
أ  

        غرائب القراءات يف القرآن الكرمي أسرارها وأسبااغرائب القراءات يف القرآن الكرمي أسرارها وأسبااغرائب القراءات يف القرآن الكرمي أسرارها وأسبااغرائب القراءات يف القرآن الكرمي أسرارها وأسباا
        ))))دراسة وصفية حتليلية لقراءة اإلمام حفص عن عاصمدراسة وصفية حتليلية لقراءة اإلمام حفص عن عاصمدراسة وصفية حتليلية لقراءة اإلمام حفص عن عاصمدراسة وصفية حتليلية لقراءة اإلمام حفص عن عاصم((((

        
        حبث جامعيحبث جامعيحبث جامعيحبث جامعي

   S-1للحصول على درجة سرجانا اإلختبار  شروط إلكمال بعضمقدم 
   شعبة اللغة العربية وأدا يفلية العلوم اإلنسانية والثقافةلك

        
  :اعداد 

        لونة الزهرةلونة الزهرةلونة الزهرةلونة الزهرة
٠٤٣١٠٠٦٦  

        
  :املشرف

        احلاج أمحد مرزوقي مستمر املاجسترياحلاج أمحد مرزوقي مستمر املاجسترياحلاج أمحد مرزوقي مستمر املاجسترياحلاج أمحد مرزوقي مستمر املاجستري
   ١٥٠٣٠٢٢٣١:رقم التنظيف

 

        
  شعبة اللغة العربية وأدا

  كلية العلوم اإلنسانية والثقافة
  ماالنج اجلامعة اإلسالمية احلكومية

٢٠٠٩  



ب  

            وزارة الشؤون الدينيةوزارة الشؤون الدينيةوزارة الشؤون الدينيةوزارة الشؤون الدينية
  ماالنجماالنجماالنجماالنج    اجلامعة اإلسالمية احلكوميةاجلامعة اإلسالمية احلكوميةاجلامعة اإلسالمية احلكوميةاجلامعة اإلسالمية احلكومية

        كلية العلوم اإلنسانية والثقافةكلية العلوم اإلنسانية والثقافةكلية العلوم اإلنسانية والثقافةكلية العلوم اإلنسانية والثقافة
  افقة املشرفافقة املشرفافقة املشرفافقة املشرفمومومومو

  
  :إن هذا البحث اجلامعي الذي كتبته الباحثة

  لونة الزهرةلونة الزهرةلونة الزهرةلونة الزهرة:     االسم
            ٠٤٣١٠٠٦٦٠٤٣١٠٠٦٦٠٤٣١٠٠٦٦٠٤٣١٠٠٦٦:  رقم القيد

دراسة دراسة دراسة دراسة ((((     الكرمي أسرارها وأسباا الكرمي أسرارها وأسباا الكرمي أسرارها وأسباا الكرمي أسرارها وأسبااالقرآنالقرآنالقرآنالقرآن يف  يف  يف  يف القراءاتالقراءاتالقراءاتالقراءاتغرائب غرائب غرائب غرائب  :عنوان البحث
  )))) لقراءة اإلمام حفص عن عاصم لقراءة اإلمام حفص عن عاصم لقراءة اإلمام حفص عن عاصم لقراءة اإلمام حفص عن عاصمحتليليةحتليليةحتليليةحتليليةوصفية وصفية وصفية وصفية 

على الشكل املطلوب    بعض اإلصالحات الالزمة ليكون       فيه قد نظرنا وأدخلنا  
الستيفاء احد شروط املناقشة المتام الدراسة واحلصول على درجة سـرجانا           

 لعربية وأدـا للعـام الدراسـي      لكلية العلوم اإلنسانية والثقافة شعبة اللغة ا      
  .  م٢٠٠٩-٢٠٠٨

  
  

   م٢٠٠٩ أبريل ٢٧ماالنج، 
     املشرف        

  
  

  )   احلاج أمحد مرزوقي مستمر املاجستري(
      ١٥٠٣٠٢٢٣١ :قم التوظيفر



ج  

        وزارة الشؤون الدينيةوزارة الشؤون الدينيةوزارة الشؤون الدينيةوزارة الشؤون الدينية
  اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنجاجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنجاجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنجاجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

 كلية العلوم اإلنسانية والثقافةكلية العلوم اإلنسانية والثقافةكلية العلوم اإلنسانية والثقافةكلية العلوم اإلنسانية والثقافة

        موافقة جلنة املناقشةموافقة جلنة املناقشةموافقة جلنة املناقشةموافقة جلنة املناقشة
  : املناقشة على البحث اجلامعي الذي كتبتهمتت

  لونة الزهرةلونة الزهرةلونة الزهرةلونة الزهرة:       االسم
  ٠٤٣١٠٠٦٦٠٤٣١٠٠٦٦٠٤٣١٠٠٦٦٠٤٣١٠٠٦٦    :    رقم القيد

    الكرمي أسرارها وأسباا  الكرمي أسرارها وأسباا  الكرمي أسرارها وأسباا  الكرمي أسرارها وأسباا      القرآنالقرآنالقرآنالقرآن يف    يف    يف    يف   القراءاتالقراءاتالقراءاتالقراءاتغرائب  غرائب  غرائب  غرائب  :   العنوان
  )))) لقراءة اإلمام حفص عن عاصم لقراءة اإلمام حفص عن عاصم لقراءة اإلمام حفص عن عاصم لقراءة اإلمام حفص عن عاصمحتليليةحتليليةحتليليةحتليليةدراسة وصفية دراسة وصفية دراسة وصفية دراسة وصفية ((((

 ىف  )S-I(قررت جلنة املناقشة بنجاحها واستحقاقها على درجة سرجانا و
ستحق أن تواصل دراستها إىل أي ما هو أعلى من تشعبة اللغة العربية وأدا و

  .هذه املرحلة
  

   م ٢٠٠٩ أبريل ٢٧حتريرا مباالنج، 
  

  :احملاضرون املناقشون
  (                           )                    املاجستريامام مسلمني. ١
  (                           )        عون احلكيم املاجستري. ٢
  (                           )    أمحد مرزوقي مستمر املاجستري.  ٣
  
  

        وزارة الشؤون الدينيةوزارة الشؤون الدينيةوزارة الشؤون الدينيةوزارة الشؤون الدينية



د  

  كومية ماالنجكومية ماالنجكومية ماالنجكومية ماالنجاجلامعة اإلسالمية احلاجلامعة اإلسالمية احلاجلامعة اإلسالمية احلاجلامعة اإلسالمية احل
 كلية العلوم اإلنسانية والثقافةكلية العلوم اإلنسانية والثقافةكلية العلوم اإلنسانية والثقافةكلية العلوم اإلنسانية والثقافة

 
        موافقة عميد كلية العلوم اإلنسانية والثقافةموافقة عميد كلية العلوم اإلنسانية والثقافةموافقة عميد كلية العلوم اإلنسانية والثقافةموافقة عميد كلية العلوم اإلنسانية والثقافة

  
اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج ب كلية العلوم اإلنسانية والثقافة    لمتست

       البحث اجلامعي الذي كتبته الباحثة
  لونة الزهرةلونة الزهرةلونة الزهرةلونة الزهرة:       االسم

  ٠٤٣١٠٠٦٦٠٤٣١٠٠٦٦٠٤٣١٠٠٦٦٠٤٣١٠٠٦٦    :    رقم القيد
     الكرمي أسرارها وأسباا الكرمي أسرارها وأسباا الكرمي أسرارها وأسباا الكرمي أسرارها وأسبااالقرآنالقرآنالقرآنالقرآن يف  يف  يف  يف القراءاتالقراءاتالقراءاتالقراءاتب ب ب ب غرائغرائغرائغرائ:   العنوان

   )))) لقراءة اإلمام حفص عن عاصم لقراءة اإلمام حفص عن عاصم لقراءة اإلمام حفص عن عاصم لقراءة اإلمام حفص عن عاصمحتليليةحتليليةحتليليةحتليليةدراسة وصفية دراسة وصفية دراسة وصفية دراسة وصفية ((((
من كلية العلوم ) S-I(متام دراستها وللحصول على درجة سرجانا إل

  . م٢٠٠٩-٢٠٠٨ اإلنسانية والثقافة شعبة اللغة العربية وأدا للعام الدراسي
  

   م٢٠٠٩ أبريل ٢٧حتريرا مباالنج،  
   عميد كلية العلوم اإلنسانية والثقافة

  
   املاجسترياندوس محزوىالدكتور

 ١٥٠٢١٨٢٩٦: رقم التوظيف                                

 
 
 
  



  �

        وزارة الشؤون الدينيةوزارة الشؤون الدينيةوزارة الشؤون الدينيةوزارة الشؤون الدينية
  اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنجاجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنجاجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنجاجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

 كلية العلوم اإلنسانية والثقافةكلية العلوم اإلنسانية والثقافةكلية العلوم اإلنسانية والثقافةكلية العلوم اإلنسانية والثقافة

        موافقة رئيس شعبة اللغة العربية وأداموافقة رئيس شعبة اللغة العربية وأداموافقة رئيس شعبة اللغة العربية وأداموافقة رئيس شعبة اللغة العربية وأدا
        

اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث ب شعبة اللغة العربية وأدا    سلمتت
  اجلامعي الذي كتبته الباحثة

  لونة الزهرةلونة الزهرةلونة الزهرةلونة الزهرة:       االسم
  ٠٤٣١٠٠٦٦٠٤٣١٠٠٦٦٠٤٣١٠٠٦٦٠٤٣١٠٠٦٦    :    رقم القيد

     الكرمي أسرارها وأسباا الكرمي أسرارها وأسباا الكرمي أسرارها وأسباا الكرمي أسرارها وأسبااالقرآنالقرآنالقرآنالقرآن يف  يف  يف  يف القراءاتالقراءاتالقراءاتالقراءاتغرائب غرائب غرائب غرائب :   العنوان
  )))) لقراءة اإلمام حفص عن عاصم لقراءة اإلمام حفص عن عاصم لقراءة اإلمام حفص عن عاصم لقراءة اإلمام حفص عن عاصمحتليليةحتليليةحتليليةحتليليةدراسة وصفية دراسة وصفية دراسة وصفية دراسة وصفية ((((

من كلية العلوم ) S-I(م دراستها وللحصول على درجة سرجانا المتا
  . م٢٠٠٩-٢٠٠٨ اإلنسانية والثقافة شعبة اللغة العربية وأدا للعام الدراسي

  
    م ٢٠٠٩ أبريل٢٧حتريرا مباالنج، 

  رئيس شعبة اللغة العربية وأدا
                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                         
  املاجستريأمحد مزكي  اندوسالدكتور          
  ١٥٠٢٨٣٩٨٩:                                       رقم التوظيف  

 
 



و  

        ورقة الشهادةورقة الشهادةورقة الشهادةورقة الشهادة

  
  :تشهد هذه الورقة أن هذا البحث اجلامعي الذي كتبته

  لونة الزهرةلونة الزهرةلونة الزهرةلونة الزهرة:       االسم
  ٠٤٣١٠٠٦٦٠٤٣١٠٠٦٦٠٤٣١٠٠٦٦٠٤٣١٠٠٦٦    :    رقم القيد

    وأسبااوأسبااوأسبااوأسباا الكرمي أسرارها  الكرمي أسرارها  الكرمي أسرارها  الكرمي أسرارها القرآنالقرآنالقرآنالقرآن يف  يف  يف  يف القراءاتالقراءاتالقراءاتالقراءاتغرائب غرائب غرائب غرائب :   العنوان
  )))) لقراءة اإلمام حفص عن عاصم لقراءة اإلمام حفص عن عاصم لقراءة اإلمام حفص عن عاصم لقراءة اإلمام حفص عن عاصمحتليليةحتليليةحتليليةحتليليةدراسة وصفية دراسة وصفية دراسة وصفية دراسة وصفية ((((

  .من إنشائها وكتابتها وليست نسخة غريها
  
  
  

   م٢٠٠٩ أبريل ٢٥ماالنج، 
  الكاتبة

  
  

