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7/11/2012ريخ القبول:أت   27/9/2012ريخ التقديم:أت  
 المقدمة

الحمد هلل الذي أكرم عباَده المتقين بنعمة التوفيق، وهداهم بنور هديه إلى أقوم الطريق،  
م عىى نبيهه المصطىى الصادق امأمين، محمد ااتم امأنبيا  والمرسىين، وعىى لله والصالة والسال

 امأطهار، وصحبه امأايار، ومن تبع سنتهم واقتىى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين... وبعد:
فإن )عىم القرا ات( أحد العىوم القرلنية التي أرسى قواعَدها وأصوَلها السىُف الصالح، ومن  

عىى نهجهم، فكانت له منزلته المعتبرة بين العىوم القرلنية امأارى. وهو عىم  أاذ عنهم وسار
ياتص بتالوة النص القرلني، وضبط أدائه، وبيان أوجه القرا ات التي ُتَؤدهى بها ألىاظه، اعتماًدا 
عىى ثبوت الرواية وصحة النقل. وقد وضع العىما  المعنيون بهذا العىم ضوابَط دقيقة، ميهزوا بها 

 . (1)لقرا ات الصحيحة من القرا ات الشاذهة وصنهىوا في النوعين كتبًا كثيرةا
ويرد في كتب القرا ات وكتب التىاسير القرلنية، ذكر قرا ات عدهة، ُرِويت عمهن كان لهم  

نصيب في هذا الميدان، فضاًل عن إسهامهم في ميادين أارى من شؤون حياة المسىمين كأن 
ُمَحدهثًا أو شاعرًا أو رجَل سياسة. وعىى الرغم من قىة ما ُيروى عن أحدهم يكون أحدهم فقيهًا، أو 

من القرا ات، فإن في قرا ة الُمِقىهين ما يكمل حىقات هذا العىم الجىيل، ويكشف عن جهود قيمة لم 
تنل نصيبها من الشهرة واالعتبار، فظىت غير معروفة، أو أنها لم تحظ بالعناية والدرس. وقد ثبت 

لدارسين أن في قرا ة الُمِقىهين ما ال يجوز تركه أو إهماله من القرا ات التي ُتعين عىى فهم عند ا
 النص القرلني، ومعرفة جوانب مهمة من لغته الىصيحة التي نزل بها.

                                                 

 / جامعة الموصل. اآلدابكلية قسم اللغة العربية / 
، 250–248: م1965، بيروت، 5دار العىم لىماليين، ط ( ينظر: مباحث في عىوم القرلن/ د.صبحي الصالح1)

/ 1: م1988مطبوعات جامعة الكويت،  عجم القرا ات القرلنية/ د. أحمد ماتار عمر و د.عبد العال سالم مكرموم
66–124. 
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وفي هذا البحث جهد متواضع هدفه الكشف عن أحد الُمِقىهين ممهن ُرويت عنهم قرا ات قرلنية،  
اجوهو الشاعر الراجز ال هـ( فقد وجدُت له ذكرًا في كتب القرا ات 145ت –شهير )رؤبة بن العجه

وكتب التىاسير القرلنية، وَشدهني إلى ذلك ما أجده لهذا الراجز من شهرٍة واسعة في كتب النحو 
والىغة، وهي تحتج بَرَجِزه شاهدًا عىى قضية من قضايا الىغة المتنوعة، فأردُت أن ُأظهر له صورًة 

( قرا ات متنوعة 9مقدار جهده وعطائه في مجال القرا ات، بعد أن وجدُت له ) أُارى تبين
 منسوبًة إليِه.

واقتضت طبيعة البحث أن يكون في مبحثين، ااتص امأول منهما بذكر ترجمة موجزة  
لصاحب القرا ة، وبيان عدد القرا ات المروية عنه ومصادرها، ثم بيان موضوعاتها الىغوية. 

ذكر نصوص القرا ات وتوثيقها وترتيبها عىى َوْفِق ترتيب لياتها في المصحف وااتص الثاني ب
الشريف، ثم التعىيق عىيها. ويرد في لار البحث ذكر المصادر والمراجع المعتمدة فيه، ومن اهلل 

 التوفيق. 
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 المبحث األول
 القارئ والقراءة )َتعريٌف وَتوصيف(

 
)رؤبة بن العجاج(، وعىى  الشاعر الراجز–القرا ات يحتوي هذا المبحث عىى تعريٍف بصاحب     

إحصاٍ  دقيٍق ووصٍف ماتصٍر لما وقىُت عىيه من القرا ات القرلنية المروية عنه، فضاًل عن ذكر 
 أوجه قرا اته والمصادر المعتمدة في جمعها وتوثيقها. ويتوزع الحديث فيه عىى النحو اآلتي:

 تعريف بصاحب القراءة: -أ
اج بن )ُرْؤَبَة( بن )َلبيد( بن )َصْار( هو أبو الجَ   اف )ُرْؤَبُة( بن أبي الشَّْعثاِ  )عبد اهلل( الَعجه حه

، من بني مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم التميميه السعديه البصريه
. شاعر راجز، من (1)

الىصحا  المشهورين، ومن ماضرمي الدولتين امأموية والعباسية. كانت والدته حوالي عام 
اج( منذ صغره، وأنه ما زال به 65) هـ(، وكان أكثر مقامه في )البصرة(، وقد ُعِني به أبوه )العجه

