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/  0  1  2  3  4  5     6  7  8  9    ] ُاحلمــــــد هللا 

  B  A  @  ?   >       =  <  ;  :Z ]َِّال أن ال إلــه إُ وأشــهد ،]١: سـورة اجلمعـة 
ُ لـه، امللــك احلـق املبـني، وأشـهدَال رشيـك ُاهللا وحـده ُ ُّ ُ أن ســيدنا حممـدا عبـده ورســولُ ُ ه ًِّ

اس أمجعـني، اللهـم صـل وسـلم ِّاملبعوث رمحة للعاملني، وهداية للنـَّ ِّ َّ َ َِ ً ً ِّ النبـي  عـىلْ وبـاركُ
ِاألكرم، والرسول األعظم َ ِ َّ ُ وصحابته البدور الزاهرة، أِ، وعىل آلهِ ِ َّ  ِ،رةِويل الفضائل املتواتِ

ِ، وعىل كل مـن تـبعهم بإحـسان إىل يـوم اآلخـرة، وأدِ الفاخرةِواملحاسن ِ ٍ َ َ َم اللهـم ذلـك ِّ َّ
َأبدا، ما نجم يف السامء بد ًِ َّ  .اٌ

 :َّأما بعد
ُفإن القرآن الكريم حبل اهللاِ املتني ُ َ َ ُونوره املبني، َّ ُ ُهو الـذكر احلكـيم، ُ ُ ْ ِّ ُراط ـِّوالـص، َ

َوالعروة الوثقى، ُاملستقيم ُعتصم األقوى، هو النُّور والـشفاءوامل، ُ ُِّ َ ، ُياءِّواهلـدى والـض، َ
ًوقلوبا غلفا، ًوأعينًا عميا، ً فتح اهللا به آذانا صام َّوهدى به من الضاللة، ًُ َّوبرص بـه مـن ، ِ

َّوجعله إماما للمتقني، ِاجلهالة َوحجة عىل النَّاس أمجعـني، ً ُال تزيـغ بـه األهـواء ،ً ِ ُ وال ، َ
ُتلتبس ِ َ ُ به األلسنةَْ ِ ُوال تتشعب معه اآلراء، ِ ُ َّ َ َ ُوال يشبع منه العلـامء، َ ُ َ ُوال يملـه األتقيـاء، َْ َُ َُّ ،

ِّوال ْخيلق عىل كثرة الرد َّ ِ ْ َ ُ َ ُوال تنقيض عجائبه، َ ُوال تتناهى غرائبه، هو ، ِ ِمعجـزة الـدهور، َُ ُّ ُ
ِّوآيـة العــصور، وســفر الـسعادة، ودليــل الريــادة  َّ ُِ ُ ُ[ 2  1  0  /  5  4  3 

>  =  <  ;  :  9  8  7    6Z ]٩: سورة اإلرساء[ . 
ًتعلام وتعليام-ُولذا كان اإلقبال عىل الكتاب  ً َوأرفع اخلصال، ِّ من أجل األعامل-ُّ ِ ،

ُّعىل املراتب التـي تـستحقوأ، ِوأسنى املطالب ُنـى فيهـا األعـامرُ أن تفِ َعمـل فيهـا ُوت، ِ
 .ُاألبصار



 

 

 ٢ 

ِوقد اهـتم علـامء األمـة األسـالف، ونجباؤهـا األخـالف بالتـصنيف يف أفنـان     َّ ُ ُُ َّ َّ
ِ مبني اخلطاب عنِوالكشف، ِالكتاب َّال شك أن و، ِ ُعلم القراءات القرآنية من  العلـوم َّ َّ ِ

ًالتي  نالت حظا من الراوية وافر ِّ ًا من الدراية زاخراًونصيب، ا  ِّ. 
َّفقد تنوعت فيه املؤلفات ٍمابني مطولْفجاءت  ،َّوتعددت  املصنَّفات، َّ ، ٍرـ وخمتصَّ

ٍونظم ونثر ٍ ِّواختصاص بالرواية، ْ ِّأو إسهاب يف الدراية، ٍ  .هلامٍوسرب، ٍأو مجع بينهام، ٍ
ِالعلم الرشيفَقد كان  هلذا و ِ، والفن املنيف َّ ٌ  تأريخ ونشأة، -ِف من املعارِكغريه-ِّ ٌ

َّوتقعيد وتأصيل،  فقد مر  ٌ َّبمراحل وأطوار؛ حتى استقر ٌ َّ ٍ ِواضح املعامل واآلثارَ ِ. 
ِبفـضله ورمحتـه، وكرمـه وحكمتـه Uَّوقد قـيض اهللا  ِ َ رجـاال أوفيـاء، ِ هلـذا العلـمِ ً

َوعلامء أجالء ًتعلام وتعليام، وقراءة وإقراء، وتأليفا وتصنيف؛ أقبلوا عليه َّ ً ً ً ً  .اً
ِفحفظوا ألفاظه، وفهمـوا معانيـه، وأمعنـوا النظـر فيـه، ورحلـوا يف طلبـه، وأفنـوا  ُ َ ْ َُ َ ََ ُ ُِ

َالعمر يف مجعه،  وتنوع نتاجهم فيه،  َّ ِأن رشف العلم من رشف املعلوم :حادهيم يف ذلكُِ َ َ َّ. 
ِعلامء النَّحـاريرَومن أولئك ال ِ، والنُّجبـاء املـشاهريِ َ ِالذين نـذروا أنفـسهم خلدمـة ِ
ًإقراء وتعليام، ومجعا و تأليفا، وحتريرا وتقريرا-ِالقرآن وعلومه ً ً ً ً ُاإلمام أبو عمرو عثامن -ً َ ُ

َّبن سعيد الداين   ) .هـ٤٤٤ت(ٍ
ِّ فقد كان هلذا العلم الفـذ األ ِ ََ َّاجلـيل يف الدراسـات القرآنيـة ُثـرَ ِّ ً عامـة-ُّ ِ، وعلـم -َّ

ً خاصة-ِالقراءات ٌ، وبصمته ظاهرة-َّ ُن جاء بعده؛ فامه مِّكلعىل  ُ  يف ٍبقـلكَّ إال ُم عنـدهَ
ِأصول ٍنخل طوال ُ ٌثه العلمي عيالِْر، وعىل إٍ ِّ. 

ِته يف كتبه، وسلوكهَّ بظهور شخصي- رمحه اهللا-سمَّوقد ات ً منهجا حمكام يف حتِ  ِقيـقً
ِّوتدقيق مسائل الفن ِ والتبحر يف دراسة األوجه التي ينبغي ،ِنقولِ، وفحص املِ ورواياتهِ ِ ِ ُّ

ِأن يؤخذ هبا؛ معتمدا يف اختياراته عىل  ً ِ ٍسس متينة، وُأَ  َمقـاييس عـىل ِانتقاءاتهًمستندا يف ٍ
 .ٍدقيقة



 

 

 ٣ 

ِ والدرايـةِّ الروايـةِ بـامتالك آلـة النَّقـد، وسـعةُّ الداينوانامز  ِ، ومناقـشة األقـوالِّ
ْ، والقوة يف احلكِواألخبار ِ وكـشف ِقـة، ِّحـل العبـارات املغلِاملهارة يف ، وِم عىل اآلثارَّ

ٍاأللفاظ الغامضة، وبيان ما وقع من خطأ ِ ٍ يف املذكور، وتصحيفِ  .ِ يف املسطورِ
ُشهد اجلهابذة العلامءقد  و ُ ِ َبمكانته، وأشاد النقاد الفطناء ِّللداين  َ َّ َ َّ، وال أدل ِبمنزلتهِ

ِّعىل ذلك من قول خامتة املحققني اإلمام ابن اجلزري ِّ ِ ِ َ: 
َومن نظر كتب( ُ مقدار الرجل، وما وهبه اهللا ِه علمَ َّ فيه؛ فسبحان الفتاح - تعاىل–َّ ِ

 .)١ ()َالعليم
ٌالداين يف علم الرواية كثريةاإلمام ُواختيارات  ِّ ْ، وآراؤه يف الدراية وفرية، انبثتِّ َّ ٌ  يف ِ

ِتفرقت بني مصنَّفاته،، وَّمؤلفاته ِ مجعها وإحصائها، واستقرائها ودراستها ُفكرةْفكانت  َّ ِ ِ ِ
 ِ علـم مـسائلِ واقـعِّ بـني يفٍا هلـا مـن أثـر؛ ملـِ، واملشاريع النَّاجعةِمن األبحاث النافعة

ِ، وأوجه الروايات املرجوع إليهاِالقراءات ِّ ِ، واملعولِ  . عليهاَّ
ٍ بعـد اسـتخارة واستـشارة–ُلذا أحببـت  َّ أن ألقـي الـضوء عـىل هـ-ٍ َّذه الشخـصية َ ِ

ِالعلمية الفذة َّ َ، وأبـنيَّ ُه القيمـة يف علـم القـراءات، وأدرس آراءهَوآثـار َ جهـودهِّ َ َِّ  يف علـم ِ
ِالرواية م ِ ِن خالل تتبعها يف مؤلفاته املفيدةِّ َّ ِمصنَّفاته الفريدةِاستقرائها يف ، وُّ ِ. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٧٤١( غاية النهاية)١(



 

 

 ٤ 


ٌ هذا املوضوع والكتابة فيه أسباب عديدة، ِدفعني الختيار ٌ  : منهاُأوجزِ

ِلقرآن الكريم وعلومه، واملسامهةِ يف خدمة اِملشاركةُّ حب ا-١ ِ ِ يف حترير مـسائل الروايـة ِ ِّ ِ
ِمناقشة أقوال العلامء؛ِواألداء، و ِ  .ِّاملقل ِولو بجهد ِ

َداين العالية، ومنزلته الساميُ مكانة اإلمام ال-٢  .ِ وأهل األداءِقراء،َة عند علامء اإلِّ
َّ القيمة العلمي-٣ ِاين يف املقروء به، واملعول عليهة الختيارات الدُ َِّ ِ ِّ. 
ِّ إىل مجع اختيـارات الـداين ُ احلاجة-٤ ُاملبثوثـة يف كتبـه، واملوازنـة بينهـا، ودراسـتِ ُ ِ ها، ِ

ُمقارنتها مع اختيارات غريه من األئمة، واخلروجو َّ ِ  .ِ باحلكم األمثل عليهاُ
ِ الداين يف االختيـارِجاُ بيان منه-٥ ، ِ األخبـارِوتـصحيح، ِ اآلثـارِققيـْه يف حتِ، وطريقتـِّ

ِواستخالص القواعد واملقاييس التي بنَ ِى عليها آراءه واختياراتهُ ُ. 
ِ االطالعَّمهيةأ – ٦ َ عىل اختيارات الداين يف الفن، ومعرفة قواعده فيها، وأثـر ذلـك يف ِّ ِ ِِّ ِّ

ِتأصيل مراحل اختيار القراءات، وانتقاء املرويات ِ َِّ ِ ْ ِ. 
ِ دراسة مسائل-٧ ِ الفن من خالل الرجوع إىل املصادر األصيلةُ ِ ِ ُّ ِّ. 
ِّ ما أوىص بعض الباحثني الفضالء من دراسة اختيارات هذا اإلمام الفذ-٨ ِ ِ ِ ِ َ ِ َ. 


 
ْبعد البحث واالستقراء، والتحري واالستفتاء؛ مل أقف ِ ِِّ ِ مجـع يف  ٍّ علمـيٍروعـ عىل مـشْ

َّرسالة علمية سوى  ِ ودراستها؛ِّاختيارات الداين ٍ قيمةٍ  : بعنوانِّ
)( بن حممدُحسني/ ُّللدكتور ٍ ِّ العواجيَّ ، وهـي َ

ْ نوقشت وقدكتوراه،ُّديف ال ُتهأطروح َّ والدراسات اإلسالميةَّ  يف كلية القرآن الكريمُ  يف ِّ
 .هـ١٤٢٢سنة ة َّاجلامعة اإلسالمي



 

 

 ٥ 

ٍ حمتواها العلمي عبارة عند دراسة لشخصالرسالة يفو ٌ ِّ ٍاين، وتعريـف  الد اإلمامةَّيَ ِّ
ِّبسريته ومسريته، وبيان جلهوده يف الفن،  ِ ِ ِ ملؤلفاته،ٍ، ودراسةٍتوصيفٍإحصاء، ووٍِ وقـد  َّ

ِّ اختيارات وآراء الـداينِدراسةجمع و ِ بحثه بِ يف ختمُأوىص الباحث ِّ يف علمـي الروايـة ِ
ِوالدراية ِّ. 

ٍ ووقفت عىل بحث   ُّحمكم للدكتورُ  :ُّ السديس بعنوانٍّ بن عيلأمحد/َّ
  ،ة َّ يف جملـ ٍمنشور

).هـ١٤٣١ -١٤٣٠ : السنة،-١٥١ :العدد(َّاجلامعة اإلسالمية 
ٌو بحث جيد خمترصُوه ٍالباحث عىل كتاب فيه َ، اقترصِّ ُ واحد ، وما اختياراتُ          ِّالداين   ٍ

َّيف األرجوزة املنبهة؛ إال غيض من فيض باملقارنة مع بقية كتبه،  ٍ ٌ  -ُوقد أوىص الباحث  َّ
ِيف نتائج بحثه املستخلصة بأمهية دراسة-َكذلك ٍ اختيارات الداين بتوسع واستفاضةَِّ ٍ ُّ ِّ. 

 :وعليه 
ِفإين مل أسبق للكتابة يف هذا امل ْ َّ هبذه املنهجيةوضوعِّ ِاملرسومة َّ العلميةِ  يف -ُسب، وأحُ

ِّرأي الشخيص َ إضافة وإثراء عىل من تقدمني من الباحثني- هذا-َّ أن يف بحثي-ِ َّ ً ً. 



 

 

 ٦ 


ُقسمت َحسب-َ البحثَّ ِ املادة العلمية للموضوعُ ما اقتضتهْ  : إىل-َّ

  ، ، ، ،. 
$تشتمل عىل ُ: 

، ِة البحـثَّابقة، وخطـَّراسـات الـسِّ، والدِ اختيـارهِ، وأسـبابِة املوضـوعَّأمهيـ
 .ِجي فيهاومنه

يشتمل عىل  : 
 .  َّ التي مر هباَّ الزمنيةاملراحلِدراسة ، وِ يف علم القراءات)االختيار( َّ بامهيةٍتعريف

 

$: 
ِّ شخصية اإلمام أيب عمرو الداين، وفيه مبحثانُدراسة: فصل األولال َّ: 
ِّة للداين، وفيه سبعة  موجزٌترمجة: املبحث األول   :مطالبٌ

 .ُمولدهو، ُ، وكنيتهُ، ولقبهُ، ونسبهُاسمه: املطلب األول
 .ِ يف طلب العلمُ، ورحلتهُنشأته: املطلب الثاين
 .ُشيوخه: املطلب الثالث
 .ُتالميذه: بعاملطلب الرا

 .ِ العلامء عليهُة، وثناءَّه العلميُمنزلت: املطالب اخلامس
 .هُمؤلفات: املطلب السادس
 .هُوفات: املطلب السابع
 :ِّ اإلمام أيب عمرو الداين عىل من بعده، وفيه مطلبانُأثر: املبحث الثاين
 .ِ عىل املشارقةُأثره: املطلب األول



 

 

 ٧ 

 . ِبة عىل املغارُأثره: املطلب الثاين
ِّدراسة االختيار عند أيب عمرو الداين، وفيه ثالثة مباحث:  الفصل الثاين ُ : 
 . يف االختيارِّ أيب عمرو الداينُمنهج: املبحث األول
 .ِّ عند الداينِ االختيارُ وقواعدُمقاييس: املبحث الثاين
 .ِ يف مؤلفاتهِ االختيارُ وصيغُعبارات: املبحث الثالث
، وفيـه ِ وتصحيح األخبـار،ِ يف نقد اآلثارِّأيب عمرو الداينمنهج : الفصل الثالث

 :مبحثان
 .ِصحيحَّ أو الت،ِقد بالنَِّّ هلا الداينَضَّ التي تعرُاألصناف:  املبحث األول
 .ِصحيحَّ أو الت،ِقد يف النَِّّ الداينُقواعد: املبحث الثاين

 

$

تيب املـشهورَحسببة َّمرت(ب األصول ااختياراته يف أبو: الفصل األول يف  ِ الرتَّ

 ) .ِ القراءاتِكتب
ور ُ ترتيـب سـَبـة حـسبَّمرت( اختياراته يف فرش سـور القـرآن :  الفصل الثاين

 ). القرآن
َِّتَّ، والتوصياِتائجُّ، وفيها أهم الن. 

 ،ُوتشتمل عىل: 
 .ةَّفهرس اآليات القرآني
 .ةَّفهرس األحاديث النبوي

 .ِفهرس األشعار
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 .ِفهرس األعالم
 .ِ واملراجعِفهرس املصادر

 .ِفهرس املوضوعات



ِأثناء كتابة هذا البحثُحاولت يف  ِ االلتزام باملنهاج-ِ قدر اإلمكان-ِ  يف َّ املتبعِّ العلميَ

ُبة الرسائل اجلامعية، وأمجله كتا ِ َِّ  :يف اآليتِّ
ُقرصت البحث  • ِّعىل دراسة مسائل االختيار عند اإلمام الـداين ُ َ ِّيف جانـب الروايـة ِ ِ

ِمنها يف الدراية، وَدون ما كان  ِّالرسم، والعد ؛ ِّ َّا، وإمكانية إفرادها يف ِوذلك لكثرهتَّ
ُبحوث أ ُخر، وذكرت من اختياراته التٍ ِجويدية، والصوتية ماكـان لـه صـلة بعلـم  َ ٌ َ َّ َّ
 .ِالقراءات

ِّ يف مجع اختيـارات الـداين املتفرقـة يف كتبـه، وحـص–تي َ قدر طاق-ُّاجتهدت  • ِّ  ِرـِ
 .هاِمواضع

ِرست يف تبويب مسائل القراءات • ًأصوال، وفرشا( ُ ِّعىل منهاج اإلمام الشاطبي يف ) ً ِ َ َ
ِّحرزه؛ لشهرهتا بني طلبة الفن، وك ِ ِثرة رشوحها بني أيدهيمِ ِ  . 

ِّقـول الـداين عند دراسـة االختيـار بـذكر ُأتبد • َ وذلـك يف -)جـامع البيـان ( يف ِ
ُمــع املوازنــة بينــه؛ ِاألغلــب ِ إذا تفــرد بــذكر َّ إال؛َّيف بقيــة الكتــبِورُ وبــني املــذكِ ْ َّ

َّاالختياركتاب آخر، فإين أورده منه أوال ُ ُ ِّ. 
ِّعلقت عىل كالم الداين من خ • ِالل تتبع أقوال العلامء يف املسألةَّ ِ  .ِ املدروسةُّ
ِعتمد عليها الداين يف اختياره، واستند عليها يف رأيهِ إىل القاعدة التي اُتأرش • ِْ ُّ َ. 
ِار الداين، واختيار غريه من  بني اختيُتقارن • ِّ املتقدمني واملتأخِّ الفنَّأئمةِّ  .رينِّ



 

 

 ٩ 

ُأبنْت • ِ املدروسَ أثر االختيارَ ِ سـوقمـن خـالل، وذلـك -َ اليـوم–روء بـه  يف املقْ َ 
 .ُنصوص علامء القراءات يف كتبهم

َّ أتعرض ألوهام القراء، وأغالط الرواة التي صومل • ِ ُّ َّ َّهبا الداين؛ إالَّ ٌ فيام كان له صـلة ُّ
ً وقد أفردت هلا مبحثا نظريا باالختيار، ُّ. 

ِالتزمت بكتابة • ِّ اآليات القرآنية بالرسم العثامين ُ َّ َّعىل رواية حفص عن عاصـم؛ إال َّ
َإذا اقتضت املناسبة كتابة اآلية عىل غريها من الرويات؛ واخرتت اإلشارة ُ ِ ِِّ َ  إىل اسم ُ

ِالسورة، ورقمها يف املتن بني معكوفتني ِ ِ ُّ. 
ُعرفت  • ِباملصطلحات العلمية الواردةَّ ِّ يف الرسالة من مظاهناَِّ ِّ . 
 .َّ من مصادرها األصليةَّ األحاديث النبوية، واآلثارتجَّخر •
َألتزم بالرتمجة لكل علم ذكرت له قوال، أو رأيا؛ لئال أثقل البحـثمل  • َّ ًٍ ُِّ ِ بـاهلوامش، ِ

ِواكتفيت باإلشارة ٍوسني؛ إال من كـان مغمـورا غريمـشهور،  َ بني قِنة وفاتهَ س إىلُ َ ً َ َّ
ِوجل أسامء األعالم يف الرسالة من األسامء املتدوالة بني طلبة ِ ِِ ِّ ِ ِ الفن، كثرية الـورود ُّ ِّ

 .ِعىل مسامعهم
ُذيلت • َّالرسالة بفهارس فنية َّ َ ِ، تساعد عىل كشف حمتويات البحث، واإلفادة منهِّ ِ ِ ِ ُ. 
َراعيت يف فهرس األعالم اإلحالة إىل أول موطن ورد فيه؛  • َّ ٍُ َ ِلصعوبة إيرادها َوذلك ُ

ِ، ولتكررِّكلها ِبعض األسامء ُّ ِّ يف غالب صفحات الرساِ ِ  .لةِ


 
َالرسالة بعض الصعوبات، والقيت أثناءِخالل كتابة  ُواجهت ُِّّ ِ عميل يف إعدادها ِ َ 

ِشيئا من العقبات ِ باالجتهـاد، والرجـوع- بعد توفيق اهللاِ-ُاوزهتا َج وقد ، ً ُّ ِ إىل فـضيلة ِ
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 :منها ُ، وأذكرَّ النقادِاملرشف
ِّكثرة اختيارات اإلمام الداين، • ِ َ وقـد بـذلك اجلهـدِها بني كتبه،ُّ وتفرقُ  يف َ املـستطاعُ

 .ا، وحتليل ألفاظهاِ، وفهم عباراهتِاستقراء مواضعها
ٍاختالف آراء الداين من كتاب آلخر • ِّ ٌّ، وذلك جـيلُ َأوجـد ٍ يف مواضـع كثـرية؛ ممـا َ

جيح ِصعوبة يف التوجيه والرتَّ َّ  . بينهاً
ِ من مؤلفاتٌكثري • ِ الداين يف حكم املفقود؛ فلَّ ادر التي َ عن املصُ والبحثَّزم التنقيبِّ

 .نقلت عنها
ُومن األنصاف القول ٌ بأن مثل هذا املوضوع هو مجع وتـأليف، وترتيـب وتبويـب، :ِ ٌ ٌٌ ِ َ َّ

ِوليس بتحقيق ملخطوط؛ لذا فال بد أن تعرتيه صعوبات تكوين املادة العلمية، وانتقـاء  َّ َّ ُِ ُ َّ ٍ ٍ
ِاأللفاظ املرعية، وسبك العبارات، و ِ ِحبك الكلامتَِّ ِ. 

َ وتبقى طبيعة العمل البرشي النَّقص واخللل، والتقصري واخلطل، واالختالف بـني  َ ََ َّ ََ ِّ َ ِْ ُ
ِاخرتاع املعاين األبكار، وافرتاع بنات األفكارِاألجواد يف  َِ َِ ِ ِ. 

 

 ِائرين عىل منهاجَّ أن جيعلنا من أهل أصدق الكالم ، والسYُويف اخلتام أسال اهللاَ
ِ،  واملستمسكني ظاهرا وباطنا بتعاليم اإلسالمخري األنام ً ً. 
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ِ العاملني، وصىل اهللا وسلم عىل رسوله املصطفى األمني، وعىل آله ِّربُاحلمد هللا  ِِ َ َّ َّ َ
ُوصحبه أمجعني، واحرشنا اللهم يف زمرته، وأوردنا حوضه يا أرحم الرامحني، أما بعد َّ َّ َ ََّ َُ ِْ َّ: 

َعىل تيسريه ورمحته، ولطفه ومنَّته عىل أن أكرمني  بإكامل هذا U  اهللاُأشكرِّفإين  ِ َ ْ ِ ِ ِ ِ
ُالبحث وإمتامه، وأفضال ِ ُ ال جتارى، وألطافهِ عىل خلقهU  اهللاِ َ ال تبارىِ عىل عبيدهُ ُ. 

ِبالشكر َّثم أثنِّي ِرتام، واإلجالل ْواالح ُّ ِواإلعظام لوالدي الكريمني اللذين ْ َّ ِ َّ ِ
ِالرعايةوِنشئة َّحسن التبأكرماين  بية، وِّ ِالعناية و ِالرتَّ ِ)¯ ® ¬ « ª ©(   

 . ]٢٤:اإلرساء[
َّكام أتقدم بالشكر العاطر، والثناء الزاخر  َّ َ ُّ ِّلكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم ُّ َِّ َِ ُِ ِّ َّ

َّالقرى يف مكة املكرمة َّ ُ عىل ما تقدمه من جُ ُ ٍهود مشكورة، وتسهيالت مذكورة يف سبيل ِّ ٍ ٍ ٍ
ِخدمة العلم الرشعي وطلبته من خمتلف بالد املعمورة ِ ِ ِ ِِّ ِ. 

ُّوحتية من اجلنان صادقة، بشذى العرفان عابقة ألستاذنا الفاضل الشيخ الدكتور َّ ِ ِ ٌ ٌِ ِ َّ   /
ِفيصل بن  ِّمجيل الغزاويِ َّ ٍ َّ إمام املسجد احلرام، ووكيل كلية الدعو-َ ِ ِ ِة وأصول الدين ِ
 الذي أكرمني بإرشافه عىل هذا -ِارك بقسم القراءاتَ املشِليا، واألستاذُ العَّللدارسات

ِالبحث، ومل يأل جهدا يف التوجيه واإلرشاد، وغمرين بعلمه وحلمه، وفضله ونبله،  ِ ِ ِ ِ َِ َّ ً ُ
ْفجزاه اهللا عنِّي، وعن زمالئي خريا، وأكرمه بلطفه دنيا وأخرى ِ ُ ً. 

َ أهدى إيل كتابا، أو قوم ِّولكل من ََّّ َّ جوابا، أو استحسن يل صوابا؛ الدعاء والثناء يلً ُ ُّ ً ً
ِمن أعامق قلبي، ومكنون نفِيس ِ. 

ًواحلمد هللا أوال وآخرا، وباطنا وظاهرا عىل نعم ال أحيص هلا عدا وحرصا،  ٍ ً ً ًَّ ً
َّوأستغفر اهللا رسا وجهرا، وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا حممد و ِّ َّ َّ ً َعىل صحبه أمجعني  ِ. 
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 التمهيـــد
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 مـن  ً توسـعة؛ٍ أحـرفِ عىل سبعةِ الكريمِ بإنزال القرآن القراءاتِ علمُ نشأةُتقرتن
ِية،ِّرب الرب ِباألمة املحمدية ً ورمحةَّ َّ َّ. 

ُ وقد نزل القرآن الكريم  ُ ً أوال–َ  يف ِربَاورهم من قبائل العَ، ومن جٍ قريشِ بلغة-َّ
 ٍ فريـقُّف كـلِّلـُو كَإذ لـ ؛ِ وهلجاهتممِاهتَ بلغُهون يقرؤَرب أَ للعU اهللا َنِذَ، ثم أِاجلزيرة

 ِليـنيَّ والتِواهلمـز ِمن اإلمالـة -ليها َ عَأ التي نش-ِ عن هلجته َ والعدول،ِ لغتهَمنهم ترك
 .)١(َذلك َّ لشق؛-ِ وغريهِّواملد

ُّويف هذا السياق يقول اإلمام ابن قتيبة الدينوري ْ َُّ َ ُ  ):هـ٢٧٦ت (ِِّ

َّولو أن كل( ًه طفال ُ اعتيادِرى عليهَ، وما جِزول عن لغتهَأن يُأمر  ِ من هؤالءٍ فريقَّ
 ٍ بعـد رياضـةَّ إالُمكنـهُ، وال يِ فيـهُمـت املحنـةُ، وعظِعليه ذلك َّالشتد ؛ًا وكهالًوناشئ
 هلـم َ أن جيعـلِ ولطفـهِ برمحتـه فـأراد اهللاُادة؛َ وقطع للع،ٍ للسانٍ، وتذليلٍس طويلةْفللنَّ
ُّسعا يف اللَّمت  .)٢( )-ينِّ عليهم يف الدِكتيسريه - ِا يف احلركاتًفَّ، ومترصِغاتً

 :قال ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا َّأن t َ حذيفة عنَ اإلمام أمحدِيف مسندو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٢٢٧(الربهان يف علوم القرآن : انظر) ١(

 ).٤١-٤٠ص (تأويل مشكل القرآن) ٢(
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      ُ أرسـلتِّ يا جربيـل إين: فقال،اءَِر عند أحجار امل-المَّعليه الس - ُ جربيلُ لقيت(
 ،ُّاين الذي ال يقرأ كتابا قـطَيخ الفَّ والش،ِ واجلارية،المُوالغ ،ِ واملرأة،جلَّة الرَّة أميَّإىل أم
 .)١ ()ٍزل عىل سبعة أحرفَ القرآن نَّ إن:قال

َّ ثابت الصحة،اتفق احلفاظ عىل إسناده، وخرجه ٍ أحرفِسبعةَ عىل ِ اإلنزالُ وخرب ِ َِّ َّ ِّ ُ
َقد ورد عنُاألئمة يف كتبهم، و ُهو و، ُ وحكاهُ رواهَّهم إالمنْ اَ م،اَّ صحابيَنوعرشي ٍحد واَ

َما دفع اإلمام  ِ للنص عىل تواترهٍمَّ سالَ بنَ القاسمٍدبيُ عابَأَ ِّ)٢(. 
َّومعلوم أن -  ِّ يف كـلِ عـىل الكـذبُواطؤَّتُ فيهم الؤمنُ يٍ مجعُواتر توافرَّ التِوطُمن رشٌ
 َ فليس؛yِحابةَّ الصِطبقة  يفًموجودا َ  كانَ وإنُطَّذا الرشَ وهِاحلديث، ِمن طبقات ٍطبقة

  .)٣(-ِرةِّ املتأخِبقاتَّ يف الطٍبموجود
ِ هذا األثر بكل القبول،ُ العلامءَّوقد تلقى ُ ِّ ْواشتهرت َ ُ رواياته وطرقه بينهمَ   وتناقلها،ُُ

 .)٤(ٍ عن جيلً جيالُقاتِّالث
ُ يعلـمr؛ فقـد كـان ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ُ عن رسـْ واستفاضتْهرتَ ظ هذه األحرفُومجيع ِّ 
ِيصيل هب، وَه القرآنَأصحاب َّ، ويقرئ الصُ منهَ فيسمعون؛مِّ  .ًهم بعضاُحابة بعضُ
، ِ القـرآنِ بحفـظ-ارَ واألنصَن املهاجرينِ م-رامَحابة الكَّ من الصٌمجعقد اشتهرو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٣٤٤٦حديث رقم )٥/٤٠٠(اإلمام أمحد مسند ) ١(

 ، )١/١٦٣(اإلتقان : انظر) ٢(

 ).١/٩٩(مناهل العرفان : انظر) ٣(

، معـاين األحـرف الـسبعة )١٠٤-١/٩٣(، جامع البيان للداين)٧٠-١/٢١(تفسري الطربي: - مثال-انظر)٤(
، حـديث )١/١٩(، النشـر)٩١-٧٧ص(، املرشد الوجيز أليب شامة)٢٧٢-١٦٩ص(أليب الفضل الرازي
 .عبد العزيز قارئ.  داألحرف السبعة
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، ِرداءَّوأيب الـدعـب ، َ بـن كِّة، وأيبَ األربعـِكاخللفاء-ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَ زمنِ لتعليمهِصدرَّوالت
 .-ِ وغريهم،ٍسعودَ مِ، وابنٍ بن ثابتِوزيد

َ خرج مجاعة من الصحابة يف أيام أيب بكر، وعمـر إىل ما افتتح ملسو هيلع هللا ىلصَوملا مات النبي ( َّ ٌَ
ُمن األمصار؛ ليعلموا النَّاس القرآن والدين، فعلم كل واحد منهم أهل مرصه عىل مـا  ُُّ َّ ِِّّ ِ

َّ؛ فاختلفت األمصار عىل نحو ما اختلفت قراءة الـصحابة ملسو هيلع هللا ىلص أ عىل عهد النبيَكان يقر ُ ْ ُ
ُالذين علموهم، فلام كتب عثمـان  َ َّt   َاملصاحف، ووجهها إىل األمصار، ومحلهم عىل َ َ َ َّ َ ِ

َما فيها، وأمرهم برتك ما خالفها، قرأ أهل كل مرص مصحفهم الذي وجه إليهم عىل ما  ََ ِ ّ َ َْ ٍ ُّ ُ َ َ ُ
ُقرؤون قبل وصول املصحف إلـيهم ممـا يوافـق خـط املـصحف، وتركـوا مـن َكانوا ي ِ ِْ ُ ْ ُ َّْ

ِقراءهتم التي كانوا عليها مما خيالف خط املصحف، ونقل األول عن اآلخر ُ َّ َ ِ َِّ ُ ُ َ َ ِ() ١(. 
ُوقام التابعون األخيار بنقل ما أخذوه عن الصحابة األبرار؛ فانترشت احلـروف،  ِ َّ ُ ُ َّ

ُوكثرت القراءات ِ ُ. 
ِيف القرن الثاين اهلجري تصدر رجال جلمع وجوه الروايات، وضبطها، والتفرغ  و َّ َّْ ُ ِِّّ ٌ َّ

ِإلقرائها وتعليمها، ومن أولئك النَّحارير؛ القراء السبعة املشاهري، وبدأ عهـد التـدوين  َّ ُ َ َ َّ ُ َّ َ ِ ِ
 . ِّيف وقت مبكر

 ِنةُّلم الكتـاب والـسِ، وكان عُبطَّ الضَّ، وقلُسع اخلرقَّالثة، واتَّ كانت املائة الثَّفلام(
 َ، فكانِ من القراءاتُ ما رواهِْطة لضبَّ األئمُى بعضَّ؛ تصدِْرصَ من ذلك العَ ما كانَأوفر
يام ِلهـم فـَ وجع،ٍمَّاسـم بـن سـالَبيـد القُ يف كتاب أبـو عِ القراءاتَ مجعٍ معتربٍل إمامَّأو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٥٤-٥٣ص (اإلبانة عن معاين القراءات ) ١(



 

 

 ١٦ 

 .)١ ()ِبعةَّ مع هؤالء السً قارئاَ وعرشينً مخسةُأحسب
ُومل تكن قراءة األئمة السبعة قد انامزت عن غريها؛ حتى قام اإلمام أبو بكر أمحـد   ٍ ُ َ ََّ

ٍبن موسى بن جماهد ُ ْبجمع قراءهتم؛ وخصهم دون غريهم الشتهارهم، ) هـ٣٢٤ت  (ُ َ َّ ِ
ُوأمانتهم، وإمجاع النَّاس عليهم، وضمنها حروفهم كتابـه َ َّ ِ ُ، وكـان دافعـه يف )بعةَّالـس(ِ

َّفعله؛ وحاديه يف جعله؛ احلرص عىل ضبط القراءة، والتيسري عىل العامة َّ ِ ِ ِ َِ َ. 
ٌّومىض العلامء يدونون ما يصل إليهم من القراءت عن طريق التلقي واألخذ، كل  ُِ َِّ َ َ ِّ ُ

َّبحسب رحلته وطلبه، ومجعه ومهته، فكثرت بذلك التآليف، وتنوعت ال ُ َّ َ ْ ُ ِ ِ ِ َِّ ُتصانيفِ َّ. 
ِّويف القرن اخلامس اهلجري ولدت مدرسة اإلمام أيب عمرو عثامن بن سعيد الداين ٍ َِ ِ َ ُُ َ ُ ِّ ِ 

ِالقائمة عىل منهاج تنقيح األخبار، ومراجعة اآلثار؛ وضـبط ) هـ٤٤٤ت (يف األندلس ِ ِِ ِ
َاألوجه والروايات، ومن أشهر م ِا صنَّف يف علم القراءاتِِّ ِ: 

ُ مدونته الكربى َ ِ، والذي جاء يف مقدمته)َّالتيسري(َ، و كتاب)ِ البيانَجامع( َّ َّ َ: 
 ،- رمحهـم اهللا-ارَبعة باألمـصَّاء الـسَّ القـرِ مذاهبيفا ًا خمترصًف لكم كتابأصنِّ(

ن مـن َّ ويتـضم،هُ علـيكم درسـُّ وخيـف،هُم حفظـُ عليكُسهلَ وي،هُب عليكم تناولُقرَي
رين مـن ِّ عنـد املتـصدَ وثبـتَّ وصح،النيَّ عند التَ وانترشَاشتهر ما ،رقُّوايات والطِّالر
 .)٢ ()منيِّمة املتقدئاأل

ُّونظم اإلمام أبو القاسم الشاطبي ٍتيسري الداين يف المية فائقة، وألفية ) هـ٥٩٠ت (َ ٍ ٍَّ َّ ِّ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ١/٤٦(النرش ) ١(

 ).٧ص )(٢(



 

 

 ١٧ 

َرائقة، وسمها بــ َّحرز األماين ووجه التهاين (ٍ ِ ُ، وقد سار هبا الركبان، وكتب هلا القبول )ِ ُ ُّ َ
َواالنتشار، والشيوع والذيوع، وكثرت رشوح العلامء األسـالف، واألخـالف عليهـا؛  ُِ ِ ِ ُ ُُّّ

ِحتى ناهزت املائة  ِ) ١(. 
ً  و شهد علم القراءات يف القـرن التاسـع اهلجـري  نقلـة نوعيـة عـىل يـد ًَّ ِّ َُ َّ ِ ِ ِ خامتـة َ

ِّاملحققني اإلمام ابن اجلزري َ، فقام بإحلاق قـراءة أيب جعفـر، ويعقـوب، )هـ٨٣٣ت  (ِّ ٍَ ِ ِ
َّوخلف بركب القراءات السبع يف الـصحة والتـواتر، وألـف كتـاب حتبـري التيـسري يف  َّْ ِ ِ ٍَّ َّ َّ ْ

ٍالقراءات العشـر، و نظم القراءات الثالث يف قصيدة ِ َِّ َ َ ِ َّالـدرة املـضية(َوسـمها بـــ   ،ْ ُّ( ،
َّوبنى من أمهات الكتب التي تلقاها عن شيوخه يف فن الرواية واألداء مدونتـه كتـاب  ِِّ ِ ِِّ ََّّ ُ

َّ، ونظم مادته يف ألفية )َّالنرش( َّطيبة النرش(َّ ِّ.( 

ِوأضحى بذلك كل من جاء بعد ابن اجلزري عياال عليه، ومـستندا إليـه، وأقبـ ًِ ْ ُ ً ُِّّ َِ َ َل ْ
ِطالب الفن عىل  كتاباته، وعولوا عىل مؤلفاته َِّ َّ ِّ َّ. 

َواستقر عمل الناس يف أن مصادر القراءات املعتمد عليها  يف اتصال الرواية هي  ِّ َ َِّ ِ ِِّ َ ََّ َّ ِ: 
ُّم بن فريه ِاسَ لإلمام الق-ةَّ املعروفة بالشاطبي-هاينَّ ووجه الت،رز األماينِ حُمنظومة • ِ

  .ِّلداينُهو تيسري ا -َّ كام تقدم-لهاْ وأص،بعَّءات السراِاطبي يف القَّالش
َّ الدرة املضيُمنظومة • ، ِّ لإلمـام ابـن اجلـزريِممة للعـرشةَّالث املتَّ الثِة يف القراءاتُّ

ِ متأخرو أهل األداء لحَطْواص ْ  ،املنظـومتنيِ هاتني  من طريق ِ القراءاتِعىل تسميةِّ
 ).غرىُّ الصْ العرشِالقراءات(هام بــْيوأصل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـشـروحها التـى كتاب اإلمام أبو القاسم الشاطبي دراسة عن قصيدته وإشعاعها العلمي، وتعريف : انظر) ١(

 .عبد اهلادي محيتو. زادت عىل مائة رشح، د
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 ،ِّ العرش لإلمام ابن اجلزريِيف القراءات رشلها كتاب النَّْوأص، رشبة النَِّّ طيُمنظومة •
ِ تسمية القراءات مـن طريـق هـذه املنظومـة،  عىل أهل األداءلحَطْواص ِ َِ  هاِوأصـلَ
 .)١ () الكربىْ العرشِالقراءات(بــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، املنهـاج يف احلكـم عـىل القـراءات )٣٥ص(تـأمالت حـول حتريـرات العلـامء للقـراءات املتـواترة :رانظ) ١(

 ).٢٤ص(



 

 

 ١٩ 




 
 :ً لغةِ االختيارُتعريف        

َ خـري األمـرين،ُوطلـب، ِريهَيء عـىل غــَّ الـشُتفضيل ْ ِْ غـة البـن ُّاييس اللَمقـ ويف َ
 :)هـ٣٩٥ت(ٍفارس
َّاخلاء، والياء، والراء :خري(  ُ  .)١( )ُ وامليلُ العطفُ أصله:ُ

ِ  يف الداللة ُويرادفه ُاالنتقاء، واالصطفاء، : ّ َّيدل عىل التَ و،ُواالنتخابُْ  .)٢(بعيضُّ
ٍريم عىل أربعة أوجهَآن الكْيف القر) االختيار ( ُ لفظَ وقد جاء ِ: 

 : ُ، ومنه قوله تعاىلٍ وهدايةٍلْضَ فُ اختيار:لَّاألو
 .  ]٣٢:الدخان[)   { ~ � ¡ ¢ £(
 : ُ، ومنه قوله تعاىلٍر وصحبةَفَ سُ اختيار:اينَّالث

[ «  ¬ ® ̄ ° Z ]١٥٥:األعراف[ . 
 : ُومنه قوله تعاىل ،ٍ ورسالةٍةَّ نبوُ اختيار:الثَّالث

 . ]١٣:طه[)   ! " # $ %(
 : ُومنه قوله تعاىل ،ة  وخاصٍ مدحةُاختيار: ابعَّالر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٢٣٢) (١ .( 

 ).١١/٢٣٨(، تاج العروس )٤/٢٦٤( لسان العرب :للتوسع انظر)٢(



 

 

 ٢٠ 

[ ̄  ° ± ² Z ]١ (]٦٨:القصص(.
َّقال شيخ اإلسالم ابن تيمية ِ ْ  ):هــ٧٢٨ت(َ

ُواالختيار يف لغة القرآن يراد به( ِ  .)٢ ()ُ واالصطفاء،ُ واالنتقاء،فضيلَّ الت:ُ
ْطا وثيقا بمعٌ مرتبطة ارتباِ، و هيٍّ فنِّند أهل كلَ عٌ مستعملة)االختيار( ُكلمة و ً ناها ً
 .ِ وامليل،ِ واالصطفاء،ِ واالنتقاء،فضيلَّ الت:غويُّالل

َّلوم عند التعبريعن الـرأي ُ يف العِذه الكلمةَ هُوقد ذاع استعامل َّ ٍ يف مـسألة ِاجحَّالـرَ
ْ فيها اآلراء واألقْتَّتتعدد  .ُوالُ

 : فسريَّل التْ أهَ عند-ً مثال-ُ فاالختيار
 .)٣ (ِة األقوالَّ بقيِ، مع تصحيحٍ بدليلُ، وترجيحهِ يف تفسري اآليةِ األقوالِ أحدُتقديم        
  :وعند الفقهاء        

 ِدَجـيح أحـبَرت لِاعـَ يف قـدرة الفٌ داخل،ِدمَود والعُ بني الوجٍّ إىل أمر مرتددُالقصد
 .)٤( ِىل اآلخرَ عِانبنيَاجل

ِوعند أهل الكالم   َ:  
 َْس فلـي؛ يف كـذاٌهـو خمتـار: ، فقوهلمِبيل اإلكراهَال عىل س ُ اإلنسانُ يفعلهٍ فعلُّكل

 قـد ُا، واملختارً ما يراه خريُذْ أخَ االختيارَّ له اختيار؛ فإنٌ فالن:راد بقوهلمُ به ما يَريدونُي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .واريفاضل اجل. ، د االجتباء واالختيار يف القرآن الكريم:للمزيدوانظر ، )١/٤٦٦(بصائر ذوي التمييز ) ١(

 ).١/١٣٧(جامع الرسائل) ٢(

 ).٦٦ص(حسني احلريب .، د رسالة  ترجيحات اإلمام ابن جرير يف التفسري :انظر) ٣(
 ).٢/٣١٥ (املوسوعة الفقهية الكويتية :انظر) ٤(



 

 

 ٢١ 

 .)١ ( ِاعل واملفعولَ للفُيقال
ْو حمل البحُوه - ُيف عرف أهل القراءاتِ داللة االختيار اَّأم ، ُ معنـاهَأبان، فقد -ِثُّ

َعلامء األمة السابقني،  من ٌعددحواه َ فَّجىل و َّ َّ   .َ املعارصينَالباحثني  منٌمجعُدرسه وِ
 :ِ يف القراءة ِنى االختيارْاروا إىل معَ من أشِ أوائلْ فمن

ُّ اإلمام حممد بن جرير الطربي ٍ َّ  :ِبقوله) هـ٣١٠ت (ُ
ْ، وخـريتِرت بحفـظ القـرآنِمـُة أَّ األمَّولكن(  ِّ  َ تلـكِّ وحفظـه بـأي،ِ يف قراءتـهُ

ٍ حنثت يف يمنيَيِرت إذا هِمُ كام أ- شاءت،ِبعةَّ السِاألحرف ْ ٌ وهـي مـورسة،َ ر ِّ، أن تكفـُ
َّبأي الكف ُ، فلـو أمجـع مجيعٍ، أو كسوةٍعامْ، أو إطٍا بعتقِّإم: ْالث شاءتَّارات الثِّ ىل َهـا عـَ

َّ من الكفارات الثٍبواحدةكفري َّالت َّ دون حظرها التِالثَّ ِّكفري بأيَ ِّالث شاء املكفر، كانت َّ الثَ َ
ِّمصيبة حكم اهللا، مؤدية يف ذلك الواجب عليها من حق َ ً ًَ  ِأمرت بحفظة  َّ فكذلك األم ؛ - اهللاُ

ْ، وخريتِ وقراءتهِالقرآن ِّ ِ بأي األحرفِ يف قراءتهُ ٍ، فـرأت لعلـةْ شاءتِبعةَّ السِّ  ِمـن العلـل َّ
ٍوجبت عليها الثبات عىل حرفَأ َ ٍ قراءته بحرفٍ واحدْ ُ َ واحد، ورفـض القـراءة بـاألحرف َ ْ ٍ

ُالستة الباقية، ومل حتظر قراءته ْ ُِّ  .)٢()  بهذن له يف قراءتهَ بام أ عىل قارئهِ بجميع حروفهْ
 :فيهِّ الطربي ِ اإلمامُ  وكالم

ِ تأصيل ملنشأ االختيار يف القـراءة، و ْ ِاطـه بأصـل ارتبٌ ْ ِعـىل سـبعة  القـرآن ِبنـزولِ َ
 .)٣ ( يف القراءةِل االختيارْ من أهُّالطربيو، ٍحرفَأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١٦٢ص (مفردات غريب القرآن ) ١(

 ).١/٥٨(تفسري الطربي )٢(

 ).١٠٠ص( اإلبانة عن معاين القراءات : انظر)٣(



 

 

 ٢٢ 

ُّوعرف االختيار اإلمام أبو عمرو الداين ُ َ  :ِبقوله) هـ٤٤٤ت(َّ
– ِحابةَّيف من الصُِضىل من أِ إ-تعاىل –  مما أنزل اهللاٍُ حرفِّ كلَ معنى إضافةَّوأن(
 ،ِ بهً وإقراءً قراءةَ وأكثر،ُ لهَ أضبطَه كانَّ أنَِلبِن قِ م-مِ وغريه،ٍ وزيد، اهللاِِ وعبد،ٍّكأيب

ة َّ إىل أئمِ والقراءاتِ احلروفُ إضافةَ وكذلك،-َ ذلكَالغري-ِ إليهً وميال،ُ لهًومالزمة
 ِ الوجهَ بذلكَ القراءةَر اختاَ اإلمامَ وذلك،َ القارئَ ذلكَّ  أن:ُاملراد هباار، َ باألمصِالقراءة
 ،ِ فيهَدِصُ وق،ِ بهَفِرُ وع،َرِهُتْاش ىَّ حت؛ُمهِزَلَ و،ِ عليهَاومَ ود،ِريهَ عىل غُ وآثره،ِغةُّمن الل
 ،ٍ اختيارُ إضافةُ اإلضافةِذهَ، وهِاءَّ من القرِ غريهَونُ دِيف إليهِضُ أَ فلذلك؛ُ عنهَذِخُوأ

 .)١( )ٍ واجتهاد،ٍرأي و،ٍ اخرتاعُ ال إضافة؛ٍزومُ ول،ٍودوام
ِّ  اإلمام الداين ُوكالم  :فيهِ

َإيضاح لعلة نسبة القراءة إىل قارئها، واختصاصه هبـا دون غـريه، وأن كـل ذلـك  َّ ََّّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌ
ِمقيد بأصل األثر واالتباع ِّ ٌِ ِ َّ.  

ِوقد أفاد اإلمام ابن اجلزري من مفهوم االختيار عند الداين، فنقله يف نرشه  ُ ِّ ُ َِّ ِ ِ ُ)٢( . 
َّومن األئمةالسابقني ِ  الذين أوضحوا معنى االختيار يف القراءة-َ كذلك-َّ َ ُ ََ: 

ُ املفرسُّ القرطبيُاإلمام   :ِ، بقوله) هـ٦٧١ت(ِّ
َّ، وذلـك أن كـلة القـراءَّ األئمَ أولئكُاختيارات :هي املشهورة ُوهذه القراءات ( َّ 
ُو األحسن عنـدهُ ما هِ من القراءاتُ وجههَمِلَ وع،ىَوَ ر فيامَ منهم اختارٍواحد  واألوىل، ُ

، ٍ نافعُحرف: َ، فقيلِسب إليهُ ونِ بهَفِرُ، وعُعنهَواشتهر ،ِ بهَواقرأ ُورواه ،ًطريقةُفالتزمه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٣٠-١/١٢٩(مع البيانجا)١(

 ).١/٥٢:(انظره)٢(



 

 

 ٢٣ 

ُبـل سـوغه وجـوزه ؛ُوال أنكـره،  اآلخرَ منهم اختارٌ واحدْ، ومل يمنعٍ ابن كثريُوحرف َّ َّ ،
ِروي عنه اختياران  َِّالسبعة هؤالء  منٍ واحدُّوكل َ  .)١ ()ٌحيحَ صٌّ، وكلَ أو أكثر،ُ

ِّ  وكالم اإلمام القرطبي فيه ُ: 
ِ تعليل لسبب نسبة القراءة إلمام من القراء، َّ َ ِْ ِ ِ وبيـان املعـايري واألسـس التـي بنـوا ٌ ِ ُ

ِ القراء السبعةَّخصوِعليها اختيارهتم يف القراءة،  َّ  يف ِ حـروفهمِالشـتهار؛ َ دون غـريهمَّ
 .)٢( ِبالده األندلس

ِ  وما ذكره من تفـسري ملعنـى االختيـار؛ حقـه أن يـسقط عـىل مرحلـة القـراءة يف  ِ َ ُّ ُْ ُِ ٍ
ِّعرصتابعي التابعني، فقد جاء عن اإلمام نافع املدين ٍ َ َّْ َ َأنه قال) هـ١٦٩(ِ َّ: 

 ٌواحـد َّه، وما شك بـهُ أخذتِ عليه اثنانَ فام اجتمع،ابعنيَّبعني من التَ عىل سُقرأت(
َ؛ حتى ألفت هذه القراءةُتركته ُ َّ() ٣(. 

ِومن تأمل عبارة القرطبي؛ أدرك أنه أفاد من كالم الداين يف معنى االختيار ِّ ِ َّ ََ ِّ َّ. 
ِومن متأخري العلامء الذين أبانوا مصطلح االختيار يف علم القراءة   ِِ َ ُ َِّ: 

َ العالمة طاهر بن  ُ ُّعبد القادر اجلزائريَّ  : بقوله) هـ١٣٣٨ت (ِ
ِاالختيار عند القوم ( َ َ أن يعمد من كان أهال له إىل القراءات املروية؛  فيختار منها :ُ َّ ْ َِ ً ْ َ

ِماهوالراجح عنده، وجيرد من ذلك طريقا يف القراءة عىل حـدة، وقـد وقـع ذلـك مـن  ٍ ِ ً َ َ ُِّ ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٤٦(تفسري القرطبي)١(

 ).٩٩ص(منجد املقرئني : انظر)٢(

 ).٥٥-٥٤ص( اإلبانة ) ٣(



 

 

 ٢٤ 

ِالكسائي، وممن اختار من القراءات  َ ُّ كام اختار الكسائي-ِّ َ- : 
ِّأبو عبيد، وأبو حاتم، واملفضل، وأبو جعفر الطربي َ ََّ ٍَّ ٍُ() ١(. 

ِ   ويف تعريف اجلزائري لالختيار ِّ ِ: 
َّ إشارة إىل أن االختيار يف القراءة؛ البد له  ٌَ ِ األهليةِن وجودِمَّ ِ، والكفـاءة العلميـةَّ َِّ ،

ِأن يكون دائرا يف فلك املروي واملأثورو ِّ ََ ً. 
 

َ األساتذة  الباحثنيِمن تعاريفُأذكر و  :َ املعارصين ِ
َتعريف فضيلة الشيخ عبد الرازق بن إبراهيم موسى َّ َّ ِ  :ُ، حيث قال)هـ١٤٢٩ت (َ

 ةَّقارئ من األئمـ َّ كلَّلقي؛ ألنَّوالت ِ عند اإلقراءٍ دون بعضِّ املرويِ بعضُاختيار( 
 أن ِ قـدر جهـدهُ وحيـاول،يوخُّ من الشٍددَة من عَّ األحرف القرآنيُهم يأخذِالعرشة وغري

ًفصاروا جيوبون األقطار بحثا عن ،  منهمٍى عىل أكرب عددَّيتلق َ ُ  لكتـاب َابطنيَّقلة الضالنَُّ
 ،ِالبَّ من الطُ غريهَقرئُأن ي رئ إذا أراد القاَّ ولكن،ون منهمَّويتلق ،، يأخذون عنهماهللا
 ،ا آخـرً بعضُ ويرتك،ِفيقرئ به  ،ِ من مسموعاتهُو خيتارُبل ه؛ َعِمَ ما سِّه ال يقرئه بكلَّفإن
 .)٢( ) ِقرئ بهُفال ي

ِوتعريف األستاذ عبد احلليم قابة، بقوله َِ َ ْ َ: 
َهو أن يعمد القارئ إىل القراءات املروية؛ فيختار من( َّ َُ َ َّها أوجها العتبارات معينـة؛ ُ ٍ ً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢١ص(التبيان لبعض املباحث املتعلقة بالقرآن عىل طريق اإلتقان ) ١(

 ).٢٥ص( تأمالت حول حتريرات العلامء للقراءات املتواترة)٢(



 

 

 ٢٥ 

َككوهنا راجحة عنده، أو نحو ذلك، وجيرد من ذلك قراءة؛ إذا كان أهال لذلك ً َ ُِّ ً() ١(. 
ُوقد أورد الدكتور أمني بن إدريس فالتة يف أ َّ َ  : ِطروحتهَّ

َ جمموعة من تعاريف املعارصين، وقام)َّاالختيار عند القراء( َ ِ َها، ثم خـرج ِ بدراستً َّ
ُف هبتعري  :وٍ

ِانتقاء القارئ الضابط العارف باللغة طريقة خاصة به يف القـراءة منـسوبة إليـه، ( ِ ِ ِ ِ ًِ ًَّ َ َّ ُ
َمستلة من بني ماروى عن شيوخه لعلة ما ٍَ َِّ ًَّ() ٢(. 

َاألساتذة الباحثني تعاريف ِمجع وأوضِحومن أ  :-ُ فيام وقفت عليه-ِ
ِّتعريف الدكتور إبراهيم بن سعيد الدورسي، َّ َُّ  :ُّ ونصهُ

ِ مالزمة إمام معترب وجها، أو أكثر من القراءات؛ فينسب إليه عىل وجه :االختيار( ِ ِْ ُ ًَ ٍ ٍ ُ
َالشهرة واملداومة، ال عىل وجه االخرتاع والرأي واالجتهاد، ويسمى ذلك االختيار َّ ُ ِ ِ ُّ : 

ٍكله بمعنى واحد، ) ًاختيارا( ، و)ً قراءة(، و)ًحرفا( ِوأصحاب االختيـاراتُّ  ُ هـم:ُ
ًمن الصحابة، والتابعني، والقراء العرشة، ونحوهم ممن بلغـوا مرتبـة عاليـة يف النَّقـل،  ً ُ ِ َّ َّ َّ

َّوعلوم الرشيعة، واللغة ِ() ٣(. 
ِّعريف الدكتورتوفيق العبقري، وفيهوت ِ ُّ ُ:  
 عـىل ِ القراءات املأثورةِته يف وجوهَّ أهليْر من اكتملتُنظَ أن ي:عند القوم ُاالختيار(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٦٢ص(آنية  القراءات القر) ١(

، رسـالة ماجـستري، جامعـة أم القـرى، )٤٣ص(َّاالختيار عند القراء مفهومه، ومراحله، وأثره يف القراءات)٢(
 .هـ١٤٢١

 ).١٦-١٥ص(خمترص العبارات ملعجم مصطلحات القراءات )٣(



 

 

 ٢٦ 

ٌ مـذهب يف َمن ذلـك  له ُ منها، وقد خيلصٍّ من أيٍّجيح واملوازنة، دونام غضسبيل الرتَّ
 مـن ِ عن مأثورِتهَّ يف مادُرجَ، مما ال خيٍ معلومةٍقترص فيه عىل أحرفَ، وقد يِ برأسهِالقراءة

ْتقدم من أه َّ، ومروي من سلف من أئمة القراءل األداءَّ َ ِّ() ١(. 
 :ِويف اجلملة

َّ فإن كل تعاري ِف الباحثني املعارصين تؤدي الغرض يف بيان مفهـوم االختيـار يف َّ ِ ِ َ َِّ َ ِ
ِالقراءة، أما تعاريف األئمة السابقني؛ فإن مفهوم االختيار كان مرتبطا بعصـر القارئ، ِ ْ ً َِّ َ َّ َّ ََّ ُ ِ 

ِ الزمنيةِاملرحلةو ِ وهي تعاريف مستنبطة من سياق كالمهم يف كتبهم-، َّ َّيتجىل يف سو، -ٌ
ِ بإذن اهللاِ-َالقادماملبحث   .َّالتي مر هباومراحله ، ِ االختيارُوأنامط ُصور ، -ْ

َوقبل أن أخوض غامره؛ وأجيل أرساره؛ فإين أعرج عىل مسألة مهمة، وهي َّ ِِّ َ ُ ٍُ ٍ ِّ َِّ ْ: 
َّالفرق بني االختيار والرتجيِح( ِ ُ .( 

ًالرتجيح لغة ُ:  
ِمضعف العني(ح َّر رجُمصد  :ٍبن فارسِيف مقاييس اللغة الو ،)َّ

ُالراء، واجليم، واحلاء( ُُ  ،ُءَّ اليشَحَجَ ر:يقال ، ٍ وزيادةٍ عىل رزانةُّ يدلٌ واحدٌ أصل:َّ
 .)٢ ()َ إذا مالُ امليزانَحَورج ، َنَزَ إذا ر؛ٌو راجحُوه

ًواصطالحا ْ : 
  ِيلنيلَّ الدِ يف أحدٍوحُ وضِزيادة: َّوعرب بعضهم بـ، ٍعتربُ مٍ بوجهِْنيَليلَّ الدِ أحدُتقوية(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٥٣ص(َّمقدمة حتقيق رشح الفريدة احلمصية يف رشح القصيدة احلرصية )١(
)٢/٤٠٦) (٢.( 



 

 

 ٢٧ 

ِلنيِابَ املتقِ أحدِو تغليبَ أ،ِنيَضِد املتعارَ ألحِقويةَّالت: ُوبعضهم بـ  ْ() ١(. 
جيح؛ يتجىل ماييل ِ الفكرِاملْ النَّظر، وإعِوبإمعان َّيف تعريفات االختيار والرتَّ ِ ِ ِ: 

جيح أعم من االختيار، ، اًمومُ وعاً بينهام خصوصَّ أن/١ ِ فالرتَّ ْ ُّ ، ٌيح ترجٍ اختيارُّفكلُ
 .)٢ (ً اختياراٍ ترجيحُّوليس كل

جيح تقوية ألحد الطرفني؛ إلظهار األقوى منهام، فيؤخذ به، ويطرح /٢ َأن الرتَّ ََّ َ َّ ٌ َِّ ِ ِِ ِ
ِاآلخر، وأما االختيار فإنه ميل إىل املختار، وتصدير له؛ من غري اطراح لآلخر ٍ ِّ ِ ُ ٌ ُ َّ ُِ ْ ٌ َّ)٣(. 

َّت يف البحث عىل عدم التوقد رس          ِ ِ َّمييز بني اللفظني عند اإلطالق، وعىل نية ُ ِ َ ِ ِ
ْترادفهام يف املعنى، ِفالفرق يف الداللة عىل الوجه املختار يف أن ِ ِ ِّ  ِ بلفظًواقعا َيكون َ

  .ِتحسانْ أو االس،ِتيارْ أو االخ،ِصحيحَّ أو الت،ِجيحالرتَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٧٠ص( يف عىل مهامت التعاريف توقال)١(
 ).٩٣ص(الكليات : انظر)٢(
 ).١٤٧ص(ِمنهج اإلمام الطربي يف القراءات وضوابط اختيارها يف تفسريه : انظر)٣(



 

 

 ٢٨ 


ُ       مرت ظاهرة ٍ بمراحل زمنية، واختـذت يف مرحلـة عـدة صـور ِ يف القراءةِاالختيار َّ َّ ٍ َّ َّ

َوأنامط، ويمكن من خالل االستقراء تقسيم تلك املراحل إىل ما ييل ُ ِْ ِ ُ ٍ: 
•  

ِ الرشيفِّ يف العهد النبويُاالختيار ُيرتبط ِلكتاب بنزول اَّ َ ،  أحرفِعىل سبعة ِ املنيفِ
ِعىل خلقه، ورمحة هبم، فلم جيعل عليهم حرجا والضيقا؛ ألن لغـات I من اهللاًتوسعة َ َّ ًً ْ

ُمن أنزل عليهم القرآن كانت خمتلفة، وهلجاهتم متباينة، ولسان كل صاحب لغة ال يقدر  ٍ ِّ ُ ً ًِ ُ
ٍعىل التحول إىل غريها؛ إال بعد كلفة وعناء، ومشقة وجهاد ً ٍ ُ َ َّ َ ِّ. 

َابن قتيبة ُاإلمام ُيقولِويف إيضاح هذا املعنى  ُ : 
َ أن أمره بأن يقرئ كل قوم بلغتهم، وما جرت عليـه عـادهتم، :ِيسريهَ من تَفكان( ْ ٍ َّ ُ

ُفاهلــذيل يقــرأ  ُّ) : ( ُيريــد[ ¢  £ Z  ،ُ؛ ألنــه هكــذا يلفــظ هبــا ويــستعملها ِ ْ ُ َّ
ُواألسدي يقرأ ُّ) :( و ،)( ،)(و ، )( والتميمـي ،ُّ

ُوالقريش ال هيمز، واآلخرهيمز،  ِّ الـضم ِاممْبإش a b c  Z  ،[ Â Ã Z ]: ُ يقرأُّ
  ª «  ¬ Z © ]، وِمَّم الكرس مع الضْبإشام B C D E Z ]، وِمع الكرس

ٍبإشامم الضم مع اإلدغام، وهذا ماال يطوع به كل لسان ُّ ُ ِّ() ١(.  
 :)هـ٦٦٥ت(ُّاملقديس َة شامِ الوجيز أليبرشدامليف وجاء 
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  ).٤٢ص (تأويل مشكل القرآن ) ١(



 

 

 ٢٩ 

ٍ بلغـة قـريشَالقـرآن أنـزل -تعـاىل – ْ أن يكـون اهللاَ من ذلـكُواضح ال(  ومـن ،ِ
َ، ثم أباح للعِربَاورهم من فصحاء العَج ْرب املخاطبني به املنـزل علـيهمَّ ُوه ؤ أن يقـرَّ
َاهتم التي جرت عَبلغ ِّ يكلـف ، وملِرابْ واإلعِتالفهم يف األلفاظْامهلا عىل اخْادهتم باستعْ

َ من لغة إىل غَبعضهم االنتقال َّ وألن العريبَّشقة ذلك عليهم،ريها؛ ملٍ ُ إذا فارق لغته التي َّ
َ عليه احلمية من ذُخلْدَ عليها يَِعبُط َ، فتأخذه العزة، فجعلهم يَِكلَّ َونه عىل عؤقرَّ اداهتم، ُ
ُّال يكلفهــم مــا يــشق علــيهم،َّلــئ ؛Uَهم، ولغــاهتم منَّــا منــه ِبــاعِوط دوا عــن ُ فيتباعــَّ

 . )١()اإلذعان
ِوخرب األحرف السبعة ثابت الصحة والنَّقل َّ ُ َّ َّ يف املدونات َوردقد ، و)٢(-َّ كام تقدم-ُ

ِاحلديثية، وكتب  ٍ بعدة روايات وألفاظِ األصيلةِالقراءاتِعلم َّ ٍ َّ. 
ُاحلديث املخرج :من ذلك َّ ُوغريه، وفيه يقول عمرِحيح َّصال يف ُ ُ ِ t: 

ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول اهللا ِ يف حيـاةِ الفرقـانَ سـورةُ يقرأٍ حزامِ بنِ حكيمَ بنَام هشُسمعت(
ْ مل يقرئٍ كثريةٍ عىل حروفُو يقرأُ فإذا ه،ِ لقراءتهُفاستمعت  ُّ؛ فكـدتملسو هيلع هللا ىلص اهللا ُنيها رسـولُ
ِ فلببته بردائهم،َّت حتى سلَّ فتصرب،الةَّ يف الصُأساوره ُ ْ َُّ َ  : ُ فقلت،َ

: ُ؛ فقلـتملسو هيلع هللا ىلص؟ قال أقرأنيهـا رسـول اهللا ُ تقرأَكُتْورة التي سمعُّذه السَمن أقرأك ه
 ِ إىل رسولُ به أقودهُفانطلقت ،ُ أقرأنيها عىل غري ما قرأتْقدملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا َّ فإن،ُكذبت
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 ).٩٥ص: (انظره) ١(

 ).١٤ ص(البحث: انظر) ٢(



 

 

 ٣٠ 

 فقـال ،قرئنيهـاُىل حـروف مل تَورة الفرقـان عـُ بسُ هذا يقرأُ سمعتِّ إين:فقلت، ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
ول ُ فقـال رسـ،ُه يقرأُ التي سمعتَلقراءة عليه اَ فقرأ،ُهشام يا اقرأ،هْأرسل: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 ول اهللاُِ التي أقرأين فقال رسَ القراءةُ فقرأت،ُ اقرأ يا عمر: قالَّ ثم،ْنزلتُكذلك أ: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
  .)١ () منهَّوا ما تيرساقرؤَ ف،ٍ أحرفِنزل عىل سبعةُ هذا القرآن أَّ إن،نزلتُ أَكذلك: ملسو هيلع هللا ىلص

ُوقد فرس احلافظ َّ الذي وقع بني الصحابيني ِاخلالفَّماهية )هـ٨٥٢ت (رِجَ ابن حَّ َّ َ
ِالكريمني بقوله ِ :  

ِوكان سبب اختالف قراءهتام( ُ َ:  
ل فيهـا زَسمع مـا نـَمل يـَّ، ثـم ًقـديامملسو هيلع هللا ىلص ورة من رسول اهللا ُّ هذه السَظِفَ حَ عمرَّأن
 َ فنشأ؛اًل أخريَزَ عىل ما نُأقرأه  ملسو هيلع هللا ىلص النبي َ فكان، الفتحِةَسلمُا من مً هشامَّوألن، ٍبخالف
َ سمع حديثه مل يكن َّ عىل أنٌ لإلنكار حممولةَ عمرُ، ومبادرةَهام من ذلكُاختالف َ ِ َ : 
ٍأنزل القرآن عىل سبعة أحرف( ِ  .ِعةْ يف هذه الوقَّ إال)ُ

   مـع ٍ بـن كعـبِّ مع هشام، منها أليبَ لعمرَ ما وقعُحابة نظريَّ من الصٍ جلامعةَووقع
َقيس موىل عمرو بن العاص يب َ عن أُ أمحدُ، ومنها ما أخرجهِورة النَّحلُ يف سٍسعودَمِابن  ْ َِ َ َ ٍ

 :َعن عمرو 
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، ٧٥٥٠:، حـديث رقـم)١٩/١٠ () B A @ ? > =C ( :، بـاب قـول اهللا تعـاىلصحيح البخاري) ١(
ّســامي الــصبة . ، اإليــضاح يف القــراءات لألنــدرايب، حتقيــق د)٣٩ص ( تأويــل مــشكل القــرآن   :وانظــر

)١/٢٧٢.( 



 

 

 ٣١ 

 ِّلـك للنبـيَا، فـذكرا ذَا وكـذَام هي كـذَّ إن:ٌ، فقال له عمروِ من القرآنً آيةَ قرأً رجالَّأن (
rاروا ُ فـال متـم،ُم أصـبتُ ذلـك قـرأتُّ فأي،ٍبعة أحرفَنزل عىل سُذا القرآن أَ هَّإن: الفق
  .)١()فيه

ِ عند القايض أيبَجاءو َ  :ارَاالنتصِيف كتاب ) هـ٤٠٣ت(َّ بكر الباقالينَ
َ القرآن منـزل عـىل سـَّبأنrُوايات الوارد عنه ِّا الرَّفأم( ٌ ٍبعة أحـرفَ  ٌا كثـريةَّ فإهنـ؛ِ
ِ مشهورة عند أهل العلم والنَّقلٌمتظاهرة َ ُ أكثر يشء روي عـن النبـي َيِ، وهٌ ٍُr ،هـا ُّوكل

ٌ وطرقهـا متوافيـة،ِ ألفاظهاِمع اختالف ِ لـذلك وصـول العلـم ُنـى ، فيجـبْ عـىل املعِ ُ
َّبمتضم ُ وتشعبت ط،هاُ وإن اختلفت ألفاظنها؛َ  .)٢ ()رقهاَّ

ُومل تقع اإلباحة يف   :rقولهِ
َّفاقرءوا ما تيرسمنه ( ِبالتشهي والرأي؛ بأن يبدل كل واحد من الصحابة)ُ ٍَّ ُُّ َ َّ َّ y َاللفظ َّ

َ، ولو كان األمر مطلـق rامع من النبي َّ السمدة يف ذلكُالع ؛ بلِ نفسهِتلقاءِبمرادفه من  ُ َ
ُالعنان؛ لذهب إعجاز القرآن َ َ) ٣(.   

ُ اجتهد العلامء النَّحاريروقد ِ يف بيـان املـراد بـاألحرف الـسبعة-ً وخلفـاً سلفا-َ َِّ ْ ،
ً حتى نازهت األربعني قوال؛ُاألقاويل َّ، وتشعبتُ اآلراءُوكثرت يف تفسريها َ َّ) ٤(.   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٩/٢٦(فتح الباري )١(
 ).١/٣٥٥: (انظره) ٢(

 ).١٧٠/ ١(، اإلتقان )١/٤٧(تفسري القرطبي:انظر)٣(
، عمـدة )٢٢٧-١/٢١٣(، الربهـان )٥٨-٣٧ص(ات الـسبب املوجـب الخـتالف القـراء: - مثال-انظر)٤(

 .، وغريها)٢٦٣ص( القارئني واملقرئني 
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ُواشتهر مجع من الصحابة بحفظ القرآن وإقرائـه، ووجـه رسـول َّ َّ ٌِ ِ ُr بعـضهم إىل َ
ِّاس القرآن، ويفقهوهم يف الدِّليعلموا النَّالبلدان؛  ِّ  َ وابن،ٍمريُ عَ بنَعبْعث مصَ بْ فقدين،ُ

 الفـتح َدْة بعَّ بمكٍلْ جبَ معاذ بنَ وأرصد،ِ لتعليم القرآنِل اهلجرةْ قبِ إىل املدينةٍ مكتومِّأم
 .  )١ (َاسمها النََّّ فيعل،ُ ألفاظهَ ليسمع؛ٍّ عىل أيبَأن يقرأ بr رسولهU ، وأمر اهللاِلإلقراء

 أبو ُ اإلمامَّجالها rسولَّأيام الريف ِ احلروف ِ اختيارِّدم اتساع دائرةَواحلكمة يف ع
ُّالفضل الرازي  :ِ بقوله)هـ٤٥٤ت(َّ

َّفهال اختريت احلروف عىل  ما نجده عن التابعني ومن بعدهم يف عهـد : فإن قيل( َُ ِ ُ َّ
 :ٍ يفعلوا ذلك خلاللَّ إنام مل:فاجلواب؟ rرسول اهللا

َ ألهنم مل يعلموا بتكملة التنزيل، وال تتمة األحرف السبعة، فيختار منها:إحداها َّ َّ َِّ َّ. 
ً ألهنم مل يكونوا مما يأمنون حينئذ من تغايرها نسخا، فلو اختاروا حرفا يف :والثانية ًَ ُ ٍ ُ

ِمبلغ التنزيل؛ للزم الرجوع أن لو نسخ منها يشء فيام نس ُِ ُ ٌَّ َُّ  .َخ منهاِ
ُ ألن الواحد منْهم مل يكن خيتار حرفا عىل ما سمعه من رسول اهللا:والثالثة ُُ ً ََّr وقد ،

ْأضيف إليهم بعض احلروف هلذا املعنى ِ َ ُ. 
َ ألنه مل يكن يف الواحد منهم من االتساع يف اختالف احلروف، كيام حيتاج :والرابعة ِ ِِّ َُّ

َأن خيتار منها شيئا عىل يشء، ولوكان ْ ٍ َ ً َّ هلم من االتساع فيها كام جاء من بعدهم، واتـسع َ َِّ ِ ُ
ُفيها؛ حلصوهلا له من قبل مجاعتهم؛ ملا ترافعوا فيها إىل رسول اهللا  َ ِ َ ِ ِ ُ ُr وملا أنكر بعضهم ،َ

ٍقراءة بعض َ. 
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 ).٩/٢٦(فتح الباري : انظر)١(
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َ أن الواحد منهم ربام مل يكن يعرف مجيع النَّاسخ واملنسوخ، فيختار جتنُّبا :واخلامسة ُ َّ َّ
ِذ باملنسوخِّمن االختا ُ ِ. 
ْأن القوم سبقوا اللحن والعجمة، فلم حيتاجوا مع ذلك إىل االختيـار، : ادسةَّوالس ُ َّ َ َّ

َوهذا مما ينكشف بمن اختار من بعدهم ُ  ()١(  . 
ِخرج مجاعة من الصحابة يف أيام أيب بكر، وعمر إىل ما افتتح من rوملا مات النبي ُ َ َ َّ َّ ٌ

ِّاألمصار؛ليعلموا النَّاس القر ِآن والدين، فعلم كل واحد منهم أهل مرصه عىل ما كـان ُ ٍ ُّ َّ ِّ
ِ ؛ فاختلفت قراءة أهل األمـصار عـىل نحـو مـا اختلفـت قـراءة rُيقرأ عىل عهد النبي َ ُ

َّالصحابة الذين علموهم َّ) ٢(. 
ُّويوضح  اإلمام األنداريب ُُ ِماهية االختالف يف القراءة بني) هـ٤٧٠ت(ِّ ِ َ َّ الـصحابة َّ

ُيف العهد النبوي؛ فيقـول ِّ: 
ِواعلــم أن االخــتالف بــني القــراء يف قــراءة القــرآن كــان عــىل عهــد رســول ( ُ َّ ِْ ْ َ َ ِ ِ َ َّ
ِنوعنيrاهللا َ: 

َ اختالف يف رسوم اخلطوط، و إبدال كلمة مكان أخرى بمعنى صاحبتها، :لَّاألو  َ ٍُ ُِ ُ ٌ
: tِف ابن مسعودُ، وهو يف مصح Z   ? < ]: -َّ عز وعال-نحو قوله 

)(ونحو قوله ، :[ * + , - Z ِويف بعض القراءات ِ ):( ،
ٌ، مع أشياء هلذا كثرية) َ:( ويف بعضها C BZ ] : ونحو قوله ٍ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٣١ص(معاين األحرف السبعة  ) ١(
  ).١٩٣ص( مجيلة أرباب املراصد )٢(



 

 

 ٣٤ 

ِ اختالف يف مسموع احلرف، وحركات بنائها باتفاق اخلطوط، نحو قوله:اينَّالث ِ ُِ ِّ َ ٌ : 


 َوما أشبه ذلك َ. 
وعني، ويقـرؤون غـريهم هبـام يف أمـصار yَّ وكانت الصحابة َ يقرؤون هبذين النـَّ ُ َُ َ ِ

ُاملسلمني عىل سبيل ما أقرأهم رسول اهللا َ َrعـثامنَ من عهـده إىل زمـن t ؛ فانتـشـرت
ُاحلروف، وكثرت القراءات ُ ُ ()١(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٢٩-١/٣٢٨(اإليضاح )١(



 

 

 ٣٥ 

• t 
ِّ أن أبا بكر الصدٌمعلوم  َ أن يـذهبَخـشيةَ القـرآن، وذلـك َ من مجعُأولهو  tيقَّ

وقد  ،دةِّالرل ْروب أهُ يف حyر قتىل الصحابةُ حني كثَّ احلفاظ،ِحابةَّالقرآن بذهاب الص
ِّالكريم يف عهد الصديق  ع القرآن ُمج  ِعـىل لغـةل هبـا َ التي نـزِ ووجوههِبجميع حروفهَ

 . قريش وغريها
ُ وتفرق الصحابة األبرار  ََّّy يف زمـن العمـرين ِ َِ َُ ِ يف األمـصار، - ريض اهللا عنهـا–َ َ

ُيقرئون القرآن ويعلمونه للنَّاس؛ فانترشت أوجه القراءات واحلـروف، وكثـر احلفظـة  ُ ِ ُ ُِ ِّ ْ
 .ةوالنَّقل

ِ ومع اتساع رقعة أرض اإلسالم، وتنوع العرقيات من األنام؛ وقع يف خالفـة ذي  َِ َّ ُِّ َ ِّ
ً خطب جلل، كان من آثاره أن أخذت ظـاهرة االختيـار يف القـراءة مـسارا tالنَّورين ِ ِِ ُ ْ َ ٌ ٌ
 .َآخر

 :َذلك احلدث يف قوله ِّ اإلمام ابن اجلزريَقد أوجزو 
 t  بن اليامنُحذيفة حرض t عثامن ِ يف خالفةِجرة من اهلَ يف نحو ثالثنيَوملا كان(
 قراءيت :م لآلخرُ ويقول أحده،ون يف القرآنَاس خيتلف فرأى النَّ؛َة وأذربيجانَّأرميني َفتح
ل أن ْة قبـَّ هـذه األمـْ أدرك: وقـال، عىل عـثامنَمِدَ وق، ذلكُ فأفزعه،قراءتك  منُّأصح

ــِ اليهــودَخيتلفــوا اخــتالف ــا ْ أنَةـ إىل حفــصُ عــثامنَ فأرســل؛صارى والنَّ  أرســيل إلين
 َ اهللا بـنَ وعبـد،ٍ ثابـتَ بنَ زيدَ فأمر،ِها إليهْ فأرسلت؛َها إليكُّها ثم نردُ ننسخ؛ِحفُّبالص
وها يف ُينـسخ أنy بـن هـشام ِ احلـارثَ بـنِمحنَّ الـرَ وعبد،العاصَبن  َعيدَ وس،بريُّالز
 ام نـزلَّ فـإن؛ بلـسان قـريشُفـاكتبوه ،ٍ يف يشءٌم أنتم وزيدُ إذا اختلفت: وقال،احفَاملص



 

 

 ٣٦ 

 إىل ٍ ومـصحف،ِةْ إىل البـرصٍه بمـصحفَّ فوجـٍ،ة مـصاحفَّ منها عـدَ فكتب،اهنمَبلس
الـذي  اً مـصحفِ وأمـسك لنفـسه،ِ باملدينةً، وترك مصحفاامَّالش  إىلٍومصحف ،ِوفةُالك
 إىل ٍحف وبمـص،ِ إىل الـيمنٍ وبمـصحف،َةَّ إىل مكٍه بمصحفَّ ووج،)ُاإلمام( : لهُيقال
 .ِرينْالبح

 مـا ِ وتـرك،احفَنته هـذه املـصَّ عىل مـا تـضمِ من اخلطأُة املعصومةَّوأمجعت األم
 ومل ، علـيهمً فيه توسـعةً؛ مما كان مأذونا كلمة بأخرىِ وإبدال، ونقصٍخالفها من زيادة

 ِقطمجيعها من النَّ دت هذه املصاحف ِّرُ وج،ِه من القرآنَّ أنًمستفيضاً عندهم ثبوتا ْثبتَي
 عـىل ُ كـان االعـتامدْإذ؛ rه عـن النبـي ُ وثبت تالوت،ُ نقلهَّها ما صحَلِ ليحتم؛كلَّوالش
  :ِ بقولهr من مجلة األحرف التي أشار إليها َ وكان،ِّد اخلطِّ ال عىل جمر،ِاحلفظ
 عليـه َّ الذي استقرِفظَّ عىل اللُتبت املصاحفُ فك،) ٍ أحرفِعةْبَ عىل سُنزل القرآنُأ(
– ِة الـسلفَّ مـن أئمـٍري واحـدَح بـه غـَّكام رص، r عن رسول اهللا ِ األخريةِرضةَيف الع
 :t قال عيل بن أيب طالب ،-ِّ وعامر الشعبي،ِّلامينَّ السَبيدةُ وع،َد بن سريينَّكمحم
 بام يف ٍ أهل مرصُّ كلَوقرأ، )َ كام فعلُ لفعلت؛ عثامنِّيلُ ما وِاحفَيت يف املصِّلُولو ( 

 قـاموا َّثـم، r رسـول اهللا ِّوه مـن يفَّحابة الذين تلقـَّ عن الصِوا ما فيهَّ وتلق،مصحفهم
 .)١ ()rوه عن النبي َّالذين تلق ِحابةَّقام الصَبذلك م

 ِّ مـع كـلَ بعـثْبـل َ إىل األمـصار؛احفَال املـصَ بإرسt ُنا عثامنُدِّ سيِومل يكتف
َّ واحدا من الصٍمصحف ُ إليهم املصحفَلِرسُقرئ من أُ ي،ِحابةً  ُ ما كانت قراءةً وغالبا،ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/١٤(النرش ) ١(



 

 

 ٣٧ 

ْ ما كتب به املصحفُ توافقِّحايبَّهذا الص ِ  َ، وبعثِّاملدينمع  َقرئُ ثابت أن يَ بنَمر زيدَ، فأُ
لمي ُّمحن السَّد الرْ، وأبا عبِّاميَّهاب مع الشِ بن شَ، واملغريةِّائب مع املكيَّعبد اهللا بن الس

َّواية التي تنص عـىل أنِّ الرُحِّ وهذا يرج،ِّيْالبرصيس مع َد القْ بن عبَامر  ، وِّمع الكويف ُّ 
 .)١( ً ال سبعة،ًسخ كانت مخسةالنُّ

َاحلكمة من نسخ عدة مصاحفو ِ َّ ْ ُ: 
َ هي  ُليه، وإيصاله ُ، واالستناد إِ عليهُ اإلمجاعَ ما وقعُإنفاذِ  ،َار املسلمنيَ أقطَّ بقيةإىلِ

ِ بينهم، واإلمجاع حجة، وأصل من أصول الرشعُشهارهإو َّ ِ ُ َّ ٌ ٌُ ٌ)٢(. 
ِقال اإلمام الداين يف اجلامع ِّ ُ: 

 تلـك َحابة قـد أثبتـوا مجيـعَّ من مجيع الصِن باحلرضةَوم، t عثامنَ املؤمننيُأمري(
اس فيهـا كـام وا النََّّ وخري،اِواهبَ وأعلموا بص،تهاَّ وأخربوا بصح،احفَ يف املصِاألحرف
 اهللا ِ عبـدَ بن كعب، وحـرفٍّ أيبَن هذه األحرف حرفِ مَّ، وأنrنع رسول اهللا َ صَكان
رحوا َام طَّ إن: واجلامعة،-رمحه اهللا تعاىل - عثامن َّ زيد بن ثابت، وأنَ، وحرفٍسعودَبن م
 َنقـل r عـن الرسـول ٌ بـل منقولـة؛ٍتـة وال ثاب،ٍ غـري معروفـةٍ باطلةٍ وقراءات،اًحروف

 .)٣ () هباٍ وقراءات،ٍ قرآنُ التي ال جيوز إثباتِاألحاديث
ِّيف منجد املقرئني البن اجلزريَ  وجاء  َ: 

 عـن النبـي َّ، وما صحِ األخريةِ والعرضة،ٍة قريشَ لغِ عىل لفظَ املصاحفاُوفكتب( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦٩ص(الوسيلة إىل كشف العقيلة  : انظر)١(
ِالسبب املوجب الختالف القراءات وكثرة الطرق والروايات : نظرا)٢(  ).٤٦-٤٥ص(ِ
)١/١٢٩) (٣.( 



 

 

 ٣٨ 

rٍذوذ واآلحـاد مـن زيـادةُّلـش بطريـق اَ ممـا كـانَبل ذلكَدون ما كان ق ،َ واستفاض، 
قط  عـن الـنََّاحفَدوا املـصَّ، وجـرَ ذلـكِ وغـري،ٍ وتـأخري،ٍ وتقـديم،ٍ وإبدال،ٍونقصان
 ،ِغـامْ واإلد،فخيمَّ والت،ِبعة كاإلمالةَّ السِرفْي من األحِقَ ما بًورةُ صَ لتحتمل؛كلَّوالش
 ،ٍ قـريشِ لغـةَ غـري؛بعةَّاألحـرف الـسو يف ُهـ ممـا َ ذلـكِضـدادَ وأ،ِ واحلركات،زْواهلم
و ُ هْ إذ؛ُريةَِخ األُ العرضةُا حتتملهَّها ممِدادْ من أضَذلكُ، وغريِثنيةَّ والت،ِ واجلمع،يبَوكالغ
َهوا هبَّ ويف غريها، ووج،ٍ قريشِ يف لغةٌموجود  .)١( )عليها اس النََّار فأمجعَا إىل األمصِ

ٍاختلف يف مسألةو ِ ُ  : ، وهيْ
ْ السبعة؛ أمِاألحرفِمجيع ٌمل عىل ُّ العثامين مشتُهل املصحف     ال؟َّ

 :عىل قولني
َّحف الصديقيُّليها كالصَ عٌ مشتملةَّ أهنا:لَّاألو   ،ِ مـن الفقهـاءٍ مجاعـةُقـول ُهو، وةِّ
 .َمنيِّ واملتكل،اءَّوالقر
لف َّ مـن الـسِلـامءُ مجاهري العولُو قُ، وهُسمَّالرُ عىل ما احتمله ٌمشتملةَّ أهنا :الثاين 

 .ِواخللف
 يف ُّا يتـضادً خالفـ؛اًها بعضُبعة ال خيالف بعضَّ األحرف السَّ عىل أنَفقونَّم متُوه 

 .)٢ (-اًها بعضُ بعضُق اآلياتِّكام تصد-ا ًها بعضُق بعضِّ يصدْ بل؛ُاملعنى ويتناقض
 َ والذين،ِ يف البالدyحابة َّق الصُّ تفرَ بعدُ تنشطِ يف القراءةِتيارْ االخُظاهرةْبدأت و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٩٦ -٩٥ص ) ( ١(
 ).٤/٤١٤ (جمموع الفتاوى )٢(



 

 

 ٣٩ 

 ومنهم من ،ٍ واحدٍ عنه بحرفَ القرآنَ فمنهم من أخذ؛rهم عن رسول اهللاُلف أخذتْاخ
 .)١( ابعني عنهمَّ التُ أخذَ ذلكِ بسببَفاختلف؛ َ ومنهم من زاد،ِ عنه بحرفنيُأخذه

َّفممن كان باملدينة ، rِّ النبيوه عنَّحابة الذين تلقَّ مقام الصَوا بذلكُ قامَّثم(  ُ ابن:ِ
 بـن ُيـسار، ومعـاذ  بنُ وعطاء،ُوسليامن ،ِ بن عبد العزيزُ، وعمرٌ، وساملُب، وعروةِّاملسي

 شـهاب ُوابـن ،ِرمـز األعـرجُ بـن هِمحنَّ، وعبد الر- القارئِ بمعاذُ املعروف-ِاحلارث
، ُمـري، وعطـاءُ بـن عُ عبيـد:وبمكـة  ،َ بـن أسـلمُ، وزيـدٍسلم بن جنـدبُ هري، وُّالز

ــنوا، ُ، وعكرمــةُ، وجماهــدُوطــاووس ــة ،َليكــةُيب م أُب ، ُ، واألســودُ علقمــة:وبالكوف
م، ثيـَبيـع بـن خَّ، والرٍ بـن قـيسُحبيـل، واحلـارثَ وعمرو بن رش،ُ، وعبيدةٌومرسوق

، وأبـو َ بن نضيلةُ بن حبيش، وعبيدُّرِ، وزُّلميُّمحن السَّ، وأبو عبد الرَوعمرو بن ميمون
 :رةـوبالبص ،ُّ، والشعبيُّخعي النَُّعيد بن جبري، وإبراهيمَمرو بن جرير، وسَ ابن عَزرعة
، َعمـرَيـى بـن يْ، وحيٍاصـمَ بـن عُرـ، ونـصٍ، وأبو رجاءِ، وأبو العاليةٍ بن عبد قيسُعامر
اب َهِيب شـَ بن أُ املغرية:وبالشام، ُ، وقتادةَ، وابن سريينُ بن زيد، واحلسنُ، وجابرُومعاذ

احب أيب َصـ - ٍسـعدليـد بـن ُ وخ،- يف القـراءةَ بن عفـانَ عثامنُصاحب - ُّاملخزومي
 .)٢()-ِرداءَّالد

 عـن ًا كثـريةًقـد تـضاعف أضـعافابعني، وتـابعيهم َّالتْاء يف عرصَّ القرُ عددَوكان
، وقد ِليم القراءةْ يف تعًنةَّ معيًريقةَتمدوا طْم أن يعُ، وكان عليهِحابةَّ الصْعددهم يف عرص

موع ما ْوهنا من جمُ التي خيتارِ وجوه القراءةِ بأخذِ يف القراءةِ االختيارُسمحت هلم ظاهرة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٢٨٥(مناهل العرفان : انظر) ١(
 ).١٥-١/١٤(النرش ) ٢(



 

 

 ٤٠ 

ح َّ وما يـرتج،مِائدة يف جمتامعاهتَّ والعادات اللغوية السُناسبَتيوخهم بام يُأخذوه عن ش
 .)١( منهاْلدهيم
َّبرز بعد التابعني عدد من القراء ْقد و ٌ َّ َ ُيف كل مرص، اشتهرت قراءهتم، وَ ْ ٍ  النَّاس َأخذِّ

ِعنهم، ويف مقدم هؤالء ِ ُلسبعةَّ القراء اَّ ُ األجالءَّ ِ : 
ُّنافع، وابن كثري ، وعاصم، ومحزة ، والكسائي، وأبو عمرو البرصي ، وابن عـامر  ُ ٌُّ ٌُ

ِالشامي،  واندثرت نسبة القراءة ُ ْ ِ إىل الصحابةُّ َّ. 
ٍ ويف ذلك يقول اإلمام مكي بن أيب طالب ُّ ُ ُ  ):هـ٤٣٧ت(َ

ُونقل ذلك اآلخر عن(  ِ َ َ األول يف كل مرص؛ فاختلف النَّقل لذلك، حتـى وصـل َ َِّ ََّّ َ َ ٍ
ْالنَّقل إىل هؤالء األئمة السبعة عىل ذلك؛ فاختلفوا فيام نقلوا عىل حسب اختالف أهـل  َِ ِْ َّ ََّ ُ َ َ

ِاألمصار، مل خيرج واحد منهم عن خط املصحف  ِّ ٌ ٌ ، كام مل خيرج واحـد مـن - فيام نقل-ِ ْ
ِّأهل األمصار عن خط امل ِصحف الذي وجه إليهم، فلهذه العلة اختلفت روايـة القـراء َ َّ ُ َ َّ ِ ِِّ

ٍ قراءة من نقلوا عنهم لـذلك، واحتـاج كـل واحـد مـن -ً أيضا-َفيام نقلوا، واختلفت ُّ َ ْ َُ َ ُ
ٌهؤالء القراء أن يأخذ مما يقرأ و يرتك، فقد قال نافع ُ ُ َ َّ ِ: 

ِقرأت عىل سبعني من التابعني، فام اجتمع عليه ا( َ َّ َ َ  ٌ فيه واحدَّشكُثنان أخذته، وما ُ
و ُ وه القراءة، َذَ أخُ و عنه،َ عىل محزةُّ الكسائيَوقد قرأ، )َ القراءةبعت هذهَّ حتى ات؛هُتركت
ِ، و مـن قـراءة َ من قراءة محـزةَ فاختار،ِ عىل غريهَه قرأَّ ألن؛ٍ حرفِالفه يف نحو ثالثامئةُخي

 ِ يف أكثـرُو خيالفهُ، وهٍابن كثري عىل َمرو قرأَو عوكذلك أبًكثريا،  منها َ وترك،ً قراءةِغريه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٣ص(غانم قدوري. أبحاث يف علوم القرآن د) ١(



 

 

 ٤١ 

 ِريهَ غـِمـن قـراءةو، ِ مـن قراءتـهَتـارْ فاخ،ِريهَىل غـَ عـَه قـرأَّألن؛ ٍ حرفِ آالفِمن ثالثة
 .)١()ًقراءة

ُوقد أورد اإلمام أبو الفضل الرازي تساؤال لطيفا، وه ً ً َّ ُ  :وَ
َا التابعنيَعَما الذي د ْ حترير احلروف واخَِىل إَّ َ أن مل يـسبقوا إليـه عـَهـا، بعـدِتيارِ ِ  َىلُ

 ُتاروه؟ْالذي اخِالنَّحو
َثم أجاب عنه  :،  فقالَّ

ٍفإن ذلك خلالل( َ َّ: 
ِتوسعهم يف احلروف املختلفة :إحدامها  ِ َ؛ حلصول الواحد منهم عىل عامة ما كـان ُّ ِ َِّ ُ ُ

ِمنها متفرقا بني الصحابة، ومعرفتهم بشاذ ذلك، ومستعمله، ون ِ ِِّ ًَّ ِاسخه، ومنسوخه، وما ِّ ِ
ًجاء منه من طريق اآلحاد، والتواتر، وما كان منه عزيمة ورخصة ً َ ِ َّ ِ ِ َ. 

