حاتم بن هارون -١٠
 وأربعـين  تسع سنة حاتم بن هارون ي توف .وغيره ،عقبة بن محمد بن محمد :وعنه .حرب بنا

  .)٣(ومائتين

وأبـو   ،حماد بن أبي أمية    :عرض غير من سماعاً الحروفكما روى عن اإلمام شعبة      
 بـن  وحسين ،الرحمن عبد بن حسينو ،الواحد عبد بن وبري ،ربيج بن وأحمد ،عمرو الدوري 

 وعبـد  ،العطـاردي  محمد بن الجبار وعبد ،البصري ادحم أبي بن المؤمن وعبد ،الجعفي علي
 بن وميمون ،الرازي منصور بن والمعلي ،يزيد بن والمعافي ،نعيم بن وعبيد ،صالح بن الحميد
 الجبـار  عبـد  بـن  وأحمـد  ،صـالح  بن اهللا وعبد ،الجعفي سليمان بن حيىيو ،الدارمي صالح

  .)٤(العطاردي

 ،مهـدي  وابـن  ،يالقم ويعقوب ،شاذان عامر بن وأسود ،الثوري : أيضاً عنه روىوقد  
 بـن  وخالد ،النيسابوري يحيى بن ويحيى ،شيبة أبي وابنا ،المديني وابن ،نعيم وأبو ،يونس وابن
 بـن  وعمرو ،نيعم بن وأحمد ،مزاحم أبي بن ومنصور ،يالزم يوسف بن ويحيى ،الكاهلي يزيد

 نمير، بن اهللا عبد بن ومحمد داود، وأبو وكيع،: عنه ثحدوقد  . كريب وأبو ،النيسابوري زرارة
 ويحيى الرفاعي، هشام وأبو عرفة، بن والحسن الطنافسي، محمد بن وعلي راهويه، بن وإسحاق
 يوسـف  وأبو ،العليمي يحيى: منهم جماعة، عليه وتال. كثير وخلق ري،الس بن وهناد الحماني،

                                                 
  .٢/٣١٦: ، تقريب التهذيب١٠/٢٥٤: تهذيب التهذيب، ١١/٧١:  سير أعالم النبالء-١
  .١/٢٧: مغاني األخيار، ١١/١٧٧:  أعالم النبالء سير-٢
  .٨/٦٠: ، األعالم للزركلي٤/٢٨٢:  ميزان االعتدال في نقد الرجال-٣
  .١/٣٢٦: غاية النهاية في طبقات القراء-٤



 ٤٤

 أبـي  بـن  الرحمن وعبد سدي،األ محمد بن وعروة البرجمي، صالح بن الحميد وعبد عشى،األ
١(آدم بن يحيى وإتقاناً تحريراً الحروف عنه وأخذ اد،حم(.  

  مكانتــه بين العلمــاء

 عالماً كان .اءالقر مشاهير من: بكر أبو ،الخياط الكوفي يزداأل سالم بن عياش بن شعبة  
كان أبو بكر معروفاً بالصالح البارع، وكان لـه         : قال يعقوب بن شيبة الحافظ     .)٢(الدين في اًفقيه

  .)٣(فقه، وعلم باألخبار

 رضاأل علـى  جنبه يضع لم ،فاضالً راًخي عياش بن بكر أبو كان: هارون بن يزيد قال  
  .)٤(سنة أربعين

: غيـره  وقال .عياش بن بكر أبي من ةنّالس إلى أسرع أحداً رأيت ما: المبارك ابن قال
 أبـو  وقال .ختمة ألف وعشرين أربعة :وقيل. ختمة ألف عشر اثني قرأ التالوة، من يفر ال كان

 اهللا تعـصي  أن إياك :بني يا: غرفةً وأراه البنه، يقول اشعي بن بكر أبا سمعت: الطائي السكين
  .)٥(ختمة ألف عشر اثني فيها ختمت قد فإني ؛فيها

ـ  بـن  بكر بيأل فرشي لم: قال ،يالنخع اهللا عبد أبي عن أيوب، بن يحيى روىو اشعي 
 رأيـت  فما مكة، إلى اشعي بن بكر أبا زاملت: قال سعيد، بن يحيى ثحدو .سنة خمسين فراش
 فأتى المخزومي، سلمة بن خالد من خذُأ بستان من أنه فبلغه ،رطباً رجل له أهدى لقد منه، أورع
  .)٦(بثمنه قوتصد فاستحلهم، خالد، آل

 فبـرك  عيينـة،  بن سفيان جاءه بمكة اشعي بن بكر أبا رأيت: يالمعيط اهللا عبد أبو قال
 الـشيخ  هـذا  دام مـا  حديث عن تسألني ال: فقال حديث، عن سفيان يسأل رجل فجاء يديه، بين
 كـان ف ،جودالنّ أبي بن عاصم على القرآن قرأت :المبارك البن اشعي بن بكر وأب قال .)٧(قاعداً

                                                 
 .٨/٤٩٦:  سير أعالم النبالء-١
 .٣/١٦٥:  األعالم للزركلي-٢
  .١/٢٨٤:  معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار-٣
  .٨/٥٠١: سير أعالم النبالء -٤
  .٣٣/١٣٤:  تهذيب الكمال في أسماء الرجال-٥
  .٨/٤٩٩:  سير أعالم النبالء-٦
  .٨/٤٩٨:  سير أعالم النبالء-٧



 ٤٥

 الشيخ يموت أن آمن فلم ،لك أثبت هذا إن ويقول ،عليها أزيد ال آية يوم كل عليه أقرأ أن يأمرني
  .يوم كل آيات خمس في لي أذن حتى إليه أطلب زلت فما ،القرآن من أفرغ أن قبل

 إماماً وكان ،بأكثر وقيل ،سنين بسبع موته قبل قراءاإل قطع أنه إال ؛دهراً شعبة   رعموقد  
 حـدثنا  :داود أبو قال .ةنّالس أئمة من وكان اإلسالم، نصف أنا :يقول وكان ،عامالً عالماً ،كبيراً
 أمـر  من كان ما بلغك وقد ،اشعي بن بكر أبا سألت :قال -ثقة وكان- المروزي سعيد بن حمزة
 ال ،اهللا عدو ،زنديق كافر عندنا فهو مخلوق القرآن أن زعم من ،ويلك :قال ،القرآن في ةعلي ابن

  .)١(مهنكلّ وال ،نجالسه

  وفاتــه 

وقد اختُلف في سنة وفاته؛ فمنهم من قال إنه          .)٢(اإلمام شعبة بن عياش في الكوفة      وفيتُ
 أبـو  وقـال  .)٤(وتـسعين  أربع سنة وقيل .)٣(ومائة وتسعين ثالث سنة األولى ىمادج فيتوفي  
 أنـه  بلغنـي : حنبل بن أحمد بن اهللا عبد وقال .ئةاوم وتسعين اثنتين سنة مات: الترمذي عيسى
: داود أبـي  بن بكر أبو هقالالراجح ما   و .سنة وتسعون ست وله ،ئةاوم وتسعين ثالث سنة مات
 وهو الـرأي    .)٥(ئةاوم وتسعين أربع سنة اشعي بن بكر أبو مات: قال إسماعيل، بن محمد حدثنا

  .الذي اختاره ابن الجزري

                                                 
  .٨/٤٩٩:  سير أعالم النبالء-١
  .٣/١٦٥:  األعالم للزركلي-٢
 .١/٢٨٧:  معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار-٣
 .١/٣٢٧: قات القراء غاية النهاية في طب-٤
 .٣٣/١٣٥:  تهذيب الكمال في أسماء الرجال-٥



 ٤٦

  ايتي اإلمامينوجوه االتفاق في رو/ الفصل الثّاني

  توطئــــة

اتفق اإلمامان حفص وشعبة على كثير من األصول والفروش، على الرغم مـن كثـرة               
االختالفات التي كانت بين الروايتين، وسبب هذا االتفاق أن هذين الراويين قد أخذا عن مـصدر                

  .واحد؛ وهو اإلمام عاصم بن أبي النجود

وقد قسمته إلى ثالثة    . ام حفص واإلمام شعبة   ويتناول هذا الفصل وجوه االتفاق عند اإلم      
  : مباحث

أما المبحث األول فقد قدمت فيه نبذة عن علم القراءات، وعالقته بعلم األصوات، وجهود              
اللغويين العرب في خدمة كتاب اهللا تعالى، أمثال الخليل بن أحمد، وسيبويه، وابن جني، ومكـي                

  . بن أبي طالب

ه وجوه االتفاق بين أصول الروايتين؛ وقد ذكرت مفـردات          وأما المبحث الثاني فبينت في    
قراءة اإلمام عاصم أوالً، ثم رتبت هذه األصول حسب مـا هـو دارج عنـد علمـاء التجويـد                    

  . والقراءات

وأما في المبحث الثالث؛ فقد عرضت فيه لفروش الحروف؛ وقد رتبتها حـسب ترتيـب               
  .سور القرآن الكريم في المصحف الشريف

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٧

  علم القراءات وعالقته بعلم األصوات/ المبحث األول

  الدرس الصوتي بين علماء العربية وعلماء التجويد: أوالً

. لغة نظاماً خاصاً في تأليف ألفاظها، فما يشيع في إحداها قد يندر فـي األخـرى               إن لكل          
كون لتلك األلفاظ العربيـة     فألفاظ اللغة العربية تتألف من تلك الحروف الهجائية المألوفة لنا، ويت          

  .)١(نسج خاص، إذا حاد عنه اللفظ قيل إنه غير عربي

ولعله من الحقائق المقررة أن الدرس الصوتي عند العرب من آصـل الجوانـب التـي                
تناولوا فيها دراسة اللغة، وأقربها إلى المنهج العلمي؛ ذلك أن أساس هذا الـدرس مبنـي علـى                  

 عن بعض علوم اللغة     -من حيث الوضع النّظري   –وإن كان متأخراً    القراءات القرآنية، وهو علم     
  .األخرى كالنّحو، فإنه أسبق منها من حيث الواقع العملي

 هو الذي دفع الهنود إلى دراسة األصوات اللغوية بتلك الدرجة مـن             )٢("الفيدا"وإذا كان   
جعلـت علمـاء العربيـة      اإلتقان التي يذكرها مؤرخو اللغة، فإن قراءة القرآن الكريم هي التي            

في وقت مبكـر    –القدماء يتأملون أصوات اللغة، ويالحظونها هذه المالحظة الذاتية التي أنتجت           
  .)٣( دراسة طيبة لألصوات العربية، ال تبتعد كثيراً عما يقرره المحدثون-جداً

إن مالحظة األصوات مالحظة ذاتية كانت في فترة مبكـرة عـن طريـق              : وحين نقول 
في ضبط القرآن الكريم بالنقط من خالل        رآن الكريم، إنما نذكر عمل أبي األسود الدؤلي       قراءة الق 

إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط فوقه إلى أعـاله،           : مالحظة حركة الشفتين بقوله لكاتبه    
  .)٤(وإن ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف، وإن كسرت فاجعل النقطة من تحت الحرف

سة األصوات عند علماء العربية ترتبط بأغراض معينة في الموضـوعات           وقد كانت درا  
التي كانوا يبحثونها، وقد كانت تتبع نظرة شاملة مستقلة تهدف إلى بيان النظام الـصوتي للغـة                 

  .العربية، وما يخضع له ذلك النظام من االعتبارات الصوتية في الكالم المنطوق
                                                 

  .١٢٨ص: وحي األصوات في اللغة -١
ـ  موغـل  زمن يف نود وإنه السنين، بآالف التوراة من أقدم إنه: ويقال ، المقدس" الهندوسية "كتاب هو -٢  يف
ـ  الهند يف ناآلريي حياة نصوصه وتعكس مضت، سنة ألف ثالثين إلى يرجع ربما م،دالِق  ،القـديم  عهـدهم  يف

 أدعيـة  فيه فتوجد ،يفلسف شعور إلى يالبدو سذاجة من العقلية للحياة االرتقاء مدارج فيه وترى ،الجديد ومقرهم
   ).١/٣٠٧: مفاهيم إسالمية: انظر. (الوجود وحدة إلى يترتق ونصوص بدائية،

 .١٢٩ص: فقه اللغة -٣
  .٩٥ص: الفهرست البن النديم -٤



 ٤٨

ات كانت ترتبط بشكل أساس بمعالجة ما سـموه         أما علماء التّجويد فإن دراستهم لألصو     
  :باللحن الخفي، فقد قسموا اللحن إلى قسمين، هما

 * ة، وقالوا بأنه ميدان عمل النّحاة            :اللحن الجليوهو الخطأ الظاهر في الحركات خاص 
  .والصرفيين

 * اء عدم توفيتها حقوقهـا             :اللحن الخفيوهو الخلل الذي يطرأ على األصوات من جر 
من المخارج أو الصفات، أو ما يطرأ لها من األحكام عند تركيبها في الكالم المنطوق، وقـالوا                 

 .)١(بأن هذا هو ميدان علماء التّجويد

وهكذا تحققت لعلماء التجويد فرصة لدراسة أصوات العربية دراسة شاملة، ولم تتحقـق             
األمر الذي جعـل مـنهج   . صرفيةللنّحاة الذين كانت تشغلهم دراسة األصوات لمعالجة القضايا ال  

علماء التّجويد يتميز بأنه منهج شامل استغرق جميع المباحث المتعلقة بعلم األصـوات النّطقـي،      
  .)٢(وبأنه منهج صوتي خالص، لم تختلط فيه الدراسات الصوتية بما عداها من الموضوعات

لفـات النّحـويين    وعلى ذلك فقد قام علماء التجويد باستخالص المادة الصوتية مـن مؤ           
، وواصـلوا   "علم التجويد "وعلماء القراءة، وصاغوا منها هذا العلم الجديد الذي اختاروا له اسم            

أبحاثهم الصوتية مستندين إلى تلك المادة، وأضافوا إليها خالصة جهدهم حتى بلغ علم التجويـد               
د علماء التجويد على    وعلى الرغم من استنا   . منزلة عالية من التقدم في دراسة األصوات اللغوية       

جهود سابقيهم من علماء العربية، وعلماء القراءات فقد جاء عملهم متميزاً، وال يمكن أن نعـده                
  .)٣(جزءاً من تلك الجهود؛ وإنما جاء عمالً شامالً للدرس الصوتي

وهناك ظاهرة تبدو في دراسة النّحويين المتأخرين لألصوات العربية؛ وهي أنهم صاروا            
 على آراء علماء التجويد ومذاهبهم في تحليل الظواهر الصوتية، ووصفها، وتعليلهـا،              يعتمدون

  .)٤(مثلما كان علماء التّجويد يعتمدون على دراسات النّحويين الصوتية في بدء أمرهم

  

  

                                                 
  . ١١٠٨ص: م األصوات العربي في عل-١
  .٦٠ص:  الدراسات الصوتية عند علماء التجويد-٢
  .٥ص:  الدراسات الصوتية عند علماء التجويد-٣
  .١٠ص:  التحديد في اإلتقان والتجويد-٤



 ٤٩

  براعة علماء التجويد في علم األصوات: ثانياً

يشار إليها دائماً في عصرنا     لقد كانت جهود علماء العربية في دراسة األصوات اللغوية            
  .)١(على أنها من اإلنجازات المتميزة في الدرس اللغوي، وقامت حولها دراسات ليست قليلة

وقد كانت الدراسة الصوتية عند العرب أجود العمل اللّغوي، من حيث مـنهج التّفكيـر،                 
ع طبيعة المادة، فقـد     وطرق الدراسة، فقد كان أسلوبهم في هذا المجال أسلوباً صحيحاً يتمشّى م           

اتبعوا المالحظة الذّاتية، وابتعدوا عن التأويالت واالفتراضات التي مـألت النّحـو والـصرف              
وغيرها، ونعني بالمالحظة الذاتية التي انتهجوها في الدراسة الـصوتية اسـتخالص الحقـائق              

باع الذّهني النّاتج   وتصنيفها، ووضع القواعد الخاصة بها عن طريق التّجربة الشّخصية، أو االنط          
  .)٢(عن هذه التجربة

لقد كان قدماء النّحاة العرب أول علماء األصوات في لغتهم؛ فلـم يكـد القـرن الثّـاني              
الهجري يبدأ حتى قام بين علماء العرب من يصف األصوات العربية معتمـداً علـى التّجربـة                 

فقـد قـام    .  بعد في ذلك العصر    باللسان واألذن، ال على المعامل واألجهزة؛ إذ لم تكن قد عرفت          
ترتيباً صوتياً، وبدأه بمقدمة    " العين"الخليل بن أحمد الفراهيدي، ذلك العالم المبدع بترتيب معجمه          

حلّل فيها أصوات اللغة العربية تحليالً علمياً، وحدد فيها مخارج الحروف وصفاتها، وتُعد تلـك               
  .)٣(العصرالمقدمة أقدم مادة صوتية تصل إلينا من ذلك 

ترتيباً صحيحاً للحروف حسب مخارجها، ومالحظـات مهمـة          ثم نجد في كتاب سيبويه    
حول صفات الحروف، وبحثاً غزير المادة في إدغام الحروف، ومعلومات صحيحة تتعلق بمدى             

  .)٤(الحركات باعتالل جروسها، وإشارات إلى مختلف األلسن الدارجة، وخصائصها الصوتية

يفرد عمـالً كـامالً مـن أعمالـه لدراسـة             الرابع الهجري ابن جنّي    ثم نجد في القرن   
الذي ضمنه موضوعات صوتية نالت إعجاب      " سر صناعة اإلعراب  "األصوات، ونعني به كتابه     

كثير من اللغويين المحدثين، واعترفوا له بأسبقيته في تناول كثير من الموضوعات الصوتية فيه؛              
ألصوات، مع دراسة ألعضاء النّطق، ومخارج األصوات، ومجرى        حيث تناول الصفات العامة ل    

                                                 
  .٥ص:  الدراسات الصوتية عند علماء التجويد-١
  .١١١٥ص:  في علم األصوات العربي-٢
  .١١٢٥ص:  في علم األصوات العربي-٣
  .١١ص:  دروس في علوم أصوات العربية-٤



 ٥٠

التّنغيم، ثم مـا يعـرض      : الهواء، والصوائت القصيرة والطويلة، وبعض المالمح الصوتية مثل       
  .)١(للصوت في بنية الكلمة العربية من ذالقة، وائتالف، وسهولة، وانسجام

الصوتي ما لم يجتمع للمتقدمين،     وقد اجتمع لعلماء القرن الرابع الهجري من آثار البحث          
: القيـسي كتابـه    حيث ازدهرت العلوم اللّغوية ونضجت، وهنا ألّف اإلمام مكّي بن أبي طالـب            

؛ حيث أتى مكّي بسبب خبرته في التّجويد والقـراءة          "الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التّالوة     "
علية لفن القراءة والتّجويد، لقد اجتمع أمـام        بأحكام كانت ثمرة لتلك الخبرة العلمية، والممارسة الف       

نظره من عمل السلف وأئمة القراء إضافة إلى ما أفاده من أساتذته نتيجـة تجوالـه وارتحالـه                  
معلومات ضخمة ثرية، إلى ما كان له من جودة القراءة وحسنها، فكان كل ذلك مما دفـع مكيـاً                   

روف، وأحوالها، وكيفية مواقعهـا فـي كـالم         ألن يؤلف كتابه هذا الذي اشتمل على أحكام الح        
  .)٢(العرب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .١٣٣ص: فقه اللغة -١
  .١١٣٧ص:  في علم األصوات العربي-٢



 ٥١

  وجوه االتّفاق في أصول الروايتين/ المبحث الثاني

يحسن بنا قبل البدء في الروايتين أن نتعرف على معنى القراءة المتواترة، والفرق بـين                 
  :القراءة، والرواية، والطريق، وهذا تفصيلها

  

  القراءات المتواترة

، ونسبتها إلى   )(ف الكيفيات في تالوة اللفظ القرآني المنزل على سيدنا محمد           هي اختال 
  ).(قائليها المتصل سندهم برسول اهللا 

  

  القراءة

ويريدون بها االختيار المنسوب إلمام من األئمة العشرة بكيفية القراءة للفـظ القرآنـي،              
قراءة عاصم، قـراءة نـافع،      :  مثالً ، فيقولون )(على ما تلقاه مشافهة متصالً سنده برسول اهللا         

  ...وهكذا 
  

  الرواية

ويريدون بها ما نُسب لمن روى عن إمام من األئمة العشرة من كيفيـة قراءتـه للفـظ                  
القرآني، وبيان ذلك أن لكل إمام من أئمة القراءة راويين اثنين، اختار كل منها رواية عن ذلـك                  

رواية حفص عـن    : وي، ونُسبت إليه، فيقال مثالً    اإلمام في إطار قراءته، قد عرف بها ذلك الرا        
  ...عاصم، رواية ورش عن نافع، وهكذا 

  

  الطريق

هذه رواية حفص عن عاصـم      : وهو ما نُسب للناقل عن الراوي وإن سفل، كما يقولون         
من طريق الشاطبية، أو من طريق طيبة النشر، وهذه روايـة ورش عـن نـافع مـن طريـق                    

  .)١(األزرق

تفاق في أصول الروايتين؛ فقد اتفق اإلمامان حفص وشعبة على عـدة            أما عن وجوه اال   
أصول من القراءة التي تلقياها عن شيخهما اإلمام عاصم بن أبي النّجود، وهذه األصـول منهـا                 
المطّرد في كتاب اهللا تعالى، ومنها غير المطّرد، ٍوسأعرض لهذه األصول مع شيء من التفصيل               

  .  األسس والقواعد التي بنيت عليها هذه األصول-ي ذلكما أمكنن–والتوضيح، مبيناً 

                                                 
  .٢٥،٢٤ص:  غاية المريد في علم التجويد-١



 ٥٢

وقبل أن نعرض لهذه األصول يحسن بنا أن نقدم لها بتعريـف معنـى األصـول لغـةً                    
  :واصطالحاً

  .وهو األصل الذي يبنى عليه غيره. )١(أسفل كّل شيء، وجمعه أصول:  األصل:لغةً": األصل"

 ما تحقق فيه شرط ذلك الحكم، أو القواعد الكليـة           هو كل حكم كلي جاٍر في كل      : اصطالحاً أما  
  .)٢(المطّردة؛ كالفتح واإلمالة، والمد والقصر، وما شابه ذلك

  :أما األصول التي اتفق عليها حفص وشعبة فهي

  باب االستعاذة: أوالً

  تعريفها* 

أي : ومعـاذ اهللا  . صمالذ به، ولجأ إليه، واعت    : عاذ به، يعوذ عوذاً أو عياذاً أو معاذاً       :  عوذَ :لغةً 
  . )٣(عياذاً باهللا

وهو لفظ يحصل بـه  .  فهي مصدر استعاذ؛ أي طلب العوذ والعياذ من اهللا تعالى:أما اصـطالحاً  
وهي ليـست مـن القـرآن الكـريم         . االلتجاء، والتحصن، واالعتصام باهللا من الشّيطان الرجيم      

  .)٤(باإلجماع

ـ       ؛ ألنها أقرب الصيغ مطابقـة      "ِميِج الر اِنطَي الشَّ ن مِ اِهللا بِ ذُوعَأ"وقد اتفقا على صيغتها ب
  .)٥( ِميِج الراِنطَي الشَّن ِماِهللا ِبذِْعتَاس فَآنرقُ الْتَفَِإذَا قَرْأ: لقول اهللا تعالى

 مما ورد به أثر أو ،ويجوز التعوذ بغير هذه الصيغة مما فيه زيادة عليها أو نقص عنها
  :منها، )٦( صيغيقراء وأهل األداء، وقد ذكر اإلمام ابن الجزري ثماننقل عن األئمة ال

  

                                                 
  .١/١٦٢مادة َأصَل، :  لسان العرب-١
  .١١٨ص:  إتحاف فضالء البشر-٢
  .١/٥١٠مادة عوذ، :  لسان العرب-٣
  .٦ص: ة اإلضاءة في بيان أصول القراء-٤
 .١٦/٩٨ سورة النحل -٥

  .١/٢٤٩ :النشر في القراءات العشر - ٦



 ٥٣

  .السميع العليم من الشيطان الرجيمأعوذ باهللا  -١

  .أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم  -٢

  . باهللا العظيم من الشيطان الرجيمأعوذ -٣

  .جيمالسميع العليم من الشيطان الرأعوذ باهللا العظيم  -٤

أعوذ باهللا من ": يغة المختارة إال صيغة واحدة وهيولم يرد في النقص عن الص

  ."الشيطان

  حكمها* 

أن االستعاذة مطلوبة من مريد القراءة، واختلفوا بعد ذلك هل حفص وشعبة على اتفق 
  .بة على سبيل الوجوب أو االستحبابهي مطلو

 عند ابتداء القراءة، وحملوا األمر في       فذهب جمهور العلماء وأهل األداء إلى أنها مستحبة       
لى هذا فلو على الندب، وع )١( ِميِج الراِنطَي الشَّن ِماِهللا ِبذِْعتَاس فَآنرقُ الْتَفَِإذَا قَرْأ: قوله تعالى

  .تركها القارئ ال يأثم

 على وذهب فريق من العلماء إلى أنها واجبة عند ابتداء القراءة، وحملوا األمر في اآلية
لو أتى بها القارئ مرة واحدة في :  وقالوا.)٢(الوجوب، وعلى هذا فلو تركها القارئ يكون آثماً

  .)٣(حياته كفاه ذلك في إسقاط الوجوب عنه

  :)٤(قال ابن الجزري في طيبتهو

   وقال بعضهم يجبتَعوذٌ            وِقفْ لهم عليه أو ِصْل واستُِحب 

 بعض الناس  القراءة، هذا ما نقله الخلف عن السلف، وشذّومحل االستعاذة عند ابتداء
  .)٥(إن موضعها بعد الفراغ من القراءة: فقال

                                                 
 .١٦/٩٨ سورة النحل -١
  .١/٣٠:  المهذب في القراءات العشر-٢
  .١٠ ص:البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة -٣
  .١٠ص: طيبة النشر في القراءات العشر -٤
  .١/٢٥٤: النشر في القراءات العشر -٥



 ٥٤

  كيفيتها* 

روى إسحاق المسيِبي عن نافع أنه كان يخفي االستعاذة في جميع القرآن، وروى سليم 
 السور، وحكى عن حمزة فيما حكاه عنه أنه كان يجهر بها أول الفاتحة ويخفيها في غيرها من

خالد عنه أنه كان يجيز الجهر واإلخفاء جميعاً، ال ينكر على من جهر وال على من أخفى، ال 
  .)١(فرق بين الفاتحة وغيرها

ولكن المختار لجميع القراء التفصيل، فيستحب الجهر بها في مواطن، واإلخفاء في 
  .)٢(مواطن أخرى، على ما حكاه ابن الجزري في النشر

  هاجهر بمواطن ال* 

  .رئ جهراً بحضرة من يستمع لقراءتهإذا قرأ القا -١

  . وكان هو المبتدئ بالقراءة،إذا كان يقرأ مع جماعة في دور -٢

  .إذا قرأ في مقام التعليم -٣

أن ينصت السامع للقراءة من أولها، فال يفوته شيء من القرآن، حيث إن : ووجه الجهر بها
و ُأخفي لما علم السامع بالقراءة إال بعد أن يفوته شيء من التعوذ شعار القراءة وعالمتها، فل

  .)٣(القرآن

  ئهامواطن إخفا* 

  .إذا قرأ القارئ سراً -١

  . وليس معه من يستمع لقراءته،إذا قرأ جهراً -٢

  . ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة،إذا كان يقرأ مع جماعة في دور -٣

  . يقرأ في الصالةإذا كان -٤

                                                 
  .١٧ص: ي القراءات السبع التيسير ف-١
  .١/٢٥٣: النشر في القراءات العشر -٢
  .١/٢٤٤ :النشر في القراءات العشر -٣



 ٥٥

 وما هو ليس بقرآن، ألن التعوذ ليس من القرآن ،صول الفرق بين ما هو قرآنح: ووجه اإلخفاء
  .)١(باإلجماع كما سبق

 أو لكالم يتعلق بمصلحة القراءة فال ، أو العطاس،إذا قطع القارئ قراءته لعذر ما كالسعال: فائدة
 ؛ ولو لرد السالم، أو لكالم ال يتعلق بمصلحة القراءة،يعيد االستعاذة، أما لو قطعها إعراضاً عنها

  .)٢(فإنه يعيدها

  بــاب البسمــلة: ثانياً

  تعريفها* 

  .)٣(باسم اهللا أيضاً: إذا قال: إذا كتب بسم اهللا بسملة، وبسمل: بسمل الرجل: لغةً

بسم اهللا، وبسمل من باب النحت في اللغـة؛         :  فهي مصدر بسمل؛ إذا قال     :أما اصطالحاً 
ومـن   واحدة بقصد إيجاز الكالم، وهو مصدر سماعي،         وهو أن يختصر من كلمتين فأكثر كلمة      

 "حمدل"إله إال اهللا، و    ال : إذا قال  "لهلّ"ال حول وال قوة إال باهللا، و       : إذا قال  "حوقل" :المسموع منه 
والتسمية هي البـسملة    .  على الفالح   حي ،الة على الص  حي : إذا قال  "حيعل"و الحمد هللا، : إذا قال 
  .)٤(نفسها

. )٥("حيمحمن الربسم اهللا الر: " وشعبة على صيغة واحدة للبسملة وهيوقد اتفق حفص  
 بسم اهللا الرحمن وإنّه من سليمان وإنّه: وهي بعض آية من القرآن الكريم، في قول اهللا تعالى

  .)٦( الرحيم

  .كاً بسم اهللا الرحمن الرحيم أو متبر،أقرأ حال كوني مبتدئاً: ومعناها

  

  

                                                 
  .١/٢٤٥ :النشر في القراءات العشر -١
  .١٠ص:  اإلضاءة في بيان أصول القراءة-٢
  .١/٤٢٣مادة بسمل، :  لسان العرب-٣
  .١٠ص:  اإلضاءة في بيان أصول القراءة-٤
  .١٥ص: تجويد المغني في علم ال-٥
 .٢٧/٣٠ سورة النمل -٦



 ٥٦

   حكمها* 

ا في وائل السور فاتفق العلماء على عدم وجودها في أول سورة التوبة، واختلفوأما في أ
  : على النحو التاليغيرها

بسم " وعاصم والكسائي ويعقوب، بفصل بين  السورتين بـ-إال ورشاً– قرأ نافع وابن كثير -١

  .في كل القرآن "اهللا الرحمن الرحيم

  .)١(في جميع القرآن "ِميِح الرِنمح الر اِهللاِمسِب" قرأ الباقون بغير فصل بين السورتين بـ-٢

اء بأول أي سورة وال خالف بين القراء في إثباتها في أول سورة الفاتحة، وعند االبتد
قد اتفق  و– في حالة الوصل بين السورتين -وهم مختلفون في إثباتها وحذفها  . سورة التوبةعدا

  :وللبسملة ثالث حاالت .)٢(إثباتها بين السورتينحفص وشعبة على 

  البسملة في أوائل السور * 

على وجوب اإلتيان بها عند االبتداء بأول كل سورة سوى سورة حفص وشعبة اتفق 
 ونبذ ، وحصرهم، وأخذهم،التوبة؛ لكونها نزلت بالسيف، وقد اشتملت على األمر بقتل المشركين

  .)٣(لةتناسب مع الرحمة التي في البسمعهودهم، وهذا كله ال ي

  : وهي،وللقارئ إذا ابتدأ بأول أي سورة سوى سورة براءة أربعة أوجه

  . ثم االبتداء بأول السورة، أي الوقف على االستعاذة وعلى البسملة:قطع الجميع -١

  . ووصل البسملة بأول السورة، أي الوقف على االستعاذة:قطع األول ووصل الثاني بالثالث -٢

 ثم ، أي وصل االستعاذة بالبسملة والوقف عليها:ه عن الثالثوصل األول بالثاني وقطع -٣
  .االبتداء بأول السورة

  .االستعاذة بالبسملة بأول السورة أي وصل :وصل الجميع -٤

  

                                                 
  .١/٦٣:  التذكرة في القراءات الثمان-١
  .١٧ص:  التيسير في القراءات العشر-٢
  .٣٣ص:  المهذب في القراءات العشر-٣



 ٥٧

  : وهما، فله وجهان،أما إذا ابتدأ القارئ بأول سورة التوبة

  .داء بأول سورة التوبة بدون بسملة ثم االبت،الوقف على االستعاذة -١

  .)١(الستعاذة بأول السورة بدون بسملةوصل ا -٢

  البسملة في أثناء السورة* 

 إذا ابتدأ القراءة من ، أو تركها،ر بين اإلتيان بهاعلى أن القارئ مخي حفص وشعبة اتفق
فذهب فريق إلى منع اإلتيان بها في أثناء سورة التوبة كما  :لسورة، سوى سورة التوبةغير أول ا

يان بها في أثناء هب آخرون إلى جواز اإلتيان بها في أثنائها، كجواز اإلتمنعت في أولها، وذ
 فله حينئٍذ ، واختار اإلتيان بالبسملة،فإن ابتدأ القارئ من أثناء السورة .)٢(غيرها من السور

  .ق ذكرها إذا ابتدأ من أول السورةاألوجه األربعة التي سب

  :  وهما،انأما إن اختار عدم اإلتيان بالبسملة فله وجه   

       . الوقف على االستعاذة-١

  .)٣(ا وصلها بأول اآلية المبتدأ به-٢

  نيالبسملة بين السورت* 

 مالسورتين سوى بين األنفال وبراءة، ولهالبسملة بين حفص وشعبة على إثبات  اتفق
  :عندئذ ثالثة أوجه

  .أول السورة التالية ثم االبتداء ب، أي الوقف على آخر السورة وعلى البسملة:قطع الجميع -١

وصل البسملة بأول  و، أي الوقف على آخر السورة:قطع األول ووصل الثاني بالثالث -٢
  .السورة التالية

  .)٤(رة بالبسملة بأول السورة التالية أي وصل آخر السو:وصل الجميع -٣
                                                 

 .١٦ص:  المغني في علم التجويد-١
 .١/٣٣:  المهذب في القراءات العشر-٢
 .١٧ص: المغني في علم التجويد   -٣
  .١/٣٥: ءات العشر المهذب في القرا-٤



 ٥٨

 أي وصل آخر السورة :ل األول بالثاني وقطعه عن الثالثأما الوجه الرابع وهو وص
م أن البسملة تابعة آلخر توه لئال ي؛ ثم االبتداء بأول السورة التالية فممتنع،بسملة والوقف عليهابال

  .السورة، وإنما جعلت البسملة ألوائل السور ال ألواخرها

  :)١(قال اإلمام ابن الجزري

  فال تقف وغيره ال يحتجر    وإن وصلتها بآخر السور          

 بأول سورة التوبة فله ثالثة أوجه، وجميعها بدون أما لو وصل آخر سورة األنفال
  :بسملة، وهي

  . ثم االبتداء بأول التوبة، أي الوقف على آخر األنفال مع التنفس:الوقف -١

٢- ثم االبتداء ، أي قطع الصوت على آخر األنفال مدة يسيرة دون تنفس:كتالوصل مع الس 
  .بأول التوبة

  .نفال بأول التوبة أي وصل آخر األ:الوصل بدون سكت -٣

وهذه األوجه جائزة لو وصلنا نهاية أية سورة قبل سورة التوبة في ترتيب المصحف مع 
  .بداية سورة التوبة

 ،أما لو وصلنا نهاية أية سورة بعد سورة التوبة مع بداية سورة التوبة فيتعين الوقف
٢(كت والوصل، وكذا لو وصلت آخر التوبة بأولهاويمتنع الس(.  