حتى استيقظت شاعريته مبكرًة. ويظهر من حياة )ُرْؤَبَة( أنه كان ُيوَلع بالرحىة منذ شبابه إلى 
لت مقاليد الشرق، فينزل تارة )السند( وتارة )اراسان(، ويىزم ُوالَة )العراق( ويمدحهم. وحين  َتحوه

هـ( والاىيىة )أبا 136ت  -امأمور إلى العباسيين ماَل إليهم، فمدح الاىيىة )أبا العباس السىهاح
هـ(. أاذ عنه أعيان أهل الىغة، وكانوا يحتجون بشعره، ويقولون بإمامته 158ت  -جعىر المنصور

 في الىغة. 

                                                 

، 2، ط2تحقيق وشرح: محمود محمد شاكر. ج : طبقات فحول الشعرا / ابن سالهمينظر في ترجمته وأخباره( 1)
تحقيق: د.مىيد قميحة، مراجعة: نعيم زرزور.  ، والشعر والشعرا / ابن قتيبة767 – 761/ 2: 1974القاهرة، 

تحقيق:محمد محيي الدين  ، ووفيات امأعيان/ ابن اىكان398–394: م1985، دار الكتب العىمية، بيروت، 2ط
، مكتبة 3ط ، والبداية والنهاية/ ابن كثير64-63/ 2: عبد الحميد. مكتبة النهضة المصرية، القاهرة )د. ت(

، مؤسسة امأعىى لىمطبوعات ، 2ط ، ولسان الميزان/ ابن حجر العسقالني10/96: م1977المعارف، بيروت، 
)قاموس تراجم مأشهر الرجال والنسا  من المستعربين ، وامأعالم/ 465 -464/ 2: م1971بيروت، 

، وتاريخ 63–3/62: م1969، دار العىم لىماليين، بيروت، 3م(. ط1976والمستشرقين(: ايرالدين الزركىي )ت 
، و ديوان 404 – 401: م1963، دار المعارف بمصر، 3د.شوقي ضيف، طالعصر اإلسالمي/  –العربي امأدب 

 .2-1: م1980، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، 2ط رؤبة بن العجاج/ تصحيح وترتيب وليم بن للورد
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، فىمها ظهر بها )إبراهيم بن عبداهلل بن : ))وكان رؤبة مقيمًا بالبصرة(1)هـ(681قال ابن اىكان )ت 
( وارج عىى )أبي جعىر المنصور(، -كرم اهلل وجهه–الحسن بن الحسن بن عىي بن أبي طالب 

وجرت الواقعة المشهورة، ااَف )ُرْؤَبُة( عىى نىسه، وارج إلى البادية لَيَتَجنََّب الىتنَة، فىما وصل 
، رحمه اهلل((. 145، فتوفي هناك سنة )إلى الناحية التي قصدها أدركه َأَجُىه بها هـ( وكان قد أَسنَّ

هـ( في َحقِّه: ))َدَفنها الشعَر والىُّغَة 175وقيل: لمها ماَت قال الاىيل بَن أحمد الىراهيدي )ت 
 .(2)والىصاحَة((

ل من قال في تقصير االسم وتاىيف (3)هـ(231قال فيه ابن سالهم الجمحي )ت   : ))وهو أوه
يه، وال َأْحِسُب ذلك ورؤبُة أكثر شعرًا من أبيه. وقال بعضهم: إنه أفصح من أبعدد النسب.. 

وقال فيه ابن ، َقيهمًا بُحوِشيِّها وغريبها((، ))وكان َبصيرًا بالىهغة (4)وقال فيه ابن اىكان:حقًّا...((، 
منهما بارع  : ))الراجز ابن الراجز، ولكلٍّ منهما ديوان رجز، وكل  (5)هـ( وفي والده 774كثير )ت 

 في َفنهه، وال ُيجاَرى وال ُيماَرى، عالم بالىهغة((.
هـ[: رؤبة ليس 303: ))قال النسائي ]ت (6)هـ(852وقال فيه ابن حجر العسقالني )ت  

وذكره ابن حبان ]ت  (7)هـ[ في )َبْدِ  الَاْىِق( شيئًا..256بالقوي. وقد َعىََّق عنه البااري ]ت 
وأنه كان يأكل الىأر  ،(8)قول بعض من ترجموا له أنه كان )َيتََألَُّه(وي، هـ[ في الثِّقات((354

 .(9)والجرذان
                                                 

 .2/465، وينظر: لسان الميزان: 64/ 2( وفيات امأعيان: 1)
 .63/ 3: امأعالم: ، وينظر64/ 2( وفيات امأعيان: 2)
 .761/ 2( طبقات فحول الشعرا : 3)
 .63/ 2( وفيات امأعيان: 4)
 .96/ 10( البداية والنهاية: 5)
 .465/ 2( لسان الميزان: 6)
ترقيم وترتيب: محمد فؤاد عبد  )كتاب بد  الاىق، باب صىة الشمس والقمر( 378( ينظر: صحيح البااري: 7)