َّفلام مل يمكنهم اجلمع بني مجيع ذلك؛ اختاروا األصح، واألوضح عىل ما يـرس اهللاُ  ََّ َّ َُ ِ
 .هلم

ْ أن األلـسنة قـد مرنـت عـىل حلـَّأهنم ملـا رأوا :انيةَّوالث َ َ ْ َ َ ُساد، وسـَن الفـَّ ِ األداء؛ ِءوِ
َالختالط الع ْرب بالعجم بعد إسِ ِ ِالم العجم، وتركت العرب كثريا مـن طِ ً ُ باعهـا، عـىل ِ

َّالفصاحة، خشوا أن الواحد من الطائفتني ربـام مجـع بـني جم من َحسب ما ظهر يف الع َّ ََّ ُ َ ِ
ِحرفني خمتلفني؛ مما يتولد عند اجلمع َّ ُ بينهام اللحن الفاحشِ ُ ِ، بعد صحةَّ ِحلـرفني يف  كال اَّ

ُقني داألثر واملعنى مفَرت  .ِون متداخلنيِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥٥-٥٤ص( اإلبانة ) ١(



 

 

 ٤٢ 

َأن العلامء من التابعني ملا رأ :والثالثة َ َّ َ ًحابة متفرقة يف أيدي النـََّّ الصَوا حروفَّ ِّ ، ِاسِ
َّوقد كان فيها مناسيخ، وتفاسري، وغري ذلك؛ مل يأمنوا أن يت َ ُ ُ ُّخذ العوام بشَ َ من ذلك، ٍيءـِ

 .)١ ()، وملن بعدهمِهمَوا لذلك ألنفسُواختار
َواستمرت ظ ْ ِاهرة االختيار يف القراءة َّ َّ يف عهد تابعي التابعنيِبالنَّشاطُ َ وهي طبقة -َ ِ

ِالقراء السبعة، والعرشة؛ عدا خلف ِ َّ  . -ارَّ البزَّ
ِل من علامء األمة األسالفَّ من تأهِومن أمثلة َّ  : ِ يف هذه املرحلة يف القراءةِ لالختيارِ
  :ُّاألنداريباإلمام ُ، فقد قال عنه )هـ٢٢٤ت(َّ بن سالم ُمِاسَ القُأبو عبيد

ِكان أبو عبيد إمام املـسلمني يف زمانـه يف علـم القـراءات، و احلـديث، والفقـه، ( ِ ِ ِْ َ ُ
َوالعربية، وله يف كل نوع من ذلك كتب مصنَّفة مشهورة مرضية عند العلـامء، وكـان ذا  ٌ ٌِ َ ٌَّ َّ ََ ِّ

َين، وصدق، وورع، واتباع، قد عرف وجوه القراءات ، فاختارد ََ ِّ ٍ ً منهـا للعامـة قـراءة، ٍ َّ
ًأكثرها من األئمة أصال ًهبا يف كالم العـرب لغـةَ،وأعر َ ً ، وأصـحها يف التأويـل مـذهباِ ََّّ 

َعنده؛ من غ ْ يف يشء من ذلـك األئمـة الـذين تقـدم ذكـَري أن خيالفُ َّ ِ َّ َ ِرهم يف الكتـاب، ْ
ِع عىل ذلك الختياره كثري من العلوم يف كثري من أمصار املـسلمني مـن وقتـه إىل واجتم َِ ِ َ ََ ِ ٌ َ
 .)٢() ِوقتنَا

ُوقد أورد اإلمام الداين يف منبهته  أسامء مجع من مشاهري أهل االختيار ممن أخذوا عن      َ ِ ْ ْ ِ ٍ َ ِّ ُّ
َّتابعي التابعني  : فقالَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف يسري) ٤٣٤-٤٣٣ص( األحرف السبعة معاين) ١(
 ).١/٢٨٣(غاية النهاية: ، وانظر) ١٤٢ص (قراءات القراء املعروفني بروايات الرواة املشهورين )٢(



 

 

 ٤٣ 

ـــروف ـــار للح ـــل االختي ِوأه ُ ُ َْ ُ ْ 
ــــــام ــــــم إم ــــــة كله ُمجاع َ ِ ُّ ٌ َ 
ــل ــرف بالطوي ــذي يع ــو ال ِوه َّ ُ ُ َ ُِ 
ـــــا ـــــاره األنام ـــــرأ باختي َأق َ َ ِ ْ ِ َ َْ 
ــــوب ــــاحبه يعق ــــده ص ُوبع ْ َ ُ َ ُ ْ َِ َ 
ـــــاره ـــــرأ باختي ِكالمهـــــا أق ِْ ِ َ َْ 
ُّثـــــم عبيـــــد اهللا واجلعفـــــي ُّْ َ ُ 
ـــيل ـــالح ع ـــن ص ـــيبان واب ُّش َ َ ُ ْ ُْ َ 
ـــار مـــن احلـــروف ِكلهـــم اخت ُ َ ُّ 

ِبـــي وعـــن األســـالفعـــن النَّ ْ ِّ 
ـــه ـــارئ الفقي ـــد الق ـــن يزي ُواب َ َُ َُ 
ــو الــذي يعــرف بالقــصري ِوه َ ُ ُ َُ 
َأقـــــرأ باختيـــــاره جمـــــردا َّ ِ َ 
ِوالقاســـم اإلمـــام يف احلـــروف ُ ُِ َ 

 

ِوامليـــــز للـــــسقيم واملعـــــروف  ِْ َ ْ ََّ 
ـــــــم ـــــــدم أوهل َّمق ٌ  َّ ســـــــالمُُّ

ــــل ــــل جلي ــــل فاض ــــام ك ِإم َ ِ َ ِّ ُ َ ِ 
ــــــا ــــــدما إمام ــــــزل مق َومل ي َ ُِ َّ َ ْ َ َ َْ 

ــــم إ ِث ــــوبَّ ــــصـره أي ــــام م ُم ُّ ْ ِ ُ َ 
ــاس عـــىل إظهـــاره ِومحـــل النـَّ ْ ِ َ َ ََ َ 
ـــــسني الثقـــــة والنَّحـــــوي ُّح ُُ ِّ ُ َ 
ُّواألزرق بـــن يوســـف الكـــويف َ ُ ْ َ 
ِمـــا قـــد روى وصـــح بـــالتوقيف َّ َّْ َ َ 
ـــــاقلني أحـــــرف اخلـــــالف ِالنَّ َ 
ــــه ُعبــــد اإللــــه الفاضــــل النَّبي ُْ ِ ِ ُ 
ِقـــــدوة كـــــل عـــــامل شـــــهري ِ َ َ ِّ ُ 
ــــــودا ــــــريه جم ــــــن لغ ِّومل يك ْ َِ َ 

ـــو  ـــصنيفَأب ـــد صـــاحب الت ِعبي ٍَّ َ ُ 
 

ِاختـــار مـــن مـــذاهب األئمـــة َّ َِ 
ــــــصنيفه مــــــسطر ُوذاك يف ت َ َُّ ِ َ 
ـــزار ـــف الب ـــشام خل ـــن ه ُواب َّ َ ُُ َ َ ِ 
َأقــــرأ آخــــرا بــــه وكانــــا ِ ًِ َ 
ـــــاألداء ـــــامل ب ِوســـــهل الع َ َ ُْ 

ــة  ــد األم ــشى وصــح عن ــد ف ــا ق ِم َّ َّ ْ 
ُمعلـــــــل مبـــــــني حمـــــــرر َّ َّ ُ ُُ ٌ َ ٌَ َّ 
ــــار ــــه اختي ُمقــــرئ مــــصـره ل ُ ِْ ِ ُ 
ــــسانا ــــه إن َال يمنــــع األخــــذ ب َ ِ َ ْ ُ 
ِاختــــار مــــن مــــذاهب القــــراء َّ َِ ْ 



 

 

 ٤٤ 

ـــحابه ـــا أص ـــرأ هب ـــا أق ُحروف َُ ْ ً 
ُوابــــن زيــــاد وهــــو الفــــراء َّ ُ ٍ ِ ُ 
ــــراب ــــه بواضــــح اإلع ِعلل ْ َِ َّ 

ـــه َونجـــل ســـعدان ل ُ ْ ـــارَ  ُ اختي
ـــويف ـــو الك ـــري وه ـــن جب ُّواب ُ ُ ُ 
ِلكنــــه اعتمــــد يف اإلقــــراء ْ َ َ ُ 
َواألصبهاين ابـن عيـسى اختـارا َ ِ ُّ 
ــــه عــــن األداء ــــا حيــــد في ِمل ِ ْ َّ 
َأقـــــرأ باختيـــــاره زمانـــــا ِ ْ َ َ 
ـــسري ِوالطـــربي صـــاحب التف َّ ُ َ ُّ 
ــــذكور ــــه م ــــو يف جامع ُوه َ ِ َ ُ 
ِفهـــــؤالء أهـــــل االختيـــــار ْ ُ ْ َ ِ 

 

ــــــه ــــــا ضــــــمنها كتاب ُوكله َّ ُّ 
ــــه خفــــاء ــــار مــــا ب ُلــــه اختي ٌَ َ ِ ُ 
ِومــــا رواه عــــن ذوي األلبــــاب َ َ ُ ََ 
ــــتهار ــــه اش ــــيس ل ــــطره ل ُس ِ ُ ْ َّ 
ُّلـــــه اختيـــــار ثابـــــت قـــــوي ٌٌ ٌ 

ـــذي رو ـــىل ال َع َ ـــراءَ ـــن الق ِى ع َّ 
ـــارا ـــة اختي ـــذهب األئم ـــن م َم ََّ ِ ِِ 
ـــسائي ـــذهب الك ـــن م ـــه م ِّوجل ِ ُّ ُ 
ــــــدانا ــــــسبا وعمــــــر البل َحمت َ َ َ ًُ 
ــــشهري ــــيس بال ــــار ل ــــه اختي ِل َّ ٌ ُ 
ُوعنـــد كـــل صـــحبه مـــشهور َ ِ َ َِّ َ 
ِألحـــرف القـــرءان يف األقطـــار َ ِ ِ ْ)١( 

 

ِلكل واحد من هؤالء األئمة مقومات صدرته لالختيار يف الو ُ َِّّ ٌ ِ ٍَّ ِ َط َسَ بـِقـراءة، وقـدِّ
ْاإلمام أبوالفض َرازي الرشوط الالزمة لقبول االختيار، فقال الِلُ ِ ِ َ َ َّ َ ُّ ُّ: 

ِّفبأي رشط جيوز للراوي أن خيتار مـا شـاء مـن احلـروف، وجيـرد مـن : َفإن قيل( َِّ ٍ َ ِّ
َّمأثوراته، فيؤتم به؟ ِ 

َأنه إذا كان عدال يف دينـه، ثقـة يف روايتـه ذ: فاجلواب ً َ َِ ِ ً ْ ََّ ُا حفـظ للقـرآن يف وقـت أخـذه ِ ٍ ٍِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٥٤-٤٢٤:بيت رقم() ١(



 

 

 ٤٥ 

ُونرشه، وقد قيد ما نقله من الرواية بخطه، مل ينس شيئا منـه بعـدما عـرف وجهـه، ومل  ْ َ ُ َّ َُ َِّ ً َِ ِّ
ْيتصحف عليه ما أخذه بعدما كان عارفا بخط املصاحف عىل اختالفها، ومل خيرج عـن  َ ُ َِّ ِ ِّ ً َ ْ

َّمرسومها فيام اختاره بحال، وال اتبع الشواذ،  َّ ٍ َ ُوالغرائب من خطها، ومـع ذلـك يكـون ُ َِّ َ
ِممن يعرف الصحيح من السقيم، والتـواتر مـن اآلحـاد، مـع كـالم العـرب، ووجـود  ُِ َ َِّ َ ََّّ ُ
ُالتفسري، واملعاين، واإلعراب، فـإذا اختـار شـعاره أوال تـصحيح األثـر، ثـم مرسـوم  َّ َُ َّ ُ َِ ِ ْ َّ

َّاملصحف، ثم املشهور منه، فإذا جاز هذه الرشائط،  ُ َّ ِفهو الذي يقتدى به يف اختيارهِ ُ ()١(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٢٨ص(معاين األحرف السبعة ) ١(



 

 

 ٤٦ 

•  
َكثرت االختيارات الصحيحة املقروء هبا يف عصـرالتابعني وتـابعيهم، وقـد دفـع  ْ َِّ َ َ َُّ ِ ِ ُ ُ ْ ُ

ٍهذا اإلمام ابن جماهد ِ يف املائة الثالثة-َ ِ لدراسة تلك االختيارات-َِّ ِْ َ، ومحله عىل َ ِاخلـروج َُ ُ
ِبحكم ْ ِ من األئمة، ورأى ُبقهَ من سِ باختياراتِالكتفاءا ُ م مـن َا أعظـً نفعـطهاْ يف ضبَّأنَّ
َوتيسريا عىل النَّاس، وتقريبـا هلـم؛ خـصوصا مـع ، ِ يف القراءةِتيارْاهرة االخَظِاستمرار ًْ ً ِ ً

ِّبوادر فشو اللحن يف اللسان العريب، َِّّ َّ ِوخروج بعض االختيارات عن ا ِ ْ  -َملقاييس املعتربةِ
ْموافقة الرسم، واألثر َّ ِ، وظهور بعض الفرق املنحرفة فكريا، واختالق أهل األهـواء -ِ ْ ِ  ِْ ِ ِ ُ
ِبعــض القــراءات؛  ِوفاقــا لبــدعهم ومعتقــداهتمِ ْ َ ِ كمــن قــال مــن املعتزلــة يف-ً َ 

)LKJI(َّبنصب اهلاء، ومن الرافـضة يف ِ ْ :[  ́µ         ¶ ̧ 

¹  Z  َعنون أبا بكر وعمر ي -،َّبفتح الالم ٍ-.  
ُفعمد اإلمام َ ِ َ ِ من األسالف، واالقتصار عىل مجـعٍ كثريٍ حروفِترك إىل  ٍ جماهدُ ابنَ َ ِ َ ِ 

ِ من حروفَتهرْاشاَم  .ِ اخلالفُ
ِمشاهري  من ً سبعةِيف كتابهَواصطفى  ٍانتقـى لكـل واحـد مـنهم ، وَ األمـصارَّقراءَ ِّ

ْراويني َوالرواة عنهم أربع ،ًسبعة ِاءَّ القرُعدد َ؛ ليصبحَ ُ وهـم القـراء الـسبعة، - ،َ عـرشُّ َّ ُ َّ ُ
  .-َاملشهورونُورواهتم 

َوقد سأل رجل ابن جماهد( ُمل ال خيتار الشيخ: ٌ  ً لنفـسه حرفـا-ٍ جماهـدَ يعني ابـن-َّ
  ؟ُ عنهُملُحي

ا إىل  منََّ أحوج،تناَّ عليه أئمَ ما مىضِنا يف حفظَ أنفسعملُ إىل أن نُ أحوجنحن :فقال



 

 

 ٤٧ 

 .)١( )ناَ به من بعدُ يقرأٍتيار حرفْاخ
ُقد أبان اإلمام َو ُّأبو احلسن السخاويَ ها انتقى ِاسَالتي عىل أسَ املعايري)هـ٦٤٣ت(َّ
َّ القراء السٍ جماهدُابن  :ِدون غريهم، فقال َبعةَّ

، -رمحه اهللا-ٍاهدُ أبو بكر بن جما، كانَ قارهب وماٍ سنة ثالثامئةُابعَّ الرُملا كان العرص( 
َ العرص، فاختار ل ذلكْىل أهَذلك عم يف َّ، وقد تقدِ يف علم القراءةِاسةئِّ إليه الرْقد انتهت ِ

 ْه، وفاقـتُاء هبـا مـن اشـتهرت قراءتـَّ ومن القر، املصحفَّ ما وافق خطِمن القراءات
ُأهـل يانة، واختـاره ِّ والـص،ِملعرفة وا،ِ واألمانة،ينِّ يف الدِم أهل زمانهَّه، وقد تقدُمعرفت ْ

ِعرصه يف هذا الشأن،  َّ  ُ ممارسـتهْ، وطالـتِ من سائر األقطارَدِصُ، وقِىل قراءتهَبقوا عْوأطِ
 ِةَّدُا بعـً تأسـيًى أن يكونـوا سـبعةَ، ورأِاءَول البقـُ يف ذلك بطَّصُ، وخِ واإلقراءِللقراءة

 : rي ـاملصاحف األئمة، وبقول النب
َقرآن أنزل عىل سَّإن هذا ال( ِبعة أحرف من سبعة أبـوابُ ٍ  ِاءَّؤالء القـرَهـَ؛ فاختـار )َِ
، ِبعةَّ عـىل هـؤالء الـسَرـ مـن اقتـصَلَّاهد أوُ أبو بكر بن جمَة األمصار، فكانَّبعة أئمَّالس
 ِ قـراءةٍإىل تـصنيف ٌه أحـدْاس عىل ذلك، ومل يسبق النَُّبعهَّ يف قراءاهتم، واتُف كتابهوصنَّ

  .)٢ ()ِبعةَّهؤالء الس
ٍويضاف إىل ما ذكره السخاوي من تعليالت ُّ ُ : 

َقرب ه ِؤالء السبعةُ ٍزهر، واتصال سند ابن جماهـد هبـمَّ من عهد النبوة األَّ ِ ُ ِ  كـام يف ْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٢٧١ (معرفة القراء الكبار) ١(

 ).٢/٤٣٢(مجال القراء وكامل اإلقراء ) ٢(



 

 

 ٤٨ 

ِأسانيده يف مقدمة كتابه ِهم يف الـسند وبيـنَُالب مل يكـن بينـهَ، ويف الغ)١(َِّ ِ رجلـني، أو َّ إالَّ
َتمعت ضْجم اِراءهتِ، ويف قًثالثة ِوابط االختيارْ ِ والتي أشار مكي يف قوله،ُ ٌّ َ: 

 مما ٍ واحدُّ كلَ؛ فاختارٍ وبرواياتِ اجلامعةِوا بقراءةُام قرؤَّوا إنُ اختار الذينِوهؤالء(
َّة، تنسب إليه بلفظ االختيار، وأكثر اختياراهتم إنام هـو قرأ، وروى قراء ُ ًُ ِ ؛ إذا ِيف احلـرفِ

َّ العامـة ُ، واجـتامعِحفْ للمـصِة، وموافقتهَّيف العربي ِقوة وجهه: ٍ أشياءُ فيه ثالثةَاجتمع
 .)٢ ()ِعليه

ً اإلمام ابن جماهد بدعانُ يكْومل ٍ ِ يف هذا التأليفُ ُ؛ فقـد سـبقهَّ ِ مجـع مـن العلـامءَ ُ ِ إىل ٌ
ُالتصنيف َّ. 

ِ وهذا ما أوضحه اإلمام ابن اجلزري بقوله يف النَّرش ِ ِّ ُُ َ َ: 
نة ُّلم الكتاب والـسِ وكان ع،بطَّ الضَّ وقل،ُسع اخلرقَّ وات،الثةَّالثانت املائة َفلام ك( 

 َ؛ فكانِتاءا من القرُ ما رواهِ األئمة لضبطُى بعضَّ تصد؛ْذلك العرص أوفر ما كان من 
فـيام  - وجعلهـم م،َّاسم بـن سـالَ القٍبيدُأبو ع:  يف كتابِتءا القراَرب مجعَل إمام معتَّأو

 ،ِائتنيِ ومـَبع وعـرشينْ أرَ سنةِّ، وتويفِبعةَّ السِ مع هؤالءً قارئاَ وعرشينً مخسة-ُأحسب
 ِتءا يف قـراً، مجـع كتابـا-َةَّ إنطاكيـُ نزيـل-ُّد الكـويفَّبن حمم بريُج  أمحد بنُوكان بعده
ايض َ القـُ وكـان بعـده، ثامن ومخـسني ومـائتنيَ سنةِّ وتويف،ٍواحدٍ مرص ِّ من كلَاخلمسة
 َ فيه قراءةَ مجع،ِتءاًف كتابا يف القراَّ أل؛-َ قالونُصاحب - ُّالكي املَبن إسحاق ُإسامعيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٨٨ص (السبعة : انظر) ١(

 ).١٠٠ص ( اإلبانة) ٢(



 

 

 ٤٩ 

 اإلمام ُ ومائتني، وكان بعدهَ اثنتني وثامننيَ سنةِّويفُ ت،بعةَّ منهم هؤالء السًعرشين إماما،
ً كتابا حافالَ مجع،ربيَّالطٍريرَ بن جٌدَّ حممَأبو جعفر  َرونـ وعـشٌفِّ فيـه نيـ،َه اجلـامعَّ سامً
 ،ُّ الـداجوينَ بن عمرَ بن أمحدُدَّعيده أبو بكر حممُ، وكان بٍ وثالثامئةَ توىف سنة عرش،ًقراءة

 َ وعرشينٍ أربعَ سنةِّ وتويف، أحد العرشةَ معهم أبو جعفرَ وأدخل،ِتءاًمجع كتابا يف القرا
 َرـ من اقتـصُلَّ أو،ٍاس بن جماهدَّ بن موسى بن العبُ أبو بكر أمحدِ وكان يف أثره،ٍوثالثامئة

 .)١ ()-فقط –بعة َّقراءات هؤالء السعىل 
ِوقد أحىص أحد الباحثني قريبا من تسعني كتابا، أو رسالة، أو نسخة يف القراءات  ً ً ً ًَ َ ُ َ

ٍالقرآنية من بدء  عرص التأليف حتى عرص ابن جماهد ِِ ِ ِ َّ)٢(. 
ٍوقد واجه تسبيع ابن جماهد ُ ِ نقدا ومعارضة من بعض العلامءَ ُ ً   :فمن ذلك ،ً

ِّول أيب العباس أمحد بن عامر املهدويق ٍ َّ ِ َ  ):هـ٤٤٠ت(ُ
َّفأما اقتصار أهل األمصار يف أغلب أمورهم عىل القراء السبعة، الذين هم( َّ ُ َِّ َ ٌنافع، : ْ

ٍوابن كثري، وعاصم، ومحزة، والكسائي، وابن عامر، وأبو عمرو  ُ ُّ ٌُ َ ُفإن ذلك إنام هـَ َّ و عـىل َّ
ُسبيل االختصار، عندما رواه م ِن أكثر القراءة، بسبب اتـساع االختيـاراتْ َ؛ فـذهب إىل ِّ

َّذلك بعض املتأخرين عىل وجه االختيار واالختصار، وانضاف إىل ذلك أن مـن قلـت  َّ َ َ ِ َِ ِ ِّ
ِعنايته من املتأخرين اقترص من طريق  هذه القراءات السبع التي اختارها؛ القتـصارها  َّ َ ِّ ُ

ِّعليها من سبقه من املتأخرين عىل أر ُبعة عرشرواية، فرأى حني اشـتهروا عنـده، وعنـد ُ َ ً ََ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١/٣٣)(١.( 

ِحمارضات يف علوم القرآن : انظر) ٢(  ).١٢٦ص(غانم قدوري. دِ



 

 

 ٥٠ 

ِأكثر األقاليم  ِ الذي هو فيه-ِ ٌ أن كل رواية جاءت عن هؤالء السبعة سواها باطل؛ مع -ُ ََّ ِ ِ ٍَّ ْ َّ
ِكون ذلك الذي عنده شاذ، أشهر وأجل من الذي اعتمدعليه، فـإن أحـدا مـن العلـامء  ُ ًُ ََّ ٌِّ ِ ُّ ُ َ

َّالرجال ال يشك أن إسامعي ُّ َل بن جعفر أجل قدرا مـن ورش بـن سـعيد، ومـن قـالون ِّ ٍ َ ًِ ُّ َ
ِعيسى بن مينا، وأن أبان بن يزيد العطار، أوثق وأشهر من حفص بـن سـليامن البـزار،  َّ َ َّ َ َِّ ُ ُ َ ِ ِ

َّولقد فعل مسبع هؤالء السٌوكذلك كثري منهم،  َ، وأشـكل ُنبغي أن يفعلهَا مل يكن يَ مِبعةِّ
َعىل العامة؛ حتى ج ُا مل يسعهم جهلهلوا مِهَّ ُ، وذلـك أنـه قـد اشـتهر عنـد الكافـة قـول ْ ِ َّ ََ ُ َّ َ

 :ملسو هيلع هللا ىلص النبي
ٌّ، ثم عمد  هذا املسبع إىل قوم قد اختار كل منهم )ٍ أحرفِأنزل القرآن عىل سبعة(  َ ٍ ِّ َ ِ َ

ِلنفسه قراءة من مجلة القراءات التي رواهـا، وكـانوا لعمـري أهـال لالختيـار لثقـتهم،  ًِ ْ ْ ََ َ ً
ِوأمانتهم، وعلم َهم، وفصاحتهم، فأطلق عليهم التسمية بالقراءات، فأوهم بذلك مـن ِ َ ِ َِّ َ ْ

َقل نظره، وضعفت عنايته؛ أن هذه القراءات السبع هي التي قال فيها النبي ُ َُّ ِ َّ  :ملسو هيلع هللا ىلصَّ
ُأنزل القرآن عىل ( ٍسبعة أحرفُ َ، وأكد ومه)ِ  ِارَ األمـصِراه مـن اجـتامع أهـلُه ما يـَّ

ِعليها، واطراح  .)١( )اهاَوِهم سِّ
ٍنصف اإلمام ابن اجلزري ابن جماهدَأو َ ِّ ُ  :ِ يف صنيعه، فقالَ
َاعلم أن العلامء( أردهـا  َّبع؛ من كان يعتقد أهنا التيَّ عىل السَوا ممن اقترصُهِرَام كَّ إنَّْ
ٍأنزل القرآن عىل سبعة أحرف: (بقوله ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ِ ُ َ ِ ُ، وأنه يقول)ُ ٌّ إن ما عـداها شـاذ:َّ  َّ، وإالَّ

َ معتقد بـسببها اعتقـادَ غري؛ قراءةِ أو بعض،ٍ واحدةٍ عىل قراءةٌخصشلو اقترص  ٍ؛ خطـأٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٤-٥٢ص ( السبب املوجب الختالف القراءات وكثرة الطرق والروايات) ١(



 

 

 ٥١ 

 ِ هنـجِ يف قـصيدتهُّقـال اجلعـربي.... بني العلامء من غري كراهةٍ بال خالفَ له ذلكُجيوز
 :ِماثةِّالد

ُوأغفل ذو التسبيع مبهم قصده ََ ٌَّ ُِ ِ ُ َ ْ ِزل به اجلم الغفري فجهــف         َ َ َ ُّ  الــَّ
ِوناقضه فيه ول ْو صح القــُ ِّم حاذق قال املسبَوك        ى  َتدَّ ْع أخٍ  َطالُ

  :ُقلت
اس م النََّّ فتوه؛ٍةَّ أئمِه يف مجع سبعةَ مقصودِّعنيُ مل يِ بكونه-ًأيضا –يعني ابن جماهد 

 َّ فـإن،-رمحه اهللا-ق اجلعربي َدَولقد ص، ملسو هيلع هللا ىلص بعة التي عناها النبيَّ السَه مجع األحرفَّأن
 ِري هـؤالءَ لغً قراءةٌع أحدِمَى لو سَّ حت؛ِّثري من العوامَ عند كْتَمَتحكْبهة قد اسُّهذه الش
ُ، ولعلها تكون مثلها، أو أقوىةَّها شاذَّ لسام؛اوينيَّذين الرَ غري هْنِ مْ أو،بعةَّة السَّاألئم َّ. 

  :ُقلت
 عـىل ُ مـا وصـلهَ فذكر،ِ يف مجعهَ اجتهدٍ جماهدُ وابن،ُذا القولَغي ه أنه ال ينبُّواحلق
ه َّ أنـَ غري؛ِ يف عرصهَممن كان  كغريهٌ واسعةٌ له رحلةْ مل تكن-رمحه اهللا-ه َّ فإن،ِقدر روايته

  :ِ كتابهِه قال يف ديباجةَّ ألن؛اس بسبب ذلك النََّ فأخطأُ عندهَعى ما ليسَّ اد-رمحه اهللا -
 َ ولـيس،)ِامَّ والـش،اقَرِ والعـ،ِازَاس باحلجـ التي عليهـا النـَِّن القراءات عٌوخمرب(
 إذ ذاك ُ كان اخللـق،ِ يف هذه األمصار يف زمانهُاس النَِّا مما كان عليهً بل ترك كثري؛كذلك
 وأيب ،ِ واحلـسن،ِ واألعمش،ِ واألعرج،ٍ حميصنِ وابن،َ وشيبة،َ بقراءة أيب جعفرَيقرؤون

هم مـن ِ وغـري،ِّ وعاصـم اجلحـدري،َ ويعقـوب،ٍجندب، بن سلمُ وم، وعطاء،جاءَّالر
 ِ مما عليـه:َو أن يقولُ، وهِ عليهُّ بعبارة تدلَ أو يأيت،فصح بذلكُ ينبغي أن يَ فكان،ةَّاألئم
 عىل ؛ُدوه فيام ال جيوزِّ مقلَ يقعَّ لئال؛ أو نحو ذلك،ُ أو اخرتت،نيَ أو الذي وصل،اسالنَّ



 

 

 ٥٢ 

 جماهـد مـن ِا ابنَ حاش؛ِ التي يف احلديثِبعةَّ هبذه السَ ابن جماهد أرادَّ يف زعم أنٌه خطأَّأن
 .)١ ()ذلك

َّ بن إبراهيم القرابَإسامعيلَعن وجاء يف فتح الباري    :َّ أنه قال)هـ٤١٤ (َ
ن ِ هو مَّ ، وإنامٌةوال سنَّ ٌ أثرِ ليس فيه؛ريهمَاء دون غَّ من القرٍبعةَ بقراءة سُمسكَّالت(
ف غريه وقد صنَّ : َ عىل ذلك قالُيادةِّه ال جتوز الزَّ رأهيم أنَ فانترش؛رينِّض املتأخْ بعِمجع
 :ٌ أحدْ، فلم يقلِوايات عنهم غري ما يف كتابهِّا من الرًا كثريً شيئَ فذكر-اًأيض –بع َّيف الس
 .)٢ ()ِ عنهِ ذلك املصحفِّ بذلك خللوُه ال جتوز القراءةَّإن

ِوال ينكر أحد يف أن ظاهرة االختيار، وتأليف القراءة بدأت بالتاليش واالنحصار  َِّ ٌِ َ َّ ُ
ِ؛ لتبدأ مرحلة االستقرارٍبعد تسبيع ابن جماهد ِ القراءات، وضبط الرواياتِاءَ، وإحصُ ِِّ. 

ٍّ ابن جماهد قول أيب الفتح ابن جنيِومن آثار تسبيع           :َيف املحتسب)هـ٣٩٢ت(ٍ
َّرب عىل مثناهتا وارد القراءات من متوجَ العُ لغاتَفانتظم( َ  عـىل َذلك هاهتا، فأتى ِ

  : ِ رضبنيِ، وغزارة ينبوعهِهارة مجيعهَط
َرضبا اجتمع عليه أكثر قراء األمص َ  بن موسى بـن ُ أبو بكر أمحدُو ما أودعهُ، وهارًَّ

ِ غان عن حتديدهِبشهرتهبعة، وهو َّ السِ املوسوم بقراءاتُ كتابه- رمحه اهللا - ٍجماهد ٍ. 
َّورضبا تعد َّخارجا عن قراءة القر:   زماننا شاذا؛ أي ُه أهلَّ، فسامى ذلكً  ِبعةَّاء الـسً

وايـات مـن ِّ بالرٌ، حمفـوفِقـة إىل قرائـهِّ عنها نازع بالثِه مع خروجهَّ أنَّ إالها؛ُم ذكرَّاملقد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢١٧-٢١٣ص (منجد املقرئني) ١(

 ).١١٣ص (يان للجزائري، التب)١/٢٧٦(اإلتقان للسوطي: ، وانظر)٩/٣٢) (٢(



 

 

 ٥٣ 

َمساو يف الفصًه أو كثريا منه َّ، ولعلِه وورائِأمامه  . ليهَ عِ للمجتمعِاحةٍ
َّنعم، وربام كان فيه ما تلط ، ِه، ومتطوه قوى أسبابهُ فصاحتِه، وتعنُف بغريهَف صنعتَّ

ِو به قدم إعرابهُوترس ُ َ َ بكثري منه من جاذبَ قرأَ؛ ولذلكَ ِ ابن جماهد عنَان القولَ  فيه، وما ِ
ٍد بـن شـنَبوذَّ بـن حممـَن أمحـدَه؛ كأيب احلـسَكنَه عليه، وراده إلي د بـن َّ، وأيب بكـر حممـَ

َبن مقسم، وغريمها ممـن أدى إىل روايـة اسـتقواها، وأنحـ احلسن َّ ْ ى عـىل صـناعة مـن ِ
 .)١ ()الهاْها واستعَيِضَراب رْاإلع

ٍّالذي ذكره ابن جني) َّالشاذ (َّولعل مصطلح ِكان يراد به :ُ  َ مـا فـوقِقبةِ يف تلك احلُ
َالسبعة؛ بدليل أن اإلمام ُ ملا ألف كتابه؛َّ الداينََّّ ِعىل الشاذ من القراءاتتوى ْاملح (َّ َّضمنه )ِّ

 .)٢ (َ يعقوبٍ أيب جعفر، وَقراءة
ِ العلـامء، وتنـوع تـصنيف القـراءُتأليف َوتتابع َِّ ُ َ ُ بحـسب مـا تلقـاهٌّ، كـلَّ َّ َ ومجعـه ،ِ

ِوأحصاه، وهم يف نتاجهم َ ُ ىل ِ إْضفُمل يـِاألغلـب  ِّ األعـمِيفَ و،ٍّمـستقل وٍستكثرُ مَ مابنيَ
 :ِالثةَّ الثِاءَّ سوى القرَ املشهورين؛ِبعةَّالقراء الس

َ، فإن يف حروفهم غنية عن غريهم)َّ البزارِ، وخلفَ ، ويعقوبَأيب جعفر( ًُ َِّ ُ. 
ِوهذا ما أوضحه اإلمام ابن اجلزري بقوله يف النَّرش ُ ُ: 

 َ أنـواعِفوا يف القـراءاتَّ وبعـده؛ فـأل-ابـن جماهـد:  أي-ِاس يف زمانـه النـََّوقام(
َّكأيب بكر أمحد بن نرص الشذائي، ؛واليفَّالت َوأيب بكر أمحـد وثالثامئة، َ سنة سبعنيِّ تويفَ َ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١/٣٢) (١.( 

 ).٦٣ص(عبد اهلادي محيتو. معجم مؤلفات الداين د: انظر) ٢(



 

 

 ٥٤ 

َبن احلسني بن مهران ِ ، ِرةـيف قراءات العـش ِذلكِ، والغاية، وغرياملَّف كتاب الشِّ مؤل-ِ
َواإلمـام األسـتاذ أيب الفـضل حممـد بـن جعفـر ، ٍئـة وثالثامَ سنة إحدى وثامنـنيِّوتويف َّ ِ ِ

 .ٍ سنة ثامن وأربعامئةِّه من قبله، وتويفْ مجع فيه ما مل جيمع،-ف املنتهىِّمؤل- اخلزاعي
 َّ وصـح،ل إلـيهمَ بحـسب مـا وصـِتب يف القـراءاتُاس لتأليف الك النََّ وانتدب
 إىل ِ مـن هـذه القـراءاتٌ يشءِربَ وال بـبالد الغـ،ِ ومل يكن باألندلس، ذلكُّلدهيم، كل

َوكان أبو عمـر  ، هباَ، ودخلَ بمرصِ منهم من روى القراءاتَ فرحل؛أواخر املائة الرابعة
ُّأمحد بن حممد بن عبد اهللا الطلمنكي ََّّ  إىل ِ القـراءاتَ من أدخـلَلَّ، أو-وضةَّف الرِّمؤل- َ

ٍأبو حممـد مكـي بـن أيب طالـب ُ تبعهَّ، ثمٍ وأربعامئةَ وعرشينٍ سنة تسعِّاألندلس، وتويف ُّ َّ 
، ٍ سنة سبع وثالثني وأربعامئةِّ، وتويف-ذلكِبرصة، والكشف، وغري َّف التِّمؤل -ُّالقييس 
، وغـري ِامع البيـانَيـسري، وجـَّف التِّمؤلـ-ُّ الـداين ٍ بن سعيدُ أبو عمرو عثامنُاحلافظ َّثم

بعة َّ له يف قراءات السِ البيانِامع كتاب ج، وهذاٍ وأربعامئةَ سنة أربع وأربعنيِّ تويف-ذلك
 .ٍ رواية وطريقِفيه عنهم أكثر من مخسامئة

ُّ احلسن بن عـيل بـن إبـراهيم األهـوازيٍّاألستاذ أبو عيل َ وكان بدمشق ف ِّ مؤلـ-َ
 يف ٌه أحدْ، ومل يلحق-ِّ، وجامع املشهور والشاذِضاحِّ، واالتِ، واإليضاحِ، واإلجيازِالوجيز

أبـو  ِ من املغربَ رحلِ، ويف هذه احلدودٍ وأربعامئةَ وأربعنيٍّ سنة ستِّ، وتويفهذا الشأن
ُالقاسم ي ِّوسف بن عيل بنِ ُّجبارة اهلذيل َ  ِةَّ وروى عـن أئمـ،َ الـبالدَ، وطـافِرقـ إىل املشُ

 فيه َامل، مجعَف كتابه الكَّ وأل، وغريهاَهر، وقرأ بغزنةى انتهى إىل ما وراء النََّّالقراءة؛ حت
ٍ وألفا وأربعامئة،ِةَّ عن األئمًاءةمخسني قر  : قـال فيـهً وطريقـا،ً روايـةَ وتـسعة ومخـسنيً

 إىل ِ مـن آخـر املغـربً وستون شـيخاٍ ومخسةٍلم ثالثامئةِذا العَ من لقيت يف هُفجملت(



 

 

 ٥٥ 

ً يمينًا، وشامال، وجبال، وبحراَباب فرغانة ً  ، ويف هذاِ سنة مخس وستني وأربعامئةِّ وتويف)ً
ُّعبد الكـريم بـن عبـد الـصمد الطـربيو معرشأب َرص كانَالع َّ ف كتـاب ِّمؤلـ - ةَّ بمكـَْ
َامن، وسوق العـروسَّلخيص يف القراءات الثَّالت  ً روايـةَ ومخـسونٍ ومخـسامئةٌ فيـه ألـفُ

 يف ًمجعـانا ِلمَ من عُجالن أكثرَّ الرِّيف سنة ثامن وسبعني وأربعامئة، وهذان، وتو-ًوطريقا
ِأبا القاسم عيـسى بـن عبـد َّ أكثر منهام؛ إالَدمها مجعْبع ً أحداُراءات ال نعلمِالق  ِ العزيـزِ

َاجلامع األكرب(ه َّ سامًف كتاباَّ فإنه أل؛َّاإلسكندري  ِ عـىل سـبعةْ حيتـوي) األزخـرَ والبحرَ
 .ٍ وستامئةَ وعرشينٍ سنة تسعِّ، وتويفٍآالف رواية وطريق

حيحها َها، وصـَّشـاذ يلها، ويروون وقلِثري القراءاتَ يف كَفونِّاس يؤل النََّ وال زال
عـون ِبَّم يف ذلك متُ أحد عليهم؛ بل هُ لدهيم، وال ينكرَّ إليهم، أو صحَبحسب ما وصل

 .)  ١()ِلَّ عن األوُرِها اآلخُ يأخذ،ٌبعةَّ متٌة سنَُّ القراءة: حيث قالوا،لفَّسبيل الس

 

ِفوها عىل قسمني َّ مؤل،َذلكري َّ يف العرش، والثامن، وغِّذا الفنَفة يف هَّ املؤلُالكتب(َو
  :منهم
وا ُ وأمجع،بولُاس كتابه بالقى النََّّ فتلق، به عندهَ ما قطعَ واختار،َ األشهرَن اشرتطِم

ٍري معارض؛ َعليه من غ ، ٍ ابـن جماهـدِ، وسـبعةِّ اهلمداينِالءَ وأيب الع،َغايتي ابن مهرانَكُ
وازي، ْ األهـٍّيلَيب عـَ، ومـوجز أِّ الـداينٍروْمـيب عَ أِ، وتيـسريِّ القالنـيسِّ أيب العزِشادْوإر

، وإعـالن ِّر الطربيـعشَيب مَ، وتلخيص أٍيحَرشالب، وكايف ابن َيب طَبن أِّمكي  ِوتبرصة
 يف َ فـال إشـكال، وغريها؛ِّم الشاطبيِاسَز أيب القْام، وحرَّ، وجتريد ابن الفحِّفراويَّالص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٣٤-١/٣٣) (١.( 



 

 

 ٥٦ 

قـات، َّاظ مـن الثَّهـا احلفـُفِرْ يعً يسريةً أحرفاَّ إال؛ِ بهٌ مقطوعِالقراءات  منُنتهَّ ما تضمَّأن
 .ادَّة النقَّواألئم

 ،امعَاط، وأيب معرش يف اجلَّ كسبط اخليِراءاتِ من القِ إليهَ ما وصلَمن ذكر : ومنهم
 ٍّ وأيب عيل،ٍ وابن فارس،ِّ املالكيٍّ وأيب عيل،ِّهرزوريُّ الشِرمَ وأيب الك،ِّاسم اهلذيلَوأيب الق
 فريجع ،لهمَروا ما وصَام ذكَّ وإن،اًوا شيئُم مل يشرتطُ وأمثاهلِ وغريهم، فهؤالء،ِّازياألهو

 .)١ ()ٍدَّ مقلٍ أو مقرئ،ٍدَّفيها إىل كتاب مقي
ِ وبعد استقرار علم القراءات، واتضاح معاملـه؛ بـدأت ظـاهرة  االختيـار ْ ِ َِ ُِ ِ َّ  عنـد -َْ

ُبعض العلامء جيح بني الق-ِ ِ تأخذ قالب الرتَّ َ َراءات، واستحسان بعضها، وفـق مقـايس ُ ْ ِ ِ
ٍوقواعد عندهم؛ اختلفت يف بعض األحيان من عامل آلخر ِ ِ َ َ. 

ِ وهذا املسلك ملحوظ يف بعض كتب التوجيـه واالحتجـاج،  ُِ َّ ِ ٌ ٍّكحجـة أيب عـيل -ُ َّ
َالفاريس، ومعاين القراءات لألزهري، وحجة ابن زنجلة، وغريهم َّ ِّ ِ ِّ- . 

ِّكالطربي، و الزخمرشي، وابن عطية، والقرطبي-ِّوعند بعض املفرسين  َّ ِّ َ ِّ َ، وعنـد -َّ
ِبعض علامء القراءات ِّ كمكـي يف الكـشف، واملهـدوي يف رشح اهلدايـة، واهلـذيل يف -ِ ٍِّ ِِ َ ِّ
 .)٢(-الكامل، وغريهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٨٩-٨٧ص(منجد املقرئني) ١(

نـصـرسعيد، اختيـارات مكـي بـن أيب . ِاالختيار يف القراءات القرآنية وموقف اهلـذيل منـه،د: انظر للمزيد) ٢(
 نـارص جـده، رسـا ماجـستري يف قـسم القـرآن وعلومـه بجامعـة اإلمـام، حممد. طالب يف كتابه الكشف، د

هـ، قواعد الرتجيح واالختيار يف القراءات عنـد اإلمـام اختيـارات مكـي بـن أيب طالـب القيــيس، ١٤٢٢
 .م٢٠٠٦حييى بن أمحد جالل، رسالة ماجستري، اجلامعة األردنية، . للباحث



 

 

 ٥٧ 

ِ وإىل ذلك أشار اإلمام أبو شامة يف إبراز املعاين بقوله ِ َ ُ : 
اتني َجـيح بـني هـفاسري من الكالم يف الرتََّّ والت،ِ القراءاتفون يفوقد أكثر املصنِّ(

 ، األخـرىِ القـراءةَسقط وجـهُ يُ يكادٍّبالغ يف ذلك إىل حدُ بعضهم يَّ حتى إن؛القراءتني
 .)١() ... بعد ثبوت القراءتنيٍوليس هذا بمحمود

جــيح بــني القــراءات املتــواترة  ِومــسلك الرتَّ ِ ُذمــه وعابــهُ ُ  ِالعلــم ُ أهــلُ أســالفَّ
ِالفراءِّيف رده عىل ) هـ٣٣٨ت(َّفهم، فقد قال أبو جعفرالنحاسوأخال  :)هـ٢٠٧ت(َّ
َّوالسالمة من هذا عند أهل الدين إذا صحت القراءتان عن اجلامعة( ِّ َ ُ َ أن ال يقـال ؛َّ
َّا أجود من األخرى؛ ألهنام ُإحدامه ْ َفيأثم من قال، r عن النبي -ً مجيعا–ُ َ ذلـك، وكـان ُ َ

َ ينكرون مثلyَّرؤساء الصحابة   .)٢ ()اَذَ هَ
ِومن أمجع ما يذكر يف حكم  مسألة  ُ ِ فيام وقفت عليه-ِ ِ قول العالمـة أيب الطـاهر -ُ َّ َّ ُ

ٍابن عاشور  :ِيف تفسريه) هـ١٣٩٣ت(َ

ها من ُ عليه بعضُ بام يشتملُ تتفاوتْ قدِحة املتواترةحيَّ العرش الصِ القراءاتَّ إنَّثم(
 ،ٌ متقـاربٌايزَو متـُ وهـ،هرةُّالـش، أواينَ أو كثرة املع،احةَ أو الفص،ِات البالغةَّخصوصي
 ال َ كانِ من العلامءً كثرياَّ عىل أن؛اً يف تلك اآلية رجحانِراءاتِسب إحدى القْ أن يكَّوقل

 ،ُّ الطـربيٍ جريـرُد بـنَّ حممـُ ومن هؤالء اإلمام،ريهاَ غ عىلٍرجيح قراءةَ من تًيرى مانعا
 .ٌح به نظرَّ ويف أكثر ما رج،ُّخمرشيَّوالعالمة الز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٧٠ص ) (١(

 ).٥/٤٣(إعراب القرآن) ٢(



 

 

 ٥٨ 

ُ وقد سئل ابن رشد عام يقع يف ك ُ َ ِ دى ْ إحـِ مـن اختيـارَربنيْين، واملعـِّتـب املفـسـرُ
ُهذه القراءة أحسن: َاملتواترتني، وقوهلم ِالقراءتني ْ صحيح أم الَأذاك: َ   ؟ٌ

 بعـض ِسنيْ من حتـَين واملعربنيِّيف كتب املفرس ُا يقعَّ عنه ممَألتَا ما سَّأم: فأجاب 
 ،ِقـل يف النََّّ وأصـح،ِ من جهـة اإلعـرابَ لكوهنا أظهر؛ٍيارها عىل بعضِ واختِالقراءات
 – َمونِّيوخ املتقـدُّ التـي اختارهـا الـشٍ كروايـة ورش،نكر ذلـكُ فال ي؛فظَّ يف اللَوأيرس
سهيل َا فيهـا مـن تـِ ملـ؛ هباَّ ال يقرأ إالِ اإلمام يف اجلامعَ فكان،)ِ باألندلس: أي( -عندنا
 مـن ٍ فـيام روى عـن مالـكَل ذلـكِّ وقد تـؤو،عِ وترك حتقيقها يف مجيع املواض،ِرباتالنَّ

 أن ال :ًقديام  َا يف قرطبةً جاريُ وهلذا املعنى كان العمل،ِالةَّرب يف القرآن يف الصكراهية النَّ
 ُ وتركـت املحافظـة، ذلـكَّام تغـريَّ، وإنٍ ورشِ بروايةَّ إال؛الةَّ باجلامع يف الصُقرأ اإلمامَي

ٍعليه منذ زمن قريب ٍ() ١(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )٥٦٨-٥٦١ص (عبـد البـاقي سيــيس. دقواعد نقد القـراءات القرآنيـة : ، وانظر للمزيد)٣٤-١/٣٣() ١(

 ).٥١٩-٤٥٤ص(عبد السالم اجلار اهللا . فضائل القرآن الكريم د



 

 

 ٥٩ 

• 
ًشهد علم القراءات القرآنيـة يف املائـة الرابعـة نقلـة ُ ََّ َُّ ِ ِ نوعيـة، ومتثـل ذلـك بمولـد   َ َ َ َّ ً َّ

ِّمدرسة اإلمام أيب عمرو عثامن بن سعيد الداين ٍ َِ ٍ َ. 
ِفقد كان لظهورهذه املدرسة  ِ ُ ِ يف تلك املرحلة-َ ِ األثر اجليل يف تغيري معامل حركـة -َ ِ ْ ُّ ُ

َّعلم القراءات، وما يتصل هبا من علوم، فاإلمام الداين هـو إمـام القـراءة الر ُ ُِ ُِ ُّ ٍ َّ َّسـمية يف ِ
َاملغرب اإلسالمي يف القراءات السبع، وخاصة يف قراءة اإلمام نافع، وأول مـن أدخـل  َّ ٍَّ ًِ َّ ِّ ْ

َّالطرق العرشة عن نافع، وألف فيها كتابه  ٍ ِ ِ، ومن أوائل مـن أقـرأ القـراءات )َّالتعريف(ُّ َ َِ
 .)١(ِباجلمع

ٍوقد قامت هذه املدرسة عىل منهاج راسخ، وأساس شامخ؛ َ ٍ ٍِ ِانه الداين يف قوله أبُ ُّ: 
، ِغـةُّروف القـرآن عـىل األفـشى يف اللُ مـن حـٍ يف يشءُلِعمـُ ال تِ القـراءةُةَّوأئمـ(

 إذا ُ؛ والقـراءةِوايةِّقل والر يف النَِّّواألصح، ِ يف األثرِ بل عىل األثبتة؛َّ يف العربيِواألقيس
 .)٢ ()ٌبعةَّة مت سنََّ القراءةَّألن، ٍ لغةُّوال فشو، ٍ عربيةٌها قياسُّثبتت ال يرد
ِ يف كل كتاباتهُّالداينَانامزو َبالثبات عىل هذا املنهـاج املحكـم، والرباعـة يف حت ِّ ِ ِِ َِّ  ِقيـقَ

ِدقيق  مسائل علم القراءات ورواياتهَتو ِ ِ، وإلغاء مبدأ َ ِ بني القراءات املتـواترة، َّالتفضيلِ
ِوتكريس ِ اجلهد يف سربْ َ ُ التي ينبغـي أن يِاألوجهِ  ُ مـا عليـه اجلامعـة،ِذ هبـا، والتـزامؤخـَ
ِأسانيدِدراسة ِوالعناية ب  .اِاهلَ ورجِ القراءةَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧/١١( وقراءة اإلمام نافع عند املغاربة ،رسالة أيب عمرو الداين وجهوده يف علم القراءات: للمزيد انظر) ١(

 ).٢/٨٦٠(بيانجامع ال) ٢(



 

 

 ٦٠ 

ِواتسم يف نتاجه َ َالقدرة عىل  بَّ ِامتالك آلـة النَّقـدِ ِ الروايـةَّ، والتبحـريفِ ِالتفـنُّن يف ، وِّ َّ
ِاألوهام واألغالطِيف الكتب من  َ ما وقعِوبياناألقوال، ِمناقشة  ، ِطِ، واألخطاء واألخالْ

ٍ عـىل قواعـد وأسـسِ النَّقديـةُ، وآراءهَّ األدائيةِ و بنى اختياراته ُ َ متينـة، ومقـاييسَ ٍ 
َ، وكل من أجال النَّظرٍدقيقة،  ُ؛ اتضح له)َجامع البيان(يفَ الفكرَ، وأعملُّ  . ذلكَّ

ِوهذا ما أكده اإلمام ابن اجلزري بقوله ِّ ُُ َّ: 
 ِاحَّ الفتـَفـسبحان ،ِ فيه-تعاىل –ا وهبه اهللا جل، ومُّقدار الرِم مِلَبه عُ كتَومن نظر(

 .)١ ()بعَّ يف القراءات السُ رواهامع البيان فيامَ جِام كتابَّالعليم، وال سي
ْ الداين شيوعا وذيوعا يف أوساط أهل الفن ، والقت قبوهلـا فاتَّمؤلْقد شهدت و ً ًِّ َ ِّ

ِعند أهل املرشق واملغرب، ويأيت عىل رأسها كتاب ِ  ).يسريَّالت(ِ
ُّفقد قال عنه السخاوي ُ: 

ُوالتيسري كتاب معدوم النَّظري؛ للتحقيق الذي اخـتص بـه والتحريـر، فحقائقـه ( ِ َّ َّ َِّ َّ ٌِ ِ ُ ُ
ِالئحة كفلق الصباح، وجواده متضحة غاية االتضاح ِِّ ََّ ٌ َ ٌَ ُّ َ َّ ِ َ() ٢( . 

 :َ وجاء يف إبراز املعاين أليب شامة
ف صنَُّ مـن بـني مـَيِهـ  و،راءهتمِ يف ذكر قٍ ابن جماهدَصانيف بعدَّرت التُوقد كث(
ف  صـنََّّمر إىل أنَ وآل األ،مِ ورواياهت،مُ وأخباره،رقهمُ طُمعَ جي،ٍلَّ وكتاب مطو،ٍوجيز
ا فيه ِ مل؛ِ إليهُت العنايةَفُ ورص،ِ عليهَدُِم، فاعت-رمحه اهللا-ِّمرو الداين َعيسري أليب َّ التَكتاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. دِشمول التعاريف ملا أورده الداين يف جامع البيـان مـن نقـول التـصانيف : ، وانظر)١/٢٢٥(غاية النهاية) ١(

 .هـ١٤٣٠، ٨عمر بن يوسف عبد الغني، بحث حمكم منشور يف  جملة جممع امللك فهد، العدد

 ).١/٥(فتح الوصيد) ٢(



 

 

 ٦١ 

 .)١ ()ِتصارْحرير واالخَّ والت،تيارْنقيح واالخَّمن الت
ِّومما زاد يف شهرته، وذيـاع صـيته؛ وعلـو مكانتـه؛ نظـم اإلمـام الـشاطبي لـه يف  ُ ِ ِ ِِّ َِ ُ

ِالميته َّ األماين ووجه التهاينِحرز:(َّ ِ، والتي أصبحت املعول واملرجع، واملأرز عند قـراء  )ِ َّ َ َ َّ ِْ َ
ِالسبع  َّ. 

 :يف بيان منزلة هذه املنظومة)هـ٦٨١ت( انـكِّلِقال ابن خ
 مـن َّفقـل ،مـان يف نقلهـمَّ هـذا الزِاءَّ قرُي عمدةِوه ، اإلبداعَّ فيها كلَولقد أبدع(
ِ ويقدم حفظها ومعرفتها،وهَّ إال؛ِ بالقراءاتُيشتغل َ َ ُ  ،ٍة لطيفـةَّ عىل رموز خفيـٌ مشتملةيِّ
ِه سبق إىل أسلوهباوما أظنُّ ُ( )٢(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٨ص ) (١(

 ).٤/٧١(وفيات األعيان ) ٢(



 

 

 ٦٢ 

•   
َّمدرسة اإلمام ابن اجلزري امتداد يف أصوهلا للمدرسة الدانية،  ُ ٌ ِِّ ِ َوأعني بذلكُ َ:  

ِأن ابن اجلزري عمل عىل حترير مسائل علم القراءات، وتنقيح أسـانيدها، وإهنـاء  ْ َ َِ ِ ِ ِِ ِ َ َ َ َّ
ِمعامل اخلالف فيها، وإعادة تأص َ ِ ِيل الفن بركنيهَ ِّ ِالرواية، والداريـة( ِ ِِّ ِ، والعنَايـة بجانـب )ِّ َ ِ ِ
َّالتجويد واألداء، وتراجم القراء ِ َ ِ ِ َّ. 

ِ وكل ذلك كان بعد رحلة علمية طويلة هلذا اإلمام، لقي خالهلا ٍ ٍ ٍَ ُِّ َّ َ َ ً سبعني شيخا من  َ َ
ُالفن األثبات، قرأ عليهم، وسمع منهم، وأخذ عنهم َ َِّ ِ ِ َِ ِ َ. 

ِ أظهرومن ِه املدرسةهذآثار َ ِ : 
ِإثبات تواتر القراءات الثالث املتممة للعرشة ِ َِّ َّ ِقراءة أيب جعفر، ويعقوب، وخلف ( ُ َِ

ِّ فقد أصل ابن اجلزري املسألة علميا) َّالبزار ُ ََّ َ، وألف فيها كتاب)١(َ ِ َ؛ ليكون )يسريَّالتحتبري( َّ
َمتمام لعمل الداين يف التيسري، ونظم  َِّّ ِّ ِ َّيف قراءة الثالثة قصيدته الالميةَ َّ ََّ ِ َّالدرة املضية(ِ ُّ.( 

ِوتوج ما انتهى إليه السابقون من كبار أئمـة الفـن؛ بتـأليف كتـاب ِ ِ ِِّ ََّّ َِّ ِمـن ) ِـرَّالنـش(َ
ِأمهات كتب الرواية واألداء ِ ِّ َُّ. 
ِوالذي قال يف ديباجته َّ: 

ت َرت، وخلـُ قـد دثـِيفَّعلم الرش هذا الَت، ومعاملُمم قد قرصِ اهلُ ملا رأيتِّوإين(
 َكِرُ، وتـِفـاقِّ واالتِحيح االخـتالفَف عىل صِوقُق يَّوت من موفْقَ، وأِته اآلفاقَّمن أئم

ِوايات الصحيحة املذكورة؛ِّ الرُ غالبَِيسُورة، ونُ املشهِ القراءاتُ أكثرَذلكِل ُِ  َادَى كـَّ حتـَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٠١ص (منجد املقرئني: رانظ) ١(



 

 

 ٦٣ 

ِ سوى ما فيهام مـن ٍلموا قراءاتْ ومل يع،ِيسريَّ والتِةَّاطبيَّيف الشماَّ إال؛ًاس مل يثبتوا قرآناالنَّ ِ َِ
 عـىل ُوقيـفَّ، والتِراءاتِ القـِحيحَ بـصُعريـفَّ التَّ من الواجب عـيلَ، وكانريَِسر اليالنَّز

ِل إيل مـن قـراءاهتَ مـا وصـِتاثب إىل إُّوايات، فعمدتِّ مشهور الرِ من منقولِاملقبول م، َّ
ى هبـم يف َتـدْار، واملقَ األمصِاءَّ قرِ العرشةِن األئمةِم -مِواياهتَّ لدي من رَّحَ ما صَقِّوأوث
ِّاو بطريقني، وعن كـل  رِّ، وعن كلِ براوينيٍ إمامِّت عن كلْ، واقترص-ارَالف األعصَس َ ِ ٍ

ِطريق بطريقني َ ، ِرقُّليهم من الطـِ إُصلَّع ما يتَ م؛ٍةَّ وعراقي،ٍةَّمرصيو، ٍةَّ ومرشقي،ٍةَّمغربي: ٍ
 .ِ عنهم من الفرقُبَّويتشع

 ِقـاتِّ الثِ مـن هـؤالءْمل أدعوليـه، َ عُعتمـدُفر يِرجع إليـه، وسـُها يف كتاب يُومجعت
َّاألثبات حرفا إال ُه، وال خلفا إال أثبتُ ذكرتً َّه، وال إشكاال إال بيً  ًه، وال بعيداُه وأوضحتُنتً

ُقا إال مجعتَّه، وال مفرُبتَّإال قر  ِ بـهَ ما انفـرد، وَّ عنهم وما شذَّ صح عىل ماًهاِّ منببته؛َّه ورتً
 ِابعـاتَ للمتً؛ معتـرباِجـيح والرتَِّضعيفَّ والتـ،ِصحيحَّ والتِحريرَّ للتً؛ ملتزماَّمنفرد وفذ

ِالـرشق  بـني اًرقـُ طَ مجـعٍ واحـدِّ إىل كلِقَّ املحقِكيب بالعزوً رافعا إهبام الرتَّ؛واهدَّوالش َّ
 ٌ جـزءَحريـر، واشـتملَّ والتِغرب، وانفرد باإلتقانادر بالَّ والصَفروى الوارد ، ِوالغرب

ًبعة أربعـة عـشـر طريقـاَّيهام عن السِ الذي فَّ ألن؛يسريَّاطبية والتَّ ما يف الشِّ عىل كلُمنه ََ ،
ًوى ثامنني طريقا حتقيقا؛َ ح-هذا –وأنت ترى كتابنا   وال َ من فوائد ال حتـىصِ ما فيهَ غريً

، ومـن ِرـْشَر العــْشَ نِذكر، فهو يف احلقيقةُ تِتكن يف غريهخرت له فلم ُّدا، وفرائد َحترص
 .)١ ()رش بالنََِّييَ ح: قد مات قيل لهَ هذا العلمَّ أنَزعم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسالة منهج اإلمام ابن اجلزري يف كتابه النرش مـع حتقيـق قـسم مـن : ، وانظر للمزيد)٥٠-١/٤٨( النرش) ١(

  .السامل اجلكني. األصول، د



 

 

 ٦٤ 

ِوأكمل ابن اجلزري عمله الفائق، وصنيعه الرائق بنظم ْ َ ََّ َُ ِّ ُ ِطيبة النرش(َ َّ ِّ.( 
ه، ُلـه عدالتـْ مـن قبَ عند أو،ُ من ثبت عندهَّ إال؛رقُّه الطِذَ هف يفر املصنُِّومل يذك (
، ِّة هـذا الفـنَّ من أئمـِ لغريهْ مل يقعٌه، وهذا التزامُت معارصتَّ عنه، وصحَه ملن أخذَيِقَول

ر مـا ْف قـدَ عـرِّالروايات؛واة وأسانيد ُّ الرِ برتاجمَ، وأحاطِ القراءاتَ أسانيدَرَظَومن ن
ا من هذا َ، فلقد أحي-اً فعل خريفجزاه اهللا عام -ح، َّح، واعترب وصحَّ ونقُفر املصنَِّّحر
، َ، وأقام من معامله ما كان قد اندرسَه ما فاتَّ كأنَ ما فاتَّ، وصريَلم ما كان قد ماتِالع
 .)١ ()َ ما كان قد انعكسِم من بنيانهَّوقو

َوبقي عمل من خلف اإلمام ابن اجلزري من رجال القـراءة واإلقـراء؛ العكـوف  َِ ْ ِ َ ِّ َ ََ َُ َ ِ
ِ، واالنكباب عىل مؤلفاته، واألخذ بتحقيقاته، والتعويل عىل اختياراتهِعىل مصنَّفاته ِ َِ ََّّ َ َ. 

ِ والروياتِ القراءاتِعنى بعزو أوجهُ الذي ي)حريراتَّلتا(ُواشتهرعلم  ،هاِرقُ إىل طِّ
 .)٢(ِ واملمنوع حال اإلقراءوبيان اجلائز، فاهتا،ومصنَّ

ِومن أشهر العلامء األفذاذ الذين أفنوا أعامره  ):ِالنَّرش(م يف دارسة كتابِ
ُّ العالمة مصطفى األزمريي َ َّ، فقد قال عنه العالمة)هـ١١٥٥ ت(َّ  ِّ املتويلَن أمحدـ بُدَّ حممَ

 :) هـ ١٣١٣ت (
 عـىل َفَقـَ، مـن وَّ يف القول وما قرصَ، وأجادَّد من بحث يف الشأن وبرصِّهو سي(
ى َّ تـصدٍ برجـلَوه، وناهيـكُوَ ذِاسل مـن النـَّْام يعرف الفـضَّ، وإنُ فضلهَ عرفِكالمه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٠٩-١/٢٠٨(رشح طيبة النرشللنويري)١(

 )١٥-٢ص(َّمقدمة حتقيق متن طيبة النرش، للشيخ حممد بن متيم الزعبي: انظر) ٢(



 

 

 ٦٥ 

ٌ فيها أحد، ُهْ فلم يزامح، هباَّ اختصٌ خصيصةِذهَ، وه-ً مجيعا–بة ِّوالطيرش كتايب النَِّلتحرير
، ِكالتْ املـشَ، قـد أوضـحٍقـة بـدرجاتِّ الثَ ثقة، وفـوقٍ، ضابطٍقِّ حمقٍه من عاملُّه درَّفلل

ِفياتاخلَّوصري ، ً رمحةُ، وبقيت آثارهً رمحةُودهُ، فكان وجِلب املقصودَ يف طِ ببذله املجهودَّ
َّ، بام تطول عـىل األمـ-ُرواهَ وأِ من الكوثرُاهَ، وسقُ وأرضاهُ عنهفريض اهللاُ - ا َىل مـْوَأِ بـِةَّ

 إىل ْدقيق؛ فليبادرَّ والتِرايةِّ والد،ِحقيقَّ التِلْ من أهَه أن يكونَّ؛ فمن رسِةَّ اهلمِف إليهَّترص
  .)١ ()ِميق النَِّ الوثيقِكالمه

ِّوالعالمة حممد املتويل ِمـن فرسـان امليـدان، وأقطـاب العيـان،   -ِذا املجـالَهيف -َّ َِ ِ َ ْ َُ ِ
ــرا و ــًتقري ــد غــريه معتمــد، ومرجــع  و،اًحتقيق ــدقيقا، وآراؤه يف التحريرعن ــرا وت ٌحتري ٌُ َِّ ِ ً ً
 .)٢(ٌومستند

ِّال يزال باب الدراسو  ُ َة والتنقيح، والفحص والتصحيح مفتوحا أمام اُ ً ُِ َِّ َّ ِاء الفطنـاء، َّلقـرِ ُِ
ِوالباحثني األلباء َّ َ) ٣(  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .١١٨ ص(خالد أبو اجلود . الروض النضري، حتقيق د) ١(

 .إبراهيم الدورسي. ، داإلمام املتويل وجهوده يف علم القراءات :انظر للمزيد) ٢(

تأمالت حول حتريرات العلامء للقراءات املتـواترة للـشيخ عبـد الـرازق موسـى ، املنهـاج يف : - مثال-انظر)٣(
 .م الدورسيإبراهي. ، داحلكم عىل القراءات



 

 

 ٦٦ 



. 
 

 

َ مما سبق-َّتلخص ٌ ظاهرة أصيلةَاالختيارَّأن -َّ ْ مرت هبا ٌ َّأهنـا ِة، وَّ القرآنيـِراءاتِالقَّ
َ عىل القراء انتقاءلَّا سه ا عمليًجانهِ مَّمثلت  ِ؛ لـصعوبةِاسلنـَّموهنـا لَّعلُ التـي يِ القـراءةَّ
ِوأهنا ترتبط يف أصل جوازها  بِابة، َحَّعن الص ِّ املروي َّتيعاهبم كلْاس ْ ُ  عـىل ِ القـرآنِإنزالَّ
 .ٍفْة أحرَسبع

ِوأن نطاق االختيارضاق بعد تأليف ابن جماهد لكتاب السبعة يف امل ٍ ِ َِّ ِ َ َ َ َّائة الثالثة، وأن َِّ َِّ ِ
َعلم القراءة شهد نقلة نوعية مع ظهور مدرسة الداين األثرية، وأن باب الروايـة  خـتم   ِّ َِ ِ ِ ُِ َ َّ ََّّ ُ ٌِّ َ ِ َ

ِّبابن اجلزري ِ. 
َأن بابه أوصده، أم ُرت رشوطَفاً ال يزال مفتوحا إذا توِ يف القراءةِ االختيارُ جمالفهل   ُ  ؟َّ

َمن أوائل من فطن هلذ ِْ ُه املسألة اإلمام أبوَِ ِ كتاب معاين ُ، حيث قال يفَّ الرازيِلْ الفضِ
 :ِبعةَّاألحرف الس

،  آخرينَجال دونِّا من الرًلة عددَّ املنزِبعةَّ السِى يف األحرفَ ليس املراعَّ أنَيعلمِول(
 ٍحـد واُّ كـلَ فاختـار؛ةَّ من األمـَ ال حيىصٌه لو اجتمع عددَّ، وأنُ وال األمكنة،ُاألزمنةوال
 ويف ،َ مكان كانِّ يف أي-ٍ عىل حدةِا يف القراءةًد طريقَّ وجر،ِاحبهَ صِا بخالفًنهم حروفِم
 مـن ُ بـام اختـارهُ املختـارَ ذلـكَد أن كانْ بعَ يف ذلكَة املاضنيَّ بعد األئمَ أراد-ٍ أوانِّأي

 فيهـا ْ بـلِة؛َّاملنزلـبعة َّ السِا عن األحرفً بذلك خارجَا كانَ، ملِ برشط االختيارِاحلروف



 

 

 ٦٧ 

 :ُ منهَوقال يف موضع آخر، )١ ()ِىل يوم القيامةِ إٌسعَّمت
ِ العرصِلْ أهِل لبعضْفه: َن قيلِإَف( َ أن خيتار احلروفْ َ ويتوسع،َ  ا؟َيهِ فَّ

 : ُفاجلواب
َله ذلك، فأما االئتامم به بذلك؛ فال جيـوز بحـال مـن األحـوال، فإنـه إن خـالف  َّ ٍ ُ َ َُ َّ

َّاألعالم من األئمة؛ ُ فقد خرج عن رشائط االختيار، وإن تردد يف حروفهم؛ فقد سـبقه َ َّ َِ
ُّإىل ذلك أبو حاتم، وأبو عبيد، وخلف، وغريهم، وفازوا باألحسن ترددا ْ َِ ُ ٌ ٍ ٍ َ. 

ُومثل ذلك ممن يتعاطاه يكون من الغباوة، واإلعجاب، ونتـائج الغفلـة، وفاعلـه  ُِ ِِ ِ ْ َ َّ ُ
َوإن مل يغرب؛ فيوشك أن يسقط؛ إذا ر ُ َّ ِام أن يقدم ما اختاره بتأخري اختيار العلامءُ ُ ُِ ِ ِّ() ٢(. 

ِقول أيب الفضلُمفهوم و ِ: 
ُ أن األصل يف االختيار هو اجلواز ُ ِ ْ َ ُ مادام يف فلك املأثَّ ِ َ برشط أن ال يكونور؛َ َ ِ ِ بقصد ْ

 .ِتاممْ واالئ،ِهرةُّالش
َّ وبذلك يتضح الفرق بني اختيار األئمة ِ ُ ُ َّ َ املتقدمنيَ ُ خلفهم، فاختيـار ، ومنِّ ُ َ ِالقـراءَ َّ 

ِ كالسبعة أو العرشةِاألوائل ِ َ كان ينبع من املص؛َّ َ أما اختيار من بعدهم فهو وه،ُ والوجِادرُ ُ َّ
ِدائر يف نطاق  ِ األئمةِحروفٌ َ السبعة أو العَّ ِ ِرة؛ ألن اإلمجاع وقع عىل االعتامد عليهـشَّ ِ َِ َ م، َّ

ُواألخذ بام صح عنه َّ  .)٣(مِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٢٩-٣٢٨ص) (١(

 ).٤٥٣ص) (٢(

 ).١٠٦ص(عبد اهلادي الفضيل.  دتاريخ القراءات القراءات:انظر) ٣(
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ْألخري من  كالم  اإلمام الرازي يفرس األول ويقيده، ومل أقف عىل من ُواجلزء ا - ِّ َِّّ ِّ ِ ِ ُ
َّ إيراده، ويكثر يف الكتابات إيـراد اجلـزءاألول مـن كالمـه؛ ألنـه عىلي نَسبق ِ ِ ِِ َّ ُ ُ

ِمذكور يف النرش َّ ٌ-)١(. 
 

ِ بعد التأمل والنظر- يل-ُوالذي يظهر َّ ِّ : 
ِ      أنه ال اختيار يف احلقيقة ِ َ ُ بعد اتضاح معامل املقروء به، واملعول عليـه؛ وإنـام هـو َّ َّ َِّ َِّ ِ ِ ِ َ ِ

ِخلط وتوفيق، وتركيب وتلفيق من حروف السبعة أو العرشة ِْ ُ ٌَّ ٌ ٌ ٌ. 
كيب بني املانعني، واملجيزين، والكارهني ِوأهل األداء منقسمون يف حكم الرتَّ َ َ َُ ِ َ َِ ِ ُ.  

ِ     قال العالمة أبو القاسـم النُّويري َ َّيف رشح الدرة املضية) هـ٨٥٧ت(َّ ِ ُّ: 
 .)٢ ()ٌعيبَ مْ، أوٌ مكروهْ، أوٌرامَ وتركيبها حِرقُّ الطِ بخلطُوالقراءة(    

 

َنق أن َبعد -َ هذه املسألة، فقالِّاجلزريُراإلمام ابن َّحرقد و ِ حكم  يفِريهَ غَالمَل كَ ْ ُ
ِتركيب القراءات بعضها  : -ٍ ببعضِ

 

ُوالصواب ( َعندنا-َّ َ يف ذلك-ِ ِ َ : 
                   راءتني ِحدى القـِإن كانت إ: ُفنقولبيل َّواء السِط إىل سُّ بالتوسُ والعدول،ُفصيلَّالت
 : ُكمن يقرأ من ذلك منع حتريم، ُرى فاملنعْىل األخَ عًبةَّمرتت

[ Ð Ñ Ò Ó Ô        Z َا رفعًب آخذصفع فيهام، أو بالنََّّ بالر [ Ñ Z  من قراءة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٤-١/٤٣:(انظره) ١(

)١/١٥٤) (٢.( 



 

 

 ٦٩ 

ٍ من قراءة ابن كثري ﴾كلامت﴿َغري ابن كثري، ورفع   َّبالتـشديد É Ê Z ]: ، ونحـوِ
 :، ونحوَفع، أو عكس ذلكَّمع الر

[ } ~     Z ا ما مل َّغة، وأمُّ يف اللُّ وال يصح،ةَّ العربيُب بام ال جتيزهَّ مما يركِوشبهه
وايـة، ِّ عىل سبيل الرَ بذلكَواية وغريها، فإن قرأِّام الرا نفرق فيه بني مقَّ فإن؛يكن كذلك
، وإن مل ِرايـةِّ وختليط عىل أهل الد،وايةِّ من حيث إنه كذب يف الر-اًأيض – ُفإنه ال جيوز

 َ ال منعٌ مقبولٌحيحَ صٌه جائزَّالوة، فإنَّ والتِبيل القراءةَ بل عىل سقل؛يكن عىل سبيل النَّ
 من وجه ِواياتِّ باختالف الرَ العارفنيِة القراءاتَّ عىل أئمُ نعيبها وال حظر، وإن كنَّ،منه

 اهللا نزل بـه َ من عندٌّ كلْ إذ؛ٌ أو حرامٌ ذلك مكروهَّ ال من وجه أنِّ بالعوامِتساوي العلامء
، فلو ِةَّا عىل أهل هذه امللة، وهتوينًَّا عن األمً ختفيف؛َد املرسلنيِّ عىل قلب سيُ األمنيُوحَّالر
 َ وانعكـس،ِ الواحـدةِ القراءةُ عليهم متييزَّ لشق؛ةَدِ رواية عىل حِّ كلَجبنا عليهم قراءةْأو

 .)١ ()ِكليفَّ إىل التِهولةُّ وعاد بالس،خفيفَّ من التُاملقصود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٩-١/١٨(النرش)١(
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)١( 




 : ُاذقاحلِّ املحرر  املقرئ ُ الفائق،دِّ احلافظ املجوُاإلمامو ُه
ُّمر األمويُ بن عٍ سعيدِ بنَ عثامنِ بنٍعيدَ سُ بنُعثامن ُّاألندليس،  ُّ املالكي،والهم،َم، ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّمل أكن بدعا يف كتابة هذه الرتمجة؛ بل سبقني إليها باحثون كثر؛ وقد صدرت هبا كتب الداين املحققة،)١( ِّ ُ ِّ وألفت ْ ُ

َّ ، وإيـراد ماجـد مـن -ُ كام جرت العادة يف مثـل هـذه احلـاالت-فيها رسائل علمية؛ لذا سأجتهد يف اإلجياز ِ
 .ٍمعلومات

 : وأذكر من مصادر ترمجته مرتتبة ترتيبا أبجديا
 ).٢٠٣-٢٣ص(حسني العواجي، .  أبو عمرو الداين وجهوده يف علم القراءات، أطروحة دكتوراة د-
 )٤/٢٠٦(، )هـ١٣٩٦ت(م للزركيل األعال-
 .عبد املهيمن الطحان. ، د)جامع البيان يف القراءات السبع(ّ اإلمام أبو عمرو الداين وكتابه -
 ).٣٨٧ – ٣٨٥/ ٢( ، )هـ٥٧٨ت( الصلة البن بشكوال-
 ).٣٤٢ – ٣٤١/ ٢(، )هـ٦٤٦ت( إنباه الرواة للقفطي-
 .)١١٢١ - ١١٢٠/ ٣(،)هـ٧٤٨ت( تذكرة احلفاظ للذهبي-
 ).٢٨٧ - ٢٨٦ص (، )هـ٤٨٨ت( جذوة املقتبس للحميدي-
 ).٨٣ - ٧٧/ ١٨(  ، )هـ٧٤٨ت( سري أعالم النبالء للذهبي-
 )٣٧٦ - ٣٧٣/ ١(، )هـ٩٤٥ت( طبقات املفرسين للداودي-
 ).٧٤١-٢/٧٣٩( ،)هـ٨٣٣ت( غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري-
 ).١٢/١٢١(، )هـ٦٢٦ت( معجم األدباء لياقوت احلموي-
 ).٤٠٩-٤٠٦/ ١( ، )هـ٧٤٨ت( معرفة القراء الكبار للذهبي-
 ).٣/٩٩٥(، )هـ٨٠٨ت( مقدمة ابن خلدون-
 ).٤١-٧ص(غانم قدوري، . ، د)التحديد يف اإلتقان والتجويد( مقدمة حتقيق -
 ).٣/٢٧٢(، )هـ١٠٨٩ت(شذرات الذهب البن العامد-
 .)٣٧٥-٧/١١( محيتو، عبد اهلادي. قراءة اإلمام نافع عند املغاربة، د-



 

 

 ٧٤ 

 .ُّ، الداينُّرييفَّ، الصُّالقرطبي

ُوعىل هذا أطبقت املصادر األصيلة يف ترمجته ُْ َ. 
َّ إىل بني أميةًنسبة  :ُّواألموي  .َ، وكان من مواليهم)١(ُ

 . بالد األندلس إىلً نسبة:ُّوالـأندليس
َّ بني أميةِفة مأرز خالَ إىل قرطبةً نسبة:ُّوالقرطبي ُ ورسير ملكهم،،ُ  ِدن بالدُ مِ وأكربَِ

َ، و منها ينحدر، جاء يف إبراز املعاين أليب شامة)٢( األندلس َ َ ُ: 
ُالداين، وأصله ٍعيدَ سُ بنُ عثامنٍروْ أبو عمُو اإلمامُه:يسريَّف التومصنِّ (  .)٣ () َ من قرطبةُّ

 .)٤( ِ لبالد األندلسِّ الرشقيِاحلَّدن السُدى مْإح )َدانية( ِ إىل مدينةً نسبة :ُّوالداين
ِ السائد يف وقته،ِّ الفقهيِبْ إىل املذهً نسبة:ُّواملالكي ِ ُومن األدلة عىل ذلك قولـه  َّ َ يف َّ
ِ املنبهةِاألرجوزة ِّ: 

ْواعتمدن عىل اإلمام مالك َ َ ْ ِ ْ َإذ ق  َ ْ ْعىل مجيع ذلكَد حوى ـــِ َ َ 
َيف الفقه والفتيا إليه املنتهى  ِْ ِ ُِ َ وصحة النَّقل وعلم من مىض  ْ َ ُ ِ َ َُّ)٥(. 

 .ِهبَّ بالذُ إىل من يتعاملً نسبة:ُّوالصرييف
ٍأليب سعـد ِاألنسابكتاب جاء يف   :)هـ٥٦٢ت( ِّمعاينُّ السْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٢٠٩(األنساب: انظر)١(
 ).٤/٣٢٤(معجم البلدان : انظر)٢(
 ).٥٠ص ()٣(
 ).٢/٤٣٤(معجم البلدان: انظر)٤(
 ).٥٠٩-٥٠٨:بيت رقم ()٥(



 

 

 ٧٥ 

ُالرصاف(     ٌه حرفـةِذَ، هـِاءَاء، ويف آخرهـا الفـَّ، وتشديد الرِاد املهملةَّبفتح الص: َّ
ِبالذهب َهبَّ ويبيعون الذَونُنِزَة، أو يَّهب بالفضَّ يبيعون الذ؛ٍجلامعة ً متفاضـال، ويقـال َّ
ُالصيارفة: هلم  .)١()-ً أيضا– َّ

ٍن نجاحـليامن بُ سَأبو داودُاإلمام  َوزاد َلشيخه الداين، جاء ذلك ًنسبة )هـ٤٩٦ت(ُ َ ِّ ِ
َّعند قوله يف خمترص التبيني ِ: 

ُّقال أستاذنا احلافظ أبو عمرو القريش( ُ ُ() ٢(. 
 

 .ًة نسباَّا بنو أميَليهِ إُرجعَ، التي يٍريشُ إىل قًنسبة، )ُّالقريش(َو
ُّابن الباذش الغـرناطي: ُ اإلمامان-َكذلك-َذكرهاو ِيف كتاب اإلقناع ) هـ٥٤٠ت(ُ ِ

ُّ، وأبو عبد اهللا املجاصـي)٣(َّيف القراءات السبع َيف رشحـه عـىل ) هـ٧٤٣ كان حيا سنة( ْ
ِالدرر اللوامع َّ ُّ)٤(. 

ن ْ أو بـاب،ِرييفَّ بالـصِ يف حياتهَبِّلق شأة، وقد والنَِّ املولدُّقرطبي :ُمام أبو عمروواإل
َ، والتـي اسـتوطنها يف )َدانيـة( إىل ً نـسبةِّب الـداينَّ بعد وفاته لقـِ عليهَغلب، وِّالصرييف ْ

ِالسنوات األخرية من حياته؛ حتى نسب إليها ِ ُِ َّ َّ. 
ِجاء يف ترمجة الداين يف معرفة  ِِّ ِّالقراء للحافـظ الذهبيَ َِّ  ):هـ٧٤٨(ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٨/٣٦١()١.( 
)٢/١٥١ ()٢.( 
 ).١/٤٨: (انظره)٣(
 ).٢/٨٥: ( انظره)٤(



 

 

 ٧٦ 

ِّبأيب عمرو الداينا نَِ ويف زمان،َّبابن الصرييف ِيف زمانه ُاملعروف(  .)١ ()َ لنزوله بدانية؛ٍ
َويف برنامج أيب  :ُّمانصه) هـ٧٣٠ت( ِّجيبيَّ التَ يوسفِ بنُمـ القاسِ

 َكـان، وَر بـذلكِهُشَفـ  ؛اِ هبـَأقـرأ، وهلـاَه نزلكنَّ، وَ من دانية-رمحه اهللا -ْو مل يكن(
َقوته راشه( ِضَبَِرها بنِْن مَكَا سَّقرطبي َُ ْ ا  ريفيَ صُ، و كان أبوهَبدةُبى لَسجد ابن أِ مِمةْ بحو)َ

 .)٢() - عليهام اهللاُِرمحة-
ِوأما تكنيه بـ َّم تسعف املصادر يف بيان سبب هذه الكنية؛ بل إهنا مل ؛ فل)يب عمروَأ( ِّ َ ُِ ُِ ِ َ ُ

َتذكر من ذريته؛ إال ابنَه أبا العباس أمحد، الذي قرأ عىل والده، وتصدر لإلقراء، وأخـذ  ِ ُِ َِ َّ َ َّ ََّّ
 .)٣(عنه

َ املؤرخونَوقد اختلف َ يف حتديد سنة مِّ  : ِّ الداينِ اإلمامِولدِ
َجل املصادر التي ترمجت لف َ ُ وهو الذي ،)م٩٨١-هـ٣٧١(أنـَّه ولد سنة  تذكره ُّ

ُيف الصلة عن الداين، حيث قال )هـ٥٧٨ت(ٍن بشكوالـابُنقله  ِّ ِ ِّ: 
   :ة يقولَّغري مر -رمحه اهللا - أيبُسمعت(

ٍإين ولدت سنة إحدى وسبعني وثالث مائة ِ َ ُّ() ٤(. 
ِاجلزري يف ترمجته وابن ، ُّ الذهبيامانَاإلمَهبذا قطع و ِّ. 

َّ بن نجاح أن الداين ولـد َليامنُس  عنُفيام رواه) هـ٦٢٨ت(ُّ احلمويُوتـوذكر ياق َّ ٍ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١/٤٠٦ ()١.( 
 ).٣٦ص ()٢(
 ).١٣٩-١/١٣٨(غاية النهاية:  انظر)٣(
 ).٣٨٧ – ٣٨٥/ ٢ ( :انظره)٤(
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 .)١ ()م٩٨٢-هـ٣٧٢(سنة 
ُوالظاهر   َ أن سببيفَّ  :ِ اخلالفَّ

ِّهو والدة الداين  ُ ِرة من سنةَخَ أِيفُ ِ، فاعترب)هـ٣٧١(ٍَ ُ َة القـُالكرس يف روايـْ ه َّائلني أنـِ
 .)٢ ()هـ٣٧٢سنة( َِدلُو

ُومل تنص املصادر عىل حتديد مـسقط رأس الـداين، لكنَّهـا ذكـرت منـشأه بمدينـة  َّْ ِّ ِ ِ ُ
ِّقرطبة، واألقرب أنه ولد فيها؛ السيام أنه لقب بالقرطبي ِّ ََّ َّ ُ ُِ)٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢/١٢٧( معجم األدباء)١(
 ). ٣٢ص(أبو عمرو الداين وجهوده يف علم القراءات :  انظر)٢(
 ).٩ص(غانم قدوري. مقدمة حتقيق كتاب التحديد للداين، د:  انظر)٣(



 

 

 ٧٨ 




ُّنشأ اإلمام الداين و َّترعرع يف مدينة قرطبة، وهي يومئذ قاعدة اخلالفـة األمويـة يف َ َِ ٍ َِ َ َِ َ ْ َ
َاألندلس، ويتوىل احلكم فيها املنصور حممد بن أيب عامر احلاجب، والـذي كـان حـسن  ِ َ َّ ُ ِ َّ ِ

ِّالتدبري والسياسة َّ)١(. 
َوتدل أخبار أيب عمرو عىل أنه حفظ القرآن، َّ َ َ ٍ ُ َوتلقى مبـادئ العلـم، واملعـ ُّ ِ يف  ِارفََّ

َّسن مبكرة، وأخذ يف طلب العلم، وحضور جمالس العلامء، والسامع مـنهم، والتـدوين  َّ ِ ُ ِِّ ُ ْ ِ ٍِ َ َ
َعنهم، وهو يف نحو اخلامسة عرشة َ ِ ُ)٢(. 

ِومل يبلغ الداين سن العرشين؛ إال وقد استكمل عرض القراءات السبع عـىل قـراء  َّ َِّ ِ َ َ َّْ َ َّ َُّ
 .)٣(ِبلده

ِ ويف وقـت مبكـرِّالعلمـيَّعىل التحصيل  َّ الداينَدَاعَومما س ِّ ٍ ٍ؛ كونـه تربـى يف بيـتَ َّ ُ 
ِعلمي، فأبوه سعيد بن عثامن من املحدثني، وقد ترجم له ابن بشكوال يف الصلة بقوله ِّ ُ ٍُ َ ِّ َُ َ ٍّ: 

  وُ وه،َكنى أبا عثامنُ ي،َل قرطبةْ من أه،ُّ بن عمر األمويٍ بن سعيدَعيد بن عثامنَس(
 .)٤ ()ِ عن شيوخهٍ أبو عمرو بحكاياتُ ابنهُث عنهَّحد املقرىء ٍعمرو احلافظ أيب ُوالد

َكام أن خاله حممد َّ ِ يوسف من علامءَ بنَّ ُّ وقد ترجم لـه الـذهبي ،ِه يف زمانِءاتا القرَ َُ ْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤/١٤٧(تاريخ ابن خلدون:  انظر)١(
 ).١٢/١٢٥(معجم األدباء:  انظر)٢(
 ).٨٢ص(محيتو. م  شيوخ احلافظ أيب عمرو الداين، دمعج:  انظر)٣(
)١/٢٠٧ ()٤.( 



 

 

 ٧٩ 

ِيف املعرفة بقوله ِ: 
 ،ادَّ النجـ،ُّ القرطبـي، مـوالهم،ِّ أبو عبـد اهللا األمـوي،دَّ بن حممَ بن يوسفُدَّحمم(
قـرىء ُ بـام يِ واملعرفة، واإلتقان،بطَّ من أهل الضَ، وكانِّ أيب عمرو الداينُ خال،ُقرىءامل

 .)١( )ِ واحلسابِ وعلم الفرض،ٍ وافر من العربيةٍمع نصيب
ِوجتول الداين يف بالد األندلس؛ ليأخذ عن شيوخها خمتلف الفنـون واملعـارف، َِ َِّ ُ ََ ِ ُّ 

ِثم تاقت نفسه للرحلة إىل بالد امل ِّ ِرشق؛ لالستزادة مـن علامئهـا، واألخـذ عـن َّ ِ ُِ ْ ِ
ِقرائها َّ. 

َوقد حدث الداين عن رحلته املرشقية يف طلب العلم، فقال  ِ َ َّ ِ ُّ ُ  فيام نقلـه عنـه ابـن –َّ ُ ُ
ِبشكوال يف الصلة ِّ ٍ: 

 ،ً سنةَرةـ عشَ أربعُا ابنَ وأن،َ وثامننيٍ مخسِ سنةَلم بعدِ العِ بطلب-أنا – ُوابتدأت(
 ٍم سـنة ثـامنَّاين مـن املحـرَّ الثـِدَ األحـَ يـومِّ احلـجِ فريـضةِ ألداء؛ِىل املرشقهت إَّوتوج
ذين َ ذلـك يف هـُ وغري،َ احلديثُ وكتبت،َ القرآنُ وقرأت،ٍ سنة ثامنُتْجَ وحج،َوتسعني
ي ِربى التـُنـة الكـْ الفتُ ابتداءَيِ وه،َ وتسعنيٍ سنة تسعِ إىل األندلسُ وانرصفت،ِالعامني

 هللا عىل ُ واحلمد،َ وتسعنيٍ سنة تسعِ يف ذي القعدةَ إىل قرطبةُ ووصلت،ِسانت باألندلَك
 .)٢ ()ٍ حالِّكل

ِّونقل احلموي يف معجم األدباء عن ابن نجاح عن الداين َ ٍ ِ ْ ُِّ ُ ِ تفاصيل أكثر ألحداث -َ َ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف يسري) ٣٨٩-١/٣٨٨ ()١(
)٢/٤٠٧ ()٢.( 



 

 

 ٨٠ 

َهذه الرحلة املرشقية، فقال َّ ِ: 
َسنة ثـالث وتـسعني يف  يف يبَ أِّ، وتويفَ وثامننيٍّ ستَ العلم سنةِ يف طلبُوابتدأت( ٍ َِ

ٍمن املحرم يوم األحد، يف سـنة سـبع اين َّ يف اليوم الثِ إىل املرشقُفرحلتُمجادى األوىل،  ِ َّ
 . عنهمُ وكتبتً مجاعةُ، ولقيتٍ أشهرَ أربعةبالقريوان ُ، ومكثتَوتسعني
 ُخ، ومكثـتَّام املـؤرَطر من العِاين من الفَّ الثَها اليومُ ودخلت،َهت إىل مرصَّ توجَّثم

 هبا ُ، وقرأتةَّمكاس إىل روج النَُّ إىل حني خٍ ثامنيةُعاموُ وه،اينَّام، والعام الثَهبا باقي الع
، َنيِّريـ مـن املـصِ ذلك عـن مجاعـةِ، وغريِ، والقراءاتَ، والفقهَ احلديثُ، وكتبتَالقرآن

 .همِاميني، وغريَّني، والشِّوالبغدادي
، وعن ِّ البخاريَاس أمحدَّ هبا عن أيب العبُ، وكتبتُتْ وحجج،ةَّمكهت إىل َّثم توج
 إىل ُرفتـ انـصَّا، ثـمً هبـا شـهرُ ومكثت،َرـمص إىل ُرفتـ انصَّ، ثمٍ فراسِ بنِنَأيب احلس
ِاملغرب  .اً أشهرَ بالقريوانُ ومكثت،ْ

 ٍأيـامة َّ بستِارَّد اجلبْ عبِنْ عىل ابِ الربابرةِ، بعد قيامِل الفتنةَّ أو األندلس إىلُووصلت
 ُ، وخرجـتٍ وأربعامئـةٍ ثالثِ إىل سنةَ بقرطبةُ، ومكثتَ وتسعنيٍ تسعَ سنةِيف ذي القعدة
َرسقسطة  ُ فسكنت،غرَّمنها إىل الث ُ َّ الوطـة منهـا إىلُ خرجتَّ، ثمٍ أعوامَسبعةَ  ُ، ودخلـتُ

َميورقة منها إىل ُ، ومضيتٍ وأربعامئةٍ تسعَ سنةَدانية ُ  َها ثامنيةُنت فسك؛هاِسْنة نفِّ يف تلك السَ
 .)١ ()ٍ وأربعامئةَ عرشَ سبعةَسنةَ دانية  إىلُ انرصفتَّ، ثمٍأعوام
 َ التي رحلِ املناطق والبالدِّ كلَجالة أسامءُ يف هذه العِ مل يستوفَّ الداينَّ أنَال ريبو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١٢٥-١٢/١٢٤ ()١.( 



 

 

 ٨١ 

ِأهم حمطات تلك الرحلةتفى بذكر ْام اكَّإليها، وإن َِ َّ ِّ. 
ِ دانية لإلقامةٍروْ عمبوَأَوآثر  َ؛ ملا متتعت به من أَ دون غريهاَ ٍن واستقرارْمِ ْ ِ بخـالف ؛ٍ

ْاألخر التي اشتعلت فيها نريانِ األندلس ِدنُم َ الفتن واإلحن، وَ َِ ٍن انتعاش ِيها مِى فَا رأِملِ
ِونشاط يف جمال اإلقراء ُ إمارة جماهِّيف ظل ٍ ن  والـذي كـا-)هــ٤٣٧-٤٠٥(ِّامريَد العـٍ

ِحمبا للعلم وأهله؛ ولفن القراءات والرواية ِّ ِّ َفأقام الـداين يف رش(، -   ُ يقـرئِ األنـدلسِقُّ
 .)١()ِيسريَّ التِبكتاب

ِوقىض اإلمام أبو عمرو يف دانية ما بقي له من النَّحب، ودامت فـرتة إقامتـه فيهـا  ِ ُ ْ َِ ْ َ ٍ ُ
ُسبعة وعرشين عاما، وإليها نسب، وفيها وافاه األجل ُ ِ ُ ً ً. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٠٥ص( منجد املقرئني)١(



 

 

 ٨٢ 




ِتتلمذ اإلمام الـداين عـىل كوكبـة نـرية مـن األعـالم األثبـات يف بـالد األنـدلس  ِ ِ ِ ٍ ٍْ َّ ُُّ َ
َّوخارجها، وأخذ عنهم يف العقيدة، والفقه، واحلديث، والقراءات، والرسم ِْ ِ ِ ِ َ َ ِ. 