  )لونة الزهرة (
        
        
        
        
        

        



ز  

        الشـعارالشـعارالشـعارالشـعار
  
    ِبِهِبِهِبِهِبِه    يؤِمنونَيؤِمنونَيؤِمنونَيؤِمنونَ    أُولَِئكأُولَِئكأُولَِئكأُولَِئك    ِتلَاوِتِهِتلَاوِتِهِتلَاوِتِهِتلَاوِتِه    حقحقحقحق    يتلُونهيتلُونهيتلُونهيتلُونه    الِْكتابالِْكتابالِْكتابالِْكتاب    َآتيناهمَآتيناهمَآتيناهمَآتيناهم    لَِّذينلَِّذينلَِّذينلَِّذيناااا

نمونمونمونمو    كْفُريكْفُريكْفُريكْفُرِبِهِبِهِبِهِبِه    ي    فَأُولَِئكفَأُولَِئكفَأُولَِئكفَأُولَِئك    مهمهمهمونَ    هاِسرونَالْخاِسرونَالْخاِسرونَالْخاِسرالْخ  
  )١٢١: البقرة(

  
  
        

 
        
        

        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        



ح  

        اإلهداءاإلهداءاإلهداءاإلهداء
  

  :أهدي هذا البحث اجلامعي إىل 
والدي خري األنام الذي شجعين ومحسين على إمتام الدراسـة يف هـذه              .١

اليت محلتين وهنا على وهن وربتين من     ) املرحومة(ووالديت رصيفة   ، اجلامعة
 . ى اهللا يرمحهماعس، صغري

كياهي احلاج أمحد قشريي أنوار وزوجتها احلاجة أم كلثوم واألساتذة يف            .٢
ماالنج الذين علّمونين   -اإلسالمي بولوالوانج " موراة بانيو  "٣معهد النور   

 .أساس العلوم اإلسالمية وشرفونين أداا

اللـذان  " هنيئـة الفطريـة   "وأخيت الصغرية   " حممد شفريل " أخي الكبري    .٣
 .اعدانين لتتميم هذا البحث ويرافقانين يف الفرح واحلزنيس

أصدقائي الذين يرافقونين يف طلب العلم واليزالون أن يساعدوين يف كل            .٤
 .وقت

دنباسـار الـذين حيبـونين      -وزوجي حممد عرفان أفندي وأهلي يف بايل       .٥
 . ويرمحونين يف كل حني

        
        

        
        
        
        
 



ط  

        كلمة الشكر والتقديركلمة الشكر والتقديركلمة الشكر والتقديركلمة الشكر والتقدير
��  ا����� ا����� ا� 

  
إن الباحثة ال تقوم بنفسها يف كتابة البحث اجلامعي إالّ بعون اهللا  

باحثة أن تقدم للو ال بد . سبحانه وتعاىل ومساعدة هؤالء الذين يساعدوا
  :شكرها عليهم، وهم

اللذان ما نلت اهلمة ) املرحومة(ووالديت رصيفة  والدي خري األنام .١
 .الرفيعة لطلب العلم

 الذي املاجستري ور الدكتور احلاج إمام سوبرايوجو الربوفساألستاذفضيلة  .٢
 .أعطاين الفرصة لنيل العلم يف هذه اجلامعة

 الذي أشرفين أمحد مرزوقي مستمر املاجسترياحلاج األستاذ فضيلة  .٣
 . بالصرب واليزال يدعوين لتتميم البحث اجلامعي يف هذه اجلامعة

ميل هذا البحث األساتدة املناقشون الذين نلت منهم اإلقتراحات لتك .٤
 البسيط

الذي اليزال مساعدتين لتحليل األمور املهمة "   حممد شفريل"أخي الكبري .٥
  .اليت تفرحين يف أي حال" هنيئة الفطرية"وألخيت 

جزاكم اهللا خري    .وكل من يساعدونين يف إمتام هذا البحث وافرا كامال         .٦
  ! اجلزاء

   م٢٠٠٩ أبريل ١٦ماالنج، 
  الكاتبة

  
  )لونة الزهرة (



ي  

  صصصصخخخخامللامللامللاملل
 الكرمي أسرارها و  الكرمي أسرارها و  الكرمي أسرارها و  الكرمي أسرارها و القرآنالقرآنالقرآنالقرآن يف  يف  يف  يف القراءاتالقراءاتالقراءاتالقراءاتغرائب غرائب غرائب غرائب  .٠٤٣١٠٠٦٦٠٤٣١٠٠٦٦٠٤٣١٠٠٦٦٠٤٣١٠٠٦٦    .لونة الزهرةلونة الزهرةلونة الزهرةلونة الزهرة

 البحث .)))) لقراءة اإلمام حفص عن عاصم لقراءة اإلمام حفص عن عاصم لقراءة اإلمام حفص عن عاصم لقراءة اإلمام حفص عن عاصمحتليليةحتليليةحتليليةحتليليةدراسة وصفية دراسة وصفية دراسة وصفية دراسة وصفية ((((أسبااأسبااأسبااأسباا
ا بكلية العلوم اإلنسانية والثقافة باجلامعة أداجلامعى، قسم اللغة العربية و
 د مرزوقي مستمرأمحاذ األست: ملشرفا. اإلسالمية احلكومية ماالنج

  .املاجستري
وجدت الباحثة الكلمات القرآنية اليت ختتلف بني الكتابة والقراءة مثل 
احلذف والزيادة وغريمها منها واألكثر ما عرفت كيفية القراءة منها أو من 

حىت تقرأها بقراءة ) اإلصطالح عند القراء اإلندونيسيني(القراءات الغريبة 
  . وأسرارهاخمطئة السيما من أسباا 

 الكرمي القرآن يف القراءاتغرائب  أن تعرف ولذلك أرادت الباحثة
ألن فيه . قراءة اإلمام حفص عن عاصمب  احملددة خاصةأسباا وأسرارها

اليت حنتاج أن نعرف كيفية قراءا وملاذا ،  مثل سكتة وإمشام وغري ذلكمظاهر
  .وغريها، ما أسباا وأسرارها، نقرأ كذالك

 وكان هذا (analitis) التحليلية (deskriptif)ة الوصفي  الطريقةتستخدموا
جبمع  ولنيل البيانات تستخدم طريقة املالحظة الكتيبالبحث من نوع البحث 

 .إلمام حفص عن عاصمالكتب اليت تتعلق بغرائب القراءات ل

 الكـرمي  القرآن يف القراءاتغرائب الباحثة نتيجة البحث عن  حصلت
وقد وقع   : كما يلى  قراءة اإلمام حفص عن عاصم    ب  احملددة هاوأسرار أسباا

أواختالف هلـوج    إما من اختالف الرواة   : القراءة والكتابة بأسباب   إختالف
 إحنصرت يف ست     اليت اتباع قاعدة من قواعد الرسم العثماين     وإما على    العريب
  .والوصل والفصل واإلبدال واهلمز احلذف :هيوقواعد 



ك  

ية اليت  القرآن أسرار القراءات الغريبة إال يف األلفاظ         وما وجدت الباحثة  
 السكتةالسكتةالسكتةالسكتة  وأما سر  .تقدمتتعلق بأسباب وقوع إصطالح غرائب القراءات كما        

 سـكتة  فسكت ، واحدة كلمة أما يتوهم ال أن قصد كأنه، }راق من{يف
 أن وذلـك  اللفـظ  سهولةل هي اإلمالةاإلمالةاإلمالةاإلمالةوسر  . كلمتان أما لتشعر ، لطيفة

 مـن  اللـسان  علـى  أخف دارحناإلو باإلمالة وينحدر بالفتح فعيرت اللسان
 أو أمـنت  الفتح كون راعي فإنه فتح من وأما أمال من أمال فلهذا االرتفاع،

أنه : ملن أبدل من ألف القطع مدة             "..ءأعجمي  "    يفالتسهيل  التسهيل  التسهيل  التسهيل   وسر. األصل
" " " " منمنمنمنالتأالتأالتأالتأ " " " "مثل    ،اإلمشاماإلمشاماإلمشاماإلمشاموسر  . فخفف أحدمها باملد  ، إستثقل اجلمع من مهزتني   

ألن ، إدغامه قبل احلرف حال على ليدلّ واإلمشام باإلدغام الناس سائر قرأقد  
 ظـاهرتني  مصرف بنونني  بن  طلحة  بضم النون األول كقراءة    تأْمننا الَأصله  
  وسـر  . واتباع قاعدة من قواعد الرسم العثماين وهي احلـذف         األصل على
رواية  ك اىل احلرف الساكن قبله    بنقل حركته    املفرد اهلمز تخفيفل هو   النقلالنقلالنقلالنقل

 يقرأ  )١١: سورة احلجرات  ( )بئس االسم (حفص عن عاصم يف قوله تعاىل       
 مِلس ِبئْس مِلس ِبئْس مِلس ِبئْس مِلس ِبئْس.   يقـرأ الذي   )٤: األحقاف سورة ( ))))............ائتوىنائتوىنائتوىنائتوىن( يف اإلبدالاإلبدالاإلبدالاإلبدال وسر    

    وسـر     ....هو للتحفيف  إذا اليوصل بالكلمة قبله       بإبدال اهلمزة ياء       ايتوىن  ايتوىن  ايتوىن  ايتوىن ----بببب
هـو   إثباته رمسا يف الوصل والوقف    ، يف مجيع األية  ) أناأناأناأنا (ألفكإثبات األلف   إثبات األلف   إثبات األلف   إثبات األلف   

 هـو  سقوط املد سقوط املد سقوط املد سقوط املد  وسر. تباع قاعدة من قواعد الرسم العثماين وهي الزيادة       ال
ولبثوا يف   "مثل، إذًا ال أثر به يف القراءة     . للزيادة قررا قواعد الرسم العثماين    

 وليس فيه سر أو سبب خـاص إال       ، هاء الكناية هاء الكناية هاء الكناية هاء الكناية   ". سنني مائةكهفهم ثالث   
تقرأ باهلاء الساكنة حـال الوقـف       ) فألِقه: (إختالف القراءة بني الرواة حنو    

عند قالون مكسورة اهلاء من غري إشباع        ) فألِقِه(وتقرأ  ، والوصل عند حفص    
  .عند ورش بإشباع كسرة اهلاء) فألِقِهي(و 



ل  
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ع  

        الباب األولالباب األولالباب األولالباب األول
        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

                خلفية البحثخلفية البحثخلفية البحثخلفية البحث. . . . أأأأ
 املكتوب وسلم عليه اهللا صلىالقرأن هو الكالم املعجز املرتل على النيب 

 وجل عز اهللا هأنزل فقد ١.املتعبد بتالوته، املنقول عنه بالتواتر، يف املصاحف
 وجعله ، نذيرابشريا و للعاملني ليكون وسلم عليه اهللا صلى حممد عبده على
 هلذا .وسلم عليه اهللا صلى لنبيه ومعجزة ، خلقه على وحجة  ، كتبه خامتة
 (   لَحاِفظُونَ لَه وِإنا الذِّكْر نزلْنا نحن ِإنا :فقال حبفظه وجل عز اهللا تكفل
 ِمن تنِزيلٌ خلِْفِه ِمن والَ يديِه بيِن ِمن الْباِطلُ يأِْتيِه الَ:  وقال) ٩ : احلجر
 علَينا ِإنَّ .ِبِه ِلتعجلَ ِلسانك ِبِه تحرك الَ  :وقال) ٤٢ :فصلت (حِميٍد ٍمحِكي
هعمج هآنقُر١٧-١٦ : القيامة. (و(.   