 .م2004، دار ابن الهيثم، القاهرة، 1. طالباقي، تقديم: أحمد محمد شاكر
 وَيَتَألهُه: َيَتَعبهُد وَيتََنسهُك، أو َيدهعي امأُلوهيهَة. 465/ 2( ينظر: لسان الميزان: 8)
ماتصر في شواذه ]قرا ات[ القرلن: أبو عبداهلل الحسين بن أحمد بن االويه  ، و394( ينظر: الشعر والشعرا : 9)

جشتراسر. دار الهجرة )د. ت(، )مصورة عن طبعة المطبعة الرحمانية، القاهرة، هـ(. عني بنشره: ج.بر 370)ت
 .64/ 2، ووفيات امأعيان: 66: م(1934
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أمها أراجيزه فقد قال فيها الدكتور شوقي ضيف 
: ))وعنده انتهى َفنُّ الرََّجِز إلى كله ما كان (1)

ل به ُيْرضي الىغويين من حوله، وُيقدهم له م كله ما كانوا ينتظره من ُوعوَثٍة وُصعوبٍة لغويهة، إذ تحوه
ل معينًا ال ينىذ لألوابد  يطىبونه من الشواذه الىهغوية في امألىاظ وأبنيتها وهيئاتها... وكأنهما تحوَّ
والشهوارد. ومن َثمَّ غدت امأرجوزة عنده وكأنهها َمْتٌن لغويه ُمعقهد، أو ُقْل: ُمْسَتْغَىق، ُتْسَتغَىق ألىاظه، 

ة من الىهغويين الذين كانوا إذ ياتارها من َوْحِشيه الكالم، بحي ة الااصه ث ال يىهمها إاله ااصه
 ، وجميع ما فيه من بحر الرهَجز.(2)يأاذون عنه..((. وديوان رجزه مطبوع

 .(3)وكان لرؤبة ولدان: )عبد اهلل( و)ُعْقبة(، وَنَظَم الثاني قصائد عىى ِمنوال أبيه 
َب ُيشْ   ََ َعْب بها اإلناُ ، وجمعها )ِرئاٌب(، وبها ُسمِّي و)ُرْؤَبُة( بالهمز، اسمَّ لقطعِة من الَاَش

 .(4)الراجز المشهور
 حصر القراءة ومصادرها: -ب
اج( ) - ( تسَع قرا ات، وردت 9بىغ عدد القرا ات القرلنية المروية عن )ُرْؤَبَة بن العجه

( ثالث 3( امس سور مكية، و)5( ثماني سور، منها )8( تسع ليات، ووقعت اآليات في )9في )
 مدنية. سور

ا 6بىغ عدد القرا ات المروية عن )رؤبة( وعن غيره من القرها  ) - ( ست قرا ات، أمه
 القرا ات الثالث امُأار فجا ت مرويًة عنه وحده.

هي قرا ات شاذهة، لم ُتْرَو  -وحده أو مع غيره -كله القرا ات المروية عن )رؤبة( -
ن القرها  امأربعة الزائدين عىى العشرة، عدا امأئمهة القرا  العشرة المعتبرين، فضاًل ع عن أحٍد من

 هـ(، وهي قرا ة شاذهة.110ت –عن )الحسن البصري  أيضاً  ُرِويت واحدة قرا ة

 توزهعت القرا ات المروية عن )رؤبة( في مصادرها الرئيسة عىى النحو اآلتي:  -
 )اس) –)إعراب القرآن  هـ(: فيه قرا تان، ورد ذكرهما في مصادر الحقة.338لىنحه

                                                 

 .403 – 402العصر اإلسالمي:  –( تاريخ امأدب العربي 1)
م، 1903(، اليبزك، 3( اعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن للورد، وصدر ضمن كتاب )مجموع أشعار العرب: ج2)
 م.1980عادت طبعه: دار اآلفاق الجديدة، بيروت، في طبعة ثانية، عام وأ
 .2، وديوان رؤبة: 398،  394( ينظر: الشعر والشعرا : 3)
م بن منظور )ت  ، ولسان العرب64/ 2( ينظر: وفيات امأعيان: 4) أبو الىضل جمال الدين محمد بن ُمَكره

 .399/ 1: م1956 – 1955، دار صادر، بيروت، 1هـ(. ط711
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 )( ثمان قرا ات، منها 8هـ(: فيه )370البن االويه ) –)مختصر في شواّذ ]قراءات[ القرآن
( أربع قرا ات ورد ذكرها في 4القرا تان الىهتان ذكرهما النحاس، وقرا تان انىرد بذكرهما وحده، و)

 مصادر الحقة.

 )فيه قرا ة  هـ(:392البن جني ) )المحتسب في تبيين وجوه شواّذ القراءات واإليضاح عنها
 واحدة، ممها ذكره النحاس وابن االويه.

 ( 3هـ(: فيه )538لىزماشري )-حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل( عن )الكشاف
 ثالث قرا ات ، ممها ذكره ابن االويه.

 )هـ(: فيه قرا تان، ممها ذكره النحاس وابن 606لىرازي )ت  –)التفسير الكبير=مفاتيح الغيب
 ه.االوي

 )( ثالث قرا ات، ممها ذكره النحاس وابن 3هـ(: فيه )671لىقرطبي )ت  – )الجامع ألحكام القرآن
 االويه.