  :)٣(بن الجزريقال ا

   بسمالورة كٌلـوفي ابتدا السـ    بسملةٌ والسكت عمن وصـال

   وفيـها يحتمـلريووسطـاً خَ    سوى براءة فال ولو وصـل  

  ـرـفال تقف وغيـره ال يحتج    ورـوإن وصلتها بآخر السـ  

  
                                                 

  .١١ص: طيبة النشر في القراءات العشر -١
  .١٣ص: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة -٢
  .١١ص: طيبة النشر في القراءات العشر -٣



 ٥٩

  باب هاء الكناية: ثالثاً

ة، والتي يكنى بها عن المفرد      هي هاء الضمير الزائدة عن بنية الكلم      : تعريف هاء الكناية    
  .)١(المذكّر الغائب

: ، في قوله تعالى   "نفقه: "الهاء األصلية، نحو كلمة   " الزائدة عن بنية الكلمة   : "فخرج بقولنا   
       ُلا تَقُواً ِممركَِثي ا نَفْقَهم بيا شُعا يقَالُو)كنى بها عن المفرد الغائب     : "، وبقولنا )٢الهـاء  " التي ي

 وباقي ضمائر الغيبة؛ فهي وإن كانت هاءات ضمير لكنها تسمى هاءات كناية             "إليها وعليها "في  
  .)٣(اصطالحاً؛ ألنها ليست دالّةً على المفرد الغائب

: ، والحـروف، نحـو    "ماله": ، واألسماء، نحو  "نولِّه": وتلحق هاء الكناية باألفعال، نحو      
اسبة إذا وقع قبلها كسر أو ياء، وقد قُرئ بـالوجهين،           واألصل فيها الضم، وقد تُكسر للمن     . "إليِه"

ومن َأوفَي ِبما عاهد علَيـهُِ  : ، وقوله تعالى)٤( وما َأنْساِنيهُِ ِإلَّا الشَّيطَان: كما في قوله تعالى

  .)٥( اَهللا

  :، هي)٦(ولهاء الكناية أربعة أحوال  

  . )٧( ءاتَينَاه الِْإنِْجيَلو:  أن تقع بين ساكنين، نحو قوله تعالى-١

 .)٨( لَه الْملْك ولَه الْحمد:  أن يكون قبلها متحرك، وبعدها ساكن، نحو قوله تعالى-٢

  .وقد اتفق حفص وشعبة على عدم صلة الهاء في هاتين الحالتين؛ لئال يجتمع ساكنان

وقد اتفـق  . )٩( يِه هدى ِللْمتَِّقينِف:  أن يكون قبلها ساكن، وبعدها متحرك، نحو قوله تعالى-٣
 .حفص وشعبة على عدم صلة الهاء في هذه الحالة

                                                 
  .١/٣٧:  المهذب في القراءات العشر-١
 .١١/٩١ سورة هود -٢
  .٥٠ص:  الوافي في شرح الشاطبية-٣
 .١٨/٦٣ سورة الكهف -٤
 .٤٨/١٠ورة الفتح  س-٥
 .٣٧ص:  المهذب في القراءات العشر-٦
 .٥٧/٢٧ سورة الحديد -٧
 .٦٤/١ سورة التغابن -٨
 .٢/٢ سورة البقرة -٩



 ٦٠

 .)١( بلَى ِإن ربه كَان ِبِه بِصيراً:  أن تقع بين متحركين، نحو قوله تعالى-٤

كما فـي   . وقد اتفق حفص وشعبة على صلة الهاء في هذه الحالة، إال في خمسة مواضع             
ـ ي و هلَوسر و  اهللاَ عِط ي نمو:  من قوله تعالى   "ِهقْيت"لفظة   ـ تَّي و  اهللاَ شَخْ ـ ُأ فَ ِهقِْ ـ  كــئِ اـولَ ه م 

  ."ويتَّـِقـه" فيها هكذا  شعبة بكسر القافقرأ. )٢(ونزاِئفَالْ

  .)٣( أن الهاء حرف خفي وضعيف، فقَِوي بالصلة بحرف من جنس حركته:وجه الصلة

قَالُوا َأرجِِه وَأخَـاه وَأرِسـْل ِفـي        :  في قوله تعالى   "هأرِج" قراءة لفظ     على )٤(وقد اتفقا 

ناِشِرياِئِن حدالْم )٥(وفي قوله تعالى ، : ناِشـِرياِئِن حدثْ ِفي الْمعابو َأخَاهو جِِها َأرقَالُو )٦( .
كما اتفقا على قـراءة  . حيث قُرئ بإسكان الهاء. )٧( فََألِْقه ِإلَيِهم:  في قوله تعالى"هفألِق"ولفظ 
  .)٨( وِإن تَشْكُروا يرضَُه لَكُم:  في قوله تعالى"هيرض"لفظ 

   والقصــرـدــالمباب : رابعاً

  تعريف المــــد والقصر * 

  ّمدد :لغةًالمــد :وتمـددناه  الجذب والمطل، مده يمده مداً، مد به فامتد، ومدده فتمـدد،            : المد
ومنـه قولـه    . )٩( المتـصلة  يادة الز :والمادة. أي يماطله ويجاذبه  : مددناه، وفالن يماد فالناً   : بيننا
  . )١٠( ويمِددكُم ِبَأمواٍل وبِنين: تعالى

  . )١١( فهو إطالة صوت حرف المد أو اللين عند وجوب سبب من أسباب المد:اصطالحاًأما 

                                                 
 .٨٤/٧ سورة االنشقاق -١
  .٢٤/٥٢ سورة النور -٢
  .٣٨ص:  المهذب في القراءات العشر-٣
  .٢١ص:  المغني في علم التجويد-٤
  .٧/١١١ سورة األعراف -٥
  .٢٦/٣٦لشعراء  سورة ا-٦
  .٢٧/٢٨ سورة النمل -٧
  ..٣٩/٧ سورة الزمر -٨
  .٨/٢٢٨مادة مدد، :  لسان العرب-٩
  .٧١/١٢ سورة نوح -١٠
  .٢١ص:  المغني في علم التجويد-١١



 ٦١

حور : ومنه قوله تعالى  . ١القصر خالف الطول، والقصر بمعنى الحبس     :  قصر :لغةًر  ــالقص

  . )٢( مقْصوراتٌ ِفي الِْخياِم

  .)٣( فهو إثبات حرف المد من غير زيادة عليه؛ لعدم وجود سبب للزيادة:اصطالحاًأما 

ـ ": والواو، مثل كلمة  . "الـقَ": األلف، مثل كلمة  : وحروف المد ثالثة   ليـاء،  ، وا "ولـيقُ
: الواو والياء، الساكنان، المفتـوح مـا قبلهمـا، نحـو          : وحرفا اللين، وهما  . "لـيِق": مثل كلمة 

  ."تـوف، بيـخَ"

  ـدــأنــواع المـ* 

  : يبي ألنواع المد المختلفة الترتيب حسب السبب؛ فجعلته ثالثة أقسام في ترتاعتمدت

  .المد بسبب السكون •

 .المد بسبب الهمز •

 .ليالمد األص •

  : المد بسبب السكون-١

   :وهو أن يأتي بعد حرف المد سكون، وينقسم إلى ثالثة أقسام   

 الزمــد الــالم* 

وهو أن يأتي بعد حرف المد أو اللين سكون الزم وصالً في كلمة، أو حرف من حروف                 
ركات، عدا   بأنواعه األربعة مقدار ست ح      الالزم وقد اتفق حفص وشعبة على مد     . )٤(فواتح السور 

 في سورتي مريم والشورى، فيقرأه حفص وشعبة بالتوسط واإلشـباع؛ أي بمـده              "عين"حرف  
  :أما أنواعه األربعة فهي. )٥(مقدار أربع أو ست حركات

                                                 
      .٧/٣٨١مادة قَصر، :  لسان العرب-١
  .٥٥/٧٢ سورة الرحمن -٢
  .٢١ص:  المغني في علم التجويد-٣
  .٨٨ص:  التيسير في علم التجويد-٤
 .١٠٦ ص: علم التجويدغاية المريد في -٥



 ٦٢

•  المثقّل، كما في قوله تعالىالكلميالمد  :ْالةُاقَّحا الْ مةُاقَّح)١(. 

 وقَد عصيتَ قَبُل وكُنْتَ ِمـن       آنالْء: المد الكلمي المخفّف، كما في قوله تعالى       •

نفِْسِديالْم )٢(.  

•  المثقّل، كما في قوله تعالىالحرفي المد :لـامبيلَا ر الِْكتَاب ذَِلك )٣(. 

 ِذكْر رحمِة ربِّك عبـده      عصهيك: خفّف، كما في قوله تعالى    المالمد الحرفي    •

 .)٤(زكَِريا

، فقـد اتفقـا علـى       )٥( اُهللا لَا ِإلَه ِإلَّا هو الْحي الْقَيوم       ملـا:  في قوله تعالى     "يمم"أما  
 بتحريك الميم بالفتح تخلصاً من التقاء الساكنين، ويصح مدها مقدار حـركتين             -وصالً–قراءتها  

  .)٦(أو ستّ حركات

  العارض للسكوند ـمال* 

وقد اتفقا على مده    . )٧( ساكن سكوناً عارضاً ألجل الوقف     وهو أن يأتي بعد حرف المد حرف      
  .)٨(نونُِمْؤم الْحلَفْ َأدقَ: ، كما في قوله تعالى أو ست حركـات، أو أربع،حركتينمقدار 

  اللّيــند ــم* 

وقـد اتفـق    . )٩(وهو أن يأتي بعد أحد حرفي اللين حرف ساكن سكوناً عارضاً ألجل الوقف            
 عند الوقف؛ أما فـي حالـة         أو ست حركـات   ، أو أربع  ،حركتينمده مقدار   حفص وشعبة على    

  .)١٠(ٍشيِلِإيالِف قُر: الوصل فيثبت حرف اللين من غير مد، كما في قوله تعالى

                                                 
 .٦٩/٢،١ سورة الحاقة -١
 .١٠/٩١ سورة يونس -٢
 .٢/٢،١ سورة البقرة -٣
 .١٩/٢،١ سورة مريم -٤
 .٣/٢،١ سورة آل عمران -٥
  .٢٣ص:  المغني في علم التجويد-٦
 .١٠٣ص:  في علم التجويدغاية المريد -٧
 .٢٣/١ سورة المؤمنون -٨
 ٨٧ص: في علم التجويد التيسير -٩
 .١٠٦/١ سورة قريش -١٠



 ٦٣

   المد بسبب الهمز-٢

  :وهو أن يأتي بعد حرف المد همز، وينقسم إلى ثالثة أقسام

  لـ المتّصواجـبد الــالم* 

أربع أو  على مده مقدار     وقد اتفقا . )١(ي بعد حرف المد همزة في كلمة واحدة       وهو أن يأت  
أما إذا تطرفت الهمـزة     . )٢(تْ سكْرةُ الْموِت ِبالْحقِّّ   اءوج: ، كما في قوله تعالى    خمس حركات 

مـا   ِرزقُكُـم و اِءموِفـي الـس  : فيجوز عندئٍذ المد مقدار ست حركات، كما في قولـه تعـالى   

وندعتُو)٣(.  

  جائـز المنفصـلد الــالم    * 

وهو أن يأتي بعد حرف المد همزة في كلمتين؛ وذلك بأن يكون حرف المـد فـي آخـر                   
أربـع أو خمـس     وقد اتفق اإلمامان على مده مقدار       . )٤(كلمة، والهمزة في أول الكلمة التي تليها      

  .)٥(هذَا الْبلَِدقِْسم ِبا ُألَ: ، كما في قوله تعالىحركات

وهو أن يأتي بعد هاء     : مد هاء الصلة الكبرى   : ويلحق بهذا النوع من المد نوع آخر، وهو       
الكناية المتحركة همزة في كلمتين؛ وذلك بأن تكون هاء الكناية في كلمة، والهمزة في الكلمة التي                

 ه ير م لَ ن أَ بسحيَأ: له تعالى ، كما في قو   أربع أو خمس حركات   وقد اتفقا على مده مقدار      . تليها

  .)٦(دحَأو

  

  

  

  
                                                 

  .١/٣٩:  المهذب في القراءات العشر-١
 .٥٠/١٩ سورة ق -٢
 .٥١/٢٢ سورة الذاريات -٣
 .١/٣٨:  المهذب في القراءات العشر-٤
 .٩٠/١ سورة البلد -٥
 .٩٠/٧ سورة البلد -٦



 ٦٤

 مــــد البــــدل* 

: ، سواء كان حرف المد مبدالً مـن الهمـزة نحـو           )١(وهو أن يأتي قبل حرف المد همزة      
 علـى مـد مقـدار       -كباقي القـراء  -وقد اتفقا   . "اءوجا": ، أم لم يكن مبدالً منها، نحو      "منواءا"

وِإن : وذلك كما في قوله تعـالى . ام ورشاً؛ فله فيه القصر، والتّوسط، والطولحركتين، إال اإلم  

  .  )٢(لَىُأوِخرةَ والْآلْلَنَا لَ

  يــالمد األصل -٣      

وهو الذي ال تقوم ذات حرف المد إال به، وال يتوقف على سبب، ويكفي فـي وجـوده                  
المد بـاأللف،   : مثل. )٣(و بعده همز، أو سكون    وجود أحد حروف المد الثالثة، وليس قبله همز، أ        

  ".قيل: "، والمد بالياء كما في كلمة"يقول: "، والمد بالواو كما في كلمة"قال: "كما في كلمة

 وحـروف   ،الصـلة القـصيرة  مد   و ،ضـوالعِِمد  : ويلحق بهذا المد أنواع أخرى، مثل     
"ه مقد   - كباقي القراء  – ، وقد اتفقا  " طهـر حيالِعوض فكمـا فـي      .)٤(حركتينار  على مد أما مد 

ـ : وأما مد الصلة القصيرة فكما في قوله تعـالى        . )٥(اًوالْعاِدياِت ضبح : قوله تعالى   وهوامرَأتُ

طَِبحالَةَ الْحم)٦(.  

  . في باب المد والقصرإن حفصاً وشعبة قد اتفقا: وخالصة القول في هذا الباب

   المفــردزمــالهـباب : خامساً

: ، وهو إما أن يكـون سـاكناً، مثـل         )٧(هو الهمز الذي لم يجتمع مع همز آخر       : تعريفه  
"في قوله تعالى   "منؤم  :      م ِمنْكُمو كَاِفر فَِمنْكُم خَلَقَكُم الِْذي وْؤهِمن)كاً،    ، )٨ا أن يكون متحروإم

  .)٩(ِهلَاً لِّتَاِن قَةًمُأ انكَ مياِهربِإ نِإ:  في قوله تعالى"براهيمإ": مثل
                                                 

  .١/٣٩:  المهذب في القراءات العشر-١
 .٩٢/١٣ سورة الليل -٢
  ٨٠ص: ر في علم التجويد التيسي-٣
 .٢٢ص:  المغني في علم التجويد-٤
 .١٠٠/١ سورة العاديات -٥
 .١١١/٤ سورة المسد -٦
 .١٤٧ص:  إبراز المعاني من حرز األماني-٧
 .٦٤/٢ سورة التغابن -٨
 .١٦/١٢٠ سورة النحل -٩



 ٦٥

 على تحقيقها دون إبدال أو تغيير، إال في لفظين وردا في )١(وقد اتفق حفص وشعبة  
 وكيف ت حيث وقعلؤلؤ: كلمةقرأ شعبة  :ومثال على ذلك. ثماني آيات من كتاب اهللا تعالى

ا هي ِفنولَّّْحي: لىقوله تعافي كما ، لولؤ :ل الهمزة األولى واواً، هكذاابدبإ في القرآن تجاء

  .)٢(اًَؤلُْؤلُ وٍبه ذَن ِمراِوس َأنِم

  تين من كلمــةمزــالهـباب : سادساً

 في قوله "نتمءأ"وهما همزتا القطع المتجاورتان، الواقعتان في كلمة واحدة، مثل لفظ   
ألولى فقد اتفقا على فتحها وتحقيقها، وأما الثانية فقد أما الهمزة ا. )٣(نْتُم َأعلَم َأِم الْلَّهَأء: تعالى

قرأ شعبة باالستفهام :  ومثال على ذلك.اختلف حفص وشعبة في ستة مواضع من القرآن الكريم
 ن َأَلب قَِه ِبمتُنْماء نوعر ِفاَلقَ:  من قوله تعالى"ءامنتم": كلمةمع تحقيق الهمزة الثانية في 

اذَءكُ لَنم)٥("ءءامنتم" :، فقرأها بهمزتين مفتوحتين بعدهما ألف، هكذا)٤(.  

  بــاب اإلدغــام: سابعاً

  تعريف اإلدغام

وإدغـام  . أدغمت الحرف، وادغمته، على افتعلتـه     : إدخال حرف في حرف، يقال    :  اإلدغام :لغة
  .)٦(ومنه اشتقاق اإلدغام في الحروف: الحرف في الحرف مأخوذ من هذا، قال بعضهم

هو إدخال أحد الحرفين في اآلخر على سبيل التقريب، ونبا اللسان عنهمـا نبـوة               : اصطالحاًأما  
  .)٧(واحدة؛ ولذلك سمي إدغاماً

  

  

                                                 
 .٢٤ص:  المغني في علم التجويد-١
  .٣٥/٣٣ سورة فاطر، و٢٢/٢٣ سورة الحج -٢
 .٢/١٤٠ة البقرة  سور-٣
  .٧/١٢٣  األعرافةسور -٤
  .٢٦،٢٥ص:  المغني في علم التجويد-٥
  .٣/٣٧٣مادة دغَم، :  لسان العرب-٦
  .٧٧ص:  إبراز المعاني من حرز األماني-٧



 ٦٦

 ذال إذ* 

هـب  إذ ذّ : الذّال كما في قوله تعـالى     : اتفق اإلمامان على إدغام ذال إذ في حرفين، هما        

؛ حيـث إن    )٣(، وتُدغم للتّجانس  )٢(وا َأنْفُسهم لَم ظَّ ذِْإ: ، والظّاء كما في قوله تعالى     )١(مغاضباً
  .الذال والظاء اتحدا مخرجاً ال صفةً

 دـدال ق* 

اتفق حفص وشعبة على إدغام الدال الساكنة، سواء كانت دال قد أم غيرها فـي حـرفين،                 
 )٥(بين لَكُم مِِّّن مساِكِنِهم    تَّ دقَ للتّماثل، و  )٤(خَلُوا ِبالْكُفْرِ  د دوقَ: الدال كما في قوله تعالى    : هما

  .؛ حيث إن الدال والتاء اتحدا مخرجاً ال صفةً)٦(للتّجانس

 تاء التأنيث* 

ْأِتيِهم  تَّ تْكَانَ: التّاء كما في قوله تعالى    : اتفقا على إدغام تاء التّأنيث في ثالثة أحرف، وهي        

ملُهسر)٧( ال كما في قول    .  للتّماثله تعالى وفي الد : بُأِجي تْقَد ا دتُكُموع)وفي الطّاء  .  للتجانس )٨
  . )١٠(للتجانس أيضاً  )٩(اِئفَةٌ طَّتْلَهم: كما في قوله تعالى

 الم هل وبل* 

ك ِإلَى  لََّّْلفَقُْل ه:  إذا جاء بعدها الم للتّماثل، كما في قوله تعالى       "لـه"اتفقا على إدغام الم     

  .، ولم يقع بعد هل راء في القرآن الكريم)١١(َأن تَزكَّّى

                                                 
 .٢١/٨٧ سورة األنبياء -١
 .٤/٦٤ سورة النساء -٢
  .٤٢،٤١ص:  التيسير في القراءات العشر-٣
 .٦١/ ٥ سورة المائدة -٤
 .٢٩/٣٨ورة العنكبوت  س-٥
  .٤٢ص:  التيسير في القراءات العشر-٦
 .٦٤/٦ سورة التغابن -٧
 .١٠/٨٩ سورة يونس -٨
 .٤/١١٣ سورة النساء -٩
  .٤٢ص:  التيسير في القراءات العشر-١٠
 .٧٩/١٨ سورة النازعات -١١



 ٦٧

ـ  :  إذا جاء بعدها الم، كما في قول اهللا تعالى"لـب"كما اتفقوا على إدغام الم      ـ ْلكَلَّـا ب ا  لَّّ

 مِتيالْي نوتُكِْرم)١(          للتّماثل، أو إذا جاء بعدها راء، كما في قوله تعالى  :ْلب ـهِ    راُهللا ِإلَي هفَع)٢( 
  . )٣(رب في الصفة بين الشدة والرخاوةللتّقا

 حروف قربت مخارجها* 

 ذْتُِإنِّي ع : ، كما في قوله تعالى    )٤(اتفق حفص وشعبة على إظهار الذّال الساكنة عند التّاء        

  .)٦(ن تَرجموِن ِبربي وربِِّّكم َأذْتُوِإنِّي ع: ، وفي قوله تعالى)٥(ِبربي وربُِّّكْم مِّّْن كُلِّ متَكَبٍِّّر

  بــاب السكــت: ثامناً

سكت الرجل يسكت سكتاً إذا سكن، وسكت       : السكت والسكوت خالف النطق، ويقال    :  سكت :لغةً
  .)٧(إذا قطع الكالم: يسكت سكوتاً وسكتاً

 فهو عبارة عن قطع الصوت زمناً دون زمن الوقف عادة من غير تنفس، وهـو                :أما اصطالحاً 
والسكت من مباحـث  . والنقل، ويضبط بالمشافهة، وال يكون إال على حرف ساكن   مقيد بالسماع   

  .)٨(الوصل؛ ال يأتي إال حال وصل الساكن فيما بعده

السكت بـين سـورة األنفـال       : وقد اتفق حفص وشعبة على السكتتين الجائزتين، وهما         
ـ عء ِإن اَهللا ِبكُلِّ شَـيٍ : وسورة براءة عند وصلهما، في قوله تعالى ـ  سمٌيلَ براِهللا  ةٌاء ِمـن 

لَك عنِّـي  ه سهما َأغْنَى عنِّي ماِلي : ، من قوله تعالى   "ماليه"، والسكت على هاء     )٩(ورسوِلِه

هلْطَاِنيس)ني على      " مالي"، وفي هذا الموضع ُألحقت هاء السكت بكلمة         )١٠وقفاً؛ ألن هذا االسم ب
  .م يشبه المعرب، فجاز الوقف عليه بهاء السكتالسكون بناء الزماً، ول

                                                 
 .٨٩/١٧ سورة الفجر -١
 .٤/١٥٨ سورة النساء -٢
  .٤٣ص:  التيسير في القراءات العشر-٣
  .٢٨ص:  الوافي في شرح الشاطبية-٤
 .٤٠/٢٧ سورة غافر -٥
 .٤٤/٢٠ سورة الدخان -٦
  .٤/٦٢٢مادة سكَتَ، :  لسان العرب-٧
  .٢٢١ص:  الكلمات التي خالف فيها حفص أصل روايته-٨
 .٢٨ص:  المغني في علم التجويد-٩
 .٦٩/٢٨ سورة الحاقة -١٠



 ٦٨

وهذه الحالة هي إحدى الحاالت الثالث التي يجوز عليها الوقف بهاء السكت، وقد سميت              
هاء السكت بهذا االسم؛ ألن المتكلم يسكت أي يقف عليها دون آخر الكلمة، ويؤتى بهـا لبيـان                  

ن الحـروف التـي حـذفت فيهـا      حركة الحرف الموقوف عليه، أو لتعويض بعض الكلمات ع        
  . )١(ألسباب صرفية، أو نحوية

أما عن السكتات األربع األخرى؛ فقد اختلف حفص وشعبة فيها، على ما سـيأتي بيانـه                
  . الحقاً بإذن اهللا تعالى

  باب ياءات اإلضافة: تاسعاً

: خرج بقولنـا وقد . )٢( هي الياء الزائدة على بنية الكلمة، الدالة على المتكلم       :ياء اإلضافة 
 ِإلَـى جبـٍل     يقَاَل سآوِ :  من قوله تعالى   "يسآو": الياء األصلية، نحو  " الزائدة على بنية الكلمة   "

 :الياء في جمـع المـذكّر الـسالم، نحـو         " الدالة على المتكلم  : "، وبقولنا )٣(يعِصمِني ِمن الْماءِ  
، والياء في مثل    )٤( الْمسِجِد الْحرامِ  ي َأهلُه حاِضرِ  ذَِلك ِلمن لَم يكُن   :  من قوله تعالى   "يحاضر"

  .؛ لداللتها على المؤنث المخاطب)٥( عينَاًي وقَري واشْرِبيفَكُِل: قول اهللا تعالى

:  من قوله تعالى   "يأرن": وتتّصل ياء اإلضافة بالفعل، واالسم، والحرف، فمع الفعل نحو        
  َِأِرن بقَاَل ري  كِإلَي َأنْظُر)من قوله   "يبيت": ، ومحلها النّصب على المفعولية، ومع االسم نحو       )٦ 

ـ ": ، ومحلها الجر على اإلضافة، ومع الحرف نحو       )٧( ِللْطَّاِئِفين يوطَهر بيتِ : تعالى  مـن   "يإنّ
:  من قولـه تعـالى     "يل": نحو، ومحلها النّصب، و   )٨( َأرى سبع بقَراٍت ِسمانٍ    يِإنِّ: قوله تعالى 

ِلوةٌياِحدةٌ وجنَع )٩(ومحلها الجر ،)١٠(.  

                                                 
  .٤٢ص:  الوقف في القراءات القرآنية-١
 .٣٢ ص:في علم التجويد المغني -٢
 .١١/٤٣ سورة هود -٣
 .٢/١٩٦ سورة البقرة -٤
 .١٩/٢٦ سورة مريم -٥
 .٧/١٤٣ سورة األعراف -٦
 .٢/١٢٥ سورة البقرة -٧
 .١٢/٤٣ سورة يوسف -٨
 .٣٨/٢٣ سورة ص -٩
  .٣٢ص:  المغني في علم التجويد-١٠



 ٦٩

. بيتك وبيته : "بيتي"وعالمة صحة ياء اإلضافة أن تحّل الكاف أو الهاء محلها، فتقول في             
والخالف في ياءات اإلضافة دائر بين الفتح واإلسكان؛ ففتح الياء على أصل الكلمة؛ وذلـك أن                

تكلم، واالسم ال يخلو من أن يكون مضمراً، أو مظهراً، فإذا كان ظاهراً ُأعرب، وإذا               الياء اسم للم  
، وكذلك اليـاء وجـب أن       "قمتُ"، والتّاء في    "ضربك"كان مضمراً بني على حركة، كالكاف في        
  .)١(تكون مبنية على حركة؛ ألنها عالمة إضمار

حركة عليها؛ ألن اليـاء حـرف       أما وجه من سكّن؛ فإنه عدل بها عن أصلها استثقاالً لل          
ولقد جاء منها في القـرآن      . ثقيل، فإذا حرك ازداد ثقالً إلى ثقله، والفتح واإلسكان لغتان في الياء           

  :الكريم ثمانمائة وست وسبعون ياء على ثالثة أقسام، وهي

ِعٌل ِفـي    جا يِإنِّ:  في مثل قول اهللا تعالى     "يإنّ":  قسم اتفق حفص وشعبة على إسكانه، نحو       -١

  .، وعددها خمسمائة وست وستون ياء)٢(الَْأرِض خَِليفَةً

 الِْكبـر وامرَأِتـي     يَوقَد بلَغَنِ :  في مثل قول اهللا تعالى     "يبلغن":  قسم اتفقوا على فتحه، نحو     -٢

اِقرع)٣(وعددها ثماٍن وتسعون ياء ،.  

. )٤(، وعددها مائتان واثنتـا عـشرة يـاء         قسم اختلف حفص وشعبة فيه بين الفتح واإلسكان        -٣
  . وسيأتي تفصيلها الحقاً بإذن اهللا تعالى

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .٣٣ص:  المغني في علم التجويد-١
 .٢/٣٠ سورة البقرة -٢
 .٣/٤٠ل عمران  سورة آ-٣
 .٦٣ص:  التيسير في القراءات السبع-٤

  



 ٧٠

  وجوه االتّفاق في فرش الحروف وتطبيقاتها/ المبحث الثالث

  تعريف الفرش

مصدر : والفرش. بسطه: فرش الشيء يفِرشه، ويفرشه فرشاً، وفرشه فافترش، وافترشه: لغة
   . )١(لفراشفرش يفِرش ويفرش؛ وهو بسط ا

 المختلف فيها بين القراء مع عزو ،هو األحكام الخاصة ببعض الكلمات القرآنية ف:أما اصطالحاً
 بإثبات ملك"، فقد قرأ عاصم والكسائي لفظ )٢(ِنيدِّ الِْمو يِكِلم :صاحبها، نحوإلى كل قراءة 

  . بحذفهااأللف بعد الميم، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة

؛ ألنها لما كانت "فرشاً"ويسمي القراء ما قل دوره من حروف القراءات المختلف فيها   
وقد يوجد في الفرش  .مذكورة في أماكنها من السور على الترتيب القرآني فهي كالمفروشة فرشاً

 الكثير رد حكمه، وإنما كانت التسمية في كل منها باعتباررد حكمه، وفي األصول ما ال يطّما يطّ
  .)٣(الغالب

سأقوم في هذا المبحث بعرض فرش الحروف التي اتفق عليها كلٌّ من حفص وشـعبة،               
حيث سأعرض في البداية المفردات التي انفرد بها        . ما أمكنني ذلك  –مع بيان توجيه هذا االتفاق      

اإلمام عاصم عن باقي القراء، ثم سأعرض فرش الحروف مرتبة حسب ترتيـب الـسور فـي                 
ف العثماني، وحسب رقم اآلية التي فيها موضع االتفاق بين اإلمامين، وهو ما درج عليه               المصح

علماء القراءات عند عرضهم لهذا األمر، مع حذف السور التي ال يوجد موضع اتفاق فيها بـين                 
  .اإلمامين حفص وشعبة

  

  

  

  

  

                                                 
  .٧/٦٣فَرشَ، : مادة:  لسان العرب-١
  .١/٣ سورة الفاتحة -٢
  .١١٨ص:  إتحاف فضالء البشر-٣



 ٧١

  )١(مفردات اإلمام عاصم: أوالً

١- اِعفَهضفَي)قرأ عاصم بألف  ب:)٢ اد وفتح الفاءعد الض.  

٢- َأوقُواندتَص )٣(: ادقرأ عاصم بتخفيف الص.  

٣- ِتجاراِضةً حةًر)صب قرأ عاصم بالنّ:)٤.  

٤- قَوَلدنَز )قرأ عاصم بفتح النّ :)٥ون والزدةاي مشد.  

٥- شْراًب)بالباء وإسكان  قرأ عاصم ؛ حيث أتت، ولم ترد في القرآن إال في ثالثة مواضع:)٦
  .ينالشّ

٦- ِِاهضيُئون)قرأ عاصم بهمزة مضمومة بعد الهاء:)٧ .  

٧- ِإفُنَّ نعع كُنٍْة ِمفَاِئ طَنم ذِّبةًفَاِئطَ نُع)نعفُ"بنون العظمة في الفعلين قرأ عاصم  :)٨" ،
  ."طائفة"، ونصب "بنعذّ"

٨- اـينَـبار كَيبم انَع)بفتح الياء قرأ عاصم :)٩.  

٩- ِذالْويني دعون)قرأ عاصم بياء الغيب :)١٠.  

١٠ - كَولََ انهرثَم )١١(: وِحُأوِرِهطَيِبثَم )اء والميم قرأ عاصم بفتح الثّ:)١٢.  

١١ - ْأيجوجو ْأمجوج)قرأ عاصم بالهمز :)١٣.  
                                                 

 .١٢٨، ١٢٧ص:  المغني في علم التجويد-١
  .٥٧/١١ سورة الحديدو، ٢/٢٤٥  سورة البقرة-٢
  .٢/٢٨٠ سورة البقرة -٣
  .٢/٢٨٢ سورة البقرة -٤
  .٤/١٤٠ سورة النساء -٥
  .٢٧/٦٣، وسورة النمل ٢٥/٤٨، وسورة الفرقان ٧/٥٧ سورة األعراف -٦
  .٩/٣٠ سورة التوبة -٧
  .٩/٦٦ سورة التوبة -٨
  .١١/٤٢ سورة هود -٩
  .١٦/٢٠ سورة النحل -١٠
  .١٨/٣٤ سورة الكهف -١١
  .١٨/٤٢ سورة الكهف -١٢
  .٢١/٩٦ األنبياءسورة ، و١٨/٩٤  الكهفةسور -١٣



 ٧٢

١٢ - َكَثفَم)قرأ عاصم بفتح الكاف:)١ .  

١٣ - ذْوٍةج)قرأ عاصم بفتح الجيم :)٢.  

١٤ - ونتُظَاِهر)اء وألف بعدها وكسر الهاءاء وتخفيف الظّ قرأ عاصم بضم التّ:)٣.  

١٥ - ٌةوُأس)قرأ عاصم بضم الهمزة :)٤.  

١٦ - َّالن خَاتَمِبويين)اءقرأ عاصم بفتح التّ :)٥.  

١٧ - الْونْعهلَم ِبكَاً نَعياًر)صم بالباء قرأ عا:)٦.  

١٨ - اِعفَهضفَي)قرأ عاصم بتخفيف العين وألف قبلها مع نصب الفاء :)٧.  

١٩ - ونظَاِهري)قرأ عاصم بضم الياء وتخفيف الظّ:)٨ اءاء وألف بعدها وكسر الر.  

٢٠ - ِفالْي مِساِلج)قرأ عاصم بألف بعد الجيم على الجمع:)٩ .  

٢١ - فِْصُلي)قرأ عاصم بفتح :)١٠اد الياء وإسكان الفاء وكسر الص.  

٢٢ - هفَتَنْفَع)قرأ عاصم بنصب الفاء :)١١.  

٢٣ - َالَةمح)صب قرأ عاصم بالنّ:)١٢.  

  

                                                 
  .٢٧/٢٢ ورة النملس -١
  .٢٨/٢٩ سورة القصص -٢
  .٣٣/٤ سورة األحزاب -٣
  .٦٠/٦،٤ الممتحنةسورة ، و٣٣/٢١  األحزابةسور -٤
  .٣٣/٤٠ سورة األحزاب -٥
  .٣٣/٦٨ سورة األحزاب -٦
  .٥٧/١١ سورة الحديد -٧
  .٥٨/٢ سورة المجادلة -٨
  .٥٨/١١ سورة المجادلة -٩
  .٦٠/٣ سورة الممتحنة -١٠
  .٨٠/٤ سورة عبس -١١
  .١١١/٤ سورة المسد -١٢



 ٧٣

  وتطبيقاتــهارش الحروف ف: ثانياً

  سورة الفاتحــة

٢- الَِمالْعين :               ه، ويجـوز فيـهكون، وقد اتفق حفص وشعبة على مدعارض للس في الياء مد
القصر والتّوسط والطّول، مع السكون المحض؛ أي الخالص من اإلشمام والـروم؛            :  أوجه ثالثة

  .وقد سبق في األصول. ألن آخر الكلمة مفتوح

٤- ــِلِكام :١(اتفق حفص وشعبة على قراءتها بألف بعد الميم، وكسر الالم(.  

٦- َاطرالص :٢(اتفق حفص وشعبة على قراءتها بالصاد الخالصة(. 

٧-  لَا الضالِّوني :               ،ه مقدار سـتّ حركـاتالزم كلمي مثقّل، وقد اتفقا على مد في األلف مد
  .وقد سبق في األصول. وكذا كّل ما ماثله

  سورة البقــرة

١- ـ ا ـَ اتفقا على أن األلف ال مد فيها، أما الالم ففيها مد الزم حرفي مثقّل، والميم فيها     : ـمل
  .وقد سبق في األصول. خفّف، ويمد كّل منهما مقدار ستّ حركاتمد الزم حرفي م

٢- ِفيىِه هد :ميروقد سبق في األصول. اتفقا على عدم صلة هاء الض. 

٤- َلا أَ ِبمنْز :          ه مقدار أربع أو خمس حركاتمنفصل، وقد اتفقا على مد وقد سـبق فـي     . مد
  . األصول

  .وقد سبق في األصول. تفقا على مده مقدار حركتينمد بدل، وقد ا: ِخرِةآوِبالْو

٦- َأءمتَهنْذَر :٣(اتفقا على تحقيق الهمزتين(.  

٩-  نوعخْدا يمو :            اتفق حفص وشعبة على قراءتها ببفتح الياء، وسكون الخاء، وبدون ألـف
  .)٤(بعدها

                                                 
  .٦ص:  القراءات العشر المتواترة-١
  .٦ص:  القراءات العشر المتواترة-٢
  .٣٩ص:  المغني في علم التجويد-٣
  .٨ص:  القراءات العشر المتواترة-٤



 ٧٤

١٠- نوكِْذبي : ،١(وكسر الذال بدون تشديداتفق حفص وشعبة على قراءتها بفتح الياء(.  

١٣- افَهالسلَا َأء :وقد سبق. اتفق حفص وشعبة على تحقيق الهمزتين.  

١٦-  ِبحا رت تِّ فَممتُهارج :       وقد سبق فـي    . متماثالن صغير، اتفقا على إدغام التّاء في مثيلتها
  . األصول

٣١- ِءلَاُؤه :وقد سبق. اتفقا على تحقيق الهمزتين.  

٤٠- ِتمِنع  يالَِّتي :      اتفق حفص وشعبة على فتح ياء اإلضافة .ِدهِبع  ِفيُأو :  كبـاقي  –اتفقا
  .وقد سبق في األصول.  على إسكان ياء اإلضافة-القراء

وبهِنفَارو ِنفَاتَّقُو :ًوقد سبق في األصول. اتفقا على حذف الياءات الزوائد، وقفاً ووصال.  

٥٨- لَنَغِْف ركُم :وقد سبق في األصول. متقاربان صغير، اتفقا على إظهار الراء عند الالم.  

٨٧- ُالقِسد :الدال، إحدى لغتين فيها وقد سبق في األصول. اتفقا على ضم.  

١٠٨- َفَق ض ّلد :       وقـد سـبق فـي      . متقاربان صغير، اتفقا على إظهار الدال، حيث وردت
  .األصول

١٤٤- امعلُ يمعنو :؛ وهو عائد على أهل الكتاب)٢(اتفقا على قراءتها بياء الغيبة.  

١٤٨- اهلِّيوم وه :٣(اتفق حفص وشعبة على قراءتها بكسر الالم وتشديدها(.  

١٤٩-   امتَعنلُومع :    ؛ وهو جاٍر على نسق ما قبلـه فـي          )٤(اتفقا على قراءتها بتاء الخطاب
  .اآلية

١٨٩- ا سلَيلِبور : اتفقا على رفع لفظ"٥(هنا، على أنها اسم ليس" البر(.  

                                                 
  .٨ص:  القراءات العشر المتواترة-١
  .٧٧ص:  التيسير في القراءات العشر-٢
  .٢٨ص:  القراءات العشر المتواترة-٣
 .٧٧ص:  التيسير في القراءات العشر-٤
 .٤١ص:  المغني في علم التجويد-٥



 ٧٥

٢١٨- محاهللاِ تَر  :    ،سمت بالتاء المفتوحةوقد اتفقا على الوقـف عليهـا        وهي لغة قريش  ر ،
  .وقد سبق في األصول. بالتاء تبعاً للرسم

٢٤٧- بالِْعلِْمس طَةً ِفي :١(بيةاتفقا على قراءتها بالسين من طريق الشاط(.  

٢٦٥- اضرِتم :          سمت بالتاء المفتوحة، وقد اتفقا على الوقف عليها بالتاء تبعاً للرسموقـد  . ر
  .سبق في األصول

٢٧١- كَفِّريو :٢(اتفق حفص وشعبة على قراءتها بياء الغيبة، مع الرفع(.  

٢٨٣-   اْؤالَِّذيتُِمن :       اؤتمن"ما إذا ابتدأ بكلمة     اتفقا على قراءتها بهمزة ساكنة عند الوصل، أ "
التي –وجب االبتداء بهمزة مضمومة؛ ألن ثالث الفعل مضموم ضماً الزماً، وتُبدل الهمزة الثانية              

وقـد سـبق فـي      ". ُأوتُمن" حرف مد مجانساً لحركة ما قبلها؛ أي واواً، فتصير           -هي فاء الفعل  
  .األصول

  سورة آل عمران

١- الَــم :    الزم حرفـي مثقّـل،   اتفق اإلمامان على فيها، أما الالم ففيها مد أن األلف ال مد
أما في حالة وصلها بلفظ     . والميم فيها مد الزم حرفي مخفف، ويمد كّل منهما مقدار ستّ حركات           

الجاللة في اآلية التي تليها، فقد اتفقا على إسقاط همزة الوصل من لفظ الجاللة، وتحريك المـيم                 
قاء الساكنين، والفتح للمحافظة على تفخيم لفظ الجاللة، وقـد اتفقـوا علـى              بالفتح تخلصاً من الت   

  :قراءتها بوجهين

  .مدها مقدار ستّ حركات؛ نظراً لألصل، وعدم االعتداد بالفتحة العارضة: األول

  .وقد سبق في األصول. مدها مقدار حركتين؛ اعتداداً بالحركة العارضة: الثاني

٢٠- عِن اتَّبمِنو :ًوقد سبق في األصول. اتفقا على حذف الياء الزائدة، وصالً ووقفا.  

٣٥- َأرتُام :          سمت بالتاء المفتوحة، وقد اتفقا على الوقف عليها بالتاء تبعاً للرسموقد سبق  . ر
  .في األصول

  
                                                 

  .٤٢ص:  المغني في علم التجويد-١
  .٥١ص:  القراءات العشر المتواترة-٢



 ٧٦

٥٠- ِنوعَأِطيو :ً١(اتفق حفص وشعبة على قراءتها بحذف الياء وصالً ووقفا(.  