  :والطرق اليت تستعمل حلفظه هي
 عليه اهللا صلى وهذه الطريقة بدأت يف أول نزوله اىل النيب التحفيظالتحفيظالتحفيظالتحفيظ .١

عرفنا أن عهد القراء من عهد و.  حىت األن وهو سيد احلفاظوسلم
وأن املعول عليه يف القران الكرمي إمنا هو ، الصحابة إىل عهد التابعني

تلقي واألخذ ثقة عن ثقة وإماما عن إمام إىل النيب صلى اهللا عليه 
 2وسلم

  كالكاتب لزيد بن ثابتوسلم عليه اهللا صلىبأمره  وهي بدأت الكتابةالكتابةالكتابةالكتابة .٢
 وسلم عليه اهللا صلىيف عهد النيب وقد عرفنا أن مجع القران من قبل 

 ولكنها مفرقة يف الرقاع واألكتاف والعسبكان حفظا وكتابة 

                                                 
  ٢١: ص، ١٩٨٨)دار العلم للماليني: لبنان(، مباحث يف علوم القرأن، حي الصاحلصب١
   ١٨٤: ص، )دار اجلليل: مكة املكرمة(، التبيان يف علوم القران، حممد علي الصابوين2 



ف  

 وهو بدأ يف عهد اخلليفة األوىل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه اجلمعاجلمعاجلمعاجلمع .٣
 كان ما خصوصاًجبمع املصاحف اليت تناثرت على الصحابة ووقع هذا 

 منهم الصحابة، من كبري عدد فيها استشهد حيث اليمامة، موقعة يف
 وال الصحابة، على ذلك فاشتد الصحابة، قراء من سبعني من أكثر
 أن عنه اهللا رضي بكر أيب على فاقترح عنه اهللا رضي عمر على سيما
 3القراء وقتل احلفاظ مبوت ضياعه خشية القرآن، جيمع

 اتسعت  وهو يف عهد عثمان بن عفان رضي اهللا عنه الذي فيهالتكثريالتكثريالتكثريالتكثري .٤
وأخذ أهل كل مصر ، وتفرق القراء ىف األمصار، سالميةالفتوحات اال

ووجوه القراءة الىت يؤدون ا القران خمتلفة ، عمن وفد إليهم قراءته
فكانوا إذا ضمهم جممع أو موطن ، باختالف األحروف اليت نزل عليها

وقد يقنع بأا مجيعا ، الغزو عجب البعض من وجوه هذا االختالف
ولكن هذا ال حيول دون ، ى اهللا عليه وسلممسندة إىل رسول اهللا صل

فيدور الكالم حول ، تسرب الشك للناشئة اليت مل تدرك الرسول
وذلك يؤدي إىل املالحاة إن استفاض أمره ، فصيحها وأفصاحها

.  وتلك فتنة البد هلا من عالج، مث إىل اللجاج والتأثيم، ومردوا عليه
، فتم ذلك،  واحدواقتضت الدواعى إىل مجع املسلمني على مصحف

ومسيت ، وأرسلت نسخ منه من األمصار، ومسى باملصحف اإلمام
لعلوم رسم (ويعترب هذا بداية ، نسبة إليه، كتابة بالرسم العثمان

  ٤)القران

                                                 
  ١٨: ص. الراشدين اخللفاء عهد يف الكرمي القرآن مجع. الرومي عبدالرمحن بن فهد 3

 ١٠ : صمنشورة العصر احلديث،-. القرأنمباحث يف علوم. مناع القطان 4



ص  

،  وقد اختلف العلماء قدميا يف أول من نقط القرأنالتنقيط والتشكيلالتنقيط والتشكيلالتنقيط والتشكيلالتنقيط والتشكيل .٥
ن هل كان أبو األسود الدؤيل هو وحده واضع أصول نقط القرأ

أبو األسود : وشكله؟  وترددت يف هذا املوضوع أمساء الرجال ثالثة
وأما وأما وأما وأما . . . .  وحيىي بن يعمر ونصر بن عاصم الليثي-وهو األشهر–الدؤيل 

، أبو األسود الدؤيل فقد اشتهر بأنه سبق إىل وضع مسائل يف العربية
كانت يف خالفة علي رضي اهللا عنه وضع أبو األسواد الدؤىل بأمر و

ويعترب ، وضبط للقران الكرمي، صيانة لسالمة النطق، النحومنه قواعد 
وحتسني الرسم القرأين مل يتم دفعة . )لعلوم إعراب القران(هذا بداية 

بل ظم يتدرج يف التحسن جيال فجيال حىت بلغ ذروة اجلمال ، واحدة
     ٥يف اية القرن الثالث اهلجري

د وجود ألة الطبعة وتناثرت هذه الطريقة على دول املسلمني بعالطبعة الطبعة الطبعة الطبعة  .٦
 م ١٤٣٦ األملاين يف Johannes Guttenbergل 

  وتناثرت هذه الطريقة بعد وجود أالت التسجيل كاألسطوانة التسجيلالتسجيلالتسجيلالتسجيل .٧

 . يف اإلندونيسي مثالاملسابقة لتالوة القرأن املسابقة لتالوة القرأن املسابقة لتالوة القرأن املسابقة لتالوة القرأن  .٨

وميكن أن ، وكل هذه الطرق مستفادة حلفظ أصالة القرأن قراءته وكتابته
  .ل فهمنا ومعرفتنا عن القران يف األيتتوجد الطرق األخرى اليت تكم

أن بني القراءة والكتابة خمتلفة ومسيت           -كما وجد يف القران   -وأحيانا  
 وأكثر املسلمني اإلندونيسني    .هذه القراءت بالغريب عند القراء األندونيسني     

. كانوا يقرءون القران ولكن اليعلمون تاريخ وأسباب وأحكام وأسرار كتابته         
رفتهم عن القران ام يظنون ان علم القراءت الذي حيـددون     ومن نقصان مع  

بعلم التجويد هو دراسة املخارج وصفات احلروف و االحكام مـن نـون             
                                                 

 ٩٢- ٩١: ص، السابق املرجع، صبحي الصاحل١ 5



ق  

إذًا يقرءون القران كما يرونه     . الساكنة او ميم الساكنة او التنوين واملد فقط       
مع ان بعض االلفاط املوجودة ىف الكتابـة ال         ، ىف كتابة املصحف او الرسم    

لذلك . وغريها، واإلمشام، والتسهيل، ساوي ابدا ىف القراءت كقراءة االمالة     ي
ستبحث الباحثة عن فهم قراءت الغريب من قراءت امام حفص عن عاصـم             
الىت قد استخدمها املسلمون ىف القراءت واحلجـة عنـها لغـة كانـت ام               

غرائـب القـراءت يف     غرائـب القـراءت يف     غرائـب القـراءت يف     غرائـب القـراءت يف     """"حتت املوضوع   . من بداية وجود الغريب   ، اصطالحا
        ".".".".أن الكرمي أسرارها و أسباا أن الكرمي أسرارها و أسباا أن الكرمي أسرارها و أسباا أن الكرمي أسرارها و أسباا القرالقرالقرالقر
        أسئلة البحثأسئلة البحثأسئلة البحثأسئلة البحث  ....    بببب

 ما أسباب وجود غرائب القراءت ىف القران الكرمي؟ .١

 ما هي أسرار غرائب القراءت ىف القران ؟ .٢

 أهداف البحثأهداف البحثأهداف البحثأهداف البحث  ....    جججج

  :فاهلدف الذي تريد الباحثة ىف حبثه مها، بناء على السؤالني
 ملعرفة اسباب وجود غرائب القراءت ىف القران الكرمي .١

 ر غرائب القراءت ىف القران الكرميملعرفة أسرا .٢

        حدود جمال البحثحدود جمال البحثحدود جمال البحثحدود جمال البحث  ....    دددد
، حددت الباحثة عن غرائب القراءت اسببها و اسرارها ىف القران الكرمي          

  :كما يلى
  .قراءة غرائب القراءت عند امام حفص عن عاصم فقط. ١
  .وال من ناحية الكتابة) النطقى(من ناحية القراءة . ٢

        الدراسات السابقةالدراسات السابقةالدراسات السابقةالدراسات السابقة. . . . �
فرمبا كان ، لبحوث العلمية قد جرت منذ زمن طويلقد عرفنا أن ا

هناك الدراسة السابقة الىت ، املبحوث عليه متساويا عند عدة البحوث العلمية



ر  

". غرائب القراءت من جهة اللهجة"متكن استكماهلا هلذا البحث منها 
والباحثة األن ستبحث عن أسرار غرائب القراءت ىف القران الكرمي من 

        .كيف قراءا واسباب وجودها وأسرارها، الدراسة الصوتية
 فوائد البحثفوائد البحثفوائد البحثفوائد البحث . و

  :من أمهية البحث تطبيقيا فهي كما يلي
، وتزيد قدرا، وإعطاء اخلربة هلا ىف التعلم، لترقية مفهومها: للباحثة .١

 .ومهارا ىف حبث غرئب القراءت ىف القران الكرمي

ار عن لنفعهم ىف غرائب القراءت زيادة من العلوم واالخب: للمجتمع .٢
 .كيفية القراءت فيها واملعارف  املتعلقة ا

 :من أمهية البحث علمية فهي كما يلي

لزيادة خزائن العلوم واملعارف عن اللغة خاصة عن أساسية : للجامعة
  .صوتية  لغرائب القراءت ىف القران الكرمي

  منهج البحثمنهج البحثمنهج البحثمنهج البحث  . ز
إن . أما املنهج الذي استخدم ىف هذا البحث فهو املنهج الوصفي النوعي

هذا البحث من دراسة وصفية وهى كون املنهج ىف البحث عن املوضوع 
الغرض عن هذا هو إلقاء الوصف ، اخلاص أو منهج التفكري أو ظاهرة الواقعية

أو تصوير الشيئ تابعا لنظام خاص عن واقعة ما اوصافها مع ارتباط كل 
) Qualitative(والبحث النوعي . ٦الظواهر الىت تكون موضوع البحث

  .هو يتعلق بالظواهر واألحداث الىت احدث ىف اتمع
  :وتكون هذا املنهج من األمور التالية

 مصادر البياناتمصادر البياناتمصادر البياناتمصادر البيانات .١
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ش  

إن مجع مصادر البيانات ىف هذه البحث تتكون مصادر أولية إىل جانب            
هى القران الكرمي خاصـة ىف   ٧أما املصادر األولية ف   . عدد من مصادر ثانوية   

  . الثانوية هى الكتب املتعلقة بغرائب القراءتواملصادر. األيات الغريبة
 مجع البياناتمجع البياناتمجع البياناتمجع البيانات ....٢٢٢٢

كان هذا البحث نوع من الدراسات املكتبية وهى الدراسة اليت تقـصد       
والباحثة حتاول  . ا مجع البيانات واألخبار مبساعدة املواد املوجودة ىف املكتبة        

  :تناول البيانات من مطالعة املواد املتقدمة كما يلى
 .خصوصا غرائب القراءت من أياته، ن مبجزم واعتناءقراءة القرا ) أ

القيام مبطالعة الكتب حيث تبني فيها عـن األسـرار غرئـب              ) ب
 .القراءت ىف القران الكرمي

  االستنتاج)  ج
        حتليل البياناتحتليل البياناتحتليل البياناتحتليل البيانات ....٣٣٣٣

فاستخدمت الباحثة بالطريقة   ، إن هذه الدراسة هى دراسة كيفية وصفية      
 analiysis content) (الوثائقية وحللت الباحثة عن حتليل مـضموا 

 إنه اسلوب البحث العلمـى الـذى يهـدف إىل    Pj Stoneكما تعرف 
احلصول على اإلستدالالت عن طريقة التعرف على اخلصائص املميـزة ألي           

   ٨.نص من النصوص بطريقة موضوعية ومنهجية
  هيكل البحثهيكل البحثهيكل البحثهيكل البحث . ي

وهو التمهيد حيث تعرض فيه الباحثة خلفية البحث وأسـئلة          : الباب األول   
لبحث وحتديد البحث وأهداف البحث  والدراسات الـسابقة         ا

                                                 
، اللغة العربيةالبحث العلمى للجامعة االسالمية احلكومية ماالنج ، معىن احلكمة ىف القران الكرمي، استوحيدة 7
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ت  

وفوائد البحث  ومنهج البحث  وهيكل البحث  والـىت تـسري             
  .عليها الباحثة ىف حبثه

