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 ملخص الدراسة:
 انفرادات ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي من طريق الشاطبية والتيسير 

 -جمع وتوجيه -
  د. عبداهلل إسحاق عبداهلل سليمان
لملك خالد بالمملكة أستاذ مساعد بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة ا

 العربية السعودية 
اتبع الباحث في دراسة هذا الموضوع المنهج االستقرائي والوصفي،  

وذلك بتتبع ما انفرد به ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي من طريق الشاطبية 
والتيسير جمع وتوجيه، في المراجع المعتمدة،  ودراستها دراسة علمية وفق ما 

العلمية. وقسم الباحث هذه الدراسة إلى ثالث مباحث، هو متبع في البحوث 
تناول في المبحث األول: تعريف اإلنفراد، والقراءات، واألصول، والفرش، 
والتوجيه، لغة واصطالحا. وفي المبحث الثاني: ترجمة البن ذكوان. وفي 
المبحث الثالث: انفرادات ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي من طريق 

سير جمع وتوجيه.وفي الخاتمة: تناول أهم النتائج والمصادر الشاطبية والتي
 والمراجع. 

 –الشرراطبية  -الفرررش -األصررول  -القررراءات  –االنفررراد  الكلمااات المفتاحيااة :
 التوجيه. –التيسير 
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:Abstract 
Ibn Thakwan's Unions from Ibn Amer Al-Shami 

Dr.. Abdullah Ishaq Abdullah Sulaiman 
Assistant Professor, Faculty of Sharia and Fundamentals 

of Religion, King Khalid University, Saudi Arabia 
Follow the researcher in the study of this subject 

inductive and descriptive method, and follow the unique 
Ibn Zikwan Ibn Amer Shami from the road Shatbyip and 
facilitate the collection and guidance, in the approved 
references, and study a scientific study as is the practice in 
scientific research. The researcher divided this study into 
two sections. In the preface, he addressed the definition of 
monotheism, readings, fundamentals, brushes, direction, 
language and terminology. In the first topic: translation of 
Ibn Zikwan. In the second topic: Ibn Zikwan's Ibn Abi Amer 
al-Shami from the road of Shatabiyah and facilitation 
collection and guidance. In conclusion: address the most 
important findings, sources and references. 
Keywords :solitude, readings, assets, brushes, Shatby, 
facilitation, guidance. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقدمة:

الحمررد ا الررذم علررم القررر ن، وايررن اإلنسرران بنطررق اللسرران، فطرروبى لمررن 
يتلررو كتررا  اا حررق تالوترره، ويواارر   نرراء الليررل وأطررراف النهررار علررى دراسررته، 
وهرررو كرررالم اا تعرررالى الرررذم أنالررره علرررى عبرررده ورسررروله المصرررطفى محمرررد النبررري 

تضررى، صررلهللى اا عليرره وسررلم وعلررى  لرره المكرررمين، األمرري العربرري المختررار المر 
 ورضي اا عن أصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا.

أما بعد : فإن علم القراءات من َأَجلِّ العلوم قدًرا، وأشرفها منالة، وأرفعها 
 مكانة، لتعلقه بكتا  اا عا وجل، وكالمه المبين.

إلسررررالمية منررررذ فجررررر وقررررد سررررخر اا عاوجررررل أفررررذاًذا مررررن علمرررراء األمررررة ا
خيرر قيرام  -بعرون اا تعرالى وتوفيرق منره-اإلسالم لخدمة كتابره العايرا، فقراموا 
 بدراسة كل ما يتعلق بالقر ن الكريم.

فتخصرررج رجرررال مرررن العبررراقرة فررري علررروم القرررراءات، وأفنررروا أعمرررارهم فررري 
يرة مليئرة خدمتها: تعليًما وتأليًفا، وتهذيًبا وتلخيًصا. والمكتبرات اإلسرالمية والعالم

 بآثارهم العلمية، وهي خير شاهدعلى خدماتهم القر نية الجليلة.
ولررذلك أحببررت أن أكررون ممررن ينررالهم ويشررملهم شرررف االنضررمام إلررى أهررل 
القر ن، المتصفين به والعاملين بمقتضاه، فجراءت هرذه الدراسرة ر برة فري ذلرك ، 

 وطمعًا فيما عند اا من األجر والثوا . 
: انفرررادات ابررن ذكرروان عررن ابررن عررامر الشررامي مررن ومحررور هررذا الدراسررة
جمرررع وتوجيررره، قصررردت بررره ترررذليل علرررم القرررراءات،  –طريرررق الشررراطبية والتيسرررير 

وأحسرر  أن تناولرره مررن خررالل البحرروث القصرريرة يسررهم فرري تسررهيله وتيسرريره إلررى 
 طال  قسم القراءات .
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وهيكل هذا البحث يتكون من مقدمة وثالث مباحث، وخاتمة جاءت على 
 لنحو اآلتي:ا

 أشرت فيها إلى تناول علم القراءات من خالل البحوث المختصرة. المقدمة:
 تعريف اإلنفراد والقراءات واألصول والفرش والتوجيه. المبحث األول:
 ترجمة ابن ذكوان الدمشقي. المبحث الثاني:
انفرادات ابن ذكوان من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة  المبحث الثالث:
 س.النا

 فيها أوجات ما بسطت في المباحث. الخاتمة:
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 المبحث األول: تمهيدي: وفيه مطلبان:
 المطلب األول:

 تعريف اإلنفراد لغة واصطالحا وجواز القراءة بها.
اإلنفراد في اللغة مصدر للفعل الخماسي) انفرد(، واسم الفاعل منه 

 (1)انية، وعدم الناير.منفرد، ومدار اإلنفراد في اللغة، يعني: اإلعتاال، والوحد
والمراد به هو اختصاج أحد القراء العشرة أو رواتهم بما قرأ به أحدهم أو رواه 
عن إمام من طرق معينة، وقد استخدم علماء القراءات لفا اإلنفراد والتفرد 
واإلختصاج على سبيل الترادف، ومن ذلك قول الداني: َوتفرد اْلكَسائي دون 

وقول ابن الجارم  (2){ و }فأحيا ِبِه{ و }َأْحَياَها{ َحْيُث َوقع.َحْمَاة بامالة }أحياكم
.،  (3)في اإلختصاج:َأمَّا َجبَّاِريَن َفاْخَتجَّ ِبِإَماَلِتِه اْلِكَساِئيُّ ِمْن ِرَواَيِة الدُّوِرمِّ

وهذا كله على سبيل اإلنفراد الواحد.  وذه  بعض الباحثين في تعريف 
اءات التي تروى عن بعض القراء العشرة بطرق االنفرادات إلى أنهللها : القر 

اآلحاد فاليقرأ لهم بها، إال أنهللها تروى عن قراء  خرين بطرق صحيحة متواترة، 
فيقرأ لهم بها.مثال ذلك: قرأ أبوجعفر، وابن كثير، وابن عامر، وحماة:) َأن 

ًما َعَلٰى َطاِعٍم ُقل الَّ َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّ   َيُكوَن( من قوله تعالى:)
َيْطَعُمُه ِإالَّ َأن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما مَّْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخنِايٍر َفِإنَُّه ِرْجٌس َأْو ِفْسًقا 

                                                 

 718( القاموس المحيط،للعالمة اللغوم مجد الدين محمد بن يعقو  الفيروا بادم المتوفى سنة 1)
ت  تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي، الناشر: هر،تحقيق: مك

 -هر  1221لبنان،الطبعة: الثامنة،  –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوايع، بيروت 
 ، مادة الفرد.332، ج1م،ج2002

الداني  التيسير في القراءات السبع، للمؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو(2)
بيروت،  –هر(، المحقق: اوتو تريال، الناشر: دار الكتا  العربي 222)المتوفى: 

 .27م، ج1872هر/ 1202الطبعة:الثانية 
شمس الدين أبو الخير ابن الجارم، محمد بن محمد بن  ، للمؤلف :(النشر في القراءات العشر3)