 )( امس 5( ست قرا ات، منها )6هـ(: فيه ) 745مأبي حيهان امأندلسي )ت  – )البحر المحيط
 قرا ات ممها ذكره النحاس وابن االويه، وقرا ة واحدة انىرد بذكرها وحده.

 هـ(: فيه قرا ة 1270لآللوسي )ت -العظيم والسبع المثاني( عاني في تفسير القرآن)روح الم
 واحدة، ممها ذكره ابن االويه.

ـ ويتضح ممها تقدم أن )النحاس( سبق غيره بذكر قرا تين، وأن )ابن االويه( انىرد بذكر قرا تين، 
ا ( أربع قرا ات، وأن )أبا حيهان امأندلسي( انىرد 4وسبق غيره بذكر ) بذكر قرا ة واحدة. أمه

 اآلارون فقد ذكروا القرا ات التي ذكرها النحاس وابن االويه أو كالهما معًا.
 موضوعات القراءة: -ج

اج( عىى َوْفق تنوهع الموضوعات الىغوية  تنوهعت أوجه القرا ات القرلنية المروية عن)رؤبة بن العجه
 المجاالت الىغوية اآلتية: التي تىرهعت عنها، وانتسبت كله قرا ة إلى واحٍد من

)الَحْمُد = قرا ة االسم بإعراٍب لار، مع تغير المعنى النحوي أو الوظيىة النحوية، مثال ذلك:  -
 )الَمِلِك الُقدُّوِس الَعزيِز الَحكيِم = الَمِلُك الُقدُّوُس الَعزيُز الَحكيُم(,و )َبُعوَضًة = َبُعوَضٌة(و الَحْمَد(

 .(1)ية كىتاهما لغة تميميةوالقرا تان امأولى والثان

                                                 

 (.8( ، )3( ، )1( ينظر: المبحث الثاني/ القرا ات : )1)
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بكسر )الَحْمُد هلِل = الَحْمِد ِلّلِه(, قرا ة االسم بإعراٍب لار، إتباعًا لحركة ما بعده، مثال ذلك:  -
 .(1)الدهال، إتباعًا لحركة الالم بعدها، وهي لغة تميمية

ف الجيم، وهي بإسكان حر  )على َرُجٍل = على َرْجٍل(قرا ة االسم بَضْبٍط َصْرفيه لار، مثال ذلك:  -
 .(2)لغة تميمية

 (، ُجَفاًء = ُجفالً قرا ة االسم بـإبدال أحد أحرفه بحرف لار، مثال ذلك: ) -
(. وذكر بعضهم أنه لم يكن من لغة )رؤبة( الهمزَيْأُجوَج وَمْأُجوَج = آُجوَج وماُجوجو) ََ

(3). 

ولم ُيوَلْد = لم ُيوَلْد ولم  )لم َيِلدْ قرا ة الىعىين المنىيين بتقديم أحدهما عىى اآلار، مثال ذلك:  -
 .(4)، ولعىها َوْهٌم منه، إذ لم يقرأ بها أحدٌ َيِلْد(

ويتضح مما تقدم أن أكثر القرا ات المروية عن )رؤبة( جا ت لتحكي صورًة من صور لغته 
التميميهة، وأن أغىبها وقع في امأسما ، وهي عىى ِقىهتها ال تاىو من فائدة لغوية، فضاًل عن أن 

 ًا منها هي ممها انىرد به )رؤبة(. ثالث
ٌل، فيه َفْرٌش لقرا ة )ُرؤبة( ونوعها ومصادرها.  –بعد هذا -وسيرد  جدوٌل ُمَىصه

 بعون اهلل. –أمها التوثيق والتعىيق فسيرد في المبحث الثاني 
 َفْرُش قراءة )رؤبة(: -د
 

 ت
 (1الموضع )

 (2قراءة رؤبة ) َنصُّ الُمصحف
 نوع 
 المصادر القراءة

 اآلية السورة

  -الجامع –المختصر –إعراب القرآن  شاّذة الَحْمَد هلِل)+( چپ  پ  چ  2 الفاتحة  1
 البحر.

 المختصر. = الَحْمِد هلِل )+( چپ  پ  چ  2 الفاتحة  2

 -المحتسب –المختصر  –إعراب القرآن  = َبُعوَضٌة)+( چڍ  چ  26 البقرة  3
 البحر. –الجامع  –التفسير الكبير 

 البحر. = )*(  إلى َرْجلٍ  چڀ    ٺ  چ  2 يونس  4

                                                 

 (.2( ينظر: المبحث الثاني/ القرا ة: )1)
 (.4( ينظر: المبحث الثاني/ القرا ة: )2)
 (.7( ، )6( ، )5( ينظر: المبحث الثاني/ القرا ات: )3)
 (.9( ينظر: المبحث الثاني/ القرا ة: )4)
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 -التفسير الكبير –الكشاف  –المختصر  = ُجَفاًل )*( چ ۇئچ  17 الرعد  5
 البحر. -الجامع