٦١- َنتَلَع :        سمت بالتاء المفتوحة، وقد اتفقا على الوقف عليها بالتاء تبعاً للرسموقد سـبق  . ر
  .في األصول

٦٩- داِئفَةٌ طَّ تْو :        وقـد سـبق فـي      . متجانسان صغير، وقد اتفقا على إدغام التاء في الطاء
  .األصول

٨١- ََأناْوكُمعم  :ًوقد سبق في األصول.اتفقا على حذف األلف وصالً، وإثباتها وقفا .  

١٠٣- ماهللاِ تَِنع  :            سمت بالتاء المفتوحة؛ وهي لغة طيء، وقد اتفقا على الوقف عليها بالتاءر
  .وقد سبق في األصول. تبعاً للرسم

١٧٥- خَافُونِِو :ًوقد سبق في األصول. اتفقا على حذف الياء الزائدة، وصالً ووقفا.  

  سورة النّساء

١٢- صوىيا ِبه :بالبناء للمجهول)٢(اتفق حفص وشعبة على قراءة الصاد بالفتح ،.  

١٩- َاًكهر :؛ إحدى لغتين فيها)٣(اتفقا على فتح الكاف.  

٧٨- َفُؤلَاِءاِل  مه :      كما ذكـر   " ما"، وليس لهم الوقف على      "الالم"اتفقا على جواز الوقف على
لجميـع  " الـالم "أو  " مـا "ب جواز الوقف على     الصوا: اإلمام الشاطبي، قال اإلمام ابن الجزري     

إال اختباراً، أو اضطراراً، وإذا وقف على       " الالم"أو  " ما"وليعلم أنه ال يجوز الوقف على       . القراء
ـ     ؛ لما في ذلك من فصل الخبر عـن المبتـدأ، أو            "هؤالء"أو  " الالم"أحدهما، فال يجوز االبتداء ب

  .)٤(فَماِل هُؤالِء: ء بقوله تعالىالمجرور عن الجار، بل البد من االبتدا

١٥٨- ْلب اهللاُ  ر هفَع :        وقـد سـبق فـي      . متقاربان صغير، اتفقا على إدغام الالم في الـراء
  .األصول

  
                                                 

  .٦١ص:  القراءات العشر المتواترة-١
 .٩٤ص:  التيسير في القراءات السبع-٢
 .٩٥ص:  التيسير في القراءات السبع-٣
  .٤٨ص: لتجويد المغني في علم ا-٤



 ٧٧

  سورة المائدة

٢- ءامني :              ،ه مقدار ستّ حركاتالزم كلمي مثقل، وقد اتفق اإلمامان على مد في األلف مد
السكون الواقع بعد حرف المد، وهو سبب المـد         : كلمة سببان للمد؛ أحدهما   وقد اجتمع في هذه ال    

تقدم الهمزة على حرف المد، وهو سبب مد البدل، ولما كان المد الالزم أقـوى               : الالزم، واآلخر 
  .وقد سبق في األصول. من مد البدل، عمل باألقوى، وُألغي الضعيف

٣- اخْشَوِنوموالْي  :١(لى حذف الياء الزائدة، وصالً ووقفاًاتفقا ع( .  

١٦- ِرانَهوض :وقد سبق في األصول. اتفقا على كسر الراء في هذا الموضع.  

٢٨- ستَطْب :             متجانسان صغير، اتفقا على إدغامه إدغاماً ناقصاً؛ لبقاء صفة اإلطبـاق فـي
  .وقد سبق في األصول. الطاء

٤٤- اخْشَولَاِنوو  :وقد سبق في األصول.لى حذف الياء الزائدة، وصالً ووقفاًاتفقا ع.  

  امـسورة األنع

٧١-  ىدِتنَا ائْ ِإلَى الْه :             اتفق حفص وشعبة على قراءتها بهمزة ساكنة عند الوصـل، إمـا إذا
ـ  فجميع القراء يبتدئون بهمزة وصل مكسورة، ويبدلون همزة الفعل الـساكنة يـاء             " ائتنا"ابتدئ ب

  . سبق في األصولوقد. مدية

٨٠- اده قَدِنو :ًوقد سبق في األصول. اتفقا على حذف الياء الزائدة، وصالً ووقفا.  

١١٤- تْ كَِلمتَمةُو :٢(اتفق حفص وشعبة على قراءتها باإلفراد(.  

١٣٨- مراتْ ظُحهروه :وقد سبق في األصول. متقاربان صغير، اتفقا على إظهار التاء.  

١٤٣- ِنالذَّءيكَر :    همزة استفهام، وهمزة وصل، وقـد اتفقـا        : اجتمع في هذه الكلمة همزتان
  :على قراءتها بوجهين

  

  
                                                 

  ١١٢ص:  القراءات العشر المتواترة-١
  .١٤٧ص:  القراءات العشر المتواترة-٢



 ٧٨

. إبدال همزة الوصل ألفاً مع المد مقدار ستّ حركات؛ لوجود السكون بعد األلف            : األول
  .)١(وهي من باب المد الالزم الكلمي المثقل، ويعرف بمد الفرق

وقد . تسهيل همزة الوصل بينها وبين األلف، وال مد عندئٍذ؛ لعدم وجود حرف مد            : الثاني
  .سبق في األصول

  سورة األعراف

١١١- ِجَأره :٢(اتفق حفص وشعبة على إسكان الهاء(.  

١٦٥- ِئبٍسي :ولشعبة وجه آخر لقراءتها)٣(اتفقا على تقديم الهمزة على الياء ،.  

١٧٦- لْهذَّ ثْي ِلك :        وقـد سـبق فـي      . متجانسان صغير، وقد اتفقا على إدغام الثاء في الذال
  .األصول

١٧٨- تَِدهالْمي :وقد سبق في األصول. اتفقا على إثبات الياء وصالً ووقفاً؛ موافقةً للرسم.  

١٨٦- مهذَريو :٤(اتفق حفص وشعبة على قراءتها بياء الغيبة(.  

١٨٩- َتَْأثْقَل ا دوع :        وقد سـبق فـي     . متجانسان صغير، وقد اتفقا على إدغام التاء في الدال
  .األصول

  الـسورة األنف

٣٨- َّنتُس نِليّالَْأو  :           سمت بالتاء المفتوحة، وقد اتفقا على الوقف عليها بالتاء تبعاً للرسـمر .
  .وقد سبق في األصول

  

  

                                                 
ألن الهمزة األولى همزة استفهام، واألخرى خبرية، وإنما ُأتي بالمد كي يفرق في             :  سمي مد الفرق بهذا االسم     -١

  ).٩١ ص: علم التجويدالتيسير في: انظر. (األداء بين الهمزة الحقيقية، والهمزة االستفهامية
 .١١١ص:  التيسير في القراءات السبع-٢
 .١١٤ص:  التيسير في القراءات السبع-٣
 .١٧٩ص:  القراءات العشر المتواترة-٤



 ٧٩

  سورة التّوبــة

: ها، ويجوز بين األنفال والتوبة ثالثة أوجه      اتفق حفص وشعبة على حذف البسملة في أول       
الوقف، والسكت، والوصل، هذا إذا وصلناها بآخر األنفال، أو بآخر أية سورة سابقة في ترتيـب               
المصحف، أما إذا ابتُدئ بها فال يجوز إال التعوذ سواء وقف عليه أم وصـله بـأول الـسورة،                   

  .في األصولوقد سبق . والبسملة في أثنائها جائزة على الراجح

١١٧- َد تَّ لَقاب :         وقـد سـبق فـي      . متجانسان صغير، وقد اتفقا على إدغام الدال في التـاء
  .األصول

  سورة يونس 

٢٨- موينَو مهشُرح :١(اتفقا على قراءته بنون العظمة في هذا الموضع(.  

٥١- اـَئالْءـن :    هي اسم علم مبني على     بهمزة مفتوحة بعدها ألف، و    " ءان"أصل هذه الكلمة
، ثم دخلت عليها همزة االستفهام، فكـان        "اآلن"التعريف، فأصبحت   " ال"الحاضر، ثم دخلت عليه     

البد من حذف همزة الوصل على قاعدتها في أنها تسقط عند الدرج، ولكنها لم تحذف للفرق بين                 
، فاجتمع ببقائها همزتـان     االستفهام والخبر، إذ لو حذفت لما أمكن التفريق بين االستفهام والخبر          

وقد اتفقا على قراءتهـا     . همزة الوصل : همزة االستفهام، والثانية  : مفتوحتان متالصقتان، األولى  
  .بوجهين، وقد سبق

٥٨- اوحفْرفَلْي :اتفق حفص وشعبة على قراءتها بياء الغيبة                              .
  .)٢( قراءتها بياء الغيبة أيضاًاتفق حفص وشعبة على: يجمعونو

٥٩-  قُْلالْءلَكُم َأِذن لَّه :همزة : اجتمع في لفظ الجاللة همزتان مفتوحتان متالصقتان، األولى
  .وقد اتفقا على قراءتها بوجهين، وقد سبق. همزة الوصل: االستفهام، والثانية

٨٩- بتُْأِجي ا دتُكُموع :   حفص وشعبة على إدغام التاء في الدال       متجانسان صغير، وقد اتفق  .
  .وقد سبق في األصول

  

                                                 
 .٦٣ص:  المغني في علم التجويد-١
 .٢٢٠ص:  القراءات العشر المتواترة-٢



 ٨٠

  سورة هود 

٣٤- َأرتُّد :وقد سبق في األصول. متجانسان صغير، وقد اتفقا على إدغام الدال في التاء.  

٤٢- ـنَايـبي :اتفقا في هذا الموضع على فتح الياء .  

  .)١( على إدغام الباء في الميممتجانسان صغير، وقد اتفقا: عنَا مباركَو

٦٨-   واً لِّثَمدعَألَا بد :             اتفقا على فتح الدال من غير تنوين، ممنوعاً من الصرف؛ على أنها اسم
  .)٢(للقبيلة

٧٨-  ِنولَا تُخْزو :ً٣(اتفق حفص وشعبة على حذف الياء وصالً ووقفا(  

٨٦- ِقباِهللاتُي  :،سمت بالتاء المفتوحة٤( وقد اتفقا على الوقف عليها بالتاء تبعاً للرسمر(.  

  سورة يوسف 

١١- نَّاتَْأم :فعل مضارع مرفوع، ُأسند إلى ضـمير الفـاعلين، وقـد اتفـق             " تأمنُنا: "أصله
  :اإلمامان على عدم جواز إظهار النون األولى، واختلفوا في كيفية قراءتها على وجهين

  .ة مع اإلشمامإدغامها في النون الثاني: األول

  .)٥(فك اإلدغام مع اختالس ضمة النون؛ أي اإلتيان بثلثي الضمة: الثاني

  سورة الرعــد

٧- ــاِده :ًوقد سبق في األصول. اتفقا على حذف الياء الزائدة ، وقفاً ووصال.  

٩- اتَعِلالْمًوقد سبق في األصول.  اتفقا على حذف الياء الزائدة ، وقفاً ووصال.  

١١- اٍلو :ًوقد سبق في األصول. اتفقا على حذف الياء الزائدة ، وقفاً ووصال.  

                                                 
  .١٢٤ص:  التيسير في القراءات السبع-١
  .٦٦ص:  المغني في علم التجويد-٢
 .٢٣٥ص:  القراءات العشر المتواترة-٣
  .٦٧ص:  المغني في علم التجويد-٤
  .١٢٧ص:  التيسير في القراءات السبع-٥



 ٨١

١٦- الَْأعىم :وقد سبق في األصول. اتفقا على قراءتها بغير إمالة.  

١٩- َأعىم :وقد سبق في األصول. اتفقا على قراءتها بغير إمالة.  

٣٤- اّو ٍقِمنوقد سبق في األصول. فاً ووصالً اتفقا على حذف الياء الزائدة ، وق.  

  سورة إبراهيم 

٩-    وثَماٍد وعٍح وِم نُوقَود :            اتفقا على فتح الدال من غير تنوين، ممنوعاً من الصرف؛ علـى
  .أنها اسم للقبيلة

١٤- ِعيخَافَ وِدوً١( اتفقا على حذف الياء الزائدة، وقفاً ووصال( .  

٢٢- ِل ا كَانموي :وقد سبق في األصول. ا على فتح ياء اإلضافةاتفق.  

  .وقد سبق في األصول. اتفقا على حذف األلف وصالً، وإثباتها وقفاً:  ِبمصِرِخكُماْما َأنَو

  .وقد سبق في األصول. اتفقا على حذف الياء الزائدة وصالً ووقفاً:  ِمن قَبُلِنِبما َأشْركْتُموو

٢٥-  كَّذَتَينور :اتفقا على إثبات التاء، مع فتح الذال وتشديد الكاف.  

٣١- اِدقُْل لِِّعباينُوامء نالِْذي  :وقد سبق في األصول. اتفقا على فتح ياء اإلضافة.  

٤٠- اعْل دتَقَبنَا وبِءرًوقد سبق في األصول.  اتفقا على حذف الياء الزائدة، وقفاً ووصال.  

  سورة الِحجر

٢- رابم٢( اتفق حفص وشعبة على تخفيف الباء؛ إحدى لغتين فيها(.  

  سورة النّحل

٩٦- اٍقبًوقد سبق في األصول.  اتفقا على حذف الياء الزائدة، وقفاً ووصال.  

  

  
                                                 

  .٢٦٢ص:  القراءات العشر المتواترة-١
 .١٣٥ص:  التيسير في القراءات السبع-٢



 ٨٢

  سورة اإلسراء

١١- ديوع انالِْإنْس          وقـد سـبق فـي      .  اتفقا على حذف الواو، وقفاً ووصالً موافقة للرسـم
  .األصول

١٣-  نُخِْرجو :١(اتفق حفص وشعبة على قراءتها بنون العظمة(  

٤٣- امعي نلُوقُو :؛ مناسبة لقوله تعالى)٢(اتفقا على قراءتها بياء الغيب: وما يزيدهم.  

٩٢- ِكفَاًس :٣(اتفقا على قراءتها بتحريك السين بالفتح(.  

٩٧-  تَِدهالْم :٤(ف الياءاتفق حفص وشعبة على حذ(.  

١١٠- َأي ااً م :        اً"اتفقا على جواز الوقف على كلٍّ من؛ لكونهما كلمتـين منفـصلتين      "ما"و" أي
  .)٥(رسماً؛ وهذا هو األقرب للصواب على رأي ابن الجزري

  سورة الكهف

٣٨- َّالَِكن   يباُهللا ر وه  :  وقـد  . فـاً  على حذف األلف وصالً، وإثباتها وق      -كباقي القراء –اتفقا
  .سبق في األصول

  سورة مريم 

١- َكهيعص :      مقدار ستّ حركات، كما اتفقوا على      " صاد"و" كاف"اتفق حفص وشعبة على مد
  :ففيها وجهان" العين"أما . ؛ أي بمدهما مقدار حركتين"يا"و" ها"قصر 

  .مدها مقدار ستّ حركات، قياساً على المد الالزم الكلمي: األول

وقد سـبق فـي   .  مدها مقدار أربع حركات؛ لقصور حرف العين عن حرف المد        :الثاني
  .األصول

                                                 
 .٢٢٨ص:  القراءات العشر المتواترة-١
 .١٤٠ص:  التيسير في القراءات السبع-٢
  .١٤١ص: ير في القراءات السبع التيس-٣
 .٢٩٧ص:  القراءات العشر المتواترة-٤
 .١/١٤٥:  النشر في القراءات العشر-٥



 ٨٣

  سورة طــه 

٧٥- ْأِتي نمْؤِمنَاًِهوم  :١(اتفقا على إشباع كسرة الهاء مع الصلة(.  

  سورة األنبياء 

١١- َةًتْ ظَكَاناِلم :وقد سبق في األصول. اتفقا على إظهار التاء.  

  سورة النّور

٣١- َأي  هنْؤِمنُوالْم :          ًمـع  . اتفقا على قراءتها بفتح الهاء من غير ألف وصالً، وبإسكانها وقفا
  .)٢(حذف األلف وصالً لحذفها رسماً

  سورة الفرقان

٧- ِلاِل موسذَا الره : ٣(اختباراً، أو اضطراراً" ما"اتفقا على جواز الوقف على(.  

  سورة النّمــل

٢٢- تُطَْأح :              متجانسان صغير، وقد اتفقا على إدغام الطاء في التاء إدغاماً ناقـصاً؛ لبقـاء
  .وقد سبق في األصول. صفة اإلطباق في الطاء

  سورة القَصص

٩- تُقُر   لَكو ٍن ِلييع  :             ًسمت بالتاء المفتوحة، وقد اتفقا على الوقف عليهـا بالتـاء تبعـار
  .وقد سبق في األصول. للرسم

٦٦- َمِِفعيلَتْ عكُيم :٤(اتفقا على فتح العين، وتخفيف الميم في هذا الموضع(.  

٨٢- وَأكَياَهللا،   ن ونََّأكَيه :       اتفقا على جواز الوقف علـى" اختبـاراً، أو   " ويكأنّـه "و" ويكـأن
  .)٥(اضطراراً

                                                 
 .٣٢١ص:  القراءات العشر المتواترة-١
  .١٦٢ص:  التيسير في القراءات السبع-٢
  .٨٨ص:  المغني في علم التجويد-٣
 .٩٣ص:  المغني في علم التجويد-٤
  .١٧٢ص: سبع التيسير في القراءات ال-٥



 ٨٤

  سورة العنكبوت

٣٥- َلَقوكْنَا تَّدر : وقد سبق في .  إدغام الدال في التاءعلى ااتفقمتجانسان صغير، وقد
  .األصول

٣٨- َقتَّد نيب : وقد سبق في األصول. على إدغام الدال في التاء ااتفقمتجانسان صغير، وقد.  

ومسورة الر  

١٠-  ع كَان ةَثُماِقبنالَِّذي  :١(اتفق حفص وشعبة على قراءتها بالفتح؛ على أنها خبر كان(.  

٣٠- تَِفطْر : وقد .تبعاً للرسمالمفتوحة، وقد اتفقا على الوقوف عليها بالتاء رسمت بالتاء 
  .سبق في األصول

٤٨- ِِكفَاًس :٢(اتفقا على قراءتها بفتح السين(.  

٥٤- ٍفضع :ًو، معافَاًضع : اتفق حفص وشعبة على قراءتهااد في المواضع بفتح الض
ها لغتان وضماد  وفتح الض.اد الض والوجه الثاني لحفص ضمفص، وهو أحد الوجهين لح؛الثالثة
  . وقد سبق في األصول.فيها

  سورة سبأ

٢٧- ِنوَأر ينالَِّذي : وقد .على فتح ياء اإلضافة وصالً، وإسكانها وقفاًحفص وشعبة اتفق 
  .سبق في األصول

  سورة فاطر

١٩- الَْأعىم : وقد سبق في األصول.موضعفي هذا الاتفقا على عدم اإلمالة .  

٣٦-   ِزيكُلَّنَج :٣(اتفق حفص وشعبة على قراءتها بالنصب على المفعولية(.  

٤٣- َّنتَس :تبعاً  بالتاءقد اتفقا على الوقف عليها الثـالث رسـمت بالتـاء المفتوحة، و
  .وقد سبق في األصول. للرسم

                                                 
 .٤١٠ص:  القراءات العشر المتواترة-١
 .٩٥ص:  المغني في علم التجويد-٢
 .٤٤٣ص:  القراءات العشر المتواترة-٣



 ٨٥

  سورة ص

٣- لَاتَ ِحوني : وقد . وقد اتفقا على الوقف عليها بالتاء تبعاً للرسمالحاء، التاء مفصولة عن
  .سبق في األصول

٨-  ذَاِبع :ً١(اتفق حفص وشعبة على حذف الياء وصالً ووقفا(. 

٤٨- والْيعس :يسع( بالم ساكنة وبعدها ياء مفتوحة، على أن أصله وقد اتفقا على قراءتها( ،
  .)٢(العمر: كما دخلت على عمر، فقيل) ال(، ثم دخلت عليه )يقع(على وزن 

سورة الزرم  

٧- ضريه :وقد سبق في األصول.ة بضم الهاء من غير صلوقد اتفقا على قراءتها .  

١٠- ـااياِدـِعبنُوامء نالَِّذي  : وقد سبق في األصول. وصالً ووقفاًعلى حذف الياءاتفقا .  

٢٠-  ِنلَِكنالَِّذي  : ٣(وشعبة على قراءتها بالتخفيفاتفق حفص(.  

  سورة غافر

٦- تُكَِلم :وقد سبق في األصول. اتفقا على الوقف عليها بالتاء تبعاً للرسم. 

  ورىسورة الشّ

١-  ِمح ِسقَع : وقد سبق . حركات أربع أو ستّمقدار "عين"اتفق حفص وشعبة على مد 
  .في األصول

خرفسورة الز  

٣٩- تُ ظَّذِْإلَمم : وقد سبق في .ام الذال في الظاءإدغمتجانسان صغير، وقد اتفقا على 
  .األصول

                                                 
 .٤٥٨ص:  القراءات العشر المتواترة-١
  .١٠٢ص:  المغني في علم التجويد-٢
 .٤٦٥ص:  القراءات العشر المتواترة-٣



 ٨٦

٤٩- َأي هاِحرالس :وال  ألف وصالً، وبإسكانها وقفاً بفتح الهاء من غيراتفقا على قراءتها ،
  . وقد سبق.خالف بين القراء في حذف األلف وقفاً لحذفها رسماً

انخَسورة الد  

٧-  رباِت الساوم :١(اتفق حفص وشعبة على قراءتها بالكسر على البدلية(.  

٤٣- رتَشَج :وقد . رسـمت بالتـاء المفتوحة، وقد اتفقا على الوقف عليها بالتاء تبعاً للرسم
 .سبق في األصول

  سورة الفتح

٢٣- َّنةَس :،في األصول وقد سبق .بالهاء اتفقا على الوقف عليها مرسومة بالتاء المربوطة.  

سورة الحراتج  

١١- الْبِِْئ سماس : نيوجهب  على قراءتها"االسم"ـعند االبتداء باتفقا:  

  .االبتداء بهمزة الوصل مفتوحة: األول

  .)٢(االبتداء بالالم مكسورة: الثاني

  ورسورة الطُّ

٣٧- الْمصنوِطري :وقد سبق في .حفصين لوجهأحد  بالصاد الخالصة، اتفقا على قراءتها 
  .األصول

٤٤- ِكفَاًس : وقد سبق.على إسكان السين فيهااتفقا .  

  جمسورة النَّ

٥١- دوثَماْو :٣(ضع بحذف األلف وصالً ووقفاً في هذا المواتفقا على قراءتها(.  

  
                                                 

 .٥٠١ص:  القراءات العشر المتواترة-١
  .١١٠ص: ني في علم التجويد المغ-٢
 .٢٠٥ص:  التيسير في القراءات السبع-٣



 ٨٧

ن ـاـحمسورة الر  

٣١- َأي الثَّقَالِنه :ًوبإسكانها وقفاً، وال اتفقا على قراءتها بفتح الهاء من غير ألف وصال ،
  . )١(خالف بين القراء في حذف األلف وقفاً لحذفها رسماً

  سورة الواقعة

٨٩- َّنتُج :وقد . رسـمت بالتـاء المفتوحة، وقد اتفقا على الوقف عليها بالتاء تبعاً للرسم
  .سبق في األصول

  سورة المجادلة

٨- ِصيعمِتو : وقد . اتفقا على الوقف عليها بالتاء تبعاً للرسمرسـمت بالتـاء المفتوحة، وقد
 .سبق في األصول

١١- ْانشُزانْا، فَوشُزاو : ألن ثالث )٢(مضمومةدأ بهمزة وصل  ابتُ"انِشزوا"دأ بـإذا ابتُاتفقا ،
 وضم الشين وكسرها لغتان بمعنى بضم الشين،، وهو أحد الوجهين مضموم ضمة أصليةالفعل 
  . األصول وقد سبق في.واحد

فّسورة الص  

٥- َقوتَّد نولَمع :وقد سبق . متجانسان صغير، وقد اتفق اإلمامان على إدغام الدال في التاء
  .في األصول

١٠-  ِْجتُنكُمي : اتفق حفص وشعبة على قراءتها بنون ساكنة ثم جيم مكسورة من غير
  .)٣(تشديد

  

  

  

                                                 
  .٥٣٧ص:  القراءات العشر المتواترة-١
 .٢٠٩ص:  التيسير في القراءات السبع-٢
 .٥٥٧ص:  القراءات العشر المتواترة-٣



 ٨٨

  ةسورة الحاقّ

٢٨- اِليمه ه لَك :عند الوصل بوجهيناتفقا على قراءتها  :  

  .الوصل ويكون معه إدغام الهاء في الهاء للتماثل :         األول

 وقد .سكته لطيفة دون تنفس " ماليه"كت على هاء وال يتأتى إال مع الس ،اإلظهار :    الثاني
  .ةليها سنّ والوقف ع، فهي رأس آية"ماليه"وال يخفى جواز الوقف على . سبق في األصول

سورة الجن  

١٨- ِهللاَأو اِجدسالْم ن : وقد سبق في األصول.على فتح همزتهااتفقا .  

  سورة اإلنسان

٤- الِسالْس : وقد سبق في األصول.إثبات األلفاتفقا عند الوقف على .  

١٥- راِرياْقَو ْاراِريقَو  :وقد . ثبات األلفاتفقا عند الوقف على الموضع األول فقط على إ
  .سبق في األصول

سورة المالترس  

٢٠- لََأقْكُ نَخْلُمم:  بوجهينعلى إدغام القاف في الكافاتفقا :   

  .دم إبقاء صفة االستعالء في القاف وع،ذهب الجمهور إلى اإلدغام المحض: األول

الء في  وذلك بإبقاء صفة االستع؛ض أهل األداء إلى اإلدغام الناقص ذهب بع:الثاني
  .)١(والوجهان جائزان. القاف

  سورة الغاشية

٢٢- ِبمِطٍرصي :٢( بالصاد الخالصةاتفقا على قراءتها(.  

                                                 
 .١٢٢ص:  المغني في علم التجويد-١
 .٢٢٢ص:  التيسير في القراءات السبع-٢



 ٨٩

  وجوه االختالف في روايتي اإلمامين/ الفصــل الثالــث

  توطئــــة

اختلف اإلمامان حفص وشعبة في كثير من األصول والفروش، على الرغم مـن كثـرة               
نت بين الروايتين، وأن هذين الراويين قد أخذا عن مصدر واحـد؛ وهـو              وجوه االتفاق التي كا   

  . اإلمام عاصم بن أبي النجود

وقد قسمته إلى ثالثة    . يتناول هذا الفصل وجوه االختالف عند اإلمام حفص واإلمام شعبة         
  : مباحث

 مع بيان   أما المبحث األول فقد قدمت فيه للدوافع التي أدت إلى االختالف في الروايتين،            
  .أسباب هذا االختالف بينها، والتي ترجع إلى جوانب نحوية، أو صوتية، أو صرفية

وأما المبحث الثاني فبينت فيه وجوه االتفاق بين أصول الروايتين؛ وقد ذكرت مفـردات              
قراءة اإلمام عاصم أوالً، ثم رتبت هذه األصول حسب مـا هـو دارج عنـد علمـاء التجويـد                    

  .والقراءات

 المبحث الثالث؛ فقد عرضت فيه لفروش الحروف؛ وقد رتبتها حـسب ترتيـب              وأما في 
  .سور القرآن الكريم في المصحف الشريف

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٠

  دوافع االختالف في روايتي اإلماميـن/ المبحث األول

كثرت الدوافع التي أدت إلى اختالف القراءات القرآنية، األمر الذي أدى بدوره إلى تعدد              
  :ومن ذلك. قرآنيةوجوه القراءات ال

ـ ِإ:  القرآن الكريم بلسان عربي مبين، فقال تعـالى        -سبحانه وتعالى – أنزل اهللا    -١ ا نَّّ

والمعلوم أن اللغة العربية قد جمعت لهجات متعددة؛ فقـد          . )١(نولُِقع تَ مكُلَّعاً لَّ يِبراً ع آنَر قُ اهنَلْزنَْأ
ها عن القبائل األخرى، كما امتازت بعـض القبائـل          كان لكل قبيلة عربية لهجتها التي تميزت ب       

األمر الـذي   . الفتح، واإلمالة، واإلشمام، والروم، والمد، والقصر، وغيرها      : بأصول معينة، مثل  
  :ومثال ذلك. من أجله نزل القرآن الكريم مراعياً هذه اللهجات واألصول المتباينة

أسد، وعبد القـيس،    :  ووسطها، مثل   وقد اشتُهرت عند قبائل شرقي الجزيرة      :اإلمالة* 
ـ م رذْ ِإتَيما رمو: كما في قوله تعالى   . )٢(وتيم، وتغلب، وطيء، وبكر بن وائل      تَيـ لَ و   اَهللانِك

رىم )٣(.  

 وقد نسب تحقيق الهمزتين إلى تميم، أما تسهيلهما بـين           :تحقيق الهمزتين وتسهيلهما  * 
، وأمـا   )٥(نْتُم َأعلَم َأِم اهللاُ   َأءقُْل  : يقها فكما في قوله تعالى    أما تحق . )٤(بين فقد نسب إلى الحجاز    

  .)٦(عجمي وعربيءأ: التسهيل فكما في قوله تعالى

 من المعلوم أن هاء ضمير الغيبة للجمع تكسر إذا كان قبلها ياء أو              :هاء ضمير الغيبة  * 
مير الجمع الغائب مطلقاً، سواء     أما بنو كلب فيكسرون هاء ض     . كسرة، وتضم الهاء في غير ذلك     

  . )٧(فيِهم، عنِهم، بيِنهم: سبقت الهاء بياء أو كسرة أو ال، فيقولون

  

  

                                                 
  .١٢/٢ سورة يوسف -١
  .١٤٣ص:  اللهجات العربية-٢
  .٨/١٧ سورة األنفال -٣
  .١٦٢ص:  اللهجات العربية-٤
  .٢/١٤٠ سورة البقرة -٥
  .٤١/٤٤ سورة فصلت -٦
  .٢٩٢ص:  اللهجات العربية-٧



 ٩١

 يسكّن بعض العرب كبني تميم وغيرهم المتحـرك فـي بعـض             :اإلسكان أو الحذف  * 
 مِهِبولُ قُ يِف: ، كما في قوله تعالى    )١(األوزان المستعملة في األسماء واألفعال رغبة في التخفيف       

مرض)٢(.   

 * نسب الضم لتميم، والفتح للحجاز، وقد يأتي العكـس             :الفتح والضمفي أحيان كثيرة ي 
ومما جاء من األمثلة بنسبة الفـتح       . في النسبة، وربما يأتي في بعض مصادر اللغة غير منسوب         

ـ مسسكُم  ِإن ي : من قوله تعالى  " قرح"للحجاز والضم للقبائل البدوية كتميم وأسد لفظة         . )٣(رحقَ
ونُسب عكس ذلك لهـذه القبائـل؛       . بفتح القاف وضمها؛ فقد نُسب الفتح للحجاز، والضم لتميم        –

وعِلم : من قوله تعالى  " ضعف"فنُسب الضم للحجاز، والفتح للقبائل البدوية كتميم، كما في لفظة           

 كُمِفي َأنفَاًضع)٥(سوب للحجازفالفتح منسوب لتميم، والضم من. )٤(.  

الضمة، والكـسرة؛  :  جاءت كلمات حركت بعض حروفها بالحركتين   :الضم والكـسر  * 
الختالف القبائل، وغالباً ما ينسب الضم للبدو، والكسر للحضر، وقد يرد عكس ذلك، وقد يرجح               

ظة ومثال ذلك لف  . )٦(أحدهما على اآلخر، ونُسب ذلك في بعض األحيان، ولم ينسب أحياناً أخرى           
، حيث قرأها حفص بالكسر على لغة أهل        )٧(وِرضوان من اهللاِ  : ، كما في قوله تعالى    "رضوان"

  .الحجاز، وقرأها شعبة بالضم على لغة بني تميم

 المعروف في كتب التـصريف أن الـواو         :إبدال الياء ألفاً في بعض األفعال الثالثية      * 
فإن سكنت الواو أو الياء أو لم       . دعا، وسعى : ا قبلهما، مثل  والياء تُقلبان ألفاً إذا تحركتا، وانفتح م      

وقد نُقل عـن    . إلخ... بيت، وعين، ونوم، والسعي، والظبي،      : ينفتح ما قبلهما لم يقلبا ألفاً، مثل      
بلحارث بن كعب أنهم يقلبونها ألفاً دون تحقق الشروط السابقة؛ فيقلبون الياء            : بعض العرب مثل  

: وكذلك بنو الحارث بن كعب، وخثعم، وكنانة، يقلبون؛ فيقولـون         .  قبلها ألفاً  الساكنة إذا انفتح ما   
  . )٨(السالم عالكم: إالك، وعالك، ولداك، وقالوا

                                                 
  .٣٠١ص:  اللهجات العربية-١
  .٢/١٠ سورة البقرة -٢
  .٣/١٤٠ سورة آل عمران -٣
  .٨/٦٦ سورة األنفال -٤
  .٣١١ص:  اللهجات العربية-٥
  .٣١٧ص:  اللهجات العربية-٦
  .٣/١٥ سورة آل عمران -٧
  .٣٢٣ص:  اللهجات العربية-٨



 ٩٢

 إذا كان االسم مفرداً مختوماً بتاء التأنيث، ففي الوقف عليـه            :الوقف على تاء التأنيث   * 
  :)١(طريقتان

ِإن اَهللا يـْأمركُم َأن     : ما في قوله تعالى   ك. فاطمة، وطلحة :  الوقف بالهاء، فتقول   :األولى

قَرا بوحةًتَذْب)٢(.  

ِذكْر : كما في قوله تعالى   . فاطمت، وطلحت :  الوقف بالتاء عند طيء، فيقولون     :الثانية

محاِتركَِريز هدبع كبر )٣(.  

ـ        :الفك واإلدغام *  ومثـال علـى    . ة تجيء بعض األفعال المجزومة مفكوكة أو مدغم
أما المدغمة مثل قوله    . ، وهي لغة الحجاز   )٤(ومن يرتَِدد ِمنْكُم عن ِديِنهِ    : المفكوكة قوله تعالى  

  .)٦(، وهي لغة تميم)٥( من يرتَد ِمنْكُم عن ِديِنِه: تعالى

قبائـل،  يتلو كلمات القرآن بلهجات متعددة؛ وذلك تخفيفـاً علـى ال          ) ( كان النبي    -٢
ومراعاةً للهجاتها المختلفة، وتيسيراً على أهل تلك القبائل في تالوته، وقد كان يحـدث أن يتلـو                 

شفاهاً، في حين سمع بعض الصحابة اآلخرين       ) (بعض الصحابة آيات بلهجة سمعها من النبي        
 بن  بلهجة أخرى، تغاير اللهجة األولى، على نحو ما حدث بين عمر          ) (نفس اآليات من النبي     

  ).(في حياة رسول اهللا ) (الخطاب، وهشام بن حكيم 

إلى الرفيق األعلى، واستحر القتل في حروب الردة بالقراء آلي          ) ( لما انتقل النبي     -٣
: بعد سنتين من خالفته، فقـال     ) (الذكر الحكيم، دخل عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق           

حرب تهافت الفراش في النهار، وإنـي أخـشى أن          يتهافتون في ال  ) (إن أصحاب رسول اهللا     
وتردد، وما زال بـه     ) ( فيضيع منه كثير، فتوقف أبو بكر        -وهم حملة القرآن  –يقتلوا جميعاً   

  .حتى وافقه على كتابة مصحف واحد

  

                                                 
  .٣٤٦ص:  اللهجات العربية-١
  .٢/٦٧ سورة البقرة -٢
  .١٩/٢ سورة مريم -٣
  .٢/٢١٧ سورة البقرة -٤
  .٥/٥٤ سورة المائدة -٥
  .٣٦٠،٣٥٩ص:  اللهجات العربية-٦



 ٩٣

النـاس عليـه،    ) ( رسم المصحف الشريف الذي جمع الخليفة عثمان بن عفـان            -٤
وذلك لمـا تفـرق المـسلمون فـي     . ليها قراء القرآن الكريم  يحتمل جميع الوجوه التي اختلف ع     

األمصار مع الفتوح اإلسالمية، أخذ هذا الخالف في األداء يشتد، حتى إذا كانت سنة ثالثين مـن                
الهجرة، اجتمع في غزو أذربيجان وأرمينيا أهل الشام وأهل العراق، واستمع بعضهم إلى بعض              

ظوا جميعاً وجوهاً من الخالف في قراءاتهم، وتنازعوا حتى         وهم يتلون آيات الذكر الحكيم، فالح     
معهم، فهاله هذا الخالف، وخشي تفاقمـه،       ) (وكان حذيفة بن اليمان     . كاد يكفِّر بعضهم بعضاً   

أدرك هذه األمة قبل أن يختلفـوا اخـتالف اليهـود           : ، وقال له  )(فركب إلى عثمان بن عفان      
لذلك فزعاً شديداً، ثم أرسـل      ) (وقد فزع عثمان    . راءةوالنصارى، وأبلغه خالف الناس في الق     

تواً إلى السيدة حفصة أن أرسلي إلينا بصحف القرآن ننسخها، ثم نردها إليك، فأرسـلتها إليـه،                 
أن ينسخها في المصاحف، وضم إليه عبد اهللا بن الزبير، وسـعيد بـن              ) (فأمر زيد بن ثابت     

إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان      : ، وقال لهم  )(العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام        
  . قريش؛ فإنما نزل بلسانهم

 لم يكن علماء القراءات قد توافقوا على أئمة بأعيانهم يحملون عنهم وحدهم القرآن؛              -٥
وقد حاول نفر   . فقد مضى كثيرون يحملون عن كل قارئ ثقة قراءته، ويعلّمونها الناس في زمنه            

  .النحو أن يتميزوا بقراءة خاصةمن علماء العربية و

 الجهود العظيمة التي نهض بها علماء القراءات منذ القرن الثاني الهجري؛ فقد أخذوا              -٦
يؤلفون مصنفات مختلفة في قراءة كل إماٍم نابٍه، أو في قراءات األئمة المختلفين محاولين بكل ما                

: ع شاراتها، وخصائصها من حيث    أوتوا من قوة أن يضبطوا قراءة كل إمام، وأن يميزوها بجمي          
وقد نـشطت   .  واإلشمام، وغير اإلشمام   اإلدغام، واإلمالة، واالختالس، وتحقيق الهمز، وتسهيله،     

البصرة في ذلك كما نشطت في النحو نشاطاً واسعاً، فألّف هارون بن موسى تلميذ أبي عمرو بن                 
 أسانيده، وألّف يعقوب بن إسحق الحضرمي       العالء كتاباً تعقّب فيه الشاذّ من القراءات، باحثاً عن        

؛ جمع فيه قراءات األئمة، ونسب كل قراءة إلـى    "الجامع: " كتاباً سماه  -وهو أحد القراء العشرة   –
  .صاحبها

 لم تستطع المؤلفات المتتابعة في القراءات والقراء أن توقف السيل العظيم؛ فقد كان              -٧
راءات عن أئمة القرن الثاني الهجري، بحيـث أخـذت          األئمة يتكاثرون كما كان يتكاثر حملة الق      

الطرق إليهم تتعدد تعدداً واسعاً، فكان منهم المتقن للتالوة والرواية والدراية بها درايـة علميـة،                
كل ذلك جعل من الضروري أن يتجرد بعض علمـاء  . ومنهم من ينقص إتقانه من بعض الوجوه  

بين القراءات الكثيرة التي شاعت في العالم اإلسالمي،        القراءات، أو طائفة من جهابذتها، ليقابلوا       



 ٩٤

ويستخلصوا منها للناس قراءات يحملونهم عليها؛ حتى ال يتفاقم األمر، ويلتبس الباطل بـالحق،              
وتصبح قراءة القرآن فوضى، لكلٍّ أن يقرأ حسب معرفته، بدون تبصر تامٍّ بوجـوه القـراءات،                

  . )١(ا وغير المشهوروبدون تمييز بين المتواتر المشهور منه

 إن االختالف الذي حصل بين رواية حفص ورواية شعبة، إنما كان أمراً طبيعيـاً؛               -٨
 لـي  قـال : قال سليمان، بن حفص عن ويرفقد وذلك بسبب سند الرواية التي تلقاها كل منهما؛     

 كان وما ،بها أقرأتك التي فهي الرحمن، عبد أبي على بها قرأت التي القراءة من كان ما: عاصم
 ابـن  عـن  زر علـى  عرضتها التي القراءة فهي اش،عي بن بكر أبا بها أقرأت التي القراءة من

  : وعلى ذلك.)٢(مسعود

 ،الـسلمي  الـرحمن  عبد أبي تلقّى حفص روايته عن شيخه اإلمام عاصم، بسنده عن        * 
  ).( رسول اهللا  عنطالب أبي بن عليعن  الرحمن عبد أبوبالقراءة التي تلقاها 

 بالقراءة التـي    ،تلقّى شعبة روايته عن شيخه اإلمام عاصم، بسنده عن زر بن حبيش           * 
  ).( رسول اهللا عن تلقاها زر عن عبد اهللا بن مسعود،

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .  .١٢،١١ص:  السبعة في القراءات-١
  .٥/٢٥٩: ير أعالم النبالء س-٢
  



 ٩٥

  وجوه االختالف في أصول الروايتين/ المبحث الثاني

، الحديث في الفصل السابق عن األصول التي اتفق عليها كلٌّ من حفص وشعبةسبق 
وسأعرض في هذا المبحث األصول التي اختلف عليها حفص وشعبة مرتبة حسب الترتيب الذي 

وقبل أن أبدأ بعرض هذه المادة سأعرض مفردات رواية اإلمام حفص، ثم . سرت عليه سابقاً
  .مفردات رواية اإلمام شعبة، ثم سأذكر وجوه االختالف بين الروايتين

  )١( عن عاصمرواية حفصمفردات  -١

١- ِميجاعء)حفص بتسهيل  الهمزة الثانية بين الهمزة واأللف، وجهاً واحداً ليس  قرأها :)٢
  .لحفص غيره

٢- ِرـجاامه)أي بتقريب الفتحة نحو الكسرة، واأللف نحو الياء: حفص باإلمالةقرأ  :)٣.  