 ، الناشر :هر(1370وفى علي محمد الضباع )المت ، المحقق :هر( 733يوسف )المتوفى : 
 .27، ج2المطبعة التجارية الكبرى، ج
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. بالتأنيث، والباقون بالتذكير، 122(سورة األنعام، اآلية:ۚ  ُأِهلَّ ِلَغْيِر اللَِّه ِبِه 
لتذكير، فاليقرأ لهشام بالتذكير لوروده وانفرد المفسر عن هشام عن الداجوني با

نما يقرأ له بالتأنيث فقط.   ( 1)من طريق انفرد بها المفسر عنه ، وا 
قرائها،  وقدأجمع المسلمون على جواا القراءة بالقراءات المتواترة وا 

 (2)والمخالف في هذا والمعارض له.
الف في وأما اإلنفرادات: فبالنسبة لمن وردت عنه القراءة تواترا فالخ

جواا القراءة بها، وهي من القراءات الصحيحة الثابتة، والتعد في هذه الحالة 
انفرادة، وأما من وردت عنه بطرق اآلحاد فإنها انفرادة عنه، واليجوا القراءة بها 

 (3)لمن وردت عنه انفرادة.
 المطلب الثاني:

 تعريف القراءات ، واألصول، والفرش، والتوجيه ، لغة واصطالحا:
لقراءات في اللغة جمع قراءة ، وهي مصدر قرأ يقرأ ، يقال: فالن يقرأ ا

 (2)قراءة وقر نا فهو قارئ .
أما القراءات اصطالحا: فقيل: هي اختالف ألفاا الوحي المذكور في 

 (2)كتابة الحروف، أوكيفياتها من تخفيف وتثقيل و يرهما.

                                                 

إيضاح الرموا ومفتاح الكنوا في القراءات األربع عشرة، تأليف: شمس الدين محمد بن خليل ( 1)
ه(، دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد خالد شكرم، الناشر: دار 728، المتوفى سنة:)القباقبي

 .21م، ج2003-ه1222ىعمار للنشر والتوايع، الطبعة: األول
 .21(المصدر السابق، ج2)
 .28(المصدر السابق، ج3)
 ، مادة قرأ. 12(القاموس المحيط ، ج2)
(البرهان في علوم القر ن ألبي عبد اا بدر الدين محمد بن عبد اا بن بهادر الاركشي )المتوفى: 2)

م ، 1828 -هر  1381هر(، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة: األولى، 882
 .317، ج1الناشر: دار إحياء الكت  العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، ج
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في اصطالح األصول: جمع أصل ، وهو في اللغة مابني عليه  يره ، و 
القراء عبارة عن الحكم المطرد ، أم: الحكم الكلي الجرارم فري كرل مراتحقق فيره 

 (1)شرطه ، واألصول الدائرة على اختالف القراءات سبعة وثالثون أصال.
الفررررش: مصررردر فررررش إذا نشرررر وبسرررط، فرررالفرش معنررراه: النشرررر والبسرررط، 

حمررراة أم جمرررع حررررف، والحررررف: القرررراءة يقرررال: حررررف نرررافع حررررف :والحرررروف
قراءته، وسمى الكالم علرى كرل حررف فري موضرعه مرن الحرروف المختلرف فيهرا 
برين القرراء فرشررات النتشرار هرذه الحررروف فري مواضرعها مررن سرور القرر ن الكررريم، 
فكأنها انفرشت في السور بخالف األصول فإن حكم الواحرد منهرا ينسرح  علرى 

 (2)الجميع وهذا باعتبار الغال  في الفرش واألصول.
توجيرره لغررة : مصرردر وجرره يوجرره ، ولررره عرردة معرران فرري اللغررة ، منهرررا: ال

 (3)مستقبل الشئ ، وأوله ومابدا منه ، والسبيل المقصود من الكالم.
أمررا التوجيرره اصررطالحا: فقيررل هررو: تبيررين وجرره ماذهرر  إليرره كررل قررارئ. 
وقيرل: هرو إيجراد وجره فرري العربيرة لمرا اختراره القررارئ مرن ألفراا اللغرة ، أو حالررة 

 (2)رابية في عنصر من عناصر التركي .إع

                                                 

 –ه 1220( اإلضاءة في بيان أصول القراءة: تأليف: علي محمد الضباع ، الطبعة: األولى1)
 .10م ، الناشر: المكتبة األاهرية للتراث ، ج1888

، للمؤلف: عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد ( الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع2)
 -هر  1212الرابعة  هر(، الناشر: مكتبة السوادم للتوايع، الطبعة:1203القاضي )المتوفى: 

 .188م، ج1882
( لسان العر  ، المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن مناور 3)

بيروت ، الطبعة:الثالثة  –ر(، الناشر: دار صادر ه811األنصارم الرويفعىاإلفريقى )المتوفى: 
 .222، ج13ه، ج1212 –

 .17. والتوجيه اللغوم للقراءات القر نية عندالفراء ، ج338، ج1( البرهان في علوم القر ن،ج2)
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 المبحث الثاني:ترجمة ابن ذكوان الدمشقي
 وفيه مطلبان
 المطلب األول:

 اسمه، ونسبته، وكنيته، ومولده، ومكانته العلمية،وشيوخه في القراءة.
عبد اا بن أحمد بن بشر ويقال بشير بن أواًل: اسمه ونسبته وكنيته:
ود بن حسنون بن سعد بن  ال  بن فهر بن ذكوان بن عمرو بن حسان بن دا

 (1)مالك بن النضر أبو عمرو وأبو محمد القرشي الفهرم الدمشقي.
 (2)ولد يوم عاشوراء سنة ثالث وسبعين ومائة. مولده: ثانيا:

اإلمام، األستاذ الشهير، الراوم، الثقة، شيخ  ثالثا: مكانته العلمية:
مام جامع دمشق،لم يكن في عصره أقرأ منه. قال أبو ُارعة  اإلقراء بالشام، وا 

لم يكن بالعراق وال بالحجاا وال بالشام وال بمصر وال بخراسان في (3)الدِّمشقي
 (2)امان ابن ذكوان أقرأ عندم منه.

                                                 

(  اية النهاية في طبقات القراء، لشمس الدين أبوالخير بن الجارم محمد بن محمد بن يوسف 1)
ه، ج. 1321ناشر: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: عني بنشره أول مرة عام ه(، ال733)المتوفى

 .202، 202، 1برجستراسر،ج
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم،  ( الثقات، للمؤلف:2)

ية، تحت هر(، طبع بإعانة:واارة المعارف للحكومة العالية الهند322الدارمي، الُبستي )المتوفى: 
مراقبة:الدكتور محمد عبد المعيد خان، مدير دائرة المعارف العثمانية، الناشر: دائرة المعارف 

. 310، ج7م، ج1883= ه 1383األولى،  العثمانية بحيدر  باد الدكن الهند، الطبعة:
 .202، ج1و اية النهاية في طبقات القراء، ج

 271 -200النصرم، أبو ارعة الدمشقي )قبلعبدالرحمن بن عمرو بن عبد اا بن صفوان  (3)
هر(: محدِّث الشام، وأحد أئمة امانه في الحديث ورجاله، من الحفاا األثبات، جمع وصنَّف 
وتميَّا على أقرانه لمعرفته وعلو إسناده، قال ابن أبي حاتم: كان رفيق أبي وكت  عنه، وكتبنا 

، 13، وسير أعالم النبالء،ج320، ج3عنه، وكان صدوًقا ثقة. واألعالم للاركلي،ج
 .212، ج1،وتهذي  التهذي ، ج311ج

 .202، ج1(  اية النهاية في طبقات القراء، ج2)
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بكثير، وكان هشام أوسع  كان ابن ذكوان أقرأ من هشام :(1)قال الذهبي
 (2)علًما من ابن ذكوان بكثير.

 طي ، وكان ابن ذكوان يؤمُّ في الصلوات، إن هشاًما كان الخ وقيل:
 (3)أو لعلَّه كان نائ  هشام.
)أقسام القر ن وجوابها(، و)ما يج  على قارئ القر ن  وقد ألَّف كتاب:

 (2)عند حركة لسانه.
 رابعًا: شيوخه في القراءة.