، ، ، ، وهو البحث النظرى يشمل على تعريف غرائب القـراءت        وهو البحث النظرى يشمل على تعريف غرائب القـراءت        وهو البحث النظرى يشمل على تعريف غرائب القـراءت        وهو البحث النظرى يشمل على تعريف غرائب القـراءت        : : : : الباب الثاىن   الباب الثاىن   الباب الثاىن   الباب الثاىن   
وحكـم  وحكـم  وحكـم  وحكـم  ، ، ، ، تاريخ و تطور قرأة القران    تاريخ و تطور قرأة القران    تاريخ و تطور قرأة القران    تاريخ و تطور قرأة القران    ، ، ، ، وأنواع غرائب القراءت  وأنواع غرائب القراءت  وأنواع غرائب القراءت  وأنواع غرائب القراءت  

        .  .  .  .  غرائب القراءتغرائب القراءتغرائب القراءتغرائب القراءت
عرض البيانات و حتليليها حيث حيتوى على جمموعة ايـات          : الباب الثالث   

القران الكرمي الىت تتضمن على غرائب القراءت و أسرارها من          
  .ناحية  النطق

  االختتام: الباب الرابع 
  اخلالصة  . أ

 االقتراحات  . ب

  قائمة املراجع  . ج
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ث  

 
        الباب الثاىنالباب الثاىنالباب الثاىنالباب الثاىن

        البحث النظرىالبحث النظرىالبحث النظرىالبحث النظرى
        القراءتالقراءتالقراءتالقراءت  ....    أأأأ

        تتتتتعريف القراءتعريف القراءتعريف القراءتعريف القراء ....١١١١
ويف . قـرأ  وهي يف اللغـة مـصدر مسـاعي ل   ، والقراءت مجع قراءة

االصطالح مذهب من  مذاهب النطق يف القران يذهب به اإلمام من األئمـة    
القراء مذهبا خيالف غريه يف النطق بالقران الكرمي وهي ثابتة بأسـانيدها إىل             

  ٩.رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم
وطريق أدائها  ، طق بالكلمة القرانية  القراءت هي علم يعرف به كيفية الن      

   ١٠.اتفاقا واختالفا مع عزو كل وجه لناقلة
 موضوع علم القراءتموضوع علم القراءتموضوع علم القراءتموضوع علم القراءت ....٢٢٢٢

دراسة ما نقل من اخلالف األصويل و الفرشى من أئمة القراءت بأسانيد            
،  يف الكلمات القرءانية   - صلى اهللا عليه وسلم    –متصلة ومتواترة إىل الرسول     

  .أدائهامن حيث أحوال النطق ا وكيفية 
كما أثر ذلك عـن أكثـر مـن         -) القراءت سنة متبعة  ( وما دام أن    

 فيعين ذلك أن القراءت هي ما نقل من ألفاظ القران الكـرمي مـن        -صحايب
  ١١.الرسول صلى اهللا عليه وسلم تالوة أو تقريرا

  عدد القراءت وأنواعهاعدد القراءت وأنواعهاعدد القراءت وأنواعهاعدد القراءت وأنواعها .٣
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خ  

، واحاد، ومشهورة، أن القراءت متواترة  ) اإلتقان(ذكر صاحب الكتاب    
  .ومدرج، وموضوع، شاذو

: القراءة تنقسم إىل متواتر واحاد وشاذ     : قال القاضي جالل الدين البلقيين    
 املتواتر وهو ما نقله مجـع ال ميكـن          ١٢.فاملتواتر القراءت السبعة املشهورة   

    ١٣.وغالب القراءت كذلك، عن مثلهم إىل منتهاه، تواطؤهم على الكذب
مث أمحد بن جبري    ، قاسم بن سامل  أبو عبيد ال  ، فأول من صنف يف القراءت    

مث أبو بكر حممد بن أمحد بن عمـر         ، مث أبو جعفر بن جرير الطربي     ، الكويف
مث قام الناس يف عصره وبعده بالتـأليف يف         ، مث أبو بكر بن جماهد    ، الداجوين

  ١٤.وموجزا ومسهبا، أنواعها جامعا ومفردا
 القراءت السبعالقراءت السبعالقراءت السبعالقراءت السبع ....٤٤٤٤

  تاريخ نزول القران على سبعة أحرفتاريخ نزول القران على سبعة أحرفتاريخ نزول القران على سبعة أحرفتاريخ نزول القران على سبعة أحرف  ) ت
وكـان للعـرب    ، جعل لكم منهم شريعة ومنهاجا    ، لق اهللا اخللق  ملا خ 

، واقتسبوا بعـضها مـن جرياـم      ، اكتسبواها من فطرم  ، هلجات متعددة 
اشـتغاهلم  : هلا الصدارة والذيوع ألسباب عدة منـها      ) قريش(وكانت لغة   

، بالتجارة ووجودهم عند بيت اهللا احلرام وقيامهم على الـسدانة والرفـادة           
، يون يقتبسون بعض اللهجات والكلمات الىت تعجيهم من غريهموكان القرش

باللغة الىت يفهمها   ، أن يرتل اهللا أحكام احلاكمني القران     ، وكان من الطبيعي  
العرب أمجع لتيسري فهمها ولالعجاز والتحدي ألرباب الفصاحة باالتيـان          
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ذ  

 قـال   ألنه نزل بلغتهم كما   ، بسورة أو باية وتيسري قراءته وفهمه وحفظه هلم       
  ١٥)٢االية : يوسف) (إناّ أنزلنه قرءنا عربيا لعلكم تعقلون: (جلّ ثناؤه
        نزول القران على سبعة أحرفنزول القران على سبعة أحرفنزول القران على سبعة أحرفنزول القران على سبعة أحرف  ))))    ثثثث

روى حديث نزول القران على سبعة أحرف عن مجيـع كـبري مـن              
وأبو ، وأبو هريرة ، وابن مسعود وابن عباس   ، وعثمان، منهم عمر ، الصحابة

وأيب بـن   ، حة األنـصاري  وأبو طل ، وأبو سعيد اخلدري  ، وأبو جهم ، بكرة
وعبد الـرمحن   ، وسليمان بن سرد  ، ومسرة بن جندب  ، وزيد بن أرقم  ، كعب

، ومعاض بـن جبـال    ، وعمرو بن العاص  ، وعمرو بن أيب سلمة   ، بن عوف 
، وأم أيوب امرأة أيب أيوب األنـصاري      ، وحذيفة، وأنس، وهشام بن حكيم  

نـهم إال رواه    ما م ، فهؤالء أحد وعشرون صحابيا   . رضي اهللا عنهم أمجعني   
روى احلافظ أبو يعلـى يف مـسنده        : ومن االحاديث الىت تبينه هي    . وحكاه

أذكر اهللا رجال مسع النيب     : الكبري أن عثمان رضي اهللا عنه قال يوما على املنرب         
إن القران أنزل على سبعة أحرف كلها شـاف         : (صل اهللا عليه وسلم يقول    

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه        فشهدوا، فقاموا حىت مل حيصوا   . ملا قام ) كاف
فقـال  ) ِإنّ القران أنزل على سبعة أحروف كلها شاف كـاق         : (وسلم قال 

 ١٦.أنا أشهد معهم: عثمان رضي اهللا عنه

        معىن نزول القران على سبعة أحرفمعىن نزول القران على سبعة أحرفمعىن نزول القران على سبعة أحرفمعىن نزول القران على سبعة أحرف  ))))    جججج
قال صـاحب   ، واحلرف يطلق على معان كثرية    ، األحرف مجع حرف  

ن اجلبـل أعـاله     وم، وشفريه وحده ، احلرف من كل شيئ طرفه    : القاموس
، والناقة الضامرة أو املهزولـة أو العظميـة       ، وواحد حروف التهجي  ، احملدد
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ض  

وعند النحاة ما جاء ملعىن ليس باسـم        . وارام سود ببالد سليم   ، ومسيل املاء 
. أى سبعة لغات من لغات العرب     ) ونزل القران على سبعة أحرف    . (وال فعل 

وجه وإن جاء على سبعة أو      وليس معناه أن يكون يف احلرف الواحد سبعة أ        
  .ولكن معناه أن هذه اللغات السبع متفرقة يف القران، عشرة أو أكثر

أنـزل  : مبعىن. تشري إىل أن هذا الشرط للتوسعة والتيسري      ) على(كلمة  
يقرأ بأي حـرف    ، القران موسعا فيه على القارئ أن يقرأه على سبعة أوجه         

زل على هذا الشرط وعلى هذه      أن: أراد منها على البدل من صاحبه كأنه قال       
 ١٧.التوسعة

 
  
  
        القراء السبعة املشهورةالقراء السبعة املشهورةالقراء السبعة املشهورةالقراء السبعة املشهورة) دددد

املـشهورين بـاحلفظ    ، القراءت املتواترة نقلت لنا عن القراء احلفظـة       
الـذين نقلوالنـا قـراءة      ، وهم أئمة القراءت املشهورة   . والضبط واإلتقان 

، تعليمالصحابة عن الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان هلم فضل العلم وال
خريكم مـن تعلـم     (لكتاب اهللا العظيم كما قال صلوات اهللا وسالمه عليه          

وقد مجع الشيخ أبو اليسر هؤالء القراء يف بيتني من الـشعر            ) القران وعلمه 
  :فقال

  وعاصم، وابن كثري، فنافع
  ومهزة مث أبو عمرو مهو   

  مع ابن عامر أتى الكسائ 
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غ  

  ١٨أئمة السبع بال امتراء  
بعة ستركزها الباحثة القراءة الغربية عند االمام عاصم من         ومن القراء الس  

  .االندونسي خاصة، احلفص الىت يتبعها اكثر املسلمني ىف العامل
تـويف  ، هو أبو بكر عاصم بن أيب النجـود األسـدي         : عاصم الكوىف عاصم الكوىف عاصم الكوىف عاصم الكوىف 

 وحفص هو   ١٩)�١٩٣ت  ( ورواياه شعبة    �١٢٨ أو   ١٢٧بالكوفة سنة   
 الكوىف البزار لقبه البزار الكوىف وكنيته       حفص بن سليمان بن املغرية األسدى     

وقرأ على عاصم مرارا وكان األلون يعيدونه يف        ، أبو عمر ولد ىف عام تسعني     
وكانـت  ، وأقرأ حفص الناس دهرا طـويال     ، احلفظ فوق أىب بكر بن عياش     

وقراءة حفـص   ، القراءة اليت أخذها عن عاصم ترتفع إىل على بن أىب طالب          
  ٢٠.يف األمصار وال سيما أهل مصرهى القراءة املشهورة 

         احلكمة والفوائد يف نزول القران على سبعة أحروف احلكمة والفوائد يف نزول القران على سبعة أحروف احلكمة والفوائد يف نزول القران على سبعة أحروف احلكمة والفوائد يف نزول القران على سبعة أحروف����)
أن احلكمة يف نزول القران على األحرف السبعة هي التيسري على األمة            

فإا كانت قبائل   ، خصوصا األمة العربية اليت شوفهة بالقران     ، اإلسالمية كلها 
وطريقـة األداء   ، ات األصوات وكان بينها اختالف يف اللهجات ونرب     ، كثرية

وشهرة بعض األلفاظ يف بعض املدلوالت على رغم أـا كانـت جتمعهـا            
فلو أخذت كلها بقراءة القـران      . ويوحد بينها اللسان العريب العام    ، العروبة

   ٢١.لشق ذلك عليها، على حرف واحد
وأما سـبب وروده علـى سـبعة أحـرف          : (قال احملقق ابن اجلزرى       

، والتهوين عليها شـرفا هلـا     ، وإرادة اليسر ا  ، هذه األمة فللتخفيف على   
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ظ  

وتوسعة ورمحة وخصوصية لفضلها وإجابة لقصد نبيها أفضل اخللق وحبيب          
إن اهللا يأمرك أن تقرأ أمتك القـران علـى          :(أتاه جربيل فقال      حيث، احللق

فإن أميت ال   ، أسأل اهللا معافاته ومعونته   : فقال صلى اهللا عليه وسلم    ، )أحرف
 ٢٢.ومل يزل يريد املسألة حىت بلغ سبعة أحرف، بق ذلكتط