٣-  عٍفُعفاً...ضُض )قرأ : )٤هكذام في األداء، حفص بفتح الضاد وضمها؛ والفتح هو المقد:  
   ." ضعفاً...ضعٍف "

٤- ـصبـطُسي)و)٥ ،ـصـطَةًسب: حفص في الوضعين بالسين الخالصة، هكذا قرأ :
  ."بسطة" و"يبسط"

٥-  ـصسالْمنوِطرـي )حفص بالصاد وبالسين؛ والقراءة بالصاد أشهر قرأ :)٦.  

٦- ـِطٍر يصِبم)لصةحفص بالصاد الخا قرأ :)٧.  

  

  

                                                 
 .٩٧- ٩٥ص:  التيسير في علم التجويد-١
  . ٤١/٤٤فصلت سورة  -٢
  .١١/٤١هود سورة  -٣
 .٣٠/٥٤الروم سورة  -٤
  .٢/٢٤٥ سورة البقرة -٥
  .٥٢/٣٧ سورة الطور -٦
  .٨٨/٢٢الغاشية سورة  -٧



 ٩٦

  :حذف األلف وصالً وإثباتها وقفاً في كلٍّ من األلفاظ التالية -٧

  .)١(َأنَاْ ُأنَبُئكُم ِبتَْأِويِلِه:  حيث وردت في القرآن الكريم، نحو قوله تعالى"أناْ"* 

  .)٢(لَِكنَّاْ هو اُهللا ربي:  من قوله تعالى"لكنّاْ"* 

  .)٣(ظُنُّون ِباِهللا الظُّنُونَاْوتَ:  من قوله تعالى"الظنوناْ"* 

  .)٤(وَأطَعنَا الرسوالْ:  من قوله تعالى"الرسوالْ"* 

  .)٥(فََأضلُّونَا السِبيالْ:  من قوله تعالى"السبيالْ"* 

أما الموضع . )٦(وَأكْواٍب كَانَتْ قَواِريراْ:  بالوضع األول من قوله تعالى"قواريراْ"* 
  . فمحذوفة وصالً ووقفاًقواريراْ من فضة : ني من قوله تعالىالثا

٨- ْسالسال)وقرأ عند ."سالسَل" : هكذاحفص بفتح الالم من غير تنوين وصالً، قرأ :)٧ 
  :الوقف بوجهين

  ."سالسالْ": بإثبات األلف، هكذا: األول

  ."سالسْل": بإسكان الالم، وحذف األلف، هكذا: الثاني

  :كلمات التالية بالنون وصالً، وباأللف وقفاً، وهيقرأ حفص ال -٩

  .)٨(ولَيكُونَاً من الصاِغِرين :من قوله تعالى" ولَيكوناً* "

  .)٩(لَِئن لَّم ينْتَهِِ لَنَسفَعاً ِبالنَّاِصيِة :من قوله تعالى" لَنسفعاً"* 

                                                 
   .١٢/٤٥يوسف سورة  -١
   .١٨/٣٨الكهف سورة  -٢
   .٣٣/١٠األحزاب سورة  -٣
   .١٨/٦٦األحزاب سورة  -٤
   .١٨/٦٧األحزاب سورة  -٥
   .٧٦/١٥اإلنسان سورة  -٦
  .٧٦/٤اإلنسان سورة  -٧
  .١٢/٣٢يوسف سورة  -٨
  .٩٦/١٥العلق سورة  -٩



 ٩٧

وِإذَاً لَّا يلْبثُون ِخالفَك ِإال  :الىأينما وردت في القرآن الكريم، في مثل قوله تع" إذاً"* 
  .)١(قَِليالً

حفص بإثبات قرأ  :)٢( ماكُاتَا ءم ِمري خَاُهللا يـِنافَما ءاتَـ :من قوله تعالى" ـناءاتـ "-١٠
  :ياء مفتوحة وصالً، أما في الوقف ففيها وجهان

  ".ـنياءاتـ: "إثبات الياء، هكذا: األول

  ".ـناءاتـ: " الياء، هكذاحذف: الثاني

  :حفص بوجهينقرأ  :)٣(مالَك ال تَْأمنَّا علَى يوسفَ :من قوله تعالى" تأمنّا "-١١

اإلشمام؛ وهو ضم الشفتين بعيد تسكين الحرف، بحيث يراه المبصر دون : األول
  .األعمى

  . الحركةالروم؛ ويعبر عنه بعضهم باالختالس، وهو اإلتيان بثلثي: الثاني

  :حذف األلف وصالً ووقفاً، وذلك في لفظين -١٢

  . )٤(قَواِريراْ ِمن ِفضٍة:  في قوله تعالى-الموضع الثاني–" قواريراْ ":األول

  : وقد وردت في أربعة مواضع"ثموداْ": الثاني

  .)٥(َأال ِإن ثَموداْ كَفَروا ربهم: في قوله تعالى* 

  .)٦(وعاداً وثَموداْ: ىفي قوله تعال* 

  .)٧(وعاداً وثَموداْ وقَد تَّبين لَكُم: في قوله تعالى* 

  .)٨( وثَموداْ فَما َأبقَى: في قوله تعالى* 
                                                 

  .١٧/٧٦اإلسراء سورة  -١
  .٢٧/٣٦النمل سورة  -٢
  .١٢/١١يوسف سورة  -٣
  .٧٦/١٥ سورة اإلنسان -٤
  .١١/٦٨هود سورة  -٥
  .٢٥/٣٨الفرقان سورة  -٦
  .٢٩/٣٨العنكبوت سورة  -٧
  .٥٣/٥١النجم سورة  -٨



 ٩٨

  )١(شعبة عن عاصمرواية مفردات  -٢

١- َلِريِجب)وزيادة همزة ، والراء قرأها شعبة منفرداً حيث وقعت في القرآن، بفتح الجيم:)٢ 
  ."جبرِئل" : وحذف الياء، هكذا،مكسورة بعد الراء

٢- اوِلتُكِْملُو)لُوا" : وتشديد الميم، هكذا،قرأ شعبة منفرداً بفتح الكاف :)٣ِلتُكَمو".  

٣- ًءازج)ءاً"  :هكذا الزاي، قرأ شعبة منفرداً بضم :)٤زج".   

٤- وانوِرض)قرأ شعبة منفرداً  وقد ، في ثالثة عشر موضعاًقرآن الكريم الوردت في :)٥
  .)٦(هانَوض ِرعب اتَِّنم: ، وهو قوله تعالىاً واحداً قرأه بالكسرموضع عدا بضم الراء

٥- لَفَّكَوهِركَا زاي)قرأ شعبة منفرداً وردت في القرآن الكريم في سبعة مواضع، وقد  :)٧
  ."اءيِركَز" :، هكذاأينما وردت بزيادة همزة بعد األلف

٦- لَعِهيلَيـأََْ الْمـِناو)وبعدها ياء ، قرأ شعبة منفرداً بتشديد الواو وفتحها وكسر الالم:)٨ 
  ."ناَألوِلي" :ساكنة وفتح النون، هكذا

٧- ًةخُفْيو)ةً" : قرأ شعبة منفرداً بكسر الخاء، هكذا:)٩ِخفْي".  

٨- ِذنْتُِلوُأر قُ الْمرى)قرأ شعبة منفرداً بياء الغيبة، هكذا:)١٠ : "ِلوِذنْير".  

٩- َنََّأكمدعصا ي)وتخفيف العين، هكذا، وألف بعدها، قرأ شعبة منفرداً بتشديد الصاد:)١١ : 
"داعصي".  

                                                 
  .١٣٣- ١٢٩ص:  المغني في علم التجويد-١
  .٦٦/٤ سورة التحريمو. ٢/٩٨،٩٧ سورة البقرة -٢
  .٢/١٨٥ سورة البقرة -٣
  .٤٣/١٥ وسورة الزخرف .٢/٢٦٠ سورة البقرة -٤
  .٣/١٥ ورد أول موضع لها في سورة آل عمران -٥
  .٥/١٦ سورة المائدة -٦
  .٣/٣٧ ورد أول موضع لها في سورة آل عمران -٧
  .٥/١٠٧ سورة المائدة -٨
  .٧/٥٥ األعرافوسورة  .٦/٦٣ سورة األنعام -٩
  .٦/٩٢ سورة األنعام -١٠
  .٦/١٢٥ سورة األنعام -١١



 ٩٩

١٠- كانَِتكُمم)نفرداً بألف بعد قرأ شعبة موقد  وردت في القرآن الكريم في خمسة مواضع، :)١
  ."مكُاِتانَكَم" :النون على الجمع حيث وقع، هكذا

١١- ِإونكُ ينم ةًتَي)كُتَ" : هكذا، قرأ شعبة منفرداً بتاء التأنيث:)٢نم ةًتَي".  

١٢- ِكلَوا تَ لَّنلَعمون)هكذا، قرأ شعبة منفرداً بياء الغيبة :)٣: "نولَمعي".  

١٣- ِئيٍسب)وبعدها ياء ساكنة،فتح الباء: ، وهوقرأ شعبة بوجهين انفرد بالثاني منهما :)٤ ، 
  ."بيَئٍس" :وبعدها همزة مفتوحة، هكذا

١٤- ِذالَّويننكُوسمي )ِسكُ" : وتخفيف السين، هكذا،قرأ شعبة منفرداً بسكون الميم :)٥ميون".  

١٥- وال يحسبِذ الَّنيفَ كَنراو)وفتح السين، هكذا، قرأ شعبة منفرداً بتاء الخطاب:)٦ : "ال و

نـبستَح".  

١٦- لِْلِملس)لِْل" :، هكذا في هذا الموضع فقطقرأ شعبة منفرداً بكسر السين :)٧ِملس".  

١٧- رتُكُمِشيعو)قرأ شعبة منفرداً بألف بعد الراء على الجمع، هكذا :)٨: "وِشيعاتُكُرم".  

١٨- َأمي لَّنِهدا ي)ي" : قرأ شعبة منفرداً بكسر الياء والهاء، هكذا:)٩ِيِهد".  

١٩- ويجُلعالر جس)الفعل بدالً من الياء، هكذايقرأ شعبة منفرداً بنون العظمة ف :)١٠ : 
"نَوجُلعالر جس".  

  

                                                 
  .٦/١٣٥ أول مواضع ورودها في سورة األنعام -١
  .٦/١٣٩ سورة األنعام -٢
  .٧/٣٨ سورة األعراف -٣
  .٧/١٦٥ عرافسورة األ -٤
  .٧/١٧٠ سورة األعراف -٥
  .٨/٥٩ سورة األنفال -٦
  .٨/٦١ سورة األنفال -٧
  .٩/٢٤ سورة التوبة -٨
  .١٠/٣٥ سورة يونس -٩
  .١٠/١٠٠ سورة يونس -١٠



 ١٠٠

٢٠- كُِإو االً لَّنم)رداً بتخفيف النون، هكذاقرأ شعبة منف :)١: "كُِإو االً لَّنم".  

٢١- ُل الْما نُنَزةََكَالِئم)وفتح النون الثانية ،بدل النون  قرأ شعبة منفرداً بالتاء مضمومة:)٢ 
  ."ةُكَالِئمتُنَـزُل الْ" :والزاي، هكذا

٢٢- َنَقرنَّا ِإداه)نا" :فتحها، هكذا أي ب:قرأ شعبة منفرداً بتخفيف الدال :)٣رقَد".  

٢٣- ُنِْبتي)نُنِْبتُ" : قرأ شعبة منفرداً بنون العظمة بدالً من الياء، هكذا:)٤".  

٢٤- يجحدون)تَ" : قرأ شعبة منفرداً بتاء الخطاب، هكذا:)٥جحدون".  

٢٥- ِملَّن نْهد)يث يكون الضم  بح؛ قرأ شعبة منفرداً بإسكان الدال مع إشمامها الضم:)٦
  ."يِهنْدلَِّمن " : هكذا ووصلها بياء في اللفظ، فتصير، وكسر النون والهاء،مقارناً لإلسكان

٢٦- ِملَّن نِّيد)بحيث يكون الضم ؛اً بإسكان الدال مع إشمامها الضمقرأ شعبة منفرد :)٧ 
  ."لَدِني" :هكذا مقارناً لإلسكان وتخفيف النون،

٢٧- ِلِكِهمهِلم)٨( .ومِلهك)هكذا  قرأ شعبة منفرداً بفتح الميم والالم التي بعد الهاء،:)٩ :
  ."مهلَِك"، "ملـمهلَِكِه"

٢٨- رداً ماتُ ءيِنو)وهمزة ساكنة بعده وصالً، هكذا، قرأ شعبة منفرداً بكسر التنوين:)١٠ : 
 ، فإنه يبتدئ بهمزة وصل مكسورة"يِنوتُْئا"دأ بـ وابتُ،"اًمدر"فإن وقف على  ".ردماً اْئتوني"

  .ويبدل الهمزة الساكنة بعدها ياء

  
                                                 

  .١١/١١١ سورة هود -١
  .١٥/٨ سورة الحجر -٢
  .٢٧/٥٧  وسورة النمل.١٥/٦٠ سورة الحجر -٣
  .١٦/١١ سورة النحل -٤
  .١٦/٧١ سورة النحل -٥
  .١٨/٢ سورة الكهف -٦
  .١٨/٧٦ سورة الكهف -٧
  .١٨/٥٩ سورة الكهف -٨
  .٢٧/٤٩ سورة النمل -٩
  .١٨/٩٦،٩٥سورة الكهف  -١٠



 ١٠١

٢٩- َفدالصِني)فَ" : وسكون الدال، هكذا، قرأ شعبة منفرداً بضم الصاد:)١دالصِني".  

٣٠- ِِلِصنَكُمتُح)نُِل" : قرأ شعبة منفرداً بالنون، هكذا:)٢مكُنَِصح".  

٣١- وولْيافُو)وتشديد الفاء، هكذا، قرأ شعبة منفرداً بفتح الواو:)٣ : "وفُّووالْي".  

٣٢- ًالنْزم)نِْزالً" : وكسر الزاي، هكذا، قرأ شعبة منفرداً بفتح الميم:)٤م".  

٣٣- َتَخْلَفكما اس)تُخِْلفَ" : وكسر الالم، هكذا، قرأ شعبة منفرداً بضم التاء:)٥اس".  

٣٤- َفْ لاعضيالْه ذَعِةابامالِْقي موي خْلُديو )قرأ شعبة منفرداً برفع الفاء والدال، هكذا:)٦ : 
"يضفُ اع...و لُخْيد".  

٣٥- لََإا تُنَيرجعون)قرأ شعبة منفرداً بياء الغيبة، هكذا:)٧ : "يرجعون".  

٣٦- الريح)قرأ شعبة منفرداً برفع الحاء، هكذا :)٨: "الريح".  

٣٧- اًَؤلُْؤلُو)قرأ شعبة منفرداً بإبدال الهمزة األولى واواً، هكذا :)٩: "لُواًَؤلُو".  

٣٨- ناززفَع)نا" : قرأ شعبة منفرداً بتخفيف الزاي األولى، هكذا:)١٠ززفَع".  

٣٩- ِزِبكٍَة الْنَيِباِكو)كَالْ" :ذاالكواكب، هكباء قرأ شعبة منفرداً بنصب  :)١١اِكوب".  

  

                                                 
  .١٨/٩٦ سورة الكهف -١
  .٢١/٨٠ سورة األنبياء -٢
  .٢٢/٢٩ سورة الحج -٣
  .٢٣/٢٩ سورة المؤمنون -٤
  .٢٤/٥٥ سورة النور -٥
  .٢٥/٦٩ سورة الفرقان -٦
  .٢٩/٥٧ العنكبوتسورة  -٧
  .٣٤/١٢ سورة سبأ -٨
  .٣٥/٣٣ سورة فاطر -٩
  .٣٦/١٤ سورة يس -١٠
  .٣٧/٦ سورة الصافات -١١



 ١٠٢

٤٠- ـِعاـيال خَاِدب فٌو)قرأ شعبة منفرداً بإثبات ياء مفتوحة وصالً، هكذا :)١: "ا ِعيال اِدب ي

  .وبسكونها وقفاً، "فٌوخَ

٤١- نَلَولُبكُنَّومتَّ حنَى لَعم ...نَ ولُباو)ثة، قرأ شعبة منفرداً بالياء التحتية في األفعال الثال :)٢
  ."اولُبي و... ملَع ي... مكُنَّولُبيلَو" :هكذا

٤٢- ا لَنَِّإغْمرمون)والثانية مكسورة ، األولى مفتوحة:قرأ شعبة منفرداً بهمزتين محققتين :)٣ 
  ."انَِّئَأ: "على االستفهام، هكذا

٤٣- ِبا تَمعلُمون)قرأ شعبة منفرداً بياء الغيب، هكذا:)٤ : "يعلُمون".  

٤٤- ًحاونَص)وحاً" : هكذا، قرأ شعبة منفرداً بضم النون:)٥نُص".  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٤٣/٦٨ سورة الزخرف -١
  .٤٧/٣١ سورة محمد -٢
  .٥٦/٦٦ سورة الواقعة -٣
  .٦٣/١١ سورة المنافقون -٤
  .٦٦/٨ سورة التحريم -٥



 ١٠٣

   وجوه االختالف في أصول الروايتين-٣

  )١(باب هاء الكناية: أوالً

 في خمسة مواضع، في عدم صلة الهاء حفص وشعبة اختلفوقد  وقد سبق التعريف بها،
  :وهي

١- "َؤيتعالى من قوله "ِهد :ِموَأن ـِباـتَِك الِْلهم ِإن ْأ تَننْماٍرطَنِْق ِبهَؤ يلَ ِإِهديكنِْم وهمم ِإن ن 

  .، فقرأها شعبة بالسكون، من غير مد)٢(كيلَ ِإِهدَؤا ي لَّاٍرنَيِد ِبهنْمْأتَ

 ِهِتْؤ نُِةرآِخ الْابو ثَدِر ينما وهنْ ِمِهِتْؤ نُاينْ الدابو ثَدِر ينمو:  من قوله تعالى"ِهِتْؤنُ" -٢

   .)٤(اِهنْ ِمِهِتْؤا نُينْ الدثَر حديِر يان كَنمو: ، وقوله تعالى)٣(اهنِْم

 عِبتَّيى وده الْه لَنيبا تَ مِدع بن ِمَلوس الرِقاِقشَ ينمو:  من قوله تعالى"ِهِلص، نُِهلِّونُ" -٤،٣

  .قرأ شعبة بإسكان الهاء من غير صلة .)٥(منَّه جهِلصنُى ولَّوا تَ مهلِّو نُنيِنِمْؤم الِْليِب سريغَ

٥- "من قوله تعالى"ِهقْتَّي  :ومنِط ياَهللاع و رسلَوهو اَهللاشَخْي و ُأ فَِهِقتَيـِئاـلَوكه م 

  ."ويتَّـِقـه" فيها هكذا  شعبة بكسر القافقرأ. )٦(نوزاِئفَالْ

 وفـي   فقرأ شعبة بكسر الهاء فيها،)٧( اَهللاهيلَع داها عم بِ يفَو أَ نمو: وأما قوله تعالى  
  .)٨(سائر القرآن

  

  

  
                                                 

  .٢١،٢٠ص:  المغني في علم التجويد-١
  .٧٥ن سورة آل عمرا -٢
  .٣/١٤٥ سورة آل عمران -٣
  .٤٢/٢٠ سورة الشورى -٤
  .٤/١١٥ النساء سورة -٥
  .٢٤/٥٢ سورة النور -٦
  .٤٨/١٠ الفتح سورة -٧
 .١/١٢٦:  الحجة للقراء السبعة-٨



 ١٠٤

  )١(باب الهمز المفرد: ثانياً

ز الساكن حرف مد من قرأ شعبة بإبدال الهمسبق التعريف به، وقد خالف شعبة حفصاً؛ ف
  :جنس حركة ما قبله في لفظين وهما

 حيث وقع وكيف جاء في القرآن، فقد أبدل الهمزة األولى واواً، هكذا ؤلُْؤلُ :األول
ُلؤلُووقد وردت في القرآن الكريم في ستة مواضع، وهي ،:  

   .)٢(اًَؤلُْؤلُ وٍبه ذَن ِمراِوس َأنا ِمهي ِفنولَّحي: لى قوله تعا-٢،١

   .)٣(نونُكْ مٌؤلُْؤ لُمهنََّأ كَمه لَانملْ ِغمِهيلَ عفُوطُيو:  قوله تعالى-٣

   .)٤(انجرمالْ وُؤلُْؤلُا الْمهنْ ِمجرخْي:  قوله تعالى-٤

   .)٥(ِنونُكْم الِْؤلُْؤلُ الْاِلثَمَأ كَ ني ِعروحو:  قوله تعالى-٥

   .)٦(اًروثُنْاً مَؤلُْؤ لُمهتَبِس حمهتَيَأا رذَِإ:  قوله تعالى-٦

حيث وقعت في القرآن الكريم، فقد أبدل الهمزة فيها واواً، هكذا  مؤصدة :الثاني
موصدةوقد وقعت في موضعين، هما ،:  

   .)٧(ةٌدصْؤ مار نَمهيلَع:  قوله تعالى-١

  .)٨(ةٌدصْؤ ممِهيلَا عهنَِّإ:  قوله تعالى-٢

  

  
                                                 

  .٢٦،٢٥ص:  المغني في علم التجويد-١
  .٣٥/٣٣ سورة فاطر، و٢٢/٢٣ سورة الحج -٢
  .٥٢/٢٤ سورة الطور -٣
  .٥٥/٢٢ سورة الرحمن -٤
  .٥٦/٢٣ سورة الواقعة -٥
  .٧٦/١٩ سورة اإلنسان -٦
  .٩٠/٢٠ سورة البلد -٧
  .١٠٤/٨ سورة الهمزة -٨



 ١٠٥

  )١(باب الهمزتين من كلمة: ثالثاً

قرأ شعبة باالستفهام مع تحقيق الهمزة سبق التعريف بهما، وقد خالف شعبة حفصاً؛ ف
  :الثانية في الكلمات التالية

١- "ءتُنْاممن قوله تعالى"م  :َِفاَلق رعونء تُنْامقَِه ِبم َأَلب ناذَ ءكُ لَنم)ومن قوله تعالى)٢ ،: 
َاَلقء تُنْاملَم قَه َأَلب ناذَ ءكُ لَنم)فقرأها بهمزتين مفتوحتين بعدهما ألف، هكذا،)٣ : "ءءتُنْامم".  

ألولى  ا:)٥(، فقرأها بهمزتين)٤(نيِبـِلاـغَ الْنحا نَنَّ كُناً ِإرجَأا لَنَ لَنِإ:  من قوله تعالى"نِإ" -٢
  ."نـِئَأ" : والثانية مكسورة، هكذا،مفتوحة

 نوتُْأتَ لَمكُنَِّإ: ومن قوله تعالى ،)٦(اَلج الرنوتُْأتَ لَمكُنَِّإ:  من قوله تعالى"مكُنَِّإ" -٣

  ."مكُـَّنِئَأ":  والثانية مكسورة، هكذا، األولى مفتوحة:)٨(فقد قرأهما بهمزتين ،)٧(ةَشَاِحالفَ

٤- "ءاْعِمجمن قوله تعالى"ي  :َالُقَلا لَوا فُلَوتْلَصء ـتُاـايهء اْعِمجيو عِبري)فقرأها )٩ ،
  .بهمزتين مفتوحتين

 والثانية ، األولى مفتوحة:)١١(فقرأها بهمزتين ،)١٠(نومرغْما لَنَِّإ:  من قوله تعالى"اـَّنِإ" -٥
  ."اـنَِّئَأ" :مكسورة، هكذا

. "نَأء" :فقرأها بهمزتين مفتوحتين، هكذا ،)١٢(نيِنب واٍلا م ذَان كَنَأ:  من قوله تعالى"نَأ" -٦
  .وباقي المواضع وافق شعبة حفصاً فيها

                                                 
  .٢٦،٢٥ص:  المغني في علم التجويد-١
  .٧/١٢٣  األعرافةسور -٢
  .٢٦/٤٩وسورة الشعراء . ٢٠/٧١ سورة طه -٣
  .٧/١١٣ سورة األعراف -٤
  .١/١١٢:  التذكرة في القراءات الثمان-٥
  .٧/٨١ ورة األعرافس -٦
  .٢٩/٢٨ سورة العنكبوت -٧
 .١/١١٢:  التذكرة في القراءات الثمان-٨
  .٤١/٤٤ سورة فصلت -٩
  .٥٦/٦٦ سورة الواقعة -١٠
  .١/١١٣:  التذكرة في القراءات الثمان-١١
  .٦٨/١٤ سورة القلم -١٢



 ١٠٦

  باب اإلدغام: رابعاً

  :سبق التعريف به، ولم يختلف حفص وشعبة في هذا الباب، إال في ثالثة مواضع

حيث قرأ  ،)١(مِهِبولُى قُلَ عان رْلا بلَّكَ: قوله تعالىء، في إدغام الالم في الرا: األول
  .)٢(باإلدغام؛ ألنه يقرأ بغير سكت على الم بلشعبة 

 أينما وردت في القرآن الكريم، في "أخذت"إدغام الذال في التاء، كما في لفظ : الثاني
وأظهر الذال  . للتقاربباإلدغامحيث قرأ شعبة  ،)٣(يِرص ِإمكُِلى ذَلَ عمتُذْخََأو: قوله تعالىمثل 

 ٍربكَتَ ملِّ كُن ممكُبر ويبر ِبتُذْ عينِِّإو: قوله تعالىمثل  في "ذتع"فيما عدا هذا اللفظ كما في 

  .)٤(اِبسِح الِْموي ِبنِمْؤا يلَّ

 آِنرقُالْ و ــسي : قوله تعالىإدغام النون في الواو مع الغنّة، في : الثالث

، حيث قرأ شعبة )٦(نورطُسا يم وِملَقَالْو  ن : قوله تعالى، كذلك في )٥(ِميِكحالْ
  .)٧(باإلدغام

  )٨(كتباب الس: خامساً

وقد سبق الحديث ن، ين الجائزتيفي السكتتشعبة و اتفق حفصوقد سبق التعريف به، 
قرأ شعبة بترك السكت في المواضع التي يسكت ألخرى؛ فواختلفا في السكتات األربع ا. عنها

  :عليها حفص، وهي

 ساًجو ِعه لَّْلعج يملَو:  من قوله تعالى"اًجوِع"األلف المبدلة من التنوين من لفظ  -١

  .)٩(اًميقَ

                                                 
  .٨٣/١٤ سورة المطففين -١
 .٤٢ص:  التيسير في القراءات السبع-٢
  .٣/٨١ن آل عمراسورة  -٣
  .٣٥/٢٧غافر سورة  -٤
  .٣٦/٢،١يس سورة  -٥
  .٦٨/٢،١القلم سورة  -٦
 .٤٣ص:  الوافي في شرح الشاطبية-٧
  .٢٩،٢٨ص:  المغني في علم التجويد-٨
  .١٨/٢،١الكهف سورة  -٩



 ١٠٧

 دعا وا مذَ هسانَِدقَرم نا ِمنَثَع بنا منَلَيــوا يولُاْقَ:  من قوله تعالى"انَِدقَرم"ألف  -٢

الرِمحن)١(.  

  .)٢(اٍقر سن مَليِقو:  من قوله تعالى"نم"نون  -٣

  .)٣(مِهِبولُى قُلَ عانر سْلا بلَّكَ:  من قوله تعالى"ْلب"الم  -٤

  باب الفتح واإلمالة: سادساً

  الفتحتعريف 

  . )٤(اً، افتتحه، وفتّحه فانفتح وتفتّح الفتح نقيض اإلغالق، فتحه يفتحه فتح:لغةً

  . فهو فتح القارئ فمه بالحرف:أما اصطالحاً

    اإلمالةتعريف

  .)٥(مال عليه في الظلم: ومال عن الحق. العدول إلى الشيء، واإلقبال عليه:  الميل:لغةّ

  : فتنقسم إلى قسمين، هماأما اصطالحاً

الكسرة، واأللف نحو الياء، من غير قلـب         وهي عبارة عن تقريب الفتحة نحو        :إمالة كبرى -١
 فـي مـصطلحات اللغـويين، وتـسمى         "البطح والكـسر  "، وتسمى   )٦(خالص، وال إشباع مفرط   

  . في مصطلحات القراء؛ وهي المرادة عند إطالق اللفظ"اإلضجاع"

 وهي عبارة عن النّطق بالحرف بين الفتح واإلمالة المحضة، ويطلـق عليهـا              :إمالة صغرى -٢
  .أي بين الفتح واإلمالة: ، وبين بين، وبين اللفظتين"ليلالتق"

  

                                                 
  .٣٦/٥٢يس سورة  -١
  .٧٥/٢٧القيامة سورة  -٢
  .٨٣/١٤المطففين سورة  -٣
  .٧/١٠مادة فَتَح، :  لسان العرب-٤
  .٨/٤١٤مادة ميَل، :  لسان العرب-٥
  .١/٢٩:  النشر في القراءات العشر-٦



 ١٠٨

وقد اختلف حفص وشعبة؛ . )١(واإلمالة بنوعيها لغة أهل نجد من بني أسد، وتميم، وقيس
  :مالة الكبرى في األلفاظ التاليةقرأ شعبة باإلف

  .)٢(ىم ر اَهللاكنـِلَو:  من قوله تعالى"ىمر"لفظ  -١

 ألن قبلها ألف ؛وترقق الراء وقفاً. )٣(اٍر هٍفرا جفَ شَىلَع: ن قوله تعالى م"اٍره"لفظ  -٢
  .ممالة

 : تعالى، وقوله)٤(ِه ِبماكُردا َألَو:  كيف وقع في القرآن الكريم، نحو قوله تعالى"ىِردَأ"لفظ  -٣
وا َأمدراكا الْ مةُاقَّح)٥(.  

  .)٦(مِهِبولُ قُىلَ عان رْلا بلَّكَ:  من قوله تعالى"انر"لفظ  -٤

 ىمع َأِةرِخَآ الْي ِفوه فَىمع َأِهِذ هي ِفان كَنمو:  في الموضعين من قوله تعالى"ىمعَأ"لفظ  -٥

َأولُّضِب سالًي)٧(.  

  .)٨(ِهِباِنج ِبىَأنَ وضرعَأ:  من قوله تعالى"ىَأنَ"لفظ  -٦

فقد قرأ شعبة بإمالة الراء والهمزة إذا أتى بعدهما حيث وردت في القرآن الكريم؛  "اءر"لفظ  -٧
  .متحرك، سواء كان اسماً ظاهراً أم مضمراً

  :، وهي)٩( القرآن الكريممنسبعة مواضع في   اسم ظاهراوبعدهوقد وردت 

* را كَءكَواًب)١٠(.  

                                                 
  .٧٥ص:  إتحاف فضالء البشر-١
  .٨/١٧األنفال سورة  -٢
  .٩/١٠٩التوبة سورة  -٣
  .١٠/١٦يونس سورة  -٤
  .٦٩/٣الحاقة سورة  -٥
  .٨٣/١٤المطففين سورة  -٦
  .١٧/٧٢اإلسراء سورة  -٧
  .١٧/٨٣اإلسراء سورة  -٨
  .٣١،٣٠ص: مغني في علم التجويد ال-٩
  .٦/٧٦األنعام سورة  -١٠



 ١٠٩

* را َأءِدييهم)١(.  

* رءا برهانر ِهب)٢(.  

 *رِما قَءيصه)٣(.  

 *را نَءاًار)٤(.  

* مَأا رى)٥(.  

 *َقَلدَأ رى)٦(.  

  :، وهي)٧(ثالث كلمات في تسعة مواضعفي  مضمراسم  اوبعدهوقد وردت  

* رءِذ الْاكيفَ كَنراو)٨(.  

* رءا تَاهتَهز)٩(.  

* رءاه)في ست مواضع من القرآن الكريموقد وردت . )١٠.  

 فإنه يقرأ بإمالة الراء فقط وصالً، أما إذا وقف عليها فيقرأ بإمالة ؛بعدهما ساكنوإذا وقع 
  :، وهي)١١(تة مواضع في القرآن الكريموذلك في س .الراء والهمزة معاً

* رقَا الْءمر)١٢(.  

                                                 
  .١١/٧٠هود سورة  -١
  .١٢/٢٤يوسف سورة  -٢
  .١٢/٢٨يوسف سورة  -٣
  .٢٠/١٠طه سورة  -٤
  .٥٣/١١النجم سورة  -٥
  .٥٣/١٨النجم سورة  -٦
  .٣١ص:  المغني في علم التجويد-٧
  .٢١/٣٦األنبياء سورة  -٨
  .٢٨/٣١ص وسورة القص. ٢٧/١٠النمل سورة  -٩
  .٢٧/٤٠النمل سورة  ورد أول موضع لها في -١٠
  .٣١ص:  المغني في علم التجويد-١١
  .٦/٧٧األنعام سورة  -١٢



 ١١٠

 *را الشَّءمس)١(.  

 * ِإذَاورِذا الْءيلَظَ نماو)٢(.  

 * ِإذَاورِذا الْءيشْ َأنكُراو)٣(.  

* ورا الْءمِرجموالنَّن ار)٤(.  

* لَوما را الْءنُِمْؤموَأ الْنحزاب)٥(.  

 من قوله "ىدس" :عند الوقف فقط، وكذا لفظ )٦(ىواً سانَكَم:  من قوله تعالى"ىوس"لفظ  -٨
  . عند الوقف أيضاً)٧(ىد سكرتْ ين َأانسنِْإ الْبسحيَأ: تعالى

  : من فواتح السور"حي طهر"حروف  -٩

 ، وإبراهيم، ويوسف، وهود، يونسةأول سور "الر": ، وهيفالراء في فواتح السور الستّ
  .دع أول سورة الر"المر" و.والحجر

 ،والزخرف، شورى وال، وفصلت،غافر:  في سورها السبع، وهي"حم"والحاء من
  . واألحقاف، والجاثية،والدخان

والهاء والياء من فاتحة سورة مريم، والطاء والهاء من فاتحة سورة طه، والياء من 
  .فاتحة سورة يس

 أول "طس" أول سورتي الشعراء والقصص، و"طسم" :والطاء في سورها الثالث، وهي
  .سورة النمل

                                                 
  .٦/٧٨األنعام سورة  -١
  .١٦/٨٥النحل سورة  -٢
  .١٦/٨٦النحل سورة  -٣
  .١٨/٥٣الكهف سورة  -٤
  .٣٣/٢٢األحزاب سورة  -٥
  .٢٠/٥٨طه سورة  -٦
  .٧٥/٣٦القيامة سورة  -٧



 ١١١

، )١(ااهسرما وهِريج م اِهللاِمسا ِبهيا ِفوبكَ اراَلقَو :في قوله تعالى "اهيِرجم" أما لفظ
  .)٢(فقرأه شعبة بضم الميم وفتح الراء من غير إمالة

  باب ياءات اإلضافة: سابعاً

 على ياء ثمانمائة وست وسبعون وجاء منها في القرآن الكريموقد سبق التعريف بها، 
  :ثالثة أقسام، وهي

  خمسمائة وعددها،)٣(ٌلاِع جينِِّإ :نحو  على إسكانه،حفص وشعبةق  اتف: األولقسمال
  .ياءوست وستون 

  .ياء ثمان وتسعون ، وعددها)٤(ربِك الْيَِنغَلَب :لى فتحه، نحوا ع اتفق: الثانيقسمال

قرأ  وقد ،ياء مائتان واثنتا عشرة وعددها  فيه بين الفتح واإلسكان،ا اختلف: الثالثقسمال
  :عبة بإسكان الياء وصالً ووقفاً في الكلمات التاليةش

  .)٦(يِتي بَلخَدومن  و،)٥(يِتي برهطَو:  في قوله تعالى: في مواضعها الثالثة"بيتي" -١

  .)٨(يِهج وتُهج وينِِّإو، )٧(يِهج وتُملَسَأ:  قوله تعالىفي : في موضعيها"وجهي" -٢

  .)٩(كيلَ ِإيِدي: من قوله تعالى "يدي" -٣

٤- "من قوله تعالى"يأم  :ُأوملَ ِإيــهِني)١٠(.  