قرأ ابن ذكوان على: أيو  بن تميم وَخَلَفُه باإلقراء بعده بدمشق، وروى 
سحاق بن المسيِّبي عن نافع، وقيل: إنَّه قرأ على الكسائي حين الحروف عن إ

 (2)َقِدم الشام وأخذ عنه الحروف.
                                                 

 إلمام الذهبي هو اإلمام الحافا المؤرخ أبو عبد اا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماا الذهبيا (1)
الده شها  الدين أحمد بن ولد رحمه اا سنة َثاَلث َوسبعين وِستِماَئة من الهجرة.وكان و .

عثمان يمتهن صناعة الذه  المدقوق ، وقد برع بها وتميا، فُعرف بالذهبي.قال الصفدم في 
الكبرى طبقات الشافعية  .برع في صناعة الذه  ، وكان في يده مثل الله   "ترجمة والده:

محمود محمد  د.: هر(، المحقق881لتاج الدين عبد الوها  بن تقي الدين السبكي )المتوفى: 
الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر:هجر للطباعة والنشر 

والرد الوافر، لمحمد بن عبد اا )أبي بكر( بن ،101، ج8جه،1213الثانية والتوايع،الطبعة
محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي، شمس الدين، الشهير بابن ناصر الدين 

بيروت،  –المكت  اإلسالمي : محقق: اهير الشاويش، الناشرهر(، ال722)المتوفى: 
صالح الدين خليل بن أيبك ،وأعيان العصر وأعوان النصر 31ج ه،1383األولى: الطبعة

الدكتور علي أبو ايد، الدكتور نبيل أبو عشمة، الدكتور  هر( المحقق:812الصفدم )المتوفى: 
:دار  اان عبد القادر المبارك، الناشر:م محمد موعد، الدكتور محمود سالم محمد، قدم له

 -هر  1217األولى، : سوريا، الطبعة –لبنان، دار الفكر، دمشق  -الفكر المعاصر، بيروت 
 .273،ج1جم،1887

معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، للمؤلف: شمس الدين أبو عبد اا محمد بن أحمد  (2)
األولى : هر(،الناشر:دار الكت  العلمية، الطبعة827فى: بن عثمان بن َقاْيماا الذهبي )المتو 

 .188جم1888 -هر 1218
 .200( المصدر السابق، ج3)
 .202، ج1(  اية النهاية في طبقات القراء، ج2)
 .202، ج1( المصدر السابق، ج2)
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 المطلب الثاني:
سناده، ووفاته، رواة القراءة عنه، ومنزلته في الرواية والحديث، وطريقاه  وا 

 في الرواية.
مد قرأ على ابن ذكوان: أبو ُارعة الدِّمشقي، وأح أوال: رواة القراءة عنه:

بن المعلى، وأحمد بن محمد بن مامويه، وهارون بن موسى األخفش، وعبد اا 
بن مخلد الراام، ومحمد بن إسماعيل الترمذم، ومحمد بن موسى الصورم، 
ومحمد بن القاسم اإلسكندراني، وأحمد بن يوسف التغلبي، وابنه أحمد بن عبد 

 (1)اا، و خرون.
حدَّث ابن ذكوان عن: بقية بن  :ثانيا: منزلته في الرواية والحديث

الوليد، وِعراك بن خالد، وسويد بن عبد العايا، والوليد بن مسلم، ووكيع بن 
وحدَّث عنه: أبو داود، وابن ماجه، في سننهما، وولُده أبو  الجراح، وطائفة

سماعيُل بن قيراط، وعبد اا بن محمد بن مسلم  عبيدة أحمد بن عبد اا، وا 
 (2)ن إسحاق بن الحريج، و خرون.المقدسي، ومحمد ب

                                                 

 .202، ج1( المصدر السابق، ج1)
 .202، ج1(  اية النهاية في طبقات القراء،ج2)
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: (2): ليس به بأس، وقال أبو حاتم(1)قال عنه يحيى بن معين
 (2)في الثقات. (2)، وذكره ابن حبان(3)صدوق

توفي يوم االثنين لليلتين بقيتا من شوال وقيل لسبع خلون  :ثالثا: وفاته
 (1)ن.منه سنة اثنتين وأربعين ومائتين وقد  لط من قال سنة ثالث وأربعي

قرأ ابن ذكوان على أبي سليمان أيو  بن  رابعا: إسناده في الرواية:
تميم التميمي الدمشقي، وقرأ أيو  على إمام أهل الشام أبي عمران عبداا بن 

 (8)عامر بن يايد بن تميم بن ربيعة اليحصبي.

                                                 

الحافا الجهبذ ، شيخ المحدثين ، أبو اكريا ، يحيى بن معينبن عون بن اياد بن هو اإلمام  (1)
بسطام . وقيل : اسم جده  ياث بن اياد بن عون بن بسطام الغطفاني ثم المرم ، موالهم 

  . البغدادم ، أحد األعالم
 .82، ج11. سير أعالم النبالء ،جولد سنة ثمان وخمسين ومائة

لمنذر بن داود بن مهران : اإلمام، الحافا ، الناقد، شيخ المحدثين محمد بن إدريس بن ا (2)
تميم بن حنالة بن يربوع، وقيل: عرف بالحنالي ألنه كان يسكن  الحنالي الغطفاني، من

الرم.كان من بحور العلم. طوف البالد ، وبرع في المتن واإلسناد ،  ، بمدينة در  حنالة في
،مولده سنة خمس وتسعين ومائة وأول كتابه وجمع وصنف، وجرح وعدل، وصحح وعلل

. سيرأعالم النبالء، ، ومن طبقته البخارم للحديث كان في سنة تسع ومائتين ، وهو من ناراء
 .228، ج13ج

االسالم ابى محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد ( الجرح والتعديل، تأليف االمام الحافا شيخ 3)
 .2، ج2هر رحمه اا(،ج 328بن إدريس بن المنذر التميمي الحنالي الراام، )المتوفى 

أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ  خراسان اإلمام العالمة الحافا المجود شيخ (2)
يد بن مرة بن ايد بن عبد اا بن دارم بن بن مرة بن سعد بن يا  بن معبد بن سهيد بن هدية

حنالة بن مالك بن ايد مناة بن تميم التميمي الدارمي البستي ، صاح  الكت  المشهورة. 
 .83. ج11سيرأعالم النبالء، ج

 .310، ج7( الثقات البن حبان، ج2)
 .310، ج7. والثقات البن حبان،ج202، 202، ج1(  اية النهاية في طبقات القراء، ج1)
لشمس الدين أبو عبد اا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماا الذهبي ( سير أعالم النبالء،8)

مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعي  األرناؤوط،  :هر(، المحقق827)المتوفى: 
 . 221، ج2ج م،1872 -ه1202:الثالثة  مؤسسة الرسالة، الطبعة الناشر:

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
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البن ذكوان طريقان هما: األول: طريق  طريقاه في الرواية: خامسا:
حيث روى عن ابن ذكوان مباشرة. وهوهارون بن موسى بن شريك ، (1)األخفش

أبو عبد اا التغلبي األخفش الدمشقي، مقرئ مصدر ثقة نحوم شيخ القرهللاء 
بدمشق، يعرف بأخفش با  الجابية، أخذ القراءة عرضا وسماعا عن ابن ذكوان 
 وأخذ الحروف عن هشام وقرأ باختيار أبي عبيد القاسم بن سالم على 

سماعيل بن أبي  محمد البيساني عنه، روى القراءة عنه إبراهيم بن عبد الرااق وا 
عبد اا الفارسي وجعفر بن حمدان بن أبي داود والحسن بن حبي  والحسن بن 
عبد الملك والحسين بن محمد بن علي بن عتا  وسالمة بن هارون وعبد اا 

م وعلي بن الحسين بن أحمد البلخي وعلي بن أحمد بن محمد بن الوليد المرهلل 
بن السهللفر ومحمد بن أحمد بن مرشد ومحمد بن أحمد بن شنبوذ ومحمد بن 
األخرم ومحمد بن نصير بن جعفر بن أبي حماة وهو أكبر أصحابه ومحمد بن 
سليمان البعلبكي ومحمد بن الحسن النقاش ومحمد بن موسى الصورم وموسى 