كان ىف القران عدد تصميم القراءت على سياق القران الىت تقرأ خمتلف            
، ولكن تؤدى اىل نظام القراءت اخلاصـة      ، عادة صوت شفرة الكتابة العربية    

يستعمل تطبيق القراءت أساسا رئيـسية ىف       . هى املراد من غرائب القراءت    هى املراد من غرائب القراءت    هى املراد من غرائب القراءت    هى املراد من غرائب القراءت    و
يعين تقليد تصميم القراءت من االمام الذى يعمله الطـالب          . صليةالرواية األ 

وكذلك تؤسس مببدء اللغة العربية ومعىن اللفظ       . واألجيال احلاضرة حىت االن   
وتبدو االصطالحات املعينة والبحوث املفهومـة كـدليل        . ىف علوم التفسري  

  ٢٣.القراءة للقراء
        أنواع الغرائبأنواع الغرائبأنواع الغرائبأنواع الغرائب. . . . بببب

  :ينقسم الغرائب عند قراءة حفص إىل ستة أقسام
 السكتالسكتالسكتالسكت )١

وزن ألـف   -بـدون الـصوت   -السكت هي قطع الصوت عن القراءة     
 الصوت قطع عن عبارة جالل الدين السيوطى  جالل الدين السيوطى  جالل الدين السيوطى  جالل الدين السيوطى   عند   والسكت ٢٤).حركتني(

 يف األئمـة  ألفاظ واختالف تنفس، غري من عادة الوقف زمن دون هو زمناً
 قبل الساكن على السكت يف مهزة فعن ه،وقصر طوله على يدل مما عنه التأدية
       .يسرية سكتة اهلمزة
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أ أ  

  :وينبغي السكت يف أربعة مواضع على رواية حفص هي
 ٢٥قيما...عوجاعوجاعوجاعوجاومل جيعل له   ) أ
 ٢٦هذا............مرقدنامرقدنامرقدنامرقدناقالوا يا ويلنا من بعثنا من  ) ب
 ٢٧ راق............منمنمنمنوقيل  )  ج
  ٢٨ ران............بلبلبلبلكالّ  )  د

    اإلمالةاإلمالةاإلمالةاإلمالة ))))٢٢٢٢
كربى وصـغرى   : نواإلمالة لغة هي التعويج ويف اصطالح القراء قسما       

فالكربى أن تقرب الفتحة من الكسرة واأللف من الياء من غري قلب خالص             
وتـسمى  . والصغرى هي ما بني الفتح واإلمالة الكـربى       . وال إشباع مفرط  
  ٢٩.أي بني لفظي الفتح واإلمالة الكربى. التقليل وبني بني

 بالفتحة تنحو أن  اإلمالة الدمشقي حممد بن حممد اخلري أيب احلافظ عند   و
 اإلضـجاع، : له ويقال. احملض وهو) كثرياً (الياء حنو وباأللف الكسرة حنو

 ويقل اللفظني بني وهو) وقليالً (أيضاً الكسر له قبل ورمبا البطح،: له ويقال
 إىل أيـضاً  تنقـسم  االعتبار ذا فخي بني؛ وبني والتلطيف التقليل أيضاً له

 لغـة  يف جـار  القراءة يف جائز اوكالمه متوسطة وإمالة شديدة إمالة قسمني
 فيـه  املبالغ واإلشباع اخلالص القلب معها جيتنب الشديدة واإلمالة. العرب

  ٣٠.الشديدة اإلمالة وبني املتوسط الفتح بني املتوسطة واإلمالة

                                                 
 .١ :سورة الكهف 25
  .٥٢ :سورة يس 26
  .٢٧ :سورة القيامة 27
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ب ب  

وينبغي أن يعلم أن القراء الكوفيني والبصريني هم الذين اختاروا اإلمالة           
ذي مل يقرأ باإلمالة إال يف هذا املوضـوع       باستثناء حفص عن عاصم ال    (مذهبا

  ٣١.ومرسهاجمراها جمراها جمراها جمراها وقال اركبوا فيها بسم اهللا 
    التسهيلالتسهيلالتسهيلالتسهيل ))))٣٣٣٣

التسهيل هو يعمد بعض العرب إىل نطقها مسهولة بني بني من جـنس             
). إن كانت حركتـها فتحـة     (وال هي ألف    ، حركتها فال هي مهزة حمققة    

ب التسهيل يف    بوجو -على رواية حفص  -وانفردت كلمة وحيدة يف الترتيل    
  ٣٣) .ءأعجمي وعريب( وهي قوله سبحان ٣٢قراءا
    اإلمشاماإلمشاماإلمشاماإلمشام ))))٤٤٤٤

 وقـال  تصويت غري من احلركة إىل اإلشارة عن عبارة فهو اإلمشام وأما
 واحد، وكالمها. بالضمة لفظت إذا صورا على شفتيك جتعل إن: بعضهم

" نعـم  "فيـه  خيتلف ال مما وهذا. احلرف سكون بعد إال اإلشارة تكون وال
 وقد: مكي قال إمشاماً؛ والروم روماً اإلمشام يسمون أم الكوفيني عن يحك
 ألن الـروم  بـه  يريـد  وأراه قال. املخفوض يف اإلمشام الكسائي عن روي

 بن نصر وذكر. روماً إمشاماً مسيناه وما إمشاماً روماً مسيناه ما جيعلون الكوفيني
 اإلمشام أن إىل ذهبوا بعهمتا ومن الكوفيني أن املوضح كتابه يف الشريازي علي
 ال الذي هو والروم. حركة بعض عندهم ألنه يسمع الذي وهو الصوت هو

 أهل عند املشهور هو واألول: قال به، تفوه غري من احلركة روم ألنه يسمع
احدها ضم الشفتني   : اعلم أن االمشام يطلق على أربعة انواع          .٣٤انتهى العربية
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ج ج  

وثانيها اخفاء احلركة بـني     . د تقدم ذكره  بعد اسكان احلرف عند القراء وق     
وثالثها خلط حرف حبرف    . ٣٥)ال تأمن (احلركة والساكن كما ىف قوله تعاىل       

. كخلط الصاد بالزاى ىف حنو الصراط ومصيطر وأصدق ويصدر ملن يشمها          
ورابعها خلط حركة حبركة اخرى كخلط الكسرة بالضمة ىف حنـو قيـل              

  ٣٦.وغيض وجيئ ملن يشمها
    النقلالنقلالنقلالنقل ))))٥٥٥٥

 اهلمزة حركة نقل او   ٣٧قل هو نقل حركة احلرف إىل حرف أخر قبله        الن
 العـرب  لبعض لغة املفرد اهلمز ختفيف أنواع من نوع وهو قبلها الساكن إىل

 مـد  حرف غري يكون وأن كلمة آخر يكون أن بشرط ورش بروايته اختص
 الم أو تنوياً الساكن ذلك كان سواء األخرى الكلمة أول اهلمزة تكون وأن
 مـن  هـي  وتسقط اهلمزة حبركة الساكن ذلك فيتحرك ذلك غري أو يفتعر

 شـيء  وكـل  حني، إىل ومتاع (حنو وذلك سكوا وتقدير لسكوا اللفظ
) أهليكم وحامية أجلت، يوم وألي إرم، وبعاد تعبدوا، ال أن وخبري أحصيناه،

 واألوىل، واإلميـان،  واإلنسان، واألمساء، واألرض، واآلخر، اآلخرة، (وحنو
 ولقد أوتى، ومن استربق، ومن إله، ومن آمن، من (وحنو) واألنثى واألخرى،

ـ و) آدم وابين إىل، وخلوا نشرح، أمل وفحدث الناس، أحسب وامل آتينا،  وحن
 ٣٩)بئس االسم (أنه يف قوله تعاىل     :  و على رواية حفص عن عاصم      ٣٨.ذلك
 حرف الالم    تنقل إىل الساكن قبله يعين     االسماالسماالسماالسميعين ان الكسرة يف مهزة      ، فقط

 ...ِبئْس ِلسمِبئْس ِلسمِبئْس ِلسمِبئْس ِلسمإذا يقرأ  . واهلمزة فيه ال تقرأ
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د د  

    اإلبدالاإلبدالاإلبدالاإلبدال     ))))٦٦٦٦
وعلى رواية حفص   . ٤٠اإلبدال هو عواض احلرف وصوت احلرف االخر      

  .عن عاصم جيد يف اللفظ املعني يف القران
        إبدال الصاد صوت السني  إبدال الصاد صوت السني  إبدال الصاد صوت السني  إبدال الصاد صوت السني   ))))    أأأأ((((

  :٤١وهو ىف أربعة امكنة
ضا حسنا  من ذا الذي يقرض اهللا قر     :  ىف األية  يبصطيبصطيبصطيبصطيف اللفظ    ) ١(

 وإليـه   يبـصط يبـصط يبـصط يبـصط فيضاعفه له أضعافا كـثرية واهللا يقـبض و          
يقرؤها حفص والدوري سينا خالـصة وجهـا        . ٤٢ترجعون
وقراءة . قراءا بالصاد )) الطيبة(( من طريقة    -وحلفص. واحدا

 .قالون وورش بوجه الصاد وجها واحدا
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد      :  ىف األية  بصطةبصطةبصطةبصطة ىف اللفظ    ) ٢(

 فاذكروا االء اهللا لعلكـم      بصطةبصطةبصطةبصطةادكم يف اخللق    قوم نوح وز  
يقرؤها حفص والدوري سـينا خالـصة قـوال         . ٤٣تفلحون
كمـا أن   . وقراءة قالون وورش صادا قوال واحـدا      . واحدا

 . قراءا بالصاد أيضا-))الطيبة(( من طريقة -حلفص 
عند الرواة . ٤٤مبصيطرمبصيطرمبصيطرمبصيطرلست عليهم :  يف األيةمبصيطرمبصيطرمبصيطرمبصيطريف اللفظ  ) ٣(

 . قراءا بالسني-))الطيبة(( من طريقة -وحلفص . األربعة
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  � �

أم هـم   :  يف األيـة   ٤٥املـصيطرون املـصيطرون املـصيطرون املـصيطرون  أما اجلواز ىف اللفـظ       ) ٤(
ويقرؤها قالون  . وجيوز ان يقرأ بالصاد أو السني     ، املصيطرون

 .وورش بوجه صادا خالصة قوال واحدا
        إبدال اهلمزة ياءإبدال اهلمزة ياءإبدال اهلمزة ياءإبدال اهلمزة ياء) ) ) ) بببب((((

ىف     ائتـوىن ائتـوىن ائتـوىن ائتـوىن وهو يوجد ىف مكان واحد يعىن ىف اهلمزة الثانية من اللفـظ         
قل أرأيتم ما تدعون من دون اهللا أروين ماذا خلقوا من األرض أم هلم              : األية

 بكتاب من قبل هذا أثارة مـن علـم إن كنـتم             ائتوينائتوينائتوينائتوينشرك يف السموات    
 .٤٦صادقني
  
        ))))املداملداملداملد((((إبدال اهلمزة ألفا إبدال اهلمزة ألفا إبدال اهلمزة ألفا إبدال اهلمزة ألفا ) ) ) ) جججج(((( 

التعريف إما أن   ) ال(عندما تدخل مهزة االستفهام على اسم معرف ب               
: حنـو ، يف ألفا مدية ليفرق ا بني االستفهام واخلـرب        التعر) ال(تبدل ألف   

أذن ءاهللا  ءاهللا  ءاهللا  ءاهللا  (، ٤٨)خري أمـا يـشركون    ءاهللا  ءاهللا  ءاهللا  ءاهللا  (، ٤٧)حرم أم األنثيني  ءالذكرين  ءالذكرين  ءالذكرين  ءالذكرين  (
وإما أن تسهل بني بـني مـن جـنس          . ٥٠ ....)وقدءاالن  ءاالن  ءاالن  ءاالن  (، ٤٩....)لكم

 ٥١.حركتها
    إثبات األلف إثبات األلف إثبات األلف إثبات األلف  ))))٧٧٧٧
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و و  