  

                                                 
  .١١/٤١هود ورة س -١
  .٣٢-٢٩ص:  المغني في علم التجويد-٢
  .٢/٣٠البقرة سورة  -٣
  .٣/٤٠آل عمران سورة  -٤
  .٢٢/٢٦وسورة الحج . ٢/١٢٥البقرة سورة  -٥
  .٧١/٢٨نوح سورة  -٦
  .٣/٢٠آل عمران سورة  -٧
  .٦/٧٩األنعام سورة  -٨
  .٥/٢٨المائدة سورة  -٩
  .٥/١١٦المائدة سورة  -١٠



 ١١٢

  :)١( الكريم، وقد ورد في تسعة مواضع حيث وقع في القرآن"أجري إال" -٥

  .، في مواضعها الثالثة)٢( اِهللاىلَا علَّ ِإيِرج َأنِإ: قوله تعالى* 

  .)٣(يِنرطَ فَيِذ الَّىلَا علَّ ِإيِرج َأنِإ: قوله تعالى* 

  .، في مواضعها الخمسة)٤(نيِمالَع الْب رىلَا علَّ ِإيِرج َأنِإ: قوله تعالى* 

  :)٥(ريم، وقد ورد في أحد عشر موضعاً حيث جاء في القرآن الك"معي" لفظ -٦

  .)٦(َلياِئرس ِإيِن بيِع مْلِسرَأفَ: في قوله تعالى* 

  .)٧(اًود عيِعا مولُاِتقَ تُنلَاً ودب َأيِعا موجرخْ تَنلَ: في قوله تعالى* 

  .)٨(اًرب صيِع معيِطتَس تَن لَكنَِّإ: في قوله تعالى* 

  .)٩(يِلب قَن مركِْذ ويِع من مركْا ِذذَه : في قوله تعالى* 

 ن ِميِع منم ويِنجنَو و،)١٠(ِنيِدهي سيب ريِع منِإ: في قوله تعالى* 

  .)١١(نيِنِمْؤمالْ

  .)١٢(يِنقُدصاً يءد ِريِع مهلِْسرَأفَ: في قوله تعالى* 

  

                                                 
 .٣٤ص: لم التجويد المغني في ع-١
  .٣٤/٤٧وسورة سبأ . ١١/٢٩وسورة هود . ١٠/٧٢يونس سورة  -٢
  .١١/٥١هود سورة  -٣
  .٢٦/١٨٠،١٦٤،١٤٥،١٢٧،١٠٩الشعراء سورة  -٤
  .٣٤ص:  المغني في علم التجويد-٥
  .٧/١٠٥األعراف سورة  -٦
  .٩/٨٣التوبة سورة  -٧
  .١٨/٧٥،٧٢،٦٧الكهف سورة  -٨
  .٢١/٢٤األنبياء سورة  -٩
  .٢٦/٦٢الشعراء سورة  -١٠
  .٢٦/١١٨الشعراء سورة  -١١
  .٢٨/٣٤القصص سورة  -١٢



 ١١٣

  .)١(انَمِح رو َأيِع منم و اُهللايِنكَلَه َأن ِإمتُيَأر َأْلقُ :في قوله تعالى* 

  :)٢(عبة بإسكانها في خمسة مواضع فقطقرأ شوقد  "لي "لفظ -٧

  .)٣(مكُيلَ عي ِلانا كَمو :قوله تعالى* 

  .)٤(ىلَعَأ الِْألَمالْ ِبٍملْ ِعني ِم ِلانا كَم: قوله تعالى* 

  .)٥(ـاِرب ُأخْرىء مـاهي ِفيِلو: قوله تعالى* 

  .)٦( واِحدةٌةٌجع نَيِلوقوله تعالى* 

  .)٧(ني ِديِلو: قوله تعالى* 

، )٨(فتحها أو إسكانهااتفق حفص وشعبة على وأما ما سوى هذه المواضع الخمسة فقد 
 م لَنِإو: على فتحها، وقوله تعالىا فقد اتفق؛ )٩(دهده الْىرا َأي لَا ِل ماَلقَفَ: نحو قوله تعالى

  .على إسكانهاا ، فقد اتفق)١٠(نِِولُِزتَاع فَيا ِلونُِمْؤتُ

  :)١١(قرأ شعبة بفتح الياء وصالً في الكلمات التاليةكما  -٨

  .)١٢(نيِماِل الظَّيِدهع:  من قوله تعالى"عهدي" -١

  .)١٣(دمح َأهم اسيِدع بنِم:  من قوله تعالى"بعدي "-٢
                                                 

  .٦٧/٢٨الملك سورة  -١
  .٣٥ص:  المغني في علم التجويد-٢
  .١٤/٢٢إبراهيم سورة  -٣
  .٣٨/٦٩ص سورة  -٤
  .٢٠/١٨طه سورة  -٥
  .٣٨/٢٣ص سورة  -٦
  .١٠٩/٦الكافرون سورة  -٧
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 ١١٤

، )١(مكُيلَ عفٌوا خَلَ ادِِبـِعاـي: فاً في قوله تعالى ساكنة وق،ياء مفتوحة وصالً قرأ بإثبات -٣
  .)٢(ن ياءوهي مرسومة في مصاحف أهل المدينة والحجاز بياء، وفي مصاحف أهل العراق بدو

  باب ياءات الزوائد: ثامناً

هي الياءات المتطرفة الزائدة في التّالوة على رسم المصاحف العثمانية، وسميت يـاءات          
  .كونها زائدة في التّالوة على رسم المصحف عند من أثبتهازوائد ل

 لَا تَكَلَّم   تِِْأييوم  :  من قوله تعالى   "يأِت": وتتصل ياءات الزوائد باألفعال واألسماء، نحو     

، وتكـون   )٤( ِإلَى شَيٍء نُّكُرٍ   اعِِالديوم يدع   :  من قوله تعالى   "الداع": ، ونحو )٣(نَفْس ِإلَّا ِبِإذِْنهِ  
ـ ": أصلية كما في المثال األخير، وتكون زائدة نحو        فَمـا  :  مـن قولـه تعـالى      "ــن اءاتــ

والخالف بين حفص وشعبة في الياءات الزوائد دائـر         . )٥( اُهللا خَير مما ءاتَاكُم    يــِناءاتَــ
  .)٦(بين الحذف واإلثبات على ما سيأتي بيانه في فرش الحروف
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 ١١٥

  وجوه االختالف في فرش الحروف وتطبيقاتها/ ث الثالثالمبح

قد سبق التعريف بفرش الحروف، وسأقوم في هذا المبحث بعرض فرش الحروف التي             
ثم سـأعرض فـرش     . ما أمكنني ذلك  –خالف فيها شعبة حفصاً، مع بيان توجيه هذا االختالف          

حف العثماني، وحـسب    الحروف المختلف فيها مرتبة حسب ترتيب اآليات في سورها في المص          
رقم اآلية التي فيها موضع االختالف بين اإلمامين، وهو ما درج عليه علمـاء القـراءات عنـد           
عرضهم لهذا األمر، مع حذف السور التي ال يوجد موضع اختالف فيها بين اإلمـامين حفـص                 

  .وشعبة، كما سأحذف المواضع التي تكرر فيها نفس الحكم؛ دفعاً للتكرار واإلطالة

  رةـرة البقسو

؛ إذ لم بين السورتين في باب البسملةوردت التي  االتفاق بين اإلمامين سبق ذكر أوجه
  .يختلف حفص وشعبة في شيء من هذا الباب

٥١- ُثذْتُخَ اتَّمم: قرأ ). أخذت، أخذتم، اتخذتم، أتخذتم: (أينما وردت، وبصيغها المختلفة، مثل
 وقد سبق في . للتقارب الذي بينهما،"خَذتُّماتَ": ف، هكذاشعبة بإدغام الذال في التاء بال خال

  .األصول

٦٧- زهاًو: ؤاً" : وهمزة بدل الواو، هكذا،)١(قرأ شعبة بضم الزاي. أينما وردتـزعلى "ه ،
  . وهي لغة تميم؛ في رواية حفص للتخفيفاً وهي لغة أهل الحجاز، وإبدال الهمزة واو؛األصل

٨٥- وٍلاِفغَ ِبا اُهللام عتَا معلُموُأ * نـِئلَوك:هكذا)٢( قرأ شعبة بياء الغيبة ،: "يعلُمو؛ "ن
 نونُِمْؤتُفََأ:  فلمناسبة قوله تعالى حفصقراءةأما  ،نودر يِةاميِق الْمويو: ىلمناسبة قوله تعال

  .ٍضعب ِبنورفُكْتَ واِبتَِك الِْضعبِب

٩٧- ِِجَلبِري:وزيادة همزة مكسورة بعد الراء، قرأها شعبة حيث وقعت بفتح الجيم والراء ، 
  .، وهي لغة تميم وقيس"جبرِئل" :، هكذا)٣(وحذف الياء

  

                                                 
  .٧٤ص:  التيسير في القراءات السبع-١
 .٢/٢٥٥:  التذكرة في القراءات الثمان-٢
  .٧٥ص:  التيسير في القراءات السبع-٣



 ١١٦

٩٨- كَواَلِمي:هكذا ،)١( وياء ساكنة بعدها، قرأ شعبة بهمزة مكسورة بعد األلف: "كَِميَلاِئي"، 
  .وهي لغة فيه

١٢٤- عِدهِماِل الظَّيين: ًوقد سبق في األصول.قرأ شعبة بفتح ياء اإلضافة وصال .  

١٢٥- بِتيِفاِئلطَّ ِليين:ًوقد سبق في األصول. قرأ شعبة بإسكان ياء اإلضافة وصالً ووقفا .  

١٤٠- َأقُتَ ملُووِإن ِإن باِهريم:إلى الغيبة،  على االلتفات من الخطاب)٢( قرأ شعبة بياء الغيبة 
 جارية على نسق مافهي قراءة حفص ى، أما أم يقول اليهود والنصار: ، والمعنى"نولُوقُي" :هكذا

أم ... أتحاجوننا في اهللا  ... كونوا هوداً أو نصارى : قل يا محمد للقائلين لكم:معنىقبلها، وال
  .؟يم وأوالده كانوا هوداً أو نصارىتقولون إن إبراه

١٤٣- َلرءفٌو : ل"قرأ شعبة حيث جاء في القرآن بحذف الواو على وزنهكذا"فَع ،: 
  . وقد سبق في األصول.، وإثبات الواو وحذفها لغتان بمعنى واحد"فٌُؤرلَ"

١٦٨- ُاِتطُخو :قرأ شعبة بإسكان الطاء حيث وقع في القرآن الكريم، هكذا. أينما وردت: 
 ؛ وهو لغة أهل الحجاز، هو األصل والضمن بمعنى واحد،، وضم الطاء وإسكانها لغتا"خُطْوات"

  . وقد سبق في األصول.تخفيفللوالتسكين 

١٧٧- َليِب الْسر: على أنه اسم ليس، و)٣("البر" قرأ شعبة برفع "ليس" مع صلتها خبر "أن" ،
 مع "أن" و،م مقد"ليس" على أنه خبر "البر" بنصب  حفصقراءةر توليتَكم، وليس الب: والمعنى

  .ليس البر توليتُكم:  مؤخر، والمعنى"ليس" صلتها اسم

١٨٢- ِمنصٍٍ مو:هكذا)٤( قرأ شعبة بفتح الواو وتشديد الصاد ،: "صوعلى أنه اسم فاعل "م ،
  .، وهما لغتان"أوصى"اسم فاعل من على أنه بالتخفيف قراءة حفص ، و"وصى"من 

١٨٥- ُِلتاكْمِِولُو:لُوا" :، هكذا)٥(أ شعبة بفتح الكاف وتشديد الميم قرِلتُكَممضارع على أنها ، "و
  ."أكمل"مضارع على أنها بالتخفيف قراءة حفص ، و"كمل"
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 ١١٧

١٨٩- ْالتَبوي: أينما وردت، وبصيغها المختلفة، مثل) :قرأ ). البيوت، بيوت، بيوتكم، بيوتكن
 والضم والكسر ،"تَوالِبي":  هكذافي القرآن الكريم، وكيف جاء ،)١(شعبة بكسر الباء حيث وقع

  .لغتان فيها

٢٢٢- تَّحىي طْهنر: ن" :، هكذا)٢(قرأ شعبة بفتح الطاء والهاء مع تشديدهمارطَّهعلى أنها،"ي  
 وأدغمت في الطاء، ، فسكنت التاء،"يتطهرن" أي اغتسل، على أن أصل الكلمة ؛"تطهر"مضارع 
، "طَهر" مضارع على أنها" يطْهرن"وقراءة حفص . حتى يغتسلن بالماء بعد انقطاع الدم: والمعنى

فإذا "حتى ينقطع الدم عنهن، :  إذا انقطع دم الحيض عنها، والمعنى؛طهرت المرأة: يقال

  . بالماء:، أي"تَطَهرن

٢٣٦- َقدهر:هكذا)٣( قرأ شعبة بإسكان الدال في الموضعين ،: "روسكون الدال "هقَد ،
  . وبالتحريك المقدار،وتحريكها لغتان بمعنى واحد، وهو الطاقة والمقدرة، وقيل بالتسكين الطاقة

٢٤٠- ِصوَأ ِلةًيزِهاِجوم:على أنها خبر لمبتدأ "وصيةٌ" :، هكذا)٤( قرأ شعبة برفع التاء ،
 "ألزواجهم"هم وصية، وفعلي: محذوف، والتقديرأمرهم وصية، أو مبتدأ خبره : محذوف، أي

  حفصقراءةاء بالنكرة؛ ألنه موضع تخصيص، وصفة، أو مبتدأ خبره الظرف، وحسن االبتد
  . فليوصوا وصيةً:بالنصب على تقدير

٢٤٥- ويبطُص: شعبة بالصاد قرأ). يبصط، بصطة: (أينما وردت، وبصيغها المختلفة، مثل 
 وهي لغة  األصل وبالصاد لمجاورتها الطاء،والقراءة بالسين على ،)٥(الخالصة بدل السين

  .قريش

٢٦٠- جزاًء: هكذا)٦(قرأ شعبة بضم الزاي حيث وقع في القرآن الكريم. أينما وردت ،: 
  .، والضم واإلسكان في الزاي لغتان"جزءاً"
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 ١١٨

٢٧١- ِِعِِنام: ١(قرأ شعبة بوجهين. أينما وردت( :  

  . لعين واختالس كسرة ا،كسر النون: األول

  . كسر النون وإسكان العين: الثاني

ات من  وذلك على االلتف؛"رـفِّـكَونُ" :، هكذا)٢( ورفع الراء، قرأ شعبة بنون العظمة:كَفِّريوو
 أو نذرتم من نذر فإن اهللا ..."  بالغيبة على نسق ما قبلهالغيبة إلى التكلم، وقراءة حفص

 وعلى كلتا القراءتين برفع الراء على أن  الجملة ،"خبيرواهللا بما تعملون "، وما بعده "يعلمه
  .، والواو لعطف جملة على أخرىمستأنفة

٢٧٩- َاْأذَفنُو:على أنه ، "فآِذنوا" :، هكذا)٣( وكسر الذال، وألف بعدها، قرأ شعبة بفتح الهمزة
فأعلموهم : لمعنى أي أعلمه بكذا، وا؛آذنه بكذا:  بمعنى أعلم، يقال؛ الرباعي"آذن"فعل أمر من 

  .فاعلموا أنتم:  على أن المعنى،"فْأذَنوا"  حفصقراءةأما وأخبروهم بأنكم على حربهم، و

  سورة آل عمران

١٥- ِرووضان:  ،قرأ شعبة بضم الراء .  الموضع الثاني من سورة المائدةسوىأينما وردت
  .، والكسر والضم لغتان بمعنى واحد)٤(حيث جاء في القرآن الكريم

٢٠- وِهجِهللاي :وقد سبق،  قرأ شعبة بإسكان ياء اإلضافة.  

٢٧- ْالـمتي: أي بتسكينها، ؛)٥(قرأ شعبة بتخفيف الياء". ال"أينما وردت باللفظ المعرف بـ 
  : فقرأه بتخفيف الياء في موضعين فقطةنكر، أما الـيتمالْ: هكذا

  .)٦(ٍتيم ٍدلَب ِلاهنَقْس: في قوله تعالى: األول

  .)٧(ٍتي مٍدلَ بىلَ ِإاهنَقْسفَ:  في قوله تعالى:الثاني
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 ١١٩

  .والتخفيف والتشديد لغتان فيها

٣٦- ِبمضتْا وع:تُ" :، هكذا)١( وضم التاء، قرأ شعبة بإسكان العينعضعلى أنها حكاية "و ،
على أنها من اهللا تعالى حفصقراءة مريم، وكالم أم .   

٣٧- ِركَزاي: هكذا)٢(قرأ شعبة بزيادة همزة مفتوحة بعد األلف. أينما وردت ،: "ِركَزي؛"اء 
  فبهمزة مضمومة ألنها ،"زكرياء" :هكذا أما الموضع الثاني في اآلية،  به أوالًلكونها مفعوالً

ذفها لغتان وإثبات الهمزة وح.  وفي كلتا الحالتين يصير المد من باب المد الواجب المتصل.فاعل
  .فاشيتان عند أهل الحديث

٥٧- َفيفِّويهم:نُفَ" :، هكذا)٣( قرأ شعبة بنون العظمة بدل الياءفِّويهوهو ،؛ لمناسبة ما قبله"م 
ا  لَاُهللاو:  وهو قوله تعالى، لمناسبة ما بعده حفصقراءة، واًديِداً شَابذَ عمهبذِّعُأفَ: قوله تعالى

ِحيِماِلالظَّ بين.  

٧٥- َؤدلَ ِإهِِييك:وهي لغة فيها)٤( معاً قرأ شعبة بإسكان الهاء فيهما ،.  

٨٣- يغُبون ... يِجرعون:تَ" :، هكذا)٥( قرأهما شعبة بتاء الخطابغُبوتَ... ن ِجرعوعلى "ن 
  . عن اليهود بالياء فيهما خبر حفصقراءةلتفات من الغيبة إلى الخطاب، واال

٩٧- ِِالْح جبِتي:هكذا)٦( قرأ شعبة بفتح الحاء ،: "جي لغة أهل الحجاز وأسد، وقراءة وه ،"ح
  . والكسر اسم، الفتح مصدر:ص بكسر الحاء لغة أهل نجد، وقيلفح

١١٥- وا مفْيلُعا ِموخَن لَ فٍَرين فَكْيروه:رجوعاً إلى )٧( قرأ شعبة بتاء الخطاب في الفعلين ،
 بياء الغيبة فيهما حديث  حفصقراءة، وٍةم ُأري خَمتُنْكُ : قوله تعالى في)(خطاب أمة محمد 

  .عن أهل الكتاب السابق ذكرهم في اآليات قبل
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 ١٢٠

١٤٠- َقحر: هكذا، )١(قرأ شعبة بضم القاف. أينما وردت :قُرح . والفتح والضم لغتان
  .فيها

١٤٥- ُنْ ِمهِِِتْؤناه: بإسكان الهاء، وقد سبق في األصول قرأ شعبة.  

١٥٧- َخيرم ا ميجمعون:قرأ شعبة بتاء الخطاب؛ لمناسبة قوله تعالى  :ِئلَوتُلِْت قُنم ،
  .)٢(وقراءة حفص بياء الغيب على أن الضمير عائد إلى الذين كفروا

١٨٧- َتُلبنَّنُياِسلنَّ ِلهتُكْتَا لَ ومنَوه:لَ" :، هكذا)٣( قرأ شعبة بالياء في الفعلينيبنَّنُياِسلنَّ ِلها لَ و

تُكْيمنَوبتاء الخطاب في الفعلين على  حفصقراءةأما  إسناد الفعل إلى أهل الكتاب، و على؛"ه 
  ).(بي حكاية اللفظ الذي خوطبـوا به في وقت أخذ الميثاق عليهم، والميثاق هو بيان أمر الن

  ساءسورة النّ

١٠- سوينلَوص:هكذا)٤( قرأ شعبة بضم الياء على البناء للمفعول ،: "لَوصيوسن".  

١١- وصِِيِبي اه: ٥( وألف بعدها، اآلية بفتح الصادمن قرأ شعبة في الموضع األول فقط( ،
  . "صىوي" :على البناء للمفعول، هكذا

١٩- شَاِحفَِببٍة منٍَةي:نٍَة":  هكذا،)٦( قرأ شعبة بفتح الياءيب؛ على أنها اسم مفعول من "م
  . بكسر الياء  بمعنى ظاهرة حفصقراءة وها،نَي ب اهللا:يالمتعدي بمعنى مكشوفة ومظهرة، أ

٢٤- كُلَّ لَُأحِِوم: مفعول به، هكذا"ما"، و)٧(قرأ شعبة بفتح الهمزة والحاء على البناء للفاعل : 
  . نائب فاعل"ما"، و على البناء للمفعول حفصقراءة، و"مكُوَأحلَّ لَ"

٢٥- صُِِأحن:هكذا)٨( قرأ شعبة بفتح الهمزة والصاد ،: "نصعلى إسناد الفعل إليهن، أي"َأح ،: 
  .زواجهنأحصنهن أ بمعنى  حفصقراءةا َأحصن أنفسهن بالتزويج، وفإذا عففن، أو فإذ

                                                 
 .٩٠ص:  التيسير في القراءات السبع-١
  .٢/٢٩٨:  التذكرة في القراءات الثمان-٢
 .٢/٣٠٠:  التذكرة في القراءات الثمان-٣
  .٢/٣٠٤:  التذكرة في القراءات الثمان-٤
 .٢/٣٠٤:  التذكرة في القراءات الثمان-٥
  .٩٥ص:  التيسير في القراءات السبع-٦
 .٩٥ص:  التيسير في القراءات السبع-٧
  .٩٥ص:  التيسير في القراءات السبع-٨



 ١٢١

٧٣- ََأكلَّن كُتَ من:مودة"؛ ألن الفاعل "يكن" :، هكذا)١( قرأ شعبة بياء التذكير بدل تاء التأنيث" 
  .مؤنث تأنيثاً مجازياً، فيجوز في فعله التذكير والتأنيث

١١٥- ُنهِِلِّو ...نُ وهِِِلص:وقد سبق في األصول. قرأ شعبة بإسكان هاء الكناية في الكلمتين .  

١٢٤- ُخديلُوالْن ةَنَّج:هكذا)٢( وفتح الخاء على البناء للمفعول، قرأ شعبة بضم الياء ،: 
"خَلُوديوقراءة حفص على البناء للفاعل"ن ،.  

١٥٢- سفَو ِتْؤيِهيُأم جورهم:ِتْؤنُ" :على االلتفات، هكذا ،)٣( قرأ شعبة بنون العظمةِهيم".  

  سورة المائدة

٢- َنَشآن:وهي مصدر .، والفتح واإلسكان لغتان"شَنْآن" :إسكان النون، هكذا قرأ شعبة ب 
  . الساكن مخفف من المفتوح:غضه، وقيل بالغ في ب:أي: "شنأه"

٦- جَأرلَوكُم:هكذا)٤( قرأ شعبة بكسر الالم ،: "َأوركُلِِجِب"، عطفاً على "مرءِسكُوقراءةو، "م 
  . على المغسول بفتح الالم عطفٌحفص

٢٨- ِديلَ ِإييك:قرأ شعبة بإسكان ياء اإلضافة، هكذا : "ِديلَ ِإييوقد سبق في األصول."ك .  

٦٧- َفملَتَسا رَِِتَغْلَّا به:هكذا)٥( وكسر التاء على الجمع، قرأ شعبة بإثبات ألف بعد الالم ،: 
لمواضع اتفق حفص وشعبة على ولم ترد في القرآن مفردة إال في موضعين، وباقي ا. "اِتِهالَسِر"

هم بضروب من الشرائع واحد من قد أتى كل أن الرسل ووجه القراءة بالجمع .قراءتها بالجمع
  .، وهو بمعنى الجمعجنس  باإلفراد على إرادة ال حفصقراءةالمرسلة، و

٨٩- قَّعدتُّم:بمعنى أوجبتم، هكذا)٦( قرأ شعبة بتخفيف القاف : "قَدتُّمحفص ةقراء، و"ع  
  .بالتشديد بمعنى وكَّدتم

                                                 
  .٩٦ص:  التيسير في القراءات السبع-١
  .٩٧ص:  التيسير في القراءات السبع-٢
  .٩٨ص:  التيسير في القراءات السبع-٣
 .٢/٣١٥:  التذكرة في القراءات الثمان-٤
 .٢/٣١٨:  التذكرة في القراءات الثمان-٥
  .١٠٠ص:  التيسير في القراءات السبع-٦



 ١٢٢

١٠٧- ِمِذ الَّنيناس قَّتَح:وكسر الحاء ، قرأ شعبة بضم التاء  هكذا)١(للمفعولبناء ،: 
 الهمزة؛ ألن ثالث الفعل مضموم ضمة الزمة، وقراءة حفص على ضم، وعند االبتداء تُ"استُِحقَّ"

  .البناء للفاعل

 ، وبعدها ياء ساكنة، وكسر الالم، وفتحها، قرأ شعبة بتشديد الواو:ـِناولَـيـ اَألمِهيلَعو
 ، أو بدل منه، المقابل آلخر، وهو مجرور صفة للذين"أول"، جمع "اَألوِلين" :، هكذا)٢(وفتح النون

  ."يِلوَأ" تثنية "اِنيِلواَأل" :أو بدل من الضمير في عليهم، وقراءة حفص على أن

١٠٩- غُالوِبي: هكذا)٣(قرأ شعبة بكسر الغين حيث وقع في القرآن. أينما وردت ،: "وِبالِغي" ،
  .والضم والكسر لغتان

١١٦- وأمإلــهيني :قرأ شعبة بإسكان ياء اإلضافة، هكذا : "إلــهينوأم وقد سبق ."ي 
  .في األصول

  سورة األنعام

١٦- من رصفْي:هكذا)٤( وكسر الراء، قرأ شعبة بفتح الياء ،: "مِرفْنصعلى البناء " ي ،
 ونائب ، وهو ضمير العذاب، وقراءة حفص على البناء للمفعول، والمفعول محذوف،للفاعل

  ."من"الفاعل ضمير العذاب، والضمير في عنه يعود على 

٢٣- ُثلَم كُ تَمتُنَتْ ِفنهم:مقدم، "تكن"بر ، على أنها خ"فتنتَهم" :، هكذا)٥( قرأ شعبة بنصب التاء 
 "...إال أن قالوا" اسم تكن، و"فتنتُهم" اسمها مؤخر، وقراءة حفص على أن :"اوالُ قَنا َألَِّإ"و

  .خبرها

٢٧- ذِّكَا نُلَوِبب اِتآير نَبكُنَا ووَن:ًنُ" عطفاً على )٦( قرأ شعبة برفع الفعلين معارهكذا"د ،: 
"ذِّكَا نُلَو ب...كُنَ وووقراءة حفص على أن "ن ،"منصوبة بأن مضمرة بعد واو المعية في "نكذب 

  . معطوف عليه"ونكون"ي، وجواب التمنّ

                                                 
 .١٠٠ص:  التيسير في القراءات السبع-١
 .١٠٠ص:  التيسير في القراءات السبع-٢
 .١٠١ص:  التيسير في القراءات السبع-٣
  .٢/٣٢١:  التذكرة في القراءات الثمان-٤
  .٢/٣٢١:  التذكرة في القراءات الثمان-٥
  .٢/٣٢٢:  التذكرة في القراءات الثمان-٦



 ١٢٣

٣٢- تَا لَفََألُِقعون:لَفََأ" :، هكذا)١( قرأ شعبة بياء الغيبةا يلُِقعولمناسبة قوله تعالى"ن ،: َخير 
  .تفات من الغيبة إلى الخطاب، وقراءة حفص على االلنوقُتَّ ينيِذلَِّل

٥٥- ِلتَوتَِبيسس ِبنُلي:هكذا،)٢( قرأ شعبة بياء التذكير : "ِلويِبتَسينِب سعلى أن الفعل "ُلي ،
الزم، مثل استبان الصبح، بمعنى ظهر، وجاز تذكير الفعل؛ ألن الفاعل مؤنث تأنيثاً مجازياً، 

  .اًلَيِب سهوذُِختَّا ي لَِدشْ الرَليِبا سور ينِإو :وعليه قوله تعالى

٦٣- ةًخُوفْي: ةً" :، هكذا)٣(قرأ شعبة بكسر الخاء. أينما وردتوهي لغة فيها"ِخفْي ،.  

٧٦- َأركَى كَواًب، بعد الياء  إذا لم يأِت،"رأى، رآه": أينما وردت، وبصيغها المختلفة، مثل 
  .)٤(الراء والهمزة معاًقرأ شعبة بإمالة فتحة . ساكن 

٧٧- رقَ الْاءمر :قرأ شعبة بإمالة فتحة "رءا"عند الوقف على . أينما وردت بهذه الصيغة 
  .)٥(الراء والهمزة معاً، أما عند الوصل فقرأ شعبة بإمالة فتحة الراء فقط

٧٩- وِهجِذلَّ ِليي:وقد سبق في األصول. قرأ شعبة بإسكان ياء اإلضافة .  

٩٢- ِذنْتُِلوُأر قُ الْمرى:هكذا)٦( قرأ شعبة بياء الغيبة ،: "ِلوِذنْيوالضمير للقرآن، وقراءة "ر ،
  .)(الرسول هو حفص على أن المخاطب 

٩٤- َقَلتَّد يب نَقَطَّعكُم:هكذا)٧( قرأ شعبة برفع النون ،: "بنُكُيعلى أنه توسع في الظرف"م ،، 
 اسم "بين"، أو على أن مكُِني بةَادهشَ: يه مجازاً، كما أضيف إليه في قوله تعالىفأسند الفعل إل

 "بينَكم" لقد تقطع وصلكم، وقراءة حفص على أن :معناهو وإنما معناه الوصل، اً؛ ظرفوليس
، "شركاء" عليه، وهو لفظ  لتقدم ما يدّل؛، والفاعل ضمير يعود على االتصال"تقطع"ظرف لـ

  . االتصال بينكمتقطع: أي

  
                                                 

  .١٠٢ ص:سبع التيسير في القراءات ال-١
 .٢/٣٢٥:  التذكرة في القراءات الثمان-٢
 .١٠٣ ص: التيسير في القراءات السبع-٣
  .١٠٣ص:  التيسير في القراءات السبع-٤
  .١٠٤ص:  التيسير في القراءات السبع-٥
  .٢/٣٢٩:  التذكرة في القراءات الثمان-٦
  .٢/٣٢٩:  التذكرة في القراءات الثمان-٧



 ١٢٤

١٠٩- نََّأذَا ِإها جتْاء: ١(بوجهين قرأ شعبة(:  

، على االستـئناف إخباراً عنهم بعدم اإليمان؛ ألنه طبع "أنها"بكسر همزة قرأ : األول
   .على قلوبهم

  . بفتحها كحفص على أنها بمعنى لعلهاقرأ  :الثاني

١١٤- نََّأهم ٌلنَز:نََّأ" :هكذا ،"أنزل" من )٢( وتخفيف الزاي، قرأ شعبة بإسكان النونٌلهنْزم " ،
  .ف المضع"نزل" بالتشديد من  حفصقراءةو

١١٩- رحع لَمكُيم:على بناء الفعل للمفعول، هكذا)٣( وكسر الراء، قرأ شعبة بضم الحاء ،: 
"مروقراءة حفص على بناء الفعل للفاعل"ح ،.  

١٢٤- يجاُلعلَتَ ِرسه:هكذا)٤( وكسر التاء على الجمع، قرأ شعبة بإثبات ألف بعد الالم ،: 
  .، وقد سبق"ـِتـِهاـالَسِر"

١٢٥- ضقَياً حراًج:ِنف"على وزن  ،)٥( قرأ شعبة بكسر الراءِرجاً" :، هكذا"دوكسر الراء ."ح 
مكسور  بمعنى  ال: والمكسور اسم فاعل، وقيل، المفتوح مصدر:وفتحها بمعنى واحد، وقيل

  .أضيق الضيق

، "يصاعد" :، هكذا)٦( وتخفيف العين، وألف بعدها، قرأ شعبة بتشديد الصاد:دعا يصمنََّأكَو
يتعاطى الصعود ويتكلفه، ثم أدغمت التاء في الصاد تخفيفاً، وقراءة :  أي؛"يتصاعد"وأصلها 

  .صاد ثم أدغمت التاء في ال"صعديت"وأصلها ، ف الصعودتكلّ:  أي؛"تصعد"حفص مضارع 

١٢٨- ويوم يشُحرهم:قرأ شعبة بنون العظمة بدل ،   الموضع الثاني من هذه السورة
 وقراءة حفص بالياء على أن الفاعل ضمير .، على االلتفات"مهرشُح نَمويو" :، هكذا)٧(الياء

  ."ربهم" يعود على "هو"تقديره 
                                                 

  .١٠٦ ص: التيسير في القراءات السبع-١
 .١٠٦ ص: التيسير في القراءات السبع-٢
 .٢/٣٣٣:  التذكرة في القراءات الثمان-٣
  .٢/٣٣٤:  التذكرة في القراءات الثمان-٤
  .١٠٦ ص: التيسير في القراءات السبع-٥
 .١٠٧ ص: التيسير في القراءات السبع-٦
 .١٠٧ ص: التيسير في القراءات السبع-٧



 ١٢٥

١٣٥- َكنَتِِامكُم:هكذا)١( قرأ شعبة بألف بعد النون على الجمع حيث وقع ،: "كُاِتانَكَمعلى "م ،
مر دنياهم جمع أ من  وهي الحالة التي هم عليها، ولما كانوا على أحوال مختلفة؛"مكانة"أنها جمع 

 على القليل والكثير من صنفه من  باإلفراد على أنه مصدر يدّل حفصقراءة و.الختالف األنواع
جمع إال إذا اختلفت أنواعه، فحينئٍذ يشابه ى وال يثنّ جمع وال تثنية، وأصل المصدر أال يغير

  .  فيجوز جمعه،المفعول

١٣٩- ِإون كُينم ةًًتَي:كُتَ" :، هكذا)٢( قرأ شعبة بتاء التأنيثوجاز التذكير والتأنيث في "ن ،
ى الذكر واألنثى من الحيوان، فمن َأنَّثَ  مؤنث مجازي؛ ألنها تقع عل"ميتة"؛ ألن الفاعل "تكن"

  . ومن ذَكَّر فباعتبار المعنى،فباعتبار اللفظ

١٥٢- َذَكَّتورن: ٣( المخاطبتاءال حيث وقع إذا كان بقرأ شعبة بتشديد الذ. أينما وردت( ،
قراءة حفص  و. أدغمت التاء في الذال،"تتذكرون" : وأصلها،"تذكرون" مضارع ،"نتَذَّكَّرو" :هكذا
  .تخفيف الذال على حذف إحدى التاءينب

  سورة األعراف

٣٨- ِكلَوتَا  لَّنلَعمون:والضمير يعود على الطائفة )٤( الموضع الثاني، قرأ شعبة بياء الغيبة ،
  .السائلة، أو عليهما معاً، والقراءة بتاء الخطاب على أن المخاطب هم السائلون

٥٤- ْغشِِيلَ الَّيَلي:غَشِّي" :، هكذا)٥( وتشديد الشين، قرأ شعبة بفتح الغينغشَّى"، مضارع "ي" 
  ."أغشى"ضعف، وقراءة حفص على أنها مضارع الم

٥٧- مٍتي:ٍت" : قرأ شعبة بتخفيف الياء، هكذايالذي يرد فيه نكرة، وهو الموضع األول ،"م 
  .والثاني في سورة فاطر، والتخفيف والتشديد لغتان

٨١- كُنَِّإتُْأتَ لَمونالر اَلج: قرأ شعبة بزيادة همزة مفتوحة قبل المكسورة على سبيل 
  ."مكُنَِّئَأ" :، هكذا)٦(االستفهام

                                                 
 .١٠٧ ص:السبع التيسير في القراءات -١
  .١٠٧ ص: التيسير في القراءات السبع-٢
  .٢/٣٣٦:  التذكرة في القراءات الثمان-٣
  .٢/٣٤٠:  التذكرة في القراءات الثمان-٤
 .١١٠ ص: التيسير في القراءات السبع-٥
  .١١١ ص: التيسير في القراءات السبع-٦



 ١٢٦

١٠٥- ََأفْلِسرِع ميِن بِإي ساِئرَلي:وقد سبق في األصول. قرأ شعبة بإسكان ياء اإلضافة .  

١١٣- ِإَأا لَنَ لَنجاًر:١( بزيادة همزة مفتوحة قبل المكسورة على سبيل االستفهام قرأ شعبة( ،
  ."َأِئن" :هكذا

١١٧- َلْقَتافُ م:على أنه مضارع "تَلَقَّفُ" :، هكذا)٢( وتشديد القاف، قرأ شعبة بفتح الالم ،
ءة  فحذفت إحدى التاءين، وبقيت القاف على تشديدها، وقرا؛"تتلقف"، وأصلها " يتَلَقَّفُ– تَلَقَّفَ"

 وأكله وابتالعه، والمعنى ،، وهو أخذ الشيء بسرعة"يلْقَفُ –لَِقفَ " على أنها مضارع حفص
  . وتبتلع، وتلتهم،تلتقم: على القراءتين

١٢٣- ءتُنْامِه ِبم:،فتكون الكلمة بهمزتين   قرأ شعبة بزيادة همزة مفتوحة على االستفهام
، وهي في القراءتين على االستفهام، وإنما "متُنْءامء" :هكذا ،)٣(محققتين مفتوحتين بعدهما ألف

  .حذفت إحدى الهمزتين في قراءة حفص اعتماداً على قرينة التوبيخ

١٣٧- عِريشُون: هكذا)٤(قرأ شعبة بضم الراء. أينما وردت ،: "يشُعرووهما لغتان"ن ،.  