 البحر. –الكشاف  –المختصر  = آُجَوج وَماُجوَج )+( چى   ى   چ  94 الكهف  6

 شاف.الك –المختصر  = آُجوُج وَماُجوُج )+( چڎڎ چ 96 األنبياء  7

 چپ  ڀ  ڀ    ڀچ  1 الجمعة  8
الَمِلُك الُقدُّوُس الَعِزيُز 

 روح المعاني. –البحر  -المختصر = الَحكيُم )+(    

 المختصر. = لم ُيوَلْد ولم َيِلْد )*( چپ  ڀ   ڀ  ڀ  چ  3 اإلخالص  9

 لجمعة(مدنية.السور:)الفاتحة, يونس, الكهف, األنبياء, اإلخالص( مكية. والسور:)البقرة, الرعد, ا (1)

 الرمز: )+( = رؤبة وغيره, والرمز: )*( = رؤبة وحده. (2)
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 المبحث الثاني
 َنصُّ قراءة ُرْؤَبَة )َتوثيق وَتعليق(

 
 (.2)سورة الفاتحة :   چپ  پ  پ  پ  ڀ   چ قوله تعالى   -1

 .(1)بنصب )الَحْمَد( )الَحْمَد هلِل..(,قرأ )رؤبة بن العجاج(:  -

 .(2)َيْيَنة، وهارون بن موسى العتكي(وقرأ بها: )سىيان بن عُ  -

هـ(: ))فأمها من نصب فإنه يقول: )الَحْمَد( ليس باسم، إنهما هو مصدر، يجوز 207قال الَىرها  )ت 
لقائىه أن يقول: )َأْحَمُد اهلَل(، فإذا َصَىَح مكان الَمْصَدِر )َفَعَل( أو )َيْىَعُل( جاز فيه النَّْصُب... ومنه 

 . (3)َسْقيًا َلَك(، و)َرْعيًا َلًك(، يجوز مكانه: )َسقاَك اهلُل(، و)َرعاَك اهلُل( ((َقْوُل الَعَرِب: )
هـ(: ))وارتىاع )الَحْمِد( باالبتدا .. وأْصُىه النَّْصُب الذي هو قرا ة 538وقال الزماشري )ت  

ُمْضَمَرٍة في معنى َبْعِضهم، بإْضماِر ِفْعِىه عىى أنه من الَمصادِر التي َتْنِصُبها الَعَرُب بأفعاٍل 
. وَيتَِّضُح من قولي )الىرها ( و)الزماشري( أنه القرا ة بالرفع تدله عىى معنى الثُبوِت (4)اإلْاباِر((

 واالستقرار، وأن القرا ة بالنَّصِب تدله عىى معنى الُحدوِث والتََّجدُِّد.
                                                 

، دار المعرفة لىطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1اعتنى به: االد العىي. ط س( ينظر: إعراب القرلن/ النحا1)
، دار 1ط ، والجامع مأحكام القرلن/ القرطبي1، وماتصر في شواذه ]قرا ات[ القرلن/ ابن االويه: 12: م2006

معوض، تحقيق: عىي محمد  ، والبحر المحيط/ أبو حيان امأندلسي95/ 1: م1988الكتب العىمية ، بيروت، 
، دار الكتب العىمية، 2وعادل أحمد عبد الموجود و د.زكريا عبد المجيد النوتي، ود. أحمد النجولي الجمل. ط

 .131/ 1: م2007بيروت، 
، وروح المعاني في تىسير القرلن العظيم والسبع 131/ 1، والبحر: 1/95، والجامع: 12( ينظر: إعراب القرلن: 2)

، ومعجم القرا ات 1/101: م1999، دار إحيا  التراث العربي، بيروت، 6هـ(.ط1270)تالمثاني/ اآللوسي
، ومعجم القرا ات / د. عبد الىطيف محمد الاطيب: 5/ 1القرلنية: د.أحمد ماتار عمر، و د.عبدالعال سالم مكرم: 

1 /5. 
الهيئة المصرية  ،2، تحقيق:أحمد يوسف نجاتي، ومحمد عىي النجار. ط1هـ(. ج207)ت ( معاني القرلن: الىرها 3)

 .3/ 1: م1980العامة لىكتاب، القاهرة، 
، 2ط. اعتنى به: اىيل مأمون شيحا ( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون امأقاويل في وجوه التأويل/ الزماشري4)

 .27: م2005دار المعرفة، بيروت، 
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فة بامألف هـ( عىى أن من الَعَرب من ينصب المصادر ا180وقد َنصَّ سيبويه)ت       لُمَعره
 .(1)والالم، قال:))من ذلك قولك: الَحْمَد هلِل، فينصبها عامة بني تميم وناس من العرب كثير((

هـ( أن القرا ة بالنصب هي لغة قيس والحارث بن ساسة، وَنصه عىى  338وأفاد النحاس )ت  
نهه اسم معرفة َابَّْرَت عنه، أن القرا ة بالرفع أجود من جهة الىىظ والمعنى، قال: ))فأمها الىهىظ: فأل

ذا نصبَت لم َيْعُد َحْمَد  ل، وا  وأمها المعنى: فإنهك إذا رفعَت أابرَت أن َحْمَدَك وَحْمَد غيِرَك هلل عزه وجه
 .(2)َنْىِسك((
هـ( أن )الَحْمَد( منصوب ))بىعل محذوف، َقدهروه )َنْحَمُد( بنون 1270وذكر اآللوسي )ت  

أْلِسنة العباد.. ال بنون العظمة، لعدم مناسبته لمقام العبادة المقتضي  الجماعة، مأنه َمقوٌل عىى
 .(3) لغاية التهَذلُّل والُاُضوع((

****** 

 (.2)سورة الفاتحة :   چپ  پ  پ  پ  ڀ   چ قوله تعالى   -2
َبجره )الَحْمِد()الَحْمِد ِلّلِه .. (, قرأ )رؤبُة(:  -

(4). 