محمد البيروتي، وروى عن بن عبد الرحمن و هبة اا بن جعفر والحسين بن 
أبي مسهر وسالمة بن سليمان المدايني، روى عنه أبو القاسم الطبراني ورأى 
أبا عبيد بدمشق وسأله مسألة في اللغة، قال الذهبي: وكان ثقة معمًرا، وقال 
أبو علي األصبهاني: كان من أهل الفضل، صنهللف كتبا كثيرة في القراءات 

ليه رجعت اإلمامة  في قراءة ابن ذكوان، قلت: وقد رأيت من مؤلفاته، والعربية وا 
 (2).توفي سنة اثنتين وتسعين ومائتين عن اثنتين وتسعين سنة

                                                 

أبو عبد اا التغلبي األخفش الدمشقي، مقرئ، ثقة، نحوم، شيخ ( هو: هارون بن موسى بن شريك 1)
القراء بدمشق، يعرف بأخفش با  الجابية، أخذ القراءة عرضًا وسماعًا عن ابن ذكوان، وأخذ 
سماعيل بن عبد اا الفارسي.  الحروف عن هشام، روى القراءة عنه إبراهيم بن عبد الرااق، وا 

من أهل الفضل، صنف كتبًا كثيرة في القراءات والعربية،  قال عنه أبو علي األصفهاني: كان
 812وتوفي سنة اثنتين وتسعين ومائتين. ينار: كتا  الغاية، ج  201كانت والدته سنة 

 .21، والتبصرة ج 117ج، ج1(، والنشر 3182رقم الترجمة )
 .327، 328، ج2(  اية النهاية في طبقات القراء، ج2)
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والثاني: طريق الصورم عنه. وهومحمد بن موسى بن عبد الرحمن بن 
أبي عمار، وقيل: ابن أبي عمارة واألول هو الصحيح، أبو العباس الصورم 

أخذ القراءة عرضا عن ابن ذكوان وعبد  الدمشقي، مقرئ مشهور ضابط ثقة،
الرااق بن حسن اإلمام، روى القراءة عنه عرضا محمد بن أحمد الداجوني 
والحسن بن سعيد المطوعي، مات سنة سبع وثالثمائة فمجموع طرق ابن ذكوان 

 (1)من الطريقين تسع ىوسبعون طريقا.

                                                 

 .117، ج1. النشر ج217، ج2( المصدر السابق، ج1)
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 المبحث الثالث:
 من طريق الشاطبية والتيسير انفرادات ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي 

 جمع وتوجيه. -من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة الناس 
 وفيه مطلبان
 المطلب األول:

 انفرادات ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي من طريق الشاطبية والتيسير
 جمع وتوجيه. -من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة الكهف 

لراء من )المحرا ( حيث وقع، وذلك في انفرد ابن ذكوان بإمالة فتحة ا
موضعين: في قوله تعالى:) اْلِمْحَراَ  َوَجَد(، و)يصلي في المحرا (، سورة  ل 

(. وفي قوله تعالى:) على قومه من المحرا ( سورة  38(، )38عمران اآلية:)
ُروا اْلِمْحَراَ (، سورة ج، 11مريم، اآلية:) (، وفي قوله تعالى:) ِإْذ َتَسوَّ

 (1)( وليس في القر ن  يرهن.21ة:)اآلي
 أنهلل سيبويه قد اعم أنهللهم قالوا: « محرا »حجة من أمال األلف من

عمران، ولم يميلوا برقان يعني: أنهللهم لم يجعلوا الراء كالمستعلي في منع 
في الرفع، واعم أيضا « محرا »اإلمالة، فعلى هذا يجوا أن تمال األلف في 

 .(2)جرا ، لما كانت الكسرة أوال واأللف اائدة أنهللهم قالوا: هذا  فراش، هذا

                                                 

( التيسير في القراءات السبع، للمؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني 1)
الثانية،  بيروت الطبعة: –ه(، المحقق: اوتوتريال الناشر: دار الكتا  العربي 222)المتوفى: 

علي بن أحمد أحمد بن  . واإلقناع في القراءات السبع، للمؤلف:22م، ج1872هر/ 1202
هر(، 220بن خلف األنصارم الغرناطي أبو جعفر، المعروف بابن الَباِذش )المتوفى: 

 .121دار الصحابة للتراث، ج الناشر:
( الحجة للقراء السبعة، للمؤلف:الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيهلل األصل، أبو علي 2)

ابي، راجعه ودققه:عبد العايا بشير جويج -ه(، المحقق:بدر الدين قهوجي 388)المتوفى: 
دمشق / بيروت، الطبعة:الثانية،  -دار المأمون للتراث  أحمد يوسف الدقاق، الناشر: -رباح 
 .21، 20، ج3م، ج1883 -هر  1213
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 انفرد ابن ذكوان بإمالة الراء من )عمران( من قوله تعالى:)َو َل ِعْمَراَن
(، 33سورة  ل عمران، اآلية:) ِإْذ َقاَلِت اْمَرَأُت ِعْمَراَن ( َعَلى اْلَعاَلِميَن(، و)

(، 12سورة التحريم، اآلية:)) وفي قوله تعالى:)َوَمْرَيَم اْبَنَت ِعْمَرانَ  (،32و)
وليس في القر ن  يرهن، وفي قوله تعالى:) من بعد إكراههن  فور الرحيم( 

(، والراء من )اإلكرام( في الموضعين في سورة الرحمن، 33سورة النور، اآلية:)
 (1)(.87، 28اآلية:)

 ،حجة ابن ذكوان في إمالة الراء ما فيها من الكسر قبل األلف وبعده
ولم يمنع فتحة الراء  (2)بعده،  ير )عمران(، )والمحرا ( المنصو .أوقبله ال

من ذلك، فإنهم لم يجعلوا الراء كحرف استعالء في منع اإلمالةت حكى ذلك 
 (3).-رحمه اا -سيبويه

 انفرد ابن ذكوان بإمالة الميم من )حمارك( من قوله تعالى:) وانار إلى
(، و )الحمار( من قوله 228اآلية:)حمارك ولنجعلك  ية للناس( سورة البقرة، 

 (2)(.2تعالى:) كمثل الحمار يحمل أسفارا( سورة الجمعة، اآلية:)

 )حجة تخصيج ابن ذكوان لهما باإلمالة دون ما أشبههما من) دياركم
 (2)و)الديار(: إتباع األثر والجمع بين اللغتين.

                                                 

 .22( التسير في القراءات السبع، ج1)
سماعيل بن ( إبراا المعاني من حرا األماني، للمؤلف: أبو القاسم شها  الدين عبد الرحمن بن إ2)

دار الكت   هر(، الناشر:112إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة )المتوفى: 
 .237العلمية، ج

( الاللئ الفريدة في شرح القصيدة ، شرح الفارسي على الشاطبية، لإلمام جمال الدين أبي عبداا 3)
لرحيم الطرهوني، ه(، دراسة وتحقيق: الشيخ عبدا121محمد بن الحسن الفارسي) المتوفى

 .272، ج1م، ج1881الناشر: دار الكت  العلمية بيروت /لبنان
 .21( التسير في القراءات السبع، ج2)
 .272، ج1( الاللئ الفريدة في شرح القصيدة ، ج2)
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 :(1)يقول اإلمام الشاطبي
 ِحَماِر َوفي اإِلْكَراِم ِعْمااااااااااااااَراَن ُمثِّاَل  *** َراِهِهااااااااانَّ َواْلاِحَماِرَك َوالِمْحَراِب ِإكْ  .333

 ُيَجرُّ ِمَن اْلِمْحَراِب َفاْعَلْم ِلَتْعَماَل  *** َوُكلٌّ ِبُخْلٍف اِلْبِن َذْكَواَن َغْيَر َما .333

الابر( وحده، وحذفها من: )الكتا ( في قوله (انفرد بايادة الباء في
 (2)(.172تعالى:) جاءوا بالبينات وبالابر والكت  المنير(  ل عمران، اآلية:)

 حجة إثبات الحرف هو األصل، إال أنه ترك استعماله في أكثر القر ن
واختلف النحويون في ذلك، فقالت طائفة: إثباتها وطرحها  (3)والكالم استخفافا.