كان ىف رواية حفص عن عاصم سبعة األلفـات املكتوبـة يف اخـر              
  ٥٢.الكلمات
  إثباته رمسا يف الوصل والوقف، يف مجيع األية) أناأناأناأنا(ألف   )  أ(
 .١٥ اجلزء ٣٨يف سورة الكهف أية ) لكنالكنالكنالكنا(ألف  ) ب(
  .٢١ اجلزء ١٠يف سورة األحزاب أية ) الظنوناالظنوناالظنوناالظنونا(ألف ) ج(
  .٢٢ اجلزء ٦٦يف سورة األحزاب أية ) الرسوالالرسوالالرسوالالرسوال(ألف ) د(

  .٢٢ اجلزء ٦٧يف سورة األحزاب أية ) السبيالالسبيالالسبيالالسبيال(ألف ) ((((�
  .٢٩ اجلزء ٤يف سورة اإلنسان أية ) ) ) ) سالسالسالسالسالسالسالسال(ألف ) و(
  .٢٩ اجلزء ١٥،١٦يف سورة اإلنسان أية ) قواريراقواريراقواريراقواريرا(ألف ) ز(

وصال قواريرا  قواريرا  قواريرا  قواريرا  وسالسال  سالسال  سالسال  سالسال  والسبيال  السبيال  السبيال  السبيال  والرسوال  الرسوال  الرسوال  الرسوال  والظنونا  الظنونا  الظنونا  الظنونا  ولكنا  لكنا  لكنا  لكنا  أن إثباته يف    
  . الوقفا
    إسقاط املدإسقاط املدإسقاط املدإسقاط املد ))))٨٨٨٨

ولكن ، والياء، الواو، توجد يف املصحاف العثمانية كتابة حرف االلف      
  ٥٣.أ وصال وال وقفاال تقر

١١١١.... ليس األلف حرف مدليس األلف حرف مدليس األلف حرف مدليس األلف حرف مد        
     األمثلةاألمثلةاألمثلةاألمثلة

        
        

ليس موقف األلف كحرف مدليس موقف األلف كحرف مدليس موقف األلف كحرف مدليس موقف األلف كحرف مد        
        

        األلفاظاأللفاظاأللفاظاأللفاظ
، ، ، ، اجلزءاجلزءاجلزءاجلزء
، ، ، ، السورةالسورةالسورةالسورة
        واأليةواأليةواأليةواألية
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ز ز  

        

  إىل فرعون ومإليه  الم مأل  ١
١٢  

  ٩٧: هود

  شني شيء  ٢
وال تقولن لشاىء إين فاعل 

  ذلك غدا

١٥ 
: الكهف
٢٣  

  ميم مئة  ٣
 مائة ولبثوا يف كهفهم ثالث

  سنني

١٥ 
: الكهف
٢٥  

١  
وال تايئسوا من روح 

  اهللا

١٣ 
يوسف 

٨٧  
٤  

ياء ييئس أو 
  تيئس

  أفلم يايئس الذين أمنوا  ٢
١٣ 
: الرعد
٣١  

  وجايء بالنبيني والشهداء  جيم جيء  ٥
:  الزمر٢٤

٦٩ 

١  
  وألوضعوا خاللكم

: التوبة. ١
٤٧  

٦  

يف وسط الكلمة
 ،

بعد
...

  

مهزة قطع بعد 
  الم اإلبتداء

٢  
  ليأتيينأو ألاذحبنه أو 

١٩ 
: النمل
٢١  



ح ح  

١  ٧  
إال الذين أمنوا وعملوا 

  الصاحلات

٣ .
: اإلنشقاق
٢٥  

  أن دعوا للرمحن ولدا  ٢  
:  مرمي١٦

٩١  

  ٣  
أفتطمعون أن يؤمنوا 

  لكم
:  البقرة١

٧٥  

  وال نوا وال حتزنوا  ٤  
 ال ٤

: عمران
١٣٩  

  ٥  
فال نوا وتدعوا إىل 

  سلمال
:  حممد٢٦

٣٥  

  

أخر الكلمة
 ،

بعد
  

  الواو الساكنة

٦  
الذي يظنون أم 

  مالقوا رم
:  البقرة١

٤٦  

  
  

٧  
وأولوا العلم قائما 

  بالقسط

 ال ٣
: عمران
١٨  

  
    الواو بالضمة

وظنوا أم أحيط م 
  دعوا اهللا

١١ 
: يونس
٢٢  

٨  

  

اهلمزة بصورة 
  الواو

  .....إن امرؤ هلك  ١
:  النساء٦

١٧٦  



ط ط  

  ٢  
قل ما يعبؤا بكم ريب 

  دعاؤكملوال 

١٩ 
: الفرقان
٧٧  

  ٣  
فقال الضعفاؤا للذين 

  استكربوا

١٣ 
: ابراهيم
٢١  

  وليكونا من الصاغرين  ١  ٩
١٣ 
: يوسف
٣٢  

  

بدال من ، أخر الكلمة
  نون التوكيد

٢  
كال لئن مل ينته لنسفعا 

  بالناصية
: العلق. ٣

١٥  
  

٢٢٢٢.... الواو ليس حرف مدالواو ليس حرف مدالواو ليس حرف مدالواو ليس حرف مد    
        األمثلةاألمثلةاألمثلةاألمثلة

ليس موقف الواو ليس موقف الواو ليس موقف الواو ليس موقف الواو 
حرف مدحرف مدحرف مدحرف مد        

، ، ، ، السورةالسورةالسورةالسورة، ، ، ، ءءءءاجلزاجلزاجلزاجلز        األلفاظاأللفاظاأللفاظاأللفاظ
        األيةاأليةاأليةاألية

ــال    أري ــايت ف ــأوريكم أي س
  تستعجلون

  ٣٧:  األنبياء١٧

  ٢٦٩:  البقرة٣  وما يذكر إال أولوا األلباب  ألو
وأوالت األمحال أجلـهن أن       أالت

  يضعن محلهن
  ٤:  الطالق٢٨

يف وسط 
بعد ، الكلمة

  اهلمزة فيها

  ٥:  البقرة١  أولئك على هدى من رم  أالء



ي ي  

        
        ددددالياء ليس حرف مالياء ليس حرف مالياء ليس حرف مالياء ليس حرف م ....٣٣٣٣

        األمثلةاألمثلةاألمثلةاألمثلة
        

موقف الياء ليس حرف مدموقف الياء ليس حرف مدموقف الياء ليس حرف مدموقف الياء ليس حرف مد        
        

        األلفاظاأللفاظاأللفاظاأللفاظ
ــزء ــزءاجل ــزءاجل ــزءاجل ، ، ، ، اجل
، ، ، ، السورةالسورةالسورةالسورة

        األيةاأليةاأليةاألية

  أفإن
أفإين مات أو قتل انقلبتم     

  على أعقابكم
 أل   ٤

: عمران
١٤٤  

بعد ، يف وسط الكلمة
  اهلمزة

  أيكم
 ٢٩  بأييكم املفتون

  ٦: القلم

  تلقاء
بدلـه  قل ما يكون يل أن أ     

  من تلقاءي نفسي
١١ 

ــونس : ي
١٥  

  إيتاء
 ١٤  وإيتاءي ذي القرىب

ــل : النح
٩٠  

  أناء
:  طه ١٦  ومن أناءي الليل فسبح

١٣٠  

أخر الكلمة
 ،

بعد
..

  

اهلمزة 
املكسورة 

يف 
  الكلمة

  نبإ
ولقد جاءك مـن نبـإي      

  املرسلني
٧ 

: األنعــام
٣٤  



ك ك  

  وراء
أو من وراءي حجاب أو     

  يرسل رسوال
٢٥ 

: الشورى
٥١  

دال 
  أيد  ..لفظ

   ا والسماء بنيناها بأيدي وإن
  ملوسعون 

٢٧ 
: الذاريات

٤٧  
        
    هاء الكنايةهاء الكنايةهاء الكنايةهاء الكناية ))))٩٩٩٩

هي هاء زائدة عن بنية الكلمة تلحق اخرها كضمري يكىن ا عن الواحد             
  :وهلا ثالث حاالت، الغائب
: حنـو ، فتلحق مديه . إما أن تكون مفتوحة ويكىن ا عن األنثى         . أ

وهذا يوقـف   ). ٢٠: الشعراء(فعلتها  ، )١٨٩: األعراف (تغشهاتغشهاتغشهاتغشها
  . عليها باأللف

وهو األصل يف هـاء الـضمري الغائـب         ( أو تكون مضمومة      . ب
 ).٣٧: الكهف(قال هلو : حنو، )املذكر

نـؤي  : حنو، )إن سبقها كسر أو ياء ساكنة     (أو تكون مكسورة    . ج
  .فيه، )١٤٥: أل عمران(منها 

إذا وقعت بني متحركني أشبعت ضمتها حىت يتولد منها واواأو أشبعت           
  ).٢٧: الشورى( خبري هي بعبادوإ:  حنو،كسرا حىت يتولد منها ياء

، إذا جاء قبلها أو بعدها حرف ساكن فتقرأ الضمة ضمة بدون إشـباع            
فقال ألهلـِه   ، )١٩٧: البقرة(يعلمه اهللا   : حنو، والكسرة كسرة بدون إشباع   

  ).١٠: طه(امكثوا 



ل ل  

بإشـباع  ) ٦٩: الفرقـان ) (وخيلد فيهي مهانـا   (وخالفا للقاعدة تقرأ    
قرأها الرواة الثالثة قالون وورش والدوري على أصل القاعـدة          وي. الكسرة

  ). مهاناهو وخيلد في(بقصر الكسر فيها 
، ٦٩: األعـراف ) (أرِجـه (و) ٢٨: النمل) (فألِقه( عند حفص كلمتا    

  .تقرأن باهلاء الساكنة حال الوقف والوصل) ٣٦: الشعراء
        الغريب يف هاء الكنايةالغريب يف هاء الكنايةالغريب يف هاء الكنايةالغريب يف هاء الكناية

الـذي  ،  القران هاء الضمري املذكر    وعلى رواية حفص عن عاصم أن يف      
املستثنيات عن اهلاء الكناية يف     . يقرأ بدون اتباع النظوم العامة عن هاء الكناية       

 و  ٥٦)أرجه( و ٥٥)فألقه( كلمتا   ٥٤)وخيلد فيه مهانا  : (يعين، الكلمات اخلاصة 
فتوصل بياء  ، معاملة هاء الكناية  ) هذه(وتعامل اهلاء من قوله     . ٥٧)يرضه لكم (

  ٥٨.وقعت بني متحركني وحتذف عند الوقفمدية إذا 
        الباب الثالثالباب الثالثالباب الثالثالباب الثالث
        عرض البياناتعرض البياناتعرض البياناتعرض البيانات

ومما مضى شرحته الباحثة تعريف غرائب القراءات وأنواعها وحكمها 
ويف هذا الباب ستبحث الباحثة رأسا أسرار . وتاريخ وتطور قراءة القران

  :كما نعرف أنواع الغرائب وهي. غرائب القراءات من ناحية النطق
 السكتالسكتالسكتالسكت . أ

يفرق بني ، ديد الذي شرحته الباحثة يف تعريف السكت من قبلالتح
 رأساً القراءة قطع عن عبارة القطعالقطعالقطعالقطع السكت باصطالح القطع والوقف اى
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م م  

 أخرى حالة إىل واملنتقل القراءة عن كاملعرض به فالقارئ فهوكاالنتهاء،
 بنية فيه يتنفس زمناً الكلمة عن الصوت قطع عن عبارة  الوقف الوقف الوقف الوقفوأما. غريها

 يأيت وال وأوسطها، اآلي رؤوس يف ويكون اإلعراض بنية ال القراءة تئنافاس
  ٥٩.رمساً اتصل فيما وال الكلمة وسط يف

واهلدف منه حينئذ اإلشعار بأن الكلمة املسكوت عليها غري الكلمة 
ويعرف املراد مبجرد حسن األداء عند ، حىت تتميز املعاين، املسكوت قبلها