 .(5)ىي( .. وغيرهماوقرأ بها: )الحسن البصري وزيد بن ع -

                                                 

: نشر والتوزيع، بيروت، )د. ت(تحقيق وشرح: عبدالسالم محمد هارون، عالم الكتب لىطباعة وال ( كتاب سيبويه1)
1 /329. 
 .12( إعراب القرلن: 2)
 .101/ 1( روح المعاني: 3)
 .1( ينظر: الماتصر: 4)
، والمحتسب في تبيين وجوه شواذه القرا ات واإليضاح عنها/ ابن 1، والماتصر: 12( ينظر: إعراب القرلن: 5)

، 1النجار، و د.عبد الىتاح إسماعيل شىبي. ط هـ(. تحقيق: عىي النجدي ناصف، و د.عبد الحىيم392)ت جني
، 27، والكشاف: 37/ 1: م1966مؤسسة دار التحرير لىطباعة والنشر، مطابع شركة اإلعالنات الشرقية، القاهرة، 

تحاف فضال  البشر في القرا ات امأربعة عشر/ الدمياطي131/ 1، والبحر: 96/ 1والجامع:  هـ(. 1117)ت، وا 
، 101–1/100، وروح المعاني: 162: م2006، دار الكتب العىمية، بيروت، 3س مهرة. طوضع حواشيه:الشيخ أن

. دار سعد الدين لىطباعة 2د.عبد الىطيف محمد الاطيب. ط ، ومعجم القرا ات5/ 1ومعجم القرا ات القرلنية: 
 . 4/ 1: م2009والنشر والتوزيع، دمشق، 
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قال الَىرها : ))وأمها من َاَىَض الدهاَل من )الَحْمِد( فإنهه قال: هذه كىمة
َكُثَرت عىى أْلُسِن العرب،  (1)

ٌة بعدها كسرة،  حتى صارت كاالسم الواحد، َفثَُقَل عىيهم أن يجتمع في اسم واحد من كالمهم ضمه
ان في االسم الواحد مثل )ِإِبل( فكسروا الدال ، أو كسرٌة بعدها ضمهة، ووجدوا الكسرتين قد تجتمع

 .(2)ليكون عىى المثال من أسمائهم((
. أي: ُكِسرت )الداُل( إتباعًا لكسرة )الم( (3)وقال الزماشري: )).. بكسر الدال إلتباعها الالم(( 

الَجره بعدها
 .(5). وَنصه النحاس عىى أنه القرا ة بالكسر لغة تميم(4)

والذي حصل في هذه القرا ة هو َجْعُل الحركة اإلعرابية تابعًة لىحركة البنائية، والدهاعي إلى  
ُل الكىمتين منزلة كىمٍة واحدة، لكثرة استعمالهما مقترنتين . وذهب ابن جني )ت (6)ذلك هو تََنزُّ

عراب أقوى من هـ( إلى أنه امأقيس في اإلتباع أن يكون الثاني تابعًا لألول، وأنه حرمة اإل392
 .(7)حرمة البنا 

****** 
 . چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  چ قوله تعالى  -3

 (.26)سورة البقرة : 
 .(8)بالرفع)َبُعوَضٌة(,  قرأ )رؤبة( : -

براهيم بن أبي عبىة( - اك، وقطرب، وا   .(9) وقرأ بها : )الضحه

                                                 

طالق الكىمة عىى1)  الجمىة مجاز. ( المراد جمىة )الحمد هلل(. وا 
 .1/3( معاني القرلن: 2)
 .27( الكشاف: 3)
 .162( ينظر: اإلتحاف: 4)
 .12( إعراب القرلن: 5)
 .155/ 3، ولسان العرب: 27( ينظر: الكشاف: 6)
 .38 – 37/ 1( المحتسب: 7)
)ت الرازي، والتىسير الكبير )مىاتيح الغيب(/ 1/64، والمحتسب: 4، والماتصر: 30( ينظر: إعراب القرلن: 8)

، ومعجم 1/267، والبحر: 1/169، والجامع: 2/124: م2009، دار الكتب العىمية، بيروت، 3هـ(. ط606
 .1/68، ومعجم القرا ات: 1/39القرا ات القرلنية: 

 (.1( ينظر: المصادر السابقة في الهامش )9)
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بَة( قرأ بها، وَعقهَب عىى ذلك بقوله: ))جعل وأفاد النحاس أنه القرا ة بالرفع لغة تميم، وذكر أنه )رؤ 
 .(1))ما( بمعنى )الذي( ورفع )بعوضة( عىى إضمار ابتدا ...((

وقال ابن جني: ))وجه ذلك أنه )ما( ها هنا اسم بمنزلة )الذي( أي: ال يستحيي أن َيْضِرَب  
 .(2) الذي هو بعوضٌة َمَثاًل، فحذف العائد عىى الموصول، وهو مبتدأ((