مررت بايد وعمرو فكأنك وفرق )الخليل( بينهما فقال: إذا قلت:   .بمعنى واحد
ذا قلت مررت بايد وبعمرو، فكأنك قد مررت  مررت بهما في مرور واحد. وا 

 (2).بهما في مرورين حتى تقع الفائدة بإثبات الحرف، ألنه جاء لمعنى
 يقول اإلمام الشاطبي:

ُبِر الشَّاِمْي َكَذا َرْسُمُهْم َوِباْلا .283  الرَّْسَم ُمْجِماَل  ِكَتاِب ِهَشاٌم َواْكِشفِ *** َوِبالزُّ

 انفرد ابن ذكوان بإثبات ألف بعد العين وتخفيف القاف في لفا 
) عاقدتم( من قوله تعالى:)َولَِٰكن ُيَؤاِخُذُكم ِبَما َعقَّدتُُّم اأْلَْيَماَن(، سورة المائدة، 

 (2)(.78):اآلية

                                                 

(الشيخ اإلمام ، العالم العامل ، القدوة ، سيد القراء أبو محمد ، وأبو القاسم القاسم بن فيره بن خلف 1)
من كناه  الشاطبي ، الضرير ، ناام " الشاطبية " و " الرائية  مد الرعيني ، األندلسي ،بن أح

أبو محمد  لم يجعل له اسما سواها. واألكثرون على أنه -و يره كالسخاوم - أبا القاسم
ولد سنة ثمان وثالثين  " في " طبقات الشافعية عمرو بن الصالح أبو وذكره  القاسم.

 .212، ج21وخمسمائة . سير أعالم النبالء، ج
 .82( التسير في القراءات السبع، ج2)
( الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ألبي محمد مكي بن أبي طال  القيسي، 3)

: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة: تحقيق: الدكتور محي الدين رمضان، الناشر
 .380، ج1م، ج1872-ه1202الثالثة

( الحجة في القراءات السبع، للمؤلف: الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد اا )المتوفى: 2)
جامعة الكويت،  -هر(،المحقق: د. عبد العال سالم مكرم، األستاذ المساعد بكلية اآلدا  380

 .117ه، ج1201ت،الطبعة: الرابعة بيرو  –الناشر: دار الشروق 
 .100( التسير في القراءات السبع، ج2)
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 :حجة من أثبتها: أنه فعل من اثنين فما ااد. وحجة من خفف: أنه أراد
 (1)م ذلك من العقد. وحجة من شدهللد: أنه أراد: أكهللدتم.فعلت

 يقول اإلمام الشاطبي:
 َوَعقَّْدُتُم التَّْخِفيُف ِمْن ُصْحَبٍة ِوالَ  ***........................436
 ***............................. َوفي اْلَعْيِن َفاْمُدْد ُمْقِسطاً  .432

بياء في لفا )اقتده( من قوله  انفرد ابن ذكوان بكسر الهاء ووصلها
ِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه  (، سورة األنعام،  ۚ  َفِبُهَداُهُم اْقَتِدهْ  ۚ  تعالى:) ُأولَٰ

 (2)(.80اآلية:)

 حجة من فرأ ) اقتدهي( باإلشباع جعلَها اْسما. َقاَل بعض أهل اْلَبْصَرة
َداء َكَأن اأَلْصل ِفيِه جعل اْبن َعامر اْلَهاء ِفيِه ضميرا لمصدر َوُهَو ااِلْقتِ 

 (3)فبهداهم اقتد اْقِتَداء ثمَّ أضمر ااِلْقِتَداء َفَقاَل: بهداهم اقتدهي.

:يقول اإلمام الشاطبي 
ِشَفاًء َوِبالتَّْحِريِك ِباْلَكْسِر  *** َوَسكِّْن ِشَفاًء َواْقَتِدْه َحْذُف َهاِئهِ  .122

 ُكفِّاَل 
لهاء كسرة مختلسة في لفا انفرد ابن ذكوان بإثبات الهماة، وكسر ا 

(، 111(، في سورة األعراف، اآلية:) أرجئه( من قوله تعالى:)َقاُلوا َأْرِجْه َوَأَخاهُ )
 (2)(.31وفي سورة الشعراء، اآلية:)

                                                 

 .132( الحجة في القراءات السبع، ج1)
، التذكرة في القراءات الثمان، للمؤلف: طاهر بن عبدالمنعم 102( التسير في القراءات السبع، ج2)

، 2م، ج1881ه /1212بن  لبون أبوالحسن، المحقق: أيمن رشدم سويد، سنة النشر: 
، وحجة القراءات، البن انجلة أبواعة عبدالرحمن بن محمد، تحقيق: سعيد األفغاني، 328ج
 .280ج

ه(، تحقيق: 203( حجة القراءات البن انجلة عبدالرحمن بن محمد أبوارعة، )المتوفى: حوالي3)
 .210سعيد األفغاني، الناشر: دار الرسالة، ج

والسبعة في القراءات، ألبي بكر أحمد بن موسى بن ، 111( التسير في القراءات السبع، ج2)
م، 1870ه، تحقيق: شوقي ضيف، الناشر: دار المعارف بمصر322مجاهد، المتوفى:

 .277ج
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 ،)الحجة في إثبات الهماة، وكسر الهاء كسرة مختلسة في لفا ) أرجئه
ِفي اْلَهاء ِإذا سكن َما قبلَها َنْحو َقاَل أهل النَّْحو: َهَذا  لط أِلَن الكسرة اَل تجوا 

نََّما يجوا كسر اْلَهاء ِإذا َكاَن َما قبلَها َياء َأو كسرة  ِمْنُهم ِبَكْسر اْلَهاء َقاَل َواِ 
فتكسر اْلَهاء ألجلهما َوله َوجه قد ذكره بعض النَّْحِويين َقاَل ِإن اْلهمَاة لما 

ة من يسكن َفكسر اْلَهاء اللتقاء سكنت للجام َوبعدَها اْلَهاء َساِكنة على ُلغَ 
 (1)الساكنين َوَلْيَس َهَذا َكَقْوِلِهم ِمْنُهم أِلَن اْلَهاء ُهَنالك اَل تكون ِإالَّ متحركة.

 يقول اإلمام الشاطبي:
 ااااَل َوفي اْلَهاِء َضمٌّ َلفَّ َدْعَواُه َحْرَما*** َوعى َنَفٌر َأْرِجْئُه ِباْلَهْمِز َساِكااااااااااااااااانا.144

 َوِصْلَها جَوادًا ُدوَن َرْيٍب ِلُتوَصاَل  *** َوَأْسِكْن َنِصيرًا َفاَز َواْكِسْر ِلَغْيِرِهمْ  .141
 انفرد ابن ذكوان بتخفيف النون في لفا ) تتبعان( من قوله تعالى:)واََل

 (2)(.78َتتَِّبَعانِّ َسِبيَل الَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن(، سورة يونس، اآلية:)

 لمن خفهللف: أنه أخذه من تبع يتبع. والحجة لمن شدهللد: أنه أخذه الحجة
من اتهللبع يتهللبع. وهما لغتان: معناهما واحد. والنون مشددة لتأكيد النهي. ودخولها 
على الفعل مخففة ومشددة في أربعة مواضع: للتأكيد في األمر، والنهي، 

 (3)واالستفهام، والجااء.
 يقول اإلمام الشاطبي:

 ااَج ِباْلَفْتِح َواإِلْسَكاِن َقْبُل ُمثَقَّاَل  *** ِبَعاِن النُّوُن َخفَّ َمًدا َوَماَوَتتَّ  .123

 انفرد ابن ذكوان بمد األلف، وهماة مفتوحة بعدها في لفا )َوَنَأٰى
 (2)(.21(، وفي فصلت، اآلية:)73( في سورة اإلسراء، اآلية:) ِبَجاِنِبهِ 

                                                 

 .281( حجة القراءات البن انجلة، ج1)
، وشرح 123. و التسير في القراءات السبع، ج318، ج2( التذكرة في القراءات الثمان، ج2)

ه، تحقيق: حاام سعيد حيدر، الناشر: 230مد بن عمار، المتوفى: بعدالهداية، للمهدوم أح
. والمفردات السبع، ألبي عمرو الداني، 322، ج2م، ج2001ه/1211مكتبة الرشد الرياض

 .187الناشر: مكتبة القر ن بمصر،  ج
 .172( الحجة في القراءات السبع، ج3)
 .372راءات، ج، والسبعة في الق121( التسير في القراءات السبع، ج2)
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 لفا )َوَنَأٰى( على القل ، قل  حجة مد األلف، وهماة مفتوحة بعدها في
األلف المنقلبة عن ياء، وهي الم الفعل في موضع الهماة، وهي عين الفعل، 
فكان وانه قبل القل )فعل( فصار وانه بعد القل )فلع(، وقد قالوا: رأى وراء، 

 (1)وهو مثله في القل . وقرأ الباقون بهماة قبل األلف، وهو األصل.