ِالتـه، وطوافـه يف ك لرحً نتيجـة؛ٌدةِّ، ومـواطنهم متعـدٌ كثرِّ الداينُشيوخو ٍثـريمن َِ
َ التي نظمها أثناء إقامته يف ميورقة )ِّاألرجوزة املنبهة(ً فصال يف ُّقد الداينَوقد عِالبلدان،  َُ َ َِ

ِالفنون، واقترصفيها عـىل  َذ عنهم خمتلفَ أخَ الذينِيوخُّالشعدد  ِ، ذكر فيههـ ٤١١سنة  َ ِ ُ
ُتسمية  سبعة عرش شيخا من مشاهري من أخذ عنهم ْ ً َ ِ)١(. 

َوقال يف ختم ِ ذلك البابَ َ َ ِ َ: 
ـــــت ـــــد كتب ـــــذين ق ـــــة ال ُومجل ْ َ ُعــــنْهم مــــن الــــشيوخ إذ طلبــــت  َُ ْ ُْ ِ ُّ 

ٍمـــــن مقـــــرئ وعـــــامل َ ْ ِ ـــــــ  ْ فقيـــــهِ ْومع ـــــــدَُ ِّرب حم ُ ـــــــهٍثٍ ْ نبي ِ َ 
ــــيخا ــــسعون ش ًت ْ َْ َ ــــنِّيِ ــــم س ُّ كله ُ ـــــــريض  ُّ ـــــــل م ـــــــوقر مبج ُّم ِ ْ َ ُ ٌ ٌُ َّ َ َّ 

ـــــــه ن ـــــــذب يف هدي َمه ِْ َ ٌ َّ ـــــــلِبُ ـــــل  ُي ـــــه جلي ـــــسك بدين ُمستم ِ َ ِ ٌِ ْ ْ َُ)٢(. 
 

ِض نسخ األرجوزةويف بع ِ َسبعون: ( ِ ً شيخاَ ْ َ.  ( 
ٍومن نظر يف كتب اإلمام الداين؛ أدرك أنه مل يرو عن كل شيوخه، ويف كل مؤلـف  َِّ ِّ ِّ ِ َّ َ ِّ ِ َ

َزيادات متفاوتة، وأسامء تذكر يف كتاب دون آخر ُ ٍُ ٌ ٌ. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٤-٢٢:بيت رقم(األرجوزة املنبهة:  انظر)١(
 ).٤١-٣٨:بيت رقم(املصدر السابق)٢(



 

 

 ٨٣ 

اجم  ُومل تستوف كتب الرتَّ ُ َّاألصيلة عدهمِ ِ. 
ًففي معرفة القراء مل يذكرالذهبي من شيوخ الداين؛ سوى مخسة عرش شيخا، َ َِّ ُّْ ََّّ ُ هم -ِ

ِمشاهري من أخذ عنهم علم القراءة واألثر ِ َ-)١(. 
ِواقترصابن اجلزري يف غاية النِّهاية عىل ذكر ثالثة عرش شيخا، اشرتك يف أكثـرهم  َ ً َ َ ِ ِ ِ ِّ ُ

 .)٢(ِّمع الذهبي
ِنشأ الصعوبة يف األمر، ومل يبق أمام الباحثني واملحققني سبيل؛ إال بالتنقيب ُوهنا م َّ َّ ٌ ِّ َ ِ ِ ُّ ُ

ِيف إرث الداين ومؤلفاته، ومجع أسامء شيوخه من خالل أسانيده ونقوالته ِ ِ ُِ َ ََ ِ ِ ِ َّ ِّ ْ . 
ِوقد ذكرالدكتورغانم قدوري احلمد يف مقدمة حتقيق كتاب َّ ُ ُّ ُّ َْ: 

َأنه أحىص) ِحديدَّ الت( ِّ قريبا من ستني اسام من شيوخ الداينَّ ً ِّ ً)٣(. 
ِ ووضع الدكتورعبد املهيمن الطحان يف كتابه ُ َّ َ ِاإلمام أبـو عمـرو الـداين وكتابـه: (َُّ ُّ 

ِجامع البيان ًقائمة بأسامء شيوخه؛ فأحىص منهم واحدا ومخسني شيخا)َ َ ً َ ِ ُ ِ ً)٤(. 
ُّ وأورد األستاذ حممد بن جمقان اجلزائري يف مق ََ ُ ِدمة حتقيق منظومةَّ َّ: 

ًسبعة وستني شيخا) ِّاألرجوزة املنبهة(  ِّ ً)٥(. 
ِادي محيتو دراسة جامعـة يف هـذا املوضـوع؛َعبد اهلُّم الدكتورَّدَوق ُ ً ْ متثلـت بوضـع ً َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٠٩-٤٠٦/ ١(معرفة القراء:  انظر)١(
 ).٧٤١-٧٣٩ /٢(غاية النهاية:  انظر)٢(
 ).١٤ص: ( انظره)٣(
 ).٤١-٣٧ص: ( انظره)٤(
 ).٢٤-١٨ص: ( انظره)٥(



 

 

 ٨٤ 

َ الداين، وأحىصِيوخُ لشٍّ ألفبائيٍعجمَم ِّ لكـل َجمْ، وتـرِّ للـداينً شـيخاَ وثامننيً سبعةِ فيهِّ
ِّزه بنقوالت قيَّ منهم، وطرٍواحد َوجـىل أخطـاءٍ بصرية، ٍ، وتعليقاتٍمةٍ ْ  مـن ُه مـن سـبقَّ

َالباحثني، واستدرك ٍط وحتريفْلَ فيه من خُا وقعوهَم عليهم َ ٍ، ووهم وتصحيفٍ ْ َ ٍ ْ. 
 :ِوقال يف ختمه

َفهؤالء سبعة وثامنون شيخا ممن ثبت( ً ٌ َ أنه قرأ عليهم، أو سمع منهم، أو - عندي-ِ َ َّ
ِ يف أسامء يسرية جدا، وجدت بعض حمققي تراثه قد - عندي-ُّي الشكَأجازوا له،  وبق ٍِّ َ ُّ  َ

ُذكرها مما كنت قد ذكرته  َّ يف ترمجتي له يف دراستي التي نلت هبا الـدكتوراه، ثـم -ًآنفا–َ َُّ ُ ِ
ُبدا يل أن مستندي يف عدها ال يبعث عىل االطمئنان واليقني؛ فرتكتها وعدلت عنها ُ ِِّ ْ ُ َّ. 

ِالرواية التي روي هبا البيت الذي تقـدمت اإلشـارة إليـه يف ذكـرأيب َّوإذا صحت  ْ ِ ِ ُ َّ ُ َ ِ ُ ُ
ُعمرو ألشهر مشيخته يف صدر أرجوزته املنبهة، وكـان الـصواب فيهـا َّ َِّ ِ ِْ ال ) َسعونِتـ: (ِ

َسبعون(  :ِيف قوله) ْ
ُّتسعون شيخا كلهم سني                                    ُ ْ ِّْ ًُّ َ َ ٌموقر     ِ ُّ مبجل مريضَُّ ِ ْ َ ٌُ َّ َ 

ِفإننا نكون قد قاربنا العدد املذكور، ومل يفتنا يف هذا املعجم ُ َ َُ ْ ََّ ِ بحمد اهللا وتوفيقه-َ ِ ؛ -ْ
ِإال اليسري َ َّ() ١(. 
ِعند التأمل يف أسامءو ِ ُّ ِ شيوخ الداين الذين أسند عـنْهم علـم القـراءات ورواياتـه؛ َّ ِ ِْ َ َ ِّ ُ

ْيتبني أن جلهم ممن أخذ عنْهم يف رحالته خارج األندلس، ويبدو أن أبا عمرو مل جيد يف  ٍُ َ َ َُّ َ َِّ ِ َّ ُ َّ
ِاملشيخة األندلسية يف زمنه التحرير والضبط الذي يعتمد عليه، ويتطلع إليه ِ ِ ِ َِّ َ َ َُّ ََّ َّ َ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .هـ١٤٣٢، ١، ط)٢٥٧ص(معجم شيوخ احلافظ أيب عمرو الداين:  انظر)١(



 

 

 ٨٥ 

ِيف األغلب -وآثر َ اإلسناد عمن لقيه من مشايخ علم القراءة يف مرص-ْ ِ ِِ ُ َ ََّ)١(. 
ْوسأقترصيف هذه اإلط َ الـداين الـذين أخـذِيوخُىل ذكـر شـَ عـِ الوجيزةِاللةُ  م عـنهِّ

ِ، والتيـسري، واملفـردات، َ يف اجلـامعِ أسانيدهُليهم مدارَعكان  وًتالوة،ْوأً رواية َاحلروف َّ
ِوالتعريف ًآليت مرتبون  عىل األقدم وفاةم كاُ، وهَّ َِّ: 


َّ ومؤلـف التـذكرة يف القـراءات الـثامن، ر،ِّ حمرٌةَّابط، وحجَ ضٌ عارف، وثقةٌأستاذ َّ ِّ
ِبار القراء يف الديار املرصية، ومقرئ جامع الفسطاطومن ك ُ ُ َّ َّ) ٢(. 
ِ فيام نقله ابن اجلزري يف الغاية-ُّقال عنه الداين  ِّ ُ- : 

ًه، وصدق هلجته، كتبنَـا عنـه كثـريا،، مع فضلِ، وعلمهِ يف فهمهُ مثلهِ يف وقتهَرُمل ي( ْ ِ ِْ 
 .)٣ ()ٍئةا مِ وثالثَ وتسعنيٍ تسعَ من شوال سنةْضنيَ لعرش مَ بمرصِّويفُوت

ٍوأكثر الداين اإلسناد عنه، وأخذ عنه قراءة يعقوب من رواية روح ِ َ َُ َ ُّ َ)٤(. 
 .)٥(رَّ املكرِا بإسقاطً إسنادَ وعرشونٌ ثالثةاجلامع يف ِّ أسانيد الداين عنهُوجمموع

 


 ،ُإمام معمر، عايل السند، ومل يدرك الداين من أصحاب أيب بكر بن جماهـد سـواه ٍْ ِِ ُّ َّ ٌ َّ ٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧/٢٢(قراءة اإلمام نافع عند املغاربة:  انظر)١(
 ).١/٣٦٩(معرفة القراء:  انظر)٢(
)٢/٥١٧ ()٣.( 
 ).٢٠ص(ِّمفردة يعقوب للداين: ظر ان)٤(
 ).٤٢ص(اإلمام أبو عمرو الداين وكتابه جامع البيان:  انظر)٥(



 

 

 ٨٦ 

ُ، ومل يعرض الـداين القـراءة عليـه، وإنـام  أخـذ عنـه  )ٍكاتب ابن جماهد(ُوكان يشتهر بـ َّ َ ُّ
ًاحلروف رواية ال تالوة، و ً  .)١(ٍئةا مِ وثالثَسع وتسعنيِ سنة تِي القعدةِ ذ يفِّويفُتَ

ُجممـوعَ بلـغ ، واًطريقـ ني ِّ سـتٍسلمُعن أيب مـيف اجلامع  ِّرق الداينُ طْبلغتقد و 
ًأسانيده عنه فيه مائة َة وأربعنيَّ وستِ ْ َ  .)٢(رَّقاط املكرْ بإسً


 .)٣(ِ القراءةِضْرَ يف عِّ الداينُقة، وعمدةِّابط، الثَّبري، الضَ الكُاألستاذ

ِّوأهم شيوخه املرشقيني يف علم القراءات، والعد، والرسم  ُِّّ ِ ِّ ِ. 
َ        ويكثر الداين يف كتبه من الثناء عىل ِ َّ ِ ُّ ُ َ أيب الفتح، من ذلك قوله يف مفـردة  يعقـوب ُ ُِ َ ِ-

 :-ُالتي أسندها عنه
َوكان من أضبط أهل زمانه هبذه القراءة، وغريهـا مـن القـراءات؛ عـرف ذلـك ( ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ِْ

َاخلاص والعام من أهل بلده، وغريهم من أهل الرحالني، والقادمني ِ َّ ُِّ ْ ِْ ِ َ ُّ() ٤(. 
َوقوله يف اإلدغام الكبري ْ ُ: 

اس، وأعـرفهم بخفيـه، -ُ رمحه اهللا تعاىل-ُن شيخنا أبو الفتحوكا( ِّ من أضبط النـَّ ِ ِ ْ
ِّوجليه، ومطرده، وشاذه َِّ ِّ() ٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٩٩٠(، غاية النهاية)١/٣٥٩(معرفة القراء:  انظر)١(
 ).٤٢ص(اإلمام أبو عمرو الداين وكتابه جامع البيان:  انظر)٢(
 ).٢/٨٩٧(، غاية النهاية)٣٧٩/ ١(معرفة القراء:  انظر)٣(
 ).٢١-٢٠ص( )٤(
 ).٧٤ص ()٥(



 

 

 ٨٧ 

ِّوأنشد يف املنبهة َ: 
ُن أخذت عنهم ففارس                وهو الرضير احلاذق املامرسِمم َ ُ ِْ ُ ََّ ُْ َ 

ِأضبط من لقيت للحروف               وللصحيح الساير َّ َّ َ ُِ ُ  .)١(ِ املعروفُْ
ِ الداين عن أيب الفتح القراءات يف مجيع كتبه، كام يف التيسري، واملفردات، َأسندقد و ِ َِّ ِ ِ ُّ

ِوالتعريف، وغريها َّ. 
، ِرَّ املكـرِ بإسـقاطاً عـرش إسـنادَ وثالثةِني مائتاجلامع يف ُ عنهجمموع أسانيدهبلغ و
 ِنَي بـن احلـسِاقَد البـْ، وعبـِّامريَّني الـسَ بـن احلـسد اهللاِْ أيب الفتح عن عبـِ روايةُّوجل

 .)٢(ِّاخلراساين


َّأحد كبار شيوخ الداين يف القراءة وغريها الذين التقى هبم يف رحلته املرشقية َِ ِ ِْ َ ِ ِّ ِ ُ ِ ُ. 
ِ فيام نقله الذهبي يف املعرفة-ُّالداين   قال عنه  ُّ ُ-: 

 َ واسـع،سكل والنـُّْا بالفـضًدا مـشهورِّا هلـا جمـوقنًْا لقراءة ورش متً ضابطَ كان(
 ُ سـمعته،ِ والفقـه،ِ واحلـديث،ِ مـن القـراءاتَ كتبنا عنه الكثـري،ِهجةَّ اللَواية صادقِّالر

 :ُيقول
َكتبت العلم(   ،ٍ بمـسجدُّ وكان يؤم،ِ عاد إليهَّ ثم،اً دهرُ وذهب برصه،)ً ثالثني سنةُ

 .)٣ ()امننيَّرش الثُو يف عُ وه،ٍئةا وأربع مِ سنة اثنتنيَمات بمرص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٣-٢٢:بيت رقم ()١(
 ).٤٢-٤١ص(اإلمام أبو عمرو الداين وكتابه جامع البيان:   انظر)٢(
)٣٦٤-١/٣٦٣ ()٣( 



 

 

 ٨٨ 

ِوعليه اعتمد الداين يف إسناد رواية ورش  ُِّ ِ و أسند عنه يف التيـسري،)١( ًتالوةَ َّ  ً روايـةَ
ِّأيب عمرو البرصي  من رواية السويس   َقراءة ُّ ِ ِ ِّ ٍ َ)٢(. 

 ٍرةـ يف عـشَامع ، وروى عنـه احلـروفَاجلـرق ُ من طٍةَّ يف ستَ القراءةِعليه َوعرض
 ِن طريقـه، ومِرَّا بإسقاط املكرً وثالثون إسنادٌ ستةامعَاجل يف ُ عنهِمنها، وجمموع أسانيده

 .)٣(مَّم بن سالِ أليب عبيد القاسِ وغريهِ كتاب فضائل القرآنُّيروي الداين


 :ِجاء يف ترمجته يف الغاية
 مات َ أذكر يوم: وقال، وثالثامئةَ عرشينَ، ولد سنةٌق صدو،ٌ شيخ،ٌّ نحويٌمقرئ،(

 .جماهدابن 
 مـن ًكثـريا مـنهام َعِمَ وسـ،ِاشَّ النقـٍ وأيب بكر، مِيب هاشَ بن أِ عىل عبد الواحدَقرأ
 َ مخـسنيَ سـنةًتـاجرا َ نزل األندلس: وقال،ُ احلافظُّ، قرأ عليه أبو عمرو الداينِتءاالقرا
ِ من أعامل بلنسية برشق األندلس-)َدةَّبُبأ( ُ لقيته،ٍمائة ثوثال  عليـه القـرآن ُ وقرأت،-َّ

 َرةـ ثنتي عـشَ سنة)دةَّببأ( َ، وماتًصدوقا ًضابطا، ،الِ فاض،ًاِّ وكان خري،ُعندهِبجميع ما
 .)٤()-ه يف كتابهُ كذا رأيت-ً سنةَ اثنتني وتسعنيُو ابنُ وه،ٍوأربعامئة

ْوجل رواية الفاريس هي عن عبد الواح َ ِ ِّ ِ ٍد بن أيب هاشم عن ابن جماهدُّ ُِ ٍ َ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٦ص( ، التعريف)٢٥ص(، مفردة نافع)١١٢ص (التيسري:   انظر)١(
 ).١١٥ص:( انظره)٢(
 ).٤٣ص(اإلمام أبو عمرو الداين وكتابه جامع البيان :   انظر)٣(
)٢/٥٨٩ ()٤.( 



 

 

 ٨٩ 

ِوقد أسند الداين عن الفاريس يف التيسري روايات البزي عن ابن كثـري ، والـدوري  ُّ َّ ٍَ َ ِّ ِ ِّ ُّ
ٍعن البرصي، وابن ذكوان عن ابن عامر   َ ِّ  .)١( ًتالوةَ

ٍوأسند عنه يف التعريف، ومفردة نافع  ِ ِ َّ ِّ رواية ورش من طريق األصبهاينًتالوةَُ ِ ٍ َ)٢(. 
ِوأسند عنه يف مفردة عاصم  ٍ طريق األشناين عن حفصًروايةُ ِّ ُ َ )٣(. 

َوعليه عرض القراءة يف تسعة طرق مـن طـرق اجلـامع، وروى عنـه احلـروف يف  ُ ُ ِ َِ َ
ًمخسة وستني طريقا، وبلغ جمموع أسانيده عنه فيه مائـة وثالثـة وسـتني إسـنادا بـدون  َُ َِّ ً ً ًِ ٍَ

 .)٤(َّاملكرر
َاإلمام الداين التي أوردها يفِّواملتتبع ألسانيد  ِّ ُ اجلامع، والتيسري؛ جيد أن شي كتايبِ َِّ ُخه ِ َ

ُأبا مسلم البغدادي أكثر ِّ َ شيوخه يف الرواية؛ كام جيد  شيخه أن أبا الفتح فارس بن أمحـد ٍَ َُ َ َُّ ِ ِّ
ِّأكثر شيوخه يف القراءة والتلقي ِ ِ ُ)٥(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١١٧-١١٣ص(التيسري:  انظر)١(
 ).٢٥ص(، مفردة نافع)٣٨ص(التعريف: انظر)٢(
 ).٢٨ص(مفردة عاصم: انظر)٣(
 ).٤٢ص(اإلمام أبو عمرو الداين وكتابه جامع البيان: انظر)٤(
 ).٢٢٤-٢١٧ص( معجم شيوخ احلافظ أيب عمرو الداين : انظر)٥(
 



 

 

 ٩٠ 




َّالشك أن اإلما ِم الداين قدحل يف زمانه يف علوم القـرآن حمـل الـسمع والبـصـر، َّ َ َ ِ َّ ََّ َِّ ِ َّ
ِواعترباإلسناد عنه بني التالميذ من مفاخر العرص؛ ْ ََ ُ ُِ ِ َّ َّة اإلقـراء والتعلـيم يف رداَصـَونال  ُ َِ

ً ما يزيد عىل أربعني عاما؛ ِ من مدن األندلسٍددَع َوهـذا مـا يفـسـراإلقبال الكبـري مـن َ َ ِّ ُ
ُري طالب العلم عىل األخذ عنه؛مجاه ِ ِ َّ ُ  : قوهلمِى اشتهر بني النَّاسَّ حتِ

ُالداين مقرئ( ُ عبد الرب حمدثها، والباجي فقيهُ، وابنِ األندلسُّ ُّ  .)١()هاِِّّ
ِ وشدوا الرحل إليـه؛ لينهلـوا مـن عذبـه ،ِ، أقبلوا عليهٌثرُ كُ تالميذِّ الداينولإلمام ِْ َّ ُّ

ِ وفيضه الغزيـر،النَّمري َ ِ، وعلمـه الـوفري، ِ َ احلـروف امعَّ باإلجـازة والـسُ عنـهَّحـصلواوِ
ِواملصنَّفات، وكتبوا األحاديث والروايات ِّ َ ُ. 

ُفمنْهم من صحبه بعد أن أخذ عن غريه، ومنهم من الزمه بعد التخرج ومل يفارقه،  ُ ُ َْ َُّ َِ ِ َِ َ َ
ِومنهم من فارقه بعد أخذ طويل إىل غريه ٍ ْ ُ)٢(. 

َّوجل أولئك التال َ ْميذ من أهل ُّ  .)٣(َ دانيةِلْام أهِّ ال سي؛ِاألندلسِ
اجم ُكتبوقد ذكرت  ً من عرشين تلميذَأكثر الرتَّ  .)٤(ِا من تالميذهَ

َوالشك أن ما ذكرته إنام قطر من بحر، ونزر من كثر؛ ألهنا قرصت احلديث عـىل   َ ْ َّْ َ َّ ٌ ٌٍ ٍ ْ َّ ُ َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٣٣٤(الفجر الساطع )١(
 )٧/٣٠٥( قراءة اإلمام نافع عند املغاربة: انظر)٢(
 ).٩/٦٥٩(تاريخ اإلسالم :  انظر)٣(
 ).١٤ص(َّمقدمة حتقيق كتاب التحديد:  انظر)٤(



 

 

 ٩١ 

ِذكر مشاهريمن أخذ عنه يف علم القراءة  ِِ ُ َ ِ ِ ِشتهر به أكثـر مـن غـريهالذي ا-ْ َ َّ، وخـصت -ُ
ًبالذكرالذين تبوؤا بعده رتبا عالية، ومنازل سامية ً َِّ ً ُ َّ َ ِ. 

ِومن أشهر أولئك التالميذ َّ َ ْ: 


َه اإلمام ابن اجلزري يف الغايةقال عن ِّ ُ ُ: 
 ؛نهـاَوأتقِالقـراءات  ِ قرأ عليه،ِّ أيب عمرو الداينِ وأكرب تالميذ،َاء بدانيةَّشيخ القر(
 بـن ُليامنُ سـَة، قرأ عليـه أبـو داودَّ والعربيِالقراءاتف يف  وصنَّ،ِ شيخهِر يف حياةَّفتصد
 .)١ ()ِمائة أربعبعني وَّ السِ إىل حدودَ، عاشَ لقالونً ختمةٍنجاح

ِ، وروى عنه بعض كتبه،ِأبيه  عىلِ القراءاتَقرأ   ،اس عنه النََّ وأخذ،ِر لإلقراءَّ وتصدُ

 .)٢(ٍئةاأربع م سنة إحدى وسبعني وِّ تويف


ِ وعمدة أهل األداء، ،ِ اإلقراءُ وإمامَّالقراء،شيخ   ُ والزمه،ِّالداين ْ عنِتءا القراَأخذُ
  أصـحابهُّو أجلُ وه،ِفاته يف القراءاتَّل مؤُ وأخذ عنه،ِفاته مصنََّ منه غالبَ وسمع،ًكثريا
ً وأعالهم ذكرا، ،َّطرا ْ ل إلينا َ وصِن طريقهِتبه، ومُ كِ ورواية،ِّر بحمل علوم الداينِهُواشتُ

ُّع، وله اختيارات خالف فيها شيخه الداينبَّ يف القراءات السِكتاب جامع البيان َ ٌ)٣(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣/٩٧٧ ()١.( 
 ).١٣٩-١/١٣٨(، غاية النهاية)١/٤٦١(معرفة القراء:  انظر)٢(
 ).٧/٣٣١(د املغاربة، قراءة اإلمام نافع عن)١/٤٨٠(، غاية النهاية)١/٣٦٤(معرفة القراء:  انظر)٣(



 

 

 ٩٢ 

َّقال عنه ابن بشكوال يف الصلة ٍُ: 
، ِ بـهِاس النـَُّو أثبـتُ وه،ُ عنهَ وأكثر،ِ املقرىءٍ بن سعيدَيب عمرو عثامن أْروى عن(
 ،اِ ورواياهتـ،ِتِبالقراءا عاملا ،ْهمِارَيِ وخ،ْهمِ وفضالئ،ْهمِ وعلامئ،َ املقرئنيِةَّلُن جِم وكان
  .بط هلاَّ الضَنَسَ ح،رقهاُوط

 .)١ ()ِمعاين القرآن وغريه يف ٌ كثريةُ وله تواليف،ُ فيام رواهً ثقةًنا فاضالِّوكان دي
َوقد اجتهد الباحثون األفذاذ يف حماولة إحصاء أسامء من تتلمذ عىل الداين، وأخذ  َ َِّ ِ ِْ ِ

 .)٢(ُعنه
َوأجود م ِ، ومجع فيه هذا املوضوعن كتب يفُ ِ فيام وقفت عليه-َ ُ- : 
َد اهلادي محيتو؛ فقد أحىصْعبُّالدكتور ِّ يف معجم مهيب قيِّداينمام ال لإلُّ ٍ ُم ما يربـو َ ٍ

ًعىل ثامنني تلميذا ُ ممن روى وأخذ عنهَ َ)٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١/٦٤ ()١.( 
، حتقيق رشح  القصيدة اخلاقانيـة، )٦٤-٦١ص(اإلمام أبو عمرو الداين وكتابه جامع البيان : - مثال- انظر)٢(

 .، وغريمها)١٢١-١/١١٦(للشيخ غازي العمري
 ).٣٢٩-٧/٣٠٥(قراءة اإلمام نافع عند املغاربة:  انظر)٣(



 

 

 ٩٣ 




ِأبو عمرو الداين من األئمة األلبـاء، والنقـاد الفطنـاء؛ خـصوصا يف فـن اإلقـراء  ِ ِِّ ً َُّ َّ ِ ُّ ٍ َ
ِواألداء، فام يـذكر هـذا الفـن إال مقرتنـا بـه؛ ً ُّ َ ٍ واطـالعٍبراعـةمـع  ِ ِديث،  احلـِمو يف علـِّ

ُّوالتفسري، واللغة َّ. 
َّ عىل الظهور والتَّوقد ساعد الداين   ُمع وجود ث -ِميزُّ ِ القراءات يف ِ من كبار علامءٍةَّلِ

ِزمانه، وأفذاذ ٍمكي بن أيب طالب:  من أمثال-ِ أوانهِ ِّ، و أيب العباس املهدويِّ َّ،  وحممد بن َّ
ٍرشيح ، ٍ وإتقانٍ، وحفظٍ وتنقيحٍ، وحتريرٍ، ونظر فاحصٍ دقيقٍفهمُّين من  ما متتع به الدا-ُ

ٍوطلب ورحلة، وسعة يف الرواية، وأفـق يف  ُ ِ ٍ ٍِّ ٍالدرايـة، وتفـنُّنٍ ِ ُّ يف التـصنيف، وتنـوِّ ِ  يف ٍعَّ
ِالتأليف، ِ املسألة مما يتعلق باآلثار واألخبارُكان يسأل عن فقد َّ ِ َّ ُ، فيوردها بجميع ما فيها ِ
ِ من شيوخه إىل قائًمسندة  .)١(لهاِ
ِيضاف إىل ذلك ما شـهد لـه بـه مـن االتـسام بالـ  ِّ َِ ِ ُ َ ُ ِ والديانـة،ِالحَّصَ  سـتقامةاال وِّ
ِواألمانة َ . 

ِوقد قال الداين عن نفسه ُّ: 
َّما رأيت شيئا قط إال( ُّ َّ كتبته، وال كتبته إالُ ُ ُ وحفظته، وال حفظته فنسيتهُ ُ() ٢(. 

ُوحظي اإلمام أبو عم َ ِ ً بشهرة واسعة؛واحتل بني  كبار علامئها مساحة )دانية(ٍرو يفَ ُ ِ ٍَّ
َشاسعة؛ جعلته مأوى لطلبة العلم، ومأرزا هلم، وقد أدى ذلك َّ ً ًُ ِ ِ ْ  يف -ُ كـام هـي العـادة-ً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٩٦ص(حتبري التيسري:  انظر)١(
 ).٢/٧٤١(غاية النهاية )٢(



 

 

 ٩٤ 

ِخلق خصومات  بينه، وبعض معارصيه ٍَ ُِ ُ َْ. 
ٍوهم بني ساع للغض من قدره، أو معـارض لـه يف آرائـه، أو خمـالف لـه يف - ِ ِّ ٍ َ ُ 

 .)١ (-ِمذهبه
ِّوقد وقف اإلمام الداين يف تلك األحداث موقف العامل النَّاقد بالربهـان، واملفنـد  ِ ِ ِ ِ ُّ ُ

ِبالدليل والبيان، وألف رسائل رد فيها للعيان ٍِّ َّ َّ. 
َمن ذلك ِ َ: 
ٍّ من سجال علميَما حدث َ ِّ وأيب العباس املهدوي، ،ِّ بني الداينِ ُ فقد نقـل العالمـة َّ َّ

ِيف رشحه عىل الدرر اللوامع عـن أيب عبــد اهللاِ ) هـ٨١٩ت(ِ املجرادَّحممد ابن َّ ُّ  فارَّالـصِ
 :ُقوله) هـ٧٦١ت(

َف األمـري َّكلَّ إنه ىَّ، حتِ عليهُ احلافظ يعرتضَرْ قدَفِعرَل أن يْ قبُّ املهدويَومازال(
 َ، فأجابُّفها املهدويَّ حرٍولةْسَ عن أَ اجلوابَظف احلافِّ أن يكل- اهللا وجههَّ نرض-ًجماهدا

َّالستينية(ها َّ سامً واحدةًمسألة ُ فألقى عليه احلافظ،)َّاألجوبة املحققة(ه َّعنها يف جزء سام ِّ (
ِضمنها ستني سؤاال يف اهلمزة ً ِّ   I Z ]، و º Z ]: ْ ما قبلها نحـو املكسورِمومةْ املضَّ
ِّفسقط يف يد املهدوي، ومتنَّ ِ ُى أنه مل يسألهُ ُّ، وبقي فيها كيوم ولدته أمه،َ زهـا احلـافظ َّ وعزَ

ِالتنبيه عىل اخلطأ واجلهل والتمويه( ِبرسالة َّ  يف شـأن ِق أيب اجلـيشَّب هبا إىل املوفـَ وكت،)َّْ
 .)٢()ِّاملهدوي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٢٠٢-٧/١٩٣(قراءة نافع عند املغاربة: للمزيدانظر  )١(
 ).١/٦٥(حازم حيدر. ، مقدمة حتقيق رشح اهلداية، د)١٠ص(معجم مؤلفات أيب عمرو الداين :انظر)٢(



 

 

 ٩٥ 

َ وكل من ترجم للداين أمجع َِّ َ َالدرجة العاليةحقاقه  عىل استُّ َ، واملنزلة الـسامية َّ  َبـنيَّ
 :ُبعضهم َى قالَّحتِأقرانه، 
َأنه مل يكن يف ع( ِه، وال بعد عرصه أحد يضاهيه يف حفظه وحتقيقهْرصُ ِ ِ ِ ٌِ() ١(. 

ٍإيراد كل مـا قيـل يف حـق هـذا اإلمـام مـن تبجيـل - يف هذه العجالة-ُويصعب ِ ِّ َ ِّ ُ
ِ لكن من مجلة ما قيل يف الثناء عىل علمه، وخلقه، ونتاجهٍوإنصاف؛ ِ ِِ َّ : 
ِلميذه أيب عبد اهللا حممد بن عي تُقول ِ ِ َِّ  ):  هـ٤٨٥ت  (ِّيِامَسى املغْ

 .)٢ () َِّمالكي املذهب َّ الدعوة،َ جمابٍكان أبو عمرو( 
 ):  هـ٤٨٨ت  (ِّميديُد اهللا احلْ اإلمام أيب عبُوقول

ٌحمدث(  .)٣( )ٌمِّ متقدٌ مكثر، ومقرئِّ
 :)هـ٥٧٨ت(ٍ بشكوالِنـابَّالعالمة  ُوقول

 ِوطرقـه، ،ِ ومعانيه،ِ وتفسريه،رواياتهو ِ يف علم القرآنِ األئمةُ أبو عمرو أحدَكان(
 ٌ ولـه معرفـة، تعـدادهاُ يطـولًا مفيـدةً حـسانَ تواليـف-هِّكل – َ ومجع يف ذلك،ِوإعرابه
 ِ أهـلْبط مـنَّد الـضِّ جيـ،ِّ اخلطَ وكان حسن،ِ ونقلته،رجاله ِ وأسامءِوطرقه، ،ِباحلديث
 .)٤ ()يا سنِّ،اًعِرَ و،ً فاضال،ناِّ دي،فننَّ والتِ والذكاء،ِاحلفظ

 ):هـ٧٤٥ت(ِّان األندليسـَّأيب حيِّ املفرس ِامَوقول اإلم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣/١١٢٠( تذكرة احلفاظ)١(
 ).٢/٤٠٦( الصلة)٢(
 ).٢٨٦ص( جذوة املقتبس)٣(
 ).٢/٤٠٦( الصلة)٤(



 

 

 ٩٦ 

ه ِ واختـصاص،اِ رواياهتـِ وضـبط،هـاِ ومعرفت،ِ يف القـراءاتِّ أيب عمرو الداينُرتبة(
 .)١ ()ِة القراءاتَّمأئ من ٌ أحدِ الذي ال يدانيهِ باملكانَبذلك

 : ِيف تاريخ اإلسالم)  هـ٧٤٨ت  (ِّ الذهبيِافـظوقول احل
َوما زال القـراء معرتفـني برباعـ( ُ َّ  ِ، وعليـهِ وإتقانـه، وحتقيقـه،ِّاينالـد أيب عمـرو ِةُ
 .)٢ ()ُ والوجوه،َّ والتجويد،َّم فيام ينقله من الرسمُعمدهت

 ): هـ٨٠٨ت  (َ خلدونِنـِّرخ ابوقول املؤ
ُ، ووقفت عليه معرفتِ يف القراءاتَبلغ الغاية(  َ ُ أسـانيدها، ِ روايتـهِ إليهْها، وانتهتَ
نهـا ْيَوا مـن بُريهـا، واعتمـدَعن غ واُلَعد عليها، وُل النَّاس َّدت تآليفه فيها، وعوَّوتعد
 .)٣ ()يسري لهَّ التَكتاب

 ):  هـ٨٣٣ت  (ِّبن اجلزريا ِوقول اإلمام 
َاإلمام العالمة احلافظ، أستاذ األستاذين، وشيخ مشايخ املقرئني(  ِ ُ َ ُ ُ ُ ُ َّ ُ() ٤(. 

َّد بن حممـأمح ِوقول العالمة  ):هـ١٠٤١ت  (ِّلمساينِّد التَ
  :ِقْاحلني من األندلس إىل املرشَّم من الرُومنه(
 املقرئ ُ، احلافظِقَّب والرشْرَهري عند أهل الغَّ، الشِبقَّقديم والسَّ بالتُّن هو األحقَم

،  ُّ األمـويَن عمر بٍ بن سعيدَ بن سعيد بن عثامنُ، عثامنُّاينَّباين، أبو عمرو الدَّاإلمام الر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤/٢٥٢(حر املحيط الب)١(
 ).٩/٦٥٩( تاريخ اإلسالم)٢(
 ).٤٣٨-١/٤٣٧( تاريخ ابن خلدون)٣(
 ).٢/٧٤١( غاية النهاية)٤(



 

 

 ٩٧ 

 .)١ ()صانيفَّ، صاحب التُّموالهم، القرطبي
ُوما هذه الشهادات ٍ إال غيض من فيضَّ ُ، واإلمام الداين مشهور شهرة تٌ ً ٌ غنـي عـن ُّ
ِاإلسهاب واإلطناب ِ يف ذكره، واالعرتاف بعلمه، وفضله،ِ ِ ِّ قاسم مشرتك بني املتقدمني ُِ ٌ ٌ

َدثنيْواملح َ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/١٣٥(نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب)١(



 

 

 ٩٨ 


 

ُخلف اإلمام ُ الداين وراءه أبو عمروَّ ً زاخـرة، ومكتبـة قرآنيـة عـامرة،    ةَّ علميً ثروةُّ ًِ َِ ًَ ًَّ
ِوتواليف عاطرة؛ كانت نتيجة لتميزه يف الرواية والدراية، وعلو مهته، وصربه  ورحلته ِ ِ ِ َِّ ِِّّ ِِّّ ًً َ. 

َوقد نال نتاجه العلمي إعجاب العلامء، وحرص عىل اقت َ ُ َ ُِ ِ ُّ ْنائها األلباء، وأصـبحت َ َ َّ َُ ِ
ًمؤلفاته لطلبة العلم معتمدا، وألهل فن القراءات مستندا ًُ ُِ َِّ ِ َّ. 

َّالذهبي يف تذكرة احلفاظ ُأن قولَّ يف هذا الشَومما جاء ِ ِّ: 
ِإىل أيب عمرو املنتهى يف إتقان القراءات، ( َ  َ واثقـون،ِ لتـصانيفهَ خاضـعونُاءَّوالقرَ
 .)١ ()َ ذلكِ وغري، واالبتداءِ والوقف،جويدَّ والت،سمَّوالر ،ِ يف القراءاتَبنقله

ُوتركة الداين عظيمة ُ احلد، كثريةُِّ َ العد، وقد قامِّ ِ بعض علامء األنـدلسِّ ، وغـريهم؛ ُ
ٍ لتصانيفه، وإحصاءٍ فهرسِعْبجم ِاعرتافا بقدره  ؛ِ لتواليفهِ  .ِومكانتهً

ُّوإىل ذلك أشار اإلمام أمحـد الضبي َ ِّ يف ثنايا ترمجته للداين-) هـ٥٩٩ت(ِ  : بقوله-َ
ٍرأيت بعض أشياخي قد مجع ذكر تواليفه يف جزء نحو مائة تأليف( ٍ ِ ٍِ ْ َ ُ() ٢(. 

 ):هـ٧٤١ت (ِّ الكلبيٍّزيـُاإلمام ابن جتفسري ِّوجاء يف مقدمة
، ومل ِهـا يف القـرآنَ أكثرَّ أنَّ إالَ وعـشـرين؛ٍعىل مائـة ُنيفَ تُ فتآليفهٍعمروا أبوَّوأم(

 .)٣ ()ً قليالَّ إالِفسريَّف يف التِّؤلُي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣/١١٢٠ ()١.( 
 ).٣٩٩ص( بغية امللتمس)٢(
 ).١/٢٠( التسهيل لعلوم التنزيل)٣(



 

 

 ٩٩ 

ُّ الصقيلبيبَّوقال الل ِّمن علامء القرن السابع أو الثامن اهلجري(ِّ َّ َّ ِيف مقدمة رشحه ) ِ ِّ
 :ِّيلة الشاطبي عقعىل 

هـا يف نِْا، مً تأليفـَ وعـرشينً مائـةِ يف برناجمه-رمحه اهللا- ِّ أليب عمرو الداينُورأيت(
 .)١ ()ِ املقنعُا كتابًرمُها جُا، أصغرً كتابََرشَ عَسم أحدَّالر

ِجاء عند الذهبي يف املعرفةو ِّ: 
 .)٢ ()فا مصنََّ وعرشينً له مائةَّني أنَ بلغ(

  :وامعَّ اللِررُّ يف رشح الد)هـ٨٤٣ت(ُّوريـاملنتَّالعالمة وقال 
ها َ تسميتُتوفيتْا، وقد اسً تأليفَ وعرشينٍ عىل مائةُ تنيفَيِهَ تآليفه مفيدة، وُومجيع(

   .)٣ ()ِعريف بهَّ التِيف تأليفي يف
ِوجل مؤلفات ُ الداين رسائلُّ َ؛ دل عىل ذلكٌ صغريةِّ  :ِّ قول الذهبيَّ

ٌثم عامة تواليفه جزء جزء(  ٌ َّ َِّ() ٤(. 
ُ ومل يكتف العلامء األسالف ُ َ كتب الداين عدا؛ بل حِاءَ بإحصِ  ِّ ُرصـِ ِذها ْخـَ أَىلَوا عـِ

 ،ةَّلميــِهم العِفهارســ منهــا يف  ُهْوَمــا روَّضــمنوا  وِ إليــه،ِانيدَباألســروايتهــا  و،ًســامعا
َّ الشخصيةهمِاهتم يف براجمَّومروي َّ) ٥(.                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٥٨ص ()١(
)١/٤٠٨ ()٢.( 
)٨٠-١/٧٩  ()٣.( 
 ).١/٤٠٨(  معرفة القراء)٤(
 ).٧/٢٠٥(قراءة نافع عند املغاربة:   انظر)٥(



 

 

 ١٠٠ 

 :من ذلك
َ حممد بن خٍأيب بكر ُفهرسة ْ، وفهرسة أيب عبـد )١( )هـ٥٧٥ت(ُّ اإلشبييلُّ األمويٍريَّ

ُّاهللا حممد بن عبد امللك  املنتوري ْ ُ الداين من عدة طَفقد أسندا كتب، )٢(َّ َّ   .ِ إليهٍرقِّ
َّولعل املسترشق األملاين َهـو أول املعـارصين الـذين ) م١٩٤١ت  (زلـأوتو برتـ َّ َ َّ

َّقاموا بوضع فهرس ملؤلفات الداين، وكان ذلك يف مقدمة حتقيقـه لكتـاب التيـسري ِِّ َِ َِّ َّ ٍ ُ)٣( ،
َوقد بلغ  جمموع ما ذكره سبعة وعرشين كتابا، واعتمد يف ذلـك عـىل مـا  َ ََ ًْ َ ُ ِيف غايـة ابـن ًُ ِ َ ِ

 .  ِّاجلزري
ِغانم قدوري احلمد بتحقيق كتاب. ُّوقام الدكتور ِ ُ َفهرست تص(: ُّ ِانيف اإلمـام أيب ْ

 .)ِّ الداينٍعمرو
ِ  وذلك يف مقدمة كتاب حتقيقه لكتاب التحديد، وأشـار إىل أن واضـع الفهـرس  ْ َِ َّ َ ِ َّ َِّ ِ َ

ًجمهول، وقد بلغت املؤلفات املذكورة فيه مائة  ُ َّ ًوتسعة عرش كتاباٌَ َ َ)٤(. 
ِّفهرست تصانيف الداين( يفَاءَوما ج ِّال لكلِامَقد ال يكون ش) َ ُّاين، لكنَّه فه الدَّ ما ألً
  ٌو معـروفُ مـا هـَعافْى أضـَوَ، فقـد حـِالَ يف هذا املجـٍ مصدرُ وأشملُّبالتأكيد أصح

 . )٥ (ِّ الداينِفاتَّمن مؤلٌومتداول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٢٨، ٢٦٨، ٦٨، ٦٤، ٣٨، ٢٨ص(فهرسة ابن خري اإلشبييل:   انظر)١(
، ١٦٨، ٩٩، ٩٧، ٩٤، ٩٣، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٤، ٨٣، ٦٥، ٦٤، ٦٣ص(فهرسة املنتوري:   انظر)٢(

٢٧١، ٢٥٢.( 
 ).٨-٦ص(ب التيسري ألوتو برتزلمقدمة حتقيق كتا:   انظر)٣(
 ).٤١-٢٤ص(مقدمة حتقيق التحديد:   انظر)٤(
 ).٢٠ص(املصدر السابق:   انظر)٥(



 

 

 ١٠١ 

ِواحلق أن حمقق هذا الف َ ِّ َّ َهرس قد أسدى للباحثني بعمله خدمة جليلة، وفـتح هلـم ُّ ًَ ً ِ َ ْ ِ ْ
ًبه إىل إرث الداين وسيلة ِّ ْ ِ . 

ٌّوتوالت أعامل املحققني إلرث الداين الببليوجرافية، وفهارسهم الفنية، كل مـنهم  َُّ َُّ ِّ َ ِّ
ِبحسب جهده ومهته، واطالعه ودرايته ِ ِِّ َّ ْ)١( . 

ِأحسب أن أجود ما كتب يف البابو ِ ُ َّ ُ ووضع، ودون وصنعُ ِّ ُِ : 
ــْعُم      ( ــاتَّؤلُ مُمِج ــَيب عَ أِ احلــافظِف ــداينٍروْم ــانَ و،ِّ ال ــودُبي ــِ املوج ــا واملفق   )ِدوُ منه

 . عبد اهلادي محيتو.ُّللدكتور
ِّ حيث يعترب هذا العمل أوىف سجل مفهرس ملؤلفات  اإلمام الداين، فقد أوصـلها ِ ِ َِّ ٍّ ٍُ ْ ُ ُِ ُ 

ِو ثابت النِّسبةُ ما هَ مجيعَ، وأثبتٍ كتابِئةَ إىل سبعني وماُالباحث   .ِّ إىل الداين منهاُ
ُواشتمل هذا املعجم  ِ عىل التعريف بموضوعات كتب)ُّاأللفبائي(َ ُ ِ الداين، وفنَّ وهنا، ِّ
ِاملطبوع و،ِاملفقودِو بيان املوجود منها، و  .اَهِودُ وجِّ، ومظانِوطُطْ، و املخْ
ُ وساق الباحث ًت قيمة من بعـض ، ونقوالً نصوصاَ ِّ كـام  ،ِ املفقـودةِّ الـداينِبُتـُكٍ

ِمن التنبيهاتٍ كبريٍ عىل عددُاحتوى املعجم ِّفيه عـدد مـن حمققـي ؛ مما وقعَّ ٌ  ِ اإلمـامثْ إرِ
ٍ من أوهام-ِّالداين ٍ يف أسامء بعض كتبه، أو نسبة مؤلفاتْ َِّ َّ بالبحـث والتنقـري َ ثبـت؛ِ إليهِ ِ

ُأهنا ليست له َّ)٢(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، اإلمام الداين وكتابه جامع البيان، )١٩-١٦ص(عزة حسن. مقدمة حتقيق كتاب املحكم، د: - مثال- انظر)١(

-٣٣ص( الـشيخ حممـد اجلزائـري، مقدمة حتقيق األرجوزة املنبهـة،)٥٩-٤٨ص(عبد املهيمن الطحان. د
 .، وغريها)١٣٩-١/١٢٥(، مقدمة حتقيق القصيدة اخلاقانية، الشيخ غازي العمري)٤٢

 ).٨-٧ص(معجم مؤلفات الداين:  انظر)٢(



 

 

 ١٠٢ 

ًحسني العواجي جهد. كتورُّدلاَّوقدم  ِ يف أطروحتهًا مباركاُّ ْ: 
ِأبو عمرو الداين وجهوده يف ع( ُ ِحيث قام بدراسـة وتوصـيف آثـار ) ِراءاتِم القْلُّ ِ ِ َ ُ

َالداين املوجودة، وهي عىل  ِ َ ُِ ً وعرشون كتاباِ اثنان-ُ ما ذكرهِب حس–ِّ َ . 
اث العامة، و َّوبني احلني واآلخرجتود خزائن الرتُّ ُ ٍاملكتبات اخلاصـة بقطـرات مـن ِ َ َّ ُ

َإرث الداين، ويصبح املفقود عيانا بعد سامع، ونورا بعد شعاع؛ فيعيد البـاحثون النَّظـر  ُ ًٍ ُ ًٍ ُ ِّ
ِفيام قدموه حول هذا العلم من دراسات، وتتجدد به قاعدة املعلومات ِ ٍُ َّ ََّ ََ ُ. 

َ أخبـار إرث هـذاٍ بكالم وجيـز-زيزَ الع بإذن اهللاِ-ُوسأستعرض ْ ِ العلـم اإلبريـز، ِ ِ َ َ
َّوبيان ماجد  ِخطوطاتامل من َرَافتوِبوعات، وْمن املطَ ُ    : 

 . ُاآلثار املطبوعة: َّأوال
 : علم القراءات*
ِ البيان يف القراءات السبعُجامع/ ١ َّ ِ. 

ِوأشهر طبعاته كاآليت ُ: 
ُجامع البيان يف القراءات السبع، جملدان، حتقيق ِ َّ ُقـرة، وقـف َّحممد كامل عتيق،  أن: ُ

كي،   .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠ِّالديانة الرتَّ
َّجامع البيان يف القراءات السبع املشهورة، جملد، حتقيق ِ َّ ِ ُّحممد صدوق اجلزائـري، : ُ ُّ َّ

َّبريوت، دار الكتب العلمية،   .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ُ
ِّجامع البيان يف القراءات السبع، أربع جملدات، جمموعة رسائل جامعية قدمت يف ٍ َّ ُ َُ ُ َّ 

 :َجامعة أم القرى للباحثني
َعبد املهيمن الطحان، طلحة ت[  َ ِوفيق، سامي إَّ ، الشارقة، ]ِّبراهيم، خالد الغامديَ



 

 

 ١٠٣ 

َّكلية الدراسات اإلسالمية، جامعة الشارقة،   . م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨َّ
كية، ثم طبعة بريوت َ وطبعة الشارقة هي الفضىل بينهن، ثم  الطبعة الرتَّ ُ َُّ ََّّ َّ) ١(. 

ُك فإين أقولومع ذل ِّ َ : 
ِالبد من إعادة ِّديد من كتب الفـن َع الِدورُلصَوذلك ِ الكتاب؛ َ هذاِحتقيقيف   النَّظرَّ ِ ِ

ِّ بعد املرشوع العلمي املنجز يف أمِاألصيلة ِ القـرى، وللـزومِِّ ِ الرجـوعُ ِتـب التـي ُ إىل الكُّ
ِّنـز املعـاين للجعـربي، ِّخاوي، وكَّللـس ِيدِكفتح الوص -، ِامعَجلْأكثرت من النَّقل عن ا

ِ ورشوح نظم الدرر اللوامع،ِّ البن اجلزريوالنَّرش ُِّ اب َتـِ الكِصوصُ نـِ بعضِإقامة،  و-ِ
ِ التي اجتهد الباحثون يف إقامتها- َّمنهن َ ٍ خرجت هبا بعـد عـيش بـني ُتيجةذه النََّ، وه-َ ُ

ِصفحات اجل  .ِسالةِّرِ هذه ال  إعداد فرتةَ طيلةِامعَ
 

ِ السبعِ يف القراءاتَّالتيسري/ ٢ َّ.                                         
َطبع هذا الكتاب، وحقق مرات عديدة، من أشهرها ًَ ٍ ِّ ُُ ُ َ ِ: 

َ املنشور يف استانبول سنةِّ األملاين أوتو برتزلِاملسترشقُحتقيق  م، ١٩٣٠/هـ١٣٥٠ُ
َضمن سلسلة النرشيات اإلسالمية جلمعية املسترشقني األمل َّ َّ َِ ِانية، واعتمد فيها عىل مخس ِ َ َِّ َ

ٍنسخ خمطوطة للتيسري، وسادسة للتحبري، وأعيدت طباعته هبذا التحقيق غري مرة ٍ ٍَّ َ ِ َّ َّ َُّ ْ ِ ٍ. 
ِونرش قبل هذه الطبعة يف حيدر آباد باهلند سنة  ِ َِ َّ َ ْ َ ِهـ، وهي أوىل طبعاته١٣١٦ُ ُ َ ِ َ. 

ُوحققه  الباحث  ُّخالد الشغديل. َّ َّيف رسالة علمي ُ ِة تقدم هبا إىل كلية القرآن باجلامعة ٍ َّ َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٢٠ص(بحث شمول التعاريف ملا أورده الداين يف جامع البيان من نقول التصانيف :   انظر للمزيد)١(



 

 

 ١٠٤ 

ِاإلسالمية؛ ونال به درجة املاجستريسنة ِ ِ  .)١(ُهـ، ومل يطبعه إىل اآلن١٤٢١َّ
ِ بن صالح ُ حاتم.ُّالدكتور َوأعاد َحتقيقه عىل ست نسخ خطية، واسـتدرك  َّالضامنَ ٍ َِّ ٍ ِّ
ٍ ثامن وتسع مائة ملحوظة، أوِّ املسترشق األملاينعىل طبعة ِ َ ِردها يف مقدم الكتابٍ َّ َ)٢(. 

َوطبع هذا التحقيق سنة  َّ ِم، ونرشته مكتبتا الصحابة يف الشارقة، ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ُ َِّ َّ ُْ
 . ِاهرةَالقيف ابعني َّوالت

 .َّ السبعُ املفردات/٣
ِبع هذا الكتاب يف املطبعة الفاروقية احلديثة بدون تأريخ، ونرشته مكتبة القـرآن ُط ُِ ُ َّ ٍُ ِ ِ ِ
ٌ  وهي طبعة نادرة جداِبالقاهرة، ٌ َ ِ)٣(. 

َوطبعته دار الصحابة بمرصسنة  َ ِ َّ  توفيق ٍّ عيل .ُّم بتحقيق الدكتور٢٠٠٧/هـ١٤٢٧ُ
ِوفيها كثري من األخطاء والتصحيفاتالنَّحاس،  َِّ ِ ٌ َ.  
ُالضامنُحاتم . ُّالدكتورأعاد و َّحتقيق املفردات عىل عدة نسخ خطية، وأخرج كـل  َّ َ ٍَّ ٍِ َّ

ِدار البـشائر سـنة   بُ الكتابَِعبُوطٍدة، ٍمفردة عىل ح ُ، ثـم أعيـدت م٢٠٠٨ / ـهـ١٤٢٨َ َّ
َطباعته مرة ثانية بدار ابن اجلوزي سنة  ًِّ ُِ          .م٢٠١١/هـ١٤٣٢َّ

 .َيعقوبُمفردة / ٤
ًطبعت هذه املفردة قريبا بتحقيق ُ ِ، واعتمـد يف إخراجهـا َّالـضامنِحاتم . ُّالدكتور ِ ُ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٧٥-٢٦٨ص(لداين وجهوده يف علم القراءاتأبو عمرو ا:   انظر للمزيد)١(
 ).٨٠-١٢ص(الضامن. مقدمة  حتقيق التيسري، د:   انظر)٢(
 ).٣٣٢ص(أبو عمرو الداين وجهوده يف علم القراءات:  انظر)٣(



 

 

 ١٠٥ 

ٍنسخة خطية واح عىل َدة ، ونرشهتا دار ابن اجلوزي سنة ٍَّ ِّ ُ ُ  .م٢٠٠٩/هـ١٤٢٩ٍ
ُالدكتور َّوحققها ٍ عىل نـسختني، وطرزهـا بتعليقـات مفيـدة يف ُّ العواجيُحسني. ُّ ٍ َ َّ ِ ُ

َاهلامش، ونرشهتا دار كنوز اشبيليا سنة  ِ ُ ْ   .م١٤٢٩/٢٠٠٨ِ

ِالتهذيب ملا انفرد به كل واحد من السبعة/٥ ٍ َِّ َّ. 
َّ النُّور إال يف عهد قريب، فقد حققهُ  هذا الكتاب مل ير ٍ ٍ  َّالضامن عىلُ حاتم .ُّالدكتور َّ

َنسختني خطيتني، ونرشته دار نينوى  سنة  ِّْ َ ُُ َِّ  . م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ِ
ٍالتعريف يف اختالف الرواة عن نافع /٦ ِ ُِّ َّ. 

ِهلذا الكتاب طبعتان ِ : 
ِالدكتور بتحقيق: األوىل َّ التهامي الر.ُّ ٍعـىل نـسخة خطيـة واحـدة،  ِّاجي اهلاشميِّ ِ ٍ ٍَّ

اث اإلسالمي بدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة سـنة  َوصدر عن صندوق إحياء الرتَّ ِ ِ َِّ ِّ ِ ِ َ
 .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٣

ٍ حممدَّالشيخ بتحقيق: الثانية َّعىل ثالث نسخ، واستدرك فيها عىل الطبعة  َّ السحايبَّ َ ِ َِ ْ ٍ
ِّاألوىل بعض اهلفوات، وحالها املحقق  َّ ِ َ َبتعليقات مفيدة، وإيضاحات سديدة، وصـدر ُ ٍَ ٍ ٍ ٍ
ِهذا التحقيق عن مطبعة وراقة الفضيلة ِ ِِ َ َّ َ َ ُ َّ. 

ِاملوضح ملذاهب القراء واختالفهم يف الفتح واإلمالة /٧ ِ ِْ َّ ُ. 
ُحقق هذا الكتاب يف رسائل علميـة أكثـر مـن مـرة، فقـد حققـه الباحـث َّ ِِّ َّ َّ ُِ َّ حممـد َ

ٍعىل مخس نسخ َّشفاعت رباين ٍ خطيةَ ِ ونال به درجة املاجستريمن كلية القـرآن الكـريم ،َّ َِ ِ ِِ َ
 .هـ ١٤١٠َّباجلامعة اإلسالمية سنة

ٌّسبقه إىل حتقيقه كل منو  ِ ُ : 



 

 

 ١٠٦ 

ِ، والدكتورِ يف العراقِّ اجلنايبِأمحد. ُّ الدكتور َ مجال أبو العزم يف جامعة األزهر، ومل .ُّ َ
ٌيطبع يشء  .)١ (امنهِم ْ

َدار الكتب العلمية ببريوت سـنةِكطبعة  ، َّريةٍبعات جتاَطُوطبع  َ َّ بتحقيـق م ٢٠١٠ِ
 .َ فرغيل عرباوي .ِاألستاذ
 .ُاإلدغام الكبري /٨

ُزهري غازي عىل نسخة خطية، ونرشته دار عامل . ُّ الدكتورتحقيقب ُالكتاب  هذابعُط َّ ٍ َ ُ
 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤ َ سنةَالكتب بريوت

ُّوأعاد حتقيقه الدكتور َ ِ العارف عىل نسختني، ِمحنَّ عبد الر.َ  ِ عامل الكتبُ دارُهْونرشتَ
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ ِة يفاهرَبالق

ِاألحرف السبعة /٩ َّ. 
َ الكتاب يف حقيقته ليس هذا ُّمؤلفا مستقال، وإنام اسـتله الـدكتورُِ َّ ِّ َّعبـد الـرحيم . َّ

ِّالطحان من مقد َ، وأفرده بالطباعة، وصدر عنِجامع البيان  كتابمةَّ ِ ِّ  َةَّ بمكِمكتبة املنارة ُ
َهـ، وأعيد طباعته غري١٤٠٨َ سنة ِمةَّاملكر ُ ٍ مرةُ َّ . 

ِعلم التجويد واألداء*  َّ: 

ِيف اإلتقان والتجويدَّالتحديد /  ١ َّ. 
َ وصـدر عـن مكتبـة دار األنبـار يف العـراق سـنة ُّ قـدوري،ُ غانم.ُّه الدكتورَّحقق ِ ِ ِِ َِ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــري، د)٣١٤ص(أبــو عمــرو الــداين وجهــوده يف علــم القــراءات:   انظــر)١( . ، مقدمــة حتقيــق اإلدغــام الكب

 ).٢٣ص(العارف



 

 

 ١٠٧ 

َّهـ، وأعادت دار عامر يف عامن١٤٠٧ ٍ َ طباعته سنةْ  .  هـ١٤٢١ُ
ِقصيدة أيب مزاحم  اخلاقاين التي قاهلا يف القراء وحسن واألداءُرشح /  ٢ ِْ َّ ِّ ُُ َ. 

ُهذا الرشح حققه ُِّ ُّغازي العمريُ الباحث َّ َ، ونال بـه درجـةَ ِ املاجـستري مـن قـسم ِ
َّالكتاب والسنة يف جامعة أم القرى بمكة املكرمة  . َىل اآلنْطبع إُهـ ، ومل ي١٤١٨َ سنة ُّ

ِأبيات الداين األربعة يف أصول ظاءات القرآنُرشح / ٣ ِ ِ َِ ُ ِّ. 
ُ صاحب هذا الرشح جمهول، وهـو  ٌ ِ َّ ُّمطبـوع بتحقيـق الـدكتورُ ِ َّ الـضامن، ِ حـاتم.ٌ

ِ عن دار البشائرَرَوصد  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ َسنة َ
َوذكر املحقق أن للداين رشحا عىل أ ً ِّ َّ ِ، وأنه منـشور بتحقيـقِبياتهِّ ٌ ن ِسُحمـ. ُّ الـدكتورَّ

ِم بعنوان ١٩٧٠ ين سنةِّ الدِمجال َّأبو عمرو الداين ورسالته يف الظاءات القرآنية(ُ ِ َِّ ٌّ() ١( . 
ِالفرق بني الضاد والظاء يف كتاب اهللا / ٤ َّ َّ ُUِويف املشهور من الكالم ِ. 

ُطبع هذا الكتاب َّ أول مرُ َة سنةَّ شك ُك َأمحد. ُّم بتحقيق الدكتور١٩٨٩/هـ١٤١٠ ٍ
ٍعىل نسخة خطية واحدة،  ٍعـىل نـسخة خطيـة واحـدة ُّ غانم قدوري.ُّالدكتورَّحققه وٍَّ ٍَّ- 

َر يف عامن سنةَّ عن دار عامَ، وصدر -َكذلك  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ َّ
ِحاتم .ُّالدكتوروأعاد  ِسختني خطيتـنيُ عـىل نـُ حتقيقـهَّالـضامنَ َ، واسـتدرك عـىل ِِّ ْ

ًالتحقيق األول كثريا من اهلف ِ َّ َ سـنة َدمـشق البـشائر  يف ِر عن دارَوصد ،ِ واألخطاءِواتَّ
 .  م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧ص( مقدمة حتقيق رشح أبيات الداين األربعة يف أصول ظاءات القرآن: ظر  ان)١(



 

 

 ١٠٨ 

ِم الوقف واالبتداء عل* ِ ُ: 
 .بتدا واالِى يف الوقفَتفْاملك/١

َكتاب املكتفى مطبوع بأكثر من حتقيق، فقد قام ٍَ ٌ ُّ بتحقيقه الدكتورُ ايد زيـدان يف َج. ِ
ِ وزارة األوقاف العراُجستري، وطبعتهِأطروحة ما َقية سنةُ ُّ، وحققـه الـدكتورهـ١٤٠٣َّ َّ. 

ِيوسـف املرعـشيل يف أطروحــة َالة يف بـريوت ســنة َســِّ دكتـوراه، وطبعتــه مؤسـسة الرُّ َ
َ، وصدر عن  دار عـامر يف عـامن سـنة ين رمضانِّ حميي الد.كتورُّقه الدَّحقوهـ، ١٤٠٤ َ َّ ٍَ
 . هـ١٤٢٢
َّم الرسم والضبط عل* َّ: 

ُ يف معرفة مرسُاملقنع-   .َاحف أهل األمصارَوم مصِ
َطبع َّ كتاب املقنع أول مرُ َّ ُ ِاستانبول بعنايةِمدينة  يف ٍةُ ِّاملسترشق األملـاين  َ ِ  رتزلِوتـوبُأْ

َ حممد دمهانُّالشيخم، وأعاد ١٩٣٢/هـ١٣٥١َسنة ِ عىل نسخة املستـشـرق؛ مـع ُحتقيقه َّ ِ
ُزيادة ثالث نسخ خطية توافرت له  َّ ٍ ِ َّيف املكتبة الظاهرية، ِ ِ وهو حتقيق جيد يف عمومه-َّ ٌ ِّ ٌ ُ- ،

َوصدرت أوىل طبعاته يف دمشق  ِ ُ ُم، وأعـادت دار الفكـر طبعـه ١٩٦٠/هـ١٣٥٩ َسنةْ ُ ْ
 .)١(هـ١٤٠٣ َسنة

ِ كتاب املقنـع بتحم١٩٧٨سنةَ بمرصُ مكتبة القاهرةْـرتنش و َّ حممـد ِيخَّالـشِيـق قَ
ِّالصادق قمحاوي ِ، وهذه الطبعة كثرية السقط واألخطاءَّ ِ َّ ُ ُ. 

ُ حاتم.ُّالدكتور َّحققه كام  ِ ٍ عىل عدة نسخ خطيةَّ الضامنَ َّ ٍ ِ، واستدرك عىل الطبعـاتَّ َّ َ َ ْ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥٦٠ص(أبو عمرو الداين وجهوده يف علم القراءات:   انظر)١(



 

 

 ١٠٩ 

ِالسابقة  ِما وقع فيها من اهلفواتَّ ُ هـذا التحقيـق رَ، وصدِ  َ سـنةِ دار البـشائرِعـن مكتبـةَّ
 .م٢٠١١/هـ١٤٣٢

ِّ يف مرشوعني علميني -ً أيضا-ِّوحقق  ِ َ : 
ِدرجة املاجستري مـن قـسم القـرآن  ْ، ونالت بهِّ نورة احلميد.ِالباحثةُحتقيق : َّاألول ِ َ

َوعلومه بجامعة اإلمام، وطبعته دار التدمرية يف الرياض سنة  ِ َّ َُّ ِ  . م٢٠١٠/ هـ١٤٣١ِ
ِحتقيق الدكتور:  الثاين ُّ َبشري بن حسن احلمريي، ونال بـه درجـة الـدكتوراه مـن . ُ ِ َ ِّ َِ َ ِ
َجامعة املاليا ِ)(u.mم٢٠١٠/هـ١٤٣٠َنة  بامليزيا، س. 

َّكتاب النقط/٢   ).ذيل املقنع(ُ
َّطبع مع آخر كتاب املقنع يف كل طبعاته الكتاب، واقترص يف الرسالتني العلميتـني  ِ ِّ َ ِ ُِ ْ ُِ ِّ

ِعىل  حتقيق قسم الرسم دون النَّقط َ َِّ ِ. 
ِاملحكم يف نقط املصاحف/٣ َ ُ. 

ِغرة طبعاته حتقيقـه  نَة حـسَّ عز.كتورُّالد م، وأعاد١٩٣٢َ كانت يف استانبول سنة َّ
ٍعىل نسخة وحيدة، و اث القديم يف وزارة الثقافة بدمشق ٍ َصدر ضمن سلسلة إحياء الرتُّ ِ ِِ َ ِ َ

ِم، وأعادت دار الفكر طبعاته يف ١٩٦٠سنة  ُ َّ، وهذه الطبعة هـي )١(م١٩٩٧/هـ١٤١٨ْ
ِاملتداولة والفاشية ُ. 
َ الكتب العلمية ببريوت سنة ُدار ُوطبعته َّ ِ حممـدِم بتحقيـق٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ِ  بـن َّ

َ دار الصحابة بمرص سنة َكذلكَن إسامعيل، و َحس َّ َ مجـال ِم بتحقيـق٢٠٠٨/هـ١٤٢٨ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢ص(مقدمة حتقيق كتاب املحكم:   انظر)١(



 

 

 ١١٠ 

َالدين رش َ  . فِّ
َبحثا يف جملة اإلمام األعظم يف بغداد سنة ُّ غانم قدوري.ُّالدكتور وقد نرش ًَ ِ١٣٩٨ 

ْ أثبت فيه نقصا من كتاب املحكم املطبوع بتحقيق م١٩٧٨/هـ ً  عـزة حـسن. كتورُّالـدَ
ًبمقدار عرش ورقات، وأعاد نرش البحث مطبوعا يف  ُْ َِ َم مثبتـا وجـود ٢٠١٢/هـ١٤٣٣ٍَ ُ ً

َّالنَّقص يف مجيع طبعات املحكم الصادرة، وضمنه القدر املنقوص حمققا َ َّ َْ َّ)١( . 
ُّذكر مذاهب متقدمي النقط من النحاة /٤ َّ ِّ ِ  ).ُذيل املحكم(ُ

ًطبع ملحقا مع كتاب املحكم ِ يف كل الطبعات السابقة املشار إليهاُ َ َّ َّ ِّ. 
ُكتاب األلفات ومعرفة أصوهلا/٥ ُ ِ . 
اث وُوه  ِ مؤلف لطيف للداين جادت به خزائن الرتُّ ْ ِّ ٌ ٍ، وقد نرش أول مرة -ً حديثا–َّ َِّ ُ

َّيف جملة اإلمام الشاطبي يف عددها األول سنة  ِّ ُّغانم قدوري، .ُّالدكتورهـ بتحقيق ١٤٢٧ِ
َبذات التحقيق دار عامر سنة ْوطبعته َّ َّ  .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ ِ

ِم الفواصل عل* ُ : 

ِّالبيان يف عد آي القرآن/١ ُ. 
ٌالكتــاب مطبــوع بتحقيــق َهــذا  ِ غــانم.ُّالــدكتورُ  ِزْر عــن مركــَ، وصــدُّ قــدوريَ

َيف دولة الكويت سنةاث ِاملخطوطات والرتُّ  .هـ١٤١٤ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧-٥ص(غانم قدوري. أوراق  غري منشورة من كتاب املحكم، د:   انظر)١(



 

 

 ١١١ 

 :م احلديث عل*

ِجزء يف علوم احلديث يف بي/١ ُ ِان املنفصل واملرسل واملوقوف واملنقطعٌ ِ ُِ َ ِ. 

َمشهور آل سلامنِ بتحقيق ٌمطبوعُهو َّ عىل نسخة خطية، وصدر عن الـدار األثريـة ْ ََّّ َ ٍ ٍ

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٦َسنة َّيف طبعته الثانية ِباألردن 

ِوطبع َكتاب يف علم احلديث يف بيان املسند واملرسل واملنقطع(: ْ باسم-ً أيضا-ُ ِ ِ ٌ.( 

َّ عىل نفس املخطوطة التي اعتمد عليها يف التحقيـق ِّ الكنديَ بن أمحدِّعيل قيق بتح َ ُِ َ ِ
َاألول، وصدر عن مؤسسة بينونة يف دولة اإلمارات سنة  َ َ ِ  .م١٤٢٧/٢٠٠٦َّ

ِالسنن الواردة يف الفتن/٢ ِ وغوائلها، والساعة وأرشاطهاُّ ِ َِّ. 

ُ هذا الكتاب  ِّبـن حممـد املبـاركفوري يف سـتة   رضاء اهللا.ِبتحقيق الدكتورٌمطبوع َ ْ َّ
َه دار العاصمة يف الرياض سنة جملدات، ونرشتِ يف ثالثةٍأجزاء ِّ ُِ َ  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦ ُ

َنضال العبويش َوأعاد حتقيقه َّ، ونرشته دار األفكار الدولية باسمَ ْ: 

ِيف ستة أجزاء يف ثالثة )ِ يف الفتنُ الواردةُننُّالس(  . ٍ جملداتِّ

 : ِّوأصول الدينم العقيدة  عل*

ُّسالة الوافية ملذهب أهل السِّالر/١ ِ ُنة يف االعتقادات وأصُ ِول الدياناتِ ِّ. 
ْطبعت ُ هذه الرسالةُ َّ ُّ بتحقيق الـدكتورِ ٍحممـد بـن سـعيد. ِ  يف َ، واعتمـدِّ القحطـاينَّ



 

 

 ١١٢ 

َدة، وصدرعن دار ابن اجلوزي سنة ٍعىل نسخة واحِحتقيقه  ِّ ِ َ  .هـ١٤١٩ٍ
َّمي، واسـتدرك عـىل األولَدغش العجَّوحققها   َ ِ بعـض امللحوظـات، ِ يف حتقيقـهُّ َ

ُونرشته دار  . م٢٠٠٠/  هـ ١٤٢١َ  الكويت  سنةَ اإلمام أمحد يفْ
َوأعاد َحلمي بن حممد إسامعيل حتقيقها  َ َ ٍ ُعىل ثـالث نـسخ خطيـة، وأخرجتـه دار َِّ ُ َّ ٍ ِ

ِالبصرية يف اإلسكندرية   .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦َ سنة ِ
ُّعقود أهل الس/٢  .نةُ

ِ ليس من صنيعِ يف حقيقتهُهذا الكتاب ِ الداين اخلالص؛َ ُ وإنام هِّ َّ محاد بن .ِو للباحثَّ
َّأمحد املراكيش، َجوزة الداين املنبهة األبياتَ حيث انتخب من أرَ ِّ ِّ ِصول املعتقـد التي يف أِ ُ ،

َبيتا، ووضع هلا فصوال، وعلق عل)٨٨(وعددها َّ ً َ َ وطبع الكتاب ضمن سلسيها،ً ِ ُ ِ ِلة متون ُ ِ
َأعالم املــالكية سنة      .م٢٠١١/هـ١٤٣١َّ

ِاملؤلفات اجلامعة * َّ: 

ُاألرجوزة املنبهة عىل أسامء القراء والرواة وأصول القراءات وعق - ِ ِ ُِ ُِّّ َّ  . ِّود الدياناتُ
َاحلــسن بــن أمحـد وكــاك  .ُّالــدكتور -َّأوال –قهـا َّحق  ُّ أطروحتــه للــدكتوراه، يف ُ ِ 

َواعتمد يف عم ِله عىل أربعة نسخ خطية، ومل تطبع إال يف ربيع األولَ َّ ْ ََّّ ٍ ِ ، )١(هــ١٤٣١ َ سنةِ
َّ حممد بن جمقان اجلزائري عـىل نـسختني خطيتـني، وأخرج.َّحققها األستاذكام  ُِّ َ ُتهـا دار َّ ْ

َاملغني يف الرياض سنة ِّ  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠ ْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٤ص(اينمعجم مؤلفات الد:  انظر)١(



 

 

 ١١٣ 

 : ُاآلثار املخطوطة: ثانيا
ْأن كثريا من إريف َّال شك  ً ً الداين ال يزال غائباِث اإلمامَّ ُ ُ، ومل يبق منـه إال أسـامؤه، ِّ َُّ َ

ِونصوص متفرقة يف بعض الكتب التي اعتمدت عىل الداين يف بناء مادهتا العلمية َّ َّ ٌِ ِّ ْ ِ ٌ ِّ. 
ْالعجىل ِيف هذه اإلطالة - ِي باحلديثوسأكتف َ عن خمطوطتني تيقن من -َ ُِّ  :ودمهاُوجُ

 .للِش عن نافع بالعْ ورِول قراءةُان عن أصَ البيُإجياز /١
ْمن العمد يف رواية ورش عند املغاربة، وقد أشارتُهذا الكتاب   ِ ِ ٍِ ِّ كل الدُ ِسـات راُّ

ٍالسابقة إىل أن املوجود منه بضع ألوح  ُ ُ َ َّ ِ َ حمفوظة يف مكتبة بباريس،-َال غري-َّ ٍ يف ث َّ تتحدٌ
، )١٥٩ إىل ١٤٩: (َّ اللوحـة رقـمُ، وتبدأ مـن القرآنِ وأجزاء، اآليِّعن عدُموضوعها 

ٌوهناك نسخة كاملة  من اإلجياز يف ُ  .)١( َّ؛ لكنَّها ليست للتداولاكشَّة بمرَّ امللكي اخلزانةَ
َّوقد أخربت أن  ُ َّبعض الباحثني يف مركز اإلمام الـداين يف مـرُ ِّ َ  ىلَ عـَيعملـونِاكش َ

َّمعتمدين يف عملهم عىل النُّسختني الس، ِإخراج اإلجياز ِْ  .)٢( ِابقتنيَ
َ احلصول- يل-َّوقد يرس اهللا  ٍ عىل نسخة شبه كاملـةُ ِ ُ مـن اإلجيـاز، تقـع يفٍ ِ)١٢٤ (
ٌلوحة، وفيها نقص ٌها ترهلِ، ويف بعض أوراق)٢٦(، و)١٣(ِ بعد الورقةً ٍ وأثر رطوبـة، ،ُّ
ٌّوخطها أندليس ُ، فرغ ناسخها من كتابتها يف مجادى اآلخرة سنةٌ مقروءُّ  .هـ٥٢١َ

َمتلكات مرشقية، ووعليها  ٌَّ ٌ َ حمفوظة يف املتحف اجللويل بصفاقس بتونسَيِهُّ َ ُّ ِ ٌ.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٢٧ص(، أبو عمرو الداين وجهوده يف علم القراءات)٢٣ص(معجم مؤلفات الداين:  انظر)١(
 .هـ٢٤/١/١٤٣٤عبد اهلادي محيتو يف اتصال هاتفي كان بتأريخ. ربين بذلك الباحث املغريب د أخ)٢(



 

 

 ١١٤ 

ــاقهم يف حــروف /٢  ــسبعة واجــتامعهم واتف ــراء ال ــرتاجم الق ــذكرة احلــافظ ل ِالت ِ ِ ِِّ ََّّ َّ ُ
 .ِاالختالف

ِوتوجد منه نسخة وحيدة يف مكتبة ٌ ًلوحـة ) ٣٠(ُيف تركيـا، وتقـع يف ) عيل باشـا( ٌُ
ٍضمن جمموع، وكتب ِت النُّسخة بخط مرشقي مقروء، وجعلت العناوين باملداد األمحرَ ِ َ ٍ ِّ ٍّ ُ . 

 :وبعد
ِّفإين أختم هذا اإلطالل الوجيز، عىل إرث الداين ِِّ ْ َُ  : ُ، مهاِبوقفتنيْ اإلبريز َ

ِّالسامت العامة لكتب اإلمام الداين*  َّ ِِّ ُ. 
ِّلإلمام الداين منهاج مميز يف كتاباته؛ يتجىل لكل  َّ ِ َّ ٌ َ مؤلفاتـه، وأمعـن  عـىلَفَقـَن ومِّ ِ َّ

ِالنَّظريف مصنَّفاته، وأعمل الفكر يف فهم عباراته، ويمكن اختزال ذلك املنهاج يف النُّقاط  ِ ِِ ُ َُ ِ َ
ِالتالية َّ: 

َّسعة الرواية، ودقة/١ ُِ ِ الدرايةِّ ِّ. 
ِّويتجىل ذلك لكل من طالع كتـب الـداين َ َ ِّ َ ً عامـة-َّ ُ، ومدونتـه-َّ ِجـامع البيـان(َّ َ(- 

ًخاصة ُ، فقد ضمنه -َّ  .ٍريقَ طِ مائةَ، وأربعً روايةَأربعنيَّ
َواشتمل عىل كثري من األسانيد، وزاد عدد الشيوخ الذين روى عنهم عىل  ثالثـني  َ َ ُ ََ ُّ ِ ٍ َ

ِ؛ مع الرجوع إىل املصنَّفات القرآنية األصيلة)١(ًشيخا َِّ ُّ،  والتي فقد أكثرها، فحفظ الداين  َُّ َ َ َُ ِ
ِ منها مما ضاع مع األيام؛ بل إن بعضها مل يعرف إال عن طريق نقوالتـهَبذلك الكثري ِ َّ ْ ُ ََّّ ِ)٢( ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٥٣(مقدمة حتقيق  اجلامع، طبعة الشارقة :  انظر للمزيد)١(
  بحث شمول التعاريف ملا أورده الداين يف جامع البيان من نقول التصانيف،:  انظر للمزيد)٢(



 

 

 ١١٥ 

ِويرى قارئ اجلامع كثـرة اعتـضاد الـداين بكتـب اللغـة، وتوجيهـه املحكـم للقـراءة،  ِ َِ ُ َ ُّ ِ َّ َ ِ ُ
ِوالدفاع عنها، والرد عىل الطاعنني فيها، والرباعـة يف مناقـشة األخبـار، واملوازنـة  ِِ َ ََّ َ ََّ بـني ِّ

 .اآلثار
ِومن أجال النَّظر يف كتاب َتعجب من كثرة مصادر الداين التي رجع إليها، ) املقنع(َ َِّّ ِ

َوهنل منها، وأحال إليها، ومعاينته للمصاحف العتيقة، وخترجياته الدقيقة، والكم اهلائل  ََّ َّ ِ ِ ِ ُ
ِمن الروايات واألخبار املسندة عن شيوخه ِ ِِ ِّ، وغري ذلك مما هو بني)١(ِّ ِّ يف خطابه، وجـيل َ ِ

 .ِيف بيانه

ُال يغفـل ، وِرَوايـة واألثـِّ عـىل الرُتمـدْعَ يِ وترجيحاتـهِ يف مناقشاتهُّالداينُاإلمام و ُ
ا، وال عـىل ثابـت ًوايـة قياسـِّحيح الرَم عىل صِّقدُه ال يَّ أنَ غري؛ِظر والنَِّ القياسَلتعامْسا

ٍوكل ذلك مبني عىل أسس رصحية، اً نظرِاألثر ٍ ٌّ َ ٍ، وقواعد واضحةُّ َ)٢(. 

ُالرتجيح والتصحيح/٢ َُّ َّ. 
ِيلحظ القارئ يف كتـب  ُ ِاءات والروايـات القـرِخـتالفَسـوقه ال ِّالـداينُ  ٍعـرضب ِِّ

ِّوحترير ملحل، ٍ سلسةٍعبارةو، ٍلَّمفص ً وفحـص القـراءة متنًـا وسـندا،،ِ اخلالفٍ ِ َوتبيـني َ ِ ْ  
َحيح من ضده، واملعول عليه من املرتوكَّالص ِ َّ ِّ ِ، والتنبيه عـىل أخطـاء الكتبـة، وأغـالط ِ ِ ِ َ َّ

ِالنقلة، وأوهام الرواة، وهو باملئات يف جامع البيان ِ ِ ِ ُِ ُّ ِ َّ. 
ُّ اخلروج باالختيار املبني عىل االستقراء والتتبع/٣ ِ ِّ ِ. 

ِمن أبرز ما يشد انتباه القارئ يف كتب الداين؛ ختمه مسائل اخلالف ببيـان موقفـه  ِِ َ ُ َُ ِّ ِ ِ ُّ ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٨١-٧٦ص(نورة احلميد . ، أمقدمة حتقيق املقنع:   انظر للمزيد)١(
 .حسني العواجي. بحث الرواية والدراية عند اإلمام أيب عمرو عثامن بن سعيد الداين، د:  انظر للمزيد)٢(



 

 

 ١١٦ 

ِّالشخيص َ، وإظهار رأيه العلمي، وذلك باختيار أحد الوجوه، أو تقديم حكم عىل آخر، َّ ٍِّ ِ ِ ِ ُِ ِ َ
ٍويسوقه بعبارة رصحية كقوله ٍَ ُ: 

ُّ، أوبصيغة التفضيل كقوله) ُُوبه قرأت، وبه آخذ( ِ: 
جيح،  ويفهم التصحيح كقوله ،)َعندي أوجه( و،)ُو األقيسُوه(  َأو ما يدل عىل الرتَّ َُّ ُ ِ ْ ِ ُّ: 

 .َ، وغري ذلك) األداءُ، وعىل ذلك أهلُلك قرأتوبذ(
ُاالختصار واإلجياز/٤ ُ.  

ُكثري من مؤلفات الداين هي أجزاء ورسـائل صـغرية، حاديـه يف وضـعها إجابـة  ِ ِ ٌ ُ َُّ ِّ ٌ
َّسائليه ومريديه، أو توجيههم وإرشادهم، كقوله يف ديباجة التيسري ِ ِ ُِ ُ ُ: 

ِّفإنكم سألتموين( ِ أن أصنِّف لكم كتابا خمترصا يف مذاهب -ْ أحسن اهللاُ إرشادكم-َّ ً ً ُ
َالقراء السبعة باألمصار ِ َّ َّ(...) ١(. 

َوالداين كثريا ما حييل يف ثنايا كالمه إىل بعض كتبه؛ ملن أراد أن يتوسع ويستفيض،  َّ َ ِ ِِ ُ ً ُّ
ِويسهب ويطنب، وهذا من دالئل حرصه عىل اإلجياز ِ ِ َ ُ َ ُ. 

ِ  جاء يف ثنايا كتاب التهذيب قول َِّ  :ُهَ
َّوقد أتيت عىل البيان عن ذلك جمردا يف ( َ ِ ُ ِكتاب الراءات( ، ويف )ُكتاب األصول(ْ  .)٢()له) َّ

ِّوقوله يف مفردة ابن كثري املكي ٍ ِ ُ: 
ُ؛ إذ غرضنا - هنا-ْ؛ فأغنى عن ذكرها)امع البيانَكتاب ج(ُوقد ذكرت مجيعها يف (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٩٥ص ()١(
 ).٤١ص ()٢(



 

 

 ١١٧ 

ُاالختصار، ومذهبنا اإلجياز ٌ، وغري ذلك وفري)١ ()ُ َ ِ. 
ِّالرتتيب الزمني ملؤلفات الداين*  ُِّ َّ ُ َّ. 

ُّمل يرصح اإلمـام الـداين ب ٍلـفؤِتـأريخ مُِّ ِع ووفقـت عليـهِبـُفـيام ط - لـهَّ ُ  يف َّإال ؛-َ
ِّاألرجوزة املنبهة، ُفإنه أرخ لنظمها؛ دل عليه قوله ِ َِ َِّ ْ َّ َّ: 

ـــــدأتيف  ـــــا ابت ـــــصوم هب ُأول ال ْ ُّ ُى إال وقــــد نظمــــتـَفــــام انقــــض  َّ َ َّ 
ـــالعون مـــن ذي القـــدرة ْمعظمهـــا ب ْ ُ َِ َ َ ْوذاك يف ســـــنة احـــــدى عـــــش  ُ َِ  ْرةـَ
ـــــا ـــــن املئين ـــــت م ـــــع خل ِوأرب ْ َ ِنفعنـــــــي اهللاُ هبـــــــا آمينَـــــــا  ٍ َ)٢(. 

ِأما باقي املؤلفات فلم يبني الداين زمن وضعها، وفراغه منهـا، َِ ُُّ ِّ َولـيس هنـاك مـن  ََّّ
ِّسبيل حلل ِ هذا األمر؛ إال بالقرائنٍ َّ ِ. 

 :كوبيان ذل 
ِّأن اإلمام الداين حييل يف كتبه إىل بعض؛ فيستدل بذلك عىل املتقدم من املتأخر ِّ َ ُّ ُُ ٍ ِ َّ َ َّ. 

ِوإذا كان الداين قد قال يف ختم كتاب تذكرة احلافظ ِ ِ ِ َُّ: 
َّ بكثري منه بعض من لقيته من األئمة، واحلفـ-َ أنا-ُوقد ذاكرت( ِ َّ ُ َ ُ ِاظ، والرؤسـاء، ٍ َ ُّ ِ

ُمن القراء عند رحلتي؛ إذ كنت قد ع ُ ِ َ ِ َنيت بتخريج ذلك قديام، وذلك يف حدود تـسعني َّ ُِ َِ ًَ
ٍ ابن ثامنية عرشسنة قبل رحلتي بتسعة أعوام-ٍ يومئذ–ٍوثالئامئة، وأنا  ِ ً َ  بدأ َّعرفنا أنه؛ )٣() ُ

َالتأليف يف سن مبكرة، وقد ضمن التذكرة َّ َّ ٍ ِّ َ اسمَ  :بني، مها كتاْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٣٨ص ()١(
 ).٥٦-٥٤:بيت رقم() ٢(
 ).٣٠:لوحة رقم: (تذكرة احلافظ)٣(



 

 

 ١١٨ 

ٍهذيب ملا تفرد به كل واحدَّالت( ُّ َّ من القراء السبعة، والياءاتَّ َّ .( 
ٍ يف التهذيب إىل ستة كتب، هيَوأحال َّ َّ:  

َاألصول، االقتصاد، التمهيد، الراءات، اإلدغام الكبري، الياءات( َّ َّ ُ ُ()١(             . 
َفاتضح من ذلك َ أهنا مؤلفة قبل تذكرة احل:َّ َِّ ْ ٌ  .ِافظَّ

 :َّ السبع إىلِ يف املفرداتَحالَوأ
ــضاح ــسري)٤(َّ، التهــذيب)٣(َّ، التمهيــد)٢(اإلي ، )٧(امع اجلــ، )٦(اءاتَ، اليــ)٥(َّ، التي

ِ، التنبيه عىل مذهب أيب عمرو يف اإلمالة)٨(االختالف ِ  .)١٠(، املكتفى)٩(َّ

َفاتضح من ذلك  َّ املفردات هي من آخر مؤلفاتهَّأن: َّ ِ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٨١، ٦٨، ٤١، ٢٩ص ()١(
 ).٩٨ص(، مفردة ابن عامر)١٠٢ص(مفردة نافع: انظر)٢(
 ).١٣٤ص(، مفردة البرصي)١٠٢ص(مفردة نافع: انظر)٣(
 ).٣٩ص(مفردة ابن كثري: انظر)٤(
 ).٩٨ص(، مفردة ابن عامر)٥٧ص(مفردة البرصي: انظر)٥(
 ).٧٥ص(مفردة البرصي: انظر)٦(
 ).١٢٤ص(، مفردة ابن عامر)١٣٨ص(مفردة ابن كثري:انظر)٧(
 ).٩٨ص(، مفردة ابن عامر)١٠٢ص(مفردة نافع: انظر)٨(
 ).٣٩ص(مفردة ابن كثري: انظر)٩(
 ).٤٠ص(مفردة عاصم: انظر)١٠(



 

 

 ١١٩ 




ِبعد حياة علمية زاخرة، وسرية عاطرة، ورحلة نارضة، وخدمـة للقـرآن الكـريم  ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍَّ
ِّوأهله، أجاب اإلمام الداين نداء ربه  َُّ ولـه ، )هـ٤٤٤( َثنني منتصف شوال سنةاليف يوم اِ

 ،ْلعرص بعد صالة ا)إنداده(ِ باملقربة عند بابِن ليومهِ ودف،ً سنةَعون وسبِمر ثنتانُمن الع
ُومشى صاحب دانية ٍجماهد ُّ السلطان ابن-َ  ،ً عظـيامِ يف جنازتهُ، وكان اجلمعِ نعشهَ أمام-ُ

ِّأم املصلني و َّعـىل وصـية  ً؛ بناء القضاء بدانية وأعامهلاَّ الذي كان يتوىلعبداهللاِ بن مخيسَّ
 ِاس وصيةَّبو العبفأنفذ أ، ُ الوفاةُحرضتهعندما  -َّأبا العباس-ه  ابنَ هباأوىصِّمن الداين؛ 

 .ِأبيه
ِّوال يوجد خالف بني املؤر ٌ  .)١(-رمحه اهللا تعاىل -ِ حتديد سنة وفاته َخني يفُ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )٧٤١-٢/٧٣٩(ة ، الغايـ)٤٠٩/ ١( ، معرفـة القـراء ١٢/١٢٨، معجـم األدبـاء٢/٣٨٧الصلة: انظر) ١(

 .وغريها



 

 

 ١٢٠ 

 
 
 
 
 

 :املبحث الثاني
أثر اإلمام أبي عمرو الداني
ِّ

  على من بعده،



  

 
 



 

 

 ١٢١ 




                                      

ْمدرسة اإلمام أيب عمرو الداين هلا أثرها البني عـىل غريهـا؛ فلـم يكتـف ضـوءها  َ ِ َ ُِّ ِّ
ِبالوقوف عىل أسوار األندلس؛ بل وصل املرشق باملغرب َ ِ ِ ِ . 

ِية، وحتقيقاته العلمية، وآراؤه النقدية يف الـصدارة األدائُاختياراتهْوأضحت  َّ َّ ُ َّ ُ  َ عنـدَُّ
ً واملعتمد رسام، وضبطا، وحتريرا، وأداء، ووقفا وابتداء،ِ اإلقراءِ، وعلامءِ األداءِلْأه ً ً ًً ً َ. 

َّويف هذا املبحث ملحـات عجـىل، ووقفـات رسيعـة آلثـار املدرسـة الدانيـة عـىل  ِْ ِ ٌ َ ٌ ٌ
ِغريب، ويكفي من القالدة ما أحاط بالعنُقِّالقطرين املرشقي وامل ُ َِّ ِ ِ. 




ِّالشك أن األسبقية يف نشأة وانتشارعلم القراءات كانت للقطر املـرشقي ، وهـذا  ْ ِ ِ ِِ َ َّ َّ َّ
ُأمرالجدال فيه، والرهان عليه؛ فمبدأ الو ِ َِ صوع، َ ُحي كان يف املرشق، ولعلامئه كـان النـُّ ِ ِ ِ

 .ُّوإليهم الرجوع
ِ و قد أفاد اإلمام الداين يف رحلته من علامء القراءات املرشقيني، ومن طرائقهم يف  ِِّ ِ ُّ ُ
ِالتحرير والتنقيح، وتوسعهم يف باب الرواية والدراية، وعـول عـىل كثـري مـن آرائهـم  ٍ َّ ِ ِِّ َّ َِّّ ُّ ِ

ِارت جل أسانيده عليهمِواختياراهتم، ود ُّ ْ. 
َومع مروراأليام انعكس أثر شيخ األندلس عىل أفراد املدرسة املرشقية؛ فقد زاحم  َُّ َ ِْ ِ ِ ِ

ِيف املكانة كثريا من مدونات املشارقة األصيلة يف فن الرواية ) َّالتيسري(ُكتاب  ِ ِ ِ ِِّ ِّ َّ ً. 
ِوكان من أعظم أسباب شهرته ِ ْ ِ؛ نظم اإلمـام ِرصات دون باقي املختِ، وذياع صيتهَ ُ 



 

 

 ١٢٢ 

َّالشاطبي له يف قصيدته الالمية َّ ِ ُّىل مثلها، ومل ينسج يف الدهرْالتي مل يسبق إو َّ األلفية،ِّ ْ عىل ُ
 .)١(شكلها

ِّواشتهرت قصيدة الشاطبي  َّ ِ عن طريقِيف املرشقُ ِّ أيب احلـسن الـسخاويِ تلميـذهَ َّ ،
ِفقد كان معنيا بشهرهتا، مهتام برشحها، فأقام َّ ِ اس، َدمشق يف   ُ، وطال عمره، وقصده النـَّ ُ

ٍورحلوا إليه، وإال فام كان قبله أحد يعرفهـا، وال حيفظهـا، ولوالمـا وقـع مـن فتنـة يف  َِ َُ َُّ ُ ٌ
َّالعراق، وفتنة اجلنكزخانيني ببالد العجم؛ ملا اشتهرت فيها الشاطبية وأصلها ْ ِّ ِ ِ)٢(. 