هـ( في توجيهه لهذه القرا ة أنه في )ما( وجهين، امأول: أنها موصولة، 606د الرازي )توأفا 
صىتها الجمىة، مأن التقدير: )هو بعوضٌة( فحذف المبتدأ، والثاني: أن تكون )ما( استىهامية مبتدأ 

بو حيهان .َوَنصَّ أ(4). وقال في موضع لار: ))وأمها رفعها فكوُنها ابَر مبتدأ(((3)و)بعوضٌة( ابرها
هـ( عىى أن الُمْعربين اتىقوا عىى أنه )بعوضٌة( في هذه القرا ة ابر، ولكنهم 745امأندلسي )ت

 .(5)ااتىىوا فيما يكون عنه ابرًا، ثم َتَوسََّع في بيان ذلك
****** 

 (.2)سورة يونس:  چپ  پ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  چ قوله تعالى  -4
 .(6)بإسكان الجيم )َرْجٍل(قرأ )رؤبة(:  -
 ولم يقرأ بها أحد غيره. -

قال أبو حيان امأندلسي: ))وقرأ رؤبة: )إلى َرْجٍل( بسكون الجيم، وهي لغة تميمية، ُيَسكِّنون 
 .(7))َفْعاًل(، نحو )َسْبٍع( و)َعْضٍد( في )َسُبٍع( و)َعُضٍد(

، ولم يزد (8)هـ( عىى أنه )الرَُّجَل( يكون بضمه حرف الجيم وسكوِنه817وَنصَّ الىيروزابادي )ت  
 عىى ذلك تعىيقًا.

                                                 

 . 30( إعراب القرلن: 1)
 ابن جني.، عن 169/ 1. وكذا في الجامع: 64/ 1( المحتسب: 2)
 .124/ 2( التىسير الكبير: 3)
 .125/ 2( التىسير الكبير: 4)
 .267/ 1( البحر المحيط: 5)
 .491 – 490/ 3، ومعجم القرا ات: 58/ 3، ومعجم القرا ات القرلنية: 126/ 5( ينظر: البحر: 6)
 .126/ 5( البحر: 7)
التراث  ، دار إحيا 2عبد الرحمن المرعشىي. ط هـ(. إعداد وتقديم: محمد817)القاموس المحيط/ الىيروزلبادي (8)

 .923: م2003بيروت، العربي، 
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****** 
 (.17)سورة الرعد:   چەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ    چقوله تعالى  -5

 .(1)(، بالالهم بدل الهمزةُجَفالً قرأ )رؤبة( : ) -

 ولم يقرأ بها أحد غيره. -

هـ(: ))وحكى أبو عبيدة أنه سمع رؤبة يقرأ )ُجَىااًل(، قال أبو عبيدة: يقال: 671قال القرطبي )ت 
يُح السَّحاَب، إذا َقَطَعْته((أْجَىىَ  . وقال ابن سيده )ت (2)ِت الِقْدُر، إذا َقَذَفْت بَزَبِدها، وأْجَىَىِت الرِّ
َبِد: كالُجىاِ ، وكان رؤبُة يقرأ: 458 بُد فَيْذَهُب ُجفاًل(هـ(: ))والُجَىاُل من الزَّ ، مأنه لم يكن )فأّما الزَّ

 .(3)السَّْيُل( ((من لغته )َجَىَأِت الِقْدُر( وال )َجَىَأ 
يُح السَّحاَب إذا  وقال أبو حيان: ))وقرأ رؤبة )ُجىااًل( بالالم بدل الهمزة، من قولهم : َجَىَىِت الرِّ

َقْته((  .(4)َحَمَىْتُه وَفرَّ
هـ( في هذه القرا ة قوُله: ))وال ُيْقَرُأ بقرا ة )رؤبَة(، 255وُحِكي عن أبي حاتم السجستاني )ت  

. قال أبو حيهان: ))بمعنى أنهه كان أعرابياًّ جافياًّ، وعن أبي حاتم أيضًا: ال (5)أَر((مأنه كان يأكل الى
 .(6) ُتْعتََبُر قرا ة امأعراب في القرلن((

****** 

 (.94)سورة الكهف:  چې  ې  ې  ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ چ قوله تعالى  -6
 ولهما.. بَمده الهمزة والميم في أَ (7))آُجوَج وَماُجوَج(قرأ )رؤبة(:  -

                                                 

، 5/373، والبحر: 9/200، والجامع: 19/30، والتىسير الكبير: 538، والكشاف: 66( ينظر: الماتصر: 1)
 .407 – 406/ 4، ومعجم القرا ات: 215/ 3ومعجم القرا ات القرلنية: 

 .200/ 9( الجامع: 2)
، دار الكتب العىمية، 1هـ(. تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي. ط458)ت والمحيط امأعظم/ ابن سيده( المحكم 3)

 .429/ 7: م2000بيروت، 
 .373/ 5( البحر: 4)
 .373/ 5، والبحر: 30/ 19، والتىسير الكبير: 538، والكشاف: 66( الماتصر: 5)
 .373/ 5( البحر: 6)
 .154/ 6والبحر: ، 629، والكشاف: 82( ينظر: الماتصر: 7)
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اج( والد )رؤبة( -  .(1)وقرأ بها: )العجه
اج( بهذه القرا ة.  أمها )لُجوَج( بهمزة ممدودة بدل اليا  والهمز فقد انىرد )رؤبة( ووالده )العجه