 يقول اإلمام الشاطبي:

ْر َمعًا َهْمَزُه َماَل  *** .............................483  ............ َنآى َأخِّ

 انفرد ابن ذكوان بفتح الخاء والطاء من  ير مد في لفا)ِخْطًئا( من
 (2)(.31َكاَن ِخْطًئا َكِبيًرا( سورة اإلسراء، اآلية:)(قوله تعالى:

 ضدهلل العمد. ودليله الحجة لمن فتحهما وقصر: أنه أراد الخطأ الذم هو
 (3)قوله تعالى: َوما كاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن َيْقُتَل ُمْؤِمنًا ِإالَّ َخَطًأ.

 يقول األمام الشاطبي:

َكُه اْلَمكِّْي َوَمدَّ َوَجمَّاَل  *** َوِباْلَفْتِح َوالتَّْحِريِك ِخْطًأ ُمَصوَّب .818  َوَحرَّ

عنه إثباتها في  انفرد ابن ذكوان بحذف الياء في الحالين، وقد روم
الحالين وهو األوجه في لفا )َتْسَأْلِني(، من قوله تعالى:)َقاَل َفِإِن اتََّبْعَتِني َفاَل 

 (2)(.80(، سورة الكهف، اآلية:) َتْسَأْلِني َعن َشْيٍء َحتَّٰى ُأْحِدَث َلَك ِمْنُه ِذْكًرا

 حجة من حذف الياء أنه استغنى بالكسرة عن الياء. وحجة من أثبتها
 (2)أنه األصل، وأنه اتبع خط المصحف، وهو اإلختيار.

 يقول اإلمام الشاطبي:
 َعَلى َرْسِمِه َواْلَحْذُف ِباْلُخْلِف ُمثِّالَ  ... .َوفي اْلَكْهِف َتْسَأْلِنْي َعِن اْلُكلِّ َياُؤهُ 664

                                                 

 .20، ج2( الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، ج1)
 .138، والتسير في القراءات السبع، ج388( السبعة في القراءات ، ج2)
 .211( الحجة في القراءات السبع، ج3)
 .211، ج2. والتذكرة في القراءات الثمان،ج382، 382( السبعة في القراءات ، ج2)
 .17، 18، ج2لقراءات وعللها وحججها، ج( الكشف عن وجوه ا2)
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 المطلب الثاني:
 انفرادات ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي من طريق الشاطبية والتيسير

 جمع وتوجيه. -من أول سورة الكهف إلى نهاية سورة الناس 
 انفرد ابن ذكوان بالقراءة بهماة واحدة مكسورة على الخبر في لفا

نَساُن َأِإَذا َما ِمتُّ َلَسْوَف ُأْخَرُج َحيًّا (. سورة  )َأِإَذا(من قوله تعالى:) َوَيُقوُل اإْلِ
 (1)(.11مريم، اآلية:)

 أنه لما أتى الكالم ليس باستخبار لم يأت حجة من قرأ بهماة واحدة
بلفا يدل على اإلستخبار، فأتى به على لفا الخبر الذم معناه التوبيخ 
والتقرير. ومن قرأ بهماتين أنه أدخل هماة اإلستفهام فيها على معنى التوبيخ 
والتقرير للمخبر عنه، أنه اليبعث أبدا. وتقريره على كفره. وكذلك من مده أنه 

الجمع بين هماتين فخفف الثانية بين بين، وأدخل بينهما ألفا للفصل استثقل 
 (2)بين الهماتين، ألن المخففة بانتها محققة، كما فعل في أنذرتهم وشبهه.

 يقول اإلمام الشاطبي:
 .........................وَأْخَبروا ***بُخْلٍف ِإَذا َما ُمتُّ ُمِفيَن ُوصَّالَ 842
راءة بالتاء في لفا )ُيَخيَُّل( من قوله تعالى:)َقاَل َبْل انفرد ابن ذكوان بالق
(، سورة طه،  َفِإَذا ِحَباُلُهْم َوِعِصيُُّهْم ُيَخيَُّل ِإَلْيِه ِمن ِسْحِرِهْم َأنََّها َتْسَعىٰ  ۚ  َأْلُقوا 
 (3)(.11اآلية:)

 اُقوَن تخيل ِإَلْيِه / ِبالتَّاِء رده على الحبال والعصي َوَقَرَأ اْلبَ  حجة من قرأ
 (2).}يخيل ِإَلْيِه{ ِباْلَياِء اْلَمْعنى يخيل ِإَلْيِه سعيها َويجوا َأن ترده على السحر

                                                 

 .128(التسير في القراءات السبع، ج1)
 .80، ج2( الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، ج2)
 .122. والتسير في القراءات السبع، ج232، ج2( التذكرة في القراءات الثمان،ج3)
 .228( حجة القراءات البن انجلة، ج2)
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 يقول اإلمام الشاطبي:
 .............................***..............َمْع أُْنثى ُيَخيَُّل ُمْقِبالَ 818
:َوَأْلِق َما انفرد ابن ذكوان برفع الفاء من لفا )َتْلَقْف( من قوله تعالى(

َواَل ُيْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث  ۚ  ِإنََّما َصَنُعوا َكْيُد َساِحٍر  ۚ  ِفي َيِميِنَك َتْلَقْف َما َصَنُعوا 
 (1)(.18َأَتٰى( سورة طه، اآلية:)

 تلقف( ِبَرْفع اْلَفاء جعله فعال ُمْسَتْقبال فأضمر َفاء يكون حجة من قرأ(
ِدير ألق عصاك َفِإنََّها تلقف َقاَل الاهللجاج َويجوا الرهللْفع َجَوا  اأْلَمر َكَأنَُّه التَّقْ 

على معنى اْلَحال َكَأنَُّه َقاَل ألقها ملقفة على َحال متوقعة َكَما َقاَل }َواَل تمنن 
م جعله من لقف يلقف .تستكثر{ َأم مستكثرا َوَقَرَأ َحْفج }تلقف{ َساِكنة الالَّ

 ر َواأْلَمر َمَع َجَوابه كالشرط َواْلَجَااءَوجام اْلَفاء أِلَنَُّه َجَوا  اأْلَم
َوَقَرَأ اْلَباُقوَن }تلقف{ ِبالتَّْشِديِد من تلقف يتلقف َواأْلَْصلتتلقف فحذفوا ِإْحَدى 

 (2).التَّاَءْيِن َواْبن كثير أد م التَّاء ِفي التَّاء ِفي ِرَواَية البام
 يقول اإلمام الشاطبي:

 َلقَُّف اْر *** َفِع اْلَجْزَم َمْع أُْنثى ُيَخيَُّل ُمْقِبالَ .......................َوتَ 818
 ُفوا(من قوله انفرد ابن ذكوان بكسر الالمين في لفا )َوْلُيوُفوا(، )َوْلَيطَّوَّ

ُفوا ِباْلَبْيِت اْلَعِتيِق(. سورة الحج،  تعالى:)ثُمَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم َوْلُيوُفوا ُنُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَّ
 (3)(.28ة:)اآلي

 ،حجة من كسر أنها المات أمر، أصلها الكسر، فأتى بها على األصل
كما لو ابتدأ بها لم تكن إال مكسورة، فأجراها مع حرف العطف مجراها بغير 
حرف في اإلبتداء وكأنه لم يعتد بحرف العطف وهو اإلختيار. وحجة من 