١٥٠- َاَلقاب ُأن م:هكذا)٥(ميم قرأ شعبة في الموضعين بكسر ال ،: "ابُأن والفتح والكسر "م ،
  .لغتان، والكسر كسر بناء ألجل ياء المتكلم

١٦٤- مِذعةًر:؛ ألنهم هذه معذرةٌ: ، على أنها خبر لمبتدأ محذوف، أي)٦( قرأ شعبة برفع التاء
: ون؟ فقالوالم تعظ: لم يريدوا أن يعتذروا اعتذاراً مستأنفاً من أمر ليسوا عليه، ولكنهم قيل لهم

  .على أنها مفعول ألجلهبالنصب قراءة حفص أما ، )٧(موعظتنا معذرة
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 ١٢٧

١٦٥- بٍسِئي:١( قرأ شعبة بوجهين(:  

  ."فعيل" ؛ على أنه صفة على وزن"بئيس" :كحفص، هكذا: األول

 ؛"ضيغم"، على وزن "بيَئٍس" : وبعدها همزة مفتوحة، هكذا، وبعدها ياء ساكنة،بفتح الباء: الثاني
  ."فيعل"على أنه صفة على وزن 

١٦٩- تَا لَفََألُِقعون:بتاء الخطاب  حفصقراءة لمناسبة سياق اآلية، و)٢(ء الغيبة قرأ شعبة بيا 
  .على االلتفات من الغيبة إلى الخطاب

١٧٠- ِذالَّويني سمنكُو:ِسكُ" :، هكذا)٣( وتخفيف السين، قرأ شعبة بسكون الميمميون" ،
دينهم أو أعمالهم، والباء لآللة، وقراءة : ، وهو متعٍد، والمفعول محذوف تقديره"أمسك"مضارع 

  . بمعنى تمسك"مسك"حفص على أنها مضارع 

١٩٠- كاءشُر:هكذا)٤( وإسكان الراء مع التنوين من غير همز، قرأ شعبة بكسر الشين ،: 
  .ص على أنها جمع شريك، اسم مصدر بمعنى ذا شرك، وقراءة حف"ِشركاً"

  الـسورة األنف

١٧- رمى:وقد سبق في األصول. قرأها شعبة بإمالة األلف .  

١٨- ِهودِِمكَي ن:على أنه اسم )٥( وتنوين النون، وتخفيف الهاء، قرأ شعبة بسكون الواو ،
فص على أنها اسم ، وقراءة ح"ديموِهن كَ" : بالنصب مفعول به، هكذا" كيد"، و"أوهن"فاعل من 

  . بالخفض على اإلضافة"كيد"فاعل، وحذف التنوين لإلضافة، و

١٩- َأواَهللان م الْع ِنِمْؤمين:هكذا)٦( قرأ شعبة بكسر الهمزة ،: "ِإوعلى االستئناف، " اَهللان ،
  . اهللاوألن: وقراءة حفص على تقدير الالم، أي
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 ١٢٨

٤٢- منح يع نب ٍةنَي:هكذا)١(فة مفتوحة والثانية مخفّ، شعبة بياءين األولى مكسورة قرأ ،: 
"ـِيين يه ياء أو ياء واحدة مشددة لغتان مشهورتان في كل ما كان آخر،، والقراءة بياءين"من ح

  ."ـِيـيح" :عل الماضي أوالهما مكسورة، نحومن الف

٥٩- ا لَويحسبِذ الَّنيفَ كَنرااوقُوبس :هكذا)٢(رأ شعبة بتاء الخطاب ق ،: "ا تَلَوحسبن" ،
والمخاطب النبي) (،بياء  مفعول ثان، وقراءة حفص"سبقوا" مفعول أول، و"الذين كفروا" و 

وحذف للتكرار، أنفسهم، :  فاعل، والمفعول األول محذوف تقديره"الذين كفروا" :على أنالغيبة؛ 
؛ أي ال يحسبن أولئك الكافرون أنفسهم سابقين؛ أي  في محل نصب مفعول ثان"سبقوا" جملة و

  .)٣(مفلتين من أن يظفر بهم

٦١- لِلِملْس: لِْل" :، هكذا)٤(قرأ شعبة بكسر السين. أينما وردتوفتح السين وكسرها "ِملس ،
  .لغتان

  وبةسورة التّ

٢٤- ِشيعرتُوكُم:هكذا)٥( قرأ شعبة بألف بعد الراء على الجمع ،: "شِِوعياتُكُرألن لكل ؛"م 
  . عشيرة كل منكم بمعنىعلى اإلفرادقراءة حفص منهم عشيرة، و

٣٧- يِهلُّ ِبض:ِضلُّ" :، هكذا)٦( وكسر الضاد، قرأ شعبة بفتح الياءلَّ"، مضارع "يالذين " و"ض

  .عل نائب فا"الذين كفروا"، و"أضل" حفص على البناء للمفعول، مضارع  فاعل، وقراءة"كفروا

٨٣- ِعمَأي باًد -ِع م يعداًو:وقد سبق في األصول. قرأ شعبة بإسكان ياء اإلضافة فيهما .  

١٠٣- ِإلَنوتَ صك:هكذا)٧( وكسر التاء هنا، قرأ شعبة بالجمع ،: "لَواصِتك".  
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 ١٢٩

١٠٦- رموجن:هكذا)١( قرأ شعبة بزيادة همزة مضمومة بعد الجيم ،: "جرإحدى "ُئونم ،
  .لغتين فيها

١٠٩- جٍفر:ٍف" :، هكذا)٢( قرأ شعبة بإسكان الراءرإحدى لغتين فيها،"ج .  

  .)٣( قرأها شعبة بإمالة األلف:اٍرهو

١١٠- ا َألَِّإتَ نقَطَّع:هكذا)٤( قرأ شعبة بضم التاء ،: "على البناء للمفعول، مضارع ،"تُقَطَّع 
 :  وأصلها"تقطع"ارع ب فاعل، وقراءة حفص على البناء للفاعل مض نائ"قلوبهم"، و"قطَّع"
  . فاعل"قلوبهم" حذفت منه إحدى التاءين، و"تتقطع"

١١٧- َكاد ِزيلُ قُغُيوب:ضمير الشأن، "كاد"، واسم "تزيغ" :، هكذا)٥( قرأ شعبة بتاء التأنيث 
  .ن الفاعل مؤنث مجازي التأنيث؛ أل خبر كاد، وجاز تذكير الفعل وتأنيثه"تزيغ قلوب"وجملة 

  سورة يونس 

١- َالر: ٦(، إمالة كبرى)را(قرأ شعبة بإمالة ألف . أينما وردت(.  

٥- ُل الْ يفَصاِتآي:    ُل" :، هكذا )٧( قرأ شعبة بنون العظمةار اهللا تعالى عـن     ، على لفظ إخب   "نُفَص
  .لسياق بالياء على الغيبة جرياً على ا حفصقراءةنفسه بفعله، و

١٦- ا َألَودكُـاـرِه ِبم: شعبةقرأ . "أدراكم، أدراك": أينما وردت، وبصيغها المختلفة، مثل  
  .)٨(بإمالة األلف

٢٣- اتَمالْع حاِةينْ الداي:هكذا)٩( العينضم قرأ شعبة ب ،: "أي"بغيكم"، على أنه خبر "متاع ، :
   . ثم يشقى ببغيه قليل المدةاًبغى بعضكم على بعض انتفاع
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 ١٣٠

٣٥- َأمِها  لَّنييد:يِِ" :، هكذا)١( قرأ شعبة بكسر الياء والهاءيالهاء ، ووجه كسر "ِهد
 والهاء قبلها ،، فلما سكنت التاء ألجل اإلدغام"يهتَدي" : ألن أصلها؛التخلص من التقاء الساكنين

  .ء إتباع حركتها للهاء كسرت الهاء للتخلص من الساكنين، ووجه كسر اليا،ساكنة

٤٥- ويوم يشُحرهَأ كَملَّن م:نَ" :، هكذا)٢( قرأ شعبة بنون العظمة بدل الياءشُحرهعلى "م 
  .االلتفات، وقراءة حفص بالياء على الغيب، والفاعل ضمير يعود على اهللا تعالى

٧٢- َأِرجالَّ ِإي: فة حيث جاءت في القرآن الكريم، قرأ شعبة بسكون ياء اإلضا. أينما وردت
  .وقد سبق ذكر مواضع ورودها في األصول

١٠٠- ويجالرِِّّ ُلع جس:     هكـذا  )٣( الفعل بدالً من الياء    ي قرأ شعبة بنون العظمة ف ،: "نَوـ ج ُلع 

الرجمناسبة لقوله تعالى،"س  :َلمنُا آمنَفْشَا كَونْا عهم.  

١٠٣- ُالْنْجِِن ِنِمْؤمين:هكذا)٤( وتشديد الجيم، قرأ شعبة بفتح النون الثانية ،: "مضارع "نُنَج ،
وصالً فيها ، والقراء متفقون على حذف الياء "أنجى"، وقراءة حفص على أنها مضارع "نَجى"

  .ووقفاً

  سورة هود 

٢٨- َفمعتْ علَيكُيم:تْ" :، هكذا)٥( وتخفيف الميم، قرأ شعبة بفتح العينِميفَع" ،للفاعل، بناء 
عماها اهللا :  أي خفيت البينة عليكم، وقراءة حفص على البناء للمفعول، أي؛وهو ضمير البينة

  .عليكم

٤٠- ِملٍّ كُنز وجنَ اثِْنيِني: إلى تها على إضاف"كلِّ" :، هكذا)٦( من غير تنوين"كّل" قرأ شعبة 
 ؛محله النصب على الحال من المفعول :"ِنيجو زلِّ كُنِم" و."اسلك" مفعول "اثنين"، و"زوجين"

  .صب حاالًم عليها نُدألنه كان صفة للنكرة ، فلما قُ

                                                 
 .٢/٣٦٥:  التذكرة في القراءات الثمان-١
 .٢/٣٦٥:  التذكرة في القراءات الثمان-٢
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 ١٣١

٤١- مِرجاــياه:راها" :، هكذا)١( وفتح الراء من غير إمالة، قرأ شعبة بضم الميمجم" ،
  . الثالثي"جرى" الرباعي، وقراءة حفص مصدر "أجرى"مصدر 

٦٨- ا ِإلََأثَن موفَ كَاْدراو:  ،ثَ"قرأ شعبة أينما وردتموبتنوين الدال مصروفاً، هكذا"اْد  :
 وقراءة حفص بغير تنوين على أنه ممنوع ، ووقف عليها باأللف،، على أنها اسم للحي"ثموداً"

  .)٢(القبيلة، ويقف على الدال بال ألفوأراد بها من الصرف للعلمية والتأنيث، 

٧١- ِمونو ِإاِءر سـاـحقَ يقُعوب َتْالَ ق: قرأ شعبة برفع الباء من "يقُعوعلى أنه )٣("ب ،
 عليه الكالم،  على أنه مفعول لفعل محذوف دّل حفصقراءةومبتدأ مؤخر، والظرف قبله خبره، 

  .وهبنا لها يعقوب من وراء إسحاق: أي

٨٧- َألَصتُاوك: َأ" :، هكذا)٤(مع رفع التاء قرأ شعبة بالجمعلَصوووجه ذلك أن الدعاء ،"اتُك 
 : المراد بها الجنس، وقيل باإلفراد أن حفصقراءةجناسه وأنواعه فجمع لذلك، ووجه تختلف أ

  .الصالة معناها الدعاء، والدعاء صنف واحد، وهو مصدر، والمصدر يقع للقليل والكثير بلفظه

٩٣- َكنَتِِامكُم:وقد سبق توجيهها. لنون على الجمعة بألف بعد ا قرأ شعب.  

١٠٨- سواِعد:وا" :، هكذا)٥( قرأ شعبة بفتح السين على البناء للفاعلِعدحفصقراءة، و"س  
  .على البناء للمفعول

١١١- ِإواالً لَّ كُنـم:هكذا)٦( قرأ شعبة بتخفيف النون ،: "كُِإو االً لَّنـم"  على أن"نافية،  "إن
:  عاملة، والمعنى"إن"، وقراءة حفص على أن "ليوفينهم" منصوبة بفعل يفسره "إال" بمعنى "الم"و

  .وإن كالً من المؤمنين والكافرين لـما ينالوا جزاء أعمالهم، وسيوفيهم ربك جزاءها في اآلخرة 

١٢٣- لَِإوِهي جرالْي َأعملُّ كُره:هكذا)٧( وكسر الجيم على البناء للفاعل، قرأ شعبة بفتح الياء ،: 
"لَِإوالِْهي ِجعرَأ يملُّ كُرعلى البناء للمفعول حفصقراءة، و"ه .  
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 ١٣٢

ا  لَنيِذلَّ لِّْلقُو: ، مناسبة لقوله تعالى"نولُمعا يمع" :، هكذا)١( بالياءقرأ شعبة :نولُمع تَامعو

نُِمْؤيونبالتاء لمناسبة قوله تعالى حفصقراءة، و  :ِظتَانْورا و... .  

  سورة يوسف 

٥- َـ    .إحدى لغتين فيها ،"يــبنَـي" :، هكذا)٢( قرأ شعبة بكسر الياء المشددة:ييــبن

٤٧- باًَأد:إحدى لغتين في المصدر)٣( قرأ شعبة بإسكان الهمزة ،.  

٦٢- انِِ ِلِفتْاَلقَوِهي:فتى"، جمع قلة لـ)٤( وتاء مكسورة بعد الياء،حذف األلف قرأ شعبة ب" ،
ـِه" :هكذا ـْيت ـِت   .، وقراءة حفص جمع كثرة لفتى"ِلف

٦٤- َخيافِِ راًظَح:وإسكان الفاء على أنه ،)٥( وحذف األلف التي بعدها، قرأ شعبة بكسر الحاء 
  .، وقراءة حفص على أنه تمييز أو حال"ِحـفْظَـاً" :تمييز، هكذا

١٠٩- ُنِحيلَ ِإوِهيم:ى" :، هكذا)٦( وألف بعدها، وفتح الحاء، قرأ شعبة بالياءحوي" ،بناء 
 نائب فاعل، وقراءة حفص على البناء للفاعل، وهو ضمير "إليهم"للمفعول، والجار والمجرور 

  ."نوحي" متعلق بـ "إليهم"الى، ويعود على اهللا تع

دــعسورة الر  

٣- غْشِِيي: غَشِّي" : وتشديد الشين، هكذا،قرأ شعبة بفتح الغينوقد سبق"ي ،.  

٤- وزرعِخنَ ونْ ِصٌلياونغَ وينْ ِصراٍنو:من "، عطفاً على )٧( قرأ شعبة بخفض األربعة

ع وزر"، وقراءة حفص برفع األربعة، أما " ِصنْواٍنِريغَاٍن وونٍْل ِصيِخنٍَع ورزو" :، هكذا"أعناب

  ."صنوان" عطفاً على "غير"، ورفع "نخيل" نعتاً لـ"صنوان"، ورفع "قطع" فعطفاً على "ونخيل

                                                 
 .١٢٦ ص: التيسير في القراءات السبع-١
  .١٢٧ص:  التيسير في القراءات السبع-٢
  .٢/٣٨٠:  التذكرة في القراءات الثمان-٣
  .٢/٣٨١:  التذكرة في القراءات الثمان-٤
 .١٢٩ص:  التيسير في القراءات السبع-٥
  .١٣٠ ص: التيسير في القراءات السبع-٦
  .٢/٣٨٦:  التذكرة في القراءات الثمان-٧



 ١٣٣

١٦- تَ ْلهِوتَسلُ الظُّياتُمالنُّ وور:يستوي" :، هكذا)١( قرأ شعبة بياء التذكير في الفعل" ،
  . مؤنث غير حقيقي"الظلمات"وجاز التذكير والتأنيث في الفعل؛ ألن الفاعل 

١٧- ِموا ميِقودون:تُ" :، هكذا)٢( قرأ شعبة بالتاء على الخطابِقودووالمخاطب ،"ن 
  .اءكَر شُا ِهللاولُع جمَأ:  بياء الغيب مناسبة لقوله تعالى حفصقراءةالمشركون، و

  سورة إبراهيم 

٢٢- وا كَمِلان يلَ عكُيم:قرأ شعبة بإسكان ياء اإلضافة، هكذا : "ا كَمِلان وقد سبق في ."ي 
  .األصول

  رــجسورة الِح

١- َالر: وقد سبق في االصول."را" قرأ شعبة بإمالة ألف .  

٨- ا مُل الْنُنَزةَكَاِئلَم:وفتح النون الثانية والزاي، ،)٣( قرأ شعبة بالتاء بدل النون مضمومة 
 بالرفع نائب فاعل، وقراءة حفص على البناء للفاعل، "ةُكَاِئلَمالْ" مبنياً للمفعول، و"تُنَـزُل" :هكذا
  . بالنصب مفعول به"المالئكةَ"و

٦٠- َقنَدنَّا ِإراه:نا" :، هكذا)٤( قرأ شعبة بتخفيف الدال، أي بفتحهاروالتخفيف والتشديد "قَد ،
  .لغتان بمعنى التقدير

  لـحسورة النّ

١١- تُنْبِِي :وقراءة حفص بالياء "نُنِْبتُ": ، هكذا)٥(دالً من الياءقرأ شعبة بنون العظمة ب ،
    .هو الذي أنزل: لمناسبة قوله تعالى

١٢- الشَّومو قَالْسمو النُّرجومم خَّستٌار:هكذا)٦( قرأ شعبة بنصب األسماء األربعة ،: 
"الشَّومو قَالْسمو النُّرجوم مخَّسالليل" على "س والقمر والنجومالشم"، على عطف "اٍتر" ،

                                                 
  .١٣٣ص:  التيسير في القراءات السبع-١
  .١٣٣ص:  التيسير في القراءات السبع-٢
  .٢/٣٩٥ : التذكرة في القراءات الثمان-٣
  .٢/٣٩٦:  التذكرة في القراءات الثمان-٤
  .١٣٧ص:  التيسير في القراءات السبع-٥
  .١٣٧ ص: التيسير في القراءات السبع-٦



 ١٣٤

 على "الشمس والقمر"، وقراءة حفص على عطف "سخر" حال مؤكدة للعامل وهو "مسخرات"و
  . على االبتداء والخبر"والنجوم مسخراتٌ" وتكون، "سخر"معمول 

٤٣- ِِحنُولَ ِإيِهيم:ى" : وألف بعدها، هكذا، وفتح الحاء، قرأ شعبة بالياءوحبق، وقد س"ي.  

٦٦- ُنكُمِقيس:هكذا)١( قرأ شعبة بالنون المفتوحة ،: "ِقيكُنَسومنه قوله "سقى"، مضارع "م ،
 : ، ومنه قوله تعالى"أسقى" وقراءة حفص على أنه مضارع .وسقاهم ربهم: تعالى
ََأفقَساكُنَيموه.  

٧١- يجحدون:تَ" :، هكذا)٢( قرأ شعبة بتاء الخطابجحدومناسبة لقوله تعالى"ن ، :اُهللاو 

 نيِذا الَّمفَ: ، والقراءة بياء الغيب مناسبة لقوله تعالىِقز الري ِفٍضع بىلَ عمكُضع بَلضفَ

  . اولُضفُ

  سورة اإلسراء

٧- وساِليوءو جوكُهم:ِل" :، هكذا)٣( قرأ شعبة بالياء وفتح الهمزةيسوعلى أن الفعل مسند ، "ء
إلى ضمير الوعد، بمعنى الموعود، وهو العذاب، واإلسناد مجازي، أو هو التفات عن التكلم إلى 
الغيبة، والفاعل ضمير يعود على اهللا تعالى، وقراءة حفص على أن الفعل مسند إلى واو الجماعة 

  .والعائد على العباد المبعوثين عليهم

٢٣- فٍُّأ:وهي لغة فيها"ُأفِّ" :، هكذا)٤(فاء من غير تنوين قرأ شعبة بكسر ال ،.  

٣٥- طَاِسقِِالِْبس: هكذا ،)٥(قرأ شعبة بضم القاف. أينما وردت: "وهي لغة "اِسطَبالقُس ،
  .الحجازيين

٤٢- َكا مقُيلُوون:كَ" :، هكذا)٦( قرأ شعبة بتاء الخطابقُا تَملُوومراعاة لحكاية ما يقوله "ن ،
  . ... مهديِزا يمو: ل لهم، والقراءة بياء الغيب لمناسبة قوله تعالىالرسو

                                                 
 .٢/٤٠١:  التذكرة في القراءات الثمان-١
  .٢/٤٠١:  التذكرة في القراءات الثمان-٢
  .٢/٤٠٤:  التذكرة في القراءات الثمان-٣
  .١٣٩ص: لسبع التيسير في القراءات ا-٤
  .١٤٠ ص: التيسير في القراءات السبع-٥
  .١٤٠ ص: التيسير في القراءات السبع-٦



 ١٣٥

٤٤- ُتبِِّّسلَح ه:هكذا)١( قرأ شعبة بياء التذكير ،: "يسبلَح مؤنث "السمـوات"؛ ألن الفاعل "ه 
  .غير حقيقي، فيجوز تذكير الفعل معه أو تأنيثه

٦٤- رلَِِجوك:هكذا)٢(جيم قرأ شعبة بإسكان ال ،: "ِلكجرراجل"، على أنها اسم جمع لـ"و"، 
كصاِحب وصحب، وراكب وركْب، وقراءة حفص على أنها صفة مشبهة بمعنى راجل، ضد 

  .راكب

٧٢- َأعمى:٣( معاً قرأ شعبة بإمالة األلف(.  

٧٦- ِِـاـلَخفَك:ذا، هك)٤( مع إسكان الالم من غير ألف، قرأ شعبة بفتح الخاء: "خَلْفَك" ،
  .بعد خروجك: إحدى لغتين فيها بمعنى

٨٣- ََأنى:٥( قرأ شعبة بإمالة فتحة الهمزة(.  

  سورة الكهف

١- ِعواًج  َقياًم: ٦( سكتبدون قرأ شعبة(.   

٢- ِمن نْهلَد:ووصلها بياء في ، وكسر النون والهاء، قرأ شعبة بإسكان الدال مع إشمامها 
 بل معها ؛وال يكون اإلشمام بعد الدال: قال الجعبري.  وذلك للتخفيف؛"لَدِنِهي" :كذاه، )٧(اللفظ

  . وسكنت تخفيفاً،تنبيهاً على أن أصلها الضم

١٩- ِرِبوِقكُم:والكسر على األصل)٨( قرأ شعبة بإسكان الراء للتخفيف ،.  

٥٣- وَأرالْى مِرجمون:مال تُاء فقط، أما إذا وقف عليها ف الر قرأ شعبة عند الوصل بإمالة
  . وقد سبق في األصول.الراء والهمزة معاً

                                                 
 .٢/٤٠٦:  التذكرة في القراءات الثمان-١
  .٢/٤٠٦:  التذكرة في القراءات الثمان-٢
 .٢/٤٠٧:  التذكرة في القراءات الثمان-٣
 .١٤١ص:  التيسير في القراءات السبع-٤
  .١٤١ ص: السبع التيسير في القراءات-٥
 .١٤٢ ص: التيسير في القراءات السبع-٦
 .١٤٢ ص: التيسير في القراءات السبع-٧
 .٢/٤١٣:  التذكرة في القراءات الثمان-٨



 ١٣٦

٥٩- هِلِلمِكِهم:لَِكهم" :، هكذا)١( قرأ شعبة بفتح الميم والالم التي بعد الهاءهمصدر "لـم ،
 الثالثي "هلَك"فص على أنها مصدر ميمي سماعي من  الثالثي، ورواية ح"هلَك"ميمي قياسي من 

  .وجعلنا لهالكهم موعداً: لقراءتينيضاً، والمعنى على اأ

٦٣- نَْأاِنسيه:هاء مناسبة الياء ، ووجه كسر ال)٢( قرأ شـعبة بكسـر الهاء من غير صلة
 ألنها مبنية على ؛ير صلة على األصل في هاء الكناية بضم الهاء من غ حفصقراءةالتي قبلها، و

الذي صار بدالً من الهاء، " أن"، وهو في صلة "أذكره" بـ، ولما رأي أن الهاء المتصلةالضم
  .)٣(وفّق بين الحركتين في الهاء

٦٧- معيص باًر: وقد سبق .وقفاً ووصالً شعبة بإسكان ياء اإلضافة فيها قرأ. أينما وردت 
  .في األصول

٧٤- ُكْناًر:إحدى لغتين فيها)٤( قرأ شعبة بضم الكاف ،.  

٧٦- ِمننِّ لَدي: بحيث يكون الضم مقارناً )٥(قرأ شعبة بإسكان الدال مع إشمامها الضم ،
  ."لَدِني" :هكذا  وتخفيف النون،،لإلسكان

٨٦- ِفيع مِِ ٍنيَئٍةح:قرأ شعبة بألف بعد الحاء ،هكذا)٦( مفتوحةً وإبدال الهمزة ياء ،: 
:  حفص على أنها صفة مشبهة، يقالة، وروايةحار: ، أي"يحمي – يحم"، اسم فاعل من "حامية"

  . وهو الطين األسود؛ إذا كان فيها الحمأ،حمئت البئر تحمأ حمأ، فهي حمئة

٨٨- َلَفهج ازالْء حنَسى:لَفَ" :، هكذا)٧( قرأ شعبة بالرفع من غير تنوينهج الْز اءحنَسى" ،
 مضاف إليه، ورواية حفص على "الحسنى"على أنه مبتدأ مؤخر خبره الجار والمجرور قبله، و

  .أنه مصدر في موضع الحال

                                                 
  .٢/٤١٥:  التذكرة في القراءات الثمان-١
  .٢/٤١٦:  التذكرة في القراءات الثمان-٢
  .١/٨٥:  للنحاسإعراب القرآن   -٣
 .١٤٤ص: لسبع التيسير في القراءات ا-٤
  .١٤٥ ص: التيسير في القراءات السبع-٥
  .٢/٤١٨:  التذكرة في القراءات الثمان-٦
  .٢/٤١٨:  التذكرة في القراءات الثمان-٧



 ١٣٧

٩٣- بيالن ِنسيد: اً: (أينما وردت، وبصيغها المختلفة، مثلدين، سدقرأ شعبة بضم ). الس
  . والضم إحدى لغتين فيها."السدِّين": هكذا، )١(السين

٩٦،٩٥- رداً ماتُ ءِنوي:على أن  ،)٢(وهمزة ساكنة بعده وصالً ، قرأ شعبة بكسر التنوين
 وابتدأ "ردماً"فإن وقف على .  جيئوني:  بمعنى المجيء، أي"أتى" فعل أمر من الثالثي "ائتوني"

 ويبدل الهمزة الساكنة بعدها ياء، ورواية حفص ، فإنه يبتدئ بهمزة وصل مكسورة،"ائتوني"بـ
  .عطوني  بمعنى أ"ءاتى" فعل أمر من الرباعي "ءاتوني"على أن 

٩٦- الدفَصِني:فَ" :، هكذا)٣( وسكون الدال، قرأ شعبة بضم الصاددالصوهي لغة فيها"ِني ،.  

فعل ) ائتوني(، على أن )٤( قرأ شعبة بخلف عنه بهمزة ساكنة بعد الالم وصالً:يِنوتُاء اَلقَو
 بهمزة وصل مكسورة ويبدل فإنه يبتدأ) ائتوني(وابتدأ بـ ) قال(أمر من الثالثي، فإن وقف على 

الهمزة الساكنة بعدها ياء، والوجه الثاني لشعبة هو القراءة بهمزة قطع مفتوحة وبعدها ألف 
  .بمعنى أعطى) ءاتى(فعل أمر من الرباعي ) ءاتوني(وصالً ووقفاً كحفص، على أن 

  عليها السالمسورة مريم 

١- َكهيعص: ٥("يا" و"ها" قرأ شعبة بإمالة ألف(.  

٨- ِِاًتِِعي:وضم العين وكسرها لغتان فيها.)٦( قرأ شعبة بضم العين .  

٢٣- ِِتُّم: وقد سبق. وضم الميم وكسرها لغتان فيها.قرأ شعبة بضم الميم. أينما وردت .  

  .، إحدى لغتين فيها"ِنسياً ":، هكذا)٧( قرأ شعبة بكسر النون:اًسي نَتُنْكُوو

٢٤- ِِتِِمتَح ناه: تَها" :، هكذا)٨("تحتها" تاء فتح و،"من" قرأ شعبة بفتح ميمتَح نعلى أن "م ،
، أو ) ( سيدنا عيسى:"من" ظرف مكان، والمراد بـ"تحت" و،"نادى" اسم موصول فاعل "من"

                                                 
 .٢/٤١٨:  التذكرة في القراءات الثمان-١
  .١٤٦ص:  التيسير في القراءات السبع-٢
 .١٤٦ص:  التيسير في القراءات السبع-٣
  .١٤٦ ص: السبع التيسير في القراءات-٤
  .١٤٧ ص: التيسير في القراءات السبع-٥
 .٢/٤٢٣:  التذكرة في القراءات الثمان-٦
 .٢/٤٢٤:  التذكرة في القراءات الثمان-٧
 .٢/٤٢٥:  التذكرة في القراءات الثمان-٨



 ١٣٨

ا، ومن موضع والدته، وإذا تحت ثيابه:  أي"تحتها" كان معنى "عيسى"، فإذا كان لـ) (الملك
 حرف "من" وأسفل منها، وقراءة حفص على أن ،دونها:  أي"تحتها"كان معنى  "جبريل"كان لـ
 المعلوم من ،)( ضمير يعود على سيدنا عيسى "ناداها" مجرور بها، وفاعل "تحتها"جر، و

  .) (المقام، أو الملك

٢٥- ُتسلَاِقطْ عِكي:اقَطْ" :، هكذا)١( وفتح القاف، وتشديد السين، قرأ شعبة بالتاء المفتوحةتَس" ،
 في السين فصارت "تتساقط" أدغمت التاء الثانية في المضارع ،"تَساقَطَ"على أنه مضارع 

 أنه مضارع  وقراءة حفص على. تمييز"رطباً"والفاعل ضمير يعود على النخلة، و، "تَساقَط"
  .، والفاعل ضمير يعود على النخلة، ورطباً مفعول به"ساقط"

٦٠- الْي نخُلُودةَنَّج:وفتح الخاء، هكذا، قرأ شعبة بضم الياء : "خَلُوديعلى البناء "ن ،
  .للمفعول، وقد سبق

٦٨- ِجاًِثي: قرأ شعبة بضم الجيم، هكذا. أينما وردت: "ِثيوقد سبق.، إحدى لغتين فيها"اًج .  

٦٩- ِِاًعِتي:د سبق وق. وضم العين وكسرها لغتان فيها. قرأ شعبة بضم العين.  

٧٠- ِِياًلَِِّص:قرأ شعبة بضم الصاد، هكذا : "ِليوقد سبق.، إحدى لغتين فيها"اًص .  

٩٠- تَفَطَّينر:نْفَطِِ" :، هكذا)٢( مع كسر الطاء مخففة، قرأ شعبة بنون ساكنة بعد الياءينر" ،
  .، بمعنى تشقق"تفطَّر"راءة حفص على أنه مضارع  وق. بمعنى انشق"انفطر"على أنه مضارع 

  ه ــسورة ط

١- َطه: ٣("ها" و"طا" قرأ شعبة بإمالة ألف(.  

١٨- ِفِلو يياه:وقد سبق في األصول. قرأ شعبة بإسكان ياء اإلضافة .  

٥٨- انَكَماً سىو: ٤( عند الوقف"سوى" شعبة بإمالة قرأ(.  

                                                 
  .٢/٤٢٥:  التذكرة في القراءات الثمان-١
  .٢/٤٢٧:  التذكرة في القراءات الثمان-٢
 .١٥٠ ص:قراءات السبع ال التيسير في-٣
  .١٥١ ص: التيسير في القراءات السبع-٤



 ١٣٩

٦١- َفيِحتَكُمس:كذا، ه)١( قرأ شعبة بفتح الياء والحاء: "تَكُمحسبمعنى "سحته"، مضارع "فَي 
 بمعنى استأصله، وهي "أسحته" ورواية حفص على أنه مضارع . وهي لغة الحجازيين؛استأصله

  .لغة نجد وتميم

٦٣- َالُقا ِإوناِنذَ ه:هذان" : باأللف، هكذا"هذان"، و)٢(ون قرأ شعبة بتشديد الن على أن "إن ،
.  اسمها، جاء على لغة من يلزم المثنى األلف في األحوال الثالثة"نهذا" هي الناصبة، و"إن"

 الخبر، والالم "لساحران" مبتدأ، و"هذان" مخففة من الثقيلة مهملة، و"إن"ورواية حفص على أن 
  . المخففة والنافية"إن"هي الفارقة بين 

٦٩- َفْلْقَت:وجزمت "تَلَقَّفْ" :هكذا، )٣( الفاءتسكين و، وتشديد القاف، قرأ شعبة بفتح الالم ،
  .الفاء لوقوعها في جواب األمر، وقد سبق

٧١- َاَلق اءتُنْملَم ه:وقد سبق)٤( وألف بعدهما، قرأ شعبة بهمزتين محققتين على االستفهام ،.  

٨٧- مالْنَح:لْنَا" :، هكذا)٥( والميم مخففة، قرأ شعبة بفتح الحاءمثالثي ، على أنه فعل ماٍض"ح 
 وفي رواية حفص على أنه فعل . فاعل"نا"، و"أوزاراً" لواحد وهو  متعدٍّ، مبني للمعلوم،مجرد
  ."أوزاراً" : وهي نائب فاعل، والثاني"نا" : األول؛ الثنين متعدٍّ، للمجهول مبني"حمل" من ماٍض

٩٤- َـ   . في األصول قرأ شعبة بكسر الميم، وقد سبق:موُئنَبي

١١٩- نََّأوُؤا لَكا تَظْم:عطفاً على قوله تعالى"كوإنّ" :، هكذا)٦( قرأ شعبة بكسر الهمزة ، :
ِإلَن ا تَلَّ َأكجوع. وما "أن" وقراءة حفص بفتح الهمزة على أنه عطف على المصدر من 

  . وعدم الظمأ، وهو من عطف المفردات، وعدم العري،إن لك عدم الجوع: بعدها، وتقدير الكالم

  

                                                 
  .١٥١ ص: التيسير في القراءات السبع-١
 .٢/٤٣٢:  التذكرة في القراءات الثمان-٢
  .٢/٤٣٢:  التذكرة في القراءات الثمان-٣
 .٢/٤٣٢:  التذكرة في القراءات الثمان-٤
 .١٥٣ ص: التيسير في القراءات السبع-٥
  .١٥٣ ص:القراءات السبع التيسير في -٦



 ١٤٠

١٣٠- َللَّعىتَ كضر:ى" :، هكذا)١( شعبة بضم التاءأ قرضمضارع مبني للمجهول من "تُر ،
 ص على أنه مضارع مبني للمعلوم من وفي رواية حف.، ونائب الفاعل ضمير المخاطب"أرضى"
  . الثالثي، والفاعل ضمير المخاطب"رضي"

١٣٣- َألَو ِهِتْأتَ مم:كذاه ،)٢( قرأ شعبة بياء التذكير: "ِهِتْأيوجاز تذكير الفعل وتأنيثه؛ ألن "م ،
  .الفاعل مؤنث غير حقيقي

  سورة األنبياء 

٤- َاَلقر بيي لَعم:على "قُْل" :، هكذا)٣( وسكون الالم من غير ألف، قرأ شعبة بضم القاف ،
 . ليجيب الطاعنين بذلك؛)( لنبيه -عز وجل-أنه فعل أمر من اهللا 

٢٤- نمِع مي:ًوقد سبق في األصول. قرأ شعبة بإسكان ياء اإلضافة وصالً ووقفا .  

٢٥- ِِحإليهينُو :ى" :، هكذا)٤( وألف بعدها، وفتح الحاء، قرأ شعبة بالياءحوي" ،للمفعول، بناء 
  . وما دخلت عليه في تأويل مصدر نائب فاعل"أن"و

٦٧- كُ لَفٍُّأم:تنوين، وقد سبق قرأ شعبة بكسر الفاء من غير .  

٨٠- تُِلِصنَكُمح:نُِل" :، هكذا)٥( قرأ شعبة بالنونكُنَِصحعلى أن الفعل مسند إلى ضمير"م ، 
 وفي رواية .، وهو إسناد حقيقيمكُ لٍَسوب لَةَعنْ صاهنَملَّعو: العظمة، مناسبة لقوله تعالى

، وإسناد الفعل إلى الصنعة إسناد حفص على أنه مضارع مسند إلى ضمير الصنعة، وهي مؤنث
  .مجازي من إسناد الفعل إلى سببه

٨٨- ـجِِْننُـالْي ِنؤِممين:هكذا)٦( وجيم مشددة، قرأ شعبة بنون واحدة ،: "يالْنُج ِنِمْؤمين" ،
 حذفت نونه الثانية الجتماع المثلين، كما حذفت التاء ،"ننجي" :، وأصله"نجى"على أنه مضارع 

 بنون واحدة موافقة لرسم المصحف، وهو مسند لضمير  شعبةقراءة، و"تظاهرون"ثانية في لا

                                                 
  .١٥٣ ص: التيسير في القراءات السبع-١
  .٢/٤٣٦:  التذكرة في القراءات الثمان-٢
  .٢/٤٣٩:  التذكرة في القراءات الثمان-٣
 .١٥٤ ص: التيسير في القراءات السبع-٤
 .١٥٥ ص: التيسير في القراءات السبع-٥
  .٢/٤٤١:  التذكرة في القراءات الثمان-٦



 ١٤١

 مسند ،"أنجى" وفي رواية حفص على أنه مضارع .ها لَنَبجتَاسفَ:  مناسبة لقوله تعالى،العظمة
  . ألنها مخفاة؛إلى ضمير العظمة أيضاً، وحذفت منه النون الثانية رسماً

٩٥- اورحم:هكذا)١( وسكون الراء من غير ألف،أ شعبة بكسر الحاء قر ،: "موِحر". 
هذا ِحرم وحرام، كما يقال فيما أبيح : والقراءتان لغتان في وصف الفعل الذي وجب تركه، يقال

  .هذا ِحلٌّ وحالل: فعله

١٠٤- ِبكُتُلِْل:اِبِكتَلِْل" :، هكذا)٢( وإثبات ألف بعدها، وفتح التاء، قرأ شعبة بكسر الكاف" ،
  .على اإلفراد

١١٢- َاَلقبِّ ركُ احم:قُْل" :، هكذا)٣( وإسكان الالم، وحذف األلف، قرأ شعبة بضم القاف" ،
 وفي رواية حفص . ليجيب به المعرضين عن دعوته؛)(على أنه فعل أمر من اهللا تعالى لنبيه 

للمعرضين عن ) (ه الرسول  عما قالاًإخبار) ( مسند إلى ضمير الرسول على أنه فعل ماٍض
  .دعوته

ــسورة الحج  

٢٣- اًَؤلُْؤلُو: قرأها شعبة ). اللؤلؤ، لؤلؤ، لؤلؤاً،: (أينما وردت، وبصيغها المختلفة، مثل
وقد سبقت )٤(الً ووقفاًية وصحيث وقعت في القرآن الكريم بإبدال الهمزة األولى واواً ساكنة مد ،

  . في األصول يهااإلشارة إل

٢٥- ساوالْء فُاِكع:هكذا)٥( الهمزةضم قرأ شعبة ب ،: "العاكف"، على أنه خبر مقدم، و"سواء" 
 "للناس" و، التي بمعنى صيرنا"جعلنا" لـ وفي رواية حفص على أنه مفعول ثاٍن.مبتدأ مؤخر

جعلناه :  ألنه اسم مصدر بمعنى اسم الفاعل، والمعنى؛"سواء"متعلق بجعلنا، والعاكف فاعل 
  ."جعلناه"، أو من "للناس"والباد، أو هو حال من مستوياً فيه العاكف 

٢٦- بِتيِفاِئلطَّ ِليين:وقد سبق في األصول. قرأ شعبة بإسكان ياء اإلضافة .  