ِوقد قام كثري من  مشاهري أهل املرشق برشحها كأ ِّيب شامة، وشـعلة، واجلعـربي، ٌ َ َ
 .)٣(ٌوغريهم كثري

ِأثر بني يف بناء مادة كتب كثري من املـشارقة، فعـىل سـبيل ) َّالتيسري(وكان لكتاب  ِ ٍِ ِ ُ ُ ِ ٌ ِّ ٌ
ْاملثال ال احلرص َ: 
َّروضة التقرير يف اخللف بني اإلرشاد والتيسري(ُ منظومة  ُّلإلمام أبو احلـسن عـيل ) َِّ ُ

ِّملعروف بالديواينَّبن حممد الواسطي ا ِّ  . )٤ ()هـ٧٤٣ت(ِ
ِحتبري التيسري يف القراءات العرش( ُوكتاب ِّلإلمام حممد ابن اجلزري) َّ َّ ِ. 

ُويف مقدمته يقول ِ : 
 ،ِرـ يف احلـش اهللاَخري عنـدُ أن تكون ذِ بهُرش نظام رجوتبة النَِّّ طيُ ملا نظمتِّوإين(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٩٠ص(حتبري التيسري:  انظر)١(
 ).١٧٨ص(منجد املقرئني:  انظر)٢(
 .محيتو. اإلمام أبو القاسم الشاطبي دراسة عن قصيدته حرز األماين يف القراءات، د:  للتوسع انظر)٣(
 .يارس املزورعي.  مطبوع ضمن كتاب وجه التهاين إىل منظومات الداين، مجع وحتقيق د)٤(



 

 

 ١٢٣ 

 ،رقُّالطـ من مجـع ْموا عليهم  بام حوتَّ وتقد،اظ حرز األماينَّحفعن  ٌ هبا قومَّواختص
 ِة بتعريـف قـراءاتَّاطبيَّاظ الـشَّ حفـَفِْحتـُ أن أُ رأيـت؛ املعاينِثرةَ وك،فظَّ اللِواختصار
 ِطـفُّ مـن اللٍ فجـاءت يف أسـلوب،ًرةـ خمتـصًلها يف متن احلرز منظومةَ وأجع،ِالعرشة
 -ِّ الشاطبيِقصيد ِ بربكةَ ذلكَّ أنَّ، وال شكٍغريبِازَواإلجيْ من اإلعجاز، ٍ ونوع،ٍعجيب
َ واليته الذي وصلنا ِّ ورس،-ُ عنهَِيضَ اهللا ورُرمحه َ ل هبـا َوحص، ُلقيت بالقبولُ، وملا تُمنهِ

  َِىل إَيفِضـُأويـسري، َّ يف كتـاب التَ ذلـكَ أن أفعـلُ رأيت؛ِ املأمولُغايةفع ألهلها من النَّ
 ٍتـصحيح  مـنِضـيف إليـهُ مـع مـا أ؛حبريَّ يكون له كالتٍ منوالِنَسْحَالثة يف أَّالث ِسبعته
َوتوضيح وتقريب؛ من غ، ٍوهتذيب ِّ أغري لفظ الكتاب، أو أعدْري أنٍ ُ ِ َل بـه إىل غـِّ ِريه مـن ِ

ُخطأ أو صواب، وحيث كانت الزيادة عليه يسرية؛ أحلقتهـا بـاحلمرة ُ ً ِ ِّ  وإن كانـت ِ فيـه،ٍ
ُكثرية قدمت عليها لفظ َّ  .)١ (..)"ُ قلت"ً

ِّوكتب الداين  شـر )  َِ، ومفردة يعقوبِيسريَّالتو البيان، ِامعَج(ُ ِمن أصول كتـاب النـَّ ِ ُ
َالتي بني عليها ِ ِّ، وجل اختيارات املحقق ابن اجلزري األدائية قائمة عىل آراء الـداين، )٢(ُ ٌ َِّّ ِّ ِ ُّ

َّوموافقة له، ومن قلب ص َفحات كتاب النَّرش؛ استيقن ذلكٌ َ ِ. 
ِّومن أمثلته قول ابن اجلزري  ُ ِّ بعد إيراد نقول عن الداين-ِ ٍ-: 

ح َمْ مل يـسٍ اهللا مـن إمـامُ فرمحـه؛ً وفعالًى هبم قوالَة املقتدَّ كالم األئمُوكذا يكون(
 .)٣ ()ِ بمثلهُمان بعدهَّالز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٩٣-٩٢ص ()١(
 ).٦٠-١/٥٨(النرش:  انظر)٢(
 ).١/١٧٩( النرش)٣(



 

 

 ١٢٤ 

ٍومل خيل كتاب التمهيدالبن اجلزري، من نقوالت ِّ َُّ ِّللـداين، ) َّالتحديـد( مـن كتـابُ
َّومتابعةله يف كثري من املسائل التجويدية والصوتية َّ َّ َّ ٍ. 

ِويف علم الوقف واالبتداء؛  ِ َّ نجد أن لكتابِ ُأثره اجليل فيمن بعده، فقـد )ىاملكتف( ُ َُّ َ
ِسارمجع كبري من أهل األداء كالسخاوي، وابن اجلزري عىل تقسيم الوقف االختيـ ِّ ِّ ٌَّ َ َِ اري ٌ

ِّ؛ تأسيا بمنهاج الداين )تام، كاف، حسن، قبيح(ِإىل أربعة أنواع  َ ِّ)١(. 
ِّواعتضد كثري من مؤلفي املشارقة يف هذا الفن بآراء الداين يف كتبهم،  ٌِ ِّ ِ ِّ  :من ذلكٌ

ِّأليب حييى زكريا األنصاري) َاملقصد( ِ ما جاء يف مقدمة كتاب َّ ْ ، حيث )هـ٩٢٨ت (َ
 :قال

ٍّالذي ألفه أبو حممد احلسن بن عيل بـن ) ملرشد يف الوقف واالبتداءا(ُفهذا خمترص( ُ َّ َّ
َّسعيد العامين َ ِّ، وقد التزم أن يورد فيه مجيع ما أورده أهل هـذا الفـن، -ُ رمحه اهللا تعاىل-ٍ ُ َ ُُ ِْ َ

ِّوأنا أذكر مقصود ما فيه؛ مع بيان حمل النُّزول،  ِ ِ ُ َ زيادة أخرى غمعُ  ٍالبهـا عـن أيب عمـروٍ
 . )٢ ()َعثامن بن سعيد  املقرئ

ُ فيام يعلم–ُّالداين ُ اإلمام و َّهو أول من مجع تراجم القر -ُ َ َ ٍ يف كتاب واحـد؛ فـال ِاءَّ ٍ
َّغرابة أن نرى أن الذهبي يف املعرف َّ ِة، وابن اجلزري يف الغاية؛ َ ِِّ ِرجعا إليه، وعوال عليهَ َِّ)٣( ،

ِالعمدة يف هذا البابُومها  َ ُ. 
ِمنزلته يف فن الرسم والضبط، فهوالعمدة األوىل يف الباب، وفيـه ) املقنع(ِولكتاب ِِ ُ ُ ِّ َُ َّ َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٢-٤٠ص(عبد الكريم صالح .الوقف واالبتداء وصلتهام باملعنى يف القرآن الكريم، د:   انظر للمزيد)١(
 ).٨ص ()٢(
 ).١/١٥(غاية النهاية:  انظر)٣(



 

 

 ١٢٥ 

َاجتمعت معظم راويات املصادراألوىل، واستمد العلامء  منه مـادة لتـآليفهم، ينظمـون  ُ ً ََّّ ُ َُ ُُ ِ ْ
ِمن درره، ويغرتفون من بحره ِْ َُ. 
ُ وقد حرص كبار علام َ ِّء القراءات املشارقة عىل رشح قصيدة اإلمام الشاطبيَِ ِ ِ ِِ ْ َ ِ: 

ْعقيلة أتراب القصائد يف أس( َتي نظم فيها مقنع الداين، وزاد عليهوال )صداقنى املِ ِّ َ. 
 : ْومن هؤالء األعالم

ُأبو احلسن السخاوي، وأبو شامة املقديس، وابن القاصح، واجلعربي، وغريهم ُُّّ ُ ُِّ َّ َ . 
ِّية هبا عند املشارقة أكثر من غريهم؛ الهتامم بعض أصحاب الشاطبي وكانت العنا َِ ِ ُ

 .ِمقاصده فيها بروايتها، ونرشها، ورشح
ِاملـأرز يف علـم الفواصـل، وتقـسيم أجـزاء ) ِّ البيان يف عد آي القرآن(ِوإىل كتاب ِ ُ ْ

َّالقرآن وحتزيبه، وعندما طبع أول مصحف بالرسم العثامين يف سنة ِ َِّ ِ ِ باملطبعة )هـ١٣٠٨(ُ
ِّالبهية بالقاهرة بخط العالمة أيب عيد رضـوان املخلـاليت ََّ ٍِّ ُكـان املقنـع، ) هــ١٣١١ت(ِ

ِوالبيان للداين من املراجع املعتمد عليها  ِ ِّ ٌ، وسارت عىل ذلك األخذ بام فيها  كثري من )١ (ُ ِ َ ْ َ
ِجلان مراجعة املصاحف َ)٢(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢ص(مقدمة مصحف املخلاليت:  انظر)١(
 . باملصحف الرشيف طباعة جممع امللك فهد ملحق التعريف:   انظر)٢(



 

 

 ١٢٦ 




ُنسبة شائعة) املغاربة(ُلفظ  ِ االستعامل قديام وحديثا؛ إال أن دٌ َّ ًَّ  ِاللتها عنـد القـدماءً
ْأوسع من مف ُيراد به ما يقابلَ كان  ْاحلايل؛ إذها ِومُهُ ٍّبوجه عام) ملشارقةا(ُ سبةٍ  ُ، وهذه النـِّ

ْإىل  أهل بالد املغرب األد ِ ُ باعتبار قرهبا، أو بعدها َ، واألقىصِطَنى، واألوسِ ِ م ِواصَعن عْ
ْالتي تنقلت- ِّاملرشق العريب َعليهـا أطلـقَ، و-ِ اخلالفـةُ فيها مراكـزَّ ِعـد الفـتح  بَكِلـَ ذُ

ِاإلسالمي، واصطلح عليه ُ َّ يف الصدر األوِّ ُل، ثم يف سائر العصور بعدهَّ ُ َّ. 
ُثم  تعارف القراء َّ َّيف الدراسات القرآنية، واستقال) َّاملدرسة املغربية( بعد قيام َ هلا يف ِّ

ِنمط الرسم والضبط، واألداء عىل إطالق لفظ  ِِ َّ؛ للتنبيـه )ِاملـشارقة(يف مقابل) ِاملغاربة(َّ
ِ التي استقل هبا هؤالءِ واملذاهب،ِعىل بعض الفوارق  َ، وذلـكِ أو العكـس،َ عن أولئكَّ

َّشائع عند عدد من رش ٍ ِ الشاطبية  من املشارقة كأيب شامة، واجلعربي، وابنِاحٌ ِّ َ ، ِاصحَلق اَّ
ا ِ كتابِّوعند غريهم كابن اجلزري يف ِ النَّرش، والقسطالين يف لطائف اإلشـارات، والبنـَّ ِّ

 .)١( يف إحتاف فضالء البرشِّالدمياطي
ِومن املعلوم أن اإلمام الداين هو صاحب الفضل يف وصل القيم الفنية السائدة يف  َِّ َّ َ ُِ ِ َّ َّ

ِالقراءة وعلومها باملناطق ِ بأصوهلا التأرخيية، ومنابعهـا األصـيلة، َّاألندلسية ِ ِ ِ َّ ُوأولُ  مـن َّ
ِ هم أهل األندلس، ِّالداينِ منهاج َمحل لواء َوال أدل عىل ذلكْ ِ مـن  إقبـاهلم عـىل تركتـه َّ ِ

ٍالعلمية رشحا، ونظام، واختصارا، وذلك جيل عند تلميذه ابن نجاح ِ َ ٌّ َ ً ً ً ِ إمام القراءة بعد -َّ
ٍّ، فجعله مع التبرصة ملكي ِّ الداينيسريَتعىل ) اإلقناع(يف  ِبن الباذش اِداعتاميف و ،-ِّالداين ِ َّ ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٤-١/٢٢(قراءة اإلمام نافع عند املغاربة:   انظر)١(



 

 

 ١٢٧ 

ِه، ويف اقتفاء ابـن املرابطَّمادة لكتاب ِّحذو الـداين يف ) شْقريب واحلرَّالت(يف) هـ٥٥٢ت(ِ
ٍمقرأ نافع، ويف  ِ للتيسري، واملقنع، والبيانِّم الشاطبيْنظِ ِ َّ. 

َ من إشعاعات مدرسة الداين عىل أتباعه األندلسنيغري ذلكو  َِّ ِ ِ ِِّ. 

َوجيل تأرخييا أن مدرسة َّ َّ القراءات القرآنيٌّ  ِة يف املغرب هلا عالقة وطيـدة باملدرسـة ِ ٌِ ٌ ِ ْ
ِاألندلسية، وتعد من أقرب الوارثني هلا، وقد رحل إىل املغرب من كان يف مراكز العلـم  َ ِ َ َ َ َُّّ

ُباألندلس من الع ِء والقراء، ولامِ ُ كوكبة من أكابر عِ وجودَمْرغَِّ ِلامء القـراءات ٍ ُّ جل-ِ هـم ُ
َّة يف القرن اخلامس والسادس َّراسات القرآنيِّالدَّ؛ فإن -ِ املغربِ أرضَمن الواردين عىل ِ
ِ والتلقي إىل التدوين والظهورِ دائرة األخذِ يف األغلبتتجاوزِّاهلجري؛ مل ال ُّ َّ َّ)١(.  

ُشخصيةْبدأت ْقد و ِ املغربيةِ املدرسةَّ َ بالتكون يف القـَّ ُ الـسابع اهلجـري، حيـث ِرنَّ ِّ َّ
ٍّ احلسن عيل بن حممد بن بريُيعترب القايض أبو َّ ُّ َّن أهـم القـرِمـ) هــ٧٣١ت(ِ ِاء املغاربـة ِّ

ْالذين محلوا لواء تد َّشني حركة اإلقراء والتـأِ ِ ِ ِليف يف هـذه املرحلـة، وذلـك بمنظومتـه ِ َِ
ِالشهرية ٍالدرر اللوامع يف أصل مقرأ نافع:(َّ ِ ْ َّ ً وثالثة وسبعني بيتاِ مائتنيِوالواقعة يف، )ُّ َ ٍ. 

ِو اعتمد ابن بري مسلك الداين يف قراءة نافع من روايتي ِّ َ ٍّ ٍقالون، وورش، ال عىل : َ َ
ِمسلك غريه  ٍكمكي، وابن رشيح-ِ ُ ِ بذلك يف صدر قصيدته بقولهَّ، ورصح-ٍّ ِ ِ ْ َ: 

ْسلكت يف ذاك طريق الداين َّ َ َ ُ َ   
   

ٍإذ كان ذا حفظ ْ َ َ وذا إتقانْ ْ)٢(. 
َّ هذه املنظومة عند املغاربة كلْ نالتقدو  ِ َ َّالوصول، وال أدل عـىل حازت  و،ُ القبولُ ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٨-١٣(القراء والقراءات يف املغرب، : للمزيدانظر  )١(
 ).٨٦-٢/٨٥(، رشح الدرر للمجايص)٧٠-٦٩ص(القصد النافع: ، وانظر)٢٧:بيت رقم ()٢(



 

 

 ١٢٨ 

ِذلك من رشوحها ِ وحواشيهاَ َبلغت ثالثة ومخسنيلتي  اَ  .)١(ًتأليفا ً
ْوقد كان املغاربة قبل زمن ابن بري يعتمدون عىل قصيدة أيب احلسن عيل بن عبـد  ٍّ ِْ ِِّ ِ َ ُ َ

ِّالغني احلرصي ْ ِ، والسيام يف رواية ورش من طريق األزرق؛ )هـ٤٤٩ت(ِّ القريواين ِّ ِ ِ َّإال َّ
َيف باب الراءات، فإهنم كانوا يعولون يف أحكامه عىل مايف ِّ َّ َّالشاطبية لقصور احلرصية يف  َِّ َّْ َّ

 .)٢(َذلك
ِوقد حوت رشوح الـدرر اللوامـع كثـريا مـن نـصوص كتـب الـداين املوجـودة  ِّ ًِ ِ ِ َّ ُّ

َّيف كتب املغاربـة، ومل تعـرف إالَّ إالْمل توجدِواملفقودة،  ْ ِوظ يف رشحهـذا ملحـَو، منهـاِ ٌ 
ْع؛  فإنه مل يدع شاردُّعىل الدرر اللوام ِّ املنتوريِاإلمام َّتى هبا، وال فائـدة إالَ أَّ إالًةَّ َّ عـرج ً
 .عليها

ُويكفي يف إدراك قيمة قصيدة ابن بـري يف األقطـار املغربيـة أنـه ال يكـاد يوجـد  َُّ َّ ٍّ ِ ِ
ُممارس هلذا الفن من املغاربة ال يعرفها؛ إن مل يكن ح ِّ   .)٣(ًافظا هلاٌ

َّالداين هو أول من أدخل الروايات العرش املشهورة عن نافع إىل األندلس، وألف و َِ ٍ ِ ِ َّ َّ ُّ
َالتعريف( هفيها كتاب  ).ٍ أصحاب نافعِ يف اختالفَّ

ِوقد كان للمغاربة عناية فائقة هبذا الكتاب، والسبب يف ذلـك يرجـع إىل القـراءة   ُِ َ َّ ِ ٌ ٌ
ُون هبا، فعكفُقرؤَالتي ي َعىل تدريسه، ونظم مسائله،  ومن شوا َ ِ  :َد ذلكِواهِ

ِشيخ القـراء بفـاس يف وقتـه، )هـ ٧٣٠ت  (ِّليامن القرطبيُأيب احلسن بن س ُ نظم َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٨-٣٧ص(ب يف القرن الرابع عرش اهلجري ِالدراسات القرآنية باملغر:   انظر)١(
 ).٣/٣٣٢(الفجر الساطع :   انظر)٢(
 ).٢٣٢-٣/١٣٣(قراءة اإلمام نافع عند املغاربة:   انظر للمزيد)٣(



 

 

 ١٢٩ 

 .)١(، وغريمها)هـ٧٦١ت(َّعبد اهللاِ الصفاروأيب 
ِ قراء املغاربة أداء عىل تسمية الطرق العرشةتعارف   وقد  ُِّ ً َّنافع املضمنة كتاب  عن َّ

ِالتعريف   .)٢ ()َّ الصغريِْرشَالع: (بــَّ
ُوكان للشاطبية املبنية عىل التيسريحضورها املشهود، ومكاهنا املعـدود، ويف ذلـك  َُّ ُ َّ َُّ َ

َيقول املؤرخ ابن خلدون ِّ: 
ِينهـا للولـدان ِهـا، وتلقِ بحفظُ النَّاسَِينُا حسنًا، وعًتيعاب اسَّ فيها الفنَتوعبْفاس(
ُمني، وجرى العملِّاملتعل  .)٣ ()ِ واألندلسِربْ املغِارَ يف أمصَ عىل ذلكَ

ِوتصدى مجع كبري من العلامء املغاربة لرشحها، وبيـان مقاصـدها، كـأيب عبـد اهللا  ِ ِ ِ ُ ٌٌ َّ
َحممد ابن احلسن الفايس ٍيف الآللئ الفريدة، وأيب عبد اهللاِ حممد بـن حممـد ) هـ٦٥٦ت (َّ ِ َِّ َِّ

ُّاملعروف بابن آجروم-ِّالصنهاجي ٌيف فرائد املعاين، وغريمها كثري) هـ٧٢٣ت(-ِ ِ. 
َّولقد انتهى األمر يف عام َّة األنحاء املغربية إىل هيمنة الشاطبية ُ َِّ ْهيمنة كاملـة، فلـم ِ ً

ُيعد أحد يقرأ ٌ ِ القراءات السبعْ َّ ُ من طرقها، وأَّ إالِ ِنشئت يف املائة العـارشةُ ِ ُ أوقـاف يعـودْ ٌ 
 .)٤(ِّريعها ملدرسيها

ِ أسبابِّومن أهم َّرق التُ انتشار طْ ُ يف املغرب؛ تأخر وصـِ غريهَونُيسري دِ  ِ كتـبولُّ
َابن اجلزري إليهم، فقد كانت نادرة  ُ كتابًةَّوخاص، ا  جدٍرِّ إىل وقت متأخَّ التداول بينهمِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢-٩ص(َّحممد السحايب : ، حتقيق الشيخمقدمة كتاب التعريف:   انظر للمزيد)١(
 ).٣/٢٩٩(قراءة اإلمام نافع عند املغاربة:   انظر للمزيد)٢(
 ).١/٤٣٨( تاريخ ابن خلدون)٣(
 .عبد اهلادي محيتو. اإلمام أبو القاسم الشاطبي دراسة عن قصيدته حرز األماين، د: للمزيدانظر  )٤(



 

 

 ١٣٠ 

ِ إال بعد منتصفِىل املغربِ إْ مل يصلهَّفإن، النَّرش َّ عرشة، ومن أدلِ املائة احلاديةَّ  ُة ذلك قولَ
 :ِيضاح اإلِيف كتاب) هـ١٠٨٢ت(ن القايضـالعالمة اب

ٍوبعدما سطرت هذا بسنني كثرية( َ ِم بعض األئمة من املرشقِدَ ق،َّ َّ  )ِالنَّرش(بـوأتى ، ُ
ِالبن اجلزري، ومل يدخل قبل هذا ملغرب ْ َه فوجدته ذكرُفطالعت، ُّا قطنَِّ  .)١ ()َ هذه املسألةُ

َّأما عىل صعيد الرسم والضبط القرآين َّ ِّلداين يف هذا الفن ال ، فقد كانََّ ُلدورِّ َّ املجىل، َّ
ُوالقدح َّ املعىل ، فهو املرجع األولِ ُ ُ،  واملستند  الرصني النِّرباسُ األساسَ وَّ ُ َّ ُ. 

َيقول املؤرخ ابن خلدون ُ ِّ ُ: 
َ فيهـا كتبـا، مـن أشـهَ املذكور، فكتبِّاينَّمرو الدَ إىل أيب عِ باملغربْتَوانته( : اَهِرً
 ِ يف قـصيدتهُّاطبيَّالقاسم الشه أبوَ، ونظمِلوا عليهَّ وعو،ُاس النَِّ، وأخذ به)املقنع(كتاب 
ِاس بحفظها،لع النََّوَاء، وَّ الرِّ عىل رويِاملشهورة  ،ٍ يف كلـامتِسـمَّ يف الرُر اخلالفُ كثَّ ثمُ
و من ُ، وهِ يف كتبه-اهدُمن موايل جم - ٍليامن بن نجاحُها أبو داود سَخرى ذكرُ أٍوحروف

 ٌ بعـده خـالفَلِقـُ نَّثم، -كتبه ِ وروايةِل علومهْاملشتهر بحم، وِّتالميذ أيب عمرو الداين
 فيهـا عـىل َ زاد، أخـرىًرجوزةُرين باملغرب أِّ من املتأخ)هـ٧١٨ت(َّرازـ اخلَفنظمآخر، 

ًخالفا كثريا)املقنع( ا، َهـِحفظاس عـىل النََّ، واقتـرصِهرت باملغربُ، واشتِ لناقليهُ وعزاه،ً
 .)٢ ()سمَّ يف الرِّاطبيَّ والش، وأيب عمرو،َتب أيب داودُا كوا هبُوهجر

ِوقد قال اخلراز عن كتاب  َيف معرض ذكر كتب الرسم التي بنى منْها قوام ) املقنع(َّ َ ِِ َّ ِ ِْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـراءة اإلمـام نـافع عنـد : ، وانظـر)٣١٩-٣١٨ص(إيضاح ما ينبهم عىل الورى من قـراءة عـامل أم القـرى)١(
 ).٣/٣٨٩(املغاربة

 ).١/٤٣٨(نتاريخ ابن خلدو) ٢(



 

 

 ١٣١ 

 :ِمنظومته
َووضع النَّاس عليه كتبـا                    كل يبني عنه كيف كتبا ْ ُ َ َ َ َ َِ ُِ َ ُ َُ ُ َِ ٌّ ُ 
ِأجلها فاعلم كتاب املقنع                  فقد أتى فيه بنص مقنع ِْ ْ َ ُْ ٍّْ َ َِ ِ َِ ْ ََ َْ ُّ)١(. 

 َحلقَ أوقد، ٍ بيتِ وأربعامئةَ ومخسنيٍيف أربعةُتقع  ٌرجوزةُ أ)َمورد الظمآن( ُومنظومة
 ِ أبيـات املـوردُجمموعَبذلك  ُ ، فيكونٍ بيتِ ومائةَ ومخسنيٍ يف أربعةُبط يقعَّلضل  قسامهبا

 .ٍ بيتِ وستامئةًثامنيةيل َّمع الذ
َّوقد رشحها مجاعة من عظامء األئمة، فمنهم من أطال بتكثري النُّقول، والتعاليـل،  ِ َ َّ ٌ َ َ

َواإلعراب، ومنهم من اختصـر القول حتى بقيت معاين  ََّ َ ِاملشـروح حتت احلجابْ َ ِ)٢(. 
َّوالذي ساعد يف اكتساح أرجوزة اخلراز الساحة؛ أهنا جـاءت يف إطـار املؤلفـات  ْ َّ َّ َّ ِ َ ْ

ِالتعليمية، فكتب هلا حظ االنتشار والذيوع، واألخذ والشيوع ُّ ِِ ُِّ ُِّ َ َُّ َّ. 

ِّوقد انامز املغاربة عن غريهم بالعبقرية واإلبداع يف فن الرسم القرآين َّ ِّ َِّ ذت َ أخفقد ،َ
 هـذه ُ تـستقطبِّعهد أيب عمرو الـداينسة عىل ِ اخلامِل املائةَّمن أوًبدءا ة َّ املغربيُاملدرسة

 َوأراجيـز، َ واختصارها يف قـصائد، صياغتهاُ تعيدَّبط، ثمَّسم والضَّ يف ميدان الرَروةَّالث
ِ وتذليلها للحفظ واالستظهارريهاِ تيسِ بقصد؛ٍةَّتعليمي ِ َ ِ  ٌور أعالمُ يف خمتلف العصَ، وظهرْ
ُستوعبوا قضاياه ومـسائله وا،ِوا فيهُ برع، من أهل هذا الشأنُنجباء ُ  ،واُ ونظمـ،فواَّ، فـألَ
أن َّفاهتا يف هـذا الـشي مـصنَّـ ، ومتسَق يف ذلكَّة تتفوَّ، مما جعل األقطار املغربياوُورشح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٢:بيت رقم) (١(
 ).٤ص(دليل احلريان رشح مورد الظمآن للعالمة إبراهيم املارغني:انظر) ٢(



 

 

 ١٣٢ 

 ِّسـة أيب عمـرو الـداين مـن مدرًحقـة؛ بـدءاَّ الالِوال العـصورِ طـِرقـْأهل املـش  َعمدة
، وغريهم )َّمورد الظمآن(، و)ِالعقيلة(اح َّرين من رشِّ إىل كتب املتأخً، وانتهاءِالهتاورجا

ِمن نظام ِّ، والعديات، واحلطياتِ، واألنصاص األراجيزَّ ِ ِّ)١(.  
َوما ذكر ِ َّ من إشعاعات املدرسة الدانية عىل األقطار املرشقية واملغربي-ً آنفا-ُ َّ َّ َِ ِ َّة؛ إنام ِِ

َهو سيب من جود، وغيض من فيض، ونزر من كثر؛ ولكني أحسب أنه قد أبـان قـدر  ِّ ٌ َْ ََّ َ ُْ ْ ُ ٌِ ٍٍ ُ ٍ ٌ
ِالتأثري اجليل هلذا العلم الفذ عىل مسرية الدراسات القرآنية ِ َِّ ََ َِّ َِّ ِ َ ِّ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد اهلادي محيتو، واألنـصاص القرآنيـة، . جهود األمة اإلسالمية يف رسم القرآن الكريم، د: للتوسع انظر)  ١(

 .عبد العزيز العرويس. د



 

 

 ١٣٣ 









 :الفصل الثاني
دراسة االختيار عند أبي عمرو الداني
ِّ َ ُ

 








 

 

 ١٣٤ 


َتقدم أن االختيار َّ ُ يف باب القراءة كان سائغا يف عصَّ ً َّور اإلسالم املتقدمة، وأنه مـر ِ َّ ِّ

ُرواية، وترسخ قواعدهاول الُ أصَأن تنضبط قبل َحلِة مراَّبعد َ َ ُ، وتوضع رشوطِِّ  .هاَ
َوأن اإلمام أب َ قد أحدثّالداينمروا عَّ َّقلة نوعية ُ نْ ِبمنهاجه األثري القـائمِّيف الفن ً ِّ ِ 

ِوالتنقيح، والسرب والتصحيحَّعىل التحرير  َّ  مـن -ُ بعـده َاءَجَ من  عىل َاس ذلكَ، وانعكََّّ
ِة األسالف واألخالفَّاألئم ِ ِ ومتثل ذلك يف التعويل عىل اختياراته العلمية، واألخـذ -ِ َِّ َّ َ ُّ

َّبآرائه النقدية ِ. 
ِوقد أوجزت احلديث عن باب االختيار َ ْ عند املدُ َّة الدانيَرسَ ِ يف املباحث اآلتيةِةِ ِ: 



 

 

 ١٣٥ 


 

َاتسم ِاإلمام الداين يف التعامل مـع علـمُ منهاج َّ َّ ِ القـراءة  باتبـاع األثـرِّ ِّ ِ، وتـصدير ِ ْ
ًوالنص، والتمسك به، وجعله أصال  ِ ِ َّ ِومنطلقا يف احلكم،  وتكريسِّ ْ َّ يف التنقيـب ِ اجلهـدً

ِرق الرواية وأسانيدُعن ط ِ ِّ جيح بني القراءات املتـواترة ِ ِها، وإغالق باب التفضيل والرتَّ ِ َّ ِ
ٌ فيه مجع كبريَ الذي وقعِتةَّالثاب ِ من سابقيه ومعارصيهٌ ِ. 

ِّعن منهاجه األثـري  ُّقد أفصح الداينو ِّم جـلَّمقـد يفِ ِرصح بـه، وِ كتبـهُ  يف غـري َّ
 .ٍموضع

 :ُ قولهِّ يف مقدمة اجلامعجاءفقد 
َفإنكم سـألتموين إسـعاف( ْ َ ِ يف اخـتالف قـراءة األئمـة الـسبعةٍ كتـابِمْم برسـُكَّ َّ َّ ْ 
ٍ، مبنيْهمِ وفروعْوهلمُ بأصٍار، حميطَباألمص ِ للمعمولٍهم، جامعِ واختالفْبهمِ ملذاهِّ  ِ عليهْ

ٍيف روايتهم، واملأخوذ به من طرقهم، ملخص ِّ ُ ُاهراجليل، مَّ للظِ ِّاخلفـي،  ِامضَ للغـٍوضحِّ
ِاالختصار والتقليلعىل ٍحمتو  .)١ ()َّ من التكرارٍ، خالَّ

ِإلدغام الكبري اِيف صدرقال و                  َ: 

َوعرفت بام وقع( ُ ِ فيه اختالف بني الرواة عن اليزيـدي، ومـا املعمـول عليـهَّ ُ ِّ ُّ  مـن ٌ
َ األداء، واملتـصدرينِاختالفهم عند أهل ِّ ِ مـن القـراءِ ُ، ومـا قـرأت بـه لفظـا، وأخذتـهَّ ُ ً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١/٧٤) (١.( 



 

 

 ١٣٦ 

 .وغري ذلك. )١()ًأداء

ِولو وزانا بني اختيارات  ْ ِبعـض معارصيـه ِاختيـاراتِّالـداين، وِاإلمام َّ َّ مـن أئمـة َ
ٌاختيـارات الـداين منـصبةَّأن نا ْ؛ لوجـد)٤(ِّ، واهلذيل)٣(ِّ، واملهدوي)٢(ٍّ كمكي-ِّالفن َّ ِّ  عـىل ِ

ِّاالختيار األدائي،  ِ جيح بني األوجه ملوجـب، وتقـديمْ ِوالرتَّ ٍ هـا، ِّ، واألصـح منِْثبـتَ األِ
ْ من مسائل اخلالف بالرأِواخلروج ِ ِّسـتقراء والنَّظـر؛ دون الغـض االِّي املبني عـىلَ  مـن ِ

ً مبينةكانت اختياراهتم يف أكثرها؛ بينام ِي املقابلْالرأ ِ عىل انتقاء بعضَّ ِوه القـراءات ُ وجـِ
ِالسبعة ٍ، وذلـك باختيـار بعـض احلـروف، ورد بعـضها حلجـة أو وجـه َّمرويـاهتم من َّ ٍ َِّ ِِّ ِ ِ ْ َ
 .عندهم

 :َّ األدائية ِّ اختيارات الداينِومن أمثلة               

ِد البدل لألزرقُقوله يف اجلامع يف حكم م  :ٍ عن ورشِّ
ُهب ورش، وكذلك قرأتْ يف مذِفيه َفرطُي أن ال يِينبغ(  ِ، وأيب الفتحِّ عىل اخلاقاينٍ

 ُ، وتـشهدُ عليـه اآلثـارُّ، وتـدلُظـر، وحيققه النَُّوجبه القياسُام، وهو الذي يِعن قراءهت
ُي أتواله، وآخذ بهالذ وهو، ِصوص النُِّبصحته َّ() ٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧٠ص) (١(
حممد بن نارص جده، أطروحـة ماجـستري، . اختيارات مكي بن أيب طالب يف كتابه الكشف، د: يدانظر للمز) ٢(

 .هـ١٤٢٣جامعة اإلمام،
 .حازم حيدر. حتقيق د) ١٧٢، ١/١٤٦(مقدمة حتقيق رشح اهلداية: انظر للمزيد) ٣(
وحة دكتـوراه، جامعـة أم عبد احلفيظ اهلندي، أطر. د اإلمام اهلذيل ومنهجه يف كتابه الكامل،: انظر للمزيد) ٤(

 .هـ١٤٢٩القرى، 

)٢/٤٨٤) (٥.( 



 

 

 ١٣٧ 

 : َّقوله يف التيسريَو  
ُومتى سهلت اهلمزة األوىل من املتفقتني، أو أسقطت( َّ ُُ ِّ َّتي قبلها ممكنـة ُفاأللف ال: ُ ْ

ًحتقيقها؛ اعتدادا هبا، وجيوز أن تقرص األلف؛ لعدم اهلمزة لفظـا، َعىل حاهلا مع  ًِ ُِ َ َّواألول ُ
 .)١( )ُأوجه

ِّ عمرو البرصيوقوله يف مفردة أيب ٍ: 
ِ عنه يف إثبات ياء مفتوحة بعد الدال يف قوله يف الزمر- علينا–ُواختلف ( ُّ َّ ٍ ِ: 

)vxw  y(  ]ويف حذفها ]١٨ -١٧:آية. 
ٍفقرأت عىل أيب الفتح من طريق حممد بن إسامعيل القريش عن أيب شعيب ِّ ُ َ َّ ِ بإثباهتا : ُ

ٍابن خاقان بإسناده عن أيب شعيب - لنا–ُوصل، وكذلك رواه ًمفتوحة يف ال َ ُ. 
ِّفالوقف عىل ذلك يف هذه الرواية َ ُبإثبات الياء، وجيوز حذفها، : ُ  .ُواإلثبات أقيسِ
َوقرأت ذلك من طريق أيب عمران ِ َ . )٢ ()بحـذف اليـاء: ِ، وغريه-َابن جرير: أي-ُ

ِوقوله يف التهذيب َّ: 
ٍبقرص اهلمزة، قال ابن جماهد k  Z ] :َوقرأ يف العلق( ُكذا قرأت عىل قنبل، : ُِ

ُوهو غلط، وبذلك قرأت َ ٌ  .، وغري ذلك)٣ ()ُوبه آخذِ من طريقه، – أنا -ُ
ِّالختياراته، واملتأمل يفَّواملتتبع ِّ الداين، ِ اإلمامِملستقرئ كتب َّويتجىل –َّأنه ِ عباراته ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٥٢ص) (١(

 ).١٦٧-١٦٦ص) (٢(

 ). ٦١ص) (٣(



 

 

 ١٣٨ 

ْ ينص عىل اخ-ًأحيانا ٍتيار يف كتابُّ  .ِون غريهُر د أو أكث؛ٍ
 :ومن أمثلة ذلك

 : ُ، حيث قالZ    £ ]ِّويس يف مهزة ُّ للسِمن اخلالف ِ يف اجلامعِّ الداينُما حكاه
َروى حييى عن أيب عمرو( ْ َْ َ :[ £ ¤     Z  ُبالفتح، وهبذا قرأت َ ِ  ِ يف روايـة- أنا–ْ
ِّما خال أبـا شـعيب الـسويس عـن ؛رقُّ من مجيع الطٍ، وشجاعِّاليزيدي ُّ َ ُ َّ اليزيـدي، فـإن َ ِّ

َشيخنا أبا الفتح حكى ِيل عن قراءته يف روايته عنه بـالوجهني َ ْ ُ ِ ِ  يف ِزةْ فتحـة اهلمـِ بإمالـة،َ
 .)١()امِها فيهِحْالص فتْ وبإخ،ورتنيُّالس

ُ       وجاء يف التيسريقوله َّ َ: 
ٌأمال الكسائي، وخلف( ُّ ٌفتحة النُّون واهلمزة يف السورتني، وأمال خـالد: َ َ ِ ُّ ِ َ فتحـة َ

َوقد روي عن أيب شعيب مثل ذلكِاهلمزة فيهام،  ُ ٍ ُ َ ِ ُ() ٢(. 
َّوذكريف املوضح إمالة اهلمزة عن إبراهيم بن اليزيدي عن أبيه عن أيب عمرو، ثـم  ٍَ ِ ِِّ َْ ِ َ

 :قال
َوقد روي عن أيب شعيب مثل ذلك( ُ ٍ ُ َ ِ ُ() ٣(. 

ْبينام  َ متـأخرة يف زَيِهـَ و-ِّ البرصيِفردةيف مَّرصح َ ٌ ِ التـصنيفِنَمـِّ  -َ عـن غريهـاَّ
ِّباألخذ بوجه الفتح للسويس،  ُّ ِ ِ ِواستند يف اختياره ِ َ  :َ حيث قال،ِ األداءِلَمَ عِ ما عليهعىلْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف يسري) ٣/١٢٩٢) (١(

 ).٣٤٨ص) (٢(

 ).١٦٦ص) (٣(



 

 

 ١٣٩ 

َفأما قوله يف سبحان( َفال خالف بني  Z     ¤ £ ]: ]٥١:ةـآي[ِّ، وفصلت]٨٣:ةـآي[َّ َ
ِأهل األداء يف إخالص فتحة اهلمزة فيهام،  ِ ِ  .)١ () ُوبه آخذِ

 : َ عىل ذلك-ً أيضا-األمثلةومن 
ِحكاية الداين اخلالف هلشام يف موضع ٍ َ ِّ ُ: [ ® ̄      Z - بـني فـتح، وإسـكان ِ ِ َ

 . )٣(َّ، والتيسري)٢(يف كتايب اجلامع -ِّالسني
ٍبينام نص يف مفردة ابن عامر ِ ِ ِوهي متأخرة عن األولني -َّ َّ ٌ ُ عىل أن وجه الفتح هـو -ِّ ِ َ َّ

ِمن قراءته عىل أيب ال ِفتح عن عبد الباقي بن احلسن، ووجه اإلسكانِ َ َ َمن قراءته عىل أيب  ِ ِ
ِعن عبد اهللا بن احلسني، وعىل أيب احلسن، ثم قال عن  وجه اإلسكان ِالفتح ِ ْ َ َّ ُِ ِ: 

ِوكذلك نص عليه هشام يف كتابه، ( ٌِ َّ  .)٤ ()ُوبه آخذَ
ُومعلوم أن القول املتأخر مقيد للسابقه، وخمصص لع - ٌ ِّ ِِّ ٌ َ ٌِّ َ ِمومه، وناسخ ملتقدمه،َّ ِِّ ٌ 

تيب الزمني ملؤلفات الداين ِّوسبق اإلشارة يف الفصل األول إىل بيان الرتَّ ِ َّ ِّ ِ َّ ُ َ-)٥(. 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦١ص) (١(

 ) ٤/١٤٧٤(: هانظر )٢(

 ). ٤١٠ص (:انظره)٣(

 ).١٤٢ص) (٤(

 ).١١٨ ص(البحث: انظر)٥(



 

 

 ١٤٠ 


ِاالختيار يف علم القراءة له ضوابط ومعايري اعتمدها القراء، وهنجها أهل األداء،  َ ُ َّ َُ ُ ُ ِِ

ِشيدوا عليها اختياراهتم، وبنَوا عليها انتقاءاهتمف َِ ََّ. 
ًوهذه االختيارات منها ما كـان مقبـوال َ ُ وهومـا مجـع صـحة الـسند، وموافقـة -ُ ِ َّ َّ َ ُ

ُالعربية، واملرسوم ِ ً، ومنها ما كان مردودا-َّ ُ ُّ  وهو ما خال من هذه الرشوط-َ َ ُ-. 
ُّوقد بنى اإلمام الداين ٍ حمكمة،َ عىل قواعدِلقراءةِّيف فن اه ِ اختياراتُ ٍ وأسـسُ ٍ متينـة، ُ

ٍأقيسةو َوهي ال خترج يف مجلتها عن كوهنا قواعد  ،ٍ دقيقةَ َ ِ ُ ٍروائية(َ ٍ أو درائية،َّ َّ.( 
ِوعند الفحص الدقيق لنصوص الداين وعباراته، والتأمل يف اختياراته وانتقاءاتـه  ِ ِِ ُّ َّ َّ َِّ ِ ُِ َِ

ِّ؛ فإنه يظهر للقارئ تصـريح الداين ُ ِ ُ َّ بموجب اختياره وعلتهَّ ِ ِ ُيف األعم األغلب، ويغفـل  ُ ِ ِّ
َّذلك بعض املواضع، وعليه فال سبيل الستخراج العلة  َْ َ ِ َ يف مثل تلـك املواضـع–ِ َّ؛ إال -ِ

ِبموازنة النصوص، وإعامل الفكر؛ ومطالعة كتب الفن األصيلة ِِّ ُِ ِِ. 
َّ أن يستقل كل اختيار بعلُوال يلزم ُّ َ، فكثريا ما اجتمعِ غريهَ دونٍةٍَّ ار َم املختْ يف احلكً

ِ توجيه وتعليل وموجب، كقولهُأكثر من ٍٍ ٍ: 
ُوهو الذي يوجبه القياس، وحيققه النَّظر         ( ِّ ُ ُ، وتدل عليـه اآلثـارُ َّ، وتـشهد بـصحته ُّ ُ

ِوآخذ به، ُهَّو الذي أتوالُ، وهُالنُّصوص ُ()١(. 

ِ أظهر القواعد ا-ْ بإذن اهللاِ-ُوسأورد  ِلعامة التي عول عليها الـداين يف اختياراتـه، َ ُِّ َّ َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٤٨٤(اجلامع) ١(



 

 

 ١٤١ 

ًواستند إليها يف ترجيحاتـه؛ مـع بيـان هلـا، وسـوق أمثلـة عليهـا؛ مراعيـا ٍ ٍِ ِيف إيرادهـا  َ

ِوتقسيمها االلتزام بمفهوم  َ ُ الذي خيتار ألجله، وينسحب حتتـه ْاألصلِ ُ ِ  مـن ُراتـَالعـشُ
ِاألحكام، وهي كاآليت َ: 

َتقديم ما قرأ به/١ ِّ عىل شيوخه كلهم، أوجلهمُ ُِّ ِ ِ . 
ِوهذا من أهم قواعد  ِّ ْالداين وأصوله، وهو أن القراءة تعتمد عىل األثر قبل ِاإلمام َ ُِ ُ َ َّ ُ ِ ِّ

َّالنَّظر، وأقوى األثر ما كان مبنيا عىل التلقي والسامع َّ  َ ِ. 

ُورواية الداين عن ش ِّ ُّصدر األهم، واملـورد األس يف مجـع ِيوخه هي املُ ِّ ِمـادة كتبـه، ُ َّ
ِاحلروف ِ يف روايةَاعتمدوعليهم  ِحتصيل أوجه ، وُ  . ِ األداءِ طرائقِْط، وضبِاخلالفِ

ِو متثل الداين هذا األصل يف نقله، وقيله، وعمله، وقلمه، ورصح به يف مقدم كتبه،  ِ ِ َِّ َّ ُّ َ َّ
 :ِكقوله يف ديباجة اإلدغام الكبري

ٌ وعرفت بام وقع فيه اختالف بني ا(... ُ ُلرواة عن اليزيدي، وما املعمول عليـه مـن َّ ِّ ُّ
َاختالفهم عند أهل األداء، واملتـصدرين ِّ ُ مـن القـراء، ومـا قـرأتِ ُ بـه لفظـا، وأخذتـه َّ ً

 .)١()ًأداء

ِونفى املشيخة عمن اعتمد عىل غري أساس التلقي عن األئمة األثبـات، والـسامع  َّ َّ َِّ ِ َّ َِ َ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧٠ص) (١(



 

 

 ١٤٢ 

ِمن الثقات، فقال يف رشح القصيدة  َِ ِاخلاقانيةِّ َّ: 
ِكل مقرئ متصدر إذا اعتمد فيام يقرئ به عىل ما حيفظه من الصحف املبتاعـة يف ( ِ ُِّ ُ ُُ َ ٍِّ ٍ ُّ

ِّاألسواق من غري أن يروهيا، وال يدري حقائق مـا فيهـا مـن جـيل العلـم وخفيـه، ومل  ِْ ِّ ِ َ ََ ِ
ِجيالس العلامء، وال ذاكر الفقهاء، وال أكثر العرض عىل القراء، وا َّ َ َ َ ََ َملتصدرينُ َفلـيس ... ِّ

ِبمقرئ يف احلقيقة ِ وإن كان لقب اإلقراء جاريا عليه، واسم املتـصدر موسـوما بـه-ٍ ًِ ُِّ ً ُِ ؛ -َ
ِلغلبة اجلهل عىل العامة، وأكثر اخلاصة، وهوعن ذلـك بمعـزل عنـد مـن يقتـدى بـه،  َِ َُ ٍَّ َ ُ َّ

ُويعتمد عىل قوله، وإن أطراه أهل الغباوة، ورفع منزلته األصا َ َُ ُ ِ ُ ِغر من الطلبة َ َّ ُ() ١(. 
 

ْسبق التعريف بأشْ قد -و َيوخ الـداين الـذين أخـذُ شـِهرَّ ًهم احلـروف روايـة  عـنِّْ
ِ يف اجلامع ، والتيسري، واملفردات، والتعريفُ أسانيدهْليهمَعْدارت ًوتالوة، و َِّ َّ َ- )٢(.  

ِوكثــريا مــا اكتفــى الــداين باالســتناد إىل هــذا األصــل دون غــريه مــن ا َِ ُّ ِلقواعــد ًْ
ِواملقاييس، كقوله يف ِ اختيار وجه السكتِ ِ بني السورتنيَّ ِّ أليب عمرو البرصيُّ ٍ : 

ٍنبوذ، َ شـِوابـن ٍ جماهـد،ِ ابـن:نيِّ مـن البغـداديِة أهـل األداءَّ عنـد عامـُوالعمل(
ني، ِّ الرقيُ مجيعَ، وعىل ذلك-ِكتَّ أي الس-لَّهم عىل األوِ املنادي، وغريِاش، وابنَّوالنق
َلك قرأت عىل مجوبذ  .)٣( )ُيوخي، وبه آخذُيع شُ

 : وقوله
 أبو فهاَ، وحذُام إسامعيلُأثبته ]١٦-١٥:الفجر[)x(، و)m(:والفجر ويف(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢١-١/٢٠) (١.( 

 ).٨٥ص (البحث: انظر)٢(

 ).١/٤٠٠( اجلامع) ٣(



 

 

 ١٤٣ 

ُوهذا قول صحيح، وبه قرأت، وبه آخذ، ٍروْعم ُ ٌ  .َ، وغري ذلك)١( )ٌ

َّويف حال اختالف طرائق التلقي واألداء بني الشيوخ؛ فإن الداين َّ ِِّ ُّ ِ ِ ِ ِّيصد ِ َر ما قرأ بـه ُ ُ
ِعىل األكثرين من شيوخه، وما أسنده رواية عن اجللة منهم ِِّ ً ُ ُ ِ. 

 ج

 :ِومن أمثلة ذلك

 :     قوله يف اجلامع
 ِميـعَ للجِوقـفُن يَ أ:ِداءَ األِلْ أهـِةَّ مـن أئمـُنا عنـهَلغَ بْ، أوُ من لقيناهِةَّ عامُواختيار(
  )٢ ()ِال الوصلَ يف حَّن كيفيتهنَ عِيانَ من البِا فيهِ مل؛ِمِلَ الكِواخرَ أِكاتَرَىل حِ إِارةَاإلشِب

ِواختيار أكثر شيوخنا أن يوقف بالروم واإلشامم:( ِوقوله يف االقتصاد َِ َُّ َُ ِ() ٣(. 
ِتصدير ما عليه/ ٢    ْ من  َ األكثرونُ  .ِأهل األداءِ

ِأهل األداء َهم الذين تلقوا وسمعوا احلروف من الـشيوخ املتقنـني،: ُ ُّ َ ِ َ ِ وأدوهـا إىل َُّ َّ
 .)٤(ِغريهم

ِ حرص اإلمام الداين يف كثري من اختياراتـه عـىل اتبـاع حمكـوم أهـل األداء، وقد ْ ِ ِ ِّ ِ ٍ ُّ ُ َ َِ
ًوموافقة معمول شيوخ اإلقراء، واعتمده مرجحا يف حتقيق مسائل اخلالف، ودلـيال إىل  ِ َِ ِ ً ِّ ُ ِ ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣/١٢٦٢ ( اجلامع)١(

)٢/٨٢٨ ()١.( 
 .)٢/٦٧٧(نقال عن رشح الدرر للمنتوري)٣(

 ).٨٣١-٢/٨٢١(ِمصطلحات علم القراءات يف ضوء املصطلح احلديث: انظر للمزيد)٤(



 

 

 ١٤٤ 

ِالقول األصوب، واحلكم األمثل َ ِ ِ ْ ِ. 
 :َ عىل ذلكِومن األمثلة

 :ُقوله يف اجلامع
يف  ]١:آيـة[   )p o (و ]٧٤:آيـة[   يف طه )Ö Õ( :نا يف قولهُتلف شيوخْواخ(

ح عن قراءته عىل عبد الباقي بن احلسن عن ْ عىل أيب الفت-ذلك – ُمذهب محزة، فقرأت
 عـىل غـريه -ذلك – ُالص الفتح، وقرأتْليم عنه بإخُة عن سَأصحابه يف رواية اجلامع

ُوعىل ذلك عامة أهل األداءبإخالص اإلمالة،  اش، َّ جماهـد والنقـُ ابـنُ، وبه كان يأخـذَّ
 . )١ ()همُ وغري،اهرَ، وأبو طُّوأبو بكر اآلدمي

ِوقوله يف التهذيب عن حكم مهزة  ُ ِّللبزي، والبرصي)   »(َّ ِّ: 
ِواملأخوذ به عند أهل األداء( ِْ َ ْبإسكان الياء من غري كرس يف مذهبيهام: ُ ٍ ْ ِ ِ() ٢(. 

ِّ يف مفردة البرصيوقوله ِ: 
ِوبه يأخذ احلذاق من أهل األداء( ْ ُ َّ ُأبو بكر بن جماهد، وغريه: ُ ٍ ِ( )٣( . 
ًتقديم الوجه األقوى رواية/٣ ِ ُ. 

َأفاد اإلمام الداين من خربته احلديثية، ودرايته النقدية يف هذا اجلانب كثريا، فكان  ً ُِّ َّ َّ َِ ِ ِ

َالتي اعتمد عليها  ُاألصولمن  ًتقديم الرواية األكثر قوة ووجاهـة، وقـد  ؛ِاتهيف اختيارَ َّ ِ ِ ِّ ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢/٦٩٣) (١.( 

 ).٤٧ص) (٢(

 ).١٢١ص) (٣(



 

 

 ١٤٥ 

ِمتثلت هذه القاعدة يف أمرين ُ َّ : 

ِتصدير الوجه األكثر/أ ِ ً طرقا ونقالُ ً. 

ِوهذا ملحوظ يف كتاب اجلامع أكثر من غـريه؛ ملـا انـامز بـه مـن وفـرة األسـانيد  ِ ِ ِْ ٌَ َ ِ َ
 .ِّوالروايات

 :ِومن األمثلة عىل ذلك 

 :ِيف سورة البقرة ]١٨٤:البقرة[   )W V(ِحرفُقوله يف حكم 

َقرأ نافع، وابن عامر يف رواية ابن ذكوان( ُ ٌ َ :)U T( ،َمضافا بغـري تنـوين ً

)W V(    ،َّعىل اجلمع، وقرأ ابن عامر يف رواية هشام من طريق احللواين، وابن عبـاد ِّ َ

: َ، وقـرأ البـاقونِبـاجلمع  )W V(َّبـالرفع، )U(َّبالتنوين، )T(: وغريه

َّلتنوين والرفعبا َ فـارس بـن أمحـد عـن يلَّعىل التوحيد، وكذلك حكى  )W V(َ، وَّ ُ 
وكـذلك   ِ،لَّوالعمل يف روايته عـىل األوشام، ِ عن هِحابهْقراءته عىل عبد الباقي عن أص

ُروته اجلامعة  يف ذلـك، ومل ٍ هـشامَال ذكـرَفـْ قـد أغ:اهرَ وأبا ط، جماهدَ ابنَّ عىل أن عنه؛ْ
 .)١ ()ا يف اإلضافةً عامر خالفكرا عن ابنْذَي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٩٠٢-٢/٩٠١) (١.( 



 

 

 ١٤٦ 

ِوجاء فيه  ِيف حكم حرف -ً أيضا–َ ُ[ > Z ِيف موضعيه : 
 ،ِاءَّ بالت)عسق(ون، ويف  بالنُّ-ناُ هاه-ٍكرْن أيب بَ عِّن الكسائيَبري عُ جُنْى ابَوَور(
و ُوهـ ،ِورتنيُّ يف الـسِون بالنُّ-عنه – ِّا عن الكسائيَ فروي:عمرو وأبو ،ٍبيدُ أبو عُوخالفه

ُالصواب؛ ملوافقة روايتهام قول اجلامعة عنه ُ َِّ ِ َِ() ١.( 
ِمراعاة حال النقلة/ب َّ ُ. 

ِآثرالداين تقديم بعض األوجه؛ لوثاقة النَّاقل، وعلو مكانتـه يف الـضبط واإلتقـان  َّ ِ ِ ِِّ َ ُّ
ِأكثر من غريه َ. 

َومن األمثلة عىل ذلك  ِ: 

 :قوله يف اجلامع

 : عن أيب عمروِّعن اليزيدي َ وأبو محدون،محنَّ الرُروى عبد(
[ ! " # $ % & ' Z يقـف عـىل :  أي-اَ عنـدهُ يـسكتَه كـانَّأنـ
ل عـن َّثني اجلـامَّحـد:  قـال،ٍنا ابن جماهد:  قالٍّد بن عيلَّنا حمم. نَّ فإذا وصل نو-َّالدال
  :يب عمروَوسى عن أُ بن مَوح عن أمحدَ عن رَ بن يزيدَأمحد

[ $ % & 'Z ُوهو اختيـاري:  قال أبو عمرو ،َّبإسكان الدال: أي-
ِّ يف قراءة أيب عمرو؛ اتباعا لرواية أيب عبد الـرمحن، وأيب محـدون عـن اليزيـدي  -أنا َ َّ ِ ًِ ِّ َ-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١٣٤٧-٣/١٣٤٦ ()١.( 



 

 

 ١٤٧ 

َالشتهارمها بالع؛ -عنه ِّدالة، وحسن االطالعِ ْ ِ() ١(.  
 

ِّ لدوري البرصي A  Z ]ُ حكم كلمة   يفاملوضحقوله يف و ُ:   

ُوبإخالص الفتح قرأت ذلك ع( َىل أيب الفتح الـرضير، وعـىل أيب احلـسن، وعـىل ْ َّ
َوأختـار اإلمالـة، ُوبـالوجهني آخـذغريمها،  َّدالـة ناقليهـا، ومكـاهنم مـن الـضبط َلع؛ ُ
ُ؛ مع قراءيت هبا عىل من ذكرته من أئمتي، وجلة شيوخيواإلتقان َّ ِ َّ ُ() ٢(. 
 :ٍ يف مفردة اإلمام نافعِوقوله

ِخيريون يف ضـم مـيم اجلمـع: ونُّوكان إسامعيل، واملسيبي، وقال(  ِّ ْ، وإسـكاهنا يف ِّ
ِّمجيع القرآن، وخريت  ُْ ِ عند قراءيت هلم؛ فاخرتت الضم، وال أمنع من اإلسكان- أنا–َ ُ َّ ؛ ُ

ِألن ابن جماهد كان يأخذ به يف مذهب ٍ  .)٣( )همَّ
 

 

 

ُاتباع/٤       .َّالنص ِّ

ُقواعد اإلمام الداين يف االختيار تقديم الو من  ِ ِّ ِ ِجه املوافق للمنصوص عليهِ ِِ ُ ِ. 
ِ وهذا من أظهر الدالئل عىل عناية  الداين بمتابعة األثر،  وهذه القاعدة كثرية الورود  ِ ِ ِ ُِ ُ َ َِ ِِّ َ ِ ْ

ِيف كتاب اجلامع، والذي حوى أسامء مصنَّفات ليست يف غريه ٍْ َ َ ِ ِ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٤/١٧٣٢) (١.( 

 ).٨٣ص)  (٢(

 ).٣٠ص) (٣(



 

 

 ١٤٨ 

 :َ عىل ذلكِومن األمثلة
 :ُقوله يف اجلامع

ٌقرأ نافع( ِبضم الواو، وكذلك روى الداجوين أداء عـن أصـحابه  ]٢٣:نوح[   )}(: َ ً ُِّّ َّ
ُوقد روي عنه فتح الواو، : عن هشام، قال َ ِ ٌوالفتح هو الذي نص عليه هشام يف كتابـه،ُ َّ ُ 

َ احللواين، وابن عباد، وابن أنس، وابن ذكوان، وابن أيب حـسان، -ُ عنه–ُوكذلك رواه  ََّ َ َُ ُ َّ ُّ
ُوابن دحي َريهم، واختار ُّم، والباغندي، وغُ َشام الضم، أخربنا أمحد بن عمر قـالِهُ َّ نـا : ٌُ

َأمحد بن سليامن قال َّنا حممد بن حممد قال: ُ َهشام بإسناده عن ابن عامر: َّ ِبفتح   )}(: ٌ ْ 
ِوبذلك قرأت، وعليه أهل األداءالواو،  ْ ُ َ()١(.  

ٍوقوله يف مفردة نافع ِ: 

ِقال القايض عن قالون يف كتابه(  َ :[ b c d e Z  َّبياء واحدة مشددة ٍ َ مثل -ٍ
ٍأيب عمرو ِ، ومن تابعه، وأقرأين ذلك أبو الفتح يف روايته-ْ ِ َ َ ْبياءين ظاهرتني،  :ُ ٌوأنا آخـذ ْ َ

ِله بالوجهني؛ لصحة َّ َ الرواية عنه باإلدغام، ووردُِ ُِ ِ النص بهِّ ُّ ()٢( . 

 :ُوقوله يف مفردة محزة
ِ فتحــة العــني، وِبـإخالص ]٩:آيــة[)K(:وقـرأ يف النِّــساء( َ) Q P O( 

ُ، كذا قـرأت عـىل أيب الفـتح يف ذلـك، -ً أيضا–ْبإخالص فتحة اهلمزة  ]٤٠-٣٩: النمل[
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٤/١٦٦٠) (١.( 

 ).٦٥،١٥٧ص)(٢(



 

 

 ١٤٩ 

ِوقرأت عىل أيب احلسن بالوجهني يف َ ُ:)K( ،واإلشامم يف النَّمل كخلـف ،ٍ ِ َّواألول ِ
ِ؛ ألن خالد نص عىل ذلك يف كتابهُّأصح َ َّ َّ َّ() ١(. 

 

ِاصطفاء الوجه املواف /٥ ِق ملرسوم املصحفُ ُ ِ. 
ِمن املعلوم أن لإلمام َِّ ًلداين عنايةا ِ ْ بعلم الرسً فائقةِّ ِ الذي هو ركـن مـن أركـان -ِمَّ ٌ ُ

ِالقراءة املقبولة ْ كغريه من العلامء األس-ِ ِ ُ املحققني، وعليه فال ريب أن تكون متابعة ِالفِ َ َّ َِّ ِ َ
ِّأصول الرسم القرآين من منطلقات الداين يف اخ ِِّ َّ ِتياراته، وعمده يف انتقاءاتهُ ِ َِ َ ُ. 

ِوقد جتىل هذا األصل يف التخفيف الرسمي يف باب وقف محزة وهشام عىل الكلمة  ٍِ َ َِّ ِّ َّ ُ َ َّ
 .ٌالتي فيها مهز

َومن األمثلة عىل ذلك ِ: 

 :ِاجلامعقوله يف          

 خـارج ْ بـنيْبـني )< (، و)±(اكنة يفَّ السِ بعد الواوِ اهلمزةُوجعل (
َ أوىل من ج- عندي-)±(ً مكسورة حمضة يفً، وإبداهلا ياءسهيلَّس التعن قيا ها ِلْعَ
ًأشد موافقة َ ذلكْ؛ إذْ بنيْبني  .)٢ ()ِذوذُّدارة والش يف النَُّ، وأوجهَّ للرسمُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٥٥ص)(١(

)٢/٥٨٩)(٢. ( 



 

 

 ١٥٠ 

 :ُوقوله فيه
ة َّ مـن أئمـِفْ الوقـَ عندِّوم اخلطُباع مرسِّ باتُوايةِّهم الرت عنَُ وردَ الذينَّ أنْاعلم(
ن َ عـْ يـردْ، ومل-ُّ والكـسائيُ ومحزةٌعاصم -ونُّوفيُ والكٍروْ وأبو عمٌنافع: ٌءة مخسةالقرا
ْواختيارنـا أن يوقـف يف مـذهبهام عـىل ليـه، َ عُعملُ يٌ يشءَِكلَامر يف ذَثري وابن عَ كِابن ُ ُ

ِمرسوم اخلط؛ كمذهب من جاء عنه ذلك نصا؛ إذ خمالفته والزوال عنـه إىل غـريه ِِ ُِ ََّّ ُ ْ ََ َ َ ُْ  بغـري ِّ
ٍليل من خرب ثابت، أو قياس صحيح غري جائزَد ِ َ ٍ ٍٍ() ١( . 

 .ُالقياس /٦
ْ كـام يف عـرف أهـل -هـامُ جتمعٍةَّ يف احلكـم بعلـِلْ إىل األصِ الفرعُّرد هو :ُالقياس ِ ُ

ِ حجة من حجج الرشعُهوو ،)٢(-ِاألصول َّ ُ ِمل به عنـد انعـدامَ العُ جيب؛ٌَّ  مـن ُ مـا فوقـهِ
ِالدليل يف احلادثة َّ)٣(  . 

َّجيري استعامل مفهوم القياس عند علامء القراءة عىل نحو دقيق؛ خيتلف عـام هـو و ُ ٍ ٍ ِ ِ ُ
ِعليه عندغريهم، وإن كان هناك اشرتاك بني اجلميع يف مفهوم اإلحلـاق،وإجراء حكـم  ِ ٌ َ ِ َ ِ

 .ِالنَّظريعىل نظريه

ِوقد حدد علامء القراءات أبعاد قضية القياس يف فن القراءة، فل ِِّ َِ ُ ٍم ينبذوه بـإطالق، َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٧٩٦) (١.( 

 ).٤/٩٩(، الفصول يف األصول)٤/٢٥(البحر املحيط يف أصول الفقه: انظر) ٢(

 ).٢/١٣٨(الكوكب املنري رشح خمترص التحرير: انظر) ٣(



 

 

 ١٥١ 

َومل يردوه مجلة، وإنام حددوا معامل استعامله، وضيقوا نطاق إعامله؛ حتى ال يطغـى عـىل  ْْ َ ًَّ َّ َِّ َِّ َُّ
ِجانب الرواية ِّ ِ)١(. 

ٍجاء يف كتاب التبرصة ملكي بن أيب طالب ِِّ ََّ: 

َفجميع ما ذكرنا يف هذا الكتاب ينقسم ثالثة أقسام( ُ ِ ُ: 

ُقسم قرأت به ونقلتـ ِ ُ ِه، وهـو منـصوص يف الكتـب موجـود، وقـسم قـرأت بـه، ٌ ُ ٌ ٌ ٌِ ُ
ُّوأخذته لفظا أو سامعا، وهو غري موجود يف الكتب، وقسم مل أقـرأ بـه، وال وجدتـه يف  ِ ٍْ ٌ ِ ُ ُ ً ً ُ
ِالكتب، ولكن قسته عىل ما قرأت به؛ إذ ال يمكن فيـه إال ذلـك عنـد عـدم الروايـة يف  ِِّ َ َُ َّ ُ ُ ِ

ُّالنَّقل والنَّص، وهو األقل ُ( )٢(  . 

َواإلمام الداين ال يرفض القياس لذاته، وال يلغيه بالكلية، وإنام يرد القياس املطلق  َ ُّ َّ ََّ َِّ ِ ُ ُّ ُ
َّاملخالف للرواية واألثر؛ دل عىل ذلك قوله ِ ِّ ٍ املتقدم غري مرة-َ َّ َ ِّ-: 

 ِواألقيس ة،غَّشى يف اللْ من حروف القرآن عىل األفٍ يف يشءُاء ال تعملَّة القرَّوأئم(
 مل ،هم عـنَْ إذا ثبـت؛ِوايـةِّقـل والرِّ يف األثر، واألصـح يف النَِّاألثبت بل عىل ربية؛َيف الع
  .)٣()ا واملصري إليه، قبوهلاُ يلزمٌبعةَّة مت القراءة سنََّّ ألن؛ٍ لغةُّ وال فشو،ٍةَّ عربيُها قياسَّيرد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّق منح الفريدة احلمصية يف رشح القصيدة احلرصيةمقدمة حتقي: انظر) ١(  ).١٥٥-١٥٤ص(َّ

 ).٣٩٢-٣٩٢ص(التبرصة) ٢(

 ).١/٥١(اجلامع ) ٣(



 

 

 ١٥٢ 

ِوهو جييز استعامل القياس يف باب القـراءة؛ إذا تـوافر رشطـه َِ َ ِ َ ُ َ وقيـده، وهـذا  مـا ُ ِ

َأوضحه يف آخر باب الراءات من  كتابه اجلامع، حيث قال ُ ِ َّ ُ: 

 عـن ِواةُّ من الرُ وغريه،ٍهلَس  بنِ مواسُ عىل ما رواهِاء يف الوقفَّ الرُفهذه أحكام(
 ؛لوهاَّول التي أصُ عىل األصُسناهِ وق،ِة أهل األداءَّن جلَا عًتهم، وعىل هذا أخذنا لفظَّأئم
 .)١ ()ِ حقيقتهِ إىل معرفةُ، ودعت احلاجةِىل أكثرهَ عَّمنا النصِدُإذ ع

ِ    وهذا هو املنهاج األقوم، والطريق األسلم، وعىل وجـوب لزومـه ِ ُ ُُ َّ ُ أكـد اإلمـام ابـن  ُ َّ
ِاجلزري بقوله ِّ: 

 ،ِرجع إليـهُ يِ يف القراءةٌ أصلُو الذي ليس لهُ وه،لقْ بالقياس املطُت القراءةَامتنع(
 عن أصل ْ، أوَعىل إمجاع انعقد ُا كان القياسَِذا إَّأم ،ِعتمد عليهُ يِ وثيق يف األداءٌكنوال ر
 وال ،ُ قبولـهُه ممـا يـسوغَّ، فإنـِ وجه األداءٍ وغموض،ص عند عدم النَِّ إليهُ فيصريُعتمدُي

 ،جـيحي وجـه الرتَِّّ ممـا يقـوُ احلاجـةُّ ومتس،ُورةَّ الرضِام فيام تدعو إليهَّسي، الهُّينبغي رد
ا عـىل الوجـه ً قياسـَ كـذلكَى مـا كـانَّسمُ بـل قـد ال يـصحيح؛َّة التـَّقـو عـىل ُويعني

 بعـض ِا اختري يف ختفيفَكمثل م - ٍّ إىل كيلٍّ جزئيُو يف احلقيقة نسبةُ هْ إذ،ِّاالصطالحي
 .  )٢()ِاءَّ وعدمها لبعض القر،ِالبسملة  ويف إثبات،ِل األداءْ ألهِاهلمزات

َّداين قاعدة القياس كمرجح درائي يف كثري من اختياراته،  تنوع فيهـا َوقد اعتمد ال ِِّ ٍ ٍّ ِ ُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٧٨٧-٢/٧٨٦) (١.( 

 ).١٨-١/١٧(النرش) ٢(



 

 

 ١٥٣ 

ُاألصل املقيس عليه، والفرع املقيس ُ ُِ. 
َومن األمثلة عىل ذلك  ِ: 

 :قوله يف اإلدغام الكبري

َفروى حممد بن خالد الربمكي عن أيب عمر ] ١٩: الكهف[)±(:ُا قولهَّوأم( ُّ ََّ ْ ٍ ُ– 
ُو القياس، وبه قرأت، وبه آخذُوهَروى غريه باإلظهار،  اإلدغام فيه، و-عنه ُ ُ()١(. 

ِوقوله يف مفردة يعقوب يف حكم اختيار إثبات ياء  ِ ُِ  :ٍلروح ) ' ) ((َ

ِوسكن الياء يف الوصل يف قوله( ْ َ ِواختلـف  ، ]٣٦:النمل[   ) ' ) ((: َّ  يف َ علينـاُ
ِ عليها، فحكى لنا أبو احلسنالوقف َ َ َإثباهتا، وحكى: ْ َّواألول ْحـذفها، : ْ لنـا أبـو الفـتحَ

ِأقيس يف مذهبه ْ؛ إذ كان يثبت مجيع املحذوفات يف الرسـم، سـواء سـقطن يف الوصـل ُ َ ُْ َ ٌْ َّ ِ
ِللساكنني، أو ثبتن فيه، ويف حال الوقف َ ْْ ْ َّ() ٢( . 

ِّواملتأمل يف كتب الفن َّ جيد أن أكثـر اسـتعامال؛ِّ ْ كانـت يف بـاب  القيـاسِ قاعـدةِتُ
َوقد أوضحِ يف فرش احلروف،  َّوقلتِاألصول،   :قولهَ ذلك بُّ الداين ْ

ورهـا َ دُ ويكثر،ردَّول التي تطُذاهبهم يف األصَيها مِاختالفهم فم من ِّقدُ ما أُلَّفأو(
َوجيري القياس فيها، وأرتب لذلك ِّ ِ أبوابا، وأجعله فصوال، ثـم أتبعـه بـذكر احلـروف ُ ُ ً ُ ً
ْالتي يقل دورها، وال جيري قيا َ ِس عليها سورة سورة إىل آخر القرآنُّ ً ً َ ٌ() ٣(  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٠٥ص) (١(

 ).٧٥ص) (٢(

 ).١/٤٦٠(اجلامع)٣(



 

 

 ١٥٤ 

 .َّاللغة العربية •
َمن املعلوم أن موافقة العربية ولو بوجه من رشوط قبول القراءة، وأن القـراءة إذا  َّ َِّ ٍِ ُ َّ ِ

ٍصح سندها؛ فالبد أن تكون قد وافقت العربيـة ولـو بوجـه، َ ََّ  أم ،َ أفـصحَ كـانٌ سـواءََّّ
ة َّ األئمـُاهَّ وتلقـ،َ وذاعَ ممـا شـاعُ إذا كانـت القـراءة،ِا فيهً خمتلف، أمِا عليهً جممع،اًفصيح

ِّوهذا مذهب املحققني، ُكن األقومُّ والر،ُ األعظمُو األصلُ هْ إذ،ِحيحَّباإلسناد الص ُ) ١(  . 
ِ      وقد استعمل الداين فن اللغة كمرجح درائي يف بعض اختياراته ٍّ ِّ َُّّ ٌّ التي مل يرد فيها نص-َُّ ْ 

ِيرجع إليه، ويعتمد عليه ُِ ُ-. 

ُوتعددت وجوه اعتضاده هبذا املرجح سامعا وقياسا، كأن يكـون الوجـه املختـار ِّ َُ ً ً ِ ِ َّ 
َأفشى لغة، وأكثر ِ، ومثاله قوله يف إجياز البيان يف وجهً استعامالً ِتسهيل اهلمزة الثانية من  ِ َِّ

ِاملفتوحتني لورش من طريق األزرق عىل إبداهلا حرف ْ َ ْ َ ٍ   :ٍّ مدْ

َّوهذا قول عامة البغدايني، وأهل الشا( ِّ ُ ِّم ممن وصلت إلينا الرواية ُ ِ ْ َ  مـنهم، -ُعنـه-َ
َّوهو الوجه السائر يف العربية َّ ُ ِوالقياس املطرد يف اللغة، ُ َّ ُ( )٢(. 

ِ األفصح من أصول اللغةىلَ عَأو يكون ُِّ ُ ِيف التهذيب  ِ كقولهواعدها،َمن قِواملشتهر، َ َّ
ْيث عن مذهب محزة يف الوقف عىل اهلمزعند احلد ِ َِ: 

ُفأما إذا كانت اهلمزة( ً متطرفةَّ ِا نبدهلا يف مجيع أحواهلَّ؛ فإنِّ ِ ً حرفا خالـصا ِا وحركاهتاْ ً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١١-١/٩(النرش: انظر)١(

 ).١/٢٥٩(نقال عن رشح الدرر اللوامع) ٢(



 

 

 ١٥٥ 

َّهذا االختيار يف ختفيفها؛ لـضعفها بتطرفهـا، وقـوة احلـرف ِمن جنس حركة ما قبلها،  ِّ ُِ
 .)١( )الذي قبلها

ًأويكون موافقا ملا ع      ِليه علامء اللغة، كقوله يف اختيار وجه اإلخفاء يف َ ِ ِ ُِّ ُ[   ¬Z: 

ُوباألول أقول( ِ لداللته عىل األصل، وكيفية احلركة، والستواء ؛-ِباإلخفاء: أي-َّ ِ َِّ ِ
ِالبصري، واألعمى يف معرفته؛ ألنه يقرع، ويقول األكابر من املتقدمني به، وعـىل ذلـك  َِ ِّ َُّ ُ ُ

ْأكثر مشيختي من أهل ا ْ  .)٢() َّوالعربيةِلقرآن، ُ
 :ُوبعد

ُفهذه أظهر األصول  ُ ِالشائعةِ ُّ الذائعة، التي استند إليها الداين يف ةَاألقيسأجىل و ،َّ ِ َ ِ َّ
ِاختياراته، واعتمد عليها يف انتقاءاته، ِوحتت كل منها العرشات من االختيارات  َِ ُ َِّ

جيحات، وقد اجتهدت ُّوالرتَّ ْ ِ قدر اإلمكان-ِ ْ ِاهلا، وعدم اإلطالة فيها يف اختز-َ ِِ. 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٤٣ص)  (١(

 ).٢/١٩٠(رشح اخلاقانية )٢(



 

 

 ١٥٦ 


 

َّمل يقترص اإلمام الداين عىل صيغة واحدة يف الداللة عـىل اختياراتـه، والتعبـريعن  ِِّ ٍ ٍ ُّ ُ ِ
َانتقاءاته، وإنام سلك يف ذلك أساليب شتى، تنوعت يف عباراهتا، واختلفت يف إشا ِ ْ ْ ِ َّ َّ ََّ َ ِراهتا؛ ِ

ِلكنَّها تتفق يف الداللة عىل احلكم املختار ِ ِ ِّ َّ. 
َويمكن أن تقسم صيغ وألفاظ االختيار التي وردت يف كتب الداين كاآليت ِّ ِ ِ ْ َ َ ََّ ُِ ْ ُ ُ: 

ُالترصيح/ ١ ِ بلفظ االختيار واألخذَّ ِِ. 
ِّومبنى هذه الصيغة ِالتنصيص عىل االختيـار بلفـظ ظـاهررصيح؛ ومـن خـالل : َ ٍ َ ٍ ٍ ِ ْ َ ُ َّ

ِّاستقراء اختيارات الداين، اتضح أنه يعرب  َّ ََّ ِّ ِ ِ يف األعم األغلب-ِ َ عن اختياراته بلفظي-ِّ ِ: 
ُ، وما ترصف من لفظهام، وأفاد معنَامها)ُآخذ(، و)ُ أختار( َ ِ َّ. 

 :ومن األمثلة عىل ذلك
 :ِقوله يف اجلامع

ُوبغري تسمية ابتدأت( لـيهم يف َ عُت قـرأَي الـذينِوخُيُىل شـَ عـِاءَزْ األجـَ رؤوسٍ
 .)١ ()ِسميةَّ من التُوال أمنع ،ُ أختارالذيوهو ، ِّ الكلِهبْمذ

ٍوقوله يف مفردة ابن عامر َ: 
ُختاره اإلثباتَوالذي أ( ِ؛ لثبوت الياء يف كل املصاحفُ َِ َِّ ِ( )٢( . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١/٤٠٦) (١.( 

 ).٥٠ص)(٢(



 

 

 ١٥٧ 

 : َوقوله يف مفردة محزة
ُواختلف عنه(  ٍ يف قوله يف هود-ً أيضا-ُ ِ:)xwy(]َيِوُرَف  ]٤٢:هود 

 .)١()ُ، وبه آخذَ اإلظهارُوأختار، ُ واإلدغامُعنه اإلظهار
 :ٍوقوله يف مفردة اإلمام نافع

كاهنا يف ْ وإسـ،ِ مـيم اجلمـعِّ يف ضـمَونِّ خيري:ُ، وقالونُّ، واملسيبيُوكان إسامعيل(
َّفاخرتت الضم هلم؛ ِ قراءيتَ عندأنا ُتِّريُآن، وخْيع القرَمج َّألن ؛ ِكانْ من اإلسُنع، وال أمُ

ُ جماهد كان يأخذَابن  .)٢( )ِبهم به يف مذهٍ

 :َّوقوله يف التهذيب
َّوعنه خالف يف احلاقة، (  .)٣( )َّ به ترك النقلُواملأخوذٌ
َّاستخدام صيغة التفضيل/٢ ُ. 

ِالتفـضيل يف مواضـع كثـرية؛ للداللـة عـىل احلكـم ) ْأفعل(ُّعمل الداين صيغةاست ِّ ٍَّ َ
ِ والوجه املقدمْاالختيار، َّ ِ . 

 :ومن األمثلة عىل ذلك 
 :ِقوله يف اجلامع

 : وغـريهٍاللِ ابن هـِ من أصحابِل األداءْ من أهٌ ومجاعة،ٍّ عيلُد بنَّ حممَ كانْوقد (
ن ِ م ؛- وقعُحيث - ]١٠٢: البقـرة [)KL(:ِه يف قولِاءَّ الرَائهم ترقيقَّقر عن َونُيرو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٥٦ص) (١(

 ).٣٠ص) (٢(

 ).٤٠ص) (٣(



 

 

 ١٥٨ 

ُوتفخيمها أقيس ، اهلمزةِلْأج  .)١()ُلها، وبه قرأتْحة قبَل الفتْج أل؛ُ
 : َّوقوله يف التهذيب

ِبحذف اليـاء يف احلـالني، وقـد  ]٧٠:آية[)§ ¨ © ª(:ِوقرأ يف الكهف(  ِ َ ِ
ِروي عنه إثباهتا يف احلالني،  ُِ َ ُو األوجهُوهُ َ() ٢(. 

 :َّوقوله يف التيسري
ٌابن كثري، وورش، وحفـص( ساء، )5 6(: ٌُ ِالنُّون والعـني،ـْربكـس: ويف النـِّ َ ِ 
ِة العـنيَفاء حركـْوإخ ون بكرس النُّ:روْ وأبو عم،رْ وأبو بك،ُقالونو  ،اُكاهنْ إسـُ وجيـوز،ْ

ُواألول أقيس ، عنهمُص النََّ وردَوبذلك ِ العنيْ وكرس،ونح النُّْ بفتَونُ، والباقَُّ ْ()٣(. 

َّذكر قاعدة عامة/٣ ُ. 
ُّ   ترك اإلمام الداين ِ يف مواضع كثرية التـصـريح بأحـد صـيغ االختيـار الـسابقة، ُ ِ ٍَّ ِ َ َّ

َوأساليبه املاضية، واكتفى بذكر قاعدة من قواعده املعتمد عليها،   ِ ِ ٍ ِ  َّ وإن كانت أقلَيِهَوَِ
ُ؛ إال أنه  يفهم منها االختيار وامليلِّيف الداللة َُّ ُ ُ َّ. 

 

 :ومن األمثلة عىل ذلك
 :قوله يف اجلامع

َّوعىل ذلك عامة ٍومتكينها من غري زيادة،  إثبات الياء،: به-أنا- قرأتوالذي (... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٧٨٤) (١.( 

 ).١٠٦ص)(٢(

 ).٢٤٥ص)(٣(



 

 

 ١٥٩ 

 .)١() ِأهل األداء
 :َّالتيسريوقوله يف 

ُ فكان ابن جماهد يأخذ( ، ُ غريه يأخـذ باإلدغـام، وبـذلك قـرأتَهار، وكانْ باإلظٍ
ِ ابن جماهد وغريهَّ؛ ألنُوهو القياس   :يف قوله ِ يف الياءِ عىل إدغام الياءَ جممعونٍ

) e f  (]و، ]٢٥٤: البقرة ) º »  ( ]ِل اليـاءْ ما قبَوقد انكرس ،]١١: طه ،
 .)٢( )ِ بني البابنيَوال فرق

 :مهيدَّ التوقوله يف
َّوهو مذهب أكثر شيوخنا، وهو اختيار احلذاق من أهل هذه الصنعة( ُ َُّ ُ ُ ِ( )٣(. 
َّاستعامل ألفاظ التصحيح/٤ ُ. 

ُّاستخدم اإلمام الداين يف ِ بعض املواضع أسلوب التصحيح؛ لإلشـارة إىل األخـذ ُ ِ َّ
ِبأحد الوجهني، أو ترجيح إحدى الروايتني، وغالب استعامل هذا النَّوع كـان يف نطـاق  َ َ ِ ُ ِْ ِِّ ِ

ٍّالرد عىل قول خمالف، أو نقد لرأي حمكي ٍِّ ٍ ٍ. 
 :ومن األمثلة عىل ذلك  

ِقوله يف اجلامع ُ : 
 عـن ٍ بخـالفٌ وعاصـم،ٍثـريَ كُحها ابـنَفت   ]٢٠:النمل[   )° ± ² ³ ´ ((
 َ بـن إسـامعيلُدُّى حممـَلك روَ ورش، وكـذِ يف روايـةٍ وابن عـامر،ُّ والكسائي،ٍحفص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١/٤٨٠) (١.( 

 ).١٣١ص ) (٢(

 ).١/١٠٨(ًنقال عن رشح الدرر اللوامع للمنتوري) ٣(



 

 

 ١٦٠ 

 ،ُ عنـهِفـشْعـن األخ ُاشَّ والنقـ،ِحابهْ عـن أصـِّاجوينَّوالـد، َن ابن ذكوانَ عِّمذيالرتِّ
، ٍ واصـلَ وابـن،َ سعدانَ ابنَّ إال؛ِّ عن اليزيديُى اجلامعةَ روَ، وكذلكَنها الباقونَوأسك
نها، َ أنه أسكِّ عن اليزيديَ عن ابن سعدانُّبهاينْى األصَ ورو،حهاَ أنه فتُام حكيا عنهَّفإهن
 . )١ ()ُوابَّو الصُوه

 :هذيبَّ يف التوقوله
َحدة مكسورة عىل اخلربٍهبمزة وا ]٦٦:آيـة[ )3 2 1 (:وقرأ يف مريم( ٍ ، وأقـرأين ٍ

هـو : َّواألول، ِهبمـزتني: -ُعنـه – ِفـشْ عـن األخِاشَّ عـىل النقـِ عـن قراءتـهُّالفـاريس
ُالصحيح َّ()٢(. 

ِعىل صيغ وأسـاليب  ِ من األمثلةُ الكثري-ِ بإذن اهللاِ-ِا البحثَنايَ ثِ يفَّ يتجىلَوسوف َ ِ َ
َّاالختيار عن الداين، وطرائقه يف التع ِ َ ِّ ِبري عنه، واإلشارة إليهِ ِ َ ُ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٣/١٤٤٦) (١.( 

 ).١٠٦ص ) (٢(



 

 

 ١٦١ 








 :الفصل الثالث
منهج أبي عمرو الداني
ِّ

  يف نقد اآلثار
 وتصحيح األخبار









 

 

 ١٦٢ 





ُعني جهابذة العل َ ِ ِامء األسالف بفن نقد القـراءات وحتريرهـا،ُ ِ ِِّ َ وتـصحيحها وحتبريهـا؛ِ ِ ِ 
ِكاهتامم املحدثني بنقد األحاديث ِ ِّ ِ، ودراسة األسانيدِ ِ. 

ِ والنَّظر يف  ِ، والتدقيق يف املنقولِّاملرويُ ُ ِ علم ترجع أصوله إىل عهد الصحابةَّ ِ ُ ٌ y.  
َوقد اتبع اإلمام الداين س ُُّ َّن أئمنََّ ِراءة النقـادة القَ ُن جمْ كـاب-َِّ ِالطيـب بـن ٍاهـد، وأيب ِ َّ

ِغلبون، وابنه أيب احلسن ِ ِ يف متييز الصحيح-َ َّ ِريه، ودراسةَ من غِ ً روايـة ِ املنقول وفحـصهِ
 .ًودراية

َ قال اإلمام ابن اجلزري يف منجد املقرئني ِ ِّ ُ ُ: 
ِوال بد للمقرئ من التنبيه بحال الرجال واألسانيد مؤتلف ( ِ ِّ َّ ِها، وجرحها ِها وخمتلفَِّ

ُوتعديلها، ومتقنها ومغفلها، وهذا من أهم ما حي ِّ َ َ ٍ، وقد وقع لكثريِتاج إليهِ ِّمن املتقـدمني َ
ِهم أوهام كثرية، وغلطات عديدة من إسقاط رجال، وتسميةِيف أسانيد كتب ٍ ٌ ٌٌ غري  بَ آخرينٌ

 . )١ ()َأسامئهم، وتصاحيف، وغري ذلك
 

ُّقد برع الداينو        َ ِ، ومناقشة األقوال، واملوازنة بني اآلثارِ نقد النُّصوص يفْ ِ ِ، والعنايـة ِِ
ْبتحرير القراءة  سندا، ومتنًا، ورسام، ومطابقة املروي مع املـدون،  واالسـ ًَّ ِّ ِ تدراك عـىل ًِ

َالكتب؛ دون  ٍتفرقة بني كوهنا لشهريِ ِ  .ِأوغريهٍ
َ جرير الطربي، وابنَ ابنُّ الداينانتقدقد   ف ِّ َّجماهد،  واملهدوي ٍ  والهتم ؛ُقَ يف بعض مٍ

َواستدرك عىل يشء من كتاباهتم؛ بل إنه  عارض بعض   َ َ َّ َِ ِ ٍ َشيوخه يف  العَ  هـمِ من آرائِديدِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥٧ص) (١(



 

 

 ١٦٣ 

 .َّ، واختياراهتم األدائيةَّالعلمية
ٌومل خيل مؤلف  َّ ِ وتوجيه وحترير،  وجتىل ذلك للعيان يف مدونتهٍ وتنقري،ٍمن تنبيهُله ُ ٍَّ ِ َّ: 

َّالذي برزت فيه شخـصي) ُامع البيانج( ُته العلميـة، وبـصريته الفنيـة، وإجـادة ْ ُُ َُّ َّ
ِ كثري من األوهام واألخطاء َّالتعامل مع ِ ِ ُالتي وقع فيها القراءٍ ِرصح بمنهاجـه و ،َّ َّ

 :، فقالِمتهَّيف مقدِّالنقدي 
 

ُوإذا اتفقت األئمة ( َّ ِّ عىل يشء، أرضبت عن اتفاقهم؛ إ-ُّ كلهم–َّ ُ َال يف أمـاكن مـن ٍ َّ
َاألصول، ومواضـع مـن احلـروف، فـإين أذكـر ذلـك ُ ِّ ِ َ فيهـا لنكتـة أدل عليهـا أمهلِ ُّ َ هـا ٍ

ِاملصنِّفون، أو لداثر أنبه عليه ِّ ُْ َ أغفله املتقدمون، أو لغٍ ِّامض خفـي أكـشف عـن خـاص ِّ ُ َ ِ َ ٍ
ِرسه، وأعرف بموضع غموضه، أو ِّ ُلوهم، وغلـط وقـع يف ذلـك، فـأرفع اإلشـكِّ ٍ َ ٍ َال يف ْ

ِمعرفة حقيقته، وأفصح عن صحة طريقته َِّ ُ ُ() ١(.  
ُ بذلك أن يفتح ملن خلفهُّ الداينَواستطاع َ ِ بـاب التحريـر والتنقـيحَ َّ َِّ َسـم هلـم ْرَ، ويَ

ِمنهاج النَّقد والتصحيح َّ ِ، وهيدهيم السبيل األمثل يف التعامل مع اآلثارَ َّ َ  .ِ والنُّقولَّ
ِوأشهر من عقبه يف محل ِ ُ َ ِاء منهاج لوُ َ نقد املرويات، وسَ َّ ِ األسانيد والنُّقوالتِْربِ ِ: 

ُبن اجلزري؛ فقد احتوى كتاباهِّاإلمام املحقق ا  مـن ِئـاتاملىل َع) غايةالَّالنرش، و(ِّ
ِّأوهام القراء، وأغالط املؤلفني ِ َّ ٍ واقتفـى أثـر الـداين يف كثـري مـن حتقيقاتـه، ،)٢(ِ ِّ َ ْ

 .ِوتابعه يف استدراكاته
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١/٩٢) (١.( 

 .أمحد الرويثي.  دتنبيهات اإلمام ابن اجلزري عىل أوهام القراء،: انظر للمزيد) ٢(



 

 

 ١٦٤ 

 : يف النَّرشُ قولهَذلكن ِمَف
[ _ a`  b Z ُأثبتها يف الوصل دون الوقف ْ ٍنافع، وأبو عمرو، وأثبتها : َ ٌ
َابن كثري، وأبو جعفر، ويعقوب؛ إال أن أبا ج: ِيف احلالني َُّ َّ ِعفر فتحها وصال، وقـد وهـم َ َ ْ َ

ٍابن جماهد يف كتابه قراءة نافع َ، حيث ذكر ذلكُ َ عن احللواين عـن قـالون، كـامُ ِ وهـم يف ِّ َ
ٍجامعه حيث جعلها ثابتة البن كثري ُ ُنبه عىل ذلك احلـافظ أبـو ِون الوقف، ُ دِلْ يف الوصِ َ َّ

 .)١ ()ُّعمرو الداين
 :ِ يف الغايةُوقوله

ٍوقول ابن جماهد يف كتابه" ( ِ ِّحدثنا أبو القاسم بن اليزيدي : ُ ُ يعني عبيد اهللا عـن -َّ ْ َ
ِّأبيه، وعمه عن اليزيدي عن أيب ع ِّ َ غلط، والصواب عن أخيه أيب جعفر أمحد بـن "ٍمرو ِ َ ِ ُ َّ ٌ
ْحممد، وعمه إبراهيم بن حييى َ ِّ ُّنبه عليه احلافظ أبو عمرو الداين ؛ٍَّ ُ ِ َّ() ٢(. 

ٌ وغري ذلك كثري َ. 
َوقد أمجلت احلديث ح ِنقـد القـراءات وحتريرهـا، ِّفـن  ِّول منهاج اإلمام الداين يفُ ِ

 .بحثنيَّوفحص املرويات وتنقيحها يف م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٣٢٣) (١.( 

)١/٥٩) (٢.( 



 

 

 ١٦٥ 






ِّ   تنبيهات اإلمام الداين ٌ كثـرية، واسـتدراكاته وفـريةِ عىل األوهـامُ  ِاللْ، ومـن خـٌُ
ِها، والنَّظر يف مادهتا؛ ِتقراء مواضعْاس ُيمكن تصنيفَّ  :اآليت عىل النَّحو ٍها إىل أنواعُ

ِ عىل الكتبُتدراكاتاالس/ ١ ُ. 
َنبه الداين إىل ما  ُّ َ نقل منها، واعتمد عليهاالتي -ِ الكتبِضْيف بع َوقعَّ ٍمـن خطـأ  -َ َ

ٍوحتريف، ووهم وتصحيف ٍْ ٍ إىل ما وقع فيها من تعارضَ، فأشارْ َ َ ٍ يف العبارة، أو وهـمَ ْ  يف ِ
ِالنَّقل، أو اضطراب ٍ يف املنهج ٍ ِّ، وهذا امللحظ جيل لكل من قِ ٌّ ِلب صفحات جامع البيانُ َ ِ َّ. 