 (2)العطف.أسكن أنه على التخفيف للكسرة فأسكنها، وكأنه اعتد بحرف 

                                                 

 .122بع، ج(التسير في القراءات الس1)
 .227، 228( حجة القراءات البن انجلة، ج2)
 .121. والتسير في القراءات السبع، ج223، ج2( التذكرة في القراءات الثمان،ج3)
 .118، ج2( الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، ج2)



 
 
 

 -جمع وتوجيه - انفرادات ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي من طريق الشاطبية والتيسير

 

 يقول اإلمام الشاطبي:
يِِّهْم َنَفٌر َجالَ 886 ُفوا َلُه*** ِلَيْقُضوا ِسوى َبزِّ  .ِلُيوُفوا اْبُن َذْكَواٍن ِلَيطَّوَّ

 (من قوله   ۚ  انفرد ابن ذكوان بالقراءة بهماة ساكنة في لفا )ِمنَسَأَتُه
َلٰى َمْوِتِه ِإالَّ َدابَُّة اأْلَْرِض َتْأُكُل تعالى:)َفَلمَّا َقَضْيَنا َعَلْيِه اْلَمْوَت َما َدلَُّهْم عَ 

َفَلمَّا َخرَّ َتَبيََّنِت اْلِجنُّ َأن لَّْو َكاُنوا َيْعَلُموَن اْلَغْيَ  َما َلِبُثوا ِفي اْلَعَذاِ   ۚ  ِمنَسَأَتُه 
 (1)(.12اْلُمِهيِن( سورة سبأ، اآلية:)

صا سميت حجة من هما: أنه أتى باللفا على أصل االشتقاق، ألن الع
بذلك، ألن الراعي ينسئ بها اإلبل عن الحوض أم يؤخرها. والحجة لمن ترك 

 )2(.الهما: أنه أراد التخفيف

 يقول اإلمام الشاطبي:
 ..................ِمْنَسَأَتْه ُسُكو***  نُ َهْمَزِتِه َماٍض َوَأْبِدْلُه ِإْذ َحال811
 انفرد ابن ذكوان بالقراءة بهماتين محققتين في لفا )َأْذَهْبُتْم( من قوله

تعالى:)َوَيْوَم ُيْعَرُض الَِّذيَن َكَفُروا َعَلى النَّاِر َأْذَهْبُتْم َطيَِّباِتُكْم ِفي َحَياِتُكُم الدُّْنَيا 
نُتْم َتْسَتْكِبُروَن ِفي اأْلَْرِض ِبَغْيِر َواْسَتْمَتْعُتم ِبَها َفاْلَيْوَم ُتْجَاْوَن َعَذاَ  اْلُهوِن ِبَما كُ 

 (3)(.20( سورة األحقاف، اآلية:) اْلَحقِّ َوِبَما ُكنتُْم َتْفُسُقونَ 
 حجة من قرأ بهماة ومدة أنه أجرى الكالم على معنى التقرير والتوبيخ

الذم يأتي بلفا اإلستفهام، فلما أدخل ألف االستفهام على ألف القطع خفف 

                                                 

محمد  ، وتحبير التيسير في القراءات العشر البن الجارم170( التسير في القراءات السبع، ج1)
م، 2000ه/1221ه،تحقيق: أحمد محمد مفلح القضاة، 733بن محمد بن محمد، المتوفى: 

، والنشر في القراءات العشر، البن الجارم، تصحيح: علي محمد الضباع، الطبعة: 212ج
 .320، ج2مصطفى محمد بمصر، ج

، 2، ج. والكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها283( الحجة في القراءات السبع، ج2)
 .203ج

 .222، ج2، والتذكرة في القراءات الثمان،ج287( السبعة في القراءات ، ج3)



 
 
 

 -جمع وتوجيه - انفرادات ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي من طريق الشاطبية والتيسير

 

فجعلها بين الهماة واأللف، ألنها مفتوحة قبلها فتحة. وحجة من ألف القطع، 
 (1)حقق أنه أتى على األصل.

 يقول اإلمام الشاطبي:

 بأخرى كما دامت وصاال موّصل ... .وهمزة أذهبتم في االحقاف شّفعت184
 انفرد ابن ذكوان بالقصر في لفا )َفآَاَرُه( من قوله تعالى:)َوَمَثُلُهْم ِفي
نِجيلِ  رَّاَع ِلَيِغيَا  اإْلِ َكَاْرٍع َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَاَرُه َفاْسَتْغَلَا َفاْسَتَوٰىَعَلٰى ُسوِقِه ُيْعِجُ  الاُّ

 (2)(.28( سورة الفتح، اآلية:) ۚ  ِبِهُم اْلُكفَّارَ 

 وجه من قرأ}فآاره{ َمْقُصوَرة اأْللف والهماة َفاء اْلِفْعل َومعنى أراه قواه
}اْشُدد ِبِه أارم{ َأم قوتيَوَقَرَأ اْلَباُقوَن }فآاره{ ِباْلمدِّ َفاعله مثل  َوِمْنه َقْوله َتَعاَلى

ْرع َفَصاَر  عاونه َتقول  اره يؤااره مؤاارة وفاعل  ار الشطء َأم  ار الشطء الاَّ
ِفي طوله َوَقاَل اْلفراء فآاره فأعانه َوَقاَل اأْلَْخَفش  اره َأفعلُه وأفعل ِفيِه اأْلَْشَبه 

َقول اْبن َعامر أاره فعله َفيكون ِفيِه ُلَغَتاِن فعل وأفعل َوَهَذا مثل ضربه  لَيُكون
اا للنَِّبي صلى اا َعَلْيِه ِإْذ خرج َوحده فقواه اا ِبَأْصَحاِبِه َكَما قوى اْلحبَّة ِبَما 

 (3).نبت ِمْنَهاقرا اْبن كثير ِفي ِرَواَية القواس
 :يقول اإلمام الشاطبي

 .....................***.................َفآَزَرُه ُمالَ ........1463
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .283، ج2(الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، ج1)
 .211، ج2( التذكرة في القراءات الثمان ،ج2)
 .182( حجة القراءات البن انجلة، ج3)
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 الخاتمة:
الحمد ا الذم بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على نبينا محمد 
 سيد السادات، وعلى  له وصحبه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد:

الشامي من طريق من خالل سرد ما انفرد به ابن ذكوان عن ابن عامر 
 الشاطبية والتيسير جمع وتوجيه ، خلج الباحث باآلتي:

انفرد ابن ذكوان في عشرين كلمة في القر ن الكريم،  سبعة منها في  .1
 األصول، وثالث عشرة في الفرش. وهي كما يلي:

انفرد بإمالة فتحة الراء من )المحرا ( حيث وقع، وبإمالة الراء من  .2
)اإلكرام(،  وانفرد بإمالة الميم من )حمارك(، )عمران(، و)إكراههن(، و

الابر( وحده، وحذفها من)الكتا (، وانفرد بإثبات (وانفرد بايادة الباء في
ألف بعد العين وتخفيف القاف في لفا ) عاقدتم(، وانفرد بكسر الهاء 
ووصلها بياء في لفا )اقتده(، وانفرد بإثبات الهماة، وكسر الهاء كسرة 

)أرجئه(، وانفرد بتخفيف النون في لفا ) تتبعان(، وانفرد مختلسة في لفا 
(، وانفرد بفتح  بمد األلف، وهماة مفتوحة بعدها في لفا )َوَنَأٰى ِبَجاِنِبهِ 

الخاء والطاء من  ير مد في لفا)ِخْطًئا(، وانفرد بحذف الياء في الحالين، 
ِني(، وانفرد وقد روم عنه إثباتها في الحالين وهو األوجه في لفا )َتْسَألْ 

 بالقراءة بهماة واحدة مكسورة على الخبر في لفا )َأِإَذا(من قوله تعالى:
نَساُن َأِإَذا َما ِمتُّ َلَسْوَف ُأْخَرُج َحيًّا (، وانفرد بالقراءة بالتاء في  ) َوَيُقوُل اإْلِ

لفا )ُيَخيَُّل(، وانفرد برفع الفاء من لفا )َتْلَقْف(، وانفرد بكسر الالمين في 
ُفوا(، وانفرد بالقراءة بهماة ساكنة في لفا )ِمنَسَأَتُه(، ل فا )َوْلُيوُفوا(، )َوْلَيطَّوَّ

وانفرد بالقراءة بهماتين محققتين في لفا )َأْذَهْبُتْم(، وانفرد بالقصر في لفا 
 )َفآَاَرُه(.