                                                 
  .١٥٥ ص:ي القراءات السبع التيسير ف-١
 .١٥٥ص:  التيسير في القراءات السبع-٢
 .٢/٤٤١:  التذكرة في القراءات الثمان-٣
  .٢/٤٤٤:  التذكرة في القراءات الثمان-٤
  .٢/٤٤٤:  التذكرة في القراءات الثمان-٥



 ١٤٢

٢٩- ولْيفُواو:فُّوا" :، هكذا)١( وتشديد الفاء، قرأ شعبة بفتح الواووعلى أنه مضارع "ولْي ،
  ."أوفى" ورواية حفص على أنه مضارع .صد التكثير مضعفاً لق"وفَّى"

٣٩- قَاتَينلُو:هكذا)٢( قرأ شعبة بكسر التاء ،: "نقَاِتلُوعلى أنه مضارع مبني للمعلوم، "ي ،
 وفي رواية حفص على أنه مضارع .لون المشركينيقاِت: والواو فاعل، والمفعول محذوف، أي

  . المشركين قاتلوهم ألن؛ والواو نائب فاعل،مبني للمجهول

٦٢- َأونا  ميدعون:تَ" :هكذا ،)٣( قرأ شعبة بتاء الخطابدعووالمخاطب المشركون  ،"ن
  . بالياء على إرادة الغيبة حفصقراءة و.الحاضرون

  سورة المؤمنون

١٤- ِعظَاكَاً فَمسا الْنَوِعظَام:ف التي بعدها  وحذف األل، وإسكان الظاء، قرأ شعبة بفتح العين
 ينِِّإ:  قوله تعالى، على التوحيد لقصد الجنس، على حدا العظْمنَوسكَاً فَعظْم :، هكذا)٤(فيهما
وهالْن ظْعنِّ ِممي.والغليظة، والمستديرة، الدقيقة: والقراءة بالجمع على إرادة األنواع، فمنها ، 

  .والمستطيلة

٢١- ُقِِنسكُيم:هكذا،"سقى"، مضارع )٥( بالنون المفتوحة قرأ شعبة  :ِقنَسكُيم، ومنه قوله 
: ، ومنه قوله تعالى"أسقى"، وقراءة حفص على أنه مضارع مهب رماهقَسو: تعالى
ََأفقَساكُنَيموه.  

٢٧- ِملٍّ كُنز وجِني: هكذا، من غير تنوين"كل" قرأ شعبة : ِملِّ كُن،كل"افة  على إض"  
 .فعول محله النصب على الحال من الم"من كلِّ زوجين"، و"اسلك"  مفعول"اثنين"، و"زوجين"إلى 

 "زوجين"من كل ذكر وأنثى، و : وقراءة حفص على أن التنوين عوض عن المضاف إليه، أي
  . وقد سبق."اسلك"مفعول به لـ

                                                 
 .٢/٤٤٤:  التذكرة في القراءات الثمان-١
 .١٥٧ص:  التيسير في القراءات السبع-٢
  .١٥٨ص: ير في القراءات السبع التيس-٣
 .١٥٨ ص: التيسير في القراءات السبع-٤
  .١٥٩ ص: التيسير في القراءات السبع-٥



 ١٤٣

٢٩- نْزالًم:ذا، هك)١( وكسر الزاي، قرأ شعبة بفتح الميم: ًنِْزالم على أنه اسم مكان من ،
مكان إنزال : ، أي"أنزل"ورواية حفص على أنه اسم مكان من  .مكان نزول مباركاً: ، أي"نزل"

  .مباركاً

٩٢- غَ الِْماِلعِبي:هكذا)٢( الميمبضم شعبة رأ ق ،: الْاِلع غَمِبيه خبر لمبتدأ ، على أن
 انحبس: لى أنه بدل من لفظ الجاللة في قوله تعالى ورواية حفص ع.هو عالم: محذوف، أي

  .، أو صفة لهنوفُِصا يم عاِهللا

  ورــسورة النّ

٦- َأربشَع هاٍتاد:هكذا)٣( العينفتح قرأ شعبة ب ،: أربع، على أنها مفعول مطلق منصوب 
  . مِهِدح َأةُادهشَفَ : وهو،المبتدأ ورواية حفص على أنه خبر .مِهِدح َأةُادهشَفَ:  تعالىبقوله

٩- اِمخَالْوَأ ةَسغَن ضاِهللاب لَ عياه:قرأ شعبة ب هكذا ، على االبتداء)٤( التاءضم :
اِمخَالْوةُس ،ورواية حفص على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف، تقديره.وما بعده خبر  :

  .وتشهد الشهادة الخامسة

٣١- َغُأِري ِلوِإ الْيرِةب:هكذا)٥( الراءفتح قرأ شعبة ب ، :َغيرقراءة و.، على االستثناء 
  . أو عطف بيان، أو بدالً،"نيِعاِبلتَّا"ـ  بالجر نعتاً لحفص

٣٤- ءاٍتايبم نَاٍتي:هكذا)٦( قرأ شعبة بفتح الياء ،: نَاٍتيبم،س :  أي، اسم مفعولال لَب
  .بين لكم الحالل من الحرام، فهن الفاعالت:  أي، بكسرها اسم فاعل حفصقراءة و.فيها

٣٥- ردي:هكذا)٧(بعدها همزةو ، وبعد الراء ياء ساكنة مدية، قرأ شعبة بضم الدال ،: 
ءيردوفي رواية . ه ظلمة الليلؤيدفع ضو:  بمعنى الدفع، أي؛، صفة لكوكب من الدرء

ة ضوئه ولمعانه لشد؛حفص نسبة إلى الدر.  

                                                 
 .٢/٤٥١:  التذكرة في القراءات الثمان-١
  .٢/٤٥٤:  التذكرة في القراءات الثمان-٢
 .١٦١ص:  التيسير في القراءات السبع-٣
  .٢/٤٥٧:  التذكرة في القراءات الثمان-٤
  .٢/٤٥٩: ذكرة في القراءات الثمان الت-٥
  .١٦٢ص:  التيسير في القراءات السبع-٦
  .١٦٢ ص: التيسير في القراءات السبع-٧



 ١٤٤

 ورفع ، مع تخفيف القاف، وواو ساكنة مدية بعدها، قرأ شعبة بتاء فوقية مضمومة:وقَديو
ئب الفاعل ضمير يعود على  وهو فعل مضارع مبني للمجهول، ونا،تُوقَد :، هكذا)١(الدال

عل ضمير ، ونائب الفا"أوقد" أنه فعل مضارع مبني للمجهول من  ورواية حفص على.الزجاجة
  .يعود على المصباح

٣٦- سيلَب حه:هكذا)٢( قرأ شعبة بفتح الباء الموحدة ،: حبسي وهو فعل مضارع مبني ،
من الذي :  فاعل لفعل محذوف يدل عليه المقام، كأنه قيل:"رجال"، و"له"للمجهول، ونائب الفاعل 

 "له"أنه مضارع مبني للمعلوم، وص على  ورواية حف.يسبحه رجال: رجال، أي :يسبحه؟ فقيل
  . فاعل"رجال"متعلق به، و

٥٢- َّـتيِهـقْـو:هكذا)٣( وكسر القاف، قرأ شعبة بإسكان الهاء ،: ـتَّـِقـهيو.  

٥٥- َكملَفَتَخْا اس:هكذا)٤( وكسر الالم، قرأ شعبة بضم التاء ،: َتُخِْلفاس، على البناء 
 . ثالثه ضمة أصليةبتدأ فيها بهمزة الوصل مضمومة؛ لضمل، وي نائب فاع"الذين"للمفعول، و

 مفعول به، والفاعل ضمير يعود على اهللا في قوله "الذين"رواية حفص على البناء للفاعل، وو
  . اِهللادعو :تعالى

، مضارع نَّهمولَيبِدلَ :، هكذا)٥( وتخفيف الدال، قرأ شعبة بإسكان الباء الموحدة:لَنَّهمبدولَيو
  ."بدل"مضارع على أنه  ورواية حفص ."أبدله"

٥٨- َثُالَثع واٍتر:هكذا)٦( الثاءفتح قرأ شعبة ب ،: َاثَلَثثَ"، على أنها بدل منالثَ ماتر" 
: الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي، أي حفص ب وقراءة.منصوبة على الظرفيةال

  .ت لكماألوقات السابقة عورا

  

  

                                                 
  .١٦٢ ص: التيسير في القراءات السبع-١
 .٢/٤٦٠:  التذكرة في القراءات الثمان-٢
  .٢/٤٦١:  التذكرة في القراءات الثمان-٣
  .٢/٤٦٢:  التذكرة في القراءات الثمان-٤
 .١٦٣ص:  التيسير في القراءات السبع-٥
  .١٦٣ ص: التيسير في القراءات السبع-٦



 ١٤٥

  انــرقسورة الفُ

١٠- ويجك لَّْلع:هكذا)١( قرأ شعبة بالرفع ،: ويجُل لَعكوهو : ستئناف، أي، على اال
 ألنه ؛اٍتنَّ جك لَّْلعجي:  بالجزم عطف على محل قوله تعالى حفصقراءة و.يجعل، أو سيجعل

  .الالم بعدهاجواب الشرط، ويلزم من الجزم إدغام الالم الساكنة في 

١٧- ويوم يشُحرهم:هكذا)٢( قرأ شعبة بنون العظمة ،: َنشُحرهمااللتفات من الغيبة ، على 
 بياء  حفصقراءة و.اًريِع سِةاعالس ِببذَّ كَنما ِلنَدتَعَأو :قوله تعالى لمناسب وهو إلى التكلم،

  .الًوُئساً مدع وكب رىلَ عانكَ : في قوله تعالى،"كرب"يب على أن الفاعل ضمير يعود على الغ

١٩- َفتَا مِطتَسيعون:هكذا)٣( قرأ شعبة بياء الغيبة ،: يِطتَسيعون على إسناد الفعل إلى ،
  .وفي رواية حفص على أن المخاطب هم المشركون. المعبودين

٦٩- اعضلَفْي الْه ذَعاب ...خْلُ ويد:هكذا)٤( قرأ شعبة برفع الفاء والدال ،: يضفُ اع... 

ولُخْيدبالجزم في الفعلين على أن  حفصقراءة و."يلق" أو الحال من فاعل ،، على االستئناف 
  . معطوف عليه"يخلد"، و"يلق" بدل اشتمال من "يضاعف"

  .)٥( قرأ شعبة بغير صلة في الهاء:اًانَهم هِِيِفو

٧٤- يانَـتِِاـذُر:هكذا)٦( قرأ شعبة بحذف األلف التي بعد الياء ،: ـِتياـنَذُر على ،
  . ألن لكل واحد ذرية؛ بالجمع حفصقراءة و.؛ إلرادة الجنسواحدال

٧٥- لَقَّوينو:هكذا)٧( وتخفيف القاف، وسكون الالم، قرأ شعبة بفتح الياء ،: ونلْقَوي ،
حيث  ، للمجهول، بناء"لقَّى" على أنه مضارع  حفصقراءة و. مفعول به"تحية" و،"يلق"مضارع 

تحية" : وثانيهما، الواو نائب فاعل: بالتضعيف إلى مفعولين، أولهما الفعلىتعد".  

  
                                                 

  .١٦٣ ص: التيسير في القراءات السبع-١
 .٢/٤٦٤:  التذكرة في القراءات الثمان-٢
  .٢/٤٦٤:  التذكرة في القراءات الثمان-٣
 .١٦٤ص:  التيسير في القراءات السبع-٤
 .١٦٤ ص: التيسير في القراءات السبع-٥
  .١٦٤ ص: التيسير في القراءات السبع-٦
 .٢/٤٦٧:  التذكرة في القراءات الثمان-٧



 ١٤٦

  عراءسورة الشّ

١- َمِسط: قرأ شعبة بإمالة الطاء). طسم، طس، طه: (أينما وردت، وبصيغها المختلفة، مثل .
  . في األصولوقد سبق

٤٥- َفُلْقَت:وتشديد القاف، هكذا، قرأ شعبة بفتح الالم : ُتَلَقَّفوقد سبق ،.  

٤٩- ءتُنْامم:وألف بعدهما، هكذا، قرأ شعبة بهمزتين محققتين : ءءتُنْامموقد سبق ،.  

٥٧-  نَّاٍتج ِمنوعوٍني: وقد سبق. فيهاقرأ شعبة بكسر العين، إحدى لغتين. أينما وردت .  

٦٢- ِإنِع مير بي: وقد سبق في األصول.ن ياء اإلضافةقرأ شعبة بإسكا. أينما وردت .  

١٨٧- ِكفاًس:هكذا)١( قرأ شعبة بإسكان السين ، :ًفاِكسرةفة، كِسدعلى أنه اسم جمع كس ،، 
  . وِقطَع،فَة، كِقطْعة ورواية حفص على أنه جمع ِكس.وِسدر

١٩٣- َنِهَل ِبزالر وِمَأ الْحين:هكذا)٢( ونصب الحاء والنون، قرأ شعبة بتشديد الزاي ،:  َلنَز

 على أن الفعل مزيد بالتضعيف، وفاعله ضمير يعود على اهللا تعالى، ؛نيِمَأ الْحَو الرِهِب
 فاعل، "الروح" و،ٍض فعل ما"نزل" ورواية حفص على أن . صفة"األمين" مفعول به، و"الروح"و
  . صفة له"األمين"و

  لــمسورة النّ

٢٥- فُخْتُا مونو تُام نُِلعون:هكذا،)٣( قرأ شعبة بياء الغيب : فُخْيونو ما ينُِلعون ًجريا ،
  . ورواية حفص على االلتفات من الغيبة إلى الخطاب.على نسق ما قبله

٣٦- ِنـاـاتَءي:وقد سبق في األصول.لياء وصالً ووقفاًف ا قرأ شعبة بحذ .  

٤٩ - هِلمك:هكذا)٤( قرأ شعبة بفتح الميم والالم ،: لَكهم على أنه مصدر ميمي قياسي ،
  . أيضاً"هلك"ورواية حفص على أنه مصدر ميمي سماعي من . "هلك"من 

٥٧- َقنَداـراـه:قرأ شعبة بتخفيف الدال، هكذا : نَـرهاـاقَدوقد سبق ،.  
                                                 

 .٢/٤٧٢:  التذكرة في القراءات الثمان-١
  .٢/٤٧٢:  التذكرة في القراءات الثمان-٢
  .٢/٤٧٥:  التذكرة في القراءات الثمان-٣
  .١٦٨ص:  التيسير في القراءات السبع-٤



 ١٤٧

٨٧- َأهتَو:هكذا)١( وضم التاء، قرأ شعبة بألف بعد الهمزة ،: ءاتُوه اسم "ٍتءا"، على أن 
قوله تعالىفاعل، وحذفت النون لإلضافة، والهاء مضاف إليه على حد  :لُّكُوهماِت ءِهي ،

 ثم حذفت ،ع التقاء الساكنين ثم حذفت لمن،، نقلت ضمة الياء إلى التاء قبلها"ءاتيون" :وأصله
  . مسند إلى واو الجماعة، والهاء مفعول به، ورواية حفص على أنه فعل ماٍض.النون لإلضافة

٩٣- عتَا معلُمون:قرأ شعبة بياء الغيب، هكذا : يعلُمونى االلتفات من الخطاب إلى ، عل
  . وقد سبق.ة ورواية حفص بتاء الخطاب جرياً على نسق اآلي.الغيبة

  صصسورة القَ

٣٢- ِمالن ِبره:هكذا)٢( وإسكان الهاء، قرأ شعبة بضم الراء ،: ِبهالر إحدى اللغات ،
  .فيها

٨٢- َلفَخَس:هكذا)٣( وكسر السين، قرأ شعبة بضم الخاء ،: َلَخُِسف ،على البناء للمفعول ،
  .، وهو ضمير يعود على اهللا تعالى ورواية حفص على البناء للفاعل. نائـب فاعل"بنا"و

  سورة العنكبوت

١٩- َألَو م يرا كَوفَي:هكذا)٤( قرأ شعبة بتاء الخطاب ، :َألَو تَم راولمناسبة قوله تعالى ،: 
ِإوذِّكَ تُنباوورواية حفص بياء الغيبة على أن الضمير عائد إلى .، والمخاطب هم أهل مكة 

  .مكُِلب قَن ممم ُأبذَّ كَدقَفَ : قوله تعالىاألمم السابقة في

٢٥- دوةَميِن بكُم: وتنوينها، ونصب "مودة" قرأ شعبة بنصب تاء "بكُنَيهكذا)٥("م ،: موةً د

بنَكُيم أوثاناً" والمفعول األول ،"تماتخذ"ـل  مفعول ألجله، أو مفعول ثاٍن"مودة"، على أن" ،
 بال "مودة" ورواية حفص بنصب . أو بمحذوف صفة له،"مودة" ظرف مكان متعلق بـ"كمبين"و

  . على اإلضافة"بينكم"، وخفض "تماتخذ"تنوين مفعوالً ألجله، أو مفعوالً ثانياً لـ

٢٨- كُنَِّإتُْأتَ لَموةَشَاِحفَ الْن:هكذا)٦( وتحقيق الهمزتين، قرأ شعبة باالستفهام ،: كُنَِّئَأم.  
                                                 

 .١٦٩ ص: التيسير في القراءات السبع-١
  .١٧١ص:  التيسير في القراءات السبع-٢
 .١٧٢ ص: التيسير في القراءات السبع-٣
 .١٧٣ ص: التيسير في القراءات السبع-٤
  .١٧٣ ص: التيسير في القراءات السبع-٥
 .١٧٣ ص: التيسير في القراءات السبع-٦



 ١٤٨

٣٣- منَجكو:هكذا)١( وإسكان النون، قرأ شعبة بتخفيف الجيم ،: كونْجم ، اسم فاعل من 
  ."نجى"  اسم فاعل من، والقراءة بالتشديد "أنجى"

٥٠- ءـتٌاـايم نر ِهب:هكذا)٢( قرأ شعبة بالتوحيد ،: ءتٌاي، على إرادة الجنس، ويقف 
  .عليها بالتاء تبعاً للرسم

٥٧- لَِإتُا نَيرجعون:هكذا)٣( قرأ شعبة بياء الغيبة ،: يرجعونمناسبة لقوله تعالى؛  :ُلُّك 
 نيِذي الَّاِدبـِعاـي:  ورواية حفص بتاء الخطاب مناسبة لقوله تعالى.ِتوم الْةُقَاِئ ذٍَسفْنَ

ءنُاماو.  

ومسورة الر  

١١- ُتونعجر:هكذا)٤(بة بياء الغيبة قرأ شع ، :ونعجريورواية .، مناسبة لسياق الكالم 
 .حفص على االلتفات من الغيبة إلى الخطاب

٢٢- لِْلِمِلاعين:هكذا)٥( قرأ شعبة بفتح الالم التي قبل الميم ، :لِْلالَِمعين اسم جمع لعالَم ،
  .سر الالم جمع عاِلـم، وهو ضد الجاهل ورواية حفص بك.فتح الالم، وهو اسم لما سوى اهللاب

٥٠- لَِإى ِرـاـاثَءر حِتم:والتي بعد الثاء على ، قرأ شعبة بحذف األلفين التي بعد الهمزة 
 لتعدد آثار المطر ؛ وقراءة حفص على الجمع.على إرادة الجنس ،أثر :، هكذا)٦(اإلفراد
  .ومنافعه

٥٤- ٍفضع:معاً و ضاًفَع:وهو أحد ؛)٧(ة بفتح الضاد في المواضع الثالثةعب قرأ ش 
  .الوجهين لحفص، والوجه الثاني لحفص ضم الضاد، وفتح الضاد وضمها لغتان فيها 

  

                                                 
  .٢/٤٩٠:  التذكرة في القراءات الثمان-١
  .٢/٤٩١:  التذكرة في القراءات الثمان-٢
  .١٧٤ص:  التيسير في القراءات السبع-٣
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  .١٧٥ التيسير في القراءات السبع، ص-٧



 ١٤٩

  انــسورة لقم

٦- تَِّخيهاذَو:هكذا)١( قرأ شعبة برفع الذال ،: وِختَّياذُه ورواية . "يشترى"، عطفاً على
  ."لليض"حفص بنصب الذال عطفاً على 

١٣- اي نَبي:هكذا)٢( قرأ شعبة بكسر الياء مشددة ، :ينَا بي.  

  سورة األحزاب

١٠- ُّنُالظاْنَو: ورواية حفص بإثبات .)٣( النون وصالً ووقفاً تبعاً للرسمقرأ شعبة بألف بعد 
  .ألف اإلطالقاأللف وقفاً وحذفها وصالً، إجراء للفواصل مجرى القوافي في ثبوت 

١٣-  المقَام:هكذا)٤( قرأ شعبة بفتح الميم ،: قَامم اسم ال قيام، أو:  أي،"قام"، مصدر 
ال مكان إقامة : ، أي"أقام"رواية حفص على أنها اسم مكان من  و.ال مكان قيام: مكان منه، أي

  .ال إقامة لكم:  أيضاً، أي"أقام"لكم، أو مصدر من 

٣٠- بمنٍَةي: لياء، هكذاقرأ شعبة بفتح ا: ـَـٍة  .مكشوفة ومظهرة: ، اسم مفعول، أيمبـين
  . بالكسر بمعنى ظاهرة، وقد سبق حفصقراءةو

٥١- ِجتُري:قرأ شعبة بهمزة مرفوعة بدل الياء، هكذا :ِجُئتُروقد .، وهما لغتان فيها 
  .سبق

٦٦- الرسالَْو:  ًوقد سبق.للرسمقرأ شعبة بألف بعد الالم وصالً ووقفاً تبعا .  

٦٧- ِبالساْلَي:وقد سبق. قرأ شعبة بألف بعد الالم وصالً ووقفاً تبعاً للرسم .  

  

  

  

                                                 
  .١٧٦ ص: التيسير في القراءات السبع-١
  .١٧٦ ص: التيسير في القراءات السبع-٢
  .٢/٥٠٠:  التذكرة في القراءات الثمان-٣
  .٢/٥٠١:  التذكرة في القراءات الثمان-٤



 ١٥٠

  أــسورة سب

٥- ِمِرن ِلٍز َأجيم: هكذا)١(قرأ شعبة بخفض الميم ،: ِلَأٍميرجز"، على أنه صفة لـ". 
  ."عذاب"ورواية حفص برفع الميم على أنه صفة لـ

١٢- ِّالريح: هكذا)٢( الحاءضمقرأ شعبة ب ،: ِّالريح:  على أنه مبتدأ خبره الجار والمجرور
  .َ الحديدا لهوألنّ:  تعالى ورواية حفص بنصبها عطفاً على قوله."لسليمان"قبله، وهو 

١٥- كَمسِنِهم: هكذا)٣( وكسر الكاف، وألف بعدها،قرأ شعبة بفتح السين ،: اِكِنِهمسم ؛
  .في سكناهم:  ورواية حفص على اإلفراد بمعنى المصدر، أي.اًلى الجمع؛ ألن لكل منهم مسكنع

١٧- وْله اِزيفُكَا الْلَّ ِإنُجوَر:  ٤( وفتح الزاي، بالياء المضمومة"نجازي"قرأ شعبة( بناء 
 ورواية حفص مبنياً .رُوفُكَا الْلَّ يجازى ِإْلهو : نائب فاعل، هكذا، بالرفع"الكفور"للمفعول، و
  . مفعول به"الكفور"للفاعل، و 

٤٠- ويوم يشُحرهثُ... م م قُيُلو: هكذا)٥(قرأ شعبة بنون العظمة ،: َنشُحرهقُ نَ... مُلو؛ 
  . ورواية حفص لمناسبة ما قبله.وذلك على االلتفات

٥٢- التَّنَاشُو: هكذا)٦( األلفقرأ شعبة بهمزة مضمومة بعد ،: َّشُاُؤنَالتفيصير المد ، 
ان في وكيف يكون لهم طلب اإليم:  إذا طلب، فالمعنى،"نأش"عنده متصالً، وهو مشتق من 

وكيف : ، إذا تناول، فالمعنى"ناش" ورواية حفص على أنه مشتق من .اآلخرة، وهو المكان البعيد
  .يكون لهم تناول اإليمان من مكان بعيد وهو اآلخرة

  

  

  

                                                 
  .٢/٥٠٤:  التذكرة في القراءات الثمان-١
  .١٨٠ ص: التيسير في القراءات السبع-٢
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  .٢/٥٠٨:  التذكرة في القراءات الثمان-٦



 ١٥١

  رــسورة فاط

٩- مٍتي: قرأ شعبة بتخفيف الياء، هكذا: ٍتيموقد سبق.،إحدى لغتين فيها .  

٤٠- بٍتنَي: هكذا)١(قـرأ شـعبة بألف بعد النون على الجمع ،: باٍتنَيوذلك لكثرة ما ؛ 
 وقراءة .يره على صدق نبوته من القرآن وغ والبراهين الدالة،من اآليات) (جاء به النبي 

حفص باإلفراد على إرادة ما في كتاب اهللا تعالى، وقد رسمت بالتاء المفتوحة في جميع 
  . فيوقف عليها بالتـاء عند حفص وشعبة؛المصاحف

  ســسورة ي

١- ِسي  ِموِكيآِن الْحالْقُر: ٢("والقرآن"  في واو"يس" وبإدغام نون ،قرأ شعبة بإمالة الياء(.  

٥- َِزنْتَلي:هكذا)٣( الالمضم قرأ شعبة ب ،: َِزنْتُلي، ذلك أو  :خبر لمبتدأ محذوف تقديره
  .نزل تنزيل العزيز الرحيم:  ورواية حفص على أنه مصدر لفعل محذوف والتقدير.القرآن

١٤- فَعنازز:هكذا)٤( قرأ شعبة بتخفيف الزاي األولى ،: ناززفَع من ،"بمعنى غلب، ،"عز 
 ورواية حفص .نا أهل القرية بثالثفغلب: ، ومفعوله محذوف وهو المرسل إليهم، أي متعٍدوهو

فقوينا : ي بالتضعيف، ومفعوله محذوف، أيد بمعنى قَوى، وهو الزم ع"عزز"على أنه من 
  .الرسولين بثالث

٣٥- وِملَتْما عه:هكذا)٥( قرأ شعبة بحذف هاء الضمير ،: تْلَِمعموافقة لرسم هي ، و
  . ورواية حفص موافقة لرسم بقية المصاحف.مصحف الكوفة

٥٢- مسانَِدقَرذَا ه : وقد سبق في األصول.قرأ شعبة بغير سكت على األلف .  

٦٧- كَانَِتمِهم:قرأ شعبة بألف بعد النون على الجمع، هكذا : ِهاِتانَكَمموقد سبق ،.  

  

                                                 
 .١٨٢ص:  التيسير في القراءات السبع-١
  .١٨٣ص: التيسير في القراءات السبع -٢
 .٢/٥١١:  التذكرة في القراءات الثمان-٣
 .٢/٥١٢:  التذكرة في القراءات الثمان-٤
 .٢/٥١٢:  التذكرة في القراءات الثمان-٥



 ١٥٢

اتافّسورة الص  

٦- ِزِبكَ الٍْةنَيِباِكو:  كَالْ"قرأ شعبة بنصب الباء فياِكومصدر، "زينة"، على أن )١("ب 
، والفاعل محذوف اًميِت يٍةبغَس مي ِذٍمو يي ِفامعطْ ِإوَأ:  مفعول به، كقوله تعالى"الكواكب"و
 المراد  ورواية حفص على أن.ب في كونها مضيئة حسنة في أنفسهابأن زين اهللا الكواك: أي

  . أو بدل بعض من كل،بالزينة ما يتزين به، والكواكب مقطوعة عن اإلضافة عطف بيان

٨- َاْلي مسنوع: هكذا)٢( وتخفيف الميم،قرأ شعبة بإسكان السين ،: ونعمسي مضارع ،
  .، فأدغمت التاء في السين"تسمع" مضارع ،"يتسمعون" ورواية حفص على أن أصلها ."سمع"

١٠٢- نَ يابي: قرأ شعبة بكسر الياء، هكذا: يا نَيبوقد سبق ،.  

١٢٦- اَهللار كُبمو ربهكذا)٣( قرأ شعبة برفع األسماء الثالثة ،: كُاُهللا ربمو رب على أن ،
  ورواية حفص بنصب األسماء الثالثة. معطوف عليه"رب" و، خبره"ربكم"لفظ الجاللة مبتدأ و

أعني، : نصوب على المدح، بتقدير، أو على أنه م"أحسن" بدل من "اَهللا"لفظ الجاللة أن على 
  .يها عطف عل"رب" صفة له، و"ربكم"و

  سورة ص

٢٣- ِلونَى عةٌج: وقد سبق في األصول.قرأ شعبة بإسكان الياء في الحالين   

٥٧- غَواقٌس: اسم للصديد، هكذا على أنه،)٤(قرأ شعبة بتخفيف السين : اقٌوغَس أو ،
والموصوف ، ورواية حفص بتشديد السين على أنه صفة.سقونهالقيح الذي يسيل من أهل النار في 

  . وهو عصارة أهل النار، والتشديد للمبالغة؛اقوشراب غس: محذوف، تقديره

٦٩- ا كَمِلان ِمي ٍملْ ِعن: وقد سبق في األصول.الينقرأ شعبة بإسكان ياء اإلضافة في الح .  

  

  

                                                 
  .٢/٥١٧: ن التذكرة في القراءات الثما١-
  .٢/٥١٧:  التذكرة في القراءات الثمان-٢
  .١٨٧ص:  التيسير في القراءات السبع-٣
  .١٨٨ التيسير في القراءات السبع، ص-٤



 ١٥٣

سورة الزرــم  

٣٩- كَانَِتمكُم:قرأ شعبة بألف بعد النون على الجمع، هكذا : كُاِتانَكَمموقد سبق ،.  

٦١- فَاِتِبمزِهم:هكذا)١( قرأ شعبة بألف بعد الزاي على الجمع ، :ِبفَمِهاِتازم.  

  رــسورة غاف

١- مح: وقد سبق.شعبة بإمالة الحاءقرأ  .أينما وردت .  

٢٦- َأَأو ظِْه نِفي رَأ الْيفَ الِْضراسد: ظهر"، مضارع )٢( بفتح الياء والهاء"يظهر" قرأ شعبة" 
ورواية حفص على أنه مضارع . ادسفَ الْ...يظْهـر  : بالرفع فاعل، هكذا"الفساد"الالزم، و

  . مفعول به"الفساد"، و)(موسى ر يعود على سيدنا ي، والفاعل ضم"أظهر"

٣٧- فََأطَِّلع: هكذا)٣( العينبضم قرأ شعبة ،: فََأطَِّلع ورواية حفص ."أبلغُ"، عطفاً على 
  .)٤(كثيراً" أن"يقترن بـ" لعل"؛ ألن خبر "لعلي أن أبلغ"بالنصب؛ على أنه عطف على معنى 

٤٠- ُخدينلُو: هكذا وفتح الخاء،قرأ شعبة بضم الياء ،: نخَلُوديمفعول، على البناء لل. 
  .ورواية حفص على البناء للفاعل، وقد سبق

٤٦- السِخةُ اعَأدالُو: هكذا)٥( وضم الخاء، بهمزة وصل"ادخلوا" قرأ شعبة ،: خُلُوااد ،
 ،"آل فرعون"، والواو ضمير يعود على "دخل"وإذا ابتدأ ضم الهمزة، على أنها فعل أمر من 

، والواو ضمير للخزنة، "أدخل"رواية حفص على أنه فعل أمر من  و. منصوب على النداء"آَل"و
  . مفعول ثاٍن"أشد" مفعول أول، و"آل"و

٦٠- خُسدينلُو: هكذا ،)٦( وفتح الخاء،قرأ شعبة بضم الياء: نخَلُوديس على البناء،
  .ورواية حفص على البناء للفاعل. للمفعول

                                                 
  .١٩٠ص: التيسير في القراءات السبع -١
  .٢/٥٣٤:  التذكرة في القراءات الثمان-٢
 .١٩١ التيسير في القراءات السبع، ص-٣
 .١/٢٣٠ : اإلتقان في علوم القرآن-٤
 .١٩٢ص:  التيسير في القراءات السبع-٥
  .١٩٢ص: التيسير في القراءات السبع -٦



 ١٥٤

٦٧- ُخَشواًي:هكذا)١( قرأ شعبة بكسر الشين ،: واًخَِشي إحدى لغتين فيها، وليس في ،
  .القرآن الكريم غيرها

  تــلصِّسورة فُ

٢٩- انَِرَأ:هكذا)٢( قرأ شعبة بإسكان الراء ،: َناَأرإحدى لغتين فيها ،.  

٤٤- َأءعِمجي: ٣(قرأ شعبة بتحقيق الهمزتين(.  

٤٧- رٍتاثَم:هكذا)٤( قرأ شعبة بغير ألف بعد الراء ،: ٍترثَم ،على اإلفراد إلرادة الجنس ،
  .ويقف عليها بالتاء تبعاً للرسم

  ورىسورة الشّ

٥- تَفَطَّينر: هكذا)٥( وكسر الطاء مخففة،قرأ شعبة بنون ساكنة بعد الياء ،: نـْفَِطر ، ين
  .قتشقّ:  بمعنى،"تفطَّر"على أنه مضارع فص  ورواية ح. بمعنى انشق،"انفطر"مضارع 

٢٠-ِهنُْؤِت: كان الهاء وصالً ووقفاً، وقد سبققرأ شعبة بإس.  

٢٥-فْتَا ملُعون:هكذا)٦(ة قرأ شعبة بياء الغيب ،: فْيلُعونقراءة و.، جرياً على نسق اآلية 
  . بتاء الخطاب على االلتفات من الغيبة إلى الخطابحفص

خْسورة الزفر  

١٨- َّنَشُؤاي: هكذا)٧( وتخفيف الشين، وإسكان النون،قرأ شعبة بفتح الياء ،: نْشَـُؤاي ،
  . مبنياً للمفعول،"نَشََّأ" ورواية حفص على أنه مضارع . مبنياً للفاعل،"نَشََأ"مضارع 

                                                 
 .١٩٢ص: التيسير في القراءات السبع -١
 .٢/٥٣٧:  التذكرة في القراءات الثمان-٢
 .٢/٥٣٨:  التذكرة في القراءات الثمان-٣
 .٢/٥٣٩:  التذكرة في القراءات الثمان-٤
  .١٩٤بع، ص التيسير في القراءات الس-٥
 .١٩٥ص:  التيسير في القراءات السبع-٦
  .١٩٦ص: التيسير في القراءات السبع -٧



 ١٥٥

٢٤- ََأَلاق لَ وو: هكذا)١( وإسكان الالم،قـرأ شـعبة بضم القاف ،: قُْل ، على أنه فعل
  .أمـر

٣٨- اجانَء: هكذا)٢(قرأ شعبة بألف بعد الهمزة ،: جاانَاءالعاشي:، على التثنية، وهما ، 
  . وهو العاشي"من" ورواية حفص على اإلفراد، والفاعل ضمير يعود على .وقرينه

٥٣- ِوَأةٌسر: هكذا)٣( وألف بعدها،قرأ شعبة بفتح السين ،: ةٌَأساِور ، ة"جمعِورَأس" ،
  ."سوار" ورواية حفص على أنه جمع .فيكون جمع الجمع

٦٨- ا ِعيخَاْ لَِداب فٌو: ،ًهكذا قرأ شعبة بإثبات ياء مفتوحة وصال: ا ِعيلَاِدب خَاْي فٌو، 
  . وقد سبق في األصول.وبسكونها وقفاً

٧١- مِها تَشْتَِهي: ا، هكذ)٤(قرأ شعبة بحذف هاء الضمير: َِهتَشْتيمفعول، "ما" ؛ ألن 
وفي رواية . بعثه: ، أيالًوس ر اُهللاثَع بيِذ الَّاْذَهَأ: وعائد المفعول يجوز حذفه، كقوله تعالى

الموصولة"ما"عائدة على  الهاء حفص، فإن .  

انخَسورة الد  

٤٥- غِْليي: هكذا)٥(قرأ شعبة بتاء التأنيث ،: َِلغْتيشجرة "اعل ضمير يعود على ، والف
  ."طعام األثيم"ضمير يعود على  الفاعلفإن  و في رواية حفص ."الزقوم

  ةــسورة الجاثي

٦- وءِهاِتاي نُِمْؤيون: هكذا)٦(قرأ شعبة بتاء الخطاب ،: ُنُِمْؤتونلمناسبة قوله تعالى ، :
ِفوكُِقلْ خَيم.حفصقراءة و لسياق على ا بياء الغيب جري: يوقنون ، يعقلون.  