 :مثال ذلك
 :ُقوله يف اجلامع

ِوقال األصبهاين يف كتابه عن أصحابه ( ِ ُّ :﴿﴾َّممدود، وأخطـأ؛ ألنٌمنبور غري َ ٍ 
ِ املد مع اهلمزَحرف ٍ يف ذلك من كلمةِّ ُ، فمدهَ  .)١ ()ٌ إمجاعُّ

 :ِ فيهوقوله
ُعىل أن ابن جبري قد حكى يف (  :ِّئي عن أيب بكر عن عاصم عن الكساِخمترصهَّ

 [   $ #Z]وكذلك ،]٣٨:يوسف َ  [ ¯  ® ¬Z  يف نوح]بفـتح ] ٦:آية
َّالصواب، وقوله األولوُ، وهِ الياءِ بإسكانجامعهُى عنه يف َكَوح. الياء ُ  .)٢()ٌغلط: َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١/٤٦٩) (١.( 

)٣/١٢٣٩) (٢.( 



 

 

 ١٦٦ 

ُّيف النقل، والشذوذُاالنفراد /٢ ِ عن املجمع عليهَّ ْ. 
 :مثال ذلك

 :ُقوله يف اجلامع
ِقرأ عاصم يف غري روايـة( َ ِ املفـضل، وابـنٌ  – ]٢٤٥:البقـرة[ Z ½ ¼ ]:  عـامرَّ
ٍبنصب الفاء، وقال أبو عبيد ]١١:آيـة[ ويف احلديد ،-هنا ُ ِ ٍ عن هشامْ  ِّبـضم:  عن ابن عامرِ

ُهو وهم منهوِالفاء،  ُ؛ ألن أصحاب هشام رووا ذلك عنهٌْ ََ ٍ َ ِ َبنصب الفاء: َّ ِ() ١(. 
 :ِوقوله فيه

 

ُوقد روى حممد( ٍ عن ابن املسيبي عن أبيه عن نافعِالفرح بن َّ ِ ِّ : 
ٍمهموزا غري ممـدود؛   ) ,+( َ ُ أحـد غـريهَ ذلـكِ مل يـروً ٌو غلـطُوهـ، ٌ ؛ َ
ِنن العربيةُسِ القراءة، وِذاهبَ عن مِخلروجه َّ() ٢(. 

 :ِ وقوله يف املوضح
َّفكلهم أخلص فتحـه؛ لكونـه منـصوبا؛ إال مـا   ]٦٤:املائدة[ Ð Z ]: َّوأما قوله( ًُّ ُ َ

ٍرواه أمحد بن جبري ُ ِه أماله ألجل الياء، َّأن: ِّ عن الكسائيُ َمل يرو ذلك  ُ ُ أحد غريه- عنه-ِ ٌ ،
َّوال عمل عىل ما رواه، وال أخذ بام أدا َُ ْ  .)٣ ()هَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٩١٦) (١.( 

)٢/٥٢٥) (٢.( 

 ).٧٤ص) (٣(



 

 

 ١٦٧ 

ِ املنصوص عليه يف الكتبُخمالفة/٣ ِ ُ. 
ِوايات واألوجهِّالرًكثريا من ُّ الداين َنقد ُ التي خالف فيها النَّقلـةِ ُ املـذكور يف كَ ِتـب َ

ْاملسطور عن هم، وِيوخُش َ ِأئمةُ  .ارهمَ أمصَّ
َوعمد ِيف أثناء إعداد كتبه  َ َإىل الرجوع إىل املصِ ِ األصـيلة يف وقتـهِادرُّ ِ بـني َن ، وقـارَ

َاملحكي عن األئمة، واملدون عنهم َّ ِ َّ َ، فرد املخالفِّ  . منهاَّ
 :مثال ذلك

 :ُقوله يف اجلامع
َوروى أبو سليامن، وسائر الرواة عن قالون( َُّ َأنه مهزمها، وكذا قال : ُ  ِ أبو الفتح يلَّ

ْبد اهللاِ بن احلسني عن أصَ عىل عِعن قراءته ِّحابه عن احللواين، َ ٌوهـموهـو ِ َّن ؛ ألْ
َاحللواين نص عىل ذلك َّ  .)١ ()ٍ يف كتابه بغري مهزَّ

 

ِوقوله فيه ُ: 
ُّوحدثنا الفاريس، قال ( ُ أبو بكر عن عيل بن موسـى  يلَذكر : َنا أبو طاهر، قال: َّ ِّ ْ

ِّعن أيب شعيب عن اليزيدي ُأن الياء مفتوحة ال يفرط: ٍ ٌ   )>(ُيـاء :  أي،  فيهـاَُّ
 .)٢ ()ٍأيب شعيبِ يف كتاب َ ذلك-أنا-ْ أجدومل

 

 

َّقوله يف التيسريو ُ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٥٦٠) (١.( 

)٣/١٢٩٧)(٢.( 



 

 

 ١٦٨ 

ٍابن كثري( ُ النَّقـاش َ قالَ، وكذلكِبالنُّون]٩٦:النحل[)  Q P(:ٌ وعاصم،ُ
ِ؛ ألن األخفش ذكر ذلك يف كتابـهٌوهم ٌعنديَن ابن ذكوان، وهو َع ِن األخفشَع َ َ  عنـه َّ

ٌوغري ذلك كثري، )١ ()ِبالياء، والباقون بالياء َ. 
 .ِ يف نقلهُلطهَغ، وِّرئُوهم القا/٤

ًو األكثر ورودا،ُ هُ وهذا النَّوع ٌ واألغلب جميئا، ويدخل حتته أنامط عديـدة، ُ ٌ ُ ُُ  ِدْنقـك ً
ِام الواقعة يف النَّقل، واألخطاء يف ترمجـة الروايـةَألوها ِ ِِّ ُيـات املخالفـة ألصـِّ، واملروِ ول ِ

ِالقراءة، واملشتهر من مذاهب القراء َّ ِ ِ ِ. 
 :مثال ذلك

 :اجلامعُقوله يف 
َونا أمحد بن عمر قال( ٍنا أمحد بن إبراهيم بن جامع، قال: ُ َ ْنا بكر بن سهل، قال: ُ َ نـا : ُ

ٍعبد الصمد عن ورش عن نافع َّ:)Y X(   ]وكنـت ٌوذلـك خطـأٌممدودة، ]٧:رُّالزمـ ،ُ
ِأظنَّه من شيخنا أمحد بن عمر؛ حتى رأيت غري واحد من أصحاب ابن جامع، قد روى  ْ ٍ َ ُ َّ ََ

ُلك، فعلمت أن الوهم منه، وقـال حممـد بـن وضـاح، وإبـراهيم بـن بـازي، َذلك كذ ََّّ ُُ ْ َّ َ
ٍوغريمها عن عبـد الـصمد، وداود، وأيب يعقـوب، وغريمهـا عـن ورش غـري ممـدودة،  ٍِ َ َّ

  .)٢ ()ٍعىل ابن جامع) غري(ْفسقطت 

 :ِ فيهوقوله
ُوأمجعوا عـىل املوضـع الثـاين الـذي مـن الـروم، وهـ( ُّ َّ    )/ 0 1(: و قولـهُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٣٩ص) (١(

)٣/٩٧١) (٢.( 



 

 

 ١٦٩ 

َ بفتح التاء، وضم الراء، وقد غلطَّأنه ]٢٥:الـروم[ ِ َ ْ َِّ َِّ ِ حممـد بـن جريـر مـع متكنـه، وِّ ُّ َ ِوفـور َّ
َمعرفته عىل ورش يف هذا املوضع غلطا فاحشا، فحك ً ً َ  : َى عن يونسِ

َأنه ضم التاء، وفتح الراء، وذلك من قلة إنعام، وغفلة؛ إذ كان يونس إنـام تـرجم  َّ َ ََّّ َُّ َ ٍ ٍ َّ
مجة عن احلرف األول من السور املختلف فيه؛ فتومهه ابن جرير احلرف الثـاين هبذه َّ الرتَّ َّ ِ ُّ َّ

ِمنهام للجميع  املجمع عليه،  ْ   .)١ ()َوأخطأَ
 :َوقوله يف مفردة يعقوب

ِبألف بعد السني، كذا قرأت عىل أيب الفـتح عـن  ]٩٦:األنعام[   )9 : ;(( ُ ِّ ٍ
ُقراءاته، وه ِأيب احلسن بغري ألف، وهو املعروف عند التالني بقراءةُ، وقرأت عىل ٌغلطو ِ ٍَ َّ ُ ُ ِ َ 
  .)٢()َيعقوب

ِالداين عدة ألفاظ للتنبيهُ استعامل  -مما سبق-َّويتضح  ٍَّ َّ ِ عـىل النَّقـد والتـصحيحِّ َّ ِ ،
 :وهي

َالوهم، والغلط، واخلطأ(       َ َّال إهنا متفق؛ إ-يهاِن اختلفت معانِإَو - ُ وهذه األلفاظ،)ْ ٌة َّ
ِيف الداللة عىل النَّقد، وهذا يف ِ َ األغلـب، ويف بعـض املواضـع اليـستعمل هـذه ِّ األعمِّ ُ ِ ِ ِ

ُ بعينها؛ لكن يفهم من سياق عبارته نقدهَاأللفاظ ِ  .ِّ املحكيِ للقولُ
 :مثال ذلك

ِقوله يف اجلامع ُ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٣/١٠٨٥) (١.( 

 ).٥٢ص) (٢(



 

 

 ١٧٠ 

ُّوحدثني اخلاقاين، قال (  ُحدثنا أمحد: َّ َ عن أبيه عن يونس عنَ بن أسامةَّ  عن ٍ ورشِ
ُّ، والصواب ما رواه حممد بن الربيع، وأظن ٌمهموزة]١٤٣:األنعام[  )$ %( :ٍنافع ُ ََّّ َّ

َأسامة بن أمحد سقطت     .)١ ()عليه) غري(َ
 :ٍن عامرْ ابِوقوله يف مفردة

ُبتخفيف النُّون، جتعل ]٨٩:يونس[   )& ' ) ((  ).ليس(ْبمعنى) ال(ِ
َّوقد ظن عامة البغداديني أن ا ِّ َّبن ذكوان أراد ختفيف النُّون  دون النُّون؛ ألنه قال يف ََّّ َ

ٌخمفف(: كتابه ِحرفا بعينهْ ومل يذكر،)َّ ً . 
َ كام ظنُّوه؛ ألن الذين تلقوا ذلك عنه أداء، وأخـذوه عنـه مـشافهة؛ أَوليس ً َّ َُّ ً ىل أن ْوَ
ِيصار إىل قوهل َ ِم، ويعتمد عىل روايتهمُ َ ُ() ٢(.   

 
 

 
 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٥٥٦) (١.( 

 ).٧١ص) (٢(



 

 

 ١٧١ 

 


 

ِاعتمد اإلمام الداين يف نقده وحتريره، وتـصحيحه وحتبـريه ِ ِ ُّ ُ ٍسـس شـاخمة،  ُ؛ عـىل أَ َ ٍ
ِراسخة، فانطلق يف أحكامه من مبدأ تقديم الرواية واألثر، وَوقواعد  ِ ِ ٍِّ ِده بالدرايـةيِعضتَ ِِّ 

ِاالعتامد عىل ما لديه منِوالنَّظر، مع  ِّ حصيلة علمية، وِ ٍملكةٍ َ  .َّ معرفيةَ
ِّواملتأمل يف األمثلة اآلنف إيرادها يف املبحث السابق؛ يتجىل له أبرز قواعـد الـداين  َّ ُِّ َّ ُِ ِ ِ ُِ ِ

ِوأصوله يف نقده وفحصه، ِ َ والتي اندرج حتتِ ِ من التنبيهات ُراتـَمنها العشٍ واحدة ِّ كل َ َّ
َواالستدراكات، ومن أظهرتلك القوا ِ ْ ِ  :ِعدَِ

ْااللتزام باملج/١  .ليهَ عِمعُ
َ الداين بعضُ اإلمامانتقد ْ الروايات واألوُّ ِ ِجـه؛ النفـراد ِّ ٍقـارئ، أو ناقـل هبـِ َا دون ٍ
 . َالباقني

ٍ املرويات ليست عىل درجة واحدة من الـصحة، وال مرتبـة ِ بابُواالنفرادت يف ِ ٍ ٍِّ َّ
َواحدة من حيث الق  .  )١(فضَّول والرُبٍ

ه انفـرد يف ُوال يلزم م َن االنفراد ضعف النَّاقل وشـذوذه، فقـد يكـون ثقـة؛ لكنـَّ ً ُ ُ ُ ِ
َمرويته دون غريه، فخالف ما عليه اجلامعة، فرتكت لذلك ْ ُ ِ َِ َّ. 

ِّومن أمثلة رد ِ الداين النفراد قارئ وشذوذه اإلمامِ ٍِ ِّ: 
 :ِقوله يف اجلامع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١٣٨-١/١٣٣(ع حتقيق قسم األصول منهج ابن اجلزري يف كتابه النشـر م: انظر للمزيد) ١(



 

 

 ١٧٢ 

َوكلهم قرأ ( ُّ: )È Ç Æ(   ]ِّبضم السني؛  ]١٩٦:البقـرة ٍّإال ما رواه إبراهيم بن زريب عـن ِّ ُ َّ
ٍسليم َن محزة أنه قرأَ عُ َّ َ:)È Ç Æ(  ِبإسكان ِ سائر أصحابهُوخالفهِّ السني، ْ ُ، فرووه عنـه ُ

ِبضم السني كقراءة اجلامعة ِّ ِّ() ١(.    

َوهناك شبه إمجاع بني كتب الفن عىل رد انفرادات الرواة غري املشهورين، وقد محل  ِ ُِ َ ِّ ِّ ُُّ ِ ُ ٍ
ِري منها عىل الغلط، والوهم، وعدم الضبطكث َِّ ِ ْ ٌ. 
 .ُاملنصوص عليهُمتابعة /٢

ُّمل يرتض اإلمام الداين ما ُ َ املذكور يف كتب أئمـتهم، أو مـا نـاقضَخالف فيه النَّقلةِ َ َّ َ 
َ عنهم املسطورُاملذكور ِرصـه عـىل التثبـت يف األمـرَحَعـىل  َّ القويةالئلَّدالذا من َ، وهْ ِ َِّ ،
 .ِم باألثرْوااللتزا

 :مثال ذلك
 : يف اجلامعُ قوله
ٍ حممد بن عيل عن ابن جماهد- لنا–فقال (... ٍّ َّ: 

ً أحسب ابن ذكوان عنى بروايته خفيفة َِ ِ ُ َ ِ يعني التاء م-ُ  ،]٨٩:يـونس[   )& '(نَّ
َفإن كان كذلك: قال َ فقد اتفق هشام يف النُّون، وخالفه هشام يف التاء، وكذلك تـرجم ؛َ ٌ ٌَ ِ َّ

َقرأ ابن عامر يف رواية ابن ذكوان: ٍاهد عن ذلك يف رواية ابن ذكوان، وقالُابن جم ُ َ) &

ون، وكـذلك ر ﴾وال تتبعان﴿ ]٨٩:يونس[   )'  َخمففة التاء الساكنة، مـشددة النـُّ ََّّ َِّ ى َوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٩١٠) (١.( 



 

 

 ١٧٣ 

َسالمة بن هارون ًن ابن ذكوان أداء، قال أبو عمروَعن األخفش ع ُ  -ٌوذلك غلط منـه : َ
َ؛ ألن مجيعَالمةَس ومن -رمحه اهللا َ الشاميني رووا ذلكَّ ْ َ ْ عن ابن ذكوان، وعـن األخَّ  ِفـشَ

ِامعا وأداء بتخفيف النُّون، وتشديد التـاء، وكـذلك نـص عليـه األخفـش يف كتابـه، َس ُ َّ َّ ِ ً ً
َاجوين عن أصحابه عن ابن ذكوان، وهشام َّوكذلك روى الد     .)١ ()-ً مجيعا–ُّ

ِمرسوم املصحفموافقة /٣ ُ. 
ٌ اإلمام الداين كل ما هو خمالفَّرد َّ ُّ َ ملا أمجعت عليه مصاحف األمصُ ُ ِ َّ أي ْ، ومل يقبلِارْ

ْرواية خرجت ِ عن قيد موافقة املرسومٍ ُ ِ ِ. 
 : ذلكُمثال

ِقوله يف اجلامع ُ: 
َوكلهم قرأ ( ُّ :)b a `(   ]ِّبألف بعد الذال عـىل مـا رسـم يف كـل   ]١٠٢:هـود َ ُِ ٍَّ ْ

َّ إال ما حدِاملصاحف؛ ِثناه عبد العزيزَّ َّ بن حممد قالُ ُنا عبد الواحد بـن ع: ُ نـا : َمـر، قـالُ
ُّحممد بن أمحد الربمكي، قال ُ ٍنا أبو عمر عن إسامعيل عن  نافع: ََّ َ َإذ  أخـذ القـرى(: َ ُ َ َْ َ ِ( 

ٍري ألف، وكذلك روى خارجة عن أيب عمروَِغب ُ ُ؛ مل يرو هذا عن أيب عمر غريٍ ِّ الربمكي، َ
ُّوروى سائر الر ُوهو الصوابِبألفني،   )` a(:-ِ نفسه–َواة عنه عن إسامعيل ُ ُّ ُ() ٢(.   

 :ُوقوله فيه
ْأثبتهـــا يف الوصـــل، و ]٩٧:اإلرساء[   )$ %(( ِحـــذفها يف الوقـــفَ ٌنـــافع، : َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١١٨٩-٣/١١٨٨) (١.( 

)٣/١٢٠٨) (٢.( 



 

 

 ١٧٤ 

ٍ، وكذا جاء به منصوصا عن اليزيدي عن أيب عمروٍرووأبوعم ِّ ً َأبـو عمـر، وأبـو عبـد  : َ
َالرمحن، وأبو محدون، وروى ِ ِّين عـن أيب عمـر عـن اليزيـدي احللواَّ َ ِأنـه يقـف باليـاء : ُّ ُ َّ

ِّوهذا غلـط مـن احللـواينِّيف كل القرآن، )%(يف ٌ َّ اتفقـت عـىل َحفَّ؛ ألن املـصاَ
ِحذف الياء يف هذا املوضع، ويف الذي يف الكهف  ِِ()١(. 

 

 

ِوقد أمجع أهل األداء، وأئمة اإلقراء عىل  َِّ ُ َ ِوجوب متابعةْ ُ ِصاحف فـيام ُ مرسـوم املـِ
ًو احلاجة إليه اختيارا، ُعْدَت ِ   .)٢(واضطراراَأُ
َّلزوم مذاهب القراء  • ُِ. 

ْ رد  ما خرجت القـراءة فيـه عـن ِّالداين يف النَّقدِاإلمام  ِمن قواعد َ ُِّ ِ ُمنقـول أَ  ِولُصـُ
ِاألئمة، واملعروف من مذاهبه ِ ِم الروائيةَّ َّ.  

 :مثال ذلك
 :ِ يف اجلامع قوله

 ج
ُوقال ابن( ِّه عن اليزيدي  عن أيب عمرو  جبري يف خمترصَ ِ:)K(يف احلرفني- 

َمثل نافع، وذلك ْيعني بغري مهز  ْعدول عن مذهبه املشتهر يف  َّ منه؛ ألنهٌوهمَ ٌ
 .)٣ ()ِمجيع القرآن

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٣/١٢٩٧) (١.( 

 ).٢/١٢٨(النرش: انظر) ٢(

)٣/١١٨٤) (٣.( 



 

 

 ١٧٥ 

 : فيهوقوله
ُّقرأ ابن كثري، والكـسائي( ُ َ :)Y X(   ]ِبـصلة اهلـاء ]٧:رُّالزمـ َّ يف اللفـظ، ٍ بـواوِ
ِلواين عن القواس احلىَوَور َّ ْ برفع اهلاء، وال يشبع الرفعة، هذا ُّ َّ ٌوهمِ ٌ منـه؛ ألنـه عـدول ْ َّ

َّعن مذهب ابن كثري يف صلة هاء الضمري ِ َ ْ() ١(. 
َّ ما استقر عليه حكم أهل األداء، وأئمة اإلقراءُاقتفاء • َِّ. 

ِ النَّقد والتحقيق؛ِّ الداين يفِصولُأمن  َّ َّ متابعة من سبقه من األئمِ ُ ِة النقادُ رى َ، وما جَّ
َ واالعتامد، ورد كل خمالف لذلكُالعملعليه  ٍ َّ ُّ ُ. 

 :ُمثال ذلك
 :ِ يف اجلامع قوله

َوقرأ أبو عمرو يف الباب ( ِ بإسقاط اهلمزة األوىل، وحتقيق الثانية-ِّكله –َ َِّ ِ كمذهبـه ُ
ُّذه رواية اجلامعة عن اليزيدي، وخالفهم احللواين،َ، هِيف املفتوحتني ِّ َ فروى عن أيب عمـر ُ

ًأنه يرتك األوىل من املكسورتني، وجيعلها ياء مكسورة، قال: عنه ًَّ ِ ُ ُ: 
ِوخيلف األوىل من املضمومتني بواو مضمومة، ويشري يف املنصوبة ٍُ ٍ ْ ُُ ِ من املنصوبتني، ِ

ُوهي األوىل منها  . إىل النَّصبِ
ُ فأما قوله:قال أبو عمرو ٍ معـروف عـن أيب ُفغـري )ِيف املكسورتني واملضمومتني(: َّ

ُعمرو من طريق اليزيدي نصا وأداء، وإنام رواه  َِّّ ْ أبو عبيد عن شجاع عنه، ومل يقرأ بذلك ً ُ ٍ
ُيف رواية شجاع باإلسناد املتقدم، وال رأينا أحدا من أهل األداء يأخذ ِ ً َّ يف روايته، وأمِ بهِّ ا ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٤/١٥٣٧) (١.( 



 

 

 ١٧٦ 

  :قوله

ٍ وال موجـود يف نـص وال أداء، وإن  عىل النُّطق بـه،ٍ مستطاعُ فغري)يف املنصوبتني( ٍّ
ِكان جائزا يف القياس بالغا جيدا، فإن أهل األداء، وأئمة القراءة عىل خالفه ِ َّ ِ َّ ِّ ً ً() ١(. 

 :َّوجاء يف رشح اخلاقانية قوله
ِّوسمعت بعض املتصدرين(  ِ ممن جيهل قدر نفسه-ُ  وقد ذاكرين بالغنَّة، وإدغـام -ُ

 :َّالنُّون والتنوين، فقال
ُغنَّة تبني عند الواو والياء، فقلت لهال ال غنَّة عنـدمها، : امليم، فقالَ و،وعند النُّون: ُِ

َّفعرفته أن َ  الغنَّة عند الواو، والياء هي َّ ِ ِ َّباختالف، وعند النُّون وامليم بإمجاع، والبد منها َ َْ ٍ
َعىل كل حال مع اإلدغام الصحيح، والتشديد التام، فأنكر ذلك،  ِّ َّ َّ َّ َوأبعده ونفاه، وجحد ِّ ُ ُ

َّما انعقد عليه اإلمجاع، واتفق عليه الكل من أئمة القراءة، وعلامء العربية، فرت ُِ َِّ ُّ َّ ِ كته مرصا َ ُ
ِ الرجوع عن مقالتهِعىل أغلوطته، وأبى ُّ() ٢(. 

ِوباجلملة فإن قواعد اإلمام الداين التـي اعتمـد عليهـا يف نقـده، واسـتند إليهـا يف  َ َِ ِْ َ ِّ َ
ٍمه؛ ال خترج عن أصول روائية تقوي َِّ ٍ ٍ، أو درائية )َّنقلية(ُ  ).َّعقلية(َّ


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٥٣٧) (١.( 

)٣٤-٢/٣٣) (٢.( 



 

 

 ١٧٧ 




 
 
 
 القسم االستقرائي: القسم الثاني

ويتضمن 
َّ

مجع اختيارات أبي عمرو الداني
ِّ

 يف علم 
 القراءات










 

 

 ١٧٨ 






َ تعارف أهل الفن عىل تقسيم م    ْ ِّ ْ ِسائل الرواية يف علم القراءاتَ ِْ ٍ أصول وفرش إىلِّ ْ ُ. 
ُاملراد من إفراد األصول ب(و ُّأبواب قبل الرشوع يف السورُِ ُّ ْ ُالفرق بني ما يطـرد حكمـه،  :ٍ ُْ َّ ُ

ُوما ال يطرد، واملطرد َُّ َّ ِهو املستمر اجلاري يف أشباه ذلك اليشء، وكل باب من أبـواب : َ ْ ُّ ِ َّ َ ِ ْ ِ ُّ ْ
ْاألصول؛ مل ْخيل من حكم كىل يستمر يف كل ما حتقق فيه رشط ذلك احلكم َ ِ َِ ُ َّْ ٍِّّ ُّ ُ ُُ() ١(. 

َّ هذه الطريقة، وصاحب قصب السبق فيهاُورائد َ ُ َ : 
ُّهو اإلمام املحدث عيل بن عمر الدار قطني َ َُّ ُِّ ُّ ُ    .)هـ٣٨٥ت(ُ

 :هايةِ ترمجته يف غاية النِِّ معرضَجاء يف
ُوألف يف القراءات كتابا جليال مل يؤلف مثله، وهو أول من وضع أبواب األصـول ( َ ْ َّ ََ ُ ُ َّ ًَّ ً ِ

َقبل الفرش، ومل يعر ْْ َف مقدار هذا الكتاب؛ إال من وقف عليهْ َّْ ِ َ ِ(..) ٢(.  

ٍّيف مصنَّفات القـرن الرابـع، كـام يف قـول اإلمـام مكـي َّاملنهجية َّجتلت هذه  ْقد و َ َِّ َ يف ِ
 : َّالتبرصة 

ِ يف هذا الكتاب-ا النَّاظرُّ أهي-ْواعلم ( ٌأن هذه السورة يتواىل فيها أحرف، وأصول : َ ٌ ُّ َّ
ُكثر دورها، مثل ُ ِهاء الكناية عن املذكر، واملد والقـرص، واجـتامع اهلمـزتني، واهلمـز، : ُ ْ ِْ َِّّ ِ

َوحكم الوقوف عليه، وما شابه ذلك، و َ بعون اهللاِ أذكر لك كل أصـل مـن هـذا -أنا-ِ ْ َّ ُ
ًمفردا، وأبينه بحسب القدرة، ثم نتبع ذلك األحرف التي قل دورها سورة سورة ً ُْ ُ ُ َّ ََّ َ ُ ِّ ً ْ( )٣(.    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣١٧ص) (١(

 ).٢/٨١١( إبراز املعاين) ٢(

 ).٦٣ص) (٣(



 

 

 ١٧٩ 

 :ِّاإلمام الداين يف اجلامع  ِوقول
ِوذكرت لكم االختالف بني أئمـة القـراءة يف املواضـع الـذي اختلفـوا فيهـا مـن ( ِْ ِ َّ َ َُ ُ

ِاألصول ِ املطردةُ ِ واحلروف املتفرقة،َّ ِّ ً، وبينت اختالفهم بيانا شافياُ ًَّ َ ُ() ١(.    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١/٧٤) (١.( 



 

 

 ١٨٠ 




ُأمجع العلامء ْىل أن االستعاذة ليست من القرَ عَ ُآن الكريم، ولكنَّها تطلبَّ ، ِ لقراءتـهَ
ِألن قراءته من أعظم َُّ ِ الطاعاتَ ِ وأجل القربات،،َّ ُ ه بكالمـه، واهللا َّ ينـاجي ربـُ والقـارئِّ

 ِ؛ لطـردِ باالسـتعاذةُئِارَ القـَرِمُأَ فـ؛ِ إليهُ، ويستمعِالوةِّ التَنَ احلسَ القارئُّسبحانه حيب
 . Iيطان عند استامع اهللا َّالش

ِوالتعوذ قبل التسمية، ويف ابتداء األجزاء وغريها(:ُّمام الداين قال اإل َّ ٌإمجـاع مـن : ُّ
 .)١ ()أهل األداء

ُ أحكام تعرض هلا الفقهاء يف كتبهمِولالستعاذة َّ ٌ)٢(. 
ِّ، فيمكن تقسيم أهـم ِ واألداءِلم القراءةِعيف َّ وأما  ِمـسائلها، واختيـارات اإلمـام ُ ِ ِ

 : فيها إىل اآليتِّالداين
١.  

ِمل يرد نص قطعي يف حتديد ٌّ ُ لفظ االستعاذة؛ لذا اختلف فيها أهـلٌّ َ ً األداء اختالفـا ِ
ُشديدا، قال اإلمام أب ُّومعرش الطربيـً  ): هـ٤٧٨ت(ٍْ

ِاعلم أن أكثر من صنَّف من املتقدمني أمسكوا عن ذكره ( ِّ َّ ٌّ؛ إذ مل يكن له حد ينتهي ْ
ِ، ومل يكن منصوصا عن األئمةَ نقصَ، ومن شاءَ زادَ، ومن شاءإليه َّ ً( )٣(. 

 :ِ ابن الباذشُوقال اإلمام
ُولكل لفظ من ألفاظ االستعاذة وجه يستند إليه، وقـوهلم( ٌ ِ ٍ ُ يـصلح )االسـتعاذة: (ٍّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٩٠ص(مفردة نافع) ١(

 ).٣/٣٤٨(، الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن )١/١٣٥(تفسري القرطبي: انظر للمزيد) ٢(

 ).٥٨ص(التبرصة: ، وانظر)١٣٣ص( التلخيص يف القراءات الثامن) ٣(



 

 

 ١٨١ 

ٌهبذه األلفاظ كلها، وال يعني واحد منها َّ ِّ ِ() ١(. 
ِأما عن حكم االستعاذة عند و ِ  : ِيف اجلامع قوله ِّ الداين، فقد جاءِاإلمامَّ

ِّ أن الر- تعاىل–ْاعلم أرشدك اهللا  ( ملسو هيلع هللا ىلص  عن النبـي ْ وردتِل القراءةْ يف االستعاذة قبَوايةَّ
 :بلفظني
َّأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: (حدمهاأ َّ  .ٍ جبري بن مطعم-ُعنه -روى ذلك ) ُ
َّأعوذ باهللا السميع العليم: (والثاين            -ُ عنـه–روى ذلـك ) َّ مـن الـشيطان الـرجيمُ

َّى أبوروق عن الضحاك عن ابن عباس أنوورِّي، ٍأبوسعيد اخلدر ٍ َّ َّ َّ  : ه قالٍ
ُا حممد، قلي: َّعلمه االستعاذة، قال ملسو هيلع هللا ىلص  جربيل عىل النبيَ ما نزلُلَّوأ(          َّ: 
َّعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيمأ         َّبسم اهللاِ الرمحن الـرحيم: َّ، ثم قالََّّ َّ ْ ِ(  ،

ني، والشام، ِّيـَة أهل األداء من أهل احلرمني، والعراقَّوعىل استعامل هذين اللفظني عام
َوأما أهل مرص ُ ُ، وسائرَّ ُفاستعمل أكثر أهل األ: ِ الغربَ ًلفظا ثالثاداء منهم َ ُأعوذ باهللا : (ً

َّالعظيم من الشيطان الرجيم َّ( )٢(. 
ُّوقد استقىص العالمة حممد املنتوري ٌ ِ يف رشح الـدرراللوامعَّ َّ ِ ألفـاظ االسـتعاذةُّ يف  َ

ِّمؤلفات اإلمام الداين؛   :َفقال َّ
 :ٍ يف كتبه ستة ألفاظ-منها-ُّواعلم أن الذي ذكر الداين (

َّ باهللا من الـشيطان الـرجيمُأعوذ( :األول ، ِامع البيـانَجـ: ُ و هـذا اللفـظ هـو يف)َّ
َ املتمـسكنيِ، وإرشادِيانَ البِ، وإجيازِمهيدَّ،والتِواالقتصاد َليـه اقتَ، وعِّ ِ يف التيـسريَــرصِ َّ ،
ِوالتعريف ِ، والتلخيصَّ َ رواية ورش من طِ، وكتابِ، واملوجزَّ  ِ، وكتـابَنيِّريـق املـرصيٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/١٥١(اإلقناع) ١(

)٣٩١-١/٣٨٩) (٢(. 



 

 

 ١٨٢ 

 .ٍشيطرواية أيب ن
َّأعوذ باهللا العظيم من الشيطان الـرجيم:(الثاين َّ ، ِجـامع البيـان: ُذا اللفـظ يفَ وهـ)ُ
َ، وإرشاد املتمسكنيِمهيدَّ، والتِواالقتصاد  .ِ، وإجياز البيانِّ
َّأعـوذ بـاهللا الـسميع العلـيم مـن الـشيطان الـرجيم (:الثالث ََّّ َ : ُ وهـذا اللفـظ يف)ُ
 .ِيانَ الب، وإجيازِمهيدَّ، والتِاالقتصاد

َّأستعيذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم( :الرابع ََّّ َ  ِإجيـاز:  يفُذا اللفـظَ وه)ُ
 .ِالبيان

َّأستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم( : اخلامس ََّّ َ  ِجـامع:  يفُذا اللفـظَ وه)ُ
 .البيان

ِّأعوذ باهللا القـوي مـن الـشيطان الغـوي:(السادس ِّ ، ِ يف االقتـصادُ وهـذا اللفـظ)ُ
 .)١()ِمهيدَّوالت

ِوممن أسهب يف ذكر  َ  :يغ االستعاذة صَّ
ُ اإلمام أبوالطيب عبد املنعم  ُ، واإلمام)٢(ِ اإلرشادِ كتابيف) هـ٣٨٩ت(َ بن غلبونِّ

ـــذيل ــــ٤٦٥ت (ُّأبوالقاســـم اهل ـــابيف) ه ـــلَ الكِ كت ـــوالكرم  ،)٣(ِام ـــام أب َواإلم
 .)٥( النرشِ كتابيف ِّ ابن اجلزريُ، واإلمام)٤( ِ املصباحِ كتاب) هـ٥٥٠ت(ُّالشهرزوري

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١/٩٢) (١(. 
 .باسم السيد. د: ، حتقيق)٢٤٦-١/٢٤٢: (انظره) ٢(

 . )٤٧٢ص : (انظره) ٣(

 .عبد الرحيم الطرهوين: حتقيق). ٤٣٥-١/٤٣٤: (انظره) ٤(

 ).١٩٧-١/١٩٦(النرش: انظره) ٥(



 

 

 ١٨٣ 

ِّواختار اإلمام الداين من هذه الصيغ ُّ: 
ِّذ هبا يف كـل كتبـه، َّ، ونص عىل األخ)أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم( َن ذلـك ِمـَفِ

 :قوله يف اجلامع
َّوأصح هذه األلفاظ من طريق النقل، وأوالها باالستعامل من جهة النظر( ََّ ْ ُّ : 

ًأمـرا لـه، ولـسائر ملسو هيلع هللا ىلص لنبيه Uِّ؛ لداللة نص التنزيل عليه، وهو قوله َّاللفظ األول
 : َّقراء القرآن 

)uts r q p o nm( ]فوجـــــب   ]٩٨:النحــــل َ
ِ، وبذلك استعذت للجامعةِ من األلفاظِ ذلك دون غريهُاستعامل ة عـىل ءَّ من أئمة القـراُ

 ِ غـريهُ واختيار،-َ فيام بلغني عنه-ٍو اختيار أيب بكر بن جماهد ُ، وهِيهل عُمجيع من قرأت
 .)١ ()ة أهل األداءِّلُمن ج

 :َّوقال يف التيسري
َّاعلم أن( ْ املستعمل عند احلذاق من أهل األداء يف لفظهاْ َّ َ: 
ِ دون غريه)أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم( َّنة؛ فأمـا ُّ والـسِ، وذلك ملوافقة الكتابَ
)  u t s r q p o n m(ملسو هيلع هللا ىلص لنبيه Uفقول اهللا : الكتاب

ِفام رواه نافع بن جبري بن مطعم عن أبيه: َّوأما السنَّة،  ]٩٨:النحل[ ٍ َّأنـه  ملسو هيلع هللا ىلص  عن النبـيٍ
ِاستعاذ قبل القراءة ِ هبذا اللفظ بعينهْ  .)٢ ()ُوبه آخذُ، وبذلك قرأت، َّ

 :َّ وجاء يف التمهيد قوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١/٣٩١) (١.( 

 ).١٢٢ص) (٢(



 

 

 

ً الوجوه كلها، وأوالهـا باالسـتعامل، وإن كانـت كلهـا قريبـة-هذه –ُوأحسن ( ُّ ِّ 
ْ، وما دل عليه التنزيل، ووردت به السنَّة عن رسـول Uٌي أوصاف هللا ِاملعاين؛ إذ ه اهللا َّ

 m n o p q r s(:عند قراءة القـرآن، وهـو قولـه تعـاىلملسو هيلع هللا ىلص
t u( ]ٍفإن نافع بن جبري بن مطعم روى :ملسو هيلع هللا ىلص، وأما السنة عن النبي  ]٩٨:النحـل ٍ

) أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم(: فقالل القراءةـيستعيذ قبملسو هيلع هللا ىلص عن أبيه أن سمع النبي 
ُفوجب استعامل ذلك؛ ملوافقة الكتاب والسنة الواردة عنه َ()١(. 

ِّ سبق من نصوص الداين مماَّو يتجىل ِ ُ ٌ معتمده يف اختياره قائمَّ أنَ ُ  : عىلَ
ِّموافقة النص القرآين،  واألثر النبوي -١ ِِّ ِّ. 
ُمتابعة ما عليه عمل شيوخ اإل -٢ ِقراء، وأهل األداءِ ِ. 

ٍوالعلة يف تقديم الداين رواية جبري بن مطعم عىل رواية أيب سعيد اخلـدري ِّ  ريض -َّ
ُّ مع أن رواية أيب سعيد أصح-اهللا عنهام ) هـ٧٠٥ت(ُّيـَ، أوضحها اإلمام املالق)٢(ً سندا ٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٩٣-١/٩٢(نقال عن رشح الدرر للمنتوري) ١(

، )٨٠٧(حـديث رقـم) ١/٢٦٥(حديث جبري بن مطعم أخرجه ابن ماجه يف بـاب االسـتعاذة يف الـصالة ) ٢(
، وأبوداود يف باب ما يستفتح بـه مـن )٢٤٤٨(حديث رقم ) ٢/٣٥(والبيهقي يف باب التعوذ بعد االفتتاح 

، )١٧٨٠(حديث رقـم ) ٥/٨٠(،و ابن حبان يف باب صفة الصالة )٧٦٤(حديث رقم ) ١/٢٩٧(الدعاء 
ًيث فيه ضعف إال أن له شواهدا يتقـوى هبـا واحلد،)من نفخه ونفثه ومهزه(ومل يرد احلديث فيها إال بزيادة ٌ .

 ).٢/٥٤(إرواء الغليل :ينظر
حـديث ) ١/٢٨١(وأماحديث أيب سعيد اخلدري أخرجه أبوداود يف باب مـن رأى االسـتفتاح بـسبحانك 

) ١٨/٥٠(وأمحـد ) ٤(حـديث رقـم )١/٢٩٨(، والدار قطني يف باب االستفتاح بعـد التكبـري)٧٧٥(رقم
، ومل يـرد )٢٤٢(حـديث رقـم ) ٢/٩(مذي يف باب مايقال عند افتتاح الصالةوالرت) ١١٤٧٣(حديث رقم

وحـديث أيب سـعيد أشـهر حـديث يف هـذا :  قال الرتمذي،)من نفخه ونفثه ومهزه(احلديث فيها إال بزيادة
َّ، وحـسنه )٢/١١سـنن الرتمـذي بتحقيقـه ( واحلديث حـديث صـحيح،  :الباب، وقال الشيخ أمحد شاكر

= 

١٨٤ 



 

 

 ١٨٥ 

 : َّيف رشح التيسري بقوله
ِام رجح رواية جبري عىل رواية أيب سعيد اخلـدري؛ ملوافقـة إن-َّ أي الداين–ه َّولعل( ٍ ٍ َّ 
ُ، فرأى أن ما يوافق-مَّ كام تقد–اآلية  َّ مما اختص به ِ أوىل باالستعامل؛نةَّ السُ فيه الكتابَّ
 .)١ ()ٌ األمر يف ذلك واسعَّ مع أن،مهاُأحد

ِ هو املأخوذ به عند عامة الفقهاءُّالداينِإليه  َوما ذهب َّ ِّ، والـشافعي، َ حنيفـة كـأيب،ُ
ِوأمحد، وغريهم ِ، واملختار لدى مجهور القراء)٢(َ َّ  .ِ، وأهل األداءُ

 :ٌوهذه مجلة من أقواهلم
 :لبونَن بن غَ أبواحلسُقال اإلمام

 ِ بـدليل)أعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم(: أوىل ما استعمل القارئ يف االستعاذة (
 وبام روي ،)m n o p q r s t u(: تعاىل قول اهللا 

، ُوبه قرأت، )أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: (أنه كان يقول قبل القراءةملسو هيلع هللا ىلص عن النبي 
 .)٣ ()وبه آخذ

 :ٍوقال اإلمام مكي بن أيب طالب
 : َ أن يقول القارئ-ُوهو االختيار - ُالذي عليه العمل (
 : ذلكِة اختيارَّ وعل)أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم(

غيـب يف قولـه ِ األمـرِبلفـظ  ِّ يف النصَماوقع  m n o(:  الـذي معنـاه الرتَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٢/٥٢(واءاأللباين يف اإلر =

 ).١٣٥ص ) (١(

 ).١/١٩٢(النرش: انظر)٢(

 ).١/٦٢(التذكرة يف القراءات الثامن ) ٣(



 

 

 ١٨٦ 

p q r s t(()١(. 
ِجاء يف كتاب الكامل لإلمام و ِ  : ِّ اهلذيلِ
 . )٢ ()أعوذ باهللا من الشيطان  الرجيم: ، وهو-َّ ما قدمنا-ُواملختار (

رش، ورواه ِّ اجلزريُابن اإلمام  ُواختاره ً هبـذه الـصيغة مسلـسال مـن عـُ يف النـَّ َ ة َّدِّ
 .)٣(ٍطرق

َوأما من حكى االتفاق ِّ  أيب ِقولام يف ك) أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: ( عىل لفظَّ
ِّاحلسن السخاوي ِ: 

َّوالذي عليه إمجاع األمة ( فـظ َّ اللهـذاُا غري َّ، وأم)أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم(ُ
ٍفغري متفق عليه َّ ٍ غري مأخوذ بهٌ مردود، فهو)٤ ()ُ ُ. 

ِّ اإلمام ابن اجلزريُ يقولَويف ذلك  ُ: 
ٌعىل هذا اللفظ بعينه مشكلة،  ِدعوى اإلمجاع( َأن املراد: َّوالظاهرَ ُ عىل أنه املختـارَّ ؛ َّ

ُ هذا اللفظ، والزيادةُفقد ورد تغيري ِّ  .)٥ ()ُ عليه، والنَّقصَّ
ِّماجاء يف الباب من ألفاظ التعوذُّوكل  َّ ِ ِ َّ مقيد بالرواية، ومنقول السلَ ُِّ َ وليس عىل ،ِفٌ

ِاالطالق واالجتهاد ِ ْ. 
ُقال العالمة اجلعب ِّ قول الشاطبىِحَ يف رش)هـ٧٣٢ت(ُّرىـَّ َّ : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٨(الكشف عن وجوه القراءات السبع) ١(

 ).٤٧٢ص) ( ٢(

 ).١٩٤-١/١٩٢:  (انظره)٣(

 ).١/٥٧٩(مجال القراء وكامل اإلقراء)٤(

 ).١/١٩٤(النرش) ٥(



 

 

 ١٨٧ 

َوإن تزد لربك تنزهيا فلست جمهال(  َّ ِّ ْ َْ ِ ِ َ( 
ِّهذه الزياد: قال َّ وإن أطلقها، وخصها- ُةِ َ فهي مقيدة بالروايـة، وعامـة يف غـري -َْ ٌ ََّ ِِّ ٌ َّ ِ

 .)١()َّتنزيهال
ّأشار إليه اإلمام ابن اجلزري يف و ُ  :ته بقولهِّطيبَ

ِ        وإن تغري أو تزد لفظا فال                    تعد الذي قد صح مما نقال ُ َُّ ْ ًْ ِّ)٢(. 
٢-   

ُّنص اإلمام الداين  ِ عىل اختيار اجلهر باالستعاذة- رمحه اهللا–َّ ِها عند البدء ِ، وإظهارْ
 :-ِ بعد إيراد اآلثار يف املسألة–ِبالقراءة؛ فقال يف جامعه 

ِ بالتعوذ قبل القراءةِوعىل ما ذكرناه من اجلهر: ٍقال أبوعمرو( ُ جرى العمـل عنـد ؛ُّ
ِّ؛ اتباعا للنصاءَّ يف مذهب مجيع القرِأهل األداء ً ِواقتداء بالسنة، ِّ ُّ ً() ٣(. 

 :يسريَّ وقال يف الت
ِوال أعلم خالفا بني أهل األداء يف اجلهر(  ِ، وعنـد االبتـداءِ القـرآنِ هبا عند افتتاحً
ُّص، واقتداء بالسً؛ اتباعا للنَِّ األجزاء وغريها يف مذهب اجلامعةِبرؤوس ِّنة، فأما الرواية ً
ِّعمرو أداء من طريق أيب محدون عن اليزيديفوردت عن أيب : بذلك ً د َّ،ومن طريق حممٍ

ٍبن غالب عن شجاع عنه ٍ. 
ٍ وروى إسحاق املسيبي عن نافع ٌ، وروى سليم عن ِفيها يف مجيع القرآنُأنه كان خي: َّ

 ِ يف سـائرَ بعـد ذلـك-، وخيفيهـا -ً خاصـة– القـرآن ِّل أمَّهر هبا يف أوَأنه كان جي: محزة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٣٥٧(كنز املعاين) ١(

 ).٥١ص(رشح ابن الناظم: ، وانظر)١٠٤:بيت رقم)  (٢(

)١/٣٩٤) (٣.( 



 

 

 ١٨٨ 

ٌقال خلف عنه، وقال خالد عنهالقرآن، كذا  َيز اجلهر، واإلخفاء ُأنه كان جي: ٌ ، -ً مجيعا–َ
ٌيشء منصوص  يف ذلك-والباقون مل يأت عنهم  ٌ() ١(. 

ُّوقد علق اإلمام املالقي ُ  : يف تيسريه، فقالِّكالم الداين عىل َّ
ِاتباعا للـنص، واقتـداء بالـسنة: (قوله ( ُّ ً ِّ ، -َرَكـَي ذ التـ- ِاآليـة: ِصيعنـي بـالنَّ) ً
 : قولهُعِرجَ، وليس ي-ٌ الذي روى جبري-احلديث : ِنةُّوبالس
ِتباعا للنص، و إقتداء بالسنةا( ُّ ً ِ َّ ِرجع إىل استعاملَام يَّ، وإنِ اجلهرَِىلإ) ً  ِّ عند كلِعوذَّ التُ

ِابتداء؛ محال لآلية، و احلديث  .ِ عىل العمومً
َفأما الرواية بذلك فوردت عن أيب ع(: قوله ِّ  ذكـر َّ، ثـمِ بـاجلهرُوايةِّالر: يعني)ٍمروَّ
ٍ رواية عن نافعَاإلخفاء  :ٌ مناقضة لقولهِّ املرويِ من اإلخفاءَ، وليس فيام ذكرَ و عن محزة،ً

ًوال أعلم بني أهل األداء خالفا يف اجلهر هبا( ، ِ واألداءِاويـةِّ بني الرَإذ ال تعارض ) ُ
 ُّ، فيـستمر-ًمـثال –ٍ عـن مالـك ِ فيهـا قـوالنُيكـونما الفقه،  من ِ املسألة-ذهَه – ُونظري
 ِ مـع وجـود؛ِ العمل عليهَّ استمرُ؛ حيثِكوعُّ اليدين عند الرِعْ رفِ كرتك-مهاِ بأحدُالعمل
 :ٌ، فإذا قال قائل- ِفعَّاوية بالرِّالر

ِ خالفا يف العمل برتكُو احلالة هذه ال أعلم وقـد :  قالَّ،ثمِكوعُّ رفع اليدين عند الرً
َّاوية عن مالك بالرِّ الرْدتَور  َ دونِ إىل العمـلِفـاقِّ االتِرافـ؛النـصُ؛ مل خيالف قولهِفعٍ
 .ِوايةِّالر

ُّ وجـدت ،ِالوةِّ و الـتِوايـةِّافع للمنافرة بني الرَّ الرَأويلَّ الت- هذا– ُرتَّ أن قرَوبعد
 :uف يف سورة يوس) مهيدَّالت(؛ فقال يف كتاب ُ قد نقل مثله-َّ أي الداين-َاحلافظ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢٣-١٢٢ص ) (١(



 

 

 ١٨٩ 

 َ نقـلَّثـم، )k(َو ،)5 (: و فتحها من قولهِوا يف سكون الياءُواختلف(
 : هُّ يف ذلك ما نص-واة ُّ الرَأقوال
 ِصوصً مـسطروة يف النـُُّ توجدالتي ِ األشياءِذهَ عن  هِ أبا احلسنناَشيخ وسألت (

رهيا ِّقـل عـن مـسط بالنَُّالوةِّ وشبهه، و الت)k(َو، )5(َ، و)¿(كيا 
 ِها بنقـلِ و غريِتب واألحكامُ يف الكِ اآلثار الواردةِذلك بمنزلة: ، فقال يلَك ذلِبخالف

 ِذا مـن لطيـفَو هـ: ُ قـال احلـافظَّ، ثـم- َ فكذلك ذلـك- بخالفها ُ، و العملِقاتِّالث
  .)١( )ِسن االستخراجُ، وحِأويلَّالت

ِومل يذكر الداين يف التعريف َّ َّ، وإرشاد املتمسكني، والتلخيص)٢(ُّ وى ِس: )٣(ِ، واملوجزِّ
 . هباِ وجه اجلهرِعىل اعتامدهُ صنيعه ُ؛ فيحملِعوذَّالت

ِوما ذهب إليه اإلمام الداين من اختيار اجلهر باالستعاذة جلميع القراء َّ ُّ: 
ٍّمجاهري أهل األداء، وشيوخ اإلقراء، كام يف قول  اإلمام مكي هو اختيار  ِ ِ ُ ِ ِ : 

ِ وقول اإلمام ابـن ،)٤()د القراء يف سائر األمصارُ، وعليه العمل عنُو االختيارُوه( ِ ِ
  :ِالباذش

 عنــدهم ِ اإلخفــاءُارت روايــةَ، وقــد صــِ باالســتعاذةُ اجلهــرِ للجامعــةُواملختـار(
ٍ، ورب يشءِكاملرفوضة   .)٥ ()ِ بهُ العملُسقطَروى، ثم يُ ي-كذاَ ه-َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف يسري)١٣٧-١٣٦(رشح التيسري )١(

 ).٤٣ص:(انظره) ٢(

 ).١/٣٦٠(الفجر الساطع والضياء الالمع رشح الدرر اللوامع : انظر) ٣(

 ).١/١٢(الكشف) ٤(

 ).١/١٥٣(اإلقناع يف القراءات السبع) ٥(



 

 

 ١٩٠ 

 :ِّد اهللا الفايسْوجاء يف الآللئ الفريدة أليب عب
، -ًمطلقـا – ِ بـالقراءةِ االبتداءَ حالةِاءَّ القرِ لسائرُةَّ اجلهري-عندنا  – به ُواملأخوذ (
ِل عليه يف طريقتَّغري معوَ ف؛َوى ذلكِوما س  .)١ ()ناِتَّ عليه عند أئمٍلَّنا،وال معوٍ

  :ِ واجلهر باالستعاذةِ األداء بني مذهبي اإلرسارِ أهلُ بعضَوقد مجع
َفاستحبوا للقارئ أن جيهر ه َ يفوتـَّ من يستمع لقراءته؛ لئالِ حالة وجودِاالستعاذة بُّ

َيشء منها، وكذلك حال كونه مبتدئ ِس، ويرس هبا فيام سَّْ القراءة يف الدرٌ  .َوى ذلكَّ
 :ِّ اإلمام ابن اجلزريُويف ذلك يقول  
َّ، وقـد قيـده ِ مـن تقييـدهَّ، وال بـد-ًمطلقـا – يف االستعاذة ِ اجلهرَوا اختيارُأطلق( 
: ، قـالَ مـن ذلـكَّه، وال بـدَ قراءتُ من يسمعِةْ بحرض- اهللا تعاىلُِهرمح- َمام أبوشامةاإل
ِ إظهار لشعائرِعوذَّ بالتَ اجلهرَّألن" ، ومـن ِ العيـدِ وتكبـريات،ِلبيـةَّ بالتِ القراءة، كـاجلهرٌ

َهـا يشء، وإذا أنِْه مُهلا ال يفوتَّ من أوِامع ينصت للقراءةَّ السَّأن: ِفوائده عـوذ مل َّ التفـىْخٌ
 بـني ُقِارَذا املعنـى هـو الفـَ وهٌ يشء،ِ من املقروءُ بعد أن فاتهَّ إال؛ِ بالقراءةُامعَّعلم السَي

َ، فـإن املختـارِالةَّ ويف الـص،ِالةَّ الـصَ خارجِالقراءة  َ املـأمومَّ؛ ألنُ اإلخفـاءِالةَّ يف الـصَّ
َّمنصت من أو   ).ِالةَّ اإلحرام بالصِلٌ
 : ِّ اجلزريُ، قال ابنِ أيب شامة لكالمِوقهَوبعد س

ُومن املواضع التي يستحب فيها اإلخفاء( َ خاليا، سَ إذا قرأُّ َواء قرأً ا، ً  جهـرا أو رسٌ
ً مبتـدئا ِ ومل يكن يف قراءته؛ِورَّ يف الدَ، ومنها إذا قرأ-ًأيضا – ُّه يرسَّا فإنّذا قرأ رسِومنها إ

ُّرسُي ٌّ يتخللها أجنبي وال،ُ القراءةَصلَّ؛ لتتِعوذَّ بالتِ ِ، فإن املعنى الذي من أجلهَّ َّ اسـتحب َّ ِ ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١/١٤٩) (١.( 



 

 

 ١٩١ 

 .)١ ()ِذه املواضعَ يف ه-قطَ ف– ُ هو اإلنصاتُاجلهر
ُّو مل يعرج اإلمام الداين ِّ وكثري من األئمة يف كتبهم عـىل حمـل،ِّ َّ  ِ االسـتعاذة؛ ملعرفـةٌ

 .ِ عليه، وإمجاعهمِأهل األداء به
 : ُّخاويَّالسُ اإلمام  قال 

 .)٢ ()ِل القراءةْ قبَ االستعاذةَّ عىل أنَ املسلمونَأمجعو(
َّ مردود؛ حتُ فهو ِ بعد القراءةَ االستعاذةَّ بأنُالقولَّأما  و  بـن ِرْ أبوبكِايضَ القَى قالٌ
 ):هـ٥٤٣ت (ِّالعريب
ِي بقوم إِانتهى الع( ٍ  ُذٍ حينئذ يـستعيِ القرآنِ من قراءةَا فرغَِذ القارئ إَّإن: ن قالواَىل أُّ
 .)٣ ()ِجيمَّ الرِيطانَّ من الشباهللاِ
٣-  

ِ بدون بسملة، وفَو من أن تكونُها ال ختلِ مع غريُ االستعاذة      ِيها عند أهـل األداءٍ
 :ِوجهان

 .هاها عنُْقطعْوأ، ِها باآليةُوصل 
 :ٍ أوجهُ، و فيها أربعةِ مع البسملةَ أن جتتمعْأو

 ُقطـع:ىَّسمُويـ ورة،ُّل الـسَّ عـن أوِ البـسملةُ، وقطـعِلةها عن البـسمُقطع :َّاألول
 .ِاجلميع

 . اينَّ الثُوصل:ىَّسمُ، ويِورةُّل السَّ بأوِملةْ البسِ عليها مع وصلُالوقف :الثاين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦٤ص(إبراز املعاين:  ، وانظر)٢٠٠-١/١٩٩(نرشال) ١(

 ).١/٥٨٠(مجال القراء) ٢(

 ).٣/١٥٧(أحكام القرآن البن العريب) ٣(



 

 

 ١٩٢ 

: ىَّسمُ، ويِورةُّل السَّ بأوُ عليها،واالبتداءِ مع الوقفِملةْ بالبسِعوذَّ التُوصل:الثالث
 .ِلَّ األوُوصل

 .ِ اجلميعُوصل: ىَّسمُ، ويِورةُّ السِلَّ وبأو،ِعوذ بالبسملةَّ التُصل و:الرابع
َ تسمى عند املقرئنيُ األربعةُوهذه األوجه َّ َّ، ويتفـرع عنهـا )ِولُ األصـِاألوجـه:( بـُ

َّأوجه فرعي ِة؛ باعتبارٌ  .)١(ِارض بأنواعهَ العِّ املد اجلائز يفٌ
ُوهذه املسألة  ِقة بعلم الوقف لصيً أدائيةً وإن كانت مسألة–ِ َّ؛ إال أن- واالبتـداءً َّ 

َّها استيفاء ألحكام االستعاذة عند القرِيف إيراد ُوقـد قـال فيهـا اإلمـام ابـن اء، ً
 :ِّاجلزري

َوقل من تعرض لذلك( َّ  .)٢( )ِفي الكتبِّ من مؤلَّ
ِواختار اإلمام الداين من هذه األوجه ِ ُّ ُ َ؛ دل عـىل ذلـكِملةْ بالبـسِ االستعاذةَلْوص :َ َّ 

 :املكتفىِكتاب  يف ُقوله

 .)٣ ()ُّ أتمِسميةَّ التِىل آخرَعَ، وٌّ تامِعوذَّ التِ عىل آخرُالوقف( 
َّاإلمام سبط اخليـاط: َ هذا الوجهَن اختارَّ ومم ُ ِ ٍد َّ أبوحممـُاإلمـامو، )٤()هــ٥٤١ت(ُ
ُّ احلكـريَليامنُ سـُد بـنَّ حممـد اهللاْأبوعبـُ، واإلمام )٥  ()هـ٥٠٠ت بعد (ن العامينَاحلس ِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،حل املشكالت وتوضيح التحريرات )٨ص(، اإلضاءة يف بيان أصول القراءة )١/٢٠٩،٢١٠(النرش: انظر)١(

 ).١٧ص(يف القراءات 

 ).١/٢٠٢(النرش) ٢(

 ).١٧ص ) (٣(

  ).٢٦٣ص( حممد بن عيد الشعباين :  حتقيقبهج يف القراءات السبع،امل: انظر) ٤(

 ).٢٩ص(املقصد لتلخيص ما يف املرشد: انظر)٥(



 

 

 ١٩٣ 

 .، وغريهم)١ ()هـ٧٨١ت(

ْورجح وجه الفص َ ِ بينهام مجع غفري من أهل األداءِلَّ ٌ  .ِاملغاربةَ و،ِ املشارقة ٌ
 : ملغاربة اِفمن أعالم 

ْحممد بن عب  ِمحنَّد الرْوعب، )٣()هـ١٠١٧ت(ُّيسـٌّ، وعيل الصفاق)٢ (ُُّّوريُ املنتِد امللكَّ
ِ بعد ذكر - َ، والذي قالِايضَبن القا ْ الداين يف املسِرأيْ  :-ِألةِّ

ِ بفاس، واملغرب-ندناِ ع–ِمل َرى يف العَولكن ج(  .)٤()ِسنَْح؛ ال األِنَه احلسْ بالوجٍ
 :  أعالم املشارقةومن 

ِ بن عبد الكريمُأمحد ِّمن علامء القرن احلادي عشـر اهلجري - ُّ األشموينْ ْ َ َ ِْ ِ  ُ، حيث-ُ
 :يف منار اهلدى قال

َّاعلم أن االستعاذة يستحب قطعها من التسمية، ومن أول السورة؛ ألهنا ليـست ( ُّ َّ ُّ َّ
 .ُ، وغريه)٥()من القرآن

ِوذهب اإلمـام ابـن البـاذش ُ ِلتفـصيل إىل اَ َ، فبالفـصل حـِ يف املـسألةَّ تيـلْ ، ِال الرتَّ
 :ُحيث قال، ِال احلدرَ حِلْوالوص
ُس واحد، وهَفَ يف نِسميةَّلها بالتِصَ أن تَولك ( ٍ َّو أتـم؛ ألنـٍ ، َ االسـتفتاحُك تكمـلُّ
ِها بالتسميةْلِصَها، وال تْ عليَ أن تسكتَولك ِ أشبه بمذهبَ، وذلكَّ َّ، فأمـا ِتيـلل الرتَّْ أهُ

ُمن مل يسم؛ فاألشبه ِها بيشء من القرآنْلِصَسكت عليها، وال يَ أن ي-نديِع – ِّ  ُ، وجيـوزٍ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢١٣-١/٢١٢(فهد املغذوي . د: النجوم الزاهرة يف السبعة املتواترة للحكري، حتقيق: انظر) ١(

 ).١٠٠ص(رشح الدرر اللوامع للمنتوري: انظر) ٢(

 ).١٩ص(غيث النفع : انظر) ٣(

 ).٣٦٣(الفجر الساطع ) ٤(

 ).٦٧ص ) (٥(



 

 

 ١٩٤ 

 .)١ ()ِها بهُلْوص
َّهذا التفصيل-َ واختار   َّ اإلمام ابن اجلزري يف النرش-َ ِّ ُ) ٢(. 

ِواستحسن مجاعة من أهل األداء ْ ِ عدم وصل االستعاذةٌ  َ لفـظَدها؛ إن كـانْ بام بعـَ
ُريا يعودٍجاللة، أو ضم  : ٍّ اإلمام مكيِقولام يف  إليه، كً

 بـام َبتدأُ هبا، وأن يَبتدأُ أن ال يِزابْ باألحِ من االبتداءَ يف مواضع- أنا–ُواخرتت (
 )! " # $ %&(:  تعــاىلِساء يف قولـه يف النـِِّل احلـزبَّ بـأوِاالبتـداء :ُمثـل قبلهـا،

 )!"#$ % (ِجيمَّ الـرِيطانَّ بـاهللا مـن الـشُأعـوذ: ُ يقولَ القارئَّألن ؛]٨٧:النساء[
َّ، وذلك قبيح يف الل)!( اسمِبلفظ) جيمَّالر (ُفيصل ً؛ فمنعت من ذلك؛ إجالال هللاِِفظٌ ُ ،

ُوتعظيام له، ومثل : جدة يف قولـه تعـاىلِّل احلـزب يف الـسَّ بـأوِ من االبتـداءُ منعتِّأين: هً
 : القارئ يقولَّألن ؛ ]٤٧:فصلت[) "#&(

الـشيطان ( بـَ ذلكُ فيصل)"#$%&()ِجيمَّيطان الرَّ من الش باهللاُِأعوذ( 
َّ قبيح يف اللَ، وذلك)جيمَّالر  .)٣ ()ِفظٌ

 ):هـ٨١١ت(ُّقال العالمة أبوعبد اهللا القيجاطي
ِ مكي إىل املنعُوال ينتهي ما ذكره(  .)٤()ًاستحبابا َ يكون ذلكَّ، وإنامٌّ

ِن بعض أهل األداء واستحس ِ ُ  :-ً أيضا-َ
ً عدم اإلتيان بالبسملة بعد االستعاذة؛ إن كان املبدوء به لفـظ جاللـة، أو ضـمريا  ٍ َِ ُ َ ِ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/١٥٤(اإلقناع يف القراءات السبع) ١(

 ).١/٢٠٢:(انظره)٢(

 ).١٩ -١/١٨(الكشف) ٣(

 ).١٠٠ص(ًنقال عن املنتوري يف رشح الدرر اللوامع) ٤(



 

 

 ١٩٥ 

 .ُيعود إليه
َوقد حكى هذا املذهب اإلمام  ِالسخاوي عن شيخهَ ُ الشاطبي، حيث قالُّ ِّ: 

َ؛ إذا استعاذ القارئ وابتدأِساءيف النَِّّ يأمر بالتسمية - رمحه اهللا-ناُفكان شيخ( ُ َ: 
َالـسجدة؛ إذا قـرأ   )!( ويف  ،]٨٧:النساء[)! " # $ % & '4( َّ 

 .)١ ()]٤٧:فصلت[)"#%& (:ِبعد االستعاذة
ِ أبوعبد اهللا الفايس عن بعض شيوخه-َ كذلك-ُ وحكاه ُّ)٢(. 

 :-ِّ بعد إيراد كالم السخاوي -ُّ قال اإلمام ابن اجلزري 
ِوينبغــي قياســا أن ينهــى عــن البــسملة (  ) ¤ ¥(:  يف قولــه تعــاىلً

 .)٣()ًأيضا ِاعةَ للبش؛َونحو ذلك ،]١١:النساء [)�wv(:، وقوله  ]٢٦٨:البقرة[

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٢١٢(فتح الوصيد) ١(

 ).١/١٦٢(الاللئ الفريدة : انظر) ٢(

 ).١/٢٠٩(النرش)٣(



 

 

 ١٩٦ 




ِاإلمام أيب معرش الطربي يف أول باب البسملة   جاء يف تلخيص    ِ َّ ِّ ٍ َ  :ُّ ما نصه-ُ منه–ِ
َاعلم أن التسمية( ََّّ َ جاء فيها فضائل كثرية، وْ ِي ثابتـة عـىل رأسِهٌ َّ سـورة؛ إال ِّ كـلٌ ٍ

 َرئنيً، واختلفوا يف إثباهتا قراءة من املقـّا خطـاِ الناس عىل إثباهتَ، وقد أمجعِوبةَّسورة الت
ِّ، والبسملة منقولة من املصحف بخط املصحف بلفظ)١ ()ِوالفقهاء ٌ ُِ : 

 )}  | {   z(ٌخـالف يف  ُّوهو نص ما يف سورة النَّمل؛ لذلك مل يقع
ُلفظها، ومل حيتج اإلمام الداين، وال غريه  ِبخـالفكذا؛ :َّن املختار يف لفظهاأ: ْ إىل القولُّ

 . )٢ (ِاالستعاذة
ٍ دائرة بني أربعة أقسامَ عند أهل القراءة واألداءِلةالبسمُومسائل  ٌ: 

َ قسم ال بسملة-١ ُ فيه البتة، وهٌ  . ِوبةَّ والتِاألنفال: وريتُ سْبنيَما و َّ
ُ قسم متفق عليه، وه-٢ ٌ َورة هبا عُ سِّو استفتاح كلٌ   .)!(دا ٍ
ُ قسم خمتلف فيه، وه-٣ ٌ  .ِوبةَّ والتِدا مابني األنفالَ عِور القرآنُ سِو مابني فواتحٌ
َّ قسم خمري-٤ َو أجزاء سور القرآن الكريمُ فيه، وهٌ ُ. 

 : بقولهنيلَّ األوِنيالقسم حكمُّوقد أشار اإلمام الداين إىل 
ُفكان ابن كثـري، وقـالون: ِورُّسمية بني السَّاختلفوا يف الت( ُّ، وعاصـم، والكـسائيٍ ٌ 

 يف تـرك َه ال خـالفَّ؛ فإنـَل وبراءة؛ ماخال األنفاِ يف مجيع القرآنِورتنيُ بني سَبسملونُي
ِالتسمية َّوال خالف يف التسمية يف أو، ... بينهامَّ َّ ٍورة ُ سـُّل كـلَّ، ويف أوِل فاحتـة الكتـابَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٣٤ص ) (١(

 ).١٤٨ص(رشح التيسري : انظر) ٢(



 

 

 ١٩٧ 

ْ من فصل، أوِلها يف مذهبْها بام قبْ، ومل يصلُ هبا القارئَابتدأ ْ من مل يفصلََ ِ() ١(. 
ِحكم  البسملة بني السور( :  القسم الثالث ُّ ُِ.( 

ِأثبت البسملة بني كل سورتني  ُ ِّ َ ٍ، وعاصم، و الكسائي، وأبوجعفرٍقالون، وابن كثري َْ ٌ. 
 .ٍدها من غري بسملةْ ما بعِلَّورة بأوُّ السِ بوصل آخرُارَّ البزٌوخلف ،ُوقرأ محزة 
ِورش من طريق األزرق:  منٍّ عن كلَيِوُور ٍ، وأيب عمـرو، وابـن عـامرٍ ويعقـوب  ،ٍ
 .)٢(ُ، والوصلُكتَّ، والسُلةالبسم: ٍ أوجهثالثة

 :ِنوجها-َعىل ماسبق- وزاد من طريق كتاب النَّرش 
َّ البسملة لألصبهاين عن ورش، الس ٍ  . )٣(ٍ خللف يف اختيارهُكتِّ

ِواختار اإلمام الداين لورش من طريـق األزرق ٍ ٍ، وأيب عمـرو، وابـن عـامرُّ  َوجـه :ٍ
 : يسريَّ؛ دل عليه قوله يف التورتنيُّكت بني السَّالس

َّ يف مذهب ورش، وأيب عمرو، وابن عامر، السُوخيتار( ٍ ٍ  ِورتني من غريُّ بني السُكتٍ
 .)٤ ()ٍقطع
 :-ٍدة عىل حِالثةَّ من الثٍّ كلِمذهبِ بعد إيراد – ِ اجلامعِيفُقوله و
 : وى محزةِ سَ من ترك الفصلِواختياري يف مذهب(

ً عىل آخر السورة سكتة خفيفةُ القارئَسكتَأن ي ً ُ من غري قطع شديد، ويُّ  َنوينَّالت سقط ٍ
َها منونا غريُإن كان آخر- َ؛ ليؤذن ِّفع واجلرَّ إىل الرَ، ويشري-ٍ منصوبً َبانفصاهلام، ثم يبتدئ ُ َّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢٥-١٢٤ص(التيسري) ١(

 ).١٤ -١٣ص(، البدور الزاهرة للقايض )١٨٤ص ( ، حتبري التيسري)١٢٤ص ( التيسري: انظر) ٢(

، رشح منظومــة مــويل الــرب للعالمــة )٣٦٠-١/٣٥٩(، إحتــاف فــضالء البــشـر )١/٢٠٤(النــشـر: انظــر) ٣(
 ).١٤-١٣ص ( عبدالفتاح القايض

 ).١٢٤ص) (٤(



 

 

 ١٩٨ 

 .)١()يهاِلَورة التي تُّبالس
َّوعلـة الداين يف اختيار وجه الس ِّ ِّ بني السورتني لورش، و البرصي هيِكتَّ َ ٍ ِ ُّ: 

  .ِأهل األداء ِا عليهَمو ،ِاإلقراءَّأئمة  عىل ِ قرأ بهَامُ األخذ ب 
ِ يف اجلامع عند ذكر مذهبُّ الداينعليل أبانهَّ وهذا الت  : بقولهِ يف البابٍورش ِ

ُ عن ورش عنهَفِلُواخت( ىل ابـن َ عـَ أيب يعقـوبِ لـه مـن طريـقُفقرأت: َ يف ذلكٍ
ٍ بغري تـسمية ِورةُ املذكِانيدَم باألسهم من قراءهتِ، وغريِنَ، وأيب الفتح، وأيب احلسَخاقان
 َني اآلخـذينِّيوخ املـرصيُ من شِل األداءْة أهَّوعىل ذلك عام، ِ يف مجيع القرآنِورُّبني الس

 :َّ، وبقوله يف كتاب التمهيد)٢()ِبرواية األزرق
ْو اختيار احلذاق من أهُنا، وهِ شيوخِو مذهب أكثرُوه( َّ  .)٣ ()َّل هذه الصنعةُ

ٍة اختياره وجه السكت أليب عمرو البرصي بقولهَّعل وأبان عن  ِ  : ِ يف مفردتهَّ
ِّوالعمل عند عامة أهل األداء من البغداديني( َّ َّابن جماهد، وابن شنبوذ، والنقاش، : ُ ٍ ٍ

ِ أي السكت-َّوابن املنادي، وغريهم عىل األول وبـذلك ِّ، وعىل ذلك مجيـع الـرقيني، -َّ
ُقرأت عىل مجيع شيوخي، وبه آخذ ُ() ٤(. 

َّكت البن عامر الشَّ السِوجهُعلة اختيار ا َّأم  :اميٍ
ُّفقد أوضحها الداين   : يف اجلامعِبقولهَ

ُوأما ابن عامر( ِفلم يأت عنه يف ذلـك يشء يعمـل عليـه مـن فـصل وال غـريه: َّ ٍ ُ ٌ ُ ْ ،
َّوالذي قرأت له عىل الفاريس عن قراءته عىل أيب بكر النقاش عـن األخفـش عـن ابـن  ِّ ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٤٠٤-١/٤٠٣) (١.( 

)١/٣٩٦) (٢.( 

 ).١/١٠٨(ًنقال عن رشح الدرر اللوامع للمنتوري) ٣(

 ).١/٤٠٠( اجلامع: ، وانظر)٤٦ص ) (٤(



 

 

 ١٩٩ 

 -ً مجيعا–َ يف رواية ابن ذكوان، وهشام ِ عن قراءته عىل أصحابهِ، وعىل أيب الفتحَذكوان
ِبالفصل بالتسمية َّ. 

ٍ وقرأت له يف الروايتني عىل أيب احلسن عن قراءته بغري تسمية، وال فصل،  َ َ ِِّ وذلـك  ُ
ْأليق بمذهبه ألمرين -عندي- ِ ُ: 

ِّأن عامة فقهاء أهل بلده من األوزاعي: أحدمها َ َ وغريه؛ ال يرون قراءهتا يف صـالة َِّ
ُّالفرض، كعامة فقهاء أهل املدينة من مالك وغريه؛ إذ ليست عندهم يف أوائـل الـسور  َِّ ٍ ِ ِ
ًمنهن، وإنام رسمت يف املصاحف فصال بينهن؛ عىل أن مجيعهم ال يرى بأسا بقراءهتا يف  َّ ًَّ ْ ََّّ

َّالنَّوافل، والدرس، والعرض، والتلقني، والتعل َّ ِيم، وعند االبتداء باآليَِّ َ. 
َّأن فارس بن أمحد املقرئ حدثنا قال: واألمر الثاين َ َحدثنا حممـد بـن أمحـد، قـال : َّ ََّّ

َحدثنا أمحد بن حممد بن عثامن، قال َّ ُ َحدثنا الفضل بن شاذان، قـال: َّ ُ ُحـدثنا أمحـد بـن : َّ َّ
ِقة عن حييى بن احلـارث، َّحدثنا أبو مسهر عن صد: َّحدثنا ابن ذكوان، قال: َيزيد، قال َ

ً ستة آالف، ومائتان، ومخس وعرشون آية، نقص آية، قال ابن -ْ يعني القرآن-هو: قال َ ٌ ِ

َّفظننت حييى مل يعد : ذكوان َّوإذا مل تعـد آيـة؛ : قـال أبـو عمـرو) ! " # $( :ُ
ِفالقياس أال يقرأها، وال يفصل هبا، وباملذهبني أخذنا يف قراءة ابن عامر، فمـن فـص َ  َلُ

ُعيل مل أمنعه  .)١ ()ِ بهُهْ مل آمرْ، ومن مل يفصلَّ
 : ٌ عىل غريه قائم عىل القياس من جهتنيُ لهَّالسكتَ وجه ُ وعليه فرتجيح 

ْأن السكت عليه عمل بعض الفقهاء من ترك قراءة البسملة يف صالة الفـرض -١ ْ ََّ َُّ ِ
َلإلمام، وغريه قبل الفاحتة أو سورة بعدها؛ ألهنم يرون أ َّ َّهنا ليست آية مـن القـرآن؛ إال َ ً َ َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٨٢ص(البيان: ، وانظر)١/٤٠٠(جامع البيان ) ١(



 

 

 ٢٠٠ 

ُيف سورة النَّمل، وإنام رسمت يف املصاحف للفصل بني السور، وهـذا مـذهب اإلمـام  ْ َْ ُّ ُِ ِْ
َّ، ومذهبه الفقهي كان السائد يف الشام حتى القرن )هـ١٥٧ت (ِّن األوزاعيـِعبد الرمح ََّ ُّ

ٍوزاعي ممن حدث عن ابن عامر الشاميِّالرابع اهلجري، واأل َّ ُّ. 
َّ وهو املشهور من مذهب املالكية َ، و مذهب أهل األندلس الفقهي، قال اإلمام )١(ُ ِّ ْ ِ

 :ِّالقرطبي يف تفسريه
ٍومجلة مذهب مالك وأصحابه  ( ِأهنا ليست عندهم آية من فاحتـة الكتـاب: ُ َ ٌ َ ، وال َّ

َ، وال يف غريها رسا وال جهرا، وجيوز أن يقرأِتوبة يف املكِّ هبا املصيلُها، وال يقرأِغري ُ ً هـا  
ِيف النَّوافل، هذا هو املشهور من مذهبه ُ  .)٢ () عند أصحابهَ

ًما جاء يف رواية عن أهل الشام بعدم ِّ البسملة آية من الفاحتة-٢ ْ َّ ٍ. 
ْولعدم وجود نص قطعي يف الباب؛ فقد تنوعت َّ ٍٍّّ ِ ِ اختيارات األئمة يف البسملِ  :ِةُ

 :ِ يف الكشفٍّكقول اإلمام مكي
 ِ ابـنِ اإلمامِقول، و)٣ ()ِسميةَّورتني بالتُ سِّل بني كلِن أفصَ أ:ُالذي أختاره لنفيس(
 :ِبقوله) هـ٤٧٦ت(يف الكايف ٍرشيـح
َّ جلامعة القراء إالُ األخذ:واختياري( ِ محزة بالفصلَّ  َنيَّورتني؛ إال بـُ سـِّ هبا بني كـلَ
 ):هـ٥٦٠ت يف حدود (ِّرميـاحلضَّ حممد ِ اإلمامِ قول، و)٤()َ وبراءةِاألنفال
ٌ وصفاته، وألهنا مثبتـة يف -تعاىل –ً تربكا باسم اهللا ؛ُواالختيار أن يؤتى هبا للكل( َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٥٢ص(، ومنح الفريدة احلمصية )١/٢٥١( حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري: انظر) ١(

 ).١/٩٦(حكام القرآن اجلامع أل) ٢(

 ).٢٢-١/٢١(الكشف) ٣(

 ).١/٢٠٢(  سامل الزهراين.د:حتقيق، الكايف يف القرءات السبع البن رشيح) ٤(



 

 

 ٢٠١ 

ُورة، وما أُ سِّل كلَّ مع أوِاملصحف  .)١ () تركهُ فال حيسن؛ِت يف املصحفِثبٍ
ِوأثر اختيار َّ الداين وجه السكت للثالثة ِ اإلمامُ ُجيل فيمن بعدهَِّ   :ِ، فمن دالئلهٌّ

ِّمتابعة اإلمام الشاطبي له، ِ  :ِ حيث قال يف حرزهُ
ٍوسكتهم املختار دون تنفس ٍ            ( ُّ ُ ُ ْ............................()٢(. 

ُوأخذ َيف رواية ورش من ط -ِ به ْ ام يف ؛ كُ وأخالفهم ُ املغاربةُ أسالف-ِريق األزرقٍ
ِالتقريب واحلرش البن املرابط ِ ْ ِ ٍّالبن بري  وامعَّ اللِررُّ، والد)٣ (َّ  .)٤(ها ِحو، ورشِّ

ِ وعىل تصدير وجه السكت  :ُّال العالمة الصفاقيس، قِ واألخذُ جرى العملَِّ
ِ لورش وبرص وشام وجهانِويأيت عىل ترك البسملة( ٍ ٍ ٍ: 
 َ ذلـكَ، ولـيسِ عـىل الوصـلِ بتقديمـهِيوخُّ الـشُ، وجـرى عمـلُكتَّالس: األول 

ُبواجب، واملختار ُ فيه أنه سكت يسري دٍ ٌ َس قدرُّون تنفٌ  .ِ ألجل اهلمز؛ِ محزةِ سكتٍ
 إحـدامها َانية؛ كآيتني وصـلتَّورة بأول الثُّلسَ، وهو أن تصل آخر اُالوصل: الثاين

 .)٥()رىْباألخ
ٍ العالمـة إدريـس بـن حممـد املنجـرة-ً أيـضا-َوأشار إىل ذلك َّ َ يف  )هــ١١٣٧ت(ُ

َّمنظومته يف األوجه املقدمة أداء للقراء السبعة ً ِ  :ِ بقولهِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٩٢ص (، حممد بن أمحد الصاميت: املفيد يف القراءات الثامن، حتقيق) ١(

 ).٦٧ص (إبراز املعاين : ، وانظر)١٠٣(بيت رقم )٢(

 ).٦١ص: (انظره)٣(

 ).٢٢ص(،النجوم الطوالع )١/١٠٨(، رشح املنتوري)٧١٨ص( قصد النافع ال: انظر) ٤(

 .بترصف يسري) ٢١ص(غيث النفع ) ٥(



 

 

 ٢٠٢ 

ٍ وصدروا بالسكت بني السورتني            للبرصي والشامي وورش َّ ْ ُّ َِّ ِ ْ ٍ دون منيَّ َ َ ُِ)١(. 

َلف رشاح حرز األماين يف تفسريوقد اخت  :اإلمام الشاطبيقول َّ
ٌّ   واسكتن كل جالي            .......     .....             ...  .. َّاه حصـــْ  الــُ

ُّ وال نص كال حب وجه ذكرته            وفيها خالف جيده واضح الطال َُّ َّ َّ ٌَ ِ ٍُ َ)٢( 
ْال نص يف التخيري بني الوص: اظم أنهَّ مراد النَّى أنَفمنهم من رأ  كت البن َّ والسِلََّّ

ْعامر،ٍ وأيب عمرو، وال روايـة هلـم بالفـص َ ٌ خـالف ا وحـذفهاِ، ويف إثباهتـِ بالبـسملةِلٍ
ُور لورش كشهرة العمشه ٍ ِنق الطويل بني األعناق القـصريةٌ َ ٌّذا الـرأي مبنـي عـىل َ، وهـَّ ُ

ِ وجه زائد لورش عىل مـا يف التيـسريُفالبسملة: َّوجود الرمزية يف البيت، وعليه َّ ٌٍ ، وهـذا ٌ
 .)٤(ِّ، والفايس)٣(ُِّرأي السخاوي

ٍّواختياركل من ُ : 
ـــارة اهلـــ ـــن جب ـــ ، و)٥()هــــ٧٢٨ت(ِّذيلـُاب ـــن القاصـــ ،)٦ (ِّريـاجلعب  حـواب

 .َّوغريهم من رشاح القصيد ،)٧()هـ٨٠١ت(
ْ أنه ال رمز يف البيت، ومل يـرد:ُ بعضهم إىلَوذهب َ ْ نـص يف التخيـري بـني الوصـَّ  ِلٌَّّ

ٌوالسكت للثالثة، ويف البسملة خالف مشهور عنهم ٌْ َّ، وبه قال اإلمام أبو شامةَّ ُ)٨(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .عبد العظيم عمران: ، حتقيق)١١ص) (١(

 ).١٠٢-١٠١:بيت رقم(متن الشاطبية) ٢(

 ).٢٠٦-٢/٢٠٤(فتح الوصيد: انظر) ٣(

 ).١٥٥-١/١٥٤(الآللئ الفريدة : انظر) ٤(

 ).٣٤٣ص(يدالقول املف: انظر) ٥(

 ).١/٣٧٠(كنز املعاين: انظر) ٦(

 ).٢٠ص(رساج القارئ: انظر) ٧(

 ).٦٧-٦٦ص(إبراز املعاين: انظر) ٨(



 

 

 ٢٠٣ 

 . )٢(ُّفاقيس ـَّ، والص)١()هـ٩٢٣ت(يـَّالقسطالن ُاختاره  و

َّالثة هلم، قال العالَّ عىل القراءة باألوجه الثُوجرى العمل  كان حيا (ُّزوريـممة اجلَ
 :ِيف حتريراته عىل متن احلرز) هـ١١٩٨
َوفيها خالف جيده واضح الطال       وذا اخللف لشامي مع ولد العال( ُ َ ُ ُِ ٍّ ُ ٌَ ُّ ِ ُ ِ() ٣(. 

 :ُا يعقوبَّوأم
ِن الداين مل ينص يف مفردتهفإ َّ َّ ِّ عىل مذهبه يف الباب، والراجح أنه مل يضمنَّ َُّ َُّ َّ كل مـا هاِ

ِعن شيوخه ليعقوب؛ بدليل َّتلقاه  َ َأن الفهارسِ  : َ كتابِّلداينلُ ذكرت َواملعاجم َّ
ِاملحتوى يف القراءات الشواذ ْوالذي ضمنه قراءيت يعقوب، وأيب جعف، َِّ َِ َ  .)٤(رَّ

ِولعل يف تسميته - ِ اإلمام ابـن  ِبصنيعِّ تأسيا -ا،   شاذِبعةَّ ما فوق القراءات السَّ
ُىل أساس الشهرة والكثرةَعٌهو إطالق ؛ فٍجماهد ُّ ِ-)٥(. 

ِّ اإلمام ابن اجلزريَّ قد نصو ِ يف نرشهُ َأن الداين قطع عىل  َ َّ ِ بوجه البـسملة َ ليعقوبَّ ِ
ُبني السورتني، حيث قال ِ ُّ َ:  

ِ فقطع له بالوصل صاحب غاية االختصار، وقطـع لـه بالـسكت:َّوأما يعقوب ( َِّ ْ ُ ْ َ 
ِصاحب املستنري، واإلرشاد، والكفاية، وسائر العراقيني، وقطع له بالبـسملة  ُ صـاحبُ

ُ رشيح، وصاحبُ وابن،امَّ وابن الفح،ُّ والداينذكرة،َّالت  .)٦()ِ الوجيز، والكامل،ٍ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).أ/١٦٨(لطائف اإلشارات لوحة: انظر) ١(

 ).٢٠ص( غيث النفع: انظر) ٢(

 ).٢٦ص(حل املشكالت : ، وانظر)٦٩ص (الفتح الرمحاين رشح حرز األماين ) ٣(

 ).٣٥/٦٦(لنبالء سري أعالم ا: انظر) ٤(

 ).٦٣ص (معجم مؤلفات احلافظ أيب عمرو الداين : انظر) ٥(

)١/٢٠٥) (٦.( 



 

 

 ٢٠٤ 

َّمقروء هبا له، ونص اإلمام ابن اجلزري يف  التحبري عىل ٌواألوجه الثالثة صحيحة  ِّ َّ ُُ ٌ
َّ وهو املقد،)١(َاختيار السكت ليعقوب ِ أداء؛ لكثرة طرقهُمُ  .)٢(ُ عنه ً

ُويتصل  ِ َبالقسم الثالث ثالث مسائلَّ ُ ِ: 
ُّحكم السور األربع الزهر(: األوىل ُّ ُ.( 

ِّدثر والقيامـة، واالنفطـار واملطففـني، ُ سـوريت املـَبني ماَ هو :ُّ الزهرِ باألربعُاملراد  َ ِ ِّ
ِوالفجر والبلد، والعرص واهلمزة ْ َ ْ. 