 
 
 

 -جمع وتوجيه - انفرادات ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي من طريق الشاطبية والتيسير

 

 المصادر والمراجع:
أعيان العصر وأعوان النصر لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدم  .1

 الدكتور علي أبو ايد، الدكتور نبيل  هر( المحقق:812متوفى: )ال
 : أبو عشمة، الدكتور محمد موعد، الدكتور محمود سالم محمد، قدم له

لبنان،  -:دار الفكر المعاصر، بيروت  ماان عبد القادر المبارك، الناشر
 م.1887 -هر  1217األولى،  :سوريا، الطبعة –دار الفكر، دمشق 

ني من حرا األماني، للمؤلف: أبو القاسم شها  الدين عبد إبراا المعا .2
الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة 

 دار الكت  العلمية. هر(، الناشر:112)المتوفى: 
إيضاح الرموا ومفتاح الكنوا في القراءات األربع عشرة، تأليف: شمس  .3

ه(، دراسة وتحقيق: 728توفى سنة:)الدين محمد بن خليل القباقبي، الم
الدكتور أحمد خالد شكرم، الناشر: دار عمار للنشر والتوايع، الطبعة: 

 م.2003-ه1222األولى
اإلضاءة في بيان أصول القراءة: تأليف: علي محمد الضباع ، الطبعة:  .4

 م ، الناشر: المكتبة األاهرية للتراث.1888 –ه 1220األولى
اللغوم مجد الدين محمد بن يعقو  الفيروا بادم  القاموس المحيط، للعالمة .5

هر،تحقيق: مكت  تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،  718المتوفى سنة 
بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 

 م.2002 -هر  1221الطبعة: الثامنة،  لبنان، –والتوايع، بيروت 
بع، للمؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر التيسير في القراءات الس .6

هر(، المحقق: اوتو تريال، الناشر: دار 222أبو عمرو الداني )المتوفى: 
 م.1872هر/ 1202الثانية  بيروت، الطبعة: –الكتا  العربي 

النشر في القراءات العشر، للمؤلف : شمس الدين أبو الخير ابن الجارم،  .7
هر(، المحقق : علي محمد  733ى : محمد بن محمد بن يوسف )المتوف

 هر(، الناشر : المطبعة التجارية الكبرى.1370الضباع )المتوفى 
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البرهان في علوم القر ن ألبي عبد اا بدر الدين محمد بن عبد اا بن بهادر  .8
هر(، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة: 882الاركشي )المتوفى: 

الناشر: دار إحياء الكت  العربية عيسى م ، 1828 -هر  1381األولى، 
 البابى الحلبي وشركائه.

الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع، للمؤلف: عبد الفتاح بن عبد  .9
هر(، الناشر: مكتبة السوادم 1203الغني بن محمد القاضي )المتوفى: 

 م.1882 -هر  1212الرابعة  للتوايع، الطبعة:
حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، محمد بن  الثقات، للمؤلف: .11

 هر(، طبع بإعانة:322التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )المتوفى: 
الدكتور محمد عبد  واارة المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة:

المعيد خان، مدير دائرة المعارف العثمانية، الناشر: دائرة المعارف 
 م.1883= ه 1383األولى،  باد الدكن الهند، الطبعة:العثمانية بحيدر  

الرد الوافر، لمحمد بن عبد اا )أبي بكر( بن محمد ابن أحمد بن مجاهد  .11
القيسي الدمشقي الشافعي، شمس الدين، الشهير بابن ناصر الدين 

 –المكت  اإلسالمي  :هر(، المحقق: اهير الشاويش، الناشر722)المتوفى: 
 ه.1383ألولىا :بيروت، الطبعة

الجرح والتعديل، تأليف االمام الحافا شيخ االسالم ابى محمد عبد الرحمن  .12
بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنالي الراام، 

 هر رحمه اا(. 328)المتوفى 
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيهلل  الحجة للقراء السبعة، للمؤلف: .13

بشير  -ه(، المحقق:بدر الدين قهوجي 388ى: األصل، أبو علي )المتوف
أحمد يوسف الدقاق،  -جويجابي، راجعه ودققه:عبد العايا رباح 

 الثانية، / بيروت، الطبعة: دمشق –دار المأمون للتراث  الناشر:
 م.1883 -هر  1213 
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الاللئ الفريدة في شرح القصيدة ، شرح الفارسي على الشاطبية، لإلمام  .14
ه(، 121بداا محمد بن الحسن الفارسي) المتوفىجمال الدين أبي ع

دراسة وتحقيق: الشيخ عبدالرحيم الطرهوني، الناشر: دار الكت  العلمية 
 م.1881بيروت /لبنان

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ألبي محمد مكي بن  .15
أبي طال  القيسي، تحقيق: الدكتور محي الدين رمضان، الناشر: مؤسسة 

 م.1872-ه1202سالة بيروت، الطبعة: الثالثةالر 
الحجة في القراءات السبع، للمؤلف: الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد  .16

هر(، المحقق: د. عبد العال سالم مكرم، األستاذ 380اا )المتوفى: 
بيروت،  –جامعة الكويت، الناشر: دار الشروق  -المساعد بكلية اآلدا  

 .ه1201الطبعة: الرابعة 
. و التسير في القراءات السبع، 318، ج2التذكرة في القراءات الثمان، ج .17

ه، 230، وشرح الهداية، للمهدوم أحمد بن عمار، المتوفى: بعد123ج
تحقيق: حاام سعيد حيدر، الناشر: مكتبة الرشد 

 م.2001ه/1211الرياض
 المفردات السبع، ألبي عمرو الداني، الناشر: مكتبة القر ن بمصر. .18
التيسير في القراءات العشر البن الجارم محمد بن محمد بن  تحبير .19

ه،تحقيق: أحمد محمد مفلح القضاة، 733محمد، المتوفى: 
 م.2000ه/1221

ارعة، )المتوفى:  حجة القراءات البن انجلة عبدالرحمن بن محمد أبو .21
 ه(، تحقيق: سعيد األفغاني، الناشر: دار الرسالة.203حوالي

مس الدين أبو عبد اا محمد بن أحمد بن عثمان سير أعالم النبالء، لش .21
مجموعة من المحققين  :هر(، المحقق827بن َقاْيماا الذهبي )المتوفى: 

:الثالثة  مؤسسة الرسالة، الطبعة بإشراف الشيخ شعي  األرناؤوط، الناشر:
 م.1872 -ه1202
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طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوها  بن تقي الدين السبكي  .22
د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح   :هر(، المحقق881لمتوفى: )ا

 الثانية الطبعة هجر للطباعة والنشر التوايع، محمد الحلو، الناشر:
 ه.1213

الخير بن الجارم محمد   اية النهاية في طبقات القراء، لشمس الدين أبو .23
بعة: ه(، الناشر: مكتبة ابن تيمية، الط733بن محمد بن يوسف )المتوفى

 ه، ج. برجستراسر.1321عني بنشره أول مرة عام 
لسان العر  ، المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين  .24

هر(، الناشر: دار 811ابن مناور األنصارم الرويفعى اإلفريقى )المتوفى: 
 ه.1212 –الثالثة  بيروت ، الطبعة: –صادر 

 صار، للمؤلف: شمس الدين معرفة القراء الكبار على الطبقات واألع .25
أبو عبد اا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماا الذهبي )المتوفى: 

 م.1888 -هر 1218األولى  :دار الكت  العلمية، الطبعة هر(،الناشر:827
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 ـــًا :سابع

 المدنيالقانون 

 

 



 
 
 

 -جمع وتوجيه - انفرادات ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي من طريق الشاطبية والتيسير

 

 

 

 