اتفق القراء على . ٦١"بل ران على قلوم: "ه تعاىل كما نرى يف قول٦٠.التالوة
لقرا منها يف املخرج اال ما رواه حفص عن عاصم من ، إدغام الالم يف الراء

ليعلم بانفصال الالم " ران على قلوم"وقوفه على الالم وفقة خفيفة مث يبتدئ 
وأن كل واحدة منهما كلمة بذاا وفقا بني ينفصل من ذلك ، من الراء

   ٦٢".الرمحن الرحيم: "وبني ما يتصل فال يوقف عليه كقولك، وقف عليهفي
 اإلمالةاإلمالةاإلمالةاإلمالة ....    بببب

 ألـسنة  علـى  فاشـيتان  مشهورتان لغتان والفتح واإلمالة: الداين قال
. احلجـاز  أهـل  لغة فالفتح. بلغتهم القرآن نزل الذين العرب من الفصحاء
 أي يف تلفونخم وعلماؤنا قال وقيس وأسد متيم من جند أهل عامة لغة واإلمالة

 ألن ،بني بني هي اليت الوسطى اإلمالة واختار قال وأوىل، أوجه األوجه هذه
    علىعلىعلىعلى    التنبيهالتنبيهالتنبيهالتنبيه    أوأوأوأو    الياءالياءالياءالياء    األلفاأللفاأللفاأللف    أصلأصلأصلأصل    بأنبأنبأنبأن    اإلعالماإلعالماإلعالماإلعالم    وهووهووهووهو    اااا    حاصلحاصلحاصلحاصل    اإلمالةاإلمالةاإلمالةاإلمالة    منمنمنمن    الغرضالغرضالغرضالغرض
 أسند مث. الياءالياءالياءالياء    أوأوأوأو    هلاهلاهلاهلا    ااورااورااورااور    للكسرللكسرللكسرللكسر    مشاكلتهامشاكلتهامشاكلتهامشاكلتها    أوأوأوأو    موضعموضعموضعموضع    يفيفيفيف    الياءالياءالياءالياء    إىلإىلإىلإىل    انقالاانقالاانقالاانقالا
: يقـول  وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول عمس أنه اليمان بن حذيفة حديث
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ن ن  

 وأهـل  الفـسق  أهل وحلون وإياكم وأصواا العرب بلحون القرآن اقرؤا"
 العـرب  حلـون  ومـن  الـسبعة  األحرف من الشك فاإلمالة قال" الكتابني
 بالفتح يرتفع اللسان أن وذلك اللفظ سهولة فهي اإلمالةاإلمالةاإلمالةاإلمالة    فائدةفائدةفائدةفائدة وأما. وأصواا
 مـن  أمال فلهذا االرتفاع، من اللسان على أخف دارواالحن باإلمالة وينحدر

   ٦٣.أعلم واهللا األصل أو أمنت الفتح كون راعي فإنه فتح من وأما أمال
 التسهيلالتسهيلالتسهيلالتسهيل  ....    جججج

أنه يقـرأ مـزتني     ، يف احلجة " ..ءأعجمي  "قد وجدت الباحثة شرح     
، أنه أتى بالكالم على واجبه    : فاحلجة ملن حقق  . ومزة ومدة بعدها  ، حمققتني
واحلجة ملن واحلجة ملن واحلجة ملن واحلجة ملن . والثانية ألف قطع. مزة األوىل لإلنكار لقوهلم والتوبيخ هلمألن اهل

فخفف أحـدمها   فخفف أحـدمها   فخفف أحـدمها   فخفف أحـدمها   ، ، ، ، أنه إستثقل اجلمع من مهزتني    أنه إستثقل اجلمع من مهزتني    أنه إستثقل اجلمع من مهزتني    أنه إستثقل اجلمع من مهزتني    : : : : أبدل من ألف القطع مدة    أبدل من ألف القطع مدة    أبدل من ألف القطع مدة    أبدل من ألف القطع مدة    
. أقرأن أعجمي ونيب عريب؟ هـذا حمـال       : لو فعلنا هذا لقالوا   : ومعناه. باملدباملدباملدباملد

لعربيـة وإن   أن األعجمي الذي ال يتكلم با     : والفرق بني األعجمي والعجمي   
   ٦٤.منسوب إىل العجم وإن كان فصيحا: والعجمي. كان عريب األصلي

 اإلمشاماإلمشاماإلمشاماإلمشام  ....    دددد

 قرأ  : يقرأ بقراءات خمتلفة   »تأَمنا الَ«لشرح اإلمشام قد أخذت الباحثة أنّ       
 وهـو  إمشـام  وبغري ، باإلدغام والزهري عبيد بن وعمرو القَعقَاع بن يزيد

 الَ« مـصرف  بن طلحة وقرأ . ساكناً ونيك أن يدغم ما سبيل ألن القياس؛
 وروي رِزين وأبو وثّاب بن حيىي وقرأ . األصل على ظاهرتني بنونني »تأْمننا
 ِتضرب؛ أنت : يقولون متيم؛ لغة وهي ، التاء بكسر »ِتيمنا ال« األعمش عن
    للللقبقبقبقب    احلرفاحلرفاحلرفاحلرف    حالحالحالحال    علىعلىعلىعلى    ليدلّليدلّليدلّليدلّ    واإلمشامواإلمشامواإلمشامواإلمشام    باإلدغامباإلدغامباإلدغامباإلدغام    الناسالناسالناسالناس    سائرسائرسائرسائر    وقرأوقرأوقرأوقرأ . تقدم وقد
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س س  

مصرف مصرف مصرف مصرف     بنبنبنبن    طلحةطلحةطلحةطلحة  بضم النون األول كقراءة     بضم النون األول كقراءة     بضم النون األول كقراءة     بضم النون األول كقراءة    تأْمنناتأْمنناتأْمنناتأْمننا    الَالَالَالَألن أصله   ألن أصله   ألن أصله   ألن أصله   ، ، ، ، ٦٥إدغامهإدغامهإدغامهإدغامه
 واتباع قاعدة من قواعد الرسم العثماين وهـي          واتباع قاعدة من قواعد الرسم العثماين وهـي          واتباع قاعدة من قواعد الرسم العثماين وهـي          واتباع قاعدة من قواعد الرسم العثماين وهـي         األصلاألصلاألصلاألصل    علىعلىعلىعلى    ظاهرتنيظاهرتنيظاهرتنيظاهرتني    بنوننيبنوننيبنوننيبنونني

 . ٦٦يعين حتذف نون من نونني متجاورتني كحذف النون األوىلاحلذف احلذف احلذف احلذف 

        النقلالنقلالنقلالنقل. �
حركته اىل احلـرف    حركته اىل احلـرف    حركته اىل احلـرف    حركته اىل احلـرف     بنقل    بنقل    بنقل    بنقل   املفرداملفرداملفرداملفرد    اهلمزاهلمزاهلمزاهلمز    ختفيفختفيفختفيفختفيفأن اهلدف من النقل هو      أن اهلدف من النقل هو      أن اهلدف من النقل هو      أن اهلدف من النقل هو      

رواية حفص عـن      ك  -كما شرحت الباحثة يف الباب الثاين     - الساكن قبله الساكن قبله الساكن قبله الساكن قبله 
 تنقـل   االسماالسماالسماالسميعين ان الكسرة يف مهزة      ، ٦٧)بئس االسم (عاصم يف قوله تعاىل     

ِبـئْس  ِبـئْس  ِبـئْس  ِبـئْس  إذًا يقـرأ      . إىل الساكن قبله يعين حرف الالم واهلمزة فيه ال تقـرأ          
مِلسمِلسمِلسمالنقل من الباحثة أهدافا أخرىوما وجدت ...ِلس.  

 اإلبدالاإلبدالاإلبدالاإلبدال ....    وووو

    إبدال الصاد صوت السني  إبدال الصاد صوت السني  إبدال الصاد صوت السني  إبدال الصاد صوت السني   ....١١١١
 ٧١مـصيطر مـصيطر مـصيطر مـصيطر  و ٧٠بـصطة بـصطة بـصطة بـصطة و  ٦٩يبـصط يبـصط يبـصط يبـصط : ٦٨وهو ىف ىف أربعـة امكنـة      

  .  و شرحتها الباحثة كامال يف الباب الثاين.٧٢املصيطروناملصيطروناملصيطروناملصيطرونو
وللقراء يف مثل   ، وكل هذا اشارة إىل أن أصل الكلمة بالسني أو الصاد         وكل هذا اشارة إىل أن أصل الكلمة بالسني أو الصاد         وكل هذا اشارة إىل أن أصل الكلمة بالسني أو الصاد         وكل هذا اشارة إىل أن أصل الكلمة بالسني أو الصاد          

 من يقرؤهـا    ومنهم، منهم من يقرؤها بالسني   ، هذه الكلمات ثالث قراءات   
  ٧٣.ومنهم من يقرأ بالوجهني، بالصاد
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ع ع  

    إبدال اهلمزة ياءإبدال اهلمزة ياءإبدال اهلمزة ياءإبدال اهلمزة ياء ....٢٢٢٢
    .إذا اليوصل بالكلمة قبلـه        بإبدال اهلمزة ياء       ايتوىن  ايتوىن  ايتوىن  ايتوىن  يقرأ ٧٤............ائتوىنائتوىنائتوىنائتوىنأنّ  

  . . . .  هو للتحفيف أو التسهيل هو للتحفيف أو التسهيل هو للتحفيف أو التسهيل هو للتحفيف أو التسهيل----عند الباحثةعند الباحثةعند الباحثةعند الباحثة----واهلدف واهلدف واهلدف واهلدف 
        ))))املداملداملداملد((((إبدال اهلمزة غري خالصة أو ألف الوصل ألفا إبدال اهلمزة غري خالصة أو ألف الوصل ألفا إبدال اهلمزة غري خالصة أو ألف الوصل ألفا إبدال اهلمزة غري خالصة أو ألف الوصل ألفا  ....٣٣٣٣

خـري أمـا   ءاهللا ءاهللا ءاهللا ءاهللا (، ٧٥) األنثـيني حـرم أم ءالذكرين ءالذكرين ءالذكرين ءالذكرين (    وهذا كما جند يف 
واهلدف لتـسهيل   واهلدف لتـسهيل   واهلدف لتـسهيل   واهلدف لتـسهيل   ....). وقدءاالن  ءاالن  ءاالن  ءاالن  (، ٧٧....)أذن لكم ءاهللا  ءاهللا  ءاهللا  ءاهللا  (، ٧٦)يشركون

 يعين إذا واتباع قاعدة من قواعد الرسم العثماين وهي احلذفواتباع قاعدة من قواعد الرسم العثماين وهي احلذفواتباع قاعدة من قواعد الرسم العثماين وهي احلذفواتباع قاعدة من قواعد الرسم العثماين وهي احلذف ٧٨اهلمزه الثانيةاهلمزه الثانيةاهلمزه الثانيةاهلمزه الثانية
  .٧٩دخلت مهزة اإلستفهام على ألف الوصل املكسورة واملفتوحة

 إثبات األلف إثبات األلف إثبات األلف إثبات األلف  ....    زززز

اتبـاع  اتبـاع  اتبـاع  اتبـاع   من األيات القرأنية كما تقدم هـو         أن إثبات األلف يف األلفاظ    
 إثبات حرف يف كلمـة       يعين قاعدة من قواعد الرسم العثماين وهي الزيادة      قاعدة من قواعد الرسم العثماين وهي الزيادة      قاعدة من قواعد الرسم العثماين وهي الزيادة      قاعدة من قواعد الرسم العثماين وهي الزيادة      

 ٨٠.اليقرأ وصال وال وقفا
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ف ف  

، أن إثبات األلف والواو والياء يف األلفاظ من األيات القرأنية كما تقدم           
 مثـل ،  ال أثر به يف القراءة     إذًا. ٨١هي زيادة قد قررا قواعد الرسم العثماين      

 ". سننيمائةولبثوا يف كهفهم ثالث "