ِّقال اإلمام أبو شامة عند رشح قول الشاطبي َُ َ: 
ُّوسكتهم املختار دون تنف ُ ُ َوبعضهم يف األربع الزهر بسمال        ٍــــسُ ْ ْ َُ ُّ ُ 

ٌهلم دون نص وهو فيهن ساكت   َّ ِّ ُِ َّزة فافهمه وليس خمـذالـــحلم  َ ُْ َ ْ ُ َ)٣(. 
 :قال
ْ استحبوا التخيري بـني الوصـل الذين َوبعض املشايخ من املقرئني :  أيُوبعضهم( َُّّ

ُّوالسكوت، واختاروا يف السكوت أن  ٍيكون دون تنفس؛ اختـارواُّ َ البـسملة -ًضا أيـ-ُّ
ِهلؤالء الثالثة  : ٍ يف أوائل أربع سور هيَّ

ِالقيامة، واملطففني، والبلد، واهلمزة، دون سائر السور، قـالوا ِ َألهنـم اسـتقبحوا : ِِّ َّ
ٍوصلها بآخر السور قبلها من غري تسمية، وقوله  َ ُّ : َمجع زهراء تأنيث أزهر، أي): ُّالزهر(ْ

ْ الـشأن؛ فلـم حيـتج إىل هذاها بني أهل ِا ووضوحِشهرهتاملضيئة املنرية، كنَّى بذلك عن  َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٨٤ص : (انظره) ١(

 ).١٥٨-١٥٧ص(بشري دعبس. ، داختالف وجوه طرق النرش مع بيان املقدم أداء: انظر) ٢(

 ).١٠٤-١٠٣:بيت رقم) ( ٣(



 

 

 ٢٠٥ 

 .)١ ()ينهاِتعي
ُّوقد أوضح  اإلمام الداين ِ العلة يف التفرقةِ يف اجلامعُ َّ ِ بني األربع الزهرَ ُّ َّ وغريهن يف ْ

 :احلكم
ِ بالتـسميةُنا يفـصلِ شيوخُوقد كان بعض (  ،ٍ وابـن عـامر،ٍ أيب عمـروِ يف مـذهبَّ

ٍوورش عن نافع من   : ٍطريق األزرق بني أربع سورٍ
، ِ واهلمـزةِرـْ، والعـصِوالبلـدرْ، والفجَفـنيِّ واملطفِارَ، واالنفطـِ والقيامةِثرِّبني املد

ِويسكت بينهن سكتة من غري فصل يف مذهب محزة، وليس  ٍ ً َّ ُ عن أثر يروى عنهم، َذلكُ ٍ
ِوإنام هو استحباب واختيار من أهل األداء، ولكراهة اإلتيان  ِ ْ ٌ ٌ ِباجلحد بعد املغفرة، وبعد َّ َ

 ) 0 (:ِ، وبعـد قولـه-تعاىل-ِوبالويل بعد اسم اهللا، ]٣٠:الفجر[  )? @ (:قوله
َ، وليس اعتالهلم الستحباهبم ذلك ِورُّ السذه َبني هَ الفصل َ لذلكواُ فاختار؛ ]٣:العصـر[ ُ

ٌاعة بيشء؛ ألهنام موجودتـانَ والبشِبالكراهة َّ  يف ِ وصـفاتهU  أسـامء اهللاَِهام بعـدِ بأنفـسٍ
ِفال فرق إذا بني التسمية وغري) ! " # $(: قوله َّ  شيخنا أبوالفتح َها، وقد كانً
َ و السكت بنيَ أعني الفصل-،ُ ذلك وال يراهُينكر َ سور يف مـذهب أيب يعقـوبِ األربعَّ ٍ 

ٍ ال أصل له من رواية، وال حتقيق َ له يفْ؛ إذ- الفصلِمن ترك ٍ  .)٢()ٍ درايةَ
ِوبمذهب التفرقة قرأ الداين عـىل شـيخيه ُّ ِ أيب احلـسن بـن غلبـون، وخلـف بـن :  َ َ َ
َّخاقان، وبإجرائهن جمرى غريهن قرأ عىل شيخيه َ ِ الفاريس، وأيب الفتح:َ ِّ)٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٧ص ) (١(

 ).١٢٥-١٢٤ص(التيسري: ، وانظر)١/٤٠١) (٢(

 ).١/٢٠٦(، النرش)٣٢ص (، ومفردة محزة الكويف )٢٨ص( مفردة نافع املدين : انظر) ٣(



 

 

 ٢٠٦ 

ُّواختار اإلمام الداين َ : 
ِ السورَإجراء َ الزهر جمرِ األربعُّ ٍ يف غري موطن َلكَّ، ونص عىل ذِن يف احلكمَّى غريهُّ
 : يف اجلامعُ، فمن  ذلك قولهِمن كتبه

ىل آخـر َ عـُارئَسكت القـَ أن يـَوى محزةِ سَ الفصلَ من تركِهبْ يف مذواختياري(
َ سكتة خفيفة من غِورةُّالس ً ُري قطع شديد، ويً ٍ َإن كان آخرها منونـا غـري-نوين َّسقط التٍ ً 
 التـي ِورةُّبتـدئ بالـسَ يَّام؛ ثـمِاهلَ بانفـصَؤذنُ؛ ليـِّفـع واجلـرَّ إىل الرَ، ويـشري-ٍوبُمنص
 .)١()تليها

 : ِ، وإجياز البيانِمهيدَّ الت يف كتايبُ وقوله
ُها موجـودة معـهُذ تلك الكراهة نفسِ؛ إَوجب الفصلُ مما ي- عندي–ذاَ هَوليس( ٌ ،
ِو اإلتيان باجلحدُوه َ والويل بعد اسم اهللا ُ ُ، التي وصف هبـا نفـسهِ وصفاته- تعاىل–ْ  يف َ
 .)٢(  ))! " #$ (: ِقوله

ِّ يف مفردة أيب عمرو البرصي ُوقوله ٍ ِ: 
ِ يف التسمية- بعد ذلك–نا ُواختلف شيوخ(  : ٍ وتركها بني أربع سورَّ

ِ، واالنفطــارواملطففني، والفجرِثر والقيامــةِّبــني املــد َ ِّ ؛ ِواهلمزةِرـ، والعــصِوالبلــدِ
ِّفقرأت عىل الفاريس َسمية، كـسائر القـرآن، بغري تـ: ، وعىل أيب الفتحُ ُوقـرأت عـىل أيب ٍ

ًبالتسمية بينهن خاصة، : احلسن ؛ لعدم وجود نص يف ذلكل آخذَّوباألوَّ ُ َ ٍ عن أيب عمرو ٍّ
ِ استحباب من بعض أهل األداءُهوَّ، وإنام -رمحه اهللا- ٌ() ٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٤٠٤-١/٤٠٣) (١.( 

 ).١/١١٥(ًنقال عن رشح الدرر اللوامع للمنتوري ) ٢(

 ).٤٧ص) (٣(



 

 

 ٢٠٧ 

ِوقد اتضح من نصوص َ أن معتمدهِّ الداينَّ  : -ِ إليهَفيام ذهب - َّ
َّالقياس والن ِ عامة أهل األداءِ الذي عليهوُهو، ِظرعند انعدام األثرُ  ابن ُ، قال اإلمامَّ

 :ِّاجلزري
ِواألكثرون عىل عدم التفرقة بني األربعة( َّ ِو مذهب فارسُ وغريها، وهَ ، َ بـن أمحـدُ

ِوابن سفيان صاحب َ ِ اهلـادي، وأيب الطـاهر صـاحبَ َّ العنـوان، وشـيخه عبـد اجلبـار َّ ُ
ِالطرسويس صاحب ِّ و اختيـار أيب ُوه، َنيِّ العراقيِائرَ، وسِ، والكفايةِتنري، و اإلرشادْاملس َّ

ِّ الداين واملحققنيٍوعمر ِّ() ١(. 
َوحجة اآلخذين با ُ؛ فندها غريَّوغريهنِهرُّ بني األربع الزِفرقةَّلتَُّ ِ واحـد مـن علـامءَّ ٍ 

 .ِاإلقراء وأهل األداء
َّ احلـرصيِصيدةَ القِيف رشح) هـ٥٤٣ت ( ِّ اإلشبييلَ عظيمةِ ابنِ اإلمامِلوقك ة عنـد ْ

 :قول ناظمها

ٌ  وحجتهم فيهن عندي ضعيفة         ِ َّ َِّ ِولكن يقوون الرواية بالنَّرص   ُ ْ ِّ َ َُّ 
 :قال

َّوليس يف البسملة بينهن(  َ حجة ألطفُ أعلمٌ أثر، والِ َهم هلا ملن نظر؛ ِ من احتجاجً
َألنه ال خيلو يف ذلك َّ من وجوه، كلها لطيفة التوجيهَّ ُ ٍ: 

 .ُ عنهَوْرُ ملن مل تِ بالبسملةَأن يقرأ: أحدها
ٌبسمال يف موضع ما، وتاركا يف موضع ما، وهذا تالعبُ مَريِصَأن ي: والثاين ٍ ٍ ًً. 
ه إذا َّأنـنظرُ، أمل يِقيـب املغفـرةُفـي ع النََّ يقعَّلئال: قوهلم -هاُّو أشدُوه -: والثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٢٠٦(النرش ) ١(



 

 

 ٢٠٨ 

: ِ من وصلِ هبذا االختيارَيمنعِ؛ لُ منهَّ فيام فرَ؛ فيقعِمحةَّ الرِقيب ذكرُفي ع النََّ أوقعَبسمل
)w v u t s(، ِومن وصل:) | { z y x  (]ومن وصل ، ]٢٥٥: البقرة : 
)Ð Ï  Î  $ # "  (]ــساء ــل ،]١٤٨-١٤٧:الن ــن وص \[  (:ِوم

a `  _ ^  (]١٦٦-١٦٥:النساء[. 
ُ ممتنع؛ إذ ألفاظ-هُّكل –ومثل هذا   ِ حلوة معجزة، داخلة يف النَّفسِ القرآنٌ ٌ ٌ ٌ، منوطة ٌ
ُ جائز عليها ما جيوزُ، غريِبالقلب ُنا، مستحسن منه ما يقبحِ عىل ألفاظٍ نتنا مـن ِ عىل ألـسٌ
 : ُاظم إذ يقولُنا، والعجب من النَِّكالم

ِّوون الرواية بالنَّرصَولكن يق(  : ٌها أحد، ولو قالِوْوهي مل ير) ُّ
َاملقالة أو ما شاهبها؛ لكان أخلص(   .)١ ()ُ لهَ
َمما يدل عىل أن مذهبو َّ ِ التفرقة قائم عىل االستحـسانُّ ٌ  بـن ِاهرَقـول اإلمـام طـ؛ َّ
 :َغلبون
ن َسة مواضع أٍ وأيب عمرو يف مخ،ٍ وابن عامر،ٍ ورشِ يف قراءة-ً أيضا-ُوأنا أختار( 

َّورة بالسورة التي بعدها من غري فصل بيشء ألبتُّتوصل فيها الس ٍ ٍ ْة؛ حلسن ذلـك فيهـا، ُّ
َّوملشاكلة آخر السورة األوىل ألول التي بعدها، وهي ِ : 

ُ، واقرتبت بالرمحن، والواقعة)! "(، واألحقاف بـَاألنفال برباءة َّ ، ِ باحلديدْ
 .)٢()  ! " #( بـ ُوالفيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١١٤-١/١١٣(، رشح الدرر للمنتوري  )١٥٩-١/١٥٨( الآللئ الفريدة : ،وانظر)٢٥٠-٢٤٩ص) (١(

 ).١/٦٤(التذكرة البن غلبونًنقال عن ) ٢(



 

 

 ٢٠٩ 

 .)١(نةِّ بالبيَحل، والقدر بالنَِّ وصل احلجرُ غريهَحسناستكام 
ِالذي جرى عليه عمل أهل األداءو ُ: 

ِاألخذ باملذهبني مع تصدير وجه عدم التفرقة  هو  َِّ ِ ِ. 
 ):هـ١٣٨٠ت  (َّي الضباعـُقال العالمة عل

ِع مـن األخـذ باملـذهبنيَّ بعدم التفرقـة، وال مـانُوالذي عليه عملنا اآلن،األخذ( ْ ِ َ 
 .)٢ ()ِاآلخرين
َالبد من التنبيه عىل أن ختصيص وجهيو َّ ِ َّ  ِ يف األربعـة املـذكورةِ والبسملةِكتَّ السَّ
ٌمفرع  . -ً مطلقا-ِكتَّ والسِ عىل الوصل وجهيَّ

ِفمن خصها بالسكت َّ ُ، فـإن مذهبـهَّ ِ، ومـن خـصها بالبـسملةِ يف غريهـا الوصـلَّ َّ 
َ وليس أحد يروي البسملة،ُكتَّا السُفمذهبه يف غريه  .)٣( ِ ألصحاب الوصلٌ

ِّوهذا التحرير مشار إليه يف الطيبة عند قول ناظمها ٌ ُ َّ: 
ِواختري للساكت يف ...........          .. ............. َّ ُ  )ال(و ) ويل(ْ

َبسملة والسكت عمن وصال     ََّ َُّ ٌ  ..............................) ٤(. 
ِ مابني سوريت األنفالُحكم( :الثانية  :)وبةَّ والتُ

ُجيوز جلميع القراء بينهام ثالثة َّ  : ٍ أوجه هيُ
ُ بال بسملة، والسكتُالوصل ُ بال بسملة، والقطع بينهامٍ  .ٍبال بسملة ٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٣٧٥(، كنز املعاين للجعربي )٢٥٠ص (منح الفريدة احلمصية: انظر) ١(

 ).٢٧ص (إرشاد املريد إىل مقصود القصيد ) ٢(

 ).١/٢٠٦(النرش: انظر) ٣(

 ).١٠٩-١٠٨: بيت رقم ) ( ٤(



 

 

 ٢١٠ 

ِإىل هذه املسألة تُّم الداين َوقد أشار اإلما  : قالُ، حيثِإجياز البيان يف ينًاضمِ
ِوال خالف بني األئمة يف ترك(  َّ ، َن سـكتِ إَ، وكـذلكَ وبراءةِ بني األنفالِسميةَّ التَ
َّ؛ اتباعا ملا اجتمـع عليـه الـصحابة َل براءةَّ بأوَ األنفال، وابتدأِ عىل آخرُأو قطع َ ًy مـن 

ملسو هيلع هللا ىلص ٍ بتوقيف من رسـول اهللا َّ ال يكون إالَ، وذلكِ املصاحفِّ يف كلًإسقاطها رسام بينهام
ُ، والتمسكُباعهِّهم اتَزمَل  .)١ ()ِ بهُ والعملَّ

ِوأبان اإلمام ابن اجلزري يف نرشه حكم هذه املسألة بإسهاب، واختار وجه القطع  َ ِّ َُ َ ٍُ َ ِ ِ
 :فيها، حيث قال

ِكـل مـن الوصـل: ِ آخـر األنفـال عـىلَقطـعُ إذا مل ي؛َ وبـراءةِ بني األنفالُجيوز ( ٌّ، 
 . جلميع القراءِ والوقف،ِكتَّوالس

ِه كان جائزا مع وجودَّ ألن؛ٌ هلم فظاهر ُا الوصلَّ أم ها ِ مـع عـدمُ، فجـوازهِ البسملةً
 مـن مل ِ يف قـراءةَ بـن غلبـونِنَو اختيـار أيب احلـسُ، وهـَ والواصلنيَأوىل عن الفاصلني

 ِ أصـحابْ عـنِ فـال إشـكال فيـهُكتَّا الـسَّ، وأمُ أظهرُ من يصلِيف قراءةوُ، وهْلِفصَي
ِ فمن نص عليه،َ والواصلنيَهم من الفاصلنيِا عن غريَّ، وأمِكتَّالس َّ هلم، ولسائر القراء َّ

ِأبوحممد مكي يف تبرصته  ِ إلمجاع؛َ وبراءةِ بني األنفالِ الفصلِركَوا عىل تُوأمجع": ، فقالٍ
ُ عىل ما تقدم فال يتأتى وجـهِكتَّ بالسَوإذا قرئ".... بينهامِسميةَّ التِ عىل تركِاحفَاملص َّ 

ِإرسار البسملة ْ عىل مذهب سبط اخلياط املتقدم، إذ ال بسملة بيـنهام يـسكت بقـدرها، ْ َّ
ُوهـو ، ِتيـل أهـل الرتَِّو األشـبه بمـذهبُ، وهـُ فهو األقـيسُا الوقفَّوأم. فاعلم ذلك

َّالسور من أتم التاممَّ ألن أواخر ؛اختياري يف مذهب اجلميع  ِّ  ِدل عنه يف مـذهبُام عَّ، وإنُّ
ِ أوائـل الـسورُ للزمـت البـسملة؛ِورُّ عىل آخر السَفِقُه لو وَّن أجل أنِ م؛ْمن مل يفصل ُّ ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/١١٧(ًنقال عن رشح الدرر للمنتوري) ١(



 

 

 ٢١١ 

ُ الرسمَِفولُ هبا خَ، وإن مل يؤتِومن أجل االبتداء –زم َّ، والـال-مَّكام تقد- يف احلالتني َّ

َ قائم، فمن ثم اخرتنا الوقفِ للوقفَ واملقتىض،ٍ منتف-هنا  .)١ () غريهُ، وال نمنعٌ
ِأوجه البسملة بني السورتني(:الثالثة ُّ ِ ُ.( 
َ بني السورتني أمكنِ بالبسملةَلِصُإذا ف ِ أربعة أوجه باعتبار وصـُ لها مـن ْلها وفـصٍ

 :ورة التي بعدهاُّلها، ومن السْالسورة التي قب
 .ِآلتيةها باُ، ووصلِها عن املاضيةُ قطع:َّاألول

 :قوله يف اجلامع َّ، دل عليه ُّ اختاره اإلمام الداينُوهذا الوجه
  : يف مذهب من فصل-ً أيضا-واختياري (

ِ القارئ عىل آخر السورة، ويقطع عىل ذلك، ثم يبتدئ بالتسميةَأن يقف َّ َ َ ً موصولة ُّ
 .)٢ ()ُّل السورة األخرىَّبأو

 :ٍوقوله يف مفردة نافع
ً عىل أواخر السور، ثـم تبتـدئ بالتـسمية موصـولة بأوائـل َأن تقطع: واالختيار( َّ َ َّ ُّ

ُّالسور، وال تقطع عىل التسمية البتة؛ إال إذا مل توصل بأواخر السور َُّّ َّ ُ() ٣(. 
ِّاختيار السخاويُوهو  ، )٧(ِّوابن اجلـزري،  )٦(ِّ واجلعربي،)٥(ِّشامة املقديس،وأيب )٤(ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢١٣-١/٢١٢(النرش) ١(

)١/٤٠٤) (٢.( 

 ).٩٠ص) (٣(

 ).١/٢١٢(فتح الوصيد: انظر) ٤(

 ).٦٩ص(إبراز املعاين:  انظر)٥(

 ).١/٣٨٢(كنز املعاين: انظر) ٦(

 ).١/٢٠٩(النرش: انظر) ٧(



 

 

 ٢١٢ 

 .همُوغري
 :ُّ مانصهِّري للمنتوُّجاء يف رشح الدرر

ُا القطع عىل آخر السورة، ووصلَّوأم (  ْ ُّ البسملة بأول األخرى؛ فألن السورة قـد ُ َّْ َّ
ِ لالستفتاحُانقضت، والبسملة ِه أتـم لالسـتفتاحَّ هبا؛ ألنـْصلتُرى، فوْ باألخْ ذا َ، وهـُّ

َّالوجه املختار عند األئم ُ  .)١ ()ةُ
ِوصلها باملاضية وباآلتية عىل األص:الثاين ٍل من جواز وصل القرآن بعضه ببعضُ ْ ِ. 

َ وصلها باملاضية، وقطعها عن اآلتية، وهذا الوجه غري جائز؛ ألن البسملة :الثالث َّ ٍ ُ ُ ِ ِ ُ
ِألوائل السور ال ألواخرها، وقد نص الداين عىل امتناع هذا الوجه  يف غري موضع، من  َّ َّ ُّ

ُذلك قوله  : َّ يف التيسريَ
ٍاخر السور غري جائزوالقطع عليها إذا وصلت بآو( َ ُّ() ٢(. 

ُّ اإلمام الشاطبي و أشار إليه  :بقولهُ
ٍومهام تصلها مع أواخر سورة      ُ ْ ُ     فال تقفن الدهر فيها فتثقال  ِْ َّ َّ)٣(. 

ِقطعها عن املاضية و: الرابع ٌّعن اآلتية؛ ألن كال منهام وقف تامُ ٌ  هـذا َجِّرُ، وقـد خـَّ
 :ٍ يف مفردة نافعِّالوجه من قول اإلمام الداين

ِ تبتـدئ بالتـسميةَّ، ثـمِورُّ عىل أواخـر الـسَأن تقطعُواالختيار( َّ ِ موصـولة بأوائـلَ ً 
َالسور،وال تقطع َّ عىل التسمية البتُّ   املـالقي قـال. )٤( )ُّ الـسورِ إذا مل توصل بأواخرَّة؛ إالَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/١٢٧(رشح الدرر للمنتوري)١(

 ).١٢٥ص) (٢(

 ).١٠٧:بيت رقم: (متن الشاطبية) ٣(

 ).٩٠ص ) (٤(



 

 

 ٢١٣ 

 : ُّاملالقي
َ يعطي جوازُوهذا القول( .                                                                                                                                                                )١()ِلنيَّ كالوجهني األوِابعَّ الرِ الوجهُ

 :ِّ ابن اجلزريُ قال اإلمام
َ هذه األوجه ونحوَّإن ( ِها الواردة عىل سبيل التخيريَ َّ  ِ جوازُا معرفةِ هبُام املقصودَّ إن؛َ

ُ وجـه قـِّ، فبـأيِر اخللفْكِ ال عىل وجه ذ،ِ منها عىل وجه اإلباحةٍّالقراءة بكل نهـا ِ مَئِرٍ
ٍوضع واحدَ بينها يف مِ إىل اجلمعَ، وال احتياجَجاز  َ حالـةِ األوجـهُ اسـتيعابَدِصُ إذا ق؛ٍ
 ،ِومَّ وبـالر،كونُّ بالـسِرى ذلك من الوقـفْ ما جرى جمُوكذلك سبيل. ِ واإلفرادِاجلمع

 .)٢() ...ِواإلشامم
 :)ور القرآنُ سِ يف أجزاءِحكم البسملة(:   القسم الرابع

 :- هنا-ِ باألجزاءُاملراد
ٍما كان بعد أول السورة ولو بكلمة( ُّ َّ َ فيدخل يف ذلك؛)٣()ْ ُ األجـزاء، واألحـزاب، ُ ُ

 .)٤(ورةُّ السِ ابتداءَوها منزلةُلأنزَ، فُواألعشار
ِل اإلمام الداين  يف بيان حكم البسملة يف األجزاءقا ِ ِ ُّ: 
ِفأما االبتداء برؤوس األجزاء( ِّ يف بعض السور؛ فأصحابنا خيـريون القـارئ التي ُ ُُّ

 .)٥ ()ِبني التسمية، وتركها يف مذهب اجلميع
 : بقولهُّاإلمام الشاطبي ِإىل حكمها  -ً أيضا– وأشار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٦٧ص (رشح التيسري ) ١(
 ).٢١٢-١/٢١١(النرش) ٢(
 ).١/٢٩٣(رشح النويري عىل طيبة النرش) ٣(
 ).٢١ص(، ورساج القارئ )٣٥٢ص(املفيد رشح القصيد : انظر) ٤(
 ).١٢٥ص(التيسري) ٥(



 

 

 ٢١٤ 

َّ          ويف األجزاء خري من تال.....................  ْ)١(. 
 :ِ الفريدةقال الفايس يف الآللئ

َأن التالني خريوا أصحاهب: يعني( َّ َّ  ِ املـذكورةِزاءْ يف األجـِ بالبسملةِم بني االستفتاحَّ
ِللتيمن  َ جربيلِور من نزولُّ السِ يف أوائلَ يف ذلك ما وردْدِرَ مل يْ؛ إذِك، وبني تركهُّ والتربَّ
u٢ ()َبذلكملسو هيلع هللا ىلص ر النبي ْمَ، وأ(. 

ِح اإلمام الداين يف اجلامع عن اختياره َّرصقد و ُ هذه  املسألة، حيث قاليفُّ ِ: 
ُري تسمية ابتـدأتوبغ(  علـيهم يف ُيوخي الـذين قـرأتُ عـىل شـِ رؤوس األجـزاءٍ
 .)٣ ()ِسميةَّ من التُ، وال أمنعُ أختارالذيوهو ِّ الكل، ِمذهب
ُ البـسملة مجهـورِىل اختيـارَ، وعـِه مجهور املغاربة، وأهل األنـدلسالذي عليُوهو ِْ 
 .)٤ (َنيِّالعراقي

ُوتوسط بعض ِ؛ فاختار التفصيل يف املسألة بني الفريقنيِ أهل األداءَّ َّ  : 
ِكام جاء يف قول  :ِم ابن الباذش اإلماَ

ُ ملـن فـصل بـني الـسور، وتركِ يف أوائـل األجـزاءُسميةَّالت :واختياري( ُّ هـا ملـن مل َ
 .)٥()ْيفصل

ُالتعريج عىل (ِهذا القسم؛ومن لوازم   :)ورة براءةُ سِ االبتداء بأواسطِحكمَّ
 : يف النَّرشِّ ابن اجلزريِ قول اإلمامِلةُر يف املسأ ما يذكُوأنفس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٠٦ :بيت رقم(: متن الشاطبية) ١(

)١/١٦١) (٢.( 

)١/٤٠٦) (٣.( 

 ).١/٢٠٨(النرش: انظر) ٤(

 ).١/١٦٣(اإلقناع) ٥(



 

 

 ٢١٥ 

َ من تعرض للنص عليها، ومل أرَّ قلَط براءةَ باآلي وسُاالبتداء( ٍيها نـصا ألحـد ِ فِّ  
َمن املتقدمني ِ، وظاهر إطالقِّ ِ كثري من أهل األداءُ  .َّ التخيري فيهاٍ

َ فيها نص أبواحلسِ البسملةِ وعىل جواز اء؛ حيـث َّقرن السخاوي يف كتابه مجال الَّ
َه جيــوز بغــري خــالف أن يقــولَّ أال تــرى أنــ":قــال ٍ :) $# " !)( ² ±

¹  ̧¶ µ ´ ³(ىل ِإَ، و"ِن اآليِرهــا مــِويف نظائ
َّ نقـال فمـسلَإن كـان": ِخاويَّا عىل الـس  رادَ اجلعربي، فقالَ أبوإسحاقَها جنحِنعَم ٌم، ً

ُوإال فر َه تقريع عىل غَّ أنِ عليهَّدَّ  . " لتعليلهٌ وتصادم،ٍري أصلٌ
 ِ يف أوساطِىل ترك البسملةِ إَ من ذهبَِّنإ: َ أن يقالَوابَّالص ُتملُا حيُ وكالمه:قلت
 َها فيها عندِ يف تركَ، وكذا ال إشكالَ يف وسط براءةُ يف تركها عندهَإشكال  ال؛َغري براءة
َّ تبـع ألوِورةُّط الـسَسـَهم يف وَ عندُ إذ البسملة؛ِفضيلَّ إىل التَمن ذهب  ُال جتـوزَهلـا، وٌ
 .هاَ فكذلك وسط؛هلاَّ أوُالبسملة

َ وأما من ذهب ِ، فإن اعترب بقاء أثر-ًمطلقا – ِ يف األجزاءِ إىل البسملةَّ َ  العلـة التـي َ
ُمن أجلها حذفت البسملة َيف كالـشاطبي، ومـن سـلكَّ نزوهلا بالـسَيِهَ و،هلاَّن أوِ مْ ِّ 

 َّ، وضمن)١() ٍ بال نظرَ بسمل؛ًةَّا، أو مل يرها علهِ بقاء أثرْ مل يبسمل، وإن مل يعترب؛ُمسلكه
 : بقولهَ هذا احلكمِّطيبته

ْووسطا خري................       ................ ِّ ً َ ْا حيَيهِفَ وَ  )٢(ْتملَ
ُ مذهب اإلمام َّأماو ْ هذه املسألة؛ فلم أقـف يفِّالداينُ ٍّ عـيل نـص -ِّ يف حـد بحثـي-ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٣٧٧(، واجلعربي يف كنز املعاين )١/٥٨٢(كالم السخاوي يف مجال القراء: ، وانظر)١/٢٠٩) (١(

 ).١/٢٩٦(رشح النويري: ، وانظر)١١٠:بيت رقم) (٢(



 

 

 ٢١٦ 

ْويمكن أن يقالرصيٍح له فيها،  ُ : 
ُو اختيـاره يف ُ كـام هـ– ِ بالبـسملةِ اإلتيـانِدمَريها يف عـَ كغَط براءةَري وسُ جيَّإنه

ٍعدم نصه عىل حكمِّ؛ يقويه -ُّأواسط السور  .ِّ خاص فيهاِّ
 

 



 

 

 ٢١٧ 


 : اختياراتُوفيها أربع

ًإشامم الصاد زايا من لفظ-١ َّ ِّ املعرف، واملنكر-) 8(ُ ُ للدوري عن س-َّ  .ليمِّ
ِن سبع روايات عنه، أباهنا يف قوله مَ محزةَ قراءةِجامعهُّ الداين يف ُ اإلمامَ أسند ٍُ: 

َوأفردت قراءة محزة( َ َّ برواية سليم بن عيسى من طريق خلف بن هـشام، وخـالد ُّ َ ٍٍ ِ ُ ِ
ِّ، وأيب عمر الدوري، ورجاء بن عيسى عن أصحابه، وإبراهيم بن زريب، وعيل ٍبن خالد َِّ َِ ِ

ِّبن كيسة، وابن سعدان، وابن جبري، وأيب هشام الرفاعي ٍ ٍ ُ َ َ() ١(. 

ٍ ويتفرع عن كل رواية ِّ ُ ٍ عدة طرق منهاُّ َّ. 
َ الدوري عن سليم عن محزةُروايةَّفأما  ٍ ُ ِو حمل البحثُ وه- ِّ َ فهي-ُّ ِ ٍربعة طـرق َ من أَ ِ

 :َيِ ه،ُعنه
َّطريق أيب الزعراء عبد الر-١ ِ َّ ِّ بن عبدوس البغداديِمحنُ ٍ. 
ِّطريق أيب جعفر أمحد بن فرح البغدادي-٢ ٍ َ َ ُ. 
ِّطريق أيب بكر حممد بن أمحد الربمكي البغدادي-٣ ِّ ْ ُ َّ ٍ ُ. 
ِطريق أيب الفضل-٤ َّ جعفر بن حممد النصيبي، الشهري بابن احلمـَّاميُ ِّ ٍ ُ) ٢(. 
ٌرواية الدوري عن سليم عن محزة رواية مشهورة عند و ٌَ ٍ ُُ ْوقـد جـاءت  ِّ املتقـدمني،ِّ
ِ يف بعض  الكتب األصول،  ًمسندة ُ ِمن أسندها من أئمة الفن األسالفِفمِ ِّ ِّ ْ ََّ:  

ٍاإلمام أبوبكر َ بن جماهد من طُ ُريق ابن عبدوس عنـهٍ ٍ َ َاإلمـام أبـوعيل احلـسَ و،)٣(ِ  ِنٍّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١/٨٩) (١.( 

 ).٣٧٧-١/٣٧٦(املصدر السابق: انظر) ٢(

 ).٧٠ص(السبعة : انظر) ٣(



 

 

 ٢١٨ 

 : ريقيَمن ط) هـ٤٣٨ت(ُّالبغدادي
ِّأمحد بن فرح، والسـراوييل،  َّ ٍ ِّ واألخـري لـيس ضـمن طـرق جـامع الـداين-َ ُُ ِ-)١( ،
ٍواإلمام أبواحلسن عيل بن فارس ُّ ٍابن عبدوس، وابن فرح: َمن طريقي) هـ٤٥٢ت( َ ٍٍ)٢( ، 

َأبوالقاسم اهلذيل من طريق ابن عبدوس عنه، ومن ثالث طرق عـن ابـن ُواإلمام  ٍ ٍ ُّ
ُفرح عنه َّ، ومن طريق ابن العالٍ ُ، واإلمام )٣(-رق اجلامعُ واألخري ليس من ط-، ُ عنهِفَ

َّوعبداهللا سبط اخلياطأب ِابن العالف، وابن فرح، وغريهم من األثبات: ريقيَ من طْ ٍ َّ َ. 
ُ الدوري عن سَ  رواية)٥(ِ، ومفردة محزة)٤(يسريَّيف الت ُّ الداينسندُيومل  َّ عنه، وإنـام ٍليمِّ ُ
ُن روايتي خلف، وخالد عن سليم عنهِ مَأسندها ٍ ٍ. 
ُ ضمن طِّ ابن اجلزريُها اإلمامْسندُي مل -َ كذلك- و  .)٦( ِ نرشهِرقِ

ُ الدوري عن سُفرواية  :وعليه  ِ منقطعة السند يف القراءةَ عن محزةٍليمِّ َّ ِتصال واالُ ِّ. 
ُاختلف النقلةقد و ٍ عن الدوري عن سليم يف حكمَّ ُ   :ِثالثة مذاهبعىل  )8(ِّ
ُاإلشامم املطلق-١ َ حيث وقـع-َّاملعرف واملنكر)8( يف لفظُ ِمـن طريـق -َ َ: 
ِّن حممد النصيبي جعفر ب ُ، وهو نقل ابن جماهد عن ابن عبدوس عنه)ِّابن احلاممي(ٍ ٍ ٍ ُ. 
ٍ ابـن عبـدوس، وابـن :َ من طريقي- فقط-فَّاملعر)8(ُ اإلشامم يف لفظ-٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/١٦٥(الروضة يف القراءات اإلحدى عرشة : انظر) ١(

 ).٤٣-٤٢ص( قراءات األئمة العرشةالتبرصة يف: انظر) ٢(

 ).٢٨٤-٢٨٣ص(الكامل يف القراءات اخلمسني :انظر) ٣(

 ).١٢٠ -١١٩ص : (انظره) ٤(

 ).٣٠-٢٨ص: (انظره) ٥(

 ).١٣٤-١٢٧:  (انظره) ٦(



 

 

 ٢١٩ 

 .ٍفرح عنه
َ ترك اإلشامم من طريق-٣ َابن العالف عنه، وطريقه ليس من طرق اجلامع: ُ َ َّ. 
ِوقد أوضح الداين هذا االختالف عن الدوري بقوله يف اجلامع  ِ ِِّ ُّ ُّ: 

ِوقرأ محزة يف رواية خلف، وابن سعدان، وأيب هشام، وابن جبري، وابن( ٍ ُ ٍ َ ٍ  كيسة من ُ
ُرواية داود عنه عن سليم ٌبإشامم الصاد الزاي فيام فيه ألـف والم، وفـيام ليـسا فيـه : َ ِّ ََّّ ْ- 

َواختلف عن أيب عمر يف ذلك، -ُحيث وقع ِ ُ:  
ٍ كرواية خلـف وأصـحابه، وروى ابـن فـرح، وابـن -ُعنه –ِّفروى ابن احلـاممي  ُ ِ ٍ

ٌلـف والمي فيام فيـه أَّ بإشامم الصاد الزا- ُعنه –ٍعبدوس ُوكـذلك حكـاه ، -َغـري ال-ٌ
 .ُ، وكذلك روى رجاء عن أصحابه عن محزةًمنصوصا َأبوعمر يف كتابه

ٍوحدثنا الفاريس عن أيب طاهر عن قراءته عىل ابن جماهد عن ابن عبدوس عن أيب  ْ ٍ ِ ٍ ُّ َّ
َعمر كرواية خلف سواء، وكذلك قال ٌ ٍَ ٍ حممد بن عيل عن ابن جماهد عن أصحابه عن لنا ِ ٍّ َّ

ٍسليم ِّأن محزة كان يشم الصاد الساكنة، واملتحركة يف :ُ َّ َُّّ ُِ فيلفظ );(َو ،)8(: َّ
َّهبا بني الصاد والزاي، وال يضبطها الكتاب، وهذه حكاية خلف عن سليم، وما نـص  َ ٍَّ ٍُ َّ ِ ْ

ْاملعروف -، وروى احلسن بن عيلُوبه نأخذِعنه أبوعمر يف كتابه، و به قرأت يف روايته، 
َّ عــن أيب عمــر أداء يف الــس-فَّبــابن العــال ً ً،واملتحركة بالــصاد خالــصة يف مجيــع ِاكنةَ َّ

 . )١()ِالقرآن
 : ُّالداين  واختار

ٍاألخذ بطريق ابن احلاممي عن الدوري، وبام قرأ به ابن جماهد عـىل ابـن عبـدوس  َْ ُ ٍِّ ِّ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١/٤١١)(١.( 



 

 

 ٢٢٠ 

  .َّاملعرف واملنكر) 8(ِ املطلق يف لفظِمن اإلشامم
ِّويظهرمن قول الداين   :ِاختياره عىلُاعتامده يف ُ

ِّموافقة ما نص عليه الدوري يف كتابه،-١ َوكتاب أيب عمر الـدور َّ ِي يف القـراءات ُ ِّ
ِّ، ولعله املراد  يف قول اإلمام الذهبييف حكم املفقود ُ  :َّيف معرفة القراء َّ

َّأول من مجع القراءات وألفها(  َُ َّ() ١(. 
 .)٢( املطبوع منهِيف اجلزء )8( كلمةفلم ترد فيهملسو هيلع هللا ىلصَّأما كتابه قراءة النبي

ًاألخذ بالوجه األقوى رواية -٢ ِ ِمتثل ذلك يف عرض ابنو، ِ َ ِ َ ِّإمـام الفـن -ٍ جماهدَّ ِ-
َّ عىل ابن عبدوس أكثر من مرَالقراءة ِة، فهو أعلم بمذهبهٍ  ِقول َّ يف كتاب السبعة، قد جاءٍُ

 : ٍابن جماهد
ٍوما كان من قراءة محزة بن حبيب ( َ ٍ عـىل ابـن عبـدوس، ٍغري مـرةُ قرأت هبا فإين: َ

ٍوأخربين أنه قرأ عىل أيب عمر حفص بن عمر، وأخربه أبوعمر أنه قـرأ عـىل سـليم بـن  ُ َ َ ََّ َّ
َعيسى، وأخربه سليم أنه قرأ عىل محزة ٌ()٣(. 

ِمعظم املادة العلمية لكتاب السبعةَكتابه اجلامع ُّالداين َّوقد ضمن  َّ َ ُِ َّ ِ، سواء يف روايةْ ٌ 
ِ القراء ومناقِتراجمِقراءة ووجوهها، أوال  .ِنيدهمبهم، وأساَّ

َّمل يعرض الداين القراءات بمضم و ِ ُّ ِ ُاب السبعة تالوة، وإنام أسندها كتنْ َّ ً ً رواية عن َّ
ٍ حممد بن أمحد بن عيل عن ابن جماهدِشيخه ٍّ َ َهي، وَّ  .)٤(ِّ يف غاية العلوِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/١١٢(غاية النهاية: ،وانظر)١/١٩١() ١ (
 .محد املعرصوايأ.  للدوري، حتقيق دrكتاب جزء فيه قراءة النبي: انظر)٢ (
 ).٧٠ص) (٣(

 ).٥٤ص(مقدمة حتقيق جامع البيان: انظر) ٤(



 

 

 ٢٢١ 

ِ وكثريا ما تأسى الداين بمذهب ابن جم ُّ َ كـام سـيأيت يف ثنايـا -َ، واعتـضد بـه،ٍاهـدًَّ
 .-البحث

 

ِواختار مجع كبري من علامء القراءات ٌ ٌ ِ الصادَ وجه واللغةَ قـول ام يف  ك)8( يفَّ
 ):هـ٣١٦ت(ِّحويِّاإلمام ابن الرساج النَّ

ٍ الصاد؛ للخفة واحلسن يف السمع، وهـو غـري ملـبس-عندي  –ُواالختيار( ُ َّ َ َّ()١( ،
 : ِ يف الكشفٍّوقول اإلمام مكي

َّاالختيار القراءة بالص( ِاد؛ اتباعا خلط املصحف، وإلمجاعُ ِّ َ القراء عليه، وملا ذكرنـً ا ِّ
ِمن مشاهبة الصاد بالطاء يف اإلطباق، وبعد السني من الطاء يف اهلمس َّ ِ والتسفل،ِّ ْ الذين ُّ

 :ِّ املهدوي، وقول اإلمام)٢ ()فيهام
ُوالقراءة بالصاد أحسن من املض( َّارعة بالزايَّ َ() ٣(. 

ُواملسند املقروء به يف   :كاآليت)  ;(و) 8(ُ
 حيـث -َّاملعـرف واملنكـر) 8(ِكلمـةني يف ِّ بالسَ عن يعقوبٌرويسٌ قنبل، و

َ، وخلف عن محزة-َوقع ً بالصاد مشمة صوت الزاي فيهامٌ ٌ، و خالد باإلشامم -ً مطلقا-َّ
 .)٤(ِ يف مجيع القرآنِاد اخلالصةَّون بالص، والباق-ً خاصة–ل من الفاحتة َّيف املوضع األو
ِ طريق النرشُويزيد من   :-َ عىل ماسبق-َّ

ُوجه ثان لقنبل وه ٍ ٍ ُ الصاد، وخلالد أربعة مذاهب:وٌ ٍ  : ، هيَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٥٠(لفاريسلاحلجة ) ١(

)١/٣٥) (٢.( 

 ).١/١٧(رشح اهلداية ) ٣(

 ).١٥ص(، البدور الزاهرة)٢٣ص(، غيث النفع )١٢٦ص (التيسري: انظر) ٤(



 

 

 ٢٢٢ 

َّ اإلشامم يف األول من الفاحتة -١  .-فقط –ُ
ِ اإلشامم يف موضعي الفاحتة -٢  .-فقط -ُ
َّاإلشامم يف املعرف بالالم -٣ َّ  . -ًخاصة-ُ
ِ عدم اإلشامم-٤  .)١ (ِ يف اجلميعُ

 

ِ صلة ميم اجلمع لنافع من رواية-٢ َإسامعيل، واملسيبي، وقالون ُ ِّ َ. 
ٌرواة اإلمام نافع الذين أخذوا القراءة عنه مشافهة، وأدوها للنَّاس حكاية أربعـة،  ً ًَّ ٍ ُ

 :هم
َ إسامعيل بن جعف-١  .ُّر األنصاريُ
َّإسحاق بن حممد املسيبي-٢ ٍ ُ. 
ُّعيسى بن مينَا املدين-٣ ِ  ).قالون(ِ
ُّعثامن بن سعيد املرصي-٤ ٍ  . )ورش(ُ

ِ الروايات مهذه )٣(عريفَّالتو ،)٢(ِ يف اجلامعُّوقد أسند اإلمام الداين ٍن عدة طـرقِّ َّ ،
ِعىل إسناد قراءة نافع منِيسريَّالت يف َاقتصـرو ِ ٍ قالون من طريـق أيب نـشيط عنـهروايتي ٍِ َ ،
 .)٤( ِزرق عنهٍورش من طريق األو

ٍرواة نافع َ مذاهبِيف اجلامعُّالداين  َوأوضح  ِيف ذكرَ، وأسهب ِ ميم اجلمعِمْ يف حكِ
ُّخالفيات الطرق، و َعن شيوخه، ولب ماجاء يف ذلك قوله ِسانيدهَأ، وِ يف املسألةِاآلثارَّ ُّ ُ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٠٨-١/٣٠٦ (، رشح النويري)١/٢٣٣(، إحتاف فضالء البرش)٢١٤-١/٢١٣(النرش: انظر) ١(

 ).٧٩-١/٧٧: (انظره)٢(

 ).٢٥ -٢٤ص: (انظره) ٣(

 ).١١٢-١١١ص : (انظره) ٤(



 

 

 ٢٢٣ 

َإلسامعيل، واملسيبي، وقالون:  أي-ِالثةَّ للث- أنا–ُوقرأت ( ِّ ُطـرقهم  مـن مجيـع -َ
ِّعىل أيب الفتح عن قراءته عىل عبد الباقي عن أصحابه بضم ِ ٍ امليم، ووصلها بواو، وعـن ِ

َقراءته عىل عبد اهللا بن احلس : ِوباإلسـكان،  ٍٍْني عن أصحابه بإسكان امليم من غري صـلةِ
ُقرأت عىل أيب احلسن بن غلبون عن قراءته يف رواية أيب نشيط عن قالون، وقرأت عـىل  َُ ٍَ ِ َ

ِّ الفتح يف رواية اجلامل عىل احللواين عن قالون بضم امليمأيب ََّ  -حكـىٍ، ووصلها بواو، وِّ
ُ وقرأت عىل أيب ،امِ أصحاهبْد الباقي عنْ، وعبعبد اهللاِ: ِ عن قراءته عىل شيخيهَ ذلك–يل

ْ عن قراءته يف رواية أيب عون عن احللواين بضم امليم يف مجيع القرآنِنَاحلس ِّ ِّ ٍ ِ() ١(. 
ِفهم من قوله وي  :ِيف اجلامعُ

ِإطالق اخلالف  ِ عنهم يف صلة ميم اجلمعُ ِ َذكر ، وكذلك ِ َ َّلقالون يف التيسريَ َ)٢(.  
َّ أما يف كتايب التعريف، و ِّ فقد رصح باختيار الصلة هلم؛ِاملفردةَّ َّ.  

 :ٍيف مفردة اإلمام نافع حيث قال 
ِ ضـم مـيم اجلمـعِّخيريون يف: ُّوكان إسامعيل، واملسيبي، وقالون(  ْ، وإسـكاهنا يف ِّ

ِّمجيع القرآن، وخريت  ُْ ِ عند قراءيت هلم؛ فاخرتت الضم، وال أمنع من اإلسكان- أنا–َ ُ َّ ؛ ُ
ِألن ابن جماهد كان يأخذ به يف مذهب ٍ ً، وذكر يف التعريف نحوا منه)٣( )همَّ َّ) ٤(. 

ِواملفردات متأخرة يف زمن التأليف عن ِّ َّكاجلـامع ، والت  غريهـاُ ُ، وتقـدم بيـان يـسريِ َّ
 .)٥ (ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف) ٤١٩-٤١٥) (١(

 ).١٢٦ص (: انظره) ٢(

 ).٣٠ص: (انظر) ٣(

 ).٤٤ص :  (انظره) ٤(

 ).١١٨ص (البحث : انظر) ٥(



 

 

 ٢٢٤ 

ِّومعتمد الداين  يف اختياره ُ : 
ًاألخذ بالوجه األقوى رواية   :َّومتثل ذلك يف، ُِ

ِ ابن جماهد يف أخذهِمتابعة-١  . هلمِلةِّ وجه الصٍ
ِووجه الصلة ليس ِّ َّ مذكورا يف كتاب السبعة، فقد قالُ  :ِ فيهٍ جماهدُ ابنً

ٍواختلفوا عن نافع يف امليم( ُ مجـاز، وقـالونُ بـن جعفـر، وابـنُ إسـامعيلَفقـال: ٍ ٍ ،
ٌاهلاء مكسورة، وامليم مرفوعة: ُّواملسيبي َ أو منجزمة، أنت،ٌ ٌ فيها خمـريٌ  بـن ُ، وقـال أمحـدَّ

َكان نافع ال ي: قالون عن أبيه َّ رفع امليم؛ فهذا يدل عىل أنُعيبٌ ، ِ قراءته كانت باإلسكانَّ
  :هوعلي، )١()والذي قرأت به اإلسكان

ٍ عليه ابن جماهد َّنصقد ا أن يكون َِّمإ  ككتـاب -َّيف غري السبعة مـن كتبـه املفقـودةِ
ٍالقراءات الكبري، أو قراءة نافع ِاختار الصلة مع نصه عىل غريهَ، أو أن يكون -)٢(ِ ِ ِّ ِّ َ. 

ِ لوجه الصلة عن شيخه أيب الفتحِإسناده-٢ ِّ. 
ِّوالداين يصدر ِ أوجه قراءته-ِ يف الغالب-ُّ ؛ ِريهَغـِمـن  َ عىل شيخه أيب الفتح أكثرَ

  :ِّ عند ذكر طريق احللواين عن قالونِقوله يف املفردات  ذلكَّدل عىل
 أين َغـري، وعىل غـريه؛ -ناِشيخ- عىل أيب احلسن -هَّ كل-وقد قرأت هبا القرآن(

ُعىل رواية أيب الفتح أعتمد، و هبا آخذ  : يف كتاب اإلدغام الكبريُ، وقوله)٣ ()ُ
ِان شيخنا أبو الفتحوك( اس لـه، وأعـرفهم بجليـه -ُ رمحه اهللا تعاىل-ُ ِّ من أضبط النـَّ ِْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧٧ص ) (١(

 ).٣/٩٠(الوايف بالوفيات : انظر) ٢(

 ).١٣١ص) (٣(



 

 

 ٢٢٥ 

ِّوخفيه، ومطرده وشاذه َِّ ِّ (..)١(. 
 

 ِنَ عن أيب احلسِعن شيخه أيب الفتحَرواية قالون َّ يف كتاب التيسري ُّ الداينَ أسندوقد
ِعبد الباقي بن احلسن، وقدمه عىل أسانيده َّ َّءة الداين من هذا السند بصلة ، وقرا)٢(َ األخرَ ِّ ُ

 ..ِميم اجلمع

ٌّوذهب اإلمام مكي إىل كون اخلالف لقالون ِ يف ميم اجلمعَ ُ مرتبا، فاإلسـكان أليب ِ ً َّ
ٌنشيط، والـصلة للحلـواين، وعنـد األصـلني مفـرع عـىل األول ِِّّ ُ ُ؛ دل عليـه قولـه يف )٣(ٍ ِ َّ

 :التبرصة
ٍوخري قالون يف إسكاهنا وصلتها بواو( ُ  -عنه–ٍ وأبونشيط ،ُّ، وكذلك روى احللواينَّ
َ رواية قرأتِّ؛ فال تبايل يف أيَّه خريَّأن ُ، واختيار ابن جماهد اإلسكان، واالختيـارّ بالضمٍ ٍ 

ٍ امليامت كلها للحلواين، وإسكاهنا أليب نشيطُّضم :ِاءَّعند القر ِّ() ٤(.  
 :َبرصة، فقالَّ يف التٍّ عند مكيِدةخيري الوارَّ عىل عبارة التُّاملالقيُاإلمام َّوقد علق 

ِّفعبارة التخيري يراعى فيها أصل الر ( ُ ُ َّ ُ االخـتالف يُ، وعبـارةَ عن قالونِوايةُ ى َراعـِ
َ خصوا اإلسكانُ من حيثِاءَّ القرُفيها اختيار ِيب نشيط، وخصوا الضم بطريـقَ أِريقَ بطُّ َّ ُّ ٍ 
 .)٥()َ عن قالونِ خمتلفتانِ؛ فكأهنام روايتانِّاحللواين

 

ِأطلق اإلمام الشاطبي اخلالف لقالون يف ميم اجلمع؛ تبعا ألصله،و ً َ َ  : فقالَُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧٤ص) (١(

 ).١١١ص:  ( انظره)٢(

 ).١/٤٠٣(كنز املعاين :انظر) ٣(

 ).٦٢ص ) (٤(

 ).١٧٠ص ( رشح التيسري) ٥(



 

 

 

 .)١()ٌوقالون بتخيريه جال           (  ................                            
َّاقترص ابن بري يف الدرر اللِسكان ِعىل وجه اإلو ُّ ٍّ  :، حيث قال فيهاِوامعُ

ُ   وكلها سكنها قالون              مامل يكن من بعدها سكون        ُُ ََّ ِ ِ ْ ُّ 
ِري يف رشحه املنتوُ العالمةقال ُّ: 

ُ؛ ألنه املشهورِ اإلسكانِ عىل ذكرَرصولكنَّه اقت( ُ نشيط عنهِيبَ يف رواية أِ بهُ املعمولَّ ٍ (
 :   قالَّثم

ٍقرأت لقالون من رواية أيب نشيط عـىل شـيخنا : هاِّوضم، ِ ميم اجلميعِوبإسكان ( َ
ِ وكان يذهب إىل اإلسكانtاألستاذ أيب عبد اهللا القيجاطي  ىل َ عـُه، وبه قـرأتُ وخيتارُ

 .)٢()ُه آخذوب، ِغريه
َوقد اختلف متأخرو أهل األداء يف أي الوجهني مقدم لقالون ٌ َّ ِِّ ِّ ِ َ: 

ُّ إليه الشيخ عبد الفتاح البالوي َ أشارهذا ماو َ ِمن علـامء القـراءات األتــراك( ِ يف  ِْ
ِّالقرن الثاين عرش اهلجري َّ  :ِ بقولهِ يف كتابه زبدة العرفان)ْ

َ الصلة عىل عُمَّقدُ أنه يْفاعلم( َ إسالمبول،وبالعِريقَها يف طِدمِّ  .)٣()َرصِ يف مِسْكَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٦٨ص(املفيد يف رشح القصيد : ، وانظر)١١١: بيت رقم: (متن الشاطبية) ١(

 .بترصف) ١٣٦ -١/١٣٣) (٢(

ضاح زبـدة العرفـان يف عمـدة اخلـالن يف إيـ- شيخ البالوي-،  أوضح العالمة حممد أمني أفندي)٢٥ص (( () ٣(
أن صـهر : وسبب تسمية األول بطريق إسالمبول بني األئمة النقاد والفحول(: املراد بطريق إسالمبول بقوله

وأخـص تالميـذه املتفـق عـىل فـضله عنـد كـل ناقـل وراوي )هـ٩٦٦ت( نارص الدين الطبـالوي: الشيخ
خلالفة العلية قاصدا لنرش الفيوضـات اجلليـة األستاذ املحقق املقري أمحد املسريي املرصي؛ ملا رحل إىل دار ا

بالتامس الصدر الشهيد النبيل املعروف بمحمد باشا الطويل، وتوطن باملدينة املنسوبة إىل جنـاب أيب أيـوب 
ًاألنصاري عليه رضوان الباري، وصار إماما باجلامع املنسوب إىل السيد املـشار إليـه ، تـصدر لنـشـر علـم 

بأتم التوقري، وأقرأهم عيل طريق كتاب التيسري، وعىل طريق الـدرة والطيبـة والنـرش  القراءة ملن الزم جملسه 
= 

٢٢٦ 



 

 

 ٢٢٧ 

 

َ بن مصطفى النُُّدَّ حممُيخَّ الشَقالو ن علـامء ِمـ( -ِّ بـابن الكتـاينُاملعـروف- ُّعيمـيُ
 : )ِّ، ومن اآلخذين بمنهج املرصيني يف اإلقراءَاين عشـرَّ األتراك يف القرن الثِالقراءات

ٌلكن اإلسكان لغة فاشية، وي(...  ٌ ُ قدمناهُ؛ ولذا نحنًسم حتقيقاَّوافق الرَّ َّ() ١(. 
 :)هـ١٣٤٩ت (ُّيـوقال العالمة املارغن 
ُوالذي جرى به عم( ِلنا بالوجهني لقالون مع تقـديم  اإلسـكان يف األداء؛ لكونـه َ ِ َ

  .)٢()ُاألشهر عنه
 :ُوجممع القول يف املسألة

ِ أن كال الوجهني َ ِ مـن طريقيـهَالون عـن قـٌ صحيحَّ ِان َكْ اإلسـِهْ وجـِ؛ مـع تقـديمَ
ِلشهرته، وكثرة  .)٣ (ِلتهَقَ نِ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٍالكبري؛ إىل أن انتقل سنة ست وألف إىل رمحة امللك الغفور، ودفن خارج تربـة الـوزير املـذكور؛ فانتـرشت  =

مبول بـني تلك الطريق منه يف دار امللك وسائر بالد الروم، فمذ تلك األيام اشـتهرت طريقتـه بطـرق إسـال
 أن وسبب تلقيب الطريق الثاين بطرق مرص بني األئمة األخالف يف هذه األزمنة بـال خـالفاألئمة الفهوم، 

اآلخذين املسندين عن إمام الفن ابن اجلزري علم القرآن عىل طريق الشاطبية بالرتتيـل واإلتقـان تفرقـوا يف 
 وبـالد الـيمن وإقلـيم املغـرب والـديار املـصـرية البالد اإلسالمية، وقطن كثري منهم يف احلرمني املحرتمني

والشامية؛ فأقرؤوا مجاعة هبذا الرتتيب املعتاد، ونشـروا علم الوجوهات يف تلك البالد، ثم بعد سنني تصدر 
يف مرص إلقراء كالم الرب الغني الشيخ الكبري شحاذة اليمني، وهو من اآلخذين من الـشيخ نـارص الـدين 

ً املسريي يف درجة اإلسناد مساو؛ فأقرأ مجاعة كثرية عىل هذا الطريق بأتم التحقيـق الطبالوي، وللشيخ أمحد ً ٍ
و التدقيق، فانترش طريقه بني املرصيني واملغاربة، وصارت سريته إىل األقطار ذاهبة، واشتهر ذلـك الطريـق 

 ف يسريبترص)٦-٥ص (العمدة ) بطريق مرص منذ تلك األعوام، وانترش بذلك االسم إىل يوم القيام

 ).أ/٦(متقن الرواية يف علوم القراءة والدراية البن الكتاين لوحة ) ١(

 ).١٧٢ص(التوضيح والبيان : ، وانظر)٢٨ص (النجوم الطوالع) ٢(

 ).١٧٧ص(اختالف وجوه طرق النرش مع بيان املقدم أداء :انظر) ٣(



 

 

 ٢٢٨ 

ُصلة ميم اجلمع لنصري عن الكسائي يف الكلمة ذات األحرف اخلمسة فام دون-٤ ِ ِّ َ ِ ُ. 
َروايتا قتيبة، ونصري عن الكسائي ٍ َ ِأسندمها اإلمام الداين يف جامعه: َ  .ِدون غريه)١(ُّ

ُومها م ٍّلروضة أليب عيلسنتدان يف اُ  ِ، واملـستنري)٣(ِّ للهـذيل ِ، والكامـل)٢(ِّ البغداديَّ
ِأليب العــالء ْ، وغايـة االختـصار )٥(ِّ املبهج لسبط اخليـاط،)٤()هـ٤٩٦ت(ٍوارـِالبن س

 .)٦()هـ٥٦٩ت(ِّهلمذاينا
 .)٧(ِعن كتاب النَّرش ِ خارجتانامَّة؛ ألهنِ ومها منقطعتان يف سند القراء
ِّوقد اختلف عن الكسائي يف   .)٨(ٍ، ونصري َقتيبة:  من روايتيِصلة ميم اجلمعِحكم ُ

 :ِ اجلمع يف حالنيِ صلة ميم-ُعنه –ُفروى قتيبة  
ُ كمذهب ورش، أو أن تكون الكلمةِمهزة القطع عند ْ ِّ آية عىل العدَ التي تليها رأسٍ َ ٍ 
 : I يف نحو قوله ِنااحلالتِهاتان ، وجتتمع ِّالكويف

 . ]٦:البقرة[)! " # $ % & ' ) ( * +,(
ٌوأما نصري فروى   :ٍ اجلمع يف ثالث حاالتِ صلة ميم-ُعنه –َّ

ِ، وعند آواخر اآليِ القطعِعند مهزة َالبد أن يكـون، وعند امليم، وَ  ِ حـروفُعـدد َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٢٣-١/٢٢٢: (انظره) ١(

 ).١٧٠-١/١٦٩: (انظره) ٢(

 ).٣٠٣-٣٠٠ص : (انظره) ٣(

  ).٣٨١-٣٧٩، ٣٧٨-١/٣٧٧: (انظره) ٤(

 ).٦٣-٦٢ص: (انظره) ٥(

 ).١٥٣-١/١٤٤: (انظره) ٦(
 ).١٣٨-١/١٣٤: (انظره) ٧(
، غايـــة االختـــصار )٥٢١-٢/٥٢٠(،الروضــة)٢٤٦ص(، املـــبهج )٤٢٤-١/٤٢١(امع اجلـــ: انظــر) ٨(

)٣٩٥-١/٣٩٢.( 



 

 

 ٢٢٩ 

ُالكلمة مخسة فام د ً ُ يف خط املصحف دَون ذلكِ   .ِفظَّ واللِون األصلِّ
ِقال اإلمام الداين يف  :َذلك بيان ُّ

ِّ باإلسكان، وبالضم، –ً خاصة -ِّ يف اخلاميس ِين أبوالفتحَوقد أقرأ( ؛  أختارَّوالضمِ
ُألنه قياس ًثة سداسية، وما ٌ ما نص عليه نصري يف كتابه؛ فإن كانت امليم يف املواضع الثالَّ ُ

ِ؛ فــال خــالف عنــه يف إســكاهنا بــأي حركــة حتــرك مــا قبلهــا لطــول-َ ذلــك–َفــوق  َّ ٍ ِِّ َ َ 
 : قوله ُ نحوَكلمتها،وذلك

)ut sr(]ــ ــام[)  r qpo(و ، ]٢١:ذارياتال ــ]٤٠:األنع ا َ ، وم
 . )١ ()ُأشبهه

ُيفهمو  ِالسابق ه من قولُ َّ: 
ِ أنه قرأ عىل شيخه أيب الفتح ِ يف ميم اجلمعْ بالوجهنيِّسائيِ عن الكٍصريَ يف رواية نَّ ؛ ِ

ٍإذا يف كلمة من مخسة أحرف،  ِوجه الصلةاختار لنصري هَّوأنٍ ِّ َ. 
 : ِة يف اختيارهَّوالعل 
ِ نص عليه نصري يف كتابهُ قياس ما   ٌ  َ مخسةِ الكلمةُ من صلة ميم اجلمع؛ إذا كان عددَّ

 .َ دونٍأحرف فام
 : يعقوب يفُّضم اهلاء، وكرسها لروٍح عن-٥

         ) ÑÐ(] ١٤٦: األنعام[   ) ¢ ¡(]١٤٨: األعراف[   
ُّاستهل اإلمام الداين ُ ِ مفردة يعقوب بذكرَّ َ َّ من روايـة روح عنـه، ثـمِ أحكام قراءتهَ ٍ  

ِ عقب بذكر املواطن منها؛ِبعد فراغه ًفيها رويس روحاَ التي خالف  َّ ٌ. 
ٍىل ما ليعقوب من حكمُّوقد أشار الداين إ  :  ِهذه املسألة بقولهٍ من رواية روح يف َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٤٢٥(اجلامع ) ١(



 

 

 ٢٣٠ 

ــرأ( ــا -)k  ( و، )º ( و، )Ò  ( و، )¼ ( و، )< ( :َوق  وم
َّ إذا كان قبل اهلاء ياء ساكنة يف ضمري االثنني، وضمري مجع املذكر، واملؤنـث - مثلهَكان َّ َ ٌ ٌ

ِ، فإذا أتى بعد اهلاء واملي- حيث وقع-ِّبضم اهلاء، وإسكان امليم ُاملذكر ألف َم يف ضمري َ
َّوصل ضم  :ِ، نحو قوله-ًمجيعا – اهلاء وامليم ٍ

 )¶ µ( ]٦١: البقرة[ ،  ) - ,(]فإن وقع، ]١٤: يـس َ ٌل اهلاء كرسة؛ ْ قبْ
ٍ، وأسكن امليم مثل نـافع، نحـو قولـهَ اهلاءَكسـر َ :) dc  (و ) À(،وشـبهه ُ ،

 مما سـقطت فيـه ، وشبهه؛)]   ( و ، )¦ § ( و، ) @  (َوكذلك
 .ِمرَ أو لألِ للجزمالياء

¡  ( َو ،]١٤٦: األنعــام [)ÑÐ ( :ِ مــن قولــهِ يف اهلــاء-ُا عنــهَعلينــ - َفِلــُواخت 

 :]١٤٨: األعراف[)¢ 
َفقرأت عىل أيب احلس  َ ْ من أجل الكرسة التي قب؛هاِ بكرسِنُ ِْ ِلها عىل أصلهَ ُ، وقـرأت ْ

َن أجل أن احلرف املكسورِ م؛ِّعىل أيب الفتح بضمها  ِوالوجهان، -ً أيضا–أصله ٌ ياء عىل َّ
ِجيدان ِّ() ١( . 

َ هـاتني الكلمتـني مـع أن القاعـدةِّ ضـم  اهلـاء يفَوجهِّداين  الِ يف استحسانُةَّوالعل َّ ِ  
ْتستلزم كرساهلاء؛ النكسار ما قبلها ِ َ: 
ُ قوة وجه الضم رواية، ويفرسه ُُ ِّ ًِّ ِ َ يف مقدمة مفردة يعقوب هُ قولُ  ِ أسانيدهِ إيرادَعند -ِّ

 :-ٍ رواية روحيف
ِ ختمة كاملة عىل شيخ-ًأيضا – هبا ُوقرأت( ً وسى ُ بن أمحد بن مِنا أيب الفتح فارسً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف) ٤٨-٤٧مفردة يعقوب ص: انظر) ١(



 

 

 ٢٣١ 

ِ، وكان من أضبط أهـل زمانـهِّمران املقرئ احلميصِبن ع هـا مـن ِ، وغريِ هبـذه القـراءةِ
ِ عــرف ذلــك اخلــاص والعــام مــن أهــلِالقــراءات؛ ُّ ٌّ ِ بلــده، وغــريَ َّهم مــن الرحــالني ِ
 . )١()والقادمني

ُوضم اهلاء يف هذين احلرفني انفردة من أيب الفتِح، مل يوافق عليها  ُّْ َ ٌ ِ ِ. 
َ يف النَّرش يف معرض بيان ذلكِّ ابن اجلزريُقال اإلمام ِ ِ : 

ُوانفرد فارس( َ بن أمحدَ َ  ]١٤٦: آية[  يف األنعام )ÑÐ (  يف ِ اهلاءِّ بضمَ عن يعقوبُ
ُذلك غريهِومل يرو ، ]١٤٨: آية[يف األعراف)¡ ¢ (    :ِوعليه، )٢ ()َ

ِ فاملقروء به كرس اهلاء يف هاتني الكلمتني ُ ُ) ٣(. 
ْضم ما سقطت -٦ ٍ الياء جلزمُ منهُّ َّ لرويس؛ إالٍ أمرْ أو،ُ ¸ ( موضـع  يفٍ  ¶( 

 .]١٦:األنفال[
ُّأشار اإلمام الداين يف  ِ مفردة يعقوب إىل هذا احلكم َ َ  :ِبقولهِ

ِكان يضم اهلاء يف مجيع( ، -ْ وقعـتُ حيث-ٌلها كسـرةْ إذا كان قب-ً خاصة–رَّك املذُّ
 َ بـنيَن كـانِ إَ، وكـذلك)À ( و ،)0  (، و)dc b ( :ِنحو قولـه

ُ ياء أِ والكسـرةِاهلاء º   ( و ،)¦ §(:ِ نحـو قولـهِ لألمـرْوَ، أِزمَ للجْسقطتٌ
 .-حيث وقع-َوما كان مثله  ،)«

ِف بكسـر اهلاء فيها، وهـٌ فارس عن قراءاته من ذلك مخسة أحر- يل–واستثنى   َيٍ
ويف  ،]٣:آيـة[  )4 65   ( :رويف احلجـ  ،]١٦:آية[)¶ ¸  (:قوله يف األنفال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٥ص ) (١(

)١/٢١٤) (٢.( 

 ).٧٢ص(، البدور الزاهرة للنشار)٣٦٦-١/٣٦٥(، اإلحتاف)١/٢١٤(، النرش)١٨٧ص(التحبري: انظر) ٣(



 

 

 ٢٣٢ 

 : ٍويف غافر موضعان ، ]٣٢:آية[) , -  (النور
 ُومل يــذكر التـــَّامر  ،]٧:آيــة [)«  ¼  ½    ( ، و ]٩:آيـة [)3 54 (

 ُ ألـفِى بعـد املـيمَ أتـْ؛ فـإن-َري الغـ- ِ الذي يف األنفالَ احلرفَّ؛ إالِمن ذلك يف كتابه
َّ، أو ألف والم؛ ضمٍوصل ٌ  « ¼ (: ، نحو قولـهِلْ يف الوص-ً مجيعا-َ وامليمَ اهلاءٌ
ِ عىل ضم اهلاء مع الياء-َ بعد ذلك-َّ ما ذكرنا، واتفقنا َّ إال؛ مثلهَوما كان ،)½ ِّ ،

ُ فارس، وأخذه-يل –َوكذلك قال  .َّ عيلٌ
ُ التامرُوالذي ذكره(   َ؛ إذا كـانِرةـَّضم اهلـاء مـع الكـس: -ُعنه – ِ أصحابهُرِائَس، وَّ

َبينهام ياء س ، ِلْ الوصـِ مـع ألـفِو بكرس اهلـاءُ فهَا ذلكَدَ، وما عِ لألمرْ أوِ للجزمْقطتٌ
ُوهو الصواب  وغريها يف مجيع القرآن،  ُ، وعليه أهل األداء، وبه آخذ-عندي-َّ ِ() ١(. 

 :-فيام ذهب إليه -ُومعتمد الداين  
ُنص عليه حممدما  ُموافقة -١ َّ َ يف كتابه عن رويس، و قد قرأُامرَّ التَ بن هارونَّ  عـىل ٍْ
ِّ ختمة، وثالثا وعرشين ختمة أخرى متقطَ وعرشينً أربعاٍرويس ً ً َعات، ولذا قالً  ُّ الداينٍ
 : عنه

 .)٢()همِ وأضبطِ أصحابهِّلَو من أجُوه(
ُالذي عليه اجلمهور عـن رويـس، واألكثـر و ُ، وهِ أهل األداءِ األخذ بام عليه-٢  ٍُ

ُطرقا وراوية عنه ً ً)٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٤٤-١٤٣ص) (١(

 ).٣/١٢٤٥(غاية النهاية )٢(

 ).١٧٥-١٧٤ص(اختالف وجوه النرش مع بيان البيان املقدم أداء: انظر) ٣(



 

 

 ٢٣٣ 

َوما اختاره اإلمام الداين موافق ملا ذكره شيخه أبواحلسن بن غلبون يف  ُ ٌُ  .)١(ِتذكرتهُّ
 

 

ِوما ذكره عن شيخه ٌلها كـسـرة ْ إذا كان قب؛ِرَّمجيع املذكيف ِّ أيب الفتح من ضم اهلاء ُ
َهي )À ( و ،)0 (: ٍلرويس، نحو َ رواية أيب أمحدِ  ِّ السامريِنيُ بن احلس عبد اهللاُِ
 .-ُعنه -َّعن التامر

ُّ وقد قال عنها اإلمام رشيح بن حممد الرعيني  :)هـ٥٣٩ت(َّ
ٌ هـاء بعـدها مـيم ِّ كـلِّ بـه مـن ضـمُقرئُي) ُّالسامري: ُّأي( َأمحد  أبوَا ما كانَّفأم( ٍ

3 4  (   َ و ،]٥: البقــرة[ )HG F E D   (:ٌ قبــل اهلــاء كــسـرة، نحــوَ إذا كــان؛ٍجلامعــة
ا َ، فقد ذكرنـ-ٍ لرويسَو ذلكْحَون -،  ]١٥: البقرة[ )Ã Â  ( َ و، ]٧:البقرة[ )5
َأن أصل َ، وأهنا لغة، وهُّ الضمِذه اهلاءَ هَّ  .)٢ ()ِذه ليست باملشهورةٌ

َّ ويزيد لرويس من طريق كتاب النرش عىل ما يف التحبري َّ َُ: 
ٌوجه آخر صحيح َّهو كرس اهلاء فيام سقطت الياء منه لعل، وُ ْ ِة اجلزم أو البناءُ ِ.  

َ فروى بعضم ضمها؛ طردا للباب، وروى آخرون كرس َ ً َّ ِها؛ ألجل الساكن بعـدها ُ َّ ِ
ٍإال موضع األنفال، فإنه كرسه من غري خلف ُ َ َّ َّ) ٣(. 

   

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٨-١/٦٧: (انظره) ١(

 ).١٨ص( حممد الشعباين:  حتقيق،وجيه ملا انفرد بقراءته يعقوباجلمع والت) ٢(

 ).٩٤ص(، إيضاح الرموز)١/٣٦٦(،  اإلحتاف)١/٢١٤(النرش: انظر) ٣(



 

 

 ٢٣٤ 




َ اإلمام الداين هذا الباب َأفرد ُّ ٍ من مؤلـفَيف أكثرُ ُ، مجـع فيهـا مـسائلهَّ ى ـَ، وأحـصِ
ِ، وأورد اختياراته، ُ أحكامهَ، وأوضحُأنواعه َّومن تلك املؤلفاتَ َ:  

ُوكتاب ، )١() ِبريَ الكِامَدغِاإل(ُ كتاب  .)٣(ُّ، واملنتوري)٢(ُّ املالقيَنقل ُمنه ، و)ِحِصْاملف(َ
َوقد اختلفت مناهج األئمة األسـالف يف إيـراد مـسائ َِّ ِ ِ ُ ْ َّل هـذا البـاب، وتعـددت َ ِ ِ

ُراوياهتم فيه، وهذا ما أوضحه  َ َ ِ ِّاإلمام ابن اجلزريُ ِ بقوله يف النَّرشُ ِ: 
َّ فاملشهور به، واملنسوب إليه، واملختص به من األئم:ُا رواتهَّفأم( ُُّ  : هوِة العرشةُ

َرد به؛ بل قد وردَ وليس بمنفِالءَ أبوعمرو بن الع ِّ عن احلسن البـرصي-ًأيضا – ٍ َ ،
ِيصن، واألعمشُوابن حم ِ، وطلحة بن مرصف، وعٍ ٍ َيسى بن عمر، ومسلمة بن عبـد اهللا َ َ
ِ، ومسلمة بن حمارب السدويس، ويعقوب احلرضمي، وغريهمِّالفهري ِّ ََّ ِّ ُ ووجهه طلب،ٍ ُ 

ِالتخفيف َّ. 
ُ ثم إن ملؤلفي الكتب ِّ َّ ِ ومن أئمة القراء يف ذكره،َّ َّ  :ًرقاُ طَّ

َألبتةْمنهم من مل يذكره  ِ أبوعبيد يف كتابهَ، كام فعلَّ ٌّ، وابن جماهد يف سبعته، ومكي يف ٍ ِ ٍ ُ
ِرته، والطلمنكـي يف روضـته، وابـن سـفيان يف هاديـه، وابـن رشيـح يف كافيـه، ـتبص ِ ِ ٍِ ُ َ َُّّ

َّواملهدوي يف هدايته، وأبو الطاهر يف عنوانه، وأبوالطيب  َِّ ِ ُّبن غلبون، وأبوالعز القالنيسُّ ِّ َ 
ِهيام، وسبط اخلياط يف موجزه، ومـن تـبعهم يف إرشاد ٍكـابن الكنـدي، وابـن زريـق، -َّ ِّ

ِّوالكامل، والديواين، وغريهم ِومنهم من ذكره يف أحد الوجهني عن أيب عمرو بكامله، -ِ ٍ ِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧٠ص( عبد الرمحن العارف. كتاب اإلدغام الكبري ، حتقيق د: انظر) ١(

 ).٢٤٢ص(رشح التيسري : انظر)٢(

 ).١/٣٨٥(رشح الدرر اللوامع للمنتوري: انظر)  ٣(



 

 

 ٢٣٥ 

  :ِمن مجيع طرقه
ِوهم اجلمهور من العراقيني وغريه ِّ ُ ِّومنهم من ذكره عن الدوري، والـسويس م، ُ ِّ ُ–

ِّمعرش الطربي يف تلخيصه، والصفراويكأيب  -ًمعا َّ ِِّ  .ِ يف إعالنهٍ
َّومنهم من خص به السويس   ُّ  ِنَ أيب احلـسِ، وشـيخهَّ التيـسريِكصاحب :-َ وحده–َّ

ِّطاهر بن غلبون، والشاطبي َّ َ  .، ومن تبعهمَ
ِومنهم من مل يذكره عن السويس، وال الدوري؛ بل ذكره عن غريمها من أصحاب   ُ ِّْ ِّ ُّ ْ
ٍي وشجاع عن أيب عمرواليزيد ٍ ِ كصاحب التجريد، واملالكي صاحب الروضة، ِّ ُّ َِّ وذلـك ََّ

َ بحسب ما وصل إليهم مرويا، وصح لدهيم مسندا، وكـل مـن ذكـر-ُّكله- ُُّ ً َّ َ اإلدغـام، َ 
َّورواه ال بد أن يذكر معه إبدال اهلمز الساكن  ُ َكام ذكر من مل يذكر اإلدغام إبدالـه مـع -َُّ َ َ

 .)١ ()-ْاإلظهار
 

ِوقد أسند اإلمام الداين يف جامعه ُّ ُ ِّ أيب عمرو البرصي ِ اإلمامَ قراءةَ  ْالذي اشتهرت -ٍ
ِ نسبة اإلدغام الكبريُعنه ِ  :  من روايتي -ُ

ًاليزيدي من أربعة عرشطريقا ٍمن ثالثة طرقٍ بن أيب نرصِجاعُ، وشِّ ِوذكـر فيـه  ،)٢(ِ
َّاإلدغام أليب عمرو البرصي من كال الراوا  )٣ (.-ُ عنه– ْيتنيَِّ

َّأما يف التيسري َّ:  
ِفقد أسند قراءة البرصي م ِّ َ  : ن روايتيَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧٧ص(إبراز املعاين : ، وانظر)٢١٧-١/٢١٦) (١(

 ).٨٢-١/٨١: (انظره) ٢(

 ).٤٦٠-١/٤٢٧(املصدر السابق: انظر) ٣(



 

 

 ٢٣٦ 

َ خص اإلدغام َ ، و-ُ عنه-ِّعن اليزيدي ِّ والسويس،ِّالدروي ِّ برواية السويسِفيهَّ ُّ ِ)١(. 
ِّ وكذلك صنع يف مفردة البرصي َِ َ )٢(. 

 :ِّإلمام من قول الشاطبيَّأما قول ا
َ           ودونك َّ اإلدغام الكبري وقطبه             أبوعمرو البرصي فيه حتفالُ ْ ُِ ُّ َ ُ ُ ْْ ْ ٍَ َ َ َ ِ َِ)٣(. 

ُأن اإلدغام أليب عمرو من كال الروايتني عنه، فمن أي: ُفظاهره            َّ ٍ ُ يؤخذ  ختصيص ن َّ ُ
  ؟ -ِ كام يف األصل-ةَّ من طريق الشاطبيِّاإلدغام بالسويس

 :ُاجلواب
َيؤخذ ختصيص اإلدغام ُ َّ بالسويس من الشاطبيُُ ِة من تقييـدهِّ ِ بإبـدال اهلمـز املفـرد، ْ ْ

ِوقرص املنفصل، ومن املنقول عن الشاطبي يف قراءته ِّ ِْ  .ِ وإقرائهَ
ُّالسخاوي يف آخاإلمام  قال  َّ من رشحه عىل الشاطبيةِر باب اإلدغامَّ ِ:  

َّ يقرئ باإلدغام الكبري مـن طريـق الـسويس؛ ألنـ- رمحه اهللا-َوكان أبوالقاسم( ِّ َ َ ه ُ
ِ، وألن رواية السويس أعم، وألن أبا عمرو بن العالءَكذلك قرأ َّ ُ كان جيمع - رمحه اهللا– َُّّ

ُ، واإلدغامِك اهلمزْرَبني ت  .)٤ ()َّ والصالةِ يف احلدرْ
ِوهذا هو املأخوذ به من طريق القصيد َ ُ َ يف مجيع األمصارِ وأصلهَ َ)٥(. 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢١٧-١/٢١٦(، والنرش )١٢٩ص : (انظره) ١(

 ).١٥٤ص : (انظره) ٢(

 ).١١٦:بيت رقم(متن الشاطبية) ٣(

 ).٨-٧ص(شيخ سلطان املزاحي، رسالة ال)٦٣ص(رشح ابن الناظم: ، وانظر)٢/٢٥٧(فتح الوصيد) ٤(

 ).١٩٥-١٩٤ص (القطر املرصي يف اإلمام أيب عمرو البرصي: ، وانظر)٣٥ص (غيث النفع) ٥(



 

 

 ٢٣٧ 


 


ِ  حرص إدغام-١   :ْ موضعيٍمن كلمة يف املثلني ُ

 ) p( ،و )  é  è(ِدون غريمه  .اَ
َ يف بيان ذلكيف اجلامع ُّقال اإلمام الداين ِ : 

ِ أبا عمرو مل يدغَّ أنْاعلم( ِفظ من كلمة؛ إال موضعنيَّ يف اللِم من احلرفني املتامثلنيٍ َّ ٍ 
ــري- ــه-َال غ ــرةُ قول ــة[)p   ( : يف البق ــه ]٢٠٠:آي ــدثرُ ، وقول è   ( : يف امل

é  (]ا نحـو قولـهُدامه مـا عـَ، وأظهـر]٤٢: آية: ) ±( ]١٠٦: آل عمـران[ ، 
 .]١٦:آل عمران[ )  G F  (و

ُواختلف عن اليزيدي يف حرفني من ذلك، ومها يف التوبة ِّ ِ ُ:  
 ) g f e( ]وقوله يف األحقاف ]٣٥: آية ، :) l ( ]١٧: آية[  

 .)١ ()ُوليس عليه العملُ عنه غري اإلظهار، َيِوُيف النُّون فيهام، ور
 :إلدغام الكبرييف اوجاء 

َّ كلم، وهنِ يف ثالث-َِكلَ ذَبعد -ِّ عن اليزيدي عنه َفِلُواخت (  :U قوله ٍ
 يف ) l  (يف التوبــة، و)g ( ، و -َ وقــعُحيــث - )± (  

ُّ بن عمر الروميُدَّاألحقاف؛ فروى عنه حمم َ نصا إدغامَ ، والنُّون يف النُّون، ِ يف اهلاءِ اهلاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) وروي عنه غري اإلظهار، و عليه العمـل:( ويف مجيع نسخ اجلامع املطبوعة عبارةبترصف يسري، ) ١/٤٣٢) (١(

:  ما ذكره يف كتابـه اإلدغـام الكبـري، انظـرهبدليل) وليس عليه العمل:( والسقط يف العبارة جيل، والصواب
 ).١٠٠-٩٩ص(



 

 

 ٢٣٨ 

ُ وعليه العمل، وبه قرأت،َّوروى غريه اإلظهار فيهن ُ() ١(. 
ِيتضح من قول اإلمام و ِ ُ استنادهِّالداين َّ  : عىلِ يف اختيارهِ
ِ بام قرأ به عىل شيوخهِاألخذ-١ َ. 
ْما عليه عمل أهل األداء يف إقرائهم-٢ ِ . 
ِما ذهب إليه الداين من قرصو ْ َ ُّ ِ  :متيِلَكَ عىل ِ إدغام املثلنيَ

 ) p(و ، )  é è( ِلقراء، ور اُ مجهُو مذهبُه ِومنصوص أهل َّ ُ
 :َفمن ذلكاألداء، 

َّن بن غلبون يف التذكرةَ أيب احلسِ اإلمامُقول َ: 
ِفأما احلرفان املتامثالن( ٍ إذا كانا يف كلمة واحدةَّ ٍ: 

َّ فإنه كان ال يدغم أحدمها يف اآلخر؛ إال موضعني، ومها ُ َّ : 
 ) p(]٢٠٠:البقرة[  ،  ) é è(]يف َ الكافَه أدغمَّ فإن ]٤٢: املدثر 

ٍالكاف فيهام بال اختالف عنه، وقد روى ابن رومي عن اليزيدي عن أيب عمرو ِّ ٍُّ ٍ: 
ًواملعمول به ما عرفتك به أوال، -هَّكل–أنه أدغم هذا اجلنس  َّ ُ ()٢(. 

ِّد احلرضميَّ اإلمام حممُلوقو ٍ: 
 :اُ، ومهِ موضعنيَّ إالًم منه شيئاَغْدُ ال ي-ُّكله–ُفهذا الباب (

 ) p(]٢٠٠:البقرة[  ،  ) é è(]ٍمها بـال خـالف َ أدغ ]٤٢: املدثر
 .)٣ ()ٍ مأخوذ بهُوهو غري، -ِّكله– ِ البابُامَ عنه إدغَيِوُعنه، وقد ر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٠٠-٩٩ص) (١(

 .بترصف يسري) ١/٧٣) (٢(

 ).١٠٤ص (املفيد يف القراءات الثامن ) ٣(



 

 

 ٢٣٩ 

 : ُّ ما نصهِ األوسطِ الكتابِّالعامين  يف اإلمام عند جاء و
َ رومي عن اليزيدي عن أيب عمرو هـذا اجلـنسُى ابنَوَوقد ر( ٍِّ  مـن ِملثلـني ا: أي-ٍّ
ٍ، وكذلك القصباين عن شجاع عن أيب عمـرو، واسـتثنَِ باإلدغام-هَّ كل-ٍكلمة ٍ ُّ  ُى بعـضَ
َرين عنهام ثالثة أحرف، وِّاملتأخ  :َيِهٍ

 ) nm(]و]١٤: فـــاطر ،  )  ©  ¨(]و]٥٠: إبـــراهيم ،  ) 3
َّ؛ فزعم أهنام مل يدغام ]٣: احلجر[)4 65  ُ، واملعروف عنهام إدغام-ًمعا–َ – ِب الباُ

ُوذلك مردود غري، -ِّكله ِمأخوذ بـه عنـد القـراء ٌ ِوالوجـه يف هـذه احلـروف، ٍَّ  -ِّكلهـا– ُ
ٌ مطرحُ، واإلدغامُاإلظهار َّ() ١(. 
َأشار اإلمام الشاطبي إىل هذا احلكم بقولهقد و ُّ َ: 

ُّففي كلمة عنه مناسكم وما           سلكم  َُّ َ ََ ُِ ٍ ِ ِْ َّوباقي الباب ليس معوالَ َ َ َْ ِ ِ) ٢(. 
ُّ ابن جبارة اهلذيل يف رشحهُ اإلمام قال َ ُ:  

ٍي باب إدغام املثلني يف كلمة واحـدةِاقَب :ْ أي"َّوباقي الباب ليس معوال"( ٍ ْ  َ لـيس؛ِ
ِعول عليهُي ُألنه قد ن؛ ِ بهُقرأُال ي: ْ، أيَّ ِ أيب عمرو يف إدغامْ عنَلِقَّ ٍ يف كلمة واحـدة ِ املثلنيٍ ٍ

ـــل ـــني، مث ـــاتني الكلمت ـــري ه ُيف غ َ َ: )    Ú(و ، ) l( ، و )  g( ،
 .)nm ( و ،)± (و

ٍ كل واحدة ُكلمتان؛ فكيف جيعل)é è ( و ،)p  ( :َإن قيلَف ّ
َملـَّا كان الثاين من كل كلمة منهام ضم: ًمنهام كلمة؟قيل ٍ ِّ َريا متصال الَّ ً ؛ ُ عام قبلـهُ ينفصلًَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٩١-٩٠ص ) (١(

 ).١١٧ :بيت رقم (متن الشاطبية) ٢(



 

 

 ٢٤٠ 

ُصار معه  .)١ ()ِ الواحدةِ كالكلمةَ
 :ِّ للفايسِ الفريدةيف الآللئجاء  و

ِمل خصهام باإلدغام دون غريمها؟: َإن قيلَف(  ْ َّ 
ُ بني اللغتني مع اتباع األثر؛ كام وقع اإلمجاع عىل إظهارِللجمع: قيل ِِّ ُّ )  y x

 z  (ِيف األنفال، وإدغامه  .)٢ () يف احلرشِ
n ( ُاإلظهار يف موضع -٢  m  l ( ]٢٣: لقامن[. 

َقال اإلمام الداين يف اجلامع مبينا حكم ِّ  :ِ هذا املوضعُّ
ِفأما املثالن( ِ إذا كانا من كلمتنيَّ َ؛ فإنه أدغمَ ِل يف الثاين منهام يف مجيع القـرآن، َّ األوَّ َ َّ

َوسواء سكن ُك؛ إال موضعا واحدا، وهَّ أو حترُبله ما قٌ ً ً    :ُو قوله يف لقامنَّ
 ) n m l ( ]ِفإنه مل يدغم الكاف يف الكاف فيه؛ لسكون النُّون ]٢٣: لقامن ُ َِ ُ َّ 

َقبلها، وكوهنا خمفاة عند ْها، فلو أدغمها لواىل بني إعاللنيً َ: 
َإخفاء النُّون، وإدغام الكاف؛ عىل أن القاسم َُّ ِارث قـد روى عـن أيب بن عبـد الـوَ َ ْ 

ِّعمـر عــن اليزيــدي عنــه َأنــه أدغــم: َ ُ واألخــذ ُوالعمــل، َ يف ذلــكِ يف الكــافَ الكــافَّ
 .)٣()ِبخالفه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٨٥-٣٨٤ص (املفيد يف رشح القصيد ) ١(

)١/١٧٤) (٢.( 

)١/٤٣٣) (٣.( 



 

 

 ٢٤١ 

ًوذكر يف اإلدغام الكبري نحوا منه ِ َ)١(. 
َّنص اجلامع السابق يف –ٌّوجيل  ِ ِّ مجـع الـداين بـني الروايـة والد-ِّ ِّ ِّ ِ يف اختيـاره، ِرايـةُ ْ

ِره من توجيـه لغـوي لوجـهًفإضافة إىل ما ذك ٍٍّ ُ؛ فقـد اسـتند إىل عمـل شـِ اإلظهـارُ ِ يوِخ َ
ِاإلقراء، وأهل األداء ِِ. 

 :َ غلبونِبنِ شيخه اِ تذكرة يفَ جاءْوقد
) ) n m l(روى أبوزيد األنصاري عـن أ َ ُّ ِيب عمـرو إدغـام الكـاف يف ٍ َ َ ٍ

َالكاف فيه، وروى غريه اإلظهار،  ُ  .)٢ () بهُ املأخوذُوهوِ
ُا اختاره الداين األخذ،وعىل م ِعليه عول اإلمام الشاطبي يف حرزه، فقالو ُّ ُّ َّ: 

َّ  وقد أظهروا يف الكاف حيزنك كفره        إذ النُّون ختفى قبلها لتجمال ُ ِْ ِْ ُ ََ ْْ ُ ِ َ َ ِ)٣(. 
ِ أبواحلسن السخاوي يف رشحهُ اإلمامالق ُّ َ: 
َ إدغامه من طريق الدوري عن أيب عمرو، وروى غريه اإلظهار، َيِروَف ( َُ ِّ َو به أخذ ٍُ

ًأبوعمرو احلافظ  .)٤ ()َّ، وعليه عول ناظم القصيدٍ
ِّد اإلمام ابن اجلزري اعتضِّو بقول الداين ُ ِّ، وقطع به يف طيبته، فقال)٥(ِ يف نرشهَ َ : 

ْال حيزنك فامنَع           (...  ْ َْ َ ُ َ ِوجه اإلظهار فيه:  أي،)٦ (....)َ ْ َ)٧(. 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢٦ص : (انظره) ١(

)١/٧٨) (٢.( 

 ).١٢٢بيت رقم ) (٣(

 ).٢/٢٢٦(فتح الوصيد ) ٤(

 ).١/٢٢١:(انظره) ٥(

 ).١٢٨: بيت رقم) (٦(

 ).١/٣٣٠(رشح طيبة النرش للنويري: انظر) ٧(



 

 

 ٢٤٢ 

ِّ اختياره يف املعتـل-٣ ُ: 
 :- هنا-ِّاملعتـل بُاملراد 

ِأن الكلمة األوىل حذف من آخر( َ ِ ُ ُ َ َها حرف، فصار احلـرف الـذي كـان يـيل قبـلَّ َ ُ ٌَ 
َاملحذوف آخرا يف اللفظ، و َّ َّ مثلـه مـن أوَيِقَلً ِ الكلمـة الثانيـةِلُ ، وذلـك يف ثـالث )١()َّ

[ ( َ ، و ]٩:يوسـف[)l k  ( َو    ، ]٨٥:آل عمـران[ )? @ A ( :ٍكلامت، هـي
 .]٢٨: غافر[)^ 

ِّ وعند مطالعة حكم هذه املواضع عند الداين َ ِ يلحظ التباين يف كتبه؛ِ َّ َ اختـار ُ، حيثُ
ِاإلدغام فيهن يف اجلامع َّ  :، فقالَ

ُفأما قوله (   ُ وقولـه  ، ]٨٥:آل عمـران[ )? @ C  B A ( : آل عمران يف َّ
 يف ُ، وقولـه- وقـعُحيـث -) ] \  (: ُ ، وقوله ]٩:يوسف[)l k  ( :يف يوسف
َفاختلف أهل األداء يف ذلك ]٢٨: غافر[)Y  [ ^( : املؤمن ِ ُ َ:  

ُ جماهد، وابن املنادي، وأصحاهبُ   فابن ُ ُام يـرون إظهـاره؛ لإلعـالل الـذي حلقـهٍ ْ َ ،
َّغريهم يرون اإلدغام للتو ِّ مـن طريـق اليزيـدي، -َذلـك –ُ، وبـالوجهني قـرأت ِامثلَ

َوهبام آخذ، وأختار اإلدغامٍوشجاع،  ُ َّ أن أبا عبـد الـرمحنْ مع؛ِ بهَ اآلخذينِلكثرة ؛ُ : أي(َّ
َ، وابن سعدان)ِّابن اليزيدي َ من رواية األصـبهاين عنـه قـد رويـَ ِّ  ا عـن اليزيـدي نـصا ِ

) A @ ? (ِّغام، وقياسه سائر املعتلمد ُ ً() ٢(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٣٨ص (رشح التيسري ) ١(

)٤٣٤-١/٤٣٣) (٢.( 



 

 

 ٢٤٣ 

 : فقالِغام الكبريْاإلدَّأما يف 
ٍفكان يدغمها يف مثلها، وذلـك يف موضـع واحـد : َوأما الغني (  يف آل -َغـري ال–ٍِ

ُوكان ابن جماهد، وابن املنـادي   ، ]٨٥:آل عمـران[ )? @ A  ( :عمران، قوله تعاىل ٍ َ
َّال يريان اإلدغام يف هذا؛ ألنه من امل ُنقوص الذي خيل به اإلدغام؛ من أجل ما سقط منه َ َ ِ

ِّ ذلك من مجيع طرق اليزيـدي مـن -أنا-وباإلدغام قرأت . ُللجزم، وهو الياء من آخره ُ َ
َّ، وكذلك رواه منصوصا عن اليزيدي ابنه عبد الـرمحن، وحممـد ُوبه آخذ، أجل التامثل ُ ِّ ً َ
 .)١ ()َبن سعدان

 :َوقال يف موضع آخر منه
ُ فكان ابن  ]٢٨: غافر[)Y  [ ^ ( :ٍ أهل األداء يف قوله يف غافرواختلف ( َ

ُّ؛ألنه من املنقوص، وكان أبـوبكر الـداجوين، َ اإلظهار فيهٍجماهد، وابن املنادي خيتاران ٍ َ َّ
ُ، وبذلك قرأته َ اإلدغامِوغريه يرون فيه  .-أنا–َ

ُواإلظهار أقيس، وأوجه يف ذلك؛ ُ ٌ ألنه معلول من جهتنيُ َّ: 
ِحذف عينه: مهاإحدا  .َّ؛ للساكنني- وهي الواو-ُ
ِذهاب المه: والثانية  .ِ؛ لكثرة االستعامل- وهي النُّون-ُ

َّفإن أعلت فاؤه  ِ ُ  الفعـل ثـالث -هـذا–باإلدغـام؛ اجتمـع عـىل - وهي الكاف–ْ
ُإعالالت، وذلك مما يتجنَّب، وال يستعمل ُ ٍ() ٢( . 

 :-ً أيضا– فيه َوجاء
ِقبيح من وجهني  ]٩:يوسف[) k l (  يف- عندي-واإلدغام ( ٌ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١١٩ص) (١(

 ).١٢٦ص ) (٢(



 

 

 ٢٤٤ 

ُّأنه منقوص؛ فاإلدغام خيل به: أحدمها ِ ُ ُ ٌ َّ. 
َّكون ما قبل الال: والثاين  : فيهُ والوجهٍ ولني،ٍّحرف مدَ غري ساكنًا- فيه– ِمُ

 .)١()-َّعىل ما تقدم-ً أن يكون خمفى 
 : كتفى بقولهَّالتيسري باختيار يف املسألة، واِّومل يرصح يف 

 .)٢ () بالوجهني-ناأ-ُوقرأت(
ِيف التهذيبَّونص  ِ باختيار وجه اإلظهار، حيث قالَّ ِ: 

ِوقد اختلف يف إدغام ( ِ الرضب-ذاَه –ُ ُ، ويف إظهاره، ومـذهبَّ ِ جماهـد فيـهِ ابـنِ ٍ 
َوأختار اإلظهارِه بالوجهني، ُ، وقرأتُاإلظهار ُ() ٣(. 
 :مما سبقَّلخص فيت
ُ يف التهذيب، وإطالقهَاإلظهارُاختياره  و،ِاجلامع يف َ اإلدغامِّ الداينُاري اخت ِ َ اخلالف َّ
ِيف التيسري َّ. 

ــري ــام الكب ــصل يف اإلدغ ــنام ف ِبي ــارَّ ــامَ، فاخت آل [ ) ? @ A  (  يفَ اإلدغ

َّواالختالس يف الـال ، ]٢٨: غافر[)Y  [ ^ ( ، واإلظهار يف]٨٥:عمران م َ
  ].٩:يوسف[) l k  ( نِوىل مُاأل

َّ    ومما الشك فيه أن ٌغلقةٌ شائكة َ هذه املسألةَّ ِ ِ هذا التبـاين لتخريِجَ، وال سبيلَ  َّ؛ إالَّ
ًبالقول بأن هناك تفاوتا ِ زمنيا بني تأليف هذه الكتَّ ُب، وقد سبق بيان ذلكً َ ِ) ٤(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٦٤ص ( )١(

 ).١٣٠ص ) (٢(

 ).٨٠ص) (٣(

 ).١١٨ ص(بحثال: انظر) ٤(



 

 

 ٢٤٥ 

ِ اختيار الداين يف كتاب اإلدغام الكبـري، وذلـك أل- هنا-ُسأعتمد  ِ ِ  ِروايـةِاده بفـرِّ
ٍاليزيدي عن أيب عمرو، وت ِ من غريه، ولقولهَ أكثرِهَّوسعِّ   : -َّ غري مرة-ِ فيه ِ

ُوعرفنا بام عليه العمل، و به األخذ مما خيتلف فيه ( ُ َّ() ١(. 
َ الرتجيح- هذا-ِّويقوي   َّ: 

ِّ نقل أيب احلسن السخاوي يف َ ِ فتح الوصيد لنص الداين  يف كتابِ رشحهُ ِّ  اإلدغـام ِّ
ُأنه موافق ملا ذكـره شـيخه ِهرته، كام ُّ؛ مما يدل عىل ش)٢(ِالكبريدون غريه ٌ  يف َبـن غلبـوناَّ

 : َّالتذكرة، حيث قال
) ) C  B A @ ?( ]فهو يدغمه، و   ]٨٥:آل عمران ُ )  ̂]Y  (

ٌ فإنه يظهره؛ ألنه معتل، قليل احلروف، و  ]٢٨:غافر[ ٌّ َّ َُّ ) k n m l  (]٩:يوسـف[   
َروى الــداجوين اإلدغــام فيــه، وروى ابــن جماهــد اإلظهــار فيــه،  ٍَ وهــو الــذي عليــه ُّ

 .)٣()ُالعمل
ٍ وأما ما أورده الداين وغريه من أن ابن جماهد ال يرى اإلدغام يف قوله َّ ُّ َّU:  

 ) A @ ? ( ]السبعةِما يف كتاب ِعىل خالففهو وبابه،   ]٨٥:آل عمران ِ َّ؛ ألن َّ
ِظاهره عدم االعتداد بعارض اجلزم ِ ِ َّ  أن ابن جماهد نص عىل  ُّ اإلمام العامينَ، وقد ذكر)٤(ُ ٍ َّ

 .)٥(ِاإلدغام يف جامعه الكبري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٨٣ص ) (١(

)٢٢٨-٢/٢٢٧) (٢.( 

 .بترصف) ٨١-١/٧٧) (٣(

 ).٨٤-٨٣ص: (انظره) ٤(

 ). ٩٥ص (الكتاب األوسط ) ٥(



 

 

 ٢٤٦ 

 : يف اإلقناعِابن الباذشَقال  و
ُ عن ابن جماهد اختيارُ، واملشهور  ]٩:يوسـف[)n m l k ( َّفأما(  ِ اإلظهار ٍ

 .)١ ()يهف
ِ اإلمام الشاطبي ظاهر األصلَِعتبَ   و ْ َ ُّ َ، فأطلق اخلالف يف احلرز، حيث قالَُ ِ َ َ: 

َّ وعندهم الوجهان يف كل موضع               تسمى ألجل احلذف فيه معلال ِِّ ِْ ْ ْ ََّ َ َُ ٍ ِ ِ 
ِ  كيبتغ جمزوما وإن ي َ ًْ ْ َ َك كاذبا                وخيل لكم عن عامل طيب اخلالــــَ ِّ ََ ًٍ َُ َ ُ ُ َ)٢( 

 : ُ  واملراد بقوله
َعن عاملٍ طيب اخلال ( ِّ َ ْاخلال بالقرص): َ َ َالرطب من احلشيش، وكنَّى به عن العلم؛ : َ َّْ

ِألن اخلال ينتفع به، فكذلك العلم،  ِ ُ   : به يف البيتُرادواملَّ
َّ  إما أبوعمرو البرصي؛ ألنه قطب الباب، وعنه أخذ، وإمـا اليزيـدي؛ الشـتهار  ََّ ِ ُ َّ ُّ ٍ
َّذلك عنه، وإما الداين صاحب التيسري؛ ألنه خمترص لكالمه، وإما نفسه، قـال الـسمني  ُ َّ ٌَّ َُّّ ُ َ

 :ُّاحللبي
ُوفيه بعد عن نفس أيب القاسم؛ فإنه هيضم نفسه ( َِ َّ َ ٌٍ ْ() ٣(. 