وأما )ياُجَوَج وماُجوَج( بألٍف االصة بال همز فهي قرا ة سبعية قرأ بها عامة الُقرها  امأربعة عشر، 
 .(2)) َيْأُجوَج وَمْأُجوَج( بالهمزة عدا )عاصم( فإنهه َقَرَأ:

****** 
 (.96)سورة األنبياء:  چ   ......ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  چ قوله تعالى  -7

اج( :  -  .(3)، بَمده الهمزة والميم في أولهما)آُجوُج وَماُجوُج(قرأ )العجه
 ولم يقرأ بها أحد غيره، ولعىها قرا ة )رؤبة( أيضًا. -

 .(4) (94ا ة في )سورة الكهف: وقد تقدم القول في هذه القر 
****** 

 (.1)سورة الجمعة: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  چ قوله تعالى  -8
 .(5)بالرفع في الجميع )الَمِلُك الُقدُّوُس الَعِزيُز الَحكِيُم(,قرأ )رؤبة(:  -
لية، ونصر ابن وقرأ بها: )أبو وائل، ومسىمة بن محارب، وأبو الدينار امأعرابي، وأبو العا -

 .(6)عاصم(

                                                 

، ومعجم 4/13،ومعجم القرا ات القرلنية: 6/154،والبحر: 21/145، والتىسير الكبير: 82( ينظر: الماتصر: 1)
 .300/ 5القرا ات: 

، دار المعارف بمصر، 2هـ(. تحقيق: د. شوقي ضيف، ط324)( ينظر: السبعة في القرا ات / ابن مجاهد2)
، 1هـ(.ُعِني بتصحيحه: أوتويرتزل. ط444)ت السبع/ أبو عمرو الداني، والتيسير في القرا ات 399: م1980

هـ(. َقدََّم له: 833)ت، والنشر في القرا ات العشر/ ابن الجزري146-145، م2005مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 
 ات ، ومعجم القرا372، واإلتحاف: 1/306: م2006الكتب العىمية، بيروت، ، دار 3ط عىي محمد الضبهاع.

 .300/ 5، ومعجم القرا ات: 13/ 4القرلنية: 
 .6/59، ومعجم القرا ات: 4/152، ومعجم القرا ات القرلنية: 686، والكشاف: 93( ينظر: الماتصر:3)
 ( من المسىسل.6( ينظر: القرا ة )4)
 .400/ 28، وروح المعاني: 263/ 8، والبحر: 156( ينظر: الماتصر : 5)
 ، 400/ 8، وروح المعاني: 263/ 8، والبحر: 60/ 18والجامع:  ،156( ينظر: الماتصر: 6)

 .453/ 9، ومعجم القرا ات :145/ 7ومعجم القرا ات القرلنية: 
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ل بالرفع عىى المدح، كأنهه قيل: هو الَمِىُك  قال الزماشري: ))ُقِرئت صىاُت اهلل عزه وجه
. وقال أبو حيهان امأندلسي: )).. بالرفع عىى إضمار )هو(، وَحسََّنه (2). ووافقه الرازي(1)الُقدُّوُس..(

ىة((  .(4)ووافقه اآللوسي .(3)الَىْصُل الذي فيه طوٌل بين الموصوف والصِّ
 

****** 
 (.3)سورة الخالص:  چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ قوله تعالى  -9

 .(5)(، بالتقديم والتأايرلم ُيوَلْد ولم َيِلدْ قرأ )رؤبة(: ) -
 ولم يقرأ بها أحد غيره. -

ٌر.. وقال     سيبويه:  وهذه القرا ة انىرد بذكرها ابن االويه، وقال في تعىيقه عىيها: ))ُمَقدٌَّم وُمَؤاَّ
. (6)من ال يدري كيف هي في المصحف(( )ولم َيُكْن أَحٌد ُكْفؤًا..(ُربهما قرأ الُجىاُة من امأعراب: 

)ولم َيُكْن وما َنَقَىه عن سيبويه ورد في )الكتاب( بالنَّصِّ اآلتي: ))وأهل الَجىاِ  من العرب يقولون: 
 .(7)َتَقرٍَّة((روها حيث كانت غير ُمسْ ، كأنههم أاَّ ُكُفوًا له َأَحٌد(

                   ****************** 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .1105( الكشاف: 1)
 .3/ 30( ينظر: التىسير الكبير: 2)
 .263/ 8( البحر: 3)
 .400/ 28( ينظر: روح المعاني: 4)
 .638/ 10، ومعجم القرا ات: 272/ 8لقرلنية: ، ومعجم القرا ات ا182( ينظر: الماتصر: 5)
 .182( الماتصر: 6)
 .56/ 1( كتاب سيبويه: 7)



 16 

What was narrated by "Rua'ba Bin Al-A'ggag" 

 In "Quranic Recitals" 
 

Dr. Abud Al-Aziz Yaseen Abd Allah 

 

Abstract 

 

This paper contains an introduction and tow chapters.  

- First one deals with the study of these recitals. 

- The second deals with the different texts, the documentation and 

arrangements of them. 
 