        هاء الكنايةهاء الكنايةهاء الكنايةهاء الكناية. . . . لللل
الـذي  ، وعلى رواية حفص عن عاصم أن يف القران هاء الضمري املذكر          

املستثنيات عن اهلاء الكناية يف     . يقرأ بدون اتباع النظوم العامة عن هاء الكناية       
 و  ٨٤)أرجه( و ٨٣)فألقه(متا   كل ٨٢)وخيلد فيه مهانا  : (يعين، الكلمات اخلاصة 

فتوصل بياء  ، معاملة هاء الكناية  ) هذه(وتعامل اهلاء من قوله     . ٨٥)يرضه لكم (
 وليس فيه سر أو سبب  ٨٦.مدية إذا وقعت بني متحركني وحتذف عند الوقف       

تقرأ باهلاء الساكنة حـال     ) فألِقه: (خاص إال إختالف القراءة بني الرواة حنو      
عند قالون مكسورة اهلاء من غري      ) فألِقِه(قرأ  وت، الوقف والوصل عند حفص     

  .عند ورش بإشباع كسرة اهلاء) فألِقِهي(إشباع  و 
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ص ص  

 
 
 

        الباب الرابعالباب الرابعالباب الرابعالباب الرابع

        االختتاماالختتاماالختتاماالختتام

i.... اخلالصةاخلالصةاخلالصةاخلالصة 

  : هذا البحث هيتاجيفكانت نت، سؤايل البحثدا على اعتمإ

  :القراءة والكتابة بأسباب  وقد وقع إختالف.١

على   ونعلم هذا من كيفيات إطالق اإلمشام      ، إما من اختالف الرواة    )أ

  . كما بينتها يف الباب الثاينأربعة انواع

 وروي رِزين وأبو وثّاب بن حيىي كقراءة :أو اختالف هلوج العريب) ب

 : يقولـون  متيم؛ لغة وهي ، التاء بكسر »ِتيمنا ال« األعمش عن

. حلجـاز ا أهل لغة فالفتح ،وكمسألة اإلمالة والفتح  . ِتضرب أنت

 شرحها  تقدم وقد وقيس وأسد متيم من جند أهل عامة لغة واإلمالة

  .يف الباب الثالث



ق ق  

 إحنصرت يف    اليت اتباع قاعدة من قواعد الرسم العثماين     وإما على   ) ج

  : هيوست قواعد 

  "أولئك،  كذلك،ذِلك"ألف اسم اإلشارة يف :  حنواحلذف) ١

، موحـدة ومثنـاة   حيث جاءت   " مئة"بعد ميم   :  حنو  والزيادة )٢

ئَـٍة ِسـِنني    ِاثَ م لَِبثُوا ِفي كَهِفِهم ثَل   و(وواقعة موقع اجلمع يف     

  ).فئة(ومل يثبتوها يف ) ٢٥: الكهف) (وازدادوا ِتسعاً

 الَوي لَ ب ر مكُا بِ ؤبعا ي  م لْقُ( يف    الواو رسماهلمزة ب :  حنو  واهلمز )٣

دعكُاؤ٧٧: الفرقان) (م( 

ترسم األلف واوا يف أربعة أصول مطردة حيث        : حنو واإلبدال) ٤

  )الربوا، احليوة، الزكوة، الصلوة: (وقعن غري مضافات وهي

إذا مل تتصل بيا النـداء      " ابن أم "تفصل  :  حنو والوصل والفصل ) ٥

)  أُم نوتوصل إذا اتصلت بيا النـداء   ) ١٥٠: األعراف) (قَالَ اب

)مؤنب٩٤: طه) (ي (  



ر ر  

ية اليت  القرآنالباحثة أسرار القراءات الغريبة إال يف األلفاظ         وما وجدت    .٢

تتعلق بأسباب وقوع إصطالح غرائب القراءات كما ذكرت يف النقطة    

  : ومنها،  وأما تفصيلها وشرحها قد بينتها يف الباب الثالث.األوىل

 : بقوله وابتدأ} من {على عاصم عن رواية حفص وقف، السكتةالسكتةالسكتةالسكتة) أ

 فـسكت  ، واحـدة  كلمة أما يتوهم ال أن قصد وكأنه} راق{

  .كلمتان أما لتشعر ، لطيفة سكتة

 وينحدر بالفتح يرتفع اللسان أن وذلك اللفظ سهولة هي اإلمالةاإلمالةاإلمالةاإلمالة) ب

 مـن  أمال فلهذا االرتفاع، من اللسان على أخف دارحناإلو باإلمالة

   .األصل أو أمنت الفتح كون راعي فإنه فتح من وأما أمال

واحلجة ملن أبدل من ألف القطع         "..ءأعجمي "    وهو يف، ، ، ،  التسهيل التسهيل التسهيل التسهيل)ج

  .فخفف أحدمها باملد، أنه إستثقل اجلمع من مهزتني: مدة

 ليـدلّ  واإلمشام باإلدغام الناس سائر قرأقد  " " " " التأمنالتأمنالتأمنالتأمن " " " "مثل    ،اإلمشاماإلمشاماإلمشاماإلمشام) د

 بضم النون األول    تأْمننا الَألن أصله   ، إدغامه قبل احلرف حال على

 واتباع قاعدة   األصل على ظاهرتني ف بنونني مصر بن  طلحة كقراءة

  .من قواعد الرسم العثماين وهي احلذف



ش ش  

 بنقل حركته اىل احلرف الـساكن       املفرد اهلمز تخفيفل هو   النقلالنقلالنقلالنقل) ه

سورة  ( )بئس االسم (رواية حفص عن عاصم يف قوله تعاىل         ك قبله

  .ِبئْس ِلسمِبئْس ِلسمِبئْس ِلسمِبئْس ِلسم يقرأ )١١: احلجرات

بإبـدال      يتوىنيتوىنيتوىنيتوىن إ  إ  إ  إ يقرأ )٤: األحقاف ورةس ( ))))............ائتوىنائتوىنائتوىنائتوىن( يف اإلبدالاإلبدالاإلبدالاإلبدال) و

 هـو   -عند الباحثة -واهلدف      .إذا اليوصل بالكلمة قبله       اهلمزة ياء 

        ....للتحفيف

a.    إثباته رمسـا يف الوصـل      ، يف مجيع األية  ) أناأناأناأنا (ألفكإثبات األلف   إثبات األلف   إثبات األلف   إثبات األلف

 .تباع قاعدة من قواعد الرسم العثماين وهي الزيادةالهو  والوقف

إذًا ال أثر به    . واعد الرسم العثماين  للزيادة قررا ق   هو سقوط املد سقوط املد سقوط املد سقوط املد  )ي

  ". سننيمائةولبثوا يف كهفهم ثالث  "مثل، يف القراءة

وليس فيه سر أو سبب خاص إال إختالف القراءة بني     ، هاء الكناية هاء الكناية هاء الكناية هاء الكناية ) ل

تقرأ باهلاء الساكنة حال الوقف والوصل عنـد        ) فألِقه: (الرواة حنو 

من غري إشباع  و     عند قالون مكسورة اهلاء     ) فألِقِه(وتقرأ  ، حفص  

  .عند ورش بإشباع كسرة اهلاء) فألِقِهي(

ii.... االقتراحاتاالقتراحاتاالقتراحاتاالقتراحات 



ت ت  

ومن الدراسة السابقة ونتائجها قدمت الباحثة االقتراحات حسب مـا          

  :يتعلق بالقضية الزمنية وهي

 بقـدر جهـد     القرآن ان حنفظ    القرآنالبد لنا أي املسلمني حميب       .١

ـ         ه ألهلـه   واستطاعة فتحصل هذه اإلرادة بقراءته وعملـه وتعلّم

 وتعليمه اىل اتمعات حوالينا

 القرآنسسات اإلسالمية الذين يعلّمون     ؤينبغي على األساتذة يف امل     .٢

 ال سـيما يف غرائـب      القرآنأن يرتقوا ويزيدوا فهمهم عن علوم       

  بهقبل أن يعلّموا التالميذ، اتالقراء

 اللغة العربية خاصـة مـن       شعبةينبغي على الطلبة واألساتذة يف       .٣

 ألن  بالقرآن يتعلق يبحثوا حبثا علميا مجيع ما        أن ة اإلسالمية اجلامع

 جيدوا العلوم اجلديدة منه

 ايقرؤوأن  من املسلمني مجيعا  الباحثةرجوتفبتلك اإلقتراحات 

  .فهما صحيحا وقراءة جمودة القرآن اويفهمو

 

 



ث ث  

 

 

 

  املراجعاملراجعاملراجعاملراجع

  - ،احلجة،  احلسني، ابن امحد من خالوية بن محدان

تفـسري   ،أبو جعفـر حممـد    ، يزيد ابن غالب الطربي األمويل    ابن جرير ابن    

  األصدار الثاين، املكتبة الشاملة، الطربي

  -،الراشدين اخللفاء عهد يف الكرمي القرآن  مجع،فهد، الرومي الرمحن عبد بنا

 -،بريوت، ةالبدور الزاهر، الشيح عبد الفتح، ابن عبد الغين القاضى

، القـرآن القواعد األساسية ىف علوم     ، حممدالسيد  ، ابن علوى امللكى احلسىن   

  )� ١٤١٩، مكتبة امللك: جدة(

دار الكتـب   : بـريوت (،  السبع القراءاتاحلجة ىف   ، عبد الرمحن  ،ابن حممد 

  ) �٢٠٠١، العلمية

  -،املفيد يف علم التجويدامللخص ، حممد، أمحد

  )اإلصدار الثاين: املكتبة الشاملة(، الكشاف، الزحمشري



خ خ  

البحث العلمى للجامعة (،  الكرميالقرآن احلكمة ىف معىن، استوحيدة

  )٢٠٠٦، ج اللغة العربيةاآلناالسالمية احلكومية م

  )املكتبة الشاملة(، اإلتقان ىف علوم القراءن،  جالل الدين، السيوطى

دراسة حتليليـة    ( الكرمي القرآن قصة لوط عليه السالم يف       ،رشيدة، املستقيمة

  )٢٠٠٧، وصفية

، )دار العلـم للماليـني    : لبنان(، القرآن مباحث يف علوم     ،صبحي، الصاحل

١٩٨٨   

  -،منشورة العصر احلديث،-.القرآن مباحث يف علوم ،مناع، القطان

أبو عبد  ،  صاري اخلزرجي القرطيب  اآلناملالك ابن أمحد ابن أيب بكر ابن فرح         

  )اإلصدار الثاين، املكتبة الشاملة(، القرآناجلامع ألحكام ، اهللا

 -، دراسات يف علم األصوات، صربي، يلاملتو

  -،الفتح السديد ىف علم التجويد،  الشيخ اعيد، جاد حممود

  -،تيسري املشكالت ىف قراءة االيات،  عبد احلنان، سعيد

  )اإلصدار الثاين: املكتبة الشاملة(،  التفسري الوسيط،حممد، سيد طنطوي

  )١٩٩٤ ،دار املنارة: جدة(، حق التالوة، حسين، شيخ عثمان



ذ ذ  

، صفحات يف علوم القراءات    ،أيب طاهر ، عبد القيوم بن عبد الغفور السندي     

  ) ه١٤١٤، جامعة أم القرى: مكة(

  ) دار اجلليل: مكة املكرمة(، القرآن التبيان يف علوم ،مدحم، لي الصابوينع

دار الكتـب   : جاكرتـا (، القـرآن  التبيان يف علوم     ، حممد، علي الصابويب 

    )م٢٠٠٣، اإلسالمية

املكتبـة  (، العـشر  القراءات يف النشر ، اخلري أيب    ،،،،الدمشقي حممد بن حممد

  )اإلصدار الثاين، الشاملة

ــصور ــح، من  Bacaan Gharib al-Quran Riwayat Hafsh Dari ، امرِس

'Ashim)مجعية القراء  : -، ) رواية حفص عن عاصم    من الغريبة   اتالقراء

  ٢٠٠٤، واحلفاط مبنطقة جاوى شرقية

  
 