ِوصحح اإلمام ابن اجلزري الوجهني ِّ ُ  :قالُث ِ يف نرشه، حيَُّ
ِوالوجهان صحيحان فيه فيام هو مثله من املجزوم( ُ ِ َ() ٤(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١/٩٠) (١.( 

 ).١٢٤-١٢٣:بيت رقم) (٢(

 ).٢/٢٢٨( فتح الوصيد : ، وانظر)١/٤٤٢(العقد النضيد يف رشح القصيد) ٣(

 .بترصف يسري) ١/٢٢٠(النرش: انظر) ٤(



 

 

 ٢٤٧ 

  :َّومنتهى القول أن  
ِمسند مقروء به ِ الثالثِيف الكلامت) اإلظهار، واإلدغام ( ِ   كال الوجهني ٌ ٌ. 

َّ    وقد ذكر العالمة حمم ُّ اين َّمن علامء القراءات األتراك يف القرن الث(دي فنَمني أَد أَ
َأن وجه -)عرش  ، وعليـه)١(ِةَّ يف أكثر املسالك األدائيٌ مقدمِالثَّ الثِ اإلدغام يف الكلامتَّ

ُّنص العالمة الرش ُّيف ابـن يالوشة التونيسَّ ُّ  . )٢( ِ يف رسالته)هـ١٣١٤( َ
 :) *  + (م  إدغام ال-٤

ِّجاء يف التيسري قول اإلمام الداين ُ َّ: 
ِ فعامة البغداديني يأخذون فيه باإلظهار-َ وقعُحيث-)  *  + (( َ ِّ َ، وبذلك كان َّ

َّيأخذ ابن جماهد، ويعتل بقل ُّ ٍ ، ُوبـه قـرأتُ الكلمة، وكان غريه يأخذ باإلدغام، ِ حروفِةُ
ُوإذا صح اإلظهار ُ كانت هاء؛ فأبدلت مهزة، ثم قلبتِ فالعتالل عينه إذا؛ فيهَّ ً ال -ً ألفا، ًْ

 .)٣ ()-غري
ِ ورصح يف اجلامع   :َحيث قال ِ،  اإلدغامَ وجهَ واختار،ِ بالوجهنيِ بقراءتهَّ

ٍ من طريق اليزيدي، وشجاع، -َذلك –ُوبالوجهني قرأت ( ُوهبـام آخـذ، وأختـار ِّ ُ
 .)٤ ()ِ بهَ اآلخذينِلكثرة ؛َاإلدغام

َّوأسهب يف التعل ِاإلدغام الكبريِيل الختياره يف َ  :ِ فيهَ، ومما جاءَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٩٢-٢٤٨ -١٢٩ص(عمدة اخلالن يف إيضاح زبدة العرفان : انظر) ١(

، ٢٢٠، ٢١٨ص(رسالة املقدم أداء من أوجه اخلالف للبدور السبعة ملحق بكتاب النجوم الطوالـع : انظر) ٢(
٢٢٥.( 

 ).٢٤٤-٢٤٢ص(رشح التيسري : بترصف، وانظر) ١٣١ص ) (٣(

)٤٣٤-١/٤٣٣) (٤.( 



 

 

 ٢٤٨ 

ً، وقـد رواه منـصوصا عـن أيب ٌ فيه حـسن-عندي- ُفاإلدغام ) *  +  (َّوأما ( ُ
ُعمرو عصمة َّ بن عروة الفقيمي، و به كان خيتار أبوالقاسـم بـن شـاذان، وعامـٍ ُ َُّ  ِة أهـلَ

ِاألداء م ِ، وأيب شعيب، وابنِمحنَّ أصحاب أيب عبد الرْنِ  .ِّ عن اليزيديَ سعدانٍ
ِواالعتالل بامتناعه َال يصح؛ ألن ذلك لو كان ِة احلروفَّ بقلُ َّ  أن َ لوجبً صحيحا؛ُّ

ً أقـل حروفـا مـن-َّ ال شـك-ُه؛ إذ هـوَوشبه ]٥: يوسف[) ( *  (ُاليدغم ؛ ) *   (ُّ
ٌفاء، وعني، والم: ٍعىل ثالثة أحرف) *    (ِلكونه عىل حرفني، وكون ٌٌ. 

ِّ جاء من طريق اليزيديُ وال أعلمه- بالنَّصِ فيهُإلظهارَّوإذا صح ا  –ُ وإنـام رواه -َ
ُ معاذ بن معاذ العنربي؛ فإنام ه-عنه َّ َ ٍ ا َّ؛ ألهن-َال غري- عينه ِ من أجل اعتالل-نديِ ع-وُ

َّواوا، فأبدلت اهلاء مهزة، ثم: ًكانت هاء، وقيل ً  ُره اإلدغـامُا، فكـِ لـسكوهن؛ًلبت ألفـاُ قً
َّدليل عىل أن أصل عني الفعل للذلك، وا َّمهزة، وأن األصل  َيف ذلكَّ  ):ْأهل(ٌ

َّأنك إذا صغ ُهرقت املـاء( يف ْ كام أبدلت-ً، فأبدلت اهلاء مهزة)ُأهيل: (َرت قلتَّ َ (
َّهياك( ، و)ُأرقت املاء(و ْهيهات( ، و)َّإياك(و) َ  .، ونظائر ذلك)َأهيات(و) َ

َّئي؛ فإن األصل َّ إال الكساِّنحوينيَّقول مجيع الوهو َأول (-ُعنده –َّ َّ، فلام حتركـت )َ َّ
ْأويل(ُ، وتصغريهًو، وانفتح ما قبلها، انقلبت ألفاالوا َ ُ( () ١(. 

َّ السابقة أنه اعتمدِّ الدايننصوصويتضح من   ِ  :عىلِه  يف اختيارَّ
ًتقديم الوجه األقوى رواية -١ ِِ. 
ُقياسه عىل  نظائره يف احلكم -٢ ِ ِ. 

 
 

َّي إىل عدم التعويل عىل اإلظهار، ووهن حجته، فقال الشاطبَأشار اإلمامقد و َ َِ ِ ِ َّ ِ َِّ:  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٦٥-١٦٤ص ) (١(



 

 

 ٢٤٩ 

ٍوإظهار قوم آل لوط لكون َ ٍ َ ُْ ِ َه          قليل حـــَ َ َروف رده مـِ ُ َّ  َّن تنبالــٍ
ًبإدغام لك كيد َ ْا ولو حج مظهر        بإعالل ثانيه إذا صح العتالْ َّْ َِّ ِ ٌ)١(. 

 :ِ يف رشحه أبوشامةُ اإلمامقال
َبن جماهد، وغري أبا بكر:َعنى بالقوم( ُ من البغداديني؛ منعوا إدغام ُهٍ َِّ) +  * ( -

ِ؛ لقلة حروفه-ُحيث وقع ُإنه قليل: ُ، وال أعلم ما معنى قوهلمَّ ِ؛ فإهنم إِ احلروفَّ عنوا ن َّ
ِبه أنه يف اخلط حرفان ِّ َّ؛ فال اعتبار باخلط، وإنَّ ِّ ِ بـاللفظ، وهـو بـاللفظُام االعتبـارَ ُ  ُ ثالثـةَّ

َأحرف، فهو  :ُ مثلٍ
) ÊÉ(دغم ُفكام ي)ِ؛ ألنه مثله، وعـىل وزنـه)آل(دغم ُي) قال ُ، فيمنـع هـذا َّ

ِالتعليل من أصله، ويرد عىل قائله، قوله ُِّ َُ َّصـاحب التيـسري، : ي بـهيعن) َّرده من تنبال: (َّ َ
ًأي من صار نبيال يف العلم، أي: وغريه َمـن رسـخت فيـه قدمـه، أو مـن مـات: َ  مـن ُْ

ٌأن هذا رد قديم: ِاملشايخ، يعني ٌّ()٢(. 
 :ِ وعليه

ُفاملقروء به من طريق احلرز هو  ِ ِ وجه اإلدغام، :ُ ُّقال العالمة الصفاقيس يف ُ  :ِالغيثَّ
 .)٣ ()-فقط – ُإلدغام ا-اَندنِع – ِواملأخوذ به( 

ٌ فالوجهان مقروء هبام:َّأما من طريق النَّرش ِ) ٤(. 
ِّويصدر اإلدغام للسويس؛ ل  ُّ ِوكثرة طرقه، ِشهرته،َّ  .)٥(ِنقلته  وِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢٧-١٢٦:بيت رقم( متن الشاطبية) ١(

 .بترصف يسري) ٨٤-٨٣ص (إبراز املعاين ) ٢(

 ).٣٣١ص) (٣(

 ) ١/٢٢١: (انظره) ٤(

 ).١٨٧ص(اختالف وجوه طرق النرش مع بيان املقدم أداء: انظر) ٥(



 

 

 ٢٥٠ 

ِ إدغام واو-٥ ُ  )B( يف مثلها: 
ِنص اإلمام الداين  يف اجلامع ُّ ِ عىل اخلالف لليزيدي يف هذه املسألةَّ  :َ حيث قال،ِِّ

ْها إذا انضم ما قبلهـا ِ يف مثل )B ( : من قولهِ الواوِ يف إدغام-ً أيضا-ا واختلفو( َّ
 ]١٨ :آل عمران[  )9   : ; (، و ]٢٤٩: البقرة[ )C BD  (:قولهنحو
 .ُ ، وما أشبهه]٤٢: النمل[  )¿Á À (، و]٣١: املدثر[ )µ´    ³ ¶ ¸ (و ،

ُ فكان ابن جماهد وأكثر ٍ َ ال يرون اإلدغام يف: أصحابهُ ُ ذلـك؛ ألن الـواو إذا سـَ َ  َنِّكَّ
ِلإلدغام يصري بمنزلـة الـواو ٍ حـرف مـد ولـني يف نحو-َيِهـ – التـي ُ # ( : قولـهِّ

 مما ال ُما أشبههَ ، و]١٠٤: البقـرة[ )»¬ ® (َ و ،]٢٥: البقرة[ )$
ُّ بإمجاع؛ لئال خيتل مدِ فيهُدغمُي َّ  .هاٍ

ُن بن شنبوذ وغريهَوكان أبواحلس َ إدغامها قياسا عىل إدغام الياء َ يرون:ِ من األكابرٍ ً
ْاملكسور ما قب  )f e d  (َ و،]١١: طـه[  )¸ º ¹ «  ¼   (:لها يف نحوُ

ِ، وال فـرق بـني الـواوِواة وأهل األداءُّ من الرٌوذلك إمجاع  فيهاهام، ِوشبه ،]٢٥٤: البقرة[ َ 
َّ هذا مع أن؛ِوبني الياء ُإلدغام عارض؛ فال يعتد به،  وأصلهام ل تسكينََ ُّ هـام ، فُهام احلركـةٌ

ِحريف مد عىل احلقيقةُغري ُ، وصح اإلدغامِّ  ). ومل يمتنع،َ لذلكَّ
ِ بعد هذا التفصيل–َثم ختم   ِ ببيان اختياه يف املسألة،-َّ ِ  :َفقال ِ

ِ؛ الطراده وجريه عـىل قيـاسَ اإلدغامُوأختار، َ ذلكُوبالوجهني قرأت ( ِ ، ِهائرَ نظـِّ
ُّوقد رواه نصا عن اليزيدي ابنُه، وابـن سـعدان، والـسويس، ومل يـأت  َ ٌّ نـص -ُ عنـه–ُ 



 

 

 ٢٥١ 

ُخالف ما رووه ٍ، وكذلك رواه حممد بن غالب َ عن شجاع عن أيب عمروَ ٍ ٍ َّ ()١( . 
 :ُحيث قال  يف اإلدغام الكبري،-ً أيضا–ُواختاره 

 .)٢ ()ُوبه آخذُوبه قرأت، (
 :ُ قولهَّيف التيسريجاء و
ُ جماهد يأخذ باإلظهار، وكان غريهُفكان ابن(   َ ْ ُ ُ، وبـذلك قـرأت، ِ يأخذ باإلدغـامٍ

َ؛ ألن ابن جماهد وغريُوهو القياس ٍ ِه جممعون عىل إدغامَّ e  ( : يف قولـهِ اليـاء يف اليـاءَ
f (]و]٢٥٤: البقرة ، َ  )  » º( ]وال فرق بني ِل الياءْقد انكرس ما قبَ، و]١١: طه ،

 .)٣() البابني
َ  و اقترص  .)٤(َّ يف التهذيبِ عليهْ
َ أن اعتامد-مما سبق- ُو يتضح ٌيف اختياره قائم ِّ الداين َّ ِ، وإعامل النظرِعىل اتباع األثرِ َّ ،

ٌوذلك متمثل  يف ِّ: 
ِّ النص عن اليزيدي ِاتباع -١ ِّ. 
ًتقديم الوجه األقوى رواية -٢ ِِ.  
ِ بام عليه األداءِاألخذ -٣ ِ. 
ِقياسه عىل نظائره يف احل -٤  .ِكمِ
ِنص الشاطبي عىل اإلدغام؛ تبعا لألصل، فقالو ً َِّ ُّ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٤٣٥ -١/٤٣٤) (١.(  

 ).١٨٣ص) (٢(

 ).١٣١ص )(٣(

 ).٨٢ص) (٤(



 

 

 ٢٥٢ 

َوواو ُهو املضموم هاء  كهو َ ََ ً َ ُِ ْومن        ْ ْ فأدغمََ ِ ْ َ َ ومن يظهر فباملد علالَ َّ َ ِّ ِ َ ْْ َِ ُ ْ َ )١(. 
ُ العالمةقال  :ِ رشحهُّ اجلعربي يفَّ

ِ، وهلذا أمر بهُاظم فيها اإلدغامُفرواية النَّ( َ() ٢(. 
 : وعليه

ِفوجه اإلدغام هو املقروء به من طريق احلرز وأصله ِ ِ ُ ُ َويأيت الوجهان من طريق ، )٣(َ ِ
َّووجه اإلدغام مصدر ، )٤(النَّرش ُ  .)٥(ًأداءُ
ُ جيدر اإلشارة  إىل و ِرأي اإلظهارَّأن ُ ٍ البن جماهد َ ً ليس منصوصا -ِ املسألةِ هذهيف -ْ ُ

ِمذكور يف جامعه الكبريُّ، فلعله بعةَّعليه يف كتاب  الس َ ٍ، أو يف كتاب قـراءة أيب عمـرو ٌ ِ ِ-
 .-ٌوكالمها مفقود

ُّعن ابن جماهد ما نصه َّ وقد أورد اإلمام العامين  ٍ : 
ٍوقال ابن جماهد يف كتابه( ٌ قبيح جدا؛ ألن اهلاء مضمومة، -هنا  ها–او ُإدغام الو: َ َّ ٌ

:  ، قـال ]١٨:آل عمـران[ ): ;  ( :يعني يف نحو قولـه-ويسكن الواو لإلدغام، 
َّأنه إنام يدغم؛ ليكون أخف-ٍيعني أبا عمرو -َوزعم  َ َّ  ُ اإلدغـامَذا كـانِإَ؛ فـِ من اإلظهارَّ

ُأثقــل؛ فاإلظهــار أوىل ــ. َ º  ( َ و، ]٢٥٤: البقــرة[ )f e  ( : عــىل قولــهَتْسِفــإن ق

َأنه أدغـم اليـاء َ و،]١١: طه[  )« َما قبلهـا؛ فكـذلك الـواو َوانكـرس ْا انفتحـتَِذ إَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢٩:بيت رقم) (١(

 ).١/٤٤١(كنز املعاين) ٢(

 ).٣٣١ص(غيث النفع: انظر) ٣(

 ).١/٢٢٢: (انظره) ٤(

 ).١٨٨ص(اختالف وجوه طرق النرش مع بيان املقدم أداء: انظر) ٥(



 

 

 ٢٥٣ 

ٌلها مضموم، فهو قياس، وما أحبه، وإنام اإلدغـام ختفيـف؛ فـإذا كـان ْ وما قب،ٌمفتوحة َّ ُّ ٌ ٌ
 .ُ نختار الذيَفهوَّاإلظهار أخف منه؛ 

 :ِ حرفنيَّ إال؛ِم من هذا اجلنسِدغُان ال يٍ كالم ابن جماهد، وك-ُّكله- فهذا 
 )   G  F E( ]ــراف ــة[ )Z Y   X  W]  ( َ و،  ]١٩٩:األع ــام    ،]١١: اجلمع َّوإن
ِ عىل أن ترك اإلدغام يف البابُّ يدلُ، وكالمهِل الواوْ؛ لسكون ما قبِ احلرفنيِذينَ هَأدغم َ َّ 
ُّ اختيار له، ال رواية عن أيب عمرو، ويدل-ِّكله– ٍ ً ٍ عـىل أن أبـا عمـرو -ً أيـضا– كالمـه ٌ َّ
ٍري خـالف َ غْنِم ]٢٥٤: البقرة[)f e   ( :ما قبلها كقوله؛ إذا انكرسِاء يف الياءَدغم اليُي

 . )١()عنه
ٍأليب عمرو، والبزي عن ابن كثري ]٤: الطالق[ )» ¬(ِياء ُإظهار -٦ ِّ ٍ: 

ُوردت كلمة ْ) R(َيف أربعة مواضع ِ: 
ِ موضع يف سورة ُ ِموضع يف سورة ، و]٩:آية[ِ األحزابٌ ُ ِ موضعان  و،  ]٢:آية[املجادلة ٌ

    ]٤آية [الطالق ِيف سورة 
ٌ وقد قرأ ابن عامر، وعاصم، ومحزة، والكسائي، وخلف ُّ ٌُ َْ ٍ ُ ٍبإثبات ياء سـاكنة بعـد  :َ ٍِ

 .َصل، والباقون بحذفها عىل األِاهلمزة
َواختلف احلاذفون  َ: 

ًفقرأ قالون، وقنبل، ويعقوب هبمزة مكسورة من غري ياء بعدها وصال ووقفا ًُ ْ ٍُ َ ٍ ٍ ٌ َ. 
ٍوسهلها بني بني ورش من طريقي األزرق و األصبهاين، وأبوجعفر ُ ِّ ِ َ ٌ َ َ َّ. 

ٍفإذا وقفا كان هلام ثالثة أوجه  َ : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٩٨-٩٧ص (الكتاب األوسط ) ١(



 

 

 ٢٥٤ 

َّتسهيل اهلمزة بالروم مع امل ِ ِد والقرص، وإبداهلا ياء ساكنة مع املـد املـشبع اللتقـاء ُ ِّ ًِّ ً ُ
ِالساكنني َّ . 

ِوأليب عمرو، والبزي وجهان ِّ ٍ: 
ِّتسهيل اهلمزة بني بني مع املد والقرص، وإبدال اهلمزة ياء سـاكنة مـع املـد املـشبع  ًِّ ً ُ ُِ

 .َّاللتقاء الساكنني
 :ٍ هلام ثالثة أوجهَفإذا وقفا كان

ِبالروم مع املد والقرص، وإبداهلا ياء ساكنة مع املـد املـشبع اللتقـاء ُتسهيل اهلمزة  ِّ ًِّ ً َُّ
 .)١(َّالساكنني

َ للبزي والبرصي وجهُّالداين ُ اإلمامُواختار ِّ ِيـاء سـاكنة مـع املـد املـشبعِاإلبدال  ِّ ِّ ً ً ،
َّوسيأيت بيان ذلك مفصال َ َ يف موضع آخرُ ٍ)٢(. 

ُّوقطع الداين  ِ وعدم إدغامهـا يف يـاء)»(ِبإظهار ياءهلام َ ِ دل عليـه ؛ )¬(ِ َّ
 :ِقوله اجلامع

ُوأما قوله( ِّعىل مذهبه، ومذهب البزي عن  ]٤: الطالق[ )» ¬( :ِالقَّ يف الطَّ ِ
ِابن كثري من قراءيت يف إبدال ً اهلمزة ياء ساكنة؛ ٍ دها ْ يف التي بعـِ تلك الياءُ إدغامُفال جيوزً

  :ِمن جهتني
َ أن أصل:إحدامها َها اهلمزة، وإبداهلَّ َها عارض؛ فوجب أن ال يعتد بـذلكا وتسكينَُ َّ َ ٌ 

َن تعاملَفيها، وأ َّها، وهي حمققة ظاهرة؛ ألهنـا يف َ معاملت-ٌ مبدلةَيِهَو -َ اهلمزة يف ذلكُ ٌ ٌ ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٥٣ص (، البدور الزاهرة)٣١٧-٣١٦، ١/٣١٤(، النرش)٥١٠ص (حتبري التيسري: انظر) ١(

 ).٩٥١ص(البحث: انظر) ٢(



 

 

 ٢٥٥ 

ِالنية َّ. 
َ أن أصل:ُانيةَّواجلهة الث  ٌهبمزة بعـدها يـاء سـاكنة ) R( ِ هذه الكلمةَّ ٌ َ كـام قـرأ ٍ
ِ عامر، فحذفت الياء من آخرُ وابنَونُّالكوفي ِ؛ لتطرفها، وانكسارًها اختصاراٍُ -لها ْ ما قبُّ
َ نافع يف غَكام قرأ ٍ رواية ورش، وابن كثري يف رواية القواس وابن فليحِريٌ َّ ٍ ِّ، ثـم سـهلت -ٍ ُ َّ

ٍا؛ فأبدلت ياء ساكنة، وذلك عىل غري قياسَهِوْها وحشِاهلمزة؛ لثقل َ ً  ِ هـذهَ، فقد اكتنـفً
 :ِ إعالالنَالكلمة

ُا؛ فإن أدغمت الياءِ نربهتُها، وذهابِ من آخرِ الياءُحذف ٌ اكتنفها إعـالل ثالـث، ؛ْ ٌ
ِوذلك خروج من الكالم ٌ َ، وعدول من املتَ َ يف اللغة؛ فبطلِعارفٌ  .)١()َ لذلكُ اإلدغامٌّ
ِّوملخص قول الداين َّ : 

َأن اإلدغام مم َّ؛ لكثرة التٌتنعَّ ً، وألن الياء ملا كانـت بـدالِ بالكلمةِ، واإلحجافِغيريِ ْ َّ 
ُ؛ روعي أصلها فلم تدغمِمن اهلمزة  – ِ، ووجه اإلبـدال)٢(هاِ يف غريُ اهلمزةُ ال تدغمِْذإ ؛ُْ
ُ عىل غري قياس، والقياس تسهيلَاء ج-ًأيضا ُ ُ، واإلبدالَ بنيَ اهلمزة بنيٍ ِ ال يصار إىل مثلهْ ُ 

ِإال بالسامع َّ)٣(. 
َبوجه اإلظهار قطعو ِ  .، وغريمها)٥(غام الكبريْ، واإلد)٤(َّ يف التيسري-ً أيضا-ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٣٤-١٣١ص( اإلدغام الكبري:بترصف، وانظر) ٤٣٦-١/٤٣٥)  (١(

 ).٢٥٠ص (رشح التيسري: انظر) ٢(

 ).١٢١ص(مفردة أيب عمرو البرصي: انظر) ٣(

 ).١٣٢ص: (انظره) ٤(

 ).١٣٢-١٣١ص: (انظره) ٥(



 

 

 ٢٥٦ 

 : ِ يف اختياره عىلِّالداين ُدااستنٌّجيل و
ِ املشهور من قواعد اللغةِموافقة -١ ِ ِ. 
ِ بام وافق القياس يف البابِاألخذ -٢ َ. 

 

َتبع و ِ ُّ اإلمام الشاطبيَ ِعىل وجه اإلظهار دون غري َّ، فنصَّ الداينُ  :ُ، حيث قالِهَ
ِ وقبل يئسن الياء يف الالء عارض              سكونا او اصال فهو يظهر مسهال ْ ُ ُ ُ ُ َْ ُ ً َُ ْ ْ َ َ َ ًْ ٌ ِ ِ) ١(. 

ُوال يتأتى وجه اإلظهار ٍحال إبدال اهلمز؛ إال بسكتة يسرية بني )» ¬(َّ ٍ
 .)٢(َّالياءين؛ ليتميز هبا عن اإلدغام

 

 :ُّقال اإلمام املالقي
ِّ أن يبنيِحافظوكان ينبغي لل( ِ كيف يصنع القارئ هبذا احلرف عـىل قـراءة أيب ُ ُ ُ

ِّعمرو والبزي ُ بسكت خفيف، أو يـُلِفصَ يْ، هلٍ ٍ ِع مـد الـصوتِبْشٍ َّ ، أو كيـف َّ
ٌيكون وجه ِا فيه مـن التقـاءَ مْ معِ العملُ ِ الـساكننيِ  ِ قبـل اليـاءِْذ؛ إِلْ يف الوصـَّ

 .)٣()ٌألف؟
 

 
 

َوقد نوزع من ذهب إىل َ ْ وجه اإلدِ منع منُ ِ، وخولـف يف خترجيـهِغامِ َ، وممـا جـاء يف ُ
 : ِ يف اإلقناعِ ابن الباذشُقول اإلمام: ذلك

ِفذهب طاهر بن غلبون إىل أنه مظهر يف قراءة أيب   ]٤: الطالق[)» ¬(َّفأما( ٌ َُّ َ َ
ِّعمرو والبزي،  ٍوتابعه عىل ذلك عثامن بن سعيدٍ ٌارض َّألن البدل عـ:  قاال،)ُّالداين: ْأي(ُ

 ْ، فلو-ً اهلمزة ياءْبدلتُها، وأِ من آخرُ إن حذفت الياء-ِ من اإلعاللَ الكلمةَقِحلاَمع م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٨٣-١/١٨٢(، الآللئ الفريدة)٢٣٥، ٢/٢٣٣(فتح الوصيد: ، وانظر)١٣١:بيت رقم) (١(

 ).٥٦٦ص(الروض النضري: انظر) ٢(

 ).٢٥١-٢٥٠ص(يسري رشح الت) ٣(



 

 

 ٢٥٧ 

َ الجتمع يف ذلكْدغمتُأ ٌ ثالثة إعالالت، قـال طـاهرَ  ِ جلـاءت بـهَ ذلـكَولـو أدغـم: ٍ
ُالرواية ِّ. 

ِما ذكراه من إظهار ياء  :t أيب-يل-قال ُ ٌ خطـأ، وال )¬(ِعند ياء  )» (َ
ْا؛ إال اإلدغام، وتوايل اإلعالل غري مُيمكن فيه ًباال بـه؛ إذا كـان القيـاس مؤديـاَّ َ ِ إليـه، ً

ِوالقياس يف املثلني إذا سكن األول منهام؛ اإلدغام يف املتصل واملنفصل َّ ُ َّ ُ. 
َ فأما سكوهتم عن هذا احلرف :ٍقال أبوجعفر ُ َّ، فليس فيه دليل عىل أنه -فيام أدغم-َّ ٌ ِ َ
ِجيب إظهاره؛ بل فيه ِ دليل عىل وجوبُ ُام مثلني أوهلام ساكن، فاإلدغـام ِ؛ لكوهنِغامْ اإلدٌ ٌ َّ ِ

ِ كام كان واجبا يف النَّظائر-ٌواجب ِ، فلوجوب اإلدغام فيه؛ استغني عـن الـنَّص عليـهً َِ ْ ،
َّفثبت بكل ما ذكرنا أن إدغام ِّ َّ أليب عمرو واجب يف اإلدغام الـصغري، )» ¬(:َ ٌ ٍ
 .)١()َ الكبريَفال وجه لذكره يف اإلدغام
ِّوقول اإلمام املالقي  ِ:  

ٌوال مدخل هلذه الكلمة يف اإلدغام الكبـري؛ إذ األول يف قـراءة أيب عمـرو سـاكن يف ( ٍَّ ِ ِِ َ
ٌ كام هو أخذه باإلظهار كقراءة البزي، وباب اإلدغام الكبري خمصوص بام –ِأخذه باإلدغام  ُ ِّ ُِ ِ

ِاألول فيه متحرك يف قراءة اإلظهار، فقد  ٌ ِ َخرج هذا احلرف يف قراءته، وحلـق ببـابَّ ِ ِ ِ َ:) /
  .)٢ ()]١٥: األنبياء[ )H  G F E( ، و]١٢: احلجرات[3 )0 1  2 

ُو ذهب اإلمام ُإىل القول بأن أبا عمرو البـرصي يقـرأ ب َ أبوشامةَ ٍَّ َّ ِ َاإلظهـارمع ِوجـه ِ ِ
َتسهيل، وأنه جيب محل ما ورد من روايات يف الباب عنه عىل ذلكال ُ َ ُِ ٍ ُ َّ ِ َحيث قال، َّ ُ: 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّ، ومل أقف عىل قول أيب احلسن بن غلبون يف التذكرة)١٦٧-١/١٦٦) (١( ِ ْ . 

 ).٢٥٠ص (رشح التيسري ) ٢(



 

 

 ٢٥٨ 

ِال مدخل هلذه( َ الكلمة يف هذا الباب بنفي وال إثبات؛ فإن الياء كام زعـمَ َّ ٍ ٍِ اظمَ  ُ النـَّ
ِساكنة، وباب اإلدغام الكبري ُ ِ خمتص بإدغامٌ ُ، وإنام موضعِكِّ املتحرٌّ   :ِ هذه قولهِ ذكرَّ

ُوما أول( َن فَّسكُ مِيهِ فِلنيْ املثَّ ِال بد من إٌ ِ جيب إدغامه؛ لـسكونَلكَ ذَوعند) ِهِامَغْدَّ ُ 
 :  ُِّعىل أين أقول ِّ عىل حدمها؛ِاكنني فيهَّ السُ، فالتقاءٍّ مدُ حرفُ وقبلهِلَّاألو

ِسبب اإلظهار ٍ؛ بسبب أن أبا عمروِعدم التقاء املثلنيُ  ِ هـذهُ يقـرأَ كـان- اهللاُ رمحه-َّ
َ بتليني اهلمزة بَالكلمة ُ، وعـربوا عنـهَْنيَ بَْنيِ ٍ بيـاء خمتلـسةَّ ُ املـسهلةُ، واهلمـزةِرةـْ الكـسٍ َّ 
ِكاملحققة َبن مهران ِبكر  أبوَقال، َّ  :)هـ٣٨١ت(ِ

ُوال تدغم" ْألهنا ليست)» ¬(ُ ِ بياء خالصة، فيدغمها يف مثلها؛ إنـام هـَّ َّ ِ ُ ٍ  َيٍ
ًمهزة ملينة، ولو كانت ياء ٌ َّ   :ُقلت، "ً خالصة ألدغمٌ

ِومن عرب من الرواة عن قراءة ِ ُّ ِ أيب عمرو بإسكان الياء؛َّ ْ ٍ ُ خفي عنـهَ ِ ِ أمـر التـسهيلَ َّ ؛ ُ
َوقد نظمت هذا التعليل الصحيح، ُفلم يضبطه َّ َّ  :ُ، فقلتُ

َّوقبل يئسن الياء يف الال ( ُ َ َ ٌء مهزة  ِْ ِّملينة حقا فأظهر مسهال      ِ ُ ْ ِ ْ َ ً ٌ( ) ١(. 
َوقد نقد ابن جبارة اهلذيل رأي أيب شامة  : -بعد إيراده -فقال ، ُّ

َكأن هذا القائل ن( َ َّأن الر َِيسَّ ْ منقولتان عنِوايتنيَّ َّيب عمرو، والكالم إنام َ أِ ُ ىل َو عـُهـٍ
ٍتي قرأ فيها بياء ساكنةِّهذه الرواية ال ٍ َ. 

ُ وكيف يعرب عن تليني اهلمزة بياء خمتلسة احلركة؟ ثم الياء َّ ٍَّ ِ ْ احلركة مل يقرأ ُةَ املختلسُ ِ
ــهُهبــا هــذا اإلمــام ُ، ومل يعــرب عن ٍهبــذا أحــد، فــاملنقول عــن أيب عمــرو ُِّ ُ  - رمحــه اهللا-ٌ

ُّ بسكون الياء، وهبمزة مسهلة، وكيـف يظـن:َقراءتان) »(يف ُ ٍ ٍ ُّ بـأن الـرِ  َيِفـَ خَواةَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٨٧ص (إبراز املعاين) ١(



 

 

 ٢٥٩ 

ِالتـسهيل ُعليهم أمر ِ، وعربواعنـه هبـذه العبـارةَّ ِ َ الـساكنةَاليـاء: ِ؛ بـل نقلـوا قـراءتنيَّ َّ ،
َوالتسهيل  .)١ ()ِّ، وكذلك البزيَّ

 : َ قالُ، حيثِ كال الوجهنيِّ اجلزريُ ابنُامِح اإلمَّ وصح
ْوكل من وج( ِهي اإلظهار، واإلدغام مأخوذ بهٌّ ٌ ِ ِ()٢(. 
ِّقد ذهب بعض أهل األداء إىل األخـذ بوجـه اإلظهـار للبـزي، والبـصـري مـن و ِّ َِ ِ ِِ ُ ْ

َّطريق احلرز وأصله، وبالوجهني من طريق النش َ ِ َوإىل هـذا املـذهب أشـار ، ِرـِ  ُالعالمـةِ
ِالصفاقيس بقوله ُّ: 

َّ واحلاصل أن كال( َ صحيح مقروء به؛ إال أن من أخذِهنيْن الوجِ مُ َّ َّ ٌ  ِيسريَّ بطريق التٌ
ِونظمه يقرأ باإلظهار ِ صحة اإلدغامِ؛ مع اعتقاد- فقط– ُ رش يقـرأِ بطريقَ، ومن قرأَّ  ُ النـَّ

 .)٣ ()هبام
ُّالعالمة عيل :ِ اآلخذين بهَ  ومن  ُمةَّالعال، و)٤ ()هـ١١٣٤ت(ُّ املنصوريَ بن سليامنُ
، )٦()هـ١٤٠٣ت(َّ عبد الفتاح القايضُمةَّ، والعال)٥()هـ١٣٨٩ت(ُّمحن اخلليجيَّعبد الر
 .وغريهم

ِ إىل األخذ بالوجهني من طريق احلرز وأصـلهآخرونَوذهب  ِِ ِوإىل هـذا املـذهب ، ْ َ
 :َّ الضباعٌّ عيلُالعالمةَأشار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف يسري) ٤١٩ص(املفيد يف رشح القصيد) ١(

 ).٢٢٤-١/٢٢٣(النرش) ٢(

 ).٢٨٧ص(غيث النفع) ٣(

 ).٨٨-٨٧ص(الفتح الرمحاين : انظر) ٤(

 ).٨٦-٨٥ص(حل املشكالت وتوضيح علم القراءات :انظر) ٥(

 ).٣٢٢ص (البدور الزاهرة للقايض: انظر) ٦(



 

 

 ٢٦٠ 

ِّ عىل األخذ هبام للبزي، وأيب عمرو البرصي-اآلن  –ُوالعمل ( ٍِّ ِ() ١(. 
 

ُّسليمـان اجلمزوريمة العال :ِ اآلخذين بهَومن ، )٢() هــ١١٩٨ سـنة  كـان حيـا( ُ
ُّوالعالمة حسن بن خلف احلسيني َ ٍَ    .، وغريمها)٣() هـ١٣٤٢ت(َّ

ً عدم االعتداد بالصلة مانعا لإلدغام-٧ ِّ ِ ُ: 
ِأشار اإلمام الداين إىل هذه املسألة ب ُّ ُ ِقوله يف اجلامعَ ِ: 

ِوإذا أدغم أبوعمرو اهلاء التي للضمري( َّ َ ٍ ْ َ املوصولةَ ِ بياء، أو واو يف مثُ ٍ  :ِلها نحو قولهٍ
@  (، و]١٨٠: آل عمران[ )Í Ì(، و ]٦٥: مريم[ ))(  * +  ,  - (

B A(  ]و]٢٤٩: البقرة ، ) Ú Ù Ø(  ]حـذف صـلتها ثـم ِوشـبهه، ،]٣٧: البقـرة َّ ِ َ
ِ كانت تلك الصلةُمن حيثَأدغمها، وذلك  ُ زيادة كثِّ  .هاِ خلفائُا اهلاءِ هبْرتً

ٍوقد كان ابن جماهد َ خيتار ترك اإلدغامُ ُ يف هذا الضـرب ويقولَُ ِإن رشط اإلدغـام: َّ َ َّ 
ِه احلركة من احلـرف لَسقطُأن ت : البقـرة[ )@ B A (ُوإدغـام، -َالغـري – ِلَّ األوُ
ِونظائره؛ يوجب سقوط الواو  ]٢٤٩ ُ ِ التي بني اهلاءينُ ِ، وإسقاط حركةَ َ، وليس ذلك ِ اهلاءُ

 . ِغامْ اإلدِمن رشط
َ من النحويني، وقد بينا فـساد ذلـكٌ مجاعةُ إىل ما قالهَوقد ذهب َ َّ ُدنـاه مـن ام أورِ بـِّ

ِالوجهني الدالني عىل صحة اإلدغام؛  َّ ِ ِّمع أن حممد بن شجاع قد رواه نصا عن اليزيـدي َّ  ُ ٍْ ُ َّ َّ
  :ِ يف قولهٍعن أيب عمرو

)Ä Ã(  ]يف ُ عنـهٍ، وأبـو زيـدِ الـوارثُ، وعبدُاسَّ العبُ، ورواه]٤٣: الفرقان 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٦-٣٥ص (إرشاد املريد : انظر) ١(

 ).٨٧ص(الفتح الرمحاين: انظر) ٢(

 ).٧ص (بلوغ األمنية رشح إحتاف الربية :انظر) ٣(



 

 

 ٢٦١ 

ُومل يأت عنه نص بخالف ما رووه، وعىل ذلك أهل ،  ]٣٧: البقرة[  )Ú Ù Ø ( :قوله َ ُ ٌّ ُِ ِ
َاألداء جممعون ُ ِ()١( . 

ِجاء يف اإلدغام الكبري و ِ يف معرض بيان قوة وجه اإلدغام-َ ِ ِ ِ   : قوله-ِ
ٌفإن قال قائل( ِفقد مج :َ ِ فيه ساكن من ذلك بني ساكننيِل اهلاءْ فيام قبَعُ َ  ؟ٌ
ُالساكن: قيل له  ٍ إذا كان حرف مد ولنيُلَّ األوَّ ٍ؛ فاملـد فيـه مقـام حركـةِّ َ َ، فـامتنع ُّ

ِاجلمع بني الساكنني َّ ُ، فإن كان حرفا جامدا؛ أَ لذلك بإمجاع النَّحوينيُ ً ْ ومل يـدغمَيِفـْخً ؛ ُ
  :ٌفإن قال قائل، ِفلم يلتق ساكنان

ٌفهل جيوز إدغام حرف بينه وبني الذي يدغم فيه فاصل ياء، أو واو؟  ُ َُ ٍُ 
 :ِ من جهتنيٍ ممتنعُذلك غري:ل لهقي

َاصل بني املدغم، واملدغم فيهَّ أن الف:إحدامها َ َ َ، والصلة ال أصلِّ الصلة-َ هو-ِ ُ  هلـا ِّ
ِيف الم فعل، وال غريه، وإنام دخلت تكثريا للهاء؛ م ِِ ً ُها، فلام أريـد اإلدغـام ِ خفائِ أجلْنَّ َ
ًحذفت كام حتذف عند الوقف؛ استغناء عنها فيـه؛ ل ٍ َكوهنـا زيـادة، وذلـكُ  ُ مـن حيـثً

ِاشرتك احلرف املدغم، واحلرف املوقوف عليه يف السكون، وإسقاط احلركة ُِّ ُ ُ. 
َّوالفرق بني الصلة، والتنوين الذي يمنع من اإلدغام ِّ  :- وإن كان زائدا-ُ

َ أن التنوين داخل ملعنى، وهو الفرق بني االسم والفعل عند الكـوفيني ِّ ِ ُ َُّ ٌ  مـا َ، وبـنيَّ
ِ، وماال ينرصف عند البصـريني، ولغريُنرصفي ِّ َ ِ مما هو داللة عليهَ ذلكَ ِّ، والصلة ليست ِ

ِ، وإنام هي تقوية للهاءَكذلك ٌ  .-َال غري-ها ِ؛ خلفائَّ
ْ لغة من مل يصل-  خاصة–َ ذهب يف هذا احلرف ٍ أبوعمروَأن يكون: ُاجلهة الثانيةو َ 
َمشهورة، قرأٌها، وهي لغة ِ بحركتًاكتفاء؛ اهلاء فيها ٍ هبا غري واحدٌ ِ من القراء يف قولهُ َّ:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بترصف يسري)١/٤٣٧)(١(



 

 

 ٢٦٢ 

)X( ]و]٧: الزمر ،)t s ( ]و  ،]٧٥: آل عمران )  u t(]٢٠: الشورى[، 
 .)١()وشبهه

ِّومعتمد الداين يف ً اختياره عدم االعتداد بالصلة مانعاُ ِّ ِ  : وُ هِ لإلدغامَِ
ُاتباع -١ َ النص الوارد يف ذلكِّ ِ ِّ. 
ِاألخذ بام عليه أهل األداء -٢ ِ ُ. 
ِاالعتضاد بأصول اللغة -٣ ِ ُ. 

ِوقد أشار إىل هذا احلكم غري واحد من أئمة الفن األسالف، كقـول  َ ِّ َّ بـن ِ اإلمـام اُ
 :ٍوارِس

ُوال يعتد بالصلة بعد اهلاء فيحذفها؛ ألهنا ال تثبت يف اخلط؛ فلم يعتد هبا، ويدغم ( َِّّ ُِّّ ُ َّ ِ
 .)٢()اهلاء يف اهلاء

 :َّ سبط اخلياطِ اإلمامِقولو
َّوكان يدغمها يف مثلها سكن مـا قبلهـا، أو حتـرك نحـو( ْ َُ ِ  ،]٢: البقـرة[ ))( * ( :َ

)Ú Ù Ø(  ]َّونحوها، وأما قوله ،]٣٧: البقـرة:) B A ( ]ُفقـرأت    ]٢٤٩: البقـرة
ِباإلدغام؛ إال عىل أصحاب ابن جماهد ِ  .َغري ذلك، و)٣ ()َّ

ِّ اإلمام ابن اجلزري يف نرشه وجه اإلدغام؛ واعتضد بنص اإلمـام الـداينَّ ورجح  ِ ِّ َ ِّ َُ ِ ُ  
 .)٤ (ِيف اجلامع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٩ص(القراء إدغام : ، وانظر)١١٥-١١٣ص ) (١(

 ).١/٤٤٠(املستنري ) ٢(

 ). ١١٨-١١٧ص (املبهج) ٣(

 ).٢٢٣، ١/٢١٨(النرش: انظر)٤(



 

 

 ٢٦٣ 

 
 . ) ±(، و)ÝÜ(، و)>(ُاإلظهار يف -١

  :ِقولهباجلامع إىل هذا االختيار يف  ُّأشار اإلمام الداين
ُواعلم أنه مل ي( َّ ِدغم من احلـرفنيْ ِ املتقـاربنيْ َ مـن كلمـة؛ إال القـاف يف ِرجْ يف املخـَ َّ ٍ

ِالكاف التي تكون يف ضمري اجلميع َ ُ َ املذكرينِ ِ؛ إذا حترك ما قبل القاف َّ ْ  َ، وذلك-َال غري-َّ
 : ِنحو قوله

)q(]و ،]٢١: البقــرة ) v( ]و]٨٨: املائــدة ،) M ( ]آل عمــران :
َ، وما أشبهه؛ فإن سكن ما قبل القاف يف ذلك]١٥٢ َ ْ ِ؛ مل يدغمها اكتفاء بخفة الساكنَ َّ ًِ َّ  من ْ

ِخفة اإلدغام ْ و   ،]٦٩: التوبـة[ ).(و،  ]٦٣:البقـرة[ )<(: ِ قولهُ نحوَ، وذلكَّ
 .ُوما أشبهه ،]٤: اجلاثية[ )1 2 (

ِّواختلف عن اليزيدي يف ثالثة أحرف من ذلك َ ِ  : ، وهي قولهُ
ُ، رواها أمحد  ]٢٨: آية[ يف لقامن )ÝÜ(:، وقوله- حيث وقع-)>(

ٍرواه حممـد بـن خالـد  ]١٩: آية[ِ يف الكهف)±(: باإلدغام، وقولهُ عنهٍبن واصل َّ ُ
َالربمكي عن أيب عمر ِسائر الرواة  عنه َوروى ذلكًمدغام،  ُ عنهُّْ ُّ ُ باإلظهار، وهو القياس، ُ ِ

ٍ الصواف قد روى عن حممد بن غالبٍّ عىل أن أبا عيلُوعليه العمل؛ َّ َ ُ عن شجاع عن أيب َّْ
ِعمرو هذا الضـرب ٍوأهـل األداء عـن شـجاع عـىل خـالف   باإلدغام، - حيث وقع-َّ ُ ُ

 .)١()َذلك
َورصح يف  ِاإلدغام الكبريَّ ِظهار يف هذه األحِار وجه اإلْ باختيْ  :قال، فِرفِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١/٤٣٨) (١.( 



 

 

 ٢٦٤ 

ُوهو القياس، وبه قرأت، وبه آخذَوروى غريه باإلظهار، ...( ُ ُ ()١(. 
ِومل يذكر يف التيسري ُ، والتهذيب سواه)٢(َّ َّ)٣(. 

 :عىل وجه اإلظهارِ يف اختيارهُّالداينَاعتمد و
ِ ما قرأ به عىل شيوخه، وقد جاء يف تذ-١ ِ ِكرة  شيخه َ ُبن غلبون قولهِأيب احلسن ِ َ َ: 

ُوروى غريه اإلظهار، وهو املأخوذ به (...  َ ُ() ٤(. 
ٍ قوة وجه اإلظهار رواية؛ فجل النَّقلة عن اليزيدي، وشجاع عليه-٢ ِّ ِ ِ ُِّ ً ِ. 
ِقياس هذه األح -٣ ِرف عىل غريِ ِ؛ فلزم إظهاره الفتقاده رشط سكون ما اهِ ُ 

َّقبل القاف؛ ومعلوم رواية أن أبا ً ٌ َّ عمرو البرصي ممن يقرأ بـسكون الـراءْ ُ : ، هكـذاَّ
)() ٥(. 

ِيف األخذ بوجهِموافقة  أهل األداء  -٤ ِ يف هذا احلرف وأمثاهلاِهارْ اإلظِ ِ. 
 :ُّ قال اإلمام العامين

ِواملعروف يف الثالثة األحرف عن أيب عمرو( َّ  .)٦ () ُ اإلظهار:ُ
ِّاإلمام ابن اجلزريوبه قطع   :َ، حيث قالُ

ِمل خيتلف يف إظهاره( ْ ُ() ٧(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٠٥ص) (١(

 ).١٣٣ص:(انظره) ٢(

 ).٨٢ص:(انظره) ٣(

)١/٧٤) (٤.( 

 ).١٧٢ص(، غيث النفع)٤٤٣ص(، حتبري التيسري)٢٨٦ص(السبعة : انظر) ٥(

 ).٩٢ص(الكتاب األوسط ) ٦(

 ).١/٢٢٤(النرش) ٧(



 

 

 ٢٦٥ 

 . ]٥: التحريم[)} ( يف كلمةُ اإلدغام-٢
ِ اإلمام الداين يف اجلامعَلاق ُّ:  
ِواختلف أهل األداء ( َّ يف حرف رابع، وهو قوله يف الت-ُ عنه–َ ُ  )} (:حـريمٍ

ِوعامة أصحابهٍ جماهد، ُ ابنَفكان ]٥: التحريم[ ِ يرون فيه اإلظهـار؛ إللـزام:َّ َ ِّ اليزيـدي أبـا َ
َّ؛ فدل ذلك عىل أنُعمرو إدغامه ِ عنـه مظهـرا؛ لكراهـةُه رواهَّ َّ تـوايل التـشديد يف ذلـك ً

ٍ، وعىل ذلك أهل األداء عن شجاعِباإلدغام ِ. 
ِ يرون فيه اإلدغام؛ قياسا عىل نظائره، وبـالوجهني قرأتـه :َ وكان آخرون ً ، -اأنـ–َ

ِ؛ ألنه قد اجتمع يف الكلمة ثقالنُوأختار اإلدغام َّ: 
ِثقل اجلمع َ، وثقل التأنيث؛ فوجبُ َّ أن خيفف باإلدغام، عىل أن العباس بن الفضل َّ َّ

 .)١ ()  يف ذلك عن أيب عمرو نصاَى اإلدغامَقد رو
ِ اإلدغام الكبريَذكر يفو ُ قريبا منهْ ً)٢(. 

ج

 

ِم قائم عىل األثر، والنظرَ وجه اإلدغاِّالداين ُواختيار َِّ ٌ  :  يفِّذلك متمثل، وِ
ٍّ االعتضاد بنص-١  .ِّ البرصيٍ أيب عمروْ عنَ اإلدغامِاس بن الفضلَّ العبِ
ِ قياسه عىل نظائره يف احلكم،-٢ ِ ْ رشِوقد اجتمـع يف الكلمـة ِ  احلـرفني ِطـا إدغـامَ

 .َّ املؤنثِ عىل مجعُالةَّ الدُون، والنُِّل القافْ ما قبُكُّحتر :ِاملتقاربني من كلمة
 

 :َّ يف التيسري بقولهَّ وبه رصح
ِ باإلدغام-أنا  – ُوقرأته( ُوهو القياس، ْ َّ؛ لثقل اجلمع والتأنيثُ ِ() ٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١/٤٣٩) (١.( 

 ).١٠٦ص:(انظره) ٢(

 ).١٣٣ص) (٣(



 

 

 ٢٦٦ 

َ أن اإلدغام:َّالثالث ً أكثر خفة، ويـسِ يف الكلمةَّ ِوإنـام رشع اإلدغـام، ِا يف النُّطـقًرـُ ْ ُ َّ 
َّلذلك يف العربية َ.  
ِّاملالقي عىل عبارة الداين ُ اإلمامَّو علق ِ  :ِ يف اجلامعُّ

ٍوألزم اليزيدي أبا عمرو إدغامه"  :فقال "ُّ

َأبا عمر:(ويف بعض النُّسخ( ُبضم العني، وبفتح امليم، وهو اسم الدوري، وهو ) ُ ِّ ِّ
ُتصحيف، والصحيح َّ بفتح العني، وإسكان امليم، وهو اسم اإلمام ) أبا عمرو:( ٌ

 .ِابن العالء
 

ُىل صحة ذلك قولهُّويدل ع ََّ: 
ِعىل أنه يرويه عنه باإلظهارَّفدل " ُ ِ ُفدل هذا اإللزام: ُ يريد"َّ ِ عىل أن اليزيدي يرويه َّ َّ َّ

ِعن أيب عمرو باإلظهار ِ، وتصحيح هذا االستدالل يتوقف عىل وجه اإللزامٍ ْ َُّ. 
ِوبيانه أن اليزيدي يقول لشيخه ابن العالء ِقد اجتمع يف هـذا احلـرف: َّ  ُروطـُّش الـَ

ِحتريك ما قبـل القـاف: ، وذلكٍ إذا كانا يف كلمةِ يف الكافِالتي تعترب يف إدغام القاف ُ ،
ِووقوع حرف اجلمع ِ تدل عىل مجاعة؛ِ بعد الكاف-ناُ ه- بعد الكاف، فالنُّونُ َّ املؤنـث، ُّ

َّ تدل عىل مجاعة املذكرين، مع أن التأنيث ؛ِوأخواته)v (   يفَّكام أن امليم َّ َّ  مـن ُأثقلُّ
ُالتذكري؛ فليكن اإلدغام   .)١()ِ، فهذا وجه اإللزامَ أوكد-ُهنا –َّ

ٍومل يرصح اإلمام ابن جماهد يف    ُ ٍ السبعة باختيار، وِ كتابِّ ِاقتصـر عـىل حكايـةَّإنام َّ َ 
ُّالوجهني فيه، ونصه ِ ِ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٥٥-٢٤٥ص) (١(



 

 

 ٢٦٧ 

َّروى عبــاس  ،]٥: التحـريم[ )z y x   } | {  ~  � ¡ (:ُقولـه(
ْ، وروى اليزيـدي عـنًخفيفـة  ) | {(،ًمدغمة ) z   } (:عن أيب  عمرو يب َ أُّ

ٍ غري مدغمة،ً مثقلة ) z      }(: ٍعمرو َمشددة، والباقون  ) | {(ُ  .)١()َ يظهرونَّ
َّولعله رصح   .)٢(َيف كتاب آخرِباختياره َّ

َ الشاطبي، حيث قال-ٍ اختيار فيام ذهب إليه من-َّوممن تبع الداين  ُّ: 
ْوإدغام ذي التحريم طلقكن قل       ََّّ ْ ْ ََ َّ ِ ُ ُّأحقِ َ ِ وبالتأنيث واجلمع أثقالَ ُِ ِ ْ َّ)٣(. 

 :ِأبوشامة يف رشحهُ اإلمام قال 
َّأحق مما تقد)}(إدغام ْلُ وق:ْأي( أوىل : ونحـوه، أي)»¬(م ذكرهُّ

َباإلدغام منه؛ ألن اإلدغام َّ ُّام كانـت الكلمـة أثقـل، كـان أشـد َّ، وكلِخفيفَّريد به التُ أِ َ
ِ الرشطنيُ فيه أحدَدِجُ، وقد وِقلِّ مما هو دوهنا يف الثِ لإلدغامًمناسبة ْو حتريك ما قبُ، وهَّ ل ُ

ُالقاف،وف و ُ وهـ- منهـاُها ما هـو أثقـلَ؛ ولكن قام مقام-و امليمُوه -اينَّ الرشط الثَدِقِ
 عـىل ٌ دالـةٌ خفيفـةٌ سـاكنةُ، واملـيمِأنيـثَّ عىل التٌةَّ ودالٌ ومشددةٌكةِّا متحرَّ؛ ألهن-ونالنُّ
َ األحقية بذلكُ فهذا وجه؛ِذكريَّالت َّ. 

َ والنَّاظم جعله قد ث َّ بالتأنيث واجلمع، أما التأنيث فهوَلُقُ ِ ُ ما أرشنا إليه، وهو أحد َّ ِ
جــيح الثالثــة، وأمــا اجلمــع فمــشرتك ٌأســباب الرتَّ  عــىل ٌ دالــة-ً أيــضا–َّ؛ فــإن املــيم َّ

 .)٤(...)ِاجلمع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٤٥ص) (١(

 ).١/٢٥٥(املصباح الزاهر : انظر) ٢(

 ).١٣٥: بيت رقم(متن الشاطبية )  ٣(

  ).٨٩-٨٨ص( إبراز املعاين) ٤(



 

 

 ٢٦٨ 

ِونص عىل اختيار وجه اإلدغام   :ِبقولهِ ابن الباذش ُ اإلمامَّ
َريق ابن جريـر، وَ من طٍ أليب شعيبُ، وبه نأخذُ اإلدغامُوالقياس(   أيبُ روايـةَيِهـٍ

ِزيد، والعباس عن أيب عمرو؛ إال أن العباس كان يدغ ٍَّ ََّّ َّ  .)١ ()َمها، وإن آثر اإلظهارٍ
ْو نص كثري من أئمة الفن عىل الوجهني ِّ َِّ َّ ِ من غري ترجيح ألحدمهاٌ ه َاختارُهو و، )٢ (ٍ

ِّاإلمام ابن اجلزري، حيث قال ِ: 
ُوعىل إطالق الوجهني فيها من علمناه( َ  .)٣ ()ِمصارَّ من القراء باألِ

ِووجه اإلدغام هو ُ املقدم:ُ  . )٤(َّ األدائيةِالكَ املسِّ يف كلَّ
َ حرص إدغام احلـاء يف العـني يف موضـع-٣ ُ:)| {  z y(  ]آل عمـران :

 .ِدون غريه ]١٨٥
َمجلة م ُا يف القرآن من احلاء عند العني ثامنيةُ َ ِ َّ ألفاظ، وتكـرر بعـضِ ُها فبلـغ اجلميـع ٍ

ًمخسة وعرشين موضعا َ ً)٥(. 
ُّقد أبان اإلمام الداين  و ِ احلاء يف العنيِإدغام َحكمُ ُ، فجاء يف اجلامع قولهَ ِ َ: 
ُفأما احلاء(   َيف آل عمران  )z y  } |( :ِمها يف العني يف قولهِ فكان يدغَّ

ِدي ابنُه أبو عبد الرمحنً منصوصا فيه عن اليزيَ، روى ذلك-َال غري-]١٨٥ :يةآ[ َّ ، وبذلك ِّ
ٌقرأت، فأما ما عدا هذا املوضع؛ فإنه أظهره سواء َُّ َّ َ ِ كان قبـل احلـاء كـسُ ، أو ٌ، أو يـاءٌرةـْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٢٢١(اإلقناع) ١(

 .، وغريها)١٠٥ص(، املفيد )٤٤٠ص(، التلخيص )١/٧٥(التذكرة : - مثال–انظر ) ٢(

 ).٢٢٥-١/٢٢٤(النرش)٣(

 ).٢٢٧ص(، رسالة ابن يالوشة )٤٣٥ص(عمدة اخلالن يف إيضاح زبدة العرفان : انظر) ٤(

 ).٢٥٧ص(رشح التيسري : انظر) ٥(



 

 

 ٢٦٩ 

ــهٌغري ــك نحــو قول ــا، وذل D   C  B (، و]٣: املائــدة[  )6 7 8 9(: ِمه

E(]و]٨١: يونس ،)َ؛ إال حرفني من ذلك، ُوما أشبهه  ]٨١: األنبياء[ )¸¹ َّ
َ فإن القاسم بن - وقعاُحيث-) Ý Ü(، و) Í Ì Ë   Ê( :ُومها قوله َّ

َعبد الوارث روى عن أيب عمر عن اليزيـدي اإلدغـام َِّ  ِ، ُوالعمـل عـىل اإلظهـار فـيهام، ِ
ِويقويه انعقاد اإلمجاع  ُ ِ الساكنةِ احلاءِعىل إظهارِّ  عنـد ِكـةِّ مـن املتحرُهـا آكـدُ التي إدغامَّ

َ، وحكى اليزيدي عن أيب عمرو ]٨٩: الزخرف[ )Õ Ô(: ِ يف قولهِالعني َّأن مـن : ُّ
ِ من يدغم احلاء يف العني قالِالعرب  .)١() وكان ال يرى ذلك: َ

ِ إيضاح هذه املسألةيفْع يف اإلدغام الكبري َّوتوس  ِ  :قال فيهاِمن مجلة ما ، وِ
ِوروى أبوعبد الرمحن بن اليزيدي عن أبيه(...  ِّ   :  عنه نصاَّ

)| {  z y(]خاصـة–ْباإلدغـام يف هـذا احلـرف  ]١٨٥: آل عمران  - ،
،  ]٨١: يـونس[)E D   C B(، و]٣: املائـدة[)6 7 8 9 (:ُوقياسه

ٌوشبههام مما قبل احلاء فيه حرف متحرك مكسور ِّ ٌ ْ. 
ُوروى القاسم ُ عن أيب عمر الدوري عن اليزيدي عنهِ بن عبد الوراثِ ِّ  : اإلدغام يفِّ

)Í Ì Ë   Ê (و ،)Ý Ü ( وباإلظهار قـرأت ذلـك ،ُ ؛ -َّ كلـه–ِ
ٍ حروف احللق ليس بأصل هلا؛ لقَّألن اإلدغام يف  .هاتَّلِ

ِقد انعقد اإلمجاع عىل إظهار احلاء وهي ساكنة عند العني يف قولهو ٌ ِ ُ: 
)Õ Ô( ]وذلك مبطل لرواية القاسم، ودافع لصحتها؛ ألن  ]٨٩: الزخرف ،َّ َّ ٌ ِ ٌ ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف يسري)١/٤٤٠) (١(



 

 

 ٢٧٠ 

ِّالساكنة أوىل وأحق باإلدغام من املتحركة َُّّ. 
ًمـدغام، ]١٨٥: آل عمـران[  )z y  } |(ِوقد أقرأين أبوالفتح عن قراءتـه

ِكام رواه أبوعبد الرمحن عن أبيه،  َّ  .)١() -َّ خاصة–  فيهَوبذلك آخذُ
ِوبه جزم يف التيسري َّ)٢(. 

ِ واختيار الداين قرصإدغام احلاء يف العـني عـىل حـرف ِ ِ َ ِّ ُ :)| {  z y(  
ٌدون غريه قائم عىل ِ : 

ِاعتامد ما قرأ به عىل شيوخه -١ ِ ِ. 
ِموافقة املنصوص عليه -٢ ِِ. 
ِة وجه اإلدغام رواية، وثمثل ذلك يف جميءَّقو -٣ َ َّ ً ِ  عـن ِ الـرواةِّ اإلدغام عـن جـلِ

ِقال اإلمام ابن الباذش ،ِّاليزيدي ُ: 
َّ، وإن كان أبوالزعراء قد روى وحده باإلدغام  )z y  } ( :ُواألخذ يف(

ِ اإلظهار؛ ولكن الرواة عن اليزيدي أصفقوا عـىل اإلدغـام فيـه، -ً أيضا–فيه  ِّ َُّّ َ
ِافقه أبوزيد عليهوو ٍ() ٣(. 
َّ، هو رواية أيب عبد الـرمحن عبـد اهللا بـن -َّ خاصة–ِإلدغام يف هذا املوضع َّكام أن ا ُ

ُّحييى بن املبارك عن أبيه، وقد قال الداين ِ   : عنهْ
ِّوهو من أجل النَّاقلني عنه( ُ() ٤(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١١٨ص) (١(

 ).١٣٤ص: (انظره) ٢(

 ).١/٢٠٩(اإلقناع) ٣(

 ).٦٨٤-٢/٦٨٣(غاية النهاية ) ٤(



 

 

 ٢٧١ 

ُاألخذ بام عليه العمل -٤ ِ ِ. 
ُّ اإلمام الداين َّوجهقد و     ٍكوهنـا مـن خمـرج  (:بـــ )z y  } | (غام يفاإلدُ ِ

ِواحد، وهو وسط احللق َ ُ ٍ() ١(. 
ِو هذا التوجيه فيه عموم، وليس فيه دليل عىل ختصيص ٌ ٌ  .ِماَإلدغبا  هذا املوضعَّ

 :ِ بقولهُّاإلمام اجلعربيُوهذا ما أوضحه 
َّ، ورواية التخصيص أقيس؛ ألن حروِ والعمومِ للخصوصً دليالُوهذا يصلح( ُ  َفَّ

ِاحللق بعيدة عن اإلدغام؛ لصعوب ِ  ِلْ عـىل أصـُ غـريهَقيَ فبَ لذينك؛)z(تها، اغتفرٌ
ُاملنع، وأ َّ باألوىل؛ إال مـا ال  ]٨٩: الزخرف[ )Õ Ô(:ِ اإلمجاع عىل إظهارِ عليهَوردِ

َّيعرج عليه، وفر  .)٢(...)ق بذينكَّ
ِواألوجه يف ختصيص هذا احلرف باإلدغام  َ  :-أى ذلك عند من ر-ُ

 : ِّالشاطبيلقول  ِه رشحَ عندِّ قول اإلمام الفايس
ٌفزحزح عن النار الذي حاه مدغم( ُ  :َقال) ََّ
ِ املوضع اتباع األثر–َ هذا –َّوالعلة يف ختصيص ( ِ، ولو علل بعد اتباع األثر بتأكيد ِّ ِّ ِّ ُ

ِالثقل بتكرار الزاي واحلاء ِّ ِ، وضم األول، وكرسِّ َّ  .)٣ ()ًوجهاَّ الثالث؛ لكان ِّ
َوأما من أطلق َ إدغام احلاء يف العني، وطرد فيه القياسَّ ِ َ : 
ٍكى اليزيدي عن أيب عمروَ بام حَفقد اعتضد ِ أن مـن العـربُّ  ِ يفَ احلـاءُدغمُ مـن يـَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١١٩ص(م الكبرياإلدغا) ١(

 ).١/٤٥٨(كنز املعاين ) ٢(

 ).١/١٨٩(الآللئ الفريدة ) ٣(



 

 

 ٢٧٢ 

 .)١(ِالعني

ِوجممع القول يف حكم  ِ ُ)| {z y(: 
ِ املقروء به َّ أن  ِمن طريق احلرز وأصلهَ ِ وجـه اإلظهـارُيزيـد ، وُاإلدغـام هـو: َ من ُ

ِ النَّرش، وهو املقدم لكثرة اآلخذين بهِريقَط ِ َّ ُ)٢(. 
© ª» ¬ (:ُ اإلظهار يف موضع-٤  .]١٤٣: األعراف[ ) 

ِام الكاف يف القافَ حكم إدغناِّبيم ِ اجلامعُّقال اإلمام الداين يف ِ: 
ُّ يدغمها يف القاف إذا حترك ما قبلها َ فكان:َّوأما الكاف(  وذلـك -َغـري ًيـضا الأ-ِ

 :ِنحو قوله
 s      (، و ]٥٤: الفرقـان[ )Ê É È  (، و ]٣٠: البقرة[) 6 87 9 (

u t(]َ؛ فإن سكن ما قبل الكافُوما أشبهه، ]٩: مريم َّخلفـة  -ًأيـضا–مها ِغْ مل يد؛َ
ِالساكن  )PO N M ( ، و ]١٤٣: األعـراف[ ) ª» ¬( :ِقولـه، وذلـك نحوَّ

ُا أشبهه، َوم ،]٥: املزمل[)8 9  :  ( ، و ]١١: اجلمعة[)   QP O (و ، ]٧٦: يس[
ٍليزيدي يف موضعواختلف عن ا ُ من ذلك، وهٍ واحدِّ   :ِ يف األعرافُقولهو َ

)¬ «ª © ( ]ُوليس العمل ، ً مدغام-ُعنه –ُ فرواه ابن جبري  ]١٤٣: األعراف
 .)٣ ()َعىل ذلك

 : وقال يف اإلدغام الكبري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٤٠(فتح الوصيد : انظر) ١(

 ).١/٢٢٨: (انظره) ٢(

 .بترصف يسري) ١/٤٤١( )٣(



 

 

 ٢٧٣ 

ٍعىل أن ابن جبـري(...   ) © ª» ¬(َه أدغـمَّ أنـِّى عـن اليزيـديَ قـد حكـَّ
 . )١ ()ِ فيه كنظائرهُ به اإلظهارُواملأخوذ ، ]١٤٣: األعراف[

ِواستند الداين يف اختياره اإلظهار يف موضع ِ ُّ َ)¬ «ª ©  :عىل) 
ِاعتامد ما قرأ به عىل شيوخه -١ ِ ِ. 
ُ بام عليه العملِاألخذ -٢ ِ. 

 ج
 ج

 

ِوالعلة يف عدم  :ِّاليزيديِّ تعويل الداين عىل ما رواه ابن جبري عن َّ
َا انفرادة منه خالفَّأهن  ِّ هبا سائر الرواة عن اليزيدي،ٌ  ُعليهـا اإلمـام َوقد حكـم ُّ

ُالعامين بالغلط، حيث ِ  : قالُّ
 

ُ اإلظهار، -وُه –َّ، والصحيح ُ ال يؤخذ بهٌو غلطُوهِ باإلدغام، ٍ ابن جبريُرواه (.. 
ِواإلدغام من الشذوذ  .)٢ () عليهاَّؤخذ هبا، وال يعولُ التي ال يُّ

ْومل يعول عليها قبله ِ، فقد ذكرها يف بـاب اإلدغـام، ِاملَ الكِ كتابُّ اهلذيل يفُ اإلمامِّ
 .)٣(ُِ اإلدغام يف سورة األعرافِ مواضعَنْمِضَّومل يعدها 

ْ ما سكن قبِتثناءْ اسِويف توجيه ُّ من اإلدغام يقول اإلمام املالقيِل الكافَ ُ ِ : 
ْلكاف؛ استغناء بخفة الساكن عن ختفيف اإلدغاموإنام مل يدغم ما قبل ا( ِ َِّ ً() ٤(. 
ِ إظهار اجلـيم-٥ i(  َ و،]٨٠: اإلرساء[  )` a(: يف موضـعيُ  h( 

 .  ]٢٩: النازعات[

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢٧ص) (١(

 .بترصف يسري) ١٠٠ص (الكتاب األوسط ) ٢(

 ).٣٥٧-٣٥١ص(الكامل : انظر) ٣(

 ).٢٦١ص (رشح التيسري ) ٤(



 

 

 ٢٧٤ 

َّ يف غريها إال يف موضعني،ُ اجليم، ومل تدغمِمل يلتق يف القرآن جيامن ُأبـاهنام اإلمـام  ِ
ِالداين بقوله يف التيسري َّ ِ ُّ:  

ُوأما اجليم( ِ فأدغمها يف الشني:َّ َّويف التاء   ،]٢٩: الفتح[  )G F   (: يف قولهِّ
 .)١ ()-َال غري-  ]٤-٣: املعارج[)  °  ± µ ´ ³ ² ( :يف قوله
 :قوله ِجلامعَوجاء يف ا

 

ٌوإدغامهام يف التاء قبيح؛ لتباعد ما بينهام يف املخرج؛ إال أن ذلك جـائز ( َّ َّ ِ ٌ َّ ا ِ؛ لكوهنـُ
ِّمن خمرج الشني، َّوالشني لتفشيها تتصل بمخرج التاء ِ َّ ُ  ْدغمـتُفأ هـا،َرى هلا حكمْ فأج،ِّ
َيف التاء لذلك ُ بذلك نصا عن اليزيدي ابنهَوجاء ،َّ ِّ ِمحن، وسـائر أصـحابه، َّأبوعبـد الـر   ُ
ِكان يدغم اجليم يف التاء، والتاء يف اجليم: ُفقالوا عنه َّ َِّ ٍ، وجاء به نصا عن شجاع حممدُ َّ  ن ب 
  .)٢ ()ٍغالب

ِّ املالقي عىل تعليل الداينُ اإلمامَّوقد علق ِ السابقُّ  :ِ بقولهَّ
ِجـواز إدغـام) ُّالـداين: أي(َّوعلل احلافظ (   مـن ْوإن مل تكـن -َّ اجلـيم يف التـاء، َ
ِّبأن الش: -هاِخمرج َّ تتصل بام فيها من التفيش بمخرج التاءُنيَّ، والشِ اجليمِ من خمرجَنيَّ َّ َّ. 

ُوهذا التعليل يقتيض أن يكون إدغام َ الشني يف التاء أَّ  مـا َوىل، لكن منع مـن ذلـكِّ
ِّ من إذهاب التفيش، وهو زيادة يف الشنيُ اإلدغامِي إليهِّكان يؤد ٌ ٌ أن خيلفه يشء، ِ من غريَّ
ُوالشني ي َ التاء يف مواضعُ، وقد لقيت الشنيِدغم هو يف مقاربهُ يف مقاربه، وال يُدغمِّ  من َّ

ٍالقرآن يف كلمة واحدة، وذلك يف بناء  َصـرفوما تـ) افتعل(ٍ  )© ( :  منـه، نحـوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٣٥ص) (١(

 ).١٢٩-١٢٨ص(اإلدغام الكبري: ، وانظر)٤٤٢-١/٤٤١)  (٢(



 

 

 ٢٧٥ 

 .ٌغم يشء من ذلكدُومل ي ،]٥٧: النحل[)< ?  ( ، و  ]١١١: التوبة[
ِ يعطي حرص اإلدغام يف هذين املثـالني)ال غري( :وقوله َ  ِ فيـهَ، ولـيس-َّ خاصـة– ُ

َداللة عىل أنه ليس َّ  .اُ غريمهِ يف القرآنُ
ِرا إلدغـام اجلـيمـ حـص)ال غري ( :ُويمكن أن يكون قوله ِ يف الـشني، والتـاء دون ً ِّ ِّ

ُغريمها من احلروف، واملفهوم األول َّ    .)١ ()ُ أظهرِ
 :ِ القولُخالصةو

َأن املقروء به من ط َ ِريق احلرز وأصلهَّ  -َ ال غري- اإلدغام يف الكلمني وجها واحدا :ِ
َّوأما من طريق النشـر ًوجها واحدا،  ) µ ´ ³ (:ُفاإلدغام يف موضع: َّ ً

 .)G F  (:ِوالوجهان يف موضع
ِ ونص عبارة َ ابن اجلزري يف ذلكُّ ِّ: 

َّوالوجهان صحيحان نص( َِ ُّ الـشذائي، -ًمجيعـا –اط، وروامهـا َّ اخليـُبطِ عليهام سِ
ًقرأت عىل ابن جماهد مـدغام ومظهـرا، قـال: وقال ً ٍ ُ قـديام يأخـذهَوقـد كـان: ُ . ً مـدغامً

ُ، ومل خيتلف عنه أحد مـن ط)انتهى( -٣: املعـارج[ ) µ ´ ³ (ِرقنـا يف إدغـامٌ
٢(..) ].٤(.   

ِووجه اإلدغام يف موضع ِ:) GF(أشـار اإلمـامِ، و إليـهًم أداءَّ هو املقد ُ َ 
 :يبةِّطال يف ِّ ابن اجلزريِبقوله

ْ والذال ىف سني وصاد اجليم صح َ ُ َِ ْمن ذي املعارج وشطأه رجح... ٍَّ َ ُ َ ََ ْ َ ِ)٣(.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٦٣-٢٦٢ص(رشح التيسري ) ١(

)١/٢٢٧) (٢.( 

 ).١٣٧: بيت رقم) ( ٣(



 

 

 ٢٧٦ 

 : يف رشحهِقال ابن النَّاظم
ِّ اجليم يف الشُوإدغام: ْأي )وشطأه: (قوله(  َحَرجـ:  رجح، أي) G(ِني بكلمةِ

ِظهاره؛ إشارة إىل خالف فيهِىل إُاإلدغام فيها ع ٍ ٌِ() ١(.  
َوهذا دليل يرد من قال َ بأن وجهٌُّ ً مقدم أداءِ اإلظهارَّ َّ)٢(.  

 : يف حريفِ إظهار اجليمِّاإلمام الداين  ِاختيارًوعودا إىل 
)a `(  ]و،]٨٠: اإلرساء َ  )i  h( ]٢٩: النازعات[ . 

ِواملشار إليه يف اجلامع بقوله ِِ ِ: 
ْبن شنبوذ عن أصحابه عنفروامها ا( ِ ِّوابن سعدان عن اليزيـدي ، َّ أيب عبد الرمحنٍ َ
ِوروامها سائر أهل األداء مني،َغْمد    .)٣ ()ُ، وبه قرأتُوذلك الوجه، ِظهرينُ مُ

 

َّيتضح من هذا النص أن و ِّمعتمد الداينِّ   : - فيام ذهب إليه- ُ
ِاألخذ بام قرأ به شيوخه -١ َ ُ. 
ِتقديم الوجه األقوى ر -٢  .ًوايةُ

 

ْ األداء عىل اإلظُو أهل ِّ، قال اإلمام ابن اجلزري يف النَّرشِهار فيهامِ ُ ُ: 
ــار ( ــا يف إظه ــن طرقن ــد م ــه أح ــف عن ِومل خيتل ِ ُ ٌ ْ:) a `(  ]٨٠: اإلرساء[، 

   .)٤ () ]٢٩: النازعات[ )i h(َو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧٠ص(رشح طيبة النرش البن الناظم ) ١(

 ).١٩٣ص(كتاب اختالف وجوه طرق النرش مع بيان املقدم أداء : انظر) ٢(

)١/٤٤٢) (٣.( 

 .بترصف يسري) ١/٢٢٧) (٤(



 

 

 ٢٧٧ 

ُ اإلظهار واإلدغام-٦ W Y(: يفُ   X(   ]٤٢: اإلرساء[. 
ِ     مل يلتق يف القرآن شينان، ومل تدغم ُ الشنيِ ِ إال يف حرف الـسنيِّ ِّ  ، قـال -ْفقـط – َّ

ُّاإلمام املالقي  ُ: 
َ أنه تلق الشني املعجمة السني املهملة من كلمتني يف غ:ْواعلم(  ِ ِّ ِّ ِري هذا املوضع من َّ

َّومنع إدغامه سكون الثاين منهام ،]٥: طه [)Z   Y ] \  ( :َّالقرآن؛ إال يف ُ َ. 
ِّووجه التقارب بني الشني والسني ِّ ِ اتفـاقهام يف اهلمـس، والرخـاوة، واالسـتفال، :َّ ِ َّ ِ ِّ

ِّوأن يف الشني التفيش، ويف السني الصفري، وكالمها زيادة يف احلرف، وأن خمرج الـشني  َِّّ َِّ َّ ِّ َّ
ِمن وسط اللسان ِّ َّخمرج الشني من طرفه؛ فلحقه الشني بام فيه من التفيش، وَ ِّ ِِّ() ١(.  

َّوقد وقع خالف بني أهل األداء يف هذا احلرف؛ بينه  َِ ِ ِاإلمام الداين بقولهٌ  :ِيف اجلامع ُّ
ِّوأمــا الــشني( ِ فكــان يــدغ:َّ ِها يف الــسني يف قولــهُمَ   )Y  X W( :َبحانُســيف  ِّ

ُ قـرأت َ وبذلك،ا ابنُه عبد اهللاًِصوصِّ عن اليزيدي منَوى ذلكَر ،-َال غري-]٤٢: اإلرساء[
ٍمن طريق اليزيدي وشجاع، َّ باإلظهار؛ من أجـل التفـشَ ذلك ُ غريه-ُ عنه–ى َورو ِّ ِ ي ـْ

ِالشني الذي يف ِواإلدغام ال يمتنع؛ ألجل صفري السني، ِّ ِّ ِّو زيادة صوت كالتفـيشُ وه،ُ ٍ ُ ،
ِوما تكافأ يف املنزلة ٌمن احلروف املتقاربة؛ فإدغامه جائز َ ِ ُوما زاد صوته منها؛ فإدغامـه ، ِ ُ
ِغام األنقص صوتا يف األزيد دو إ، ُيلحقه ِممتنع لإلخالل الذي ً ِ ِ ٌ؛ خلروجه من ٌجائز خمتارُ

َّحال الضعف إىل حال القوة ِ َّ()٢(.  
ُوجاء اإلدغام الكبري قوله َ : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٦٤ص(رشح التيسري ) ١(

)١/٤٤٢) (٢.( 



 

 

 ٢٧٨ 

ِّوأما الشني( ِّدغمها يف غريها؛ لزيادة صوهتا؛ إال يف السني ها، ومل يَفلم تلق مثل: َّ َّ ِ ِ ْ– 
ٍ، وذلك يف موضع-وحدها َ واحد يف سبحان، قولـه تعـاىلَ ٍ:) Y  X W(   ]اإلرساء :

ُى ذلك أبوعبد الرمحن بن اليزيدي عن أبيه عنه نصا، وروى غريه َوَ ر ]٤٢  ِّ َّ  عـن أيب ُعنهَ
ِعمرو اإلظهار فيه، وبالوجهني قر  .-أنا–ُأته ٍَ

ِّ التفيش الذي يف الشني، ِ من أجل؛ُ ُ أوجهواإلظهار ِ وجـه مـن القيـاسِولإلدغـامَّ ٌ ،
َّوهو أن الص ِالذي يف السني بمنزلة التفيش الذي يف الشني فريَّ َّ َّ ِ؛ مع اشرتاكهام يف اهلمس، ِّ
ُتا بذلك؛ فجاز اإلدغامَفقد اعتدل َ() ١(. 

ِ التيسري سوى وجه اإل يفْومل يذكر  : ُّونصهْدغام؛ َّ
، -َال غري- ]٤٢: اإلرساء[   )Y  X W (:ِّ فأدغمها يف السني يف قوله:َّأما الشني(

ُروى ذلك منصوصا ابن اليزيدي عن أبيه عنه ِّ ً() ٢( . 
ِومل يذكر  يف التهذيب هذا احلرف ضمن املدغامت َ َّ ْ)٣(. 

 : -ِصوصَّ إيراد  هذه النُبعد -ُويظهر 
ِداين بالوجهنيال ُقراءة ِ، واستحسانه  كِ عىل شيوخهِّ ِليهام، فلكـل مـُ ُنهام وجاهتـه، ِّ

ِاقتصاره يف التيسري عىل وجهو َّ ِلوجـه املقـروء بـه مـن طريـق احلـرز،  اُ؛ جعلـهِ اإلدغامُ َ َ َ
ِّوالشاهد قول اإلمام الشاطبي ُ َّ: 

ٌوعنْد سبيال شني ذي العرش مدغم( ُ ْ ََ ْ َِ َ َْ ِ ِ ُِ ً ِ() ٤(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢٩ص) (١(

 ).١٣٥ص( )٢(

 ).٨٤ص: (انظره) ٣(

 ).١٤٢:بيت رقم(متن الشاطبية) ٤(



 

 

 ٢٧٩ 

 : ُّ الصفاقيسُةمَّقال العال
ِاقترصنا عىل اإلدغـام( ِ تبعـا للـشاطبي؛ وإال ففيـه ]٤٢: اإلرساء[   )Y  X( يفَ َّ ِّ ً 
ُ، وهو قوي، رواه سائر-ًأيضا-اإلظهار َري، وبـه قـرأـ اإلدغـام عـن البـصِ أصحابٌّ ِّ 

ــشذائي عــن مجــيع ِال ــالوجهني؛ إالُّ ــداين ب ــرأ ال َّهم، وق ــذكر يف التُّ ــه مل ي َّ أن ــسري؛ إال َّ َّي
 .)١()َاإلدغام

ِوممن ذهب إىل األخذ بوجه اإلظهار  ِ ِ َ َ: 
َ شيخ الداين ابن غلبون  .، وغريمها)٣ (، وابن الباذش)٢(ِّ

ٍ و نص مجع من أئمة الفن عىل  الوجهني من غري ترجيح ِ ِّ ٌ ََّّ)٤(. 
ِّ اإلمام ابن اجلزريَّوصحح ُ ُّ الوجهني يف نرشه، ونصهُ ِ  :َ يف ذلكِ

ٍ تدغم يف موضع واحدِّوالشني ( ٍ ُ: )Y  X W(   ]وقـد -َ الغري- ]٤٢: اإلرساء  ،
ِاختلف فيه،  ِمنصوصا عبد اهللا بن اليزيدي عن أبيـه، وهـي روايـة ابـن: فروى إدغامهُ ُ ِ ِّ ً 

َشيطا من مجيع طرقه عن الدوري، والنهرواين عن ابن فرح عن الدوري، وأيب احلـسن  ِّ ُِّّ ٍ ُّ ِ ِ
ٍسويس، والدوري، وبه قرأ الداين من طرق اليزيدي وشجاعِّالثغري عن ال ِّ ُِّ ُّ ُّ. 

َ سائر أصحاب اإلدغام عن أيب عمرو، وبه قرأ الشذائي عن سائر :ُ وروى إظهاره ُّ َُّ ٍ ِ
ْأصحاب أيب عمرو، وهو اختيار أيب طاهر بن سوار، وغريه؛ مـن أجـ ٍ ُ ٍ ِّ زيـادة الـشني ِلِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٦٩ص(غيث النفع ) ١(

 ).١/٧٩(التذكرة:انظر) ٢(

 ).١/٢١٥(اإلقناع: انظر) ٣(

 .هاوغري) ١٠٥ص(، الكتاب األوسط )٣١٤ص( ، التلخيص )٧٩ص(التبصـرة : -مثال-انظر) ٤(



 

 

 ٢٨٠ 

 .َّبالتفيش
ُ وال يمنع اإلدغام:ُقلت  ُ من أجل صـفري الـسني، فحـصل التكـافؤ، ُ َ ِّ ْوالوجهـان َ

ُصحيحان، قرأت هبام، وهبام آخذ ُِ () ١(. 
ِحرص إدغام -٧ ِّ الضاد يف الشني يفُ َّ:)>  .-ال غري- ]٦٢: النور [)  = 

ٍمل يلتق يف القرآن ضادان ؛ إال يف كلمة واحدة نحو ٍ َّ ِ:  
)  b(]ــور ــامن[)Þ  ( ، و]٣١: الن ــدامها يف ]١٩: لق ــدغم إح ــال ت ُ، ف
 .ْاألخرى

ُ وليس يف القرآن ضاد بعده ٌ ٍ شني؛ إال يف ثالثة مواضع، هي قولهَ َّU : 
® ¯ ° ( و ،]٦٢: النــور[ )  = <(، و]٧٣: النحــل[ ), -(

 . ]٢٦ :عبس[ )± 
َّوعلة إدغام الضاد   :ِّ يف الشنيَّ

ُالتقاربَهي  َ؛ ألن الشني من وسط اللسان، والضادَّ َّ َِّ  .)٢(ِِتهَ من أقـىص حافَّ
 

ُ الضاد أقوى من الشني؛ إلطباقها واستعالئها، فال تدغم:فإن قيل( ِْ ِ ِّ يقابـل : قيل! َّ
ِاالستعالء تفيش الشني، فيعتدالن ويتكافآن، ثم إهنام متقاربان يف املخرج؛ أل َِّّ َّ ِْ ِّن الـشني ِ َّ

ِمن وسط اللسان، والضاد من حافته َّ ِّ َ() ٣(. 
 

ِ قال اإلمام الداين يف بيان ذلك ُّ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢٣٠-٢٢٩) (١.( 

 ). ١/١٩١( الآللئ الفريدة : انظر) ٢(

 ).٢/٢٤٣(فتح الوصيد ) ٣(



 

 

 ٢٨١ 

َّوأما الضاد( َ فلم تلق مثل:َّ ِّها، ومل يدغمها يف يشء؛ إال يف الشني َ َّ  َ، وذلك-هاَوحد–ٍ
ٍموضع واحد يف النُّور قوله تعاىل ًنـصوصا  مَى ذلكَوَ، ر ]٦٢: النور[)  = <(:ٍ

َفيه أبوشعيب السويس عن اليزيدي عنه، وقياس ذلك ُ ِّ ُّ ُّ  : يف النَّحلُ قولهٍ
َوال أعلم خالفا بني أهل األداء يف إظهاره، وال فرق،  ]٧٣: النحل[ ), - ( ًِ ِ ُ 
َ؛ إال إرادة اجلمع بنيبينهام ِ اللغتني؛ لفشومها، واإلعالمَّ ِّ د َّ مطرٍ بأن القراءة ليست بقياسُّ
ٍ متصلٍون أثرُد َّفمظهـر؛ ألن  ]٢٦: عـبس[)® ¯ ° ± (  :َّ، فأمـا قولـه يف عـبسَّ ٌ

َالضاد ٌ مفتوحة، فهي خفيفةَّ ٌ()١( . 
 : ُ قولهَّ يف التيسريجاءو
َّوأما الضاد( ِّ فأدغمها يف الشني يف قوله تعاىل:َّ ال -  ]٦٢: النـور[)  = <(:َ
َ، نص عىل ذلك -َغري ُالسويس عن اليزيدي عنهَّ ِّ ُّ ُّ() ٢(. 

ِّومعتمد الداين ِ فيام قطع به-ُ ٍإدغام الضاد يف الشني يف موضعِ حرص  من -َ ِِّ َّ) =  
>(: 
ِما تلقاه عن شيوخ اإلقراء -١ ُ َّ 
ِما عليه عمل أهل األداء -٢ ُ. 
ِ موافقة املنصوص  عليه -٣ ِ ُ. 

   
ُّوقد علق  اإلمام املالقي عىل  ِ  :ُ قولهَّلتيسري، وهيِّعبارة الداين يف اَّ

ُوقياس ذلك قوله يف النَّحل" ً، وال أعلم خالفا بني   ]٧٣: النحل[ ), - (:ُ ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بترصف يسري) ١٧١-١٧٠ص(اإلدغام الكبري) ١(

 ).٨٤ص(التهذيب : ، وانظر)١٣٥ص) (٢(



 

 

 ٢٨٢ 

 :َقالف "ِأهل األداء يف إظهاره
ُ نص احلافظ:َفإن قيل( َّ عىل أنه ال يعلم خالفا يف حرف النَّحل أنه مظهـر، ونـص َّ ٌ َُّ ًَّ
ٍأن اإلدغـام روايـة أيب شـعيب؛ عـىل ) -كايفَصاحب ال-َّحممد بن رشيٍح :  أي(ُاإلمام ُ َّ

 :ُفاجلوابفكيف هذا؟ 
ِّ أنه يمكن اجلمع بينهام بأن الرواية خـالف الـتالوة،ِ َُّ َ َِّّ مها مـا مل يبلـغ ُ أحـدَ أو بلـغُ

ُاآلخر، وهذا التوجيه الثاين أظهر  َُّ َّ َ() ١(. 
ِّ ابن اجلزري ُاإلمامِّعقب كام   :ُ قولهِمع، وهيِّالداين يف اجلا ِعبارة عىل ُ

ًوال أعلم خالفا بني  ، ]٧٣: النحل[ ), - (:النَّحل ُوقياس ذلك قوله يف" ُ
ِأهل األداء يف إظهاره، َفرق بينهام؛ إال اجلمع بني اللغتني مع اإلعالم بأن القـراءة؛  وال ِ َّ َِ ُّ َّ

ِليست بالقياس دون األثر  :َفقال "ِ
ِ يمكن أن يقال يف الفرق:ُقلت( ُّ إن اإلدغام ملا كان القارئ حيتاج إىل الـتحفظ يف :ُ َ ََّّ ُ َ

ِالــتلفظ هبــا مــن ظهــور تكرارهــا، و َّ، فلخفــة الفتحــة بعــد  ]٢٦: عــبس[)° ± (َّ
َالسكون؛ عىل أنه قد انفرد القايض أبوالع َ َّ ِالء عن ابـنُّ ِّش عـن الـسويسْبَ حـِ ُّ ِ بإدغامـه، ٍ

ِوتابعه اآلدمي، عن صاحبيه؛ فخا ِلفا سائر الرواة، ُّ ُّ ُوالعمل عىل ما عليه اجلمهورَ ِ ُ() ٢(. 
ِوإىل ما عليه العمل من اإلظهار يف موضعي ُ ̄ °  ( و ، ), -(: ِ  ®

َّ غري واحد من علامء اإلقراء، وأئمة األداء، َّنص )±  ِ ٍ  :فمن ذلكُ
َأيب احلسن بن غلبونِ اإلمام ُقول َ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٦٥ص(رشح التيسري ) ١(

 ).١/٢٣٠(النرش) ٢(



 

 

 ٢٨٣ 

َّفال خالف عن أيب عمرو يف إظهار الضا( ٍ  :ِّاحلرضميِ اإلمام ُ، وقول )١ ()د فيهامٌ
ٍفال يدغامن بال خالف( ِ() ٢(. 

ِحمصل القولو ُ  :  يف املسألةَّ
ِإظهار الضاد عند مجيع احلروفَهو  َّ ِ؛ إال عند الشني يف موضعُ ِّ َّ: 

ِفإدغامه وجها واحدا من احلرز ]٦٢: النور[) = <( ً ً ُ وأصـله، واإلدغـام ُ ِ
 .)٣(ِرشِمن زوائد  النَّ

 . ]٤:مريم[ )6 7(:ِ موضعُ اإلدغام يف-٨

ِجاء يف جامع  :ِّ الداين قولهِ اإلمامَ
ُوأما السني( ِّ ِها يف الزاي يف قولهُمِفكان يدغ:َّ  :تِّ يف كورَّ

ٍ بخالف عنه يف قوله يف :ِّويف الشني  ،-الغري – ]٧: آية[)9 : ; > ( 

ِّ، روى اإلدغام يف ذلك عن اليزيدي ابنُه عبـد -َال غري-  ]٤:آية[ )6 7(:مريم َ َ
ٍوعليه أكثر أهل األداء عن اليزيدي، وعن شجاع ُوبذلك قرأت،اهللا،  ُ ِّ ِ. 

ِأنه كان خيري يف ذلك بني اإلظهار واإلدغام ،: ٍ عن ابن جماهديوبلغن ِّ ُقال أمحد بن  َّ
َّأخذه عيل: ٍنرص َّ جماهد أوالُ ابنُ  .ِا باإلدغامًرِباإلظهار، وآخ ٍ

ٍفأما يف قوله يف يـونس ًفـال أعلـم خالفـا يف   ]٤٤: آيـة[ )0 1 2 3 (:َّ ُ
ِإظهاره يف نص، وال أداء خلفة الفتحة َِّ ً ٍّ ()٤(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٧٩(التذكرة ) ١(

 ).١١٨ص (املفيد ) ٢(

 ).١٣٦ص(، حترير النرش لألزمريي )١/٢٣٠(النرش: انظر) ٣(

)١/٤٤٤) (٤.( 



 

 

 ٢٨٤ 

َّ اخلالف يف حرف مريم يف التُّ الداينَوأطلق َ ِ ِيسري؛ مع نصهَ ِ عىل قراءته باإلدغامِّ ِ)١(. 
َاإلدغام الكبرييف َّرصح و  ُ باختيار اإلدغام، حيث قالْ ِ ِ: 
 .)٢ ()ُوبه آخذُوباإلدغام قرأت، (

ِ يتضح استناده يف اختياره عىل؛ِومن خالل ما سبق ُ َّ : 
ِما تلقاه عن شيوخ اإلقراء-١ ُ َّ 
ِما عليه عمل أهل األداء-٢ ُ. 

 
 

َّفنقل الداين لوجه اإلظهار كان حكاية ال تالوة، وإنام :وعليه ً ً ِ ِّ ُ استحسنه؛ ملـا بلغـه ُ
ِعن ابن جماهد من التخيري بني الوجهني َّ ٍ. 