١١- ِمنر ٍز أليجم: ،هكذا قرأ شعبة بخفض الميم: ِلَأٍمي، ورواية حفص ."رجز"صفة لـ 
  . وقد سبق."عذاب"برفع الميم صفة لـ

                                                 
  .٢/٥٤٥:  التذكرة في القراءات الثمان-١
  .٢/٥٤٥:  التذكرة في القراءات الثمان-٢
  .١٩٧ص:  التيسير في القراءات السبع-٣
 .١٩٧ص: التيسير في القراءات السبع -٤
 .١٩٨ص: بع التيسير في القراءات الس-٥
 .١٩٨ص: التيسير في القراءات السبع -٦



 ١٥٦

٢١- ساوء: هكذا)١(قرأ شعبة بالرفع ،: سواءمحياهم ومماتهم"، على أنها خبر مقدم، و"، 
 فاعل، "محياهم"، و"نجعلهم"حفص بالنصب على أنه حال من ضمير ة  ورواي.مبتدأ مؤخر

محيا الكافرين محيا سواء، : محياهم ومماتهم سواء، أي:  معطوف عليه، والتقدير"مماتهم"و
  .وكذلك مماتهم

  افــسورة األحق

١٦- َنُل عنْتَقَبهَأم حس نَ و...نتَجزاو: أحسن" و مضمومة في الفعلين،قرأ شعبة بياء" 
 نائب "أحسن"، وذلك ببناء الفعلين للمفعول، و ويتَجاوز...ن سح َأمهنْعيتَقَبُل ، هكذا )٢(بالرفع

ورواية حفص بنون .  فهو الجار والمجرور بعده،"يتَجاوز"، وأما نائب فاعل "يتَقَبُل"فاعل لـ
  .عول به مف"أحسن"و مفتوحة في الفعلين على البنـاء للفاعل،

١٧- فٍُّأ:قـرأ شعبة بكسر الفاء مشددة بال تنوين، هكذا  :فُِّأي لغة أهل الحجاز ، وه
  .وقد سبق. واليمن

سورة مد ـحم  

٤- ِذالَّوياقُِت نلُو:هكذا)٣( وفتح التاء، وألف بعدها، قرأ شعبة بفتح القاف ،: ُقَاتَـلاو ًمبنيا ،
  .ة حفص على البناء للمفعول ورواي.للفاعل من المفاعلة

٢٦- ِإسرارهم: هكذا ،)٤(قرأ شعبة بفتح الهمزة: َأسرارهم،  جمع"حفصقراءةو ،"سر  
  ."أسر" مصدر ،بكسر الهمزة

٣١- نَلَولُبكُنَّومتَّ حنَ ىلَعم ...نَ ولُباو: هكذا)٥(قرأ شعبة بالياء التحتية في األفعال الثالثة ،: 
لَويلُبكُنَّوم تَّىحي لَعم ...و يلُباومناسبة لقوله تعالى ،: اُهللاوي لَعَأم عكُالَمم.حفصقراءة و  

  .اءشَ نَولَو: بالنون لمناسبة قوله تعالى

  

                                                 
  .٢/٥٥٢:  التذكرة في القراءات الثمان-١
 .٢/٥٥٤:  التذكرة في القراءات الثمان-٢
 .٢/٥٥٧:  التذكرة في القراءات الثمان-٣
  .٢٠١ التيسير في القراءات السبع، ص-٤
  .٢٠١ص: التيسير في القراءات السبع -٥



 ١٥٧

  حــسورة الفت

١٠- لَعاَهللاي ه:  قرأ شعبة بكسر الهاء في"هكذا، "عليه :عليِه ،لك ترقيق ن ذويلـزم م
 بضم الهاء  حفصقراءة و.ر الهاء مناسبة الياء التي قبلها ووجه كس.الالم في لفـظ الجـاللة

  . وقد سبق في األصول. ألنها مبنية على الضم؛ير صلة على األصل في هاء الكنايةمن غ

  سورة ق

٣٠-  موُلنَيقُونَّمهِلج : هكذا)١(قرأ شعبة بالياء ، :ُلقُوي،؛ عن اهللا تعالىاًخبار إم ذكره  لتقد
 اهللا تعالى وقراءة حفص بالنون إخباراً من .رـهاً آخَاـلَ ِإ اِهللاع مَلع جيِذالَّ : تعالىفي قوله
  .يد لَُلوقَ الُْلدبا يم:  كما قال،عن نفسه

  ارياتسورة الذّ

٢٣- َلثِْمنتَنِْطقُو ا َأنَّكُمم : هكذا)٢(فع الالمقرأ شعبة بر ،: ُلثِْملَ"، على أنه صفة لـقٌّح" ،
ثَل إنه لحقٌ حقاً م:  بنصبها على التوكيد على معنى حفصقراءة و.أنه مثُل نطقكم: والمعنى
  . نطقكم

حمن سورة الر  

٢٤- ـاتَُءشَـنْالم: هكذا)٣(قرأ شعبة بخلف عنه بكسر الشين ،: نِْشـالمـاتُء على أنها ،
  .اعل، والوجه الثاني له فتحها كحفص، على أنها اسم مفعولاسم ف

  سورة الواقعة

٣٧- عراًب:هكذا)٤( قرأ شعبة بإسكان الراء ،: َـ   .، إحدى لغتين فيهااًعرب

٦٦- ا لَنَِّإغْمرمون: والثانية مكسورة على ، األولى مفتوحة:قرأ شعبة بهمزتين محققتين 
  .انَِّئَأ: ، هكذا)٥(االستفهام

                                                 
 .٢/٥٦٣: لثمان التذكرة في القراءات ا-١
  .٢/٥٦٤:  التذكرة في القراءات الثمان-٢
  .٢٠٦ التيسير في القراءات السبع، ص-٣
  .٢٠٧ص: التيسير في القراءات السبع -٤
  .٢/٥٨٠:  التذكرة في القراءات الثمان-٥



 ١٥٨

  سورة الحديد

١٦- وا نَمَلز:هكذا)١( قرأ شعبة بتشديد الزاي ،: لنَزوالفاعل ضمير مستتر تقديره ،: 
 بالتخفيف على أن  حفصقراءة و.وما نزله من الحق: والتقدير  يعود على اهللا تعالى،،"هو"

 القرآن الذي :من الحق، أيوما جاء :  وهو القرآن الكريم، بمعنى"ما"الفاعل ضمير يعود على 
  .نزل من عند اهللا تعالى

١٨- ْالمِقصدينالْ ومقَصاِتد:هكذا)٢( قرأ شعبة بتخفيف الصاد فيهما ، :ْالِقمدصين 

الْوَّمقَصاِتد،ق، واألصل حفصقراءة و. من التصديقالمتصدقين " : بتشديد الصاد من التصد

  .ت التاء في الصاد فأدغم،"والمتصدقات

لةجادَِسورة الم  

١١- ْشُانزشُُانْا فَوزاو:هكذا)٣( قرأ شعبة بخلف عنه بكسر الشين فيهما ،:  انِشزوا

 ألن ثالث الفعل مكسور، وهو ؛ ابتدأ بهمزة وصل مكسورة،"انِشزوا"، وإذا ابتدأ بـفانِشزوا
همزة  بأ ابتد،"انشُزوا" بـأص، وإذا ابتدضم الشين فيهما كحفأحد الوجهين عنه، والوجه الثاني ب

 وضم الشين وكسرها لغتان بمعنى . ألن ثالث الفعل مضموم ضمة أصلية؛وصل مضمومة
  .واحد

فّسورة الص  

٦- بِدعياس مه:قرأ شعبة بفتح ياء اإلضافة، هكذا : بِدعاس يمه.وقد سبق في األصول .  

٨- ِتمنُم ِهِرو:ة بتنوين  قرأ شعب"ِتمهكذا"متم"  على أنه مفعول،"نوره" ونصب ،)٤("م ،:  ِتمم

 ورواية حفص من . أو االستقبال،، على األصل في إعمال اسم الفاعل إذا كان للحالرهونُ
  . ضمير يعود على اهللا تعالى"متم"إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، وفاعل 

  

  
                                                 

  .٢/٥٨١:  التذكرة في القراءات الثمان-١
  .٢٠٨ ص: التيسير في القراءات السبع-٢
  .٢٠٩ص: ات السبعالتيسير في القراء -٣
  .٢/٥٨٧:  التذكرة في القراءات الثمان-٤



 ١٥٩

  سورة المنافقون

١١- ِبتَا معلُمون:هكذا)١(ة قرأ شعبة بياء الغيب ،: يعلُمونى االلتفات من الخطاب إلى ، عل
ا ما ِموقُِفنَْأو : وقراءة حفص بتاء الخطاب جرياً على نسق ما قبله، وهو قوله تعالى.الغيبة

راكُنَقْزمم قَن َأِلب نِتْأ يَأي حكُدالْم متُو.  

  القــسورة الطّ

١- بمنٍةي:قرأ شعبة بفتح الياء، هكذا : نٍةيبمعلى أنها اسم مفعول بمعنى ، :ظهرةم. 
  .وقد سبق.  بكسر الياء بمعنى ظاهرة حفصقراءةو

٣- َأغُاِلب ِهرِِم: قرأ شعبة بتنوين "َأ"، ونصب )٢("غٌاِلبمرهكذا"ه ،: غٌ َأاِلبَُمهر على األصل ،
  . ورواية حفص من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله.الفاعلفي إعمال اسم 

٨- ُكْناًر:قرأ شعبة بضم الكاف، هكذا : اًنُكُر .وقد سبق.  

١١- بمناٍتي:قرأ شعبة بفتح الياء، هكذا : َنيباٍتمس فيها:  أي، اسم مفعولقراءة و.ال لَب 
  . وقد سبق.ن الحرام، فهن الفاعالتبين لكم الحالل م:  اسم فاعل أي، بكسرهاحفص

  حريمسورة التّ

٨- َحاًنوص:هكذا،)٣( قرأ شعبة بضم النون : ًوحانُص ح "، مصدرحاً  -نَصنُص–

  . توبة بالغة في النصح: بفتح النون صيغة مبالغة، أي حفصقراءة و."ونُصوحاً

١٢- ِبِهكُتُو:هكذا)٤(عدها على اإلفراد وألف ب، وفتح التاء، قرأ شعبة بكسر الكاف ،: 
ِهاِبِكتَوبالجمع على أن المراد  حفصقراءةدل بلفظه على القليل والكثير، و، وهو مصدر ي 

  .كتب اهللا المنزلة

  

  
                                                 

 .٢١١ ص: التيسير في القراءات السبع-١
  .٢/٥٩١:  التذكرة في القراءات الثمان-٢
  .٢١٢ ص: التيسير في القراءات السبع-٣
 .٢/٥٩٢:  التذكرة في القراءات الثمان-٤



 ١٦٠

  مــسورة القل

١- ن  ِملَقَالْو:وقد سبق. قرأ شعبة بإدغام النون في الواو .  

١٤- َأكَن ان :هكذا)١(وحتينقرأ شعبة بهمزتين محققتين مفت ، :َأءكَن ان االستفهام، على ،
 :وعلى قراءة حفص.  على وجه التوبيخ،"أأن كان ذا مال وبنين يكفر ويجحد بآياتنا": وتقدير ذلك

َأكَن ذَان اٍلا م كان ذا هيعتدي ويطغى ألن": متعلق بفعل دّل عليه الكالم الذي قبله، والتقدير 
  . "مال وبنين

  رجاــسورة المع

١٦- َنزةًاع:هكذا)٢( قرأ شعبة بالرفع ،: َنزةٌاععلى أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره ، :
 بالنصب  حفصقراءة، و"لظى" بعد خبر، أو بدل من ،"إنها"هي نزاعةٌ، أو على أنها خبر لـ

ذه ، بتقدير تتلظى في ه"لظى"أعني، أو أنها حال من  :على أنها منصوبة بفعل محذوف تقديره
  . الحال

٣٣- شَِباهِهِتادم:هكذا)٣( قرأ شعبة بحذف األلف التي بعد الدال ،: شَِبهِهِتادم على ،
  .التوحيد على إرادة الجنس

٤٣- ٍُبنص:هكذا)٤( وإسكان الصاد، قرأ شعبة بفتح النون ،: ٍبنَص ،اسم مفرد بمعنى :
  . أو نَصب،ب ورواية حفص على أنها جمع نصا.المنصوب للعبادة

   وحــسورة نُ

٢٨- بِتيياًنَِمْؤ م:وقد سبق في األصول. قرأ شعبة بإسكان ياء اإلضافة في الحالين .  

  نــسورة الِج

٣-نََّأوتَوه الَعى: أي إلى قوله ١٤ - ٣ وما بعده، وجملته اثنا عشر موضعاً، من اآلية ،
 عطفاً على قوله )٥( في هذه المواضع بالكسر"أن" قرأ شعبة ،نومِلسما الْنَّا ِمنََّأو: تعالى

                                                 
  .٢/٥٩٥:  التذكرة في القراءات الثمان-١
  .٢/٥٩٧: قراءات الثمان التذكرة في ال-٢
  .٢١٤ ص: التيسير في القراءات السبع-٣
 .٢١٤ص:  التيسير في القراءات السبع-٤
  .٢١٥ص: التيسير في القراءات السبع -٥



 ١٦١

 بالفتح عطفاً على الضمير في قوله  حفصقراءة فيكون الكل مقوالً للقول، و،انَعِما سنَِّإ: تعالى
  . من غير إعادة الجار،ِها ِبنَّآمفَ: تعالى

١٩- نََّأولَوه ا قَمام:ا، هكذ)١( قرأ شعبة بكسر الهمزة :نَِّإولَوه ا قَمام.  

سورة الملــمِّز  

٩- رالْب ِقِرشْم:هكذا)٢( قرأ شعبة بخفض الباء ،: رب قراءة و."كربِّ"، على أنها بدل من 
، أو على و هاْلَّ ِإهلَ ِإاْلَ:  بالرفع على االبتداء، والخبر الجملة التي بعده من قوله تعالىحفص

  .هو رب:  محذوف، أيأنها خبر لمبتدأ

سورة المرــثِّد  

٥- وجالرز:هكذا)٣( قرأ شعبة بكسر الراء ،: زجوالروهي لغة تميم ،.  

٣٣- ذِْإربَأد :هكذا)٤( وألف بعدها، قرأ شعبة بفتح الذال ،: إذا، ظرفاً لما يستقبل من 
، فعل ثالثي على وزن دبر :كذا مع فتح الدال، ه،الزمان، وحذف الهمزة التي قبل الدال

 فعل ،"أدبر" في رواية حفص ظرف لما مضى من الزمان، و"إذ"، إحدى لغتين فيها، و"ضرب"
  ."أكرم"رباعي على وزن 

  سورة القيامة

٢٧- ماٍق سنر:تدغم النون في الراء للتقارب  وعليه ؛ قرأ شعبة بغير سكت على النون
  . وقد سبق.بينهما

٣٦- دىس: قرأها شعبة بإمالة األلف عند الوقف عليها، أما عند الوصل فتحذف األلف 
  . وقد سبق.لدخول التنوين على االسم المقصور

٣٧- مينَى:هكذا)٥( قرأ شعبة بالتاء ،: نَىتُم حفصقراءة و. أن الضمير للنطفة، على  
  ."مِني"على أن الضمير عائد على 

                                                 
  .٢١٥ص: التيسير في القراءات السبع -١
 .٢١٦ص: التيسير في القراءات السبع -٢
  .٢/٦٠٤:  التذكرة في القراءات الثمان-٣
  .٢/٦٠٤: قراءات الثمان التذكرة في ال-٤
  .٢/٦٠٦:  التذكرة في القراءات الثمان-٥



 ١٦٢

  سورة اإلنسان

٤- الْالِسس:ًوقراءة .ليتناسب مع ما قبله؛ )١( قرأ شعبة بالتنوين وصالً، وبإبداله ألفاً وقفا 
  . أو حذفها،إثبات األلف :حفص بحذف األلف وصالً، أما عند الوقف فله وجهان

١٥- َقاِروياْر َق اِروياْر:تناسب مع ت، ل)٢(هما معاً، ووقف عليهما باأللف قرأ شعبة بتنوين
 ألن األصل في األسماء ؛ حيث يصرفون ما ال ينصرف: أسديبن، وذلك على لغة "سالسالْ"

 وحذفها وصالً في الموضع األول، وحذفها وصالً ، وقراءة حفص بإثبات األلف وقفاً.الصرف
  .ووقفاً في الموضع الثاني

٢١- ُخضرِإ وتَسبقٌر:هكذا)٣( ورفع الثانية، قرأ شعبة بخفض األولى ، :ُخضِإٍر وتَسبقٌر ،
إن : ، وجاز وصف المفرد بالجمع على رأي األخفش، وقيل"سندس" صفة لـ،"خضر"على أن 

. "ثياب" عطف نسق على "إستبرق" اسم جنس، واسم الجنس يوصف بالجمع، وأن "سندس"
 على حذف "ثياب" عطف نسق على "إستبرق"، و"ثياب" صفة لـ"خضر"ورواية حفص على أن 

  .ثياب إستبرقو: مضاف، أي

سورة المالترس  

٦- َأذْ نُواًر:هكذا)٤( قرأ شعبة بضم الذال ،: اًنُذُروهي لغة الحجازيين ،.  

٣٣- اتٌلَِجم:هكذا)٥( وألف بعد الالم، قرأ شعبة بكسر الجيم ،: ِجاتٌالَم على الجمع، إما ،
 ، ورواية حفص جمع جمل. الجمع وهي اإلبل، فيكون جمع"جمال" بكسر الجيم، أو لـ"ِجمالة"لـ
 اسم جمع حيث ال واحد له من لفظه، ويقف عليها كل من حفص : حجر وحجارة، وقيل:مثل

  .وشعبة بالتاء تبعاً للرسم

  

  

                                                 
 .٢/٦٠٧:  التذكرة في القراءات الثمان-١
 .٢/٦٠٧:  التذكرة في القراءات الثمان-٢
  .٢١٨ ص: التيسير في القراءات السبع-٣
  .٢١٨ص:  التيسير في القراءات السبع-٤
  .٢١٨ص: التيسير في القراءات السبع -٥



 ١٦٣

  ازعاتسورة النّ

١١- َةًنِخر:هكذا)١( قرأ شعبة بألف بعد النون ،: َنةًاِخر إحدى لغتين فيها، وهما بمعنى ،
  ."بالية"

  رــكويسورة التّ

١٢- ستْعر:هكذا)٢( قرأ شعبة بتخفيف العين ،: ْتِعرسوالتشديد للمبالغة.، على األصل .  

نــفيفِّطَسورة الم  

١٤- سْلبر ان: قرأ شعبة بغير سكت على الالم، مع إدغامها في الراء، وقرأ باإلمالة في 
  . وقد سبق في األصول."ران"

٣١- َفِكِهين:هكذا)٣( بإثبات األلف بعد الفاء قرأ شعبة ،: َِهاكِِفين اسم فاعل، على معنى ،
 ، فرح: بمعنى"فكه" ورواية حفص على أنها صفة مشبهة من ."البن، وتامر"أصحاب فاكهة، كـ

  . أو تفكه،ذ أو تلذّ،أو عجب

  سورة الغاشية

٤- َتلَىص: هكذا)٤(قرأ شعبة بضم التاء ،: لَىتُص، فعول، ونائب الفاعل ضمير مبنياً للم
  .وهو ضمير يعود على الوجوه  وقراءة حفص على البناء للفاعل،.يعود على الوجوه

  دــسورة البل

٢٠- ةٌْؤمدص: هكذا)٥(قرأ شعبة بإبدال الهمزة واواً. أينما وردت ،: موصةٌدأوصد " :، من

  ."و مؤصدآصدت الماء أغلقته، فه" : بالهمزة من حفصقراءة و."يوصد–

  

  
                                                 

 .٢١٩ص: ي القراءات السبعالتيسير ف -١
  .٢/٦١٧:  التذكرة في القراءات الثمان-٢
 .٢/٦٢٠:  التذكرة في القراءات الثمان-٣
  .٢/٦٢٥:  التذكرة في القراءات الثمان-٤
  .٢/٦٢٨:  التذكرة في القراءات الثمان-٥



 ١٦٤

سورة الهزةم  

٩- مٍدع:هكذا)١( قرأ شعبة بضم العين والميم ،: ٍدمعرسل ورسول، :، جمع عمود، مثل  .
  . اسم جمع حيث ال واحد له من لفظهورواية حفص

  الكافرونسورة 

١ - ِلوِدي ين:٢( قرأ شعبة بإسكان ياء اإلضافة في الحالين(.  

  اإلخالصسورة 

٤- ُكُفاًو:هكذا)٣( وهمزة بدل الواو، قرأ شعبة بضم الفاء ،: اًكُفَُؤ حفصقراءة، ووجه  
  .بالهمز على أنه األصل، واإلبدال للتخفيف

                                                 
  .٢٢٥ص:  التيسير في القراءات السبع-١
  .٢٢٥ص: التيسير في القراءات السبع -٢
 .٢٢٦ص: ير في القراءات السبعالتيس -٣



 ١٦٥

  الخاتمـــــة

أحمد هللا تعالى في األولى واآلخرة أن وفق إلتمام هذا البحث المتواضع،وقد حاول هـذا                 
ت، وهو الجانب الـصوتي فـي روايتـي         البحث طرق جانٍب من جوانب علم التجويد والقراءا       

  .اإلمامين حفص وشعبة عن عاصم

وقد حاول الباحث أن يجمع كّل وجوه االتفاق واالختالف بين الروايتين، ثم بيان أصـل                 
القواعد التي تنتمي إليها الكلمات القرآنية المتفق عليها والمختلف فيها، وأن يوجه هذا االتفاق أو               

وصوتياً، مستعيناً بجهود العلماء واللغويين وأهل األداء من أئمة القراءات         االختالف توجيهاً لغوياً    
  .والتجويد

  :وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج في هذا البحث، وهي  

، ومع ذلـك    -قديماً وحديثاً –إن علمي التجويد والقراءات قد حظيا باهتمام كبير          -١
لك لحاجة الناس المتجددة إلـى تـالوة        فإنهما يحتاجان إلى مزيد من البحث والعناية؛ وذ       

 .القرآن الكريم تالوة صحيحة متقنة، حسب األصول المتبعة في هذا المجال

إن روايتي حفص وشعبة من أشهر الروايات الصحيحة التي يقرأ بها في مشارق              -٢
األرض ومغاربها، على الرغم من كثرة الروايات التي أثبتها أهل العلم واألداء، والتـي              

 .عن عشرين رواية صحيحةتزيد 

أخذ اإلمامان حفص وشعبة عن أصل واحد وهو اإلمام عاصم؛ ومع ذلـك فقـد      -٣
وجدت اختالفات كثيرة بين الروايتين قد تزيد عن خمسمائة اختالف، كما ذكر في بعض              

 .وهذه االختالفات تحتاج إلى تجلية وبيان؛ لتُضبط الكيفية الصحيحة لتالوتها. المصادر

تالفات موزعة على عدد من أبواب أصول القراءات القرآنيـة،          جاءت هذه االخ   -٤
 .باب المد، وباب الهمز، وباب اإلدغام، وباب الفتح واإلمالة، وغيرها: مثل

جمع هذا البحث وجوه االتفاق واالختالف من أصول وفروش، وحاول رد كـٍل              -٥
 .اللغةمنها إلى القاعدة التي بني عليها، وبيان كيفية قراءتها، ووجهها من 



 ١٦٦

جميل أن تتضافر جهود عدد من الباحثين في تجلية كثير من الجوانب المتعلقـة               -٦
روايتي : بالروايات المشهورة التي يقرأ بها في مختلف البلدان العربية واألوروبية، مثل          

 .ورش وقالون عن نافع، ورواية الدوري عن أبي عمرو، وغيرها

ازنة بين روايات قراءة القرآن الكريم      يعتبر البحث مقدمة للدراسات اللغوية المو      -٧
 .المتعددة

  

  وآخر دعوانا أِن الحمد هللا رب العالمين



 ١٦٧

  قائمة المصادر والمراجع

  الكتـب العربيـة: أوالً

 .القرآن الكريم -١

اإلمام عبد الرحمن بن إسماعيل بن      : إبراز المعاني من حرز األماني في القراءات السبع        -٢
  . عوض، دار الكتب العلمية، بيروتإبراهيم عطوة : إبراهيم، تحقيق

شهاب الدين أحمد بن محمد الدمياطي،      : اءات األربعة عشر  إتحاف فضالء البشر في القر     -٣
 .م٢٠٠١أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : وضع حواشيه

 .عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين السيوطي: اإلتقان في علوم القرآن -٤

 .م١٩٨٩ياء الدين عتر، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، حسن ض: األحرف السبعة -٥

محمد بن يوسف الغرناطي األندلـسي أبـو حيـان          : ارتشاف الضرب من لسان العرب     -٦
رمضان عبد التواب، مكتبة الخـانجي،      : رجب عثمان محمد، مراجعة   : النحوي، تحقيق 

 . م١٩٩٦القاهرة، 

أحمد بن علي بن محمد ابن حجـر        شهاب الدين أبو الفضل     : اإلصابة في تمييز الصحابة    -٧
عادل أحمد عبد الجواد، دار الفكـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع،             : العسقالني، تحقيق 

 .م٢٠٠٥القاهرة، 

إبراهيم أنيس، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، الطبعـة الرابعـة،          : األصوات اللغوية  -٨
 .م١٩٧١

كتبة األزهرية للتراث، القاهرة،    علي محمد الضباع، الم   : اإلضاءة في بيان أصول القراءة     -٩
 .م٢٠٠٥

أبو عبد اهللا الحسين بن أحمـد النحـوي ابـن           : إعراب القراءات السبع وعللها    -١٠
 .م١٩٩٢عبد الرحمن بن سليمان بن العثيمين، مكتبة الخانجي، القاهرة، : خالويه، تحقيق

خالـد العلـي، دار     : أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس، مراجعة      : إعراب القرآن  -١١
 .م٢٠٠٦لمعرفة، بيروت، ا



 ١٦٨

دار العلم للماليين، بيروت، الطبعـة الـسادسة،        خير الدين الزركلي،    : األعالم -١٢
 .م١٩٨٤

عبـد  : أبو جعفر أحمد بن خلف األنصاري، تحقيق      : اإلقناع في القراءات السبع    -١٣
 .م١٩٨٢المجيد قطامش، جامعة أم القرى، الرياض، 

يوسف بن حـسن بـن عبـد        : و ذم بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أ         -١٤
وصي اهللا بن محمد بن عباس، دار الراية، الريـاض، الطبعـة            : الهادي، تحقيق وتعليق  

 .م١٩٨٩األولى، 

 دار الكتـاب    ، عبد الفتاح القاضي   :البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة      -١٥
 .م١٩٨١العربي، بيروت، 

 .م١٩٨٨عة بغداد،  قدوري، مطبغانم: التحديد في اإلتقان والتجويد -١٦

دار إحياء التـراث اإلسـالمي،      ،  الذهبيشمس الدين   أبو عبد اهللا    : تذكرة الحفّاظ  -١٧
 .م١٩٥٣بيروت، الطبعة الرابعة، 

اإلمام أبو الحسن طاهر بن غلبون الحلبي، دراسة        : التذكرة في القراءات الثمان    -١٨
 .م١٩٩١أيمن رشدي سويد، الطبعة األولى، : وتحقيق

عادل أحمـد   : محمد بن يوسف أبو حيان األندلسي، تحقيق      : حيطتفسير البحر الم   -١٩
 .م٢٠٠١عبد الحي الفرماوي، : عبد الموجود، تعليق

فخر الدين الرازي، دار الفكـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع،            : التفسير الكبير  -٢٠
 .م١٩٧٨بيروت، 

محمد عوامـة، دار    : أحمد بن علي بن حجر العسقالني، تحقيق      : تقريب التهذيب  -٢١
 .م١٩٨٦شيد، سوريا، الطبعة األولى، الر

اإلمام أبو الخير شمس الدين محمد بن يوسف        : تقريب النشر في القراءات العشر     -٢٢
إبراهيم عطوة عوض، دار الحديث للطباعة والنـشر والتوزيـع،          : ابن الجزري، تحقيق  

 .م٢٠٠٤مصر، 



 ١٦٩

طبعة دار الفكر، بيروت، ال    حجر العسقالني،     علي بن  أحمد بن : تهذيب التهذيب  -٢٣
 .م١٩٨٤األولى، 

  بشار عواد  :ي، تحقيق اج المز يوسف بن الحج  : تهذيب الكمال في أسماء الرجال     -٢٤
 .م١٩٨٠ى، بيروت، الطبعة األول ، مؤسسة الرسالة،معروف

عبد الرحمن يوسف الجمل،    : برواية حفص عن عاصم   –علم التجويد   التيسير في    -٢٥
 .م٢٠٠٦مكتبة آفاق، غزة، الطبعة الخامسة، 

اإلمام أبو عمرو عثمان بن سـعيد الـداني، عنـي           :  في القراءات السبع   التيسير -٢٦
مكتبـة الجفـري    : أوتويرتزل لجمعية المستشرقين األلمانية، عنـي بنـشره       : بتصحيحه

 .١٩٣٠التبريزي، طهران، مطبعة الدولة، استانبول، 

وزارة  شـرف الـدين أحمـد،        :إدارةان البستي،    حاتم محمد بن حب    بو أ :الثقات -٢٧
 .م١٩٨١ والشئون الثقافية للحكومة الهندية العالية، الطبعة األولى، المعارف

 .أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي: الجامع ألحكام القرآن -٢٨

الحافظ شيخ اإلسالم الرازي، دار إحيـاء التـراث العربـي،            :الجرح والتعديل  -٢٩
 .م١٩٥٢بيروت، الطبعة األولى، 

بو عبد اهللا الحسين بن أحمد النحوي ابن خالويـه،          أ: الحجة في القراءات السبع    -٣٠
 .م٢٠٠٧عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، القاهرة، : تحقيق

 .م١٩٨١عبد العال مكرم، دار الشروق، بيروت، : الحجة في القراءات السبع -٣١

ي، سـعيد األفغـان   : عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة، تحقيـق       : حجة القراءات  -٣٢
 .م١٩٩٧مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الخامسة، 

كامل مصطفى  : أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي، تعليق      : الحجة للقراء السبعة   -٣٣
 .م٢٠٠١الهنداوي، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، بيروت، 

الحجة للقراء السبعة أئمة األمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبـو             -٣٤
، الطبعـة األولـى،     أبو الحسن الفارسي، دار الكتب العلمية، بيـروت       :  مجاهد بكر ابن 
 .م٢٠٠١



 ١٧٠

محمد علـي النجـار، الطبعـة       : أبو الفتح عثمان ابن حنّي، تحقيق     : الخصائص -٣٥
 .م١٩٠٠الثانية، 

غانم قدوري، مطبعـة وزارة األوقـاف       : الدراسات الصوتية عند علماء التجويد     -٣٦
 .م١٩٨٦راقية، الع

 .م١٩٨٠صبحي الصالح، دار العلم للماليين، بيروت، :  اللغةدراسات في فقه -٣٧

 مكي بن أبي طالب،: الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة -٣٨

الثة، الدكتور شوقي ضيف، الطبعة الث    : ابن مجاهد، تحقيق  : السبعة في القراءات   -٣٩
 .دار المعارف، القاهرة

 شعيب األرنؤوط   :ي، تحقيق شمس الدين محمد بن أحمد الذهب     : سير أعالم النبالء   -٤٠
 .م١٩٩٤، العاشرةوآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة 

اإلمام أبو عبد اهللا محمد بـن إسـماعيل البخـاري، راجعـه              :صحيح البخاري  -٤١
محمد علي القطب، هشام البخاري، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الثانية،          : وضبطه
 .م١٩٩٧

 محمد فؤاد عبد    :اج القشري، ترتيب وتعليق   إلمام مسلم بن الحج   ا: صحيح مسلم  -٤٢
 .م١٩٦٥الباقي، مكتبة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة األولى، 

اإلمام الحافظ محمد بن يوسـف، المعـروف        :  طيبة النشر في القراءات العشر     -٤٣
الشيخ علي محمد الضباع، مكتبة ومطبعـة مـصطفى         : بابن الجزري، مراجعة وتحقيق   

 .م١٩٥٠طبعة األولى، ابي، مصر، الالب

 .م١٩٨٠عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة، بيروت، : علم اللغة العام -٤٤

 .م١٩٠٠كمال محمد بشر، دار المعارف، القاهرة، ): األصوات(علم اللغة العام  -٤٥

  دار الحرمين للطباعة، القاهرة،    عطية قابل نصر،  : غاية المريد في علم التجويد     -٤٦
 .م١٩٩٣الطبعة الرابعة، 



 ١٧١

أبو الخير الجزري، دار الكتب العلمية، بيروت،       : النهاية في طبقات القراء   غاية   -٤٧
 .م١٩٣٢األولى، الطبعة 

محمد عبد القـادر    : ولي اهللا الصفاقسي، تحقيق   : غيث النفع في القراءات السبع     -٤٨
 .شاهين، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، بيروت

 عبده الراجحي،: فقه اللغة في الكتب العربية -٤٩

 .هـ١٣٤٨ابن النديم، المطبعة الرحمانية، مصر، : هرستالف -٥٠

 .م١٩٧٣إبراهيم أنيس، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، : في اللهجات العربية -٥١

سعيد محمد اللحام، عالم الكتب للنـشر       : فيض الرحيم في قراءات القرآن الكريم      -٥٢
 .م١٩٩٥والتوزيع والطباعة، بيروت، 

د كريم راجح، دار المهاجر للنـشر والتوزيـع،         محم: القراءات العشر المتواترة   -٥٣
 . م١٩٩٤المدينة المنورة، الطبعة الثالثة، 

عبد الـصبور شـاهين، مكتبـة       : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث       -٥٤
 .م١٩٠٠الخانجي، القاهرة، 

محمد الحبش،  : القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني واألحكام الشرعية        -٥٥
 .م١٩٩٩ر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، دار الفك

أبو جعفر أحمد بن محمد المصري النحاس، دار الكتب العلمية          : القطع واالئتالف  -٥٦
 .م٢٠٠٢للنشر والتوزيع، بيروت، 

عبد اهللا  : جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي، حققه       : الضعفاء والمتروكين  كتاب -٥٧
 .م١٩٨٦األولى، القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 

مهـدي  : أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمـد الفراهيـدي، تحقيـق          : كتاب العين  -٥٨
 .المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل

أبو محمد مكـي بـن      : كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها        -٥٩
 .م١٩٨٧أبي طالب األندلسي القيسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 



 ١٧٢

 .م٢٠٠٣ث، القاهرة، ابن منظور، دار الحدي: ربلسان الع -٦٠

دار : أحمد بن علي بن محمد ابـن حجـر العـسقالني، تحقيـق            : لسان الميزان  -٦١
 الهند، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيـروت، الطبعـة الثالثـة،           –المعارف النظامية   

 .م١٩٨٦

ـ       : اللهجات العربية في القراءات القرآنية     -٦٢ شر عبده الراجحـي، دار المـسيرة للن
 .م٢٠٠٨والتوزيع والطباعة، عمان، 

عبد الغفار حامد هـالل، دار الفكـر العربـي،        :  وتطوراً نشأةً-اللهجات العربية  -٦٣
 .م١٩٩٨القاهرة، 

اإلمام أبو عمرو عثمان بن سعيد      : مختصر في مذاهب القراء السبعة باألمصار      -٦٤
 .م٢٠٠٠الداني، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، بيروت، 

:  التفـسير  -اإلعـراب - في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة       المستنير -٦٥
 .م١٩٨٩محمد سالم محيسن، دار الجيل، بيروت، 

أبو عبـد اهللا    شمس الدين   اإلمام  : األعصاروطبقات  ال على   معرفة القراء الكبار   -٦٦
طيار التي قوالج، مركز البحوث اإلسالمية، إستانبول،       : محمد التركماني الذهبي، تحقيق   

 .م١٩٩٥

: لإلمام أبو جعفر الطحاوي   : مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار        -٦٧
أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مـصطفى البـاز، مكـة           : اإلمام الحافظ العيني، تحقيق   

 .م١٩٩٧، الطبعة األولى، المكرمة

عبد الرحمن يوسف الجمل،    : برواية شعبة عن عاصم   -التجويد   علم   المغني في  -٦٨
 .م٢٠٠٦اق، غزة، الطبعة الثانية، آفمكتبة 

أبو العالء محمد بـن أبـي المحاسـن         : مفاتيح األغاني في القراءات والمعاني     -٦٩
 .م٢٠٠١الكرماني، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

 .م١٩٧٨إبراهيم أنيس، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، : من أسرار اللغة -٧٠



 ١٧٣

اإلمام شمس الدين ابن الجزري، مكتبة القدسي       : ينمنجد المقرئين ومرشد الطالب    -٧١
 .م١٩٩٦، للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األولى

محمـد سـالم محيـسن، دار األنـوار         : المهذب في القراءات العشر وتوجيهها     -٧٢
 .م١٩٧٨للطباعة، مصر، الطبعة الثانية، 

 علـي محمـد   : شمس الدين ابن الجزري، راجعـه     : النشر في القراءات العشر    -٧٣
 .ية للنشر والتوزيع، بيروتالضباع، دار الكتب العلم

الهادي، شرح طيبة النشر في القراءات العشر والكشف عـن علـل القـراءات               -٧٤
 .م١٩٩٧محمد سالم محيسن، : وتوجيهها

قاضي، طبعة  الشيخ عبد الفتاح ال   : الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع       -٧٥
 .م١٩٨٢األزهر الشريف، 

أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بـن         : وأنباء أبناء الزمان  وفيات األعيان    -٧٦
 .إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت: خلّكان، حققه

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٧٤

  )اإلنترنت ( الشبكة العالميةكتب من: ثانياً

ضمن مجموعة  عبد القيوم عبد الغفور السندي،       :جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين      * 
  .www.al-islam.com سالم،كتب من موقع اإل

  .www.islamic-council.com، المصرية األوقاف وزارة موقع: مفاهيم إسالمية* 

  المترجمةالكتب : ثالثاً

  .م١٩٦٦الح القرماوي، تونس، ص: جان كانتينو، ترجمة: دروس في علوم أصوات العربية

  العلميةالرسائل : رابعاً

الحبر يوسف نور الـدايم،     . د: الوقف في القراءات القرآنية، وتأثيره في نظام الجملة، إشراف        * 
  .١٩٩٦محمد رمضان البع، السودان، جامعة الخرطوم، : تأليف

  والدورياتالمجالت : خامساً

  .١٧ة اللغة العربية، عددمجلة كلي رشاد سالم، :في علم األصوات العربي* 

أحمد محمد القـضاة، مجلـة      : دراسة وتوجيه –الكلمات التي خالف فيها حفص أصل روايته        * 
  .م٢٠٠٥، ١، العدد ٣٢دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 

  .١٠إبراهيم أنيس، مجلة مجمع اللغة العربية، عدد : وحي األصوات في اللغة* 
  
  
  
  