ِّ منصوص عليهام يف كثري من كتب الفن)6 7(ِوالوجهان يف  ٌٍ)٣(. 
ُّوقد تابع اإلمام الشاطبي ُ  ظاهرأصله  يف إطالق اخلالف، حيث قالَ ِ ِ: 

ْومدغم له الرأس شيبا باخت..................................   ً ُ َْ ٌ َّالف توصالُ َ ٍ)٤(. 
ُ اإلمام ابن اجلزري نرشه َّوضمنهام  ِّ  .)٦( من بعدهُ عمل جرىِوعليه ،)٥(ُ

ِوقد نص بعض متأخري أهـل األداء ِّ ُ َّ؛ ألن روايـة )٧(ِمِعـىل تقـديم وجـه اإلدغـا: َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٣٥ص : (انظره) ١(

 ).١٤٨ص) (٢(

-١/١٩٢(، بستان اهلدايـة )١١٧ص(، املفيد)٢٥١(، املصباح الزاهر)٨٩-١/٨٨(التذكرة: -مثال-انظر ) ٣(
 .وغريها) ١٩٣

 ). ١٤٣:بيت رقم(متن الشاطبية ) ٤(

 ).٢٣٠-١/٢٢٩: (انظره)٥(

 ).١٧٨ص(، عيث النفع )١٩٣ص(رصي للنشارالقطر امل: انظر)٦(

 ).٢٢٢ص(رسالة ابن يالوشة : انظر) ٧(



 

 

 ٢٨٥ 

َّاإلظهار؛ ليست من طرق التيسري ُ. 
ْ َ العالمة عيل الضباع االقتصار عىل وجه اإلدغواختار  َ َّ ٌّ ِام من طريق احلرز وأصله، َّ ِ

 : ِفقال يف رشحه
ُواإلظهار له من طريق املطوعي عن ابن جرير عنه، واإلدغام له من سائر طرقه، ( َ ِّ ُُ

ِوعليه عول الداين؛ فهو الذي ينبغي األخذ به من طرقنا ُ ُ ُّ َّ() ١(. 
ْ اختالس احلرف املدغم من املتامثلـني واملتقـاربني إذا كـان وقـع قبلـه -٨ َُ ِ ِ ٌحـرف ِ

ٌساكن صحيح ٌ. 
َ احلرف املدغمَ ال خيلو ما قبل  .َّ أن يكون حمركا، أو ساكنًا:من  ْ

َكا فال كالم فيهَّفإن كان حمر  َ  فال خيلو مـن أن يكـون معـتال، أو :ًوإن كان ساكنا، ً ْ
ُصحيحا، فإن كان معتال، فإن اإلدغام معه ممكن حسن؛ المتداد الصوت به، وجيوز فيه  ِ َّ ٌ ٌ ُ ًَّ  َ

 : ٍالثة أوجهث
َّاملد، والتوسط، والقرص( ُكجوازها يف حال الوقف؛ إذ حكـم) ُّ ِ املـسكنِ  ِ لإلدغـامَّ

ُكاملسكن للوقف، وذلك نحو ِ  :ِ قولهَّ
) Ê É( و ،)} | ( ، ِا انفتح ما قبل الواوَِذ إَ وال فرق َ  : نحـوِ والياءَ

ِد يف حرفباختيار امل: ُّ،  واملد أرجح من القرص، ولوقيل)6 7  (، و)| { ( ِّ 
ٌاملد، والتوسط يف حرف اللني؛ لكان له وجه ِّ ُّ ِّ) ٢(. 

َ اإلمام الداين  احلكمَأوضحو ُ إذا كان الساكنُّ ِ حرفا صحيحا؛ فقال يف جامعهَّ ً ً : 
ٍوقد كان ابن جماهد ال( ُ َّ؛ألن   ]٢٨: فصلت[ )¿  Â ÁÀ( : يف قوله َاإلدغاميرى  َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٩ص (إرشاد املريد ) ١(

 )٢٣٥-٢٣٤(النرش: انظر) ٢(



 

 

 ٢٨٦ 

َّاكن قبل الدال فيه غري حرف مد ولني؛ فامتنع اإلدغام؛ ألنه يلتقَّالس ٍّ َُّ ٍ  معـه يف ِساكناني ُ
 .َذلك

ُوكان غري  ِ ابن جماهد من أهل األداءَ ِلقـوة حركـة الـدال ؛ فيهَيرى اإلدغام ٍ َّ َّ، وألن َّ
ٌاإلشارة إليها متمكنة ِّ ُوبذلك قرأت، وبه كان يأخذ ابن شنبوذ، وابن املناد، َ ٍ ُ  وغريمها ،يُ

 .ِمن أهل األداء
ِ وال فرق بني هذا احلرف ْ ِ ما تقدم من نظرائهِ، وسائرَ ُ مما قبل الدال فيه ساكن غـريَّ ٌ َّْ 

ِ مد ولني يف امتناع اإلدغام؛ ألجل الساكننيِحرف ٍَّ ِ ِ، ويف جوازه؛ لقوة حركةٍّ ِ الدالَِّ َّ. 
َّوهذا الرضب من املدغم عند أكثر النحويني والقراء  َّ َ ِ ِليس بإدغام حمض؛ لـسكون َّ ٍ

ًقبل املدغم فيه سكونا جامدا، ما ً  : ُوحقيقته عندهم ِ
ُأن يكون إخفاء؛ ألن احلركة يف املخفاة ال تذهب رأسا، وإنام يضعف الصوت َّ ُ َّ ً ًِ  هبا، َّ

َّأتم فخف بعض  اخلفة، ويمنع من التقاء الساكنني وال ََّّ َّ ِ ُ. 
ٌوقد أجاز اإلدغام اخلالص يف ذلك مجاعة َ منهم، وسوغوا التقـاءَ ِ الـساكنني فيـه، َّ َّ

َوذلك من حيث ورد السامع به عن العـرب يف نحـو قولـه ِ َّ َ : )i  h(  ]البقـرة :
ٍ، وكان احلرفان يف اإلدغام؛ الرتفاع اللسان هبام ارتفاعـة واحـدة بمنزلـة حـرف  ]١٨٥ ً ً ِّ ْ ِ ِ

َواحد متحرك، فكان الساكن األول لذلك قد و َّ َّ ِّ  ِ باملذهبني- أنا-ُوقد قرأتِّ متحركا، ِيلٍ
ُمجيعا، واإلخفاء أوجه، وأكثر ُ ً() ١(. 
 :وقال يف اإلدغام الكبري

؛   ]٢٨: فـصلت[ )¿  U: )Â ÁÀٍوكان ابن جماهد ال يرى اإلدغـام يف قولـه( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٤٤٦-١/٤٤٥) (١.( 



 

 

 ٢٨٧ 

ٍألن الساكن ليس بحرف مد، وكان ابن املنادي، وابن شنبوذ، وغريمها يـرون ا ُ ٍّ َّ إلدغـام َّ
ًفيه؛ ألن كرسة الدال يشار إليها؛ فيصري إخفاء،  ُ َّ  .)١ ()ُ، وبه آخذُوبذلك قرأتَّ

 :ُ قولهَّ التيسريِيف وجاء
ٍّوكان ابن جماهد ال يرى اإلدغام يف احلرف الثاين؛ ألن الساكن فيه غري حرف مد ( ُ َّ َّ ٍُ
َّوذلك وما أ شبهه عند النحويني، واحلذاق مـن املقـرئنيٍولني،  َ َّ ٌ إخفـاء، وكـذلك أخـذ ُ
 .)٢ ()َّعيل

 

 :-ناُ ه-ِ اإلخفاءلِحطُواملراد بمص -
ُ الروم، وليس املراد َّ املذكور يف باب النَّون الساكنة والتنوينَّ احلقيقيَ اإلخفاءِ بهُّ َّ. 

 :ُّ املالقيُ اإلمام قال
َّ تضعيف الصوت باحلركة؛ حتى ينتقل عن التحقيـق إىل الـر:ُيريد باإلخفاء ( َّ َ َِّ وم؛ ُ

ِفال يكون اإلخفاء صحيحا؛ ألن بقاء بعض احلركة َّ َ احلركـة، ِ اإلدغـام، كتحقيـقَ منـعً
ِ بذلك التقاء الـساكننيُويندفع َّ ِه إدغامـا عـىل وجـه املـساحمة؛ لـشبهه ُ تـسميتُ؛ فيكـونُ ْ ً
 .)٣ (-)باإلدغام
 :  عىل ٌ صحيحٌ ساكنُ فيام قبلهِ وجه اإلخفاءِ يف اختيارهُّالداينتند ساو
ِ اآلخذين به من أهل األداءِثرةك -١ َ. 
ِوقوته -٢ َّ  فعليه احلذاق من القر؛َّ يف العربيةَّ  .اء والنَّحوينيِ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٣٧ص) (١(

 ).١٣٧ص) (٢(

 ).٢/٢٩٢(رشح القصيدة اخلاقانية : ، وانظر)٢٧٤-٢٧٣ص(رشح التيسري ) ٣(



 

 

 ٢٨٨ 

َّوقد تبع الداين الشاطبي؛ فاختار وجه اإلخفاء، فقال يف الميته الغراء َُّّ ِ َّ: 
ٌ وإدغام حرف قبله صح ساكن      عسري  َ ٌ َّ ْ َ ْ ٍَ ْ ِوباإلخفاء طبق مفصالُ ِْ َ َّ)١(. 

َّ وانترص لذلك أكابر رشاح القصيد،  ِّ فمن ذلك قول اإلمام السخاويَ ِ َ: 
ُفحقيقة اإلدغام فيه راجعة إىل اإلخفاء،واإلخفاء بمنزلة التحريك، وهو الوجه (  َّ ِ ٌ ُ

 .)٢ ()َّعند أهل العربية
 : َاز املعاين أليب شامة ويف إبر

ٌإدغام احلرف الذي قبله حرف صحيح ساكن عسري، أي: أي ( ٌ ٌ ٌ ِيعرس النُّطق بـه، : ُ
َوتعرس الداللة عىل صحته؛ ألنه يؤدي إىل اجلمع بني الساكنني؛ ألن احلرف املـدغم ال  ََّّ َّ َّّ ُ

َّوأما ما قبله ساكن صحيح؛ فال يتأتى إدغامه إال  ِبد من تسكينه، َّ ٌ ٌ ْبتحريك ما قبله، وإن َّ
َّخفيت احلركة، فإن مل حيرك انحذف احلرف الذي تـسكنه لإلدغـام، وأنـت تظـن أنـه  ِّ ُ

  :َودليل ذلكمدغم، 
َّأن العرب إذا أدغمت نحـو ذلـك يف الكلمـة الواحـدة حركـت الـساكن نحـو َّ ِ ِ َ َ َّ :

ِاستعد، واستعف، ولذلك ملا أمجع عىل إدغام املـيم يف مثلهـا يف ُ َ َّ : البقـرة[ )5 6(َّ
ِكسـرت العني، وهي ساكنة يف غري هذا املوضع نحو   ]٢٧١ ٌُ ُ: 

ُنعم العبد ( َّفإذا ثبت أن ذلك ممتنع اإلدغام؛ مل يبق فيـه إال اإلظهـار، أو الـروم، ) ِ َّ ِ ُ َّ
ِوهو النُّطق ببعض احلركة، ويعـرب عنـه بـاالختالس، وباإلخفـاء، فهـذه العبـارا َّ ُ  –ُت ِ

ُّ صحيحة، والتعبري عنه باإلدغـام جتـوز، قـال اجلـوهري يف-ُّكلها ُّ َّ ٌ : )i  h( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٥٦:بيت رقم(متن الشاطبية ) ١(

 ).٢/٢٥٦(فتح الوصيد) ٢(



 

 

 ٢٨٩ 

َّ إنام هو بحركة خمتلسة، وال جيوز أن تكون الراء األوىل سـاكنة؛ ألن اهلـاء  ]١٨٥: البقـرة[ ً ُ َّ ُ ٍ ٍ َّ
ِقبلها ساكنة، فيؤدي إىل اجلمع بني الساكنني يف الوصل؛ من غري أن يكو َّ ِّ ْن قبلها حرف ٌ

َلني، وهذا غري موجود يف يشء من لغات العرب، وكذا  ِ ٍ ُ ٍ)j i h g(  ]احلجر :

وال : ُوأشـباه ذلـك، قـال  ]٤٩: يس[)£(، و ]٣٥: يونس[ ) L K J (، و ]٩
ٌإن هذا ونحوه مدغم: َّمعترب بقول القراء ِّ؛ ألهنم ال حيصلون هذا البابَّ َّ()١(. 
ُّ اجلعربي يف كنزاملعاين مانصه العالمةوجاء عند ِّ:  

ِوأجاب حذاق القراء بأنه ليس إدغاما؛ بل إخفاء، فاستحسنه من وقـف عليـه، ( ُ ٌ ً ََّّ َّ
َّوادعى كل السبق عليه، وهذا ليس بيشء؛ ألنه ال جائز أن يكون إخفـاء احلركـة؛ ألن  َ ََّّ ٍ َّ

ً يكون خمتلسا ظاهرا ال مدغام، وال خمفى كـ-ٍ حينئذ–ف احلر ً ً َ:) v( ]٦٧: البقرة[  ،
َّوال قارئ به، وال جائز أن يكون إخفاء احلرف؛ ألنه مقلوب متصل به تـام التـشديد،  َّ َُّّ ٌَ ِ ٌ َ

ِوهذه حقيقة املدغم ُ. 
ِفتسميته إخفاء؛ ال يقلب حقيقته، ولو فرضنا حقيقة اإلخفاء؛  َ ُ ُال يندفع اإلشكال؛ ً

ِألن احلرف املخفى ساكن؛ كقول اجلوهري، واملانع مل يمنع من حيث وجود اإلدغـام؛  ُ َُّ
ِبل من حيث التقاء الساكنني، واألول ساكن صحيح، وهذا موجود يف اإلخفاء ٌِ ٌ ٌ َّ َّ() ٢(. 

ِّوقد علق النويري يف رشح الطيبة عىل كالم اجلعربي  ُّ  : فقال- بعد أن أورده-َّ
 : ُوأقول عنهم(

ديد القسم األولليس بيشءَّإن قوله  َّ؛ ألنا نختار من الرتَّ ُ َّ. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كنـز )٥٦٥-١/٥٥٩(، العقـد النـضيد )٢١١-١/٢١٠(الآليل الفريـدة : ، وانظر)١٠١ص(إبراز املعاين) ١(
 .وغريها) ٦٣ص (املعاين لشعلة 

)١/٤٩٢) (٢.( 



 

 

 ٢٩٠ 

 :ا قولهَّوأم
ُممنوع، كيف؛ وهو طريقة أكثر املتأخرين، وليس مـرادهم : فقد قلنا) َال قارئ به(  ِّ ُ َ

َّاألخريين، وإنكاره لألول يدل عىل أنه مل يطلـع عليـه، ومل يقـرأ بـه؛ وهلـذا مل يـنص ْ َّ ُ ِْ ِْ َّ  يف ُّ
َإال عىل اإلدغام، حيث قال) ُّالنزهة( َِّ: 

ْوإن صح قبل الساكن إدغامه اغتفر   ُ َِّ ْ ِ َ ْ َّ َه كالوقــلعارض َِ َف أو أن يقدراــِ َّ ُ ْ َ ِ 
ًومن قــال إخفــاء فغي ََ ق  ــــَ ُإذ احلرف مقلوب وتشديده يرى   ٍر حمقـّ ُ ٌَ ُ ِ 

 :ومعنى قوله
ٌأن التقاء الساكنني اغتفر يف اإلدغام؛ إما ألن السكون عـارض، أو ) َّأو أن يقدرا(  ُّ َّ ََّّ َِّ

ًأن التقاءمها تقديري؛ إذ املدغم غري ملفوظ به حتقيقا ِ ُ ٌّ َ. 
ِوقد ظهر أن قول ابن جني يف اإلدغام ٍّ ِ من القراء، وقـصور عـن إدراك ٌهو سهو: (ََّ ٌ َّ

ُسهو منه، وهذا املقام مما تزل به األقدام) ِحقيقته ُُّ ُ ٌ()١(. 
 :ِ يف املسألة القولُوجممع

ِأن يف احلرف ِ املدغم إذا سبقه حرف صحيح ساكن مذهبان صحيحان ثابتانَّ ِ ٌ ٌُ: 
ِّمذهب املتقدمني وهو: األول ٌإحلاقه بام ليس قبله سـاكن صـحيح، في: ُ ٌ ُ جـوز فيـه ُ

ُاإلدغام املحض ُ . 
ٌ عىل أن اإلدغام اخلالص هو مذهبُّلومما يد َ ِ القدماء، عدم ورود هـذه املـسألة يف َّ ِ ِ

ِكثري من كتب القراءات األصلية؛ فدل عىل عدم التفرقة  عندهم يف احلكم ِ َِّ َّ. 
ِمذهب كثري من متأخري أهل األداء: الثاين ِّ ِ وهو اختالس حركته، وعدم إدغامه:ُ ُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٣٥٢(رشح الطيبة للنويري ) ١(



 

 

 ٢٩١ 

ًإدغاما حمضا ً. 
ِ ابن اجلزري إىل هذين املذهبني يف موضعني من نـشُاإلمامَوقد أشار   َّفـاألولِره، ـِّ

 :عند قوله
) ) Â ÁÀ  ¿( ]ِّوقد روي إظهار هذا احلـرف عـن الـدوري مـن  ]٢٨: فـصلت ُّ ُ ُِ

ِّطريق ابن جماهد، وعن السويس مـن طريـق اخلزاعـي؛ مـن  ُّ َّأجـل اجـتامع الـساكنني، ٍ
َّوالصحيح أن اخلالف يف ذلك ً واإلدغام من كون الـساكن قبلـه حرفـا ِيف اإلخفاء:  هوَّ َّ

 . َ؛ إذ ال فرق بينه وبني غريه-َّ كام سيأيت التنبيه عليه آخر الباب-ًصحيحا 
ُوهذا مذهب املحققني، وبه كـان يأخـذ ابـن شـنبوذ، وابـن املنـادي وغـريه مـن  ٍ ُ ِّ

ُوبه قرأ الـداين، وبـه نأخـذ، ولـه نختـار؛ لقـوة ِّمني، ومن بعدهم من املتأخرين، ِّاملتقد ُُّ
 .)١ ()ِالكرسة

ِويف املوضع الثاين زاد يف جتلية حكمه، فقال َّ: 
َوإن كان الساكن حرفا صحيحا؛ فإن اإلدغام الصحيح معه يعرس؛ لكونـه مجـع ( َِّ ُ َّ ً ً َّ

ٍبني ساكنني، أوهلام ليس بحرف علة، فكا َّ َن اآلخذون فيه باإلدغام الصحيح قليلني؛ بل َ َّ َ
ِأكثر املحققني من املتأخرين عىل اإلخفاء، وهو الروم املتقدم، ويعرب عنه بـاالختالس،  ِّ َّ ُِ ِّ ِّ
ٌومحلوا ما وقع من عبارة املتقدمني باإلدغام عىل املجاز، وكالمها ثابت صحيح مـأخوذ  ٌ ٌ ِ ِّ ِ

صوص َّبه، واإلدغام الصحيح هو الثابت عنـد  قـدماء األئمـة مـن أهـل األداء، والنـُّ
َجمتمعة عليه، وخص بعضهم هذا النوع منه باإلظهار، وإن مل يرد الروم فقد أبعد َّ ُ َّ ٌ() ٢(. 

ِوظاهر من قول  ابن اجلزري ميله إىل تقديم وجه الروم عىل اإلدغام املحض، َّ ٌِ ِّ و  وهِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢٢٩-١/٢٢٨) (١.( 

 .بترصف يسري) ١/٢٣٥(املصدر السابق) ٢(



 

 

 ٢٩٢ 

 :ِّ يف طيبته بقوله-ً أيضا-ِ إليهَما أشار 
ّوالصحيح قل          إدغامه للعرس واإلخفا أجل............. ........ َّ َ ُ ُ ْ ُ َّ ََ ْ ِ ِ ْ ِ َ)١(. 
ّأجل: (فقوله َ  .)٢(َّأقوى حجة: أي) َ

ِواختار العالمة الصفاقيس وجه اإلدغام املحض ِ ُّ  :، حيث قالَ
َّوقد اضطرب فيه العلامء اضطرابا كثريا، فلنصدع باحلق، ونرتك التطويل بجلب (  ِّ ْ ً َْ ً ُ

ُّ الذي قرأ به اإلدغام املحـض، وهـو احلـق:ُفنقولِاألقاويل،  َ ال مريـة فيـه، - الـذي-ُ
ِّوالصحيح الذي قامت عليه األدلة، وقال املحقق ُ ِإنه الـصحيح الثابـت عنـد قـدماء : َّ َّ

ِّ، وقد انترص له مجاعة من العلامء، وعليه جرى عمل املحققني ...ئمة من أهل األداءاأل ٌِ َ
ًمن شيوخنا، وشيوخهم مشـرقا ومغربا ً ِ ِ()٣(. 

ُّووافقه عليه العالمة حممد أمني أفندي يف عمدة اخلالن، ونصه ِ َّ َ َّ : 
ِّفالواجب عىل كل طالب مستعد أن جيهد كل اجلهـد بالرياضـة الق(  ِ َّ ِّ ٍ َّويـة، وأن ال ُ

َّيتكاسل يف مترن إجراء اإلدغام الكامل؛ ملكانه عقال ونقال عند علامء العربيـ ً ِ ِ ُّ ة، َّويَّة الـسَ
ُوهذا هو األخذ َّ بالعزيمة عند القدماء من األئمةِ ِ ِ()٤(. 

ِالوجهان صحيحان ثابتان معمول هبام؛ لكن األوىل تقديم وجـه االخـتالس يف و ُ َّ ٌ ِ ِ
ِداء؛ الختيار األ ِّ الداين وابن اجلزريِ اإلمامانِّاملحققني له، وعىل رأسهمِ ُّ. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٤١:مبيت رق) (١(

 ).٧٢ص(رشح الطيبة البن الناظم) ٢(

 ).٥٤ص( غيث النفع) ٣(

 ).٣٤ص) (٤(



 

 

 ٢٩٣ 

ْ حرص إدغام الدال إذا كانت مفتوحة،وسكن ما قبلها يف موضعي-٩ ً َّ ُ: 
)º ¹ (َ، و]١١٧: التوبة[ ) تزيغ f  e( ]٩١: النحل[ . 

ِمل يقع يف القرآن داال َ من كلمتني، وِنْ ُ تدغم يف عـرشة أحـرف، مجعهـا اإلمـامَيِهِ ٍُ 
ِالشاطبي يف أوائل  :ِمن قوله ِ كلمُّ

ِوللدال   َكلم ترب سهل ذكا شذا       ضفا ثم زهد صدقه ظاهر جالَّ َ ُ ْ ٌُ َّ َ ْ ٌَ ِ ْ ٌ ُ َ َُ ًَ َ َ ٍ ْ)١(. 
ِيف إدغام الدال يف هذه األحرفَّوالعلة  َ ِ َّ ِ ْ  :ِة، هيرش العِ

ُالتقارب؛ ألن خمرج الدال من طرف اللسان، وأصول الثنايا العليا َ َُّ َ َِّ ُِ ِ ِّ ِ َّ َّ)٢(. 
َّ السخاوي أن علُ اإلمامَورأى َّ ُّ َة التقارب وقعت يف غري حرف اجليم، حيث قالَّ َ َّ: 

َيم فبخالف ذلكَّوأما اجل( َّ؛ ألين قد ذكرت أهنا ختـرج مـن وسـط اللـسان، وإنـام ِ ِ ِّ ِ َ ََّ ُ ِّ
ِأدغمت فيها الدال مع عدم التقارب؛ التفاقهام يف اجلهر ِّ َّ َّ ِ ْ ُ() ٣(. 

ِوالعمدة يف ذلك عىل األثر َ ِذكر علة اإلدغام ؛ وُ ِ ِللتقريبُ َّ. 
ُّقال السمني احللبي  : يف ذلكِّ

َات للطالب؛ وإال فاالعتامد عىل الرواية يف ذلك مترين-ُّ كلها–َوهذه ( ِّ ُ َّ ِ َّ ٌ() ٤(. 
ــد  ــام َأوضــحوق ــريُاإلم ــام الكب ــهاب يف اإلدغ ــداين بإس ِ ال ٍ ــسري)٥(ُّ ِ، والتي َّ)٦( ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٤٤:بيت رقم(متن الشاطبية ) ١(

 ).١٩٦-١/١٩٥(الآليل الفريدة : انظر) ٢(

 ).٢/٢٤٥(فتح الوصيد) ٣(

 ).١/٥١٠(العقد النضيد ) ٤(

 ).١٣٨-١٣٥ص: (انظره) ٥(

 ).١٣٧-١٣٥ص: (انظره) ٦(



 

 

 ٢٩٤ 

َّاحلروف املدغمة يف الدال)١(َّوالتهذيب َ  و  .َ

 : القولَّحمصلو
ُالدال املتحركة تدغم إذا حترك ما قبلها، وال ينظرَّأن  ْ َّ ُِّ ٍ إىل حركتها يف مخسة أحرفَّ ِ ِ: 

َّالتاء، والذال، والسني، والشني، والصاد ( ِّ ِّ َّ َّفإذا سكن ما قبلهـا، وكانـت الـدال ، )َّ ْ َ ِ َ
ٍأو مكسورة؛ فإهنا تدغم يف تسعة أحرف، هي ًمضمومة، ِ ُ ًَّ ْ: 

َّالذال، والتاء، والظاء، والثاء، والزاي، والسني، والصاد، والضاد، وا( َّ ِّ َّ ََّّ َّ ، فـإذا )ِجليمَّ
ِسكن ما قبلها، وكانت الدال مفتوحة؛ مل تدغم إال يف حرف َّ ْ ً َّ ْ  .ِ دون غريهَّ التاءَ

ُّوإىل ذلك أشار اإلمام الداين  :يف اجلامع ِ بقولهَ
َّفإن حتركت الدال بالفتح، وسكن ما قبلها؛ مل يدغمها يف احلروف املتقدمة؛ خلفة ( ِ ِّ ْ ََّ ِ َّ

َّالفتحة والساكن؛ وذلك نح  :ِو قولهِ
ــــــساء[  ); >( ــــــان[ )~  � (، و]١٦٣: الن m   (، و]٦٢: الفرق

n(   ]َّإال مع التاء وحدها يف موضعني وما أشبهه؛  ]١٢ :املائدة  :-َال غري- َّ
: آية[ )f e(:، ويف النَّحل  ]١١٧ :آية[ ) تزيغ º ¹(: َّ يف التوبة

َّ فإنه أدغم الدال يف التـاء فـيهام  ]٩١ َّ َّلكـوهنام مـن خمـرج واحـد، فكـأهنام  ؛-َّخاصـة –َّ ٍ ٍ
ٌمتامثالن، واإلدغام يف احلرف الذي يف التوبة أقوى؛ ألن الساكن فيه ألف، وهي  َّ َُّ ِ ِ َّنية يف ِ

  .ٍحركة
ِّوقد اختلف أصحاب اليزيدي  ُ ِ يف مخسة أحرف من هذا الرضب- عنه–َ َّ ٍ ِ : 

ٍبن عبد الوارث عن أيب عمر عنه عن أيب عمرو ُفروى القاسم َ ; (َّأنـه أدغـم: ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٨٧ص: (انظره) ١(



 

 

 ٢٩٥ 

ُ، وروى هارون، وأبوعبـد   ]٣٠: ص[ N M(O(، و ]١٦٣: آيـة[  يف النساء)>
ٍالرمحن عنه عن أيب عمرو ْ َّ، وروى حممد بن  ]١٧: آيـة[ يف ص)' ) ((:َّنه أدغمأ: َّ

ٍسعدان، وأمحد بن جبري عنه عن أيب عمرو ٍ ُ َ : 
) | {  ~(، و- حـسب–    ]٨٢: آل عمـران[  )´ µ(َأنه أدغـم 

ُوليس العمل عىل مـا رويـاه يف ذلـك   ]١٠: هود[ َ؛ عـىل أن ابـنُ عـن ً املنـادي روى أداء َّ
ُاليزيدي، وعن ابن غالب عن شجاع مجيع ذلك باإلدغام، وزاد حرفـا سادسـا، وهـو  ً ً ِ َ ُِّ ٍ

ــه  ِهــارْوباإلظ ،]٦٢: الفرقــان[)~  �(ُوقياســه  ،]١٣: ســبأ[ )ÄÃ Â(: قول
ِ من الطريقني-َّ ذلك كله-ُقرأت  َّ( )١(.  

ِّ أن اعتامد  الداين يف ا- مما سبق–و يتبني  َ ِّالرواية، والدراية، ومتثـل   عىلٌختياره قائمَّ ِّ
 :ذلك يف

 

ِاألخذ بام قرأ به عىل شيوخه -١ َِ. 
ِموافقة أهل األداء يف عملهم -٢  :ُ قولهَ يف اإلدغام الكبريقد جاءو .ِ
َوال أعلم خالفا عنه من جهة نص، وال أداء يف ذلك(  ً ٍّ ً() ٢(.  
ِ بوجوه العربيةِاالعتضاد -٣ ِ. 

 

َّل عند أهل األداء، وأئمة اإلقراءَوعىل ذلك جرى العم ِ ُِ)٣(. 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف يسري) ٤٤٨-١/٤٤٦) (١(

 ).١٣٨ص) (٢(

، بــستان اهلــداة )١١٠ص(، املــبهج )٨٨-١/٨٧(، التــذكرة )١٧-١٥ص(إدغــام القــراء :- مــثال-انظـر) ٣(
 ).١٩١ص (، القطر املرصي )١٩٠-١/١٨٩(



 

 

 ٢٩٦ 

َّ إدغام التاء يف الثاء يف موضعي-١٠ َّ ُ:  
 .]٥: اجلمعة[)\ [ ^ (َ، و ]٨٣: البقرة[  )½ ¾¿( 

ِ التاء يف مثلهاُتدغم ُ ٍا قبلها، أو حترك بأي حركة إذا سكن م؛َّ ِّ ْ كانـت هـذه ٌء سـوا-َّْ
ٍالتاء أصلية، أو تنقلب هاء يف الوقف ُ َّ  :قوله، نحو-َّ

)F E( ]و]٦١: األنعام ،َ)£ ¢ (  ]٧: األنفال[. 
َهي و َتدغم يف عرشة أحرف من املتقاربِ ٍ ِ ْا سكن مـا قبَِذ إ؛ُ َلهـا، أو حتـرك، وهـَ ذه َّ

 : هيُاألحرف
َّالثاء، واجليم، والذال، والزاي، والـسني، والـشني، والـصاد، والـضاد، والطـاء، ( َّ َّ ِّ ِّ َّ َّ َّ
َّ التي تدغم فيها الدال سوى التاء؛ ألن إدغام التاء يف التاء من باب وهي ذاهتا، )َّوالظاء َّ َّ ََّ َّ ِ
 .)١(ِاملثلني
ِ أهل األداءَوقد اختلف  ِ التاء يفِ يف إدغام، وإظهارُ  :عي  موضَّ

 . ]٥: اجلمعة[)\ [ ^(َ، و ]٨٣: البقرة[  )½ ¾¿(
ُّو إىل ذلك أشار اإلمام الداين  :ِ يف اجلامع بقولهَ

ِوقد اختل( َ عن اليزيدي يف موضعني من ذلكَفُ ِّ: 
\ ( :ةيف اجلمعـ َّوالثاين ، ]٨٣: آية[ )½ ¾¿( :ِيف البقرة مهاُ أحد

ُ ابن جبري، وحممـد بـن رومـي، والقاسـم بـن عبـد -ُ عنه– فروى  ]٥: آية[ )[ ^ ِّ ُ َّ ٍ ُ ُ
ُالوارث عن أيب عمر عنه  ْ  .ُوبذلك قرأتَّألجل التقارب،  ؛َاإلدغام فيهامِ

ِ؛ خلفة األلفَاإلظهار فيهامِّ اليزيدي عنه ُوروى ابن  ُوالفتحة، وهو اختيـار ابـن  َّ ُ ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وغريها)١/٢٤٣(،النجوم الزاهرة )٤١٨-١/٤١٧(، املستنري )٣٢٢-١/٣٢١(الروضة : انظر) ١(



 

 

 ٢٩٧ 

  .)١ ()وأصحابه ٍجماهد
 

َ يف التيسري عىل قراءته  بالوجهني، فقالَّصنقد و ِ ِ َّ: 
  ]٥: اجلمعـة[)\ [ ^(َ، و ]٨٣: البقرة[  )½ ¾¿(: َّفأما قوله(

َّفابن  جماهد ال يرى إدغامه؛ خلفة الفتحة؛  ٍ  .)٢ ( )ُوقرأته بالوجهنيُ
ُّقال اإلمام املالقي يف رشحه - ُ: 

ُفأفرد الضمري، وهو يعني ا( اه يف َّ َحلرفني، وكأنه أعاد الضمري عىل ما ذكر، ولـو ثنـَّ َّ َّ ِ
َاملوضعني؛ لكان أحسن َ ِ(-)  ٣(. 

ُّورصح يف اإلدغام الكبري باختيار اإلدغام يف املوضعني، ونصه ِ ِ َّ: 
ِفأما قوله يف البقـرة( \ (: ةو يف اجلمعـ ، ]٨٣: آيـة[ )½ ¾¿(: َّ

ِّ أمحد بن جبري، وحممـد بـن رومـي عـن اليزيـدي، - عنه– فروى  ]٥: آيـة[ )[ ^ ٍّ َّ ٍ ُ
َّوالقاسم بن عبد الوارث عن أيب عمر عن اليزيدي عنه إدغام التاء يف الثاء يف ذلك؛ من  ََّ َ َِّ ِ

ُّأجل التقارب، وبه كان يأخذ ابن شنبوذ، وابن املنادي، والـداجوين،  ُ ٍ ُ ِ ُوبـذلك قـرأت، َّ
 .)٤ ()ُوبه آخذ

 .)٥(َّتهذيب َوبه جزم يف ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فروى عنه ابن جبري، وحممد بـن رومـي، والقاسـم بـن (ويف نسخ اجلامع املطبوعة كلها ، )٤٤٩-١/٤٤٨) (١(

عن أيب : أي) عن أيب عمر عنه: (والشك أنه خطأ، والصواب). عبد الوارث عن أيب عمرو عنه اإلدغام فيهام
  .عمر الدوري، وهو الذي تستقيم به العبارة

 ).١٣٨ص) (٢(

 ).٢٧٨ص(رشح التيسري ) ٣(

 ).١٤٢ص) (٤(

 ).٨٦ص : (انظره) ٥(



 

 

 ٢٩٨ 

ٌواختيار اإلمام الداين لإلدغام قائم عىل ِّ ُِ: 
َّتصدير الوجه األقوى رواية، فجل النقلة عن اليزيدي عليه، كـام أن الـداين َّ ًِ ِ ِِّ ُّ  ُمِّقـدُ يِ

 :َ عن شيخه أيب الفتح عىل غريها، و يعتمد عليها أكثر، ويف ذلك يقولُروايته
اس لـه مـ- رمحـه اهللا-ِنا أبوالفتحُوكان شيخ( ُن أضـبط النـَّ ِ، وأعـرفهم بجليـهِ ِّ ،
ِوخفيه ِ، ومطرده، وشاذهِّ ِِّ َ قرأ به القرآنْ، وكان قدَّ ِ مـن هـذه الطـرق املـذكورة، -َّكله– َ ُّ

ِوغريها عىل مجاعة من شيوخه ٍ()١(. 
ِ؛ بقرينـة قـولِ فـيهام اإلدغامِ بن غلبون بوجهِنَ أيب احلسِ شيخهُّرأ الداين عىلْومل يق ِ 
 : َّيف التذكرة َابن غلبون

ِ به اإلظهار يف املوضعنيُواملأخوذ( َّ؛ خلفة الفتحة مع خفة األلف قبلهاُ َّ() ٢(. 
 

َ التوفيق بنياَّوأم ُ ُّ ما نص عليه الداينَّ ِتيسري من أنه قرأه بالوجهني،يف ال َّ ُ َّ ِ َّوبني ما نص  َّ َ
ُ من أنه قرأهِيف اجلامع، واإلدغام الكبريعليه   : باإلدغامَّ
ِلظاهر أنه اقترص يف كتايب اجلامع، واإلدغام الكبري فا ِ َّ ِعىل مـا أخـذه عـن شـيوخه  َّ ُ
ُقراءة، أما وجه اإلظهارًتالوة و َّ َّ رواه أوالد اليزيدي عـن أبـيهم، فـإن الـداين - الذي-ً َّ ِّ

ِّرواية وأداء، ومل يسند الـداين يف اجلـامع طريـق أوالد اليزيـدي عـن ِعن شيوخه ُأخذه  َ ُّ ً ً
 .)٣(ًقراءة أبيهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧٥ص ( اإلدغام الكبري)١(

)١/٨٥) (٢.( 

 ).٣٣٠-١/٣١٨(اجلامع: انظر) ٣(



 

 

 ٢٩٩ 

ِّوممن نص عىل اختيار اإلظهار فيهام من أئمة الفن َِّ: 
ٍابن رشيح  .)٢ (َن بن غلبونَ، و أبواحلس)١(ُ
ــشاطبي اخلــالف  يف ُاإلمــامَو أطلــق  َ ال ِ ؛ تبعــا لألصــل هــذين املوضــعنيُّ ً) ٣( ،

ِّوصححهام املحقق ابن اجلزري ُ ُخذ هبام جرى العمل ، وعىل األ)٤(ِ يف نرشهَِّّ ِ)٥.( 
ُّ هو املقدم يف األداء، قال اإلمام اجلعربي:ِووجه اإلدغام ُ ِ َّ: 

 :َّ، وقال العالمة عمدة اخلالن)٦ ()ُواألشهر إدغام األولني( 
 :واختلف من تلك املواضع يف(

ْ بتقديم وجه اإلدغا ]٥: اجلمعة[) [ ^( و ، ]٨٣: البقرة[ ) ¾¿( ًم أداء ِ ِ
َعىل وجه اإلظهار؛ كام وصل ِ ِلينا عـن اجلهابـذة الكبـارِ إِ ُ ذلـك ا بـنَّ، ونـص عـىل)٧ ()ِ َ 

 .)٨(َيالوشة يف رسالته
 )   j iÂ(  و  ،  ]٢٦: اإلرساء[ )Â Á À(:ُ اإلظهار يف موضعي-١١

 .]٣٨: الروم[ 
ِهل األداء يف حكم هذينَاختلف أ ِ ِ َوإليه أشار ،ِ املوضعنيُ ِبقولـه يف  ُّ الـداينُ اإلمامِ

 :ِاجلامع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٧٨ص(رشح التيسري: انظر) ١(

 ).١/٨٥( :هانظر) ٢(

 ).١٤٧-١٤٦:بيت رقم(متن الشاطبية : انظر) ٣(

 ).٢٢٦-١/٢٢٥:(انظره) ٤(

 ).٢٨٥، ص٤٥ص(غيث النفع: انظر) ٥(

 ).١/٤٧٤(عربيكنز املعاين للج) ٦(

 ).٥٩-٥٨ص (- أيضا-: ، و انظره)١٨ص) (٧(

 ).٢٢٧، ٢١٧ص:(انظره) ٨(



 

 

 ٣٠٠ 

 :)Ã Â Á À ( ]٣٨: آية[ ُّ ، والروم ]٢٦: آية[ َّفأما قوله يف سبحان (
ُفابن جماهد، وابن املنادي ِ ال يريان اإلدغام فيه؛ لقلة حـروف الكلمـة، واعـتالل:ٍُ ِ َِّ ِ 

 .ِآخرها
ٍوأبواحلسن ابن شنبوذ، وأبـو  ُ الـداجوين، وغريِبكـر َ  يـرون :ِمهـا مـن أهـل األداءُّ

ِاإلدغام؛ لقوة كرسة التاء،  َّ ِ  .)١( )ُوبالوجهني قرأتهَّ
ًوذكر يف التيسري قريبا منه َُّ)٢(. 

ْ اإلدغام الكبري باختيار وجه اإلظهارَّ رصح و ِ  : فقال؛ِ
 .)٣ ()ُواإلظهار أوجهُوبالوجهني قرأته، ( 

ُّقطع يف التهذيب، ونصهِوبه  ََّ: 
َم التاءِدغُومل ي( ِ؛ ملا تقدم يف أول الباب)U:)Â Á À يف قوله َّ َّ  ِ يف احلـرفَّ
 .)٤ ()ِّاملعتل
ِّ استناد الداين ٌجيلو  :عىلِ يف اختياره ُ
ِّاملرجح اللغوي  ِّ. 

 
   
 

ُكان اإلمامقد و َ ابن جماهد ممن يأخذ باإلدغام فيهام، ثم مالَ َّ ِ ُ َ إىل اإلظهار، أوضـح ٍ ِ
 :ِ بقولهُّ الداينَذلك

َثنا عبد الباقي بن احلسن، قال:  قال-ناُ شيخ–َّوحدثنا أبوالفتح (  :ٍّثنا زيد بن عيل: َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١/٤٥٠) (١.( 

 ).١٣٨ص:(انظره) ٢(

 ).١٤٦ص ) (٣(

 . بترصف يسري) ٨٧-٨٦ص ) (٤(



 

 

 ٣٠١ 

َأنه س ُ ابن جماهد يَعِمَّ َ، ومجيع ]١٠٢: النساء[ )2 3( ٍ ثالثامئةِ يف سنةُئِقرٍَ
ِدغام؛ ألن أبا عمرو مل يستثنه، ثم رجع أبوبكر يف آخـر عمـره ِما كان من املنقوص باإل َِّ َّ

ِ، واعتل بام سقط من أصل الكلمة، َعن اإلدغام فأظهر َ  :ٍقال أبوعمروَّ
ُّوبذلك حدثنا عنه حممد بن عيل البغدادي يف كتاب  ٍّ َّ َّ له، وهو الذي دون "َّالسبعة"َّ ُ

 .)١ ( )"ٍقراءة أيب عمرو"ِيف كتاب
َوممن ذهب ِ إىل اختيار وجه اإلظهارَّ ِّمن أئمة الفنِ َّ: 

 

ُاإلمام ابن رشيح  .)٣(َّ،واإلمام العمـاين )٢ (ُ
 

ِوممن ذهب إىل اختيار وجه اإلدغام َ: 
ِ أبو احلسن   .)٥(ُّ، واحلرضمي )٤ (َبن غلبونَ

َّ الشاطبي يف الميته الغراءَ اخلالفَأطلقو   .)٧( اإلقراءِشيوخٌ،  وكثري من )٦ (َُّّ
ُ ذلك يقول اإلمام ويف  :ِّ ابن اجلزريُ

ِواختل( ُ يف املوضعني؛ لكوهنام من املجزوم، أو مما حكمه )Â Á À(: يفَفُ ِ ِ
ِّحكم املجزوم، فكان ابن جماهد، وأصحابه، وابن املنادي، وكثري من البغداديني ُ ٌُ ٍ ِ: 

ِيأخذونه باإلظهار؛ من أجل النَّقص، وقلة احلروف َّ. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٤٤٨(اجلامع: ، وانظر)١٤٢-١٤١ص(اإلدغام الكبري)  ١(

 ). ٢٧٦ص(رشح التيسري : انظر) ٢(

 ). ١٠٢ص(الكتاب األوسط : انظر) ٣(

 ). ١/٨٦(التذكرة:انظر) ٤(

 ).١١٣ص(املفيد: انظر)٥(

 ). ١٤٧-١٤٦:بيت رقم(متن الشاطبية: انظر) ٦(

 ).١/١٩٢(، بستان اهلداة )١/٢٠٧(، اإلقناع )٣١٣ص(التلخيص للطربي: - مثال-انظر) ٧(



 

 

 ٣٠٢ 

ٍوكان ابن شنبوذ وأصحاب َه، وأبوبكر الداجوين، ومن تبعَ ُّ ؛ ِ باإلدغـامُهم يأخذونـهٍ
ُّللتقارب، وقوة الكرس، وبالوجهني قرأ الداين،  ِ َّ َوهبام أخذ الشاطبي، وأكثر املقرئنيَّ ُّ َ()١(.  

ُ اجلعربي عىل أن وجه اإلظهار يف هذا املوضع أشهرَّ العالمةَّوقد نص ِ َ ِ َّ ُّ)٢(. 
 :ِّيِّ وجاء يف رشح الطيبة للنُّوير

ِواملشهور االعتداد به يف املتقاربني، وأجرى الوجهني يف غريه( ْ ُِ َ ُ() ٣(. 
ِ باجلزم مانعا لإلدغامُاالعتداد: ْ أي ًِ. 

ِّواختار مجع من املتأخرين ٌ ِ تقديم وجه:َ ِ اإلدغام، وعليهَ َّ أكثر املسالك األدائيةِ ِ)٤( . 
ِ عدم االعتداد باإلدغام-١٢ ِ  .ِ لإلمالةً مانعاُ
َملسألة أوردها اإلمام الداين يف باب اإلدغام، وتبعه اإلمام الشاطبي يف ذلك، هذه ا ُّ ََ ِ ُّ

َمعلقا عىل ذلكُّقال أبوشامة املقديس  ِّ: 
ِوهذه مسألة من مسائل( ِ اإلمالة، فباهبا أليق من باب اإلدغامٌ ُ ِ() ٥(. 
ُأوردها اإلمامو ِ ابن اجلزري يف باب الفتح واإلمالة وبني َ ِ  ِ يفَ، وأشار إليهاِّاللفظنيِّ

 .)٦(ِباب اإلدغام بإجياز
ِوقد اختلف أهل األداء يف حكم إمالة األلف التي قبل الراء املدغمـة يف مثلهـا، أو  ِ َِّ ْ ُ َ

 k  j  (َ ، و]١٩٤ -١٩٣: آل عمـران[ )¿U :)Á Àنحو قولـهَّيف الالم، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٢٢٦(النرش) ١(

 ).١/٤٧٤(كنز املعاين : انظر) ٢(

 ).١/٣٢٧: (انظره) ٣(

 ).٢٢١،٢٢٤ص(بن يالوشةا، رسالة )٢٨٧ص(ة اخلالن عمد: انظر) ٤(

 ).١٠٠-٩٩ص(إبراز املعاين) ٥(

 ).١/٢٣٥(النرش: انظر) ٦(



 

 

 ٣٠٣ 

l(]١٨: املطففني[. 
ِواخلالف دائر بني الفتح واإلمالة ِ ٌ ِغام املحض، أما يف حال الروم يف حال اإلدُ َّ َّ ِ ؛ فال َ

ِخالف يف اإلمالة ِ. 
 :َ يف بيان ذلكُّ املالقي اإلمام قال

ِ أن هذا التعليل إنام حيتاج إليه؛ إذا حقق اإلدغام، فأما إن قـ:واعلم(  َّ ِّ َُّ ُ َّ َّ بـالروم؛ َرئَّ
ُفال يكون اإلدغام ُ صحيحا، وال تكون الكرسةُ ُ زائلة؛ بـل يـضعفً َ هبـُتَّ الـصوً ا، وال ِ

ًتذهب رأسا ُ() ١(.  
ِوقد أشار اإلمام الداين إىل حكم إمالة األلف التي قبل الراء املدغمة َِّ َْ ِ يف مثلهـا، أو ُّ

ِيف الالم بقوله يف اجلامع َّ: 
َفبعضهم ال يرى إمالتها( ِ؛ لذهاب اجلالبُ ُرة باإلدغـام، ـَ هلا يف ذلك، وهي الكـسِ

َوهذا مذهب أيب احلسن أمحد بن َ جعفر بن املنادي، وأيب بكر أمحدُ ٍ ِّ الـشذائي، ٍ بن نـرصَ
ْ احلسني بن حبٍّد بن عبد اهللا بن أشته، وأيب عيلَّوأيب بكر حمم َ  . وغريهمٍشَ

  :ِ جلهتنيها؛َ إمالت-ُ وهم األكثر- َورأى اآلخرون
ِ اإلعالم واإلشعار بأهنا متال مع غري اإلدغام، وعند االنفصال:إحدامها  ِ ُ َّ ُ ُ . 

ِ أن اجلالب إلمالتها ال يذهب رأسا؛ بل ينوى ويراد باإلشـارة إليـه عـىل :لثانيةوا ُ ُ ُ ًَ َّ
ُمذهبه، فهو غري ُ َ معدوم، وإذا كان كذلك لزم إمالتها ألجله، وأن يظهرِ َ ِ متـام الـصوتٍ َّ 

َّحمقق الل َ ِ، هذا مع كـون التـسكنيِفظَّ ِ عارضـا بمنزلـةِ املـدغمِفْرَ للحـَّ  ِ تـسكينهِنْوَ كـً
ْف؛ إذللوق ِ وال يوقف عليه،ُ قد ال يدغمِ ُ، والعارض ال يعتد به، و ال تغري له األصولُ َّ ُ ُّ َ ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٨٣ص(رشح التيسري ) ١(



 

 

 ٣٠٤ 

ِوهذا مذهب أيب العباس أمحد بن حييى ثعلب، وأيب بكر بن جماهد، وسائر ٍ َ َّ  أصـحاهبام، ُ
ُوبذلك قرأت، وهو القياس ُ() ١(.  

ًوأورد يف اإلدغام الكبري كالما قريبا مما سبق َ  :ِبقولهَّ يف التيسري َ الكالمَ، واختزل)٢(َ
ًواإلمالة باقية مع اإلدغام؛لكونه عارضا( ِ ٌ ُ() ٣(. 

َواختيار  الداين بقاء ِّ   : عىلٌ مع اإلدغام قائمِ اإلمالةُ
 .األثر، والنَّظر

ِفتمثل باألخذ بام قرأ به، وما عليه جل أهل األداء:  َُّفأما األثر ُّ ِ َِ َّ. 
ُوأما النظر ِوقد توفر موجب اإلمالة يف الكلمةُ فهو القياس، :ََّّ ِ ُ ٌرة باقيـة يف ـ، فالكسَّ ُ

َالراء، و ِ سبب اإلمالة لأللفَيِهَّ ِ ُ التي قبل الراء، واإلدغامِ والفتحة،ُ َِّ ٌ أمر عـارض، وال ْ ٌ
ِتغري األصول بالعوارض، فال وجه ملنعها َ ُ َّ ُ. 
ُّ وإىل ذلك أشار اإلمام الشاطبي بقوله َ: 

ْوال يمنع اإلدغا ُ َ َِ ٌم إذ هو عارض            ْ َ ُ ْ ِ َإمالة كاألبرار والنَّار أثقال   ُ َ ْ ََ ِ َِ ْ َ َ ِ)٤(. 
ُ قال اإلمام أبو    :ِ يف رشحهشامةَ

َم، يريد بالثقل التشديد احلاصلٌ، وهو حال من اإلدغاًثقيال: أثقال أي( َّ ِّ ُ ِ باإلدغام، ِ
َّومل يرد أن ِه أثقل لفظا من اإلظهار؛ ألنه ما أدغم؛ إال طلبا للخفةْ َّ ً ًَّ ِ() ٥(. 

ُوهذا الوجه   ِ به من طريق احلرز وأصله، وعليه األكثرون من أهل األداءُاملقروءَ َِ ِ. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١/٤٥٢) (١.( 

 ).١٦٢-١٦٠ص:(انظره) ٢(

 ).١٤٠ص) (٣(

 ).١٥٤:بيت رقم(متن الشاطبية) ٤(

 ).٩٩ص(إبراز املعاين) ٥(



 

 

 ٣٠٥ 

 : ِّ اجلزريُ ابنقال اإلمام
ُوهذا مذهب األكثري( ِّن من أهل األداء، واختيار مجاعة املحققني، وهو الذي عليه َ ِ

ُالعمل من عامة املقرئني، وه َ َّ َو الذي مل يذكر أكثر املؤلفنيُ ِّ ِ كـصاحب التيـسري-ِ سـواهْ َّ َّ ،
ِوالشاطبية، و التلخيصني، واهلادي، واهلداية، والعنوان، والتذكرة، واإلرشادين، وابن  ْ َّْ َِّ ِ َ َ َّ

َمهران، والدا ِ واهلذيل، وأيب العز، وغريهم،ِّينِ ِّ ِّ() ١(. 
ُوأما وجه ِ االعتداد باإلدغامَّ   :ً مانعا لإلمالةِ

ِّعض أهل األداء، وصححه اإلمام ابن اجلزريَفقد أخذ به ب ُ َُّ  : قالُ، حيثٌ
َوكال الوجهني صحيحان عن السويس نصا وأداء، وقرأنا هبام من روايتيه، وقطع (  َِ ْ ً ِّ ِ ِ

َحب املبهج، وغريه، وقطعَهبام له صا ُّ احلافظ أبوالعالء اهلمـداين يف - فقط–ِ له بالفتح ِ
َغايته، وغريه واألصح أن ذلك َّ ُّ ٌ خمصوص به من طريـق ابـن جريـر، ومـأخوذ بـه مـن ِ ٍ ٌ

ِش كام نـص عليـهْبَطريق ابن ح َّ ِ، ويف التجريـد، وابـن فـارس يف جامعـه، ِ يف املـستنريٍ ٍ َّ
 .)٢ ()وغريهم
ِغام النون يف الالم، والراء إذا سكن ما قبلهـا؛ إال مـا كـان مـن لفـظ ُ عدم إد-١٣ َ ْ َّ َّ ُّ

 ).نحن(
َ تدغم النُّون إذا حترك ما قبلها يف الراء والالم، ففي الراء يف مخسة مواضـع ِْ َّ َّ ََّّ ، نحـو ُ

 :ِقوله
)   X W(]و]١٦٧: األعراف ،َ) ON( ]ويف الالم يف ثالثة ]٣٧: الطور ،ٍ َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٥٥(النرش) ١(

 ).٢/٥٥(النرش) ٢(



 

 

 ٣٠٦ 

ًوسـتون موضـعا : آل عمـران[ )q p (َ، و ]٥٥: البقـرة[  )~ � ( :ِنحوقولـه، ُّ
١٤[. 

ُفإن سكن ما قبلها؛ مل ي َدغم منها إال ما كانَ ًخاصـة–) نحـن(ِ من لفظَّ  ُ، ومجلتـه-َّ
َعرشة مواضع ُ)١(. 
ِ الداين إُ اإلمامَوقد أشار ِىل هذا احلكم بقوله يف اجلامعُّ ِ: 

ْفإن سكن ما قبل النُّون؛( َ َّ مل يدغمها فيهام بأي حركة حتركتَ ٍ ِّ ٍ من فـتح، أو كـسـر، ْ ٍ
ِأو ضم؛ اكتفاء بخفة الساكن َّ ً ِ عن خفة اإلدغام، وذلك نحوٍَّّ    :ِقولهَّ

)Ô Ó( ]َو  ،]٧٨: يونس)  OQ  P(  ]َو ،  ]١٣: آل عمران) D C(  
ــــــــرة[   ، ]٥٧: اإلرساء[ )Á  À (َو  ،  ]٥٠: النحــــــــل[ )¤ ¥ (َ، و]٥١: البق
ًإال أصـال ُ ومـا أشـبهه؛  ،]٢٣: إبـراهيم[ ) ½ ¾ (، و]١٢٨: البقرة[ ) 3   4(و َّ

ِمطردا م ِن ذلك، وهو ما جاء من لفظَّ َ ُ َ: 
 )Ú Ù Ø( و ،]١٣٢: األعـراف[  )D C B(:؛ كقولـه- خاصة– ) نحن ( 

َوما أشبهه، وذلك  ،]٧٨: يونس[ ِ للزوم حركتها، وامتناعها من االنتقـال عـن - عندي–ُ ِ ِ ِ
َالضم إىل غ َريه، وليس ما عداها كذلكِّ َ َ ِ. 

ُروى اإلدغام يف ذلك منص  ُوصا عن اليزيدي ابنه، وَ ِّ ُّالسويس،ً ٍ جبريُم ابنُ وخالفهُّ ُ :
َفروى عن اليزيدي اإلظهار ِّ َ، وكان حممد بن غالب يروى عن شَ ٍ ون إذا : ٍجاعَّ َإدغام النـُّ

َّسكن ما قبلها يف الالم  ْ ُ كرواية العباس بن الفضل، وأمحد بن موسى، -ْحيث وقعت-َ َ ِ َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وغريها) ١/٢٣١(، النرش)٢٨٧-٢٨٦ص(، رشح التيسري )٨٦ص(التبرصة البن فارس: انظر) ١(



 

 

 ٣٠٧ 

ٍومعاذ بن معاذ، وعيل بن نرص عن أيب عمرو ِّ ٍ ُ حممد بن م-َ فيام ذكر-ِ وسى عنهم، وعـن َُّ
 .-ً أيضا–ِّاليزيدي 
ُتثنى ابــن غالــب مــن ذلــك حرفــا واحــدا، وهــْواســ ً ً َ ٍ  )6 7 8 (: قولــهوُ

ًفرواه عن شجاع مظهرا،  ]٦:الطالق[ ُ ٍ َّوبام قدمته أوال قرأت مـن الطـريقني، وعـىل ذلـك ُ ُ ََّّ
ِأهل األداء ُ() ١(.  

ِّفاتضح من قول الداين  ِ السابقَّ َّ: 
ِ عدم أخذه برواية ِ َّ من حكى إظهار النُّون عند الالُ ْن ما قبَكَ إذا سِمَ َهـو مـا لهـا، وَ ُ

 : اإلدغام الكبري بقولهَّأكده 
 . )٢ ()ُوبه األخذُوعىل اإلدغام العمل، (

ِواإلدغام هو مذهب شيخه ِ دليل ماجاء يف تـذكرة أيب ؛ بَ فارس بن أمحدِ أيب الفتحُ
 :َبن غلبونِاحلسن 
ْفإن سكن ما قبل النُّون، وكانت نون( َ ِ ٍأدغمها يف الالم بال اخـتالف عنـه) نحن(َ َّ َ ،

ِّوأما مارواه ابن جبري عن اليزيدي عن أيب عمـرو ُ ٍُ  ) Ã Â( :َّأنـه أظهرهـا يف قولـه: َّ
َ فليس العمل عليه، وإن كانت غري نون  ]١٣٣: البقرة[ ِ ُ َّففي إدغامها عنـد الـالم، )  نحن(َ ِ

ُّوالراء اختالف عنه، فروى عباس، وأمحد بن موسى، ومعاذ بن معاذ، وعيل ٍ ُ ُ َُّ ٌ َّ ٌ ٍ بن نصـر، ِ
َعن أيب عمرو اإلدغام، وروى اليزيدي اإلظهار،  َُّ  . )٣() ِّواألشهر رواية اليزيديٍ

 

ِوعمدة الداين يف اختياره  ِّ َّ إدغام النون يف الالم، والراء إذا سكن ما قبلها؛ إالَعدمُ ْ َّ َّ  ما ُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٤٥٥-١/٤٥٤) (١.( 

 ).١٥٣ص) (٢(

 ).١١١ص(، واملفيد )١٠١ص(الكتاب األوسط : بترصف يسري، وانظر) ٨٣-١/٨٣) (٣(



 

 

 ٣٠٨ 

ِكان من لفظ   : هي)نحن(َ
ِاألخذ بام قرأ به-١ َ. 
ِمتابعة املنصوص عليه-٢ ِ ُ. 
ِموافقة عمل أهل األداء-٣ ِ ُ. 

ِّاإلمام ابن اجلزريِ املأخوذ به، قال َوهذا هو  :رشنَّال يف ُ
ُهو املعول عليه، واملأخوذ به من طرق كتابنا ( ُ ُ ِ َّ() ١(  

 
 
 
 

 
 

ْ إظهار امليم عند الباء إذا سكن ما قبلها-١٤ َ ِ ُ.  
ِ تدغم امليم يف مثلها ُ َ إذا حترك، أو سكن؛ُ ِوتدغم يف البـاء ْ ما قبلها،َّ  مـا َكَّ إذا حتـر؛َ

ِقبلها، فتخفى بغنَّة، نحو قوله ُ ْ: 
 .]٥٣: األنعام[ )/ 0( َ، و]١١٣: البقرة[  ): ;( 

ً ومجلة هذا النَّوع يف القرآن ثامنية وسبعون موضعا ُ ٌ ِّ الداين، وابن اجلـزري، ِّ يف عد-ُ ِّ
ً املالقي تسعة وسبعون موضعاَّوعدها َ ٌ ِّ)٢(. 

ُفإن سكن ما قبلها؛ وجب إظهارهـا،  ْ ِشـار اإلمـام الـداين يف اجلـامعإىل ذلـك أوَ ُّ َ 
 :ِبقوله

ِفإن سكن ما قبلها؛ مل خيفها اكتفاء بخفة الساكن من خفة اإلخفاء، وذلـك نحـو ( َّ ََّّ ً ْ
x   (َ، و ]٤٤:الفرقان[ ),- .  (َو  ،]١٩٤:البقرة[)Z    Y    X        W (  :قوله

y( ]َو  ،]١٣٢:  البقــرة  )© ¨( ]و]٦٩: هــود ،َ) K J( ]البقــرة :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف) ٢٣٢-١/٢٣١) (١(

 ).١/٢٣١(، النرش )١/٢٢٨(، اإلقناع)٢٨٩-٢٨٨ص(، رشح التيسري)١٨٠ص(اإلدغام الكبري: انظر) ٢(



 

 

 ٣٠٩ 

ُّوهـذا إمجـاع مـن الـرُ، وما أشبهه، ]١٩: عمـران آل[)Y  X  ( َو ، ]٢٤٩ ِواة، وأهـل ٌ
ٍ إال ما حكاه أمحد بن إبراهيم القصباين عن ابن غالب عن شجاعِاألداء عنه؛ ُّ َ ُ ُ َّأنـه كـان : َّ

ٍّيدغمها يف الباء؛ إذا مل يكن الساكن قبلها حرفا جامدا، أو حرف لني، وكان حرف مـد  ًٍ ً َّ ِ ُ
ِ حركته، لكون املد كاحلركةُقد وليته ِّ ِ ْ، فصار ذلك مثلها، وأجري له حكُ  ِوبالبيـانُمهـا، َ

ِ، وعليه أهل األداء-َذلك –ُقرأت  ُِ ()١(. 
ِّومفاد قول الداين  ِ السابقُ َّ: 

ٍأن امليم تظهر عند الباء إذا سكن ما قبلها؛ إال ما رواه القصباين عن ابن غالب عن  ُّ ُ َّْ ِ ُ َ َّ
َأنه أدغم إن كان: ٍشجاع َ ُ الساكنَّ َّ حرف مد، و أما إن كان الساكن غري حرَّ َّ ؛ فـال  ٍّف مدٍّ

 . َخالف يف اإلظهار
ِواختار الداين إظهار امليم عند الباء َ َلها، واعتمد يف ذلكْ ماقبَ إذا سكنُّ  : عىلَ

ِّ به الطرق عن البرصيْما جاءت-١      ُّ. 
ُما قرأ به عىل ش- ٢  .ِيوخ اإلقراءَ

ِما عليه العمل عند أهل األداء -٣   ُ . 
َّ ابن جماهد يف السُ اإلمامَّص ن-يف هذا النَّوع -وعىل اإلظهار   ابـن ُاإلمام، و)٢( ِبعةٍ

ِلبون يف التذكرةُغ َّ)٣(. 
ُّ اإلمام العامين وقال عنه ُ : 

، ]١٣٢: البقـرة[)y  x (:ِ يف قولـهِ املـيمَ إدغامٍ عن شجاعُّباينَصَى القَوَور( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٤٥٦-١/٤٥٥) (١.( 

 ).٨٤ص: (انظره) ٢(

 ).١/٩٠:(انظره) ٣(



 

 

 ٣١٠ 

ٍ، وليس بمعروفِوأخواته  :ُّا رواه القصباين عن مُّ اإلمام احلرضميَقالقد ، و)١ ()َ
ِوليس بمأخوذ به( ٍ() ٢(. 

ِ ومل يعتمد اإلمام ابن اجلزري وجه اإلظهار َ ِّ ُ  .)٣(ِ يف نرشهَ
 :ُوعليه فاملقروء به 

ِإدغام امليم ْ إذا حترك ما قبِ يف الباءُ ٍلها، وإخفاؤها بغنَّةَّ ِ، وإطالق اإلدغامُ ِ عليـه مـن ُ
ِباب التجوز ِ واالتساعُّ  :ُّ الداينُإلمام ا، ويف ذلك يقولِّ

َوترجم اليزيدي وغريه من الرواة، واملصنِّفني عن هذا امليم ( ُّ َُ َ عـىل سـبيل ِباإلدغامُّ
ِاز، وطريق اإلتباع العىل احلقيقة؛ إذ كانت ال تقلـب مـع البـاء بإمجـاع مـن أهـل َاملج ُ ِ ِ

َاألداء، وإنام تسقط حركتها ختفيفا، فتخفى بذلك  ُ ًَّ ِللحرف، ال ٌ، وذلك إخفاء -َال غري-ٍ
ُإخفاء للحركة، فأما إدغامها، أو قلبها؛ فغري جائز للغنَّة التي فيها؛ إذ كان ذلك يذهبها،  َ ٍ َّ ِ

ِفتختل ألجله ُّ() ٤( . 
َّواملصنفون يف كتبهم خمتلفون يف التعبري عن هذا النوع َّ َِّ َ : 

ُ كام يطلق-ِ عنه باإلدغامَّفمنهم من عرب َّ والتنوين عند نةَّ بالنُّون الساكُ عىل ما يفعلُ
ِالواو والياء  ٌ إدغام، وإن بقي لكل واحد منهام غنَّةْمنِ ٍ ِّ ِبقـى اإلطبـاق يف احلـرفَ، كـام يٍ ُ 

ُاملطبق إذا أدغم ِ، وإطالق لفظ-ِ َّاإلدغـام عليـه أقـدم؛ كـام دلـت  ُ ُ ِّ عبـارة الـداين ِعليـهِ ُ
ِالسابقة ُّ أبوسعيد السريايفُ اإلمام، قالَّ  :)هـ٣٦٨ت(ٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٠٠ص(الكتاب األوسط) ١(

 ).١١١ص(املفيد) ٢(

 ).١/٢٣١: (انظره) ٣(

 ).١/٤٥٥(اجلامع ) ٤(



 

 

 ٣١١ 

ِت أبا بكروقد سأل(  ُفذكر أهنم ي: ُ عنه- رمحه اهللا-ٍبن جماهد ُ َّ ِرتمجون عنـه بإدغـامَ ُ 
َّكذا، أو نحو هذا من اللفظ َ() ١(. 

 
ِوممن عرب عنه بلفظ اإلدغام ُ َّ: 

ُّأبوعيل البغدادي  ٍ، وأبومعشـر)٢(ِّ  .همُ وغري)٥(ُّ، واهلمذاين )٤ (ُّ، واهلذيل )٣(ُّ الطربي َ
ِومن أهل التأليف  :ِ عنه باإلخفاءَّرب من عَّ

ِ كأيب احلسن ٍ، وابن سوار)٦(َ بن غلبونَ ِّ، والشهرزوري)٨( ِّيسـ، والقالن)٧( ِ َّ)٩(. 
ِ وعرب عنه باإلخفاء ُ ُالشاطبي، حيث قالُ  اإلمام -ً أيضا-َّ ُّ: 

َ    وتسكن عنْه امليم من قبل بائها           َ ْ ُ ُ َِ ِ ِِ َ ُ َْ ُ ٍعىل إثر حتريك   َ ْ ََ ِ ْ ِ َفتخفىَ ْ َ َتنَزال َ ُّ َ)١٠(. 
ِّمام ابن اجلزريواختاره اإل ِ يف طيبتهُ، واستعمله)١١(ِ يف نرشهُ  :َ، فقالِّ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦ص(إدغام القراء) ١(

 ).١/٣٢٦(الروضة يف القراءات اإلحدى عرشة: انظر) ٢(

 ).٢٣٩، ٢٢٧ص(ص يف القراءات الثامنالتلخي: انظر) ٣(

 )٣٥١ص(الكامل: انظر) ٤(

 ).١/١٨٤(غاية االختصار: انظر) ٥(

 ).١/٩٠(التذكرة) ٦(

 ).١/٤٣٨(املستنري: انظر) ٧(

 ).١٤٥ص (الكفاية: انظر) ٨(

 ).١/٢٥٩ص(املصباح: انظر) ٩(

 ).١٥٢:بيت رقم(متن الشاطبية ) ١٠(

 ).١/٢٣١: (انظره) ١١(



 

 

 ٣١٢ 

َوامليم عند الباء عن حمرك ختفى   ( ْ َ ٍ َِّ ُُ َ ِ َ() ١(. 
ِ إدغام الباء يف امليم يف موضعُ حرص-١٥ ِ:)X  W V( ُوإظهار ما سواه ِ. 

ِ تدغم  الباء يف مثل ُ ْ إذا حترك ما قب؛هاُ ِن، وتدغم يف امليم يف قولهَلها، أو سكَّ ِ َ : 
)WV X(-خاصة ً ُ، ومجلته يف القرآن مخسة مواضع هي-َّ ِ ُ: 

، ]٢١:آيـة[، والعنكبـوت]٤٠، ١٨:آيــة[يف املائـدة ، وموضـعان ]١٢٩:آيـة[ آل عمران
ِحتاد خمرجهامال ؛]١٤:آية[والفتح ِ، وجتانسهام يف االنفتاح، وِّ ِاالستفال، واجلهرِ ِ)٢(. 
َّ اإلمام الداين العلة يف هذاَأبانقد و ِ التخصيص بقولهُّ َّ: 
َووجه ختصيصه كلمة( ِ ُ)WV X(باإلدغام دون غريها َ ِ: 

ً أنه ملا كانت الباء مدغمة يف احلرف الـذي يف سـورة البقـرة؛ لكوهنـا سـاكنة فيـه  ًِ ُِ ُ َّ
ٍبإمجاع عنه، أتبع ذلك ما كان من جنسه فأدغمه؛ ليأيت اللفظ باجلميع عىل طريقة واحدة  ٍ ِِ ٍَّ ُ ََ

َ فإنه ملا ويل هذه الكلمة، واتصل-ًيضا أ-ِمن اإلدغام، و َّ ََّ َ ِ ٍ هبا ما هو مدغم بإمجـاع عنـه، َ ٌ
   ]٢١: العنكبـــوت[ ±) ®  ¯ ° (َ و،]٤٠: املائــدة[\ )Z Y ] (:كقولــه تعــاىل

َأتبعها إياه، فأدغمها    .)٣ ()-ً أيضا–َّ
ِ ابن جماهد إىل أن العلة يف التخصيص هُ اإلمامَوذهب ٍَّ َّ ِمن أجل كرسة الذال: َيَّ ِّ ِ. 

َرد  الداين هذا القول، ومل يرتضهو  ُّ  :ُ، حيث قالَّ
ِوهذه علة ال تصح؛ ألنه لو كان إنام يدغم الباء يف امليم؛ من أجل( ُ َّ َّ ُّ ِ وقوع الكـرسة َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )١٣٩:بيت رقم) (١(

 .وغريها) ١/١١٦(، إحتاف فضالء البرش)١/٢٤٥(، النجوم الزاهرة )١/١٩٩(اإلقناع:انظر) ٢(

 ).١٧٦ص(اإلدغام الكبري) ٣(



 

 

 ٣١٣ 

ُقبلها؛ لوجب أن يدغم َ :)z y( ]َو ،]٤٤: احلج)P O N( ]٢٦:البقرة[  
 )# $ % ( َ، و]٩٤:آل عمران[ )R Q( َ، و]٧٣: احلج[ ) # $(و
ُ، ونظائر ذلك مما قبل الباء فيه كرسة، وه]٢٤: احلج[ ٌ ْ َ   .)١()..ٍعُو يظهره بإمجاُ

ُّ السخاويُ اإلمامقال َّ : 
َ احلافظ أبوعمرو نظر ملن تأملُوفيام قاله( َّ ٌ ُ() ٢(. 

َّ ابن الباذش إىل أن العلة هيُ اإلمامَوذهب َّ ِ ُ : 
ُالثقل ٍ يف اخلروج من كرس إىل ضمِّ َذكر العالمة، و)٣(ٍِّ ِ املـذهبني مـن غـريُّي اجلعـربَ ِ 

 .)٤(ٍترجيح 
ُ اإلمام ابن اجلواختار ُ الداين  يف مَتوجيهّزري ُ ِوجب التخصيص ِّ َِّ)٥(.  

ِهذا ما يتعلق بحكم حرف ُ َّ)X  W V( أما امليم عنـد البـاء يف غـري هـذا ،ِ َ ُ َّ
ِاحلرف فباإلظهار،  ِويف ذلك يقول اإلمام الداين يف جامعهِ ُّ ُ َ: 

َفأما الباء إذا لقيت الفـاء ( َّ سـكن مـا قبـل البـاء، أو حتـركٌسـواء-َّ ِ : ِهقولـ نحو-َّ
 )0 1 (، و]١١٥: البقــــــرة[ )h  gf (، و]٣٧ :النــــــور[ )1 2(

ُفالنص واألداء، وشبهه، ]٧٦:املؤمنـون[ ٍريق اليزيدي، وشـجاع َا عنه من طَ ورد-ًمجيعا-  ُّ ِّ
ُمه الباءُوقياس إدغا، -َال غري-ِباإلظهار  : النـساء[ )Ì Ë (:ِقوله يف نحوً ساكنةِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٤٥٦(اجلامع ) ١(

 ).٢/٢٥٤(فتح الوصيد) ٢(

 ).١/١٩٩(اإلقناع:انظر) ٣(

 ).١/٤٨٦(كنز املعاين:انظر) ٤(

 ).١/٢٢٥(النرش: انظر) ٥(



 

 

 ٣١٤ 

َّوشبهه؛ يوجب إدغام املتحركـة؛ عـىل أن  ]١١: احلجرات[ )á à ß Þ(َ، و ]٧٤ ِّ ُ
ِّابن رومي قد روى عن اليزيدي َباإلدغام، وكذلك ]٢:البقرة[ ( )%  &' )( ٍّ ُ رواه عـن أيب ِ

َعمرو نصا العباس بن الفضل، وداود األودي، وعبد الوارث بن سعيد، وقد كان ٍ ُّ ُ َّ  ُ ابـن 
َ إذا قرئ عليه هـ-ُ فيام بلغني عنه-ٍجماهد  ُذا الـرضب باإلدغـام مل ينكـرهَ ِ ُوباإلظهـار ، َّ

 .)١() ِقرأت ذلك، وعليه أهل األداء
 : ٍ ابن جماهدِمذهبَوقال يف اإلدغام الكبري عن 

َعمل عىل ذلكوليس ال( ُ() ٢(.  
 :ِ اختياره عىل يفُّواستند  الداين

ِماقرأ به عىل شيوخه -١ ِ. 
ِماعليه عمل األداء -٢ ُ. 
 .موافقة املنصوص عليه -٣
ً تصدير الوجه األقوى رواية -٤ ِ . 

َّ جماهد عىل هـذه املـسألة يف كتـاب الـسبعة،ُابنُ اإلمام َّومل ينص   وقـد حكـى ٍ
ُالسريايف عنه  : قولهُّ

ُوالقياس ي( ُوجب إدغامها؛ لقرهبا منها، وحيتمل تركهُ ُ ِ ذكرهـا؛ إذا ذكـر مـا ال ِ ُ
َيدغم فيها أن يكون إدغامها، ومل أر من أدركت من الذين يقـرؤون قـراءة أيب  ُ َ ُ

ِعمرو بحثوا عن إدغام الباء يف الفاء ٍ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف يسري) ١/٤٥٧) (١(

 ).١١٨ص) (٢(



 

 

 ٣١٥ 

ُأبوبكر هوما ذكر ُو مذهب سيبويه؛ ألنه يٍ َّ ُاء يف الفاء، وال يـَ البُمِدغِ  َاء الفـُغمِدِ
  .)١()ِيف الباء

 
 

ِومما جاء عن علامء الفن األسالف ِّ  :-هذه املسألةحكم يف  - ْ
 :ِ أيب احلسن بن غلبونِ اإلمامُقول

َفروى عباس عن أيب عمرو إدغـام البـ) %  &' ) (:َّفأما قوله تعاىل(  -ِ يف الفـاءِاءٍَّ
ٍوهو املشهور عن أيب عمروَ، وروى غريه اإلظهار، -ُحيث وقع ُ() ٢(. 
 :ِّ القالنيسِ اإلمامُوقول

ِوأمجعوا عـىل إظهـار( ُ:) P O N( ]َو ،]٢٦:البقـرة) ? >  =( 
 . )٣ ()]٨١:النساء[

 :ِّ العامينِ اإلمامُ وقول
ــ( ــه ال ي ُفالــصحيح أن ُ ــه، ََّّ ــه اإلدغــام في ِدغم، وروى العبــاس عن َ ــىلَّ  ُوالعمــل ع

 .)٤()ِاإلظهار
  .)٥(ُسواه ِّ ابن اجلزريُ به، ومل يذكر اإلمامُو املقروءُوهذا ه

 

َ اإلشارة إىل حرك-١٦  َ احلرف املدغِةُ  .ِمِ
ٍحكى اليزيدي، وشجاع وغريمها عن أيب عمرو ٌ َ أنه كان إذا أدغـم:ُّ َ َّ األول َ احلـرفَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧ص(إدغام القراء ) ١(

 ).٩٠ص(التذكرة) ٢(

 ).١٣٨ص(الكفاية الكربى ) ٣(

 ).١٠١ص(الكتاب األوسط ) ٤(

 ).١/٢٢٥(النرش: انظر) ٥(



 

 

 ٣١٦ 

ِيف مثله، أومقاربه،  َ سكنٌسواء -ِ ًكان خمفوضا، أو مرفوعـاَّ ما قبله أو حترك، وَ  أشـار -ً
ِ؛ داللة عليهِإىل حركته  ً. 

ِ أهل األداء يف معنى اإلشارة الواردة َ وقد اختلف ِ ِ  :ِّعن أيب عمرو البرصي  ُ
ُل اإلمامفحم َ ابن جماهد النص الوارد من اإلشارة إىل حركة املـدغم عـىل َ ِ ٍَ  ،َّالـرومَّ
 : حيث قال

َّكان أبوعمرو يشم احلرف األو( ُُّ ِ ِّل املدغم إعرابه يف الرفـع، واخلفـض يف كـل مـا ٍ ِ َّ ُ َ
ُّأدغم؛ إال يف امليم مع امليم، والباء مع الباء، والباء مع امليم، وامليم مع الباء، وال يشم يف  ِ ُ ِ ِ ِ ِِ ِ َّ َ

ٍالنَّصب، وهذا قول اليزيدي عن أيب عمرو ِّ ُ() ١(. 
َّوهذا رصيـح يف جعلـه إيـاه رومـا، وتـسمية الـروم إشـ( ًِ َِّ ُكـام هـو مـذهب -ًامما ٌ

َّومحله أبو الفرج الشنبوذي عىل أنـه اإلشـامم،ِّالكوفيني،  ُّ ُ َّاإلشـارة إىل الرفـع يف :  فقـالَ ُ
ٍاملدغم مرئية ال مسموعة، وإىل اخلفض مضمرة يف الـنَّفس غـري مرئيـة وال مـسموعة،  ٍ َّ َ َّْ ِ ٌ

ِّوهذا رصيح يف جعله إياه إشامما عىل مذهب البرصيني َّ ٌَ ً ِ َ() ٢(. 
ُوذهب اإلمام الداين  إىل أن اإلشارة يدخل فيها الـروم واإلشـامم   ُ َّ َ ُّ ِ وإليـه ،-ً معـا–َُّ

ِ يف اإلدغام الكبريأشار بقوله ِ: 
ُوقد اختلف علامؤ( ِنا من القراء والنحويني يف كيفية اإلشـارة إىل حركـة املـدغم، َ ِ َّ ِّ َّ

ِ إيامء إليهـا بالـشفتنيُيكون :ُفقال بعضهم َّ ِحـداث يشء يف جـسم احلـرف، ري إَ مـن غـً ِْ ٍ
ُ إدغاما صحيحا؛ ألن اإليامء بالعضو ال يكـونَوا ذلكُفجعل َِّ ً  ِفْ احلـرِ بعـد تـسكنيَّ إالً
 .ًرأسا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٨٨-٨٧ص(السبعة) ١(

 ).١/٢٣٣(النرش) ٢(



 

 

 ٣١٧ 

ِ حقيقة اإلشارة :َوقال آخرون  ِأن تكون باحلركة إىل احلـرف: َيف ذلكُ ِ ِ ال بالعـضو َ
ُإليها؛ ألن ذلك آكد يف البيان عن كيفيتها، فجعل َّ ِ ُ َّ إخفاء ال إدغاما صحيحا؛ ألن َوا ذلكَّ ً ً ً

ِذا أشري إليهِ إَاحلرف ْ بحركته؛ مل تذهبُ ً رأسا؛ بل يضعف الصوت تـضعيفا ُ حركتهِ َّ ُ ال -ً
َّ مع ذلك يف زنة احلرف املتحرك التام الـصوت املمطـط اللَيِهَ، و-َغري ِ َِّ َّ ِّ ِّ َ ِ َوإىل هـذا ، َفـظَ

ُابن جماهد، وسائر: َّذهب عامة أهل األداء ٍ ٍأيب طاهر بن أيب هاشم، وأيب بكـر : ِأصحابه ُ َ
َالشذائي، وأ َاسم بن أَيب القِّ ِرج الشنبوذي، وغـريَ، وأيب الفٍيب باللِ ِّ  –ُهم، وهـو اختيـار ِ

 . )١ ()اَيب الفتح، وأيب احلسن، وغريمهَأ-ناِشيخ
َورصح يف اجلامع باختياره يف املسألة، فقال ِ ِ ِ َّ : 

ِوالروم آكد يف البيان عن كيفية احلركة؛ ، ًا وإشامماً تكون روم-عندنا - ُواإلشارة( َّ ُ َِّ ُ
َّألنه يقرع السمع ُ َ أن اإلدغامَ؛ غريَّ َ الصحيحَّ َ، والتشديدَّ ِ التام يمتنعانَّ ِ، ويـصحانُ معـهَّ ِّ 

َمع اإلشامم، ألن إعامل َّ َ العضو وهتيئته من غـِ ِ َّت خـارج إىل اللْوَ صـِريِ ٌ  ُ فـال يقـرع؛ِفـظٍ
ِنع يف املخفوضَّالسمع، ويمت ِ العضو من خمرج اخلفضَذلكِ؛ لبعد ُ  ُ احلـرفَ، فـإن كـانِ
ًاألول منصوب ِ خلفتهِىل حركتهِ إْـرِشُ؛ مل ياَّ َ ميام، ولَذا إن كانَ، وكَّ ْ بـاء، أوْ أو،هـاَ مثلْيتِقً ً 
َكان باء، و َّ مثلها أو ميام، بأي حركة حترك ذلك؛ النطباق الشفتني عليـه، فتعـذْيتِقَلً َّ َّ ر ِّ

ُهبذا قرأت، وبه آخذ: قال أبوعمرو...ُاإلشارة لذلك ُ() ٢(. 
ِّابن اجلزري عن مذهب الدايناإلمام قال  ِ ِّ ُ: 

ْوهذا أقرب إىل مع ( ِنى اإلشارة ؛ ألنه أعم يف اللفظ، وأصوب يف العُ ُِ َّ ُّ  ُبارة، وتشهدَّ
ِ الصحيحتانِله القراءتان ِ عليهام عن األئمة السبعةِ املجمعَّ َّ يف  )¬ (:م يفِريه، وغـَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٨٩ص(، والتهذيب)١٤٣ص(التيسري: ، وانظر)١٨٩-١٨٨ص) (١(

 .بترصف)٤٦٠-١/٤٥٨) (٢(



 

 

 ٣١٨ 

ُسورة يوسف، وهو من اإلدغام الكبري؛ فإهنام بعينهام مها املشار َّ ُ ِ إليهام يف قول اجلمهور، َ
 .ٍويف إدغام أيب عمرو

ِنعم، يمتنع اإلدغام الصحيح مع الروم دون اإلشامم؛ إذ هو  َّ َّ ٌ عبـارة عـن -ُ هنـا–ُ
ًاإلخفاء، والنُّطق ببعض احلركة، فيكون مذهبا آخر غ ِ َري اإلدغام، وغري اإلظهار كام هو ِ َِ

َّ، ومما يدل عىل صحة ذلك)¬(يف  ِأن احلـرف املـسكن لإلدغـام: ُّ َّ َّ املـسكن ُشبهُ يـَّ
ُّ إن سكون كل منهام عارض له؛ ولـذلك أجـري فيـه املـد، وضـده ُ من حيث؛ِللوقف ِّ ُ ٌ ٍّ َّ
 .)١ ()ِ يف سكون الوقفِاجلاريان

ِومستند الداين يف اختياره اإلشا َ احلرف املدغِةَحركَرة إىل ِّ َّتقـديم وجـه الـروم َ، وِمِ ْ
 : هوِعىل اإلشامم

ِاألخذ بام قرأ به عىل شيوخه، -١ ِ ِّقد جاء يف كتاب اإلدغام الكبري قول الداينوُ ِ ِ ِ َ: 
َولقد كنت يف ح(  -ُ وجهـهاهللاَُّ نـضـر-ِحْ أيب الفـت شيخناىل َ عِامَغْال قراءايت باإلدُ

ِأشري بالعضو إىل حرك ُ املدغم، فال يقرعِفْ احلرِةُ َّ سـمعه، وكـان رضيـرا، فـريده عـيل؛ ِ ً َ
َحتى أسمعه صوت احلركة، فيستحسن ذلك ُ ُِ َ َ، وكان ربام لفظ يل بذلك كذلك، ُ ويرضاهُ َّ

 .)٢()َّووقفني عليه
ٌعبارة أيب احلسن بن غلبون يف التذكرة قريبةو  َّ   .)٣( يف السبعةٍ ابن جماهدِ من قولَ

 

ِ جل أهل األداء يف عملهمُموافقة-٢    ِ ِّ.   
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف يسري) ١/٢٣٣(النرش) ١(

 ).١٨٩ص) (٢(

 ).٩٣-١/٩٢:(انظره) ٣(



 

 

 ٣١٩ 

َّ ابن اجلزري  تقديم وجه اإلدغام املحض، وأنه األصل يف الباب؛ مع ُاإلمامواختار  ِ َ ِّ
ِجواز األخذ بوجه الروم واإلشامم َّ ِ  :، فقالِ

َّفإذا أجري احلرف الساكن لإلدغام جمرى املـسكن للوقـف يف الـروم، : فإن قيل( َّ ْ ُ َ ُ
ِّواإلشامم، واملد،  ُوضده؛ فهال أجري فيه ترك الروم واإلشامم، ويكون هـو األصـل يف ِ َ ََّّ ِ ُ ِّ

ِاإلدغام، كام هو األصل يف الوقف؟ ُ ِ 
ِ ومن يمنع ذلك، وهو األصل املقروء به، واملأخوذ عند عامة أهل األداء من :قلت َّ ُُ ُ ُ

َّكل ما نعلمه من األمصار، وأهل التحقيق من أئمة األداء بني من نص عل َّ َّ ِ كـام هـي -يه ِّ
َّرواية ابن جرير عن السويس فيام ذكره األستاذ أبوعبد اهللا بن القـصاع ُ ِّ ُّ ٌ، وعليـه كثـري -ٍ

ِمن العراقيني عن شجاع وغريه، وبني مـن ذكـره مـع الـروم واإلشـامم؛ كاألسـتاذ ِِ َّ ُ  أيب ُِّ
ُفر بن الباذش، ومن تبعهْجع َ، وبنيُا نحوهَ ونحِ ُ من أجراهْ ِّ، ومل يعول ِ اإلدغامِ عىل أصلَ

ٌكأيب القاسم اهلذيل، واحلافظ أيب العالء، وكثـري : َّمها ألبتةُ، وال ذكرِ واإلشاممِومَّعىل الر ِ ِّ
ْمن األئمة، وبني من ذكرمها نصا، ومل يمنع غريمها ُّ كام فعل أبوعمرو الداين، ومن معه -َّ 

َ؛ مع أن الذي وصل-ِمن اجلمهور ٍاألصل، ال نعلم بني أحد ُ هو األخذ بًلينا عنهم أداءِ إَّ ُ
ِّممن أخذنا عنه من أهـل األداء خالفـا يف جـواز ذلـك، ومل يعـول مـنْ ِ ً َّهم عـىل الـروم، ِ

ِواإلشامم؛ إال حاذق قصد البيـان والتعلـيم ٌَّ َ َّ ِ ُوم واإلشـامم سـائر رواة َّ، وعـىل تـرك الـرْ ِ
ِو الذي ال يوجد نص عنهم بخالفهُ، وهٍ عن أيب عمروِاإلدغام ٌّ ُ() ١(. 
َّ اجلزري وقررهُابن ُه اإلمامَّعىل ما حررَو ُ جرى عمل أهـل األداء، وأخـذ علـامء ؛ِّ ِ ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّ وما ذكره اإلمام ابن اجلزري عن أيب العالء اهلمذاين أنه مل يعول عىل الروم واإلشـامم )٢٣٤-١/٢٣٣(النرش) ١( ِّ ِ

َّيف الباب، ومل يذكرها ألبتة، فهو حمل نظر؛ ألن أبا العالء أشار يف غايته إىل هذه املسألة، وعول عليها :  انظـر.ُّ
 ).١/١٨٨(غاية االختصار



 

 

 ٣٢٠ 

 .)١(اإلقراء
ٍوقد استثنى اآلخذون باإلشارة يف احلرف املدغم أربع حاالت  َِ َ: 

َ الباء عند الباء، أو امليم، وامليم عند امليم، أو الباء َِ. 
 :ِّ الداينِ اإلمامَّتقدم قولقد  و
ِ األول منصوبا؛ مل يشـر إىل حركتهُ احلرفَنفإن كا( ً ِ خلفتـهَّ ًان مـيام، َن كـِا إَ، وكـذَّ

َولقيت مثل ٍ، بـأي حركـةًمـيامهـا، أوَيـت مثلِ، ولقً، أو كان بـاءًها، أو باءِ َ حتـرك ذلـكِّ ؛ َّ
َ الشفتني عليه، فتعذر اإلشارة لذلكِالنطباق ُ َّ ِ َّ() ٢(. 
ِاإلمام الشاطبي بقولهِإليه َأشار و ُّ: 

َ  وأشمم ورم يف غري باء وميمها          َ َ َ َِ ِ ٍِ ِ َ ِ ْ ُ ْ ْ ِّمع الباء أو ميم وكن متأمال    َ َ ََ َ ُ َ ْ ٍَ ِ َ ِ)٣(. 
ْ ومنع بعض أهل األداء الروم واإلشامم يف َّ ِ ُ  :Uِ الفاء املدغمة يف مثلها نحو قوله َ

) Ã Â( ]٢٤:، املطففني٧٢: احلج[. 
ِّاإلمام ابن اجلزري ُيقول َويف ذلك ُ: 

ِواختلفوا يف استثناء( َ الفاء يف الفاءُ َ غري واحد، كأيب ط-ً أيضا- فاستثناها:ِ ٍ  بـن ِاهرُ
ِّسوار يف املستنري، وأيب العز القالنيس يف الكفاي ِّ ْ َّة، وابن الفحـام وغـريهم؛ألن خمرجهـا ِ َّ

ِمن خمرج امليم والباء؛ فال فرق ِ، وأشار إليه يف الطيبة)٤ ()ِ  : بقولهِّ
ِوامليم عند الباء عن حمرك        ختفى و أشممن ورم أو اترك ِ ِْ َ َُ َ َّ َُ ْ َ َ ْ َ َ ِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٥ص(غيث النفع : انظر) ١(

 .بترصف)٤٦٠-١/٤٥٨(اجلامع) ٢(

 ).١٥٥:بيت رقم(متن الشاطبية) ٣(

 ).١/٢٣٤(النرش) ٤(



 

 

 ٣٢١ 

ْيف غري با وامليم عنْهام وعن      بعض بغري الفا ومعتل سكن َ ْ َ ْ َ َ ََ َ ٍُّ َ َ َِ َِ ٍ َ َ ِ)١(. 
ُّ العالمة أمحد الطيبيَوذهب ِّ ِإىل جواز الروم يف الصور الـسابقة) هـ٩٨١ت(ُ َّ َُّّ  دون ِ

َاإلشامم، فقال ِ يف منظومته املوسومة بــِ ِالتنوير فيام زاد للسبعة األ(ِ َِّ َ َ ِ ِئمة عىل ما يف احلـرز َّ ْ َ َِّ ِ َ
ِوالتيسري َّ:( 

َوالروم مع ميم و با ال متنَعا      َ َ ْ ََ ٍ ِ َ َ َبل اإلشامم وحده امنَعا) محا( َّ ُ ْ َْ َ ِ)٢(. 
َّقال العالمة الض ِّول الطيبيِ بعد إيراد ق-باعُ ِ-: 

ًوهو وجيه؛ ألن إشامم املدغم عبارة عن ضم الشفتني حال النُّطـق بـه إشـارة إىل ( ٌِ ِّ ِّ ِ َّ ٌ
َّحركته، واحلروف املذكورة من حروف الشفة، واإلشارة غري النُّطـق؛ فيتعـذر فعلهـام  َِ ُ ُ َُّ ُ ِ

ِ واستحسنه مجع من متأخري علامء القراءات ،)٣()ًمعا ِ ِّ ٌ ُ)٤( . 
l( ، و]٥:املرســــالت[ )n m (: يف موضــــعيُ اإلظهــــار-١٧  k( 

 .ٍخلالد عن محزة   ]٣:العاديات[

َّ القراء يف هذين احلرفني بقوله يف التيسريَاخلالف بني ُّأوضح اإلمام الداين ِ َّ: 
-١: الصافات[   )! " #$ % &' ) ((: ُمحزةقرأ(

َبإدغام التـاء فـيام بعـدها مـن غـ ]١:الذاريات[  )µ ¶(:، وكذا ]٣ ْ ِ ٍري إشـارة يف َّ

َّاألربعة، واقرأين أبو الفتح يف روايـة خـالد  ِ َ ِ :)n m(و ،) l k(  يف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٤٠-١٣٩:بيت رقم) (١(

: حتقيـق. مطبوع ضمن جمموعة يف التجويد والقـراءات والرسـم وعـد اآلي)٣٠:بيت رقم(منظومة التنوير) ٢(
 .سيدمجال ال

 ). ٤١ص(إرشاد املريد : ، وانظر)٢٣ص(تقريب النفع ) ٣(

 ).٢٧ص (البدور الزاهرة للقايض: انظر) ٤(



 

 

 ٣٢٢ 

ٍ إشـارة، والبـاقون ِريَ مـن غـ-ً أيضا–باإلدغام   ]٣:آية[ ِيات والعاد ،]٥:آية[ واملرسالت 
ِيكرسون التاء يف اجلميع من غري إدغام؛ إال ما كان من مـذهب أيب عمـرو يف اإلدغـام  َّ ٍ ِ َّ

 .)١ ()ِالكبري
ِوبوجه اإلدغام خلالد يف موض ٍ َّ  ِ شـيخهُّقرأ الـداين عـىل: ِ، والعادياتِي املرسالتَعِ

ِ  قرأ عىل شيخه:ِوبوجه اإلظهارِأيب الفتح،  ُ أيب احلسن بن غلبون؛ دل عليه قوله مَ ِ َّ   ِفـردةَ
 :َمحزة

k  (َ يف واملرسـالت، و)n m (:ِ عىل أيب الفتح-ً أيضا–ُوقرأت (

l(ُبإدغام التاء يف الذال، والصاد، وقـرأت: ِ يف والعاديات َّ َّ : ٍ عـىل طـاهر- ذلـك-َّ
 .)٢ ()و املعروفوهِباإلظهار، 

ِوالعلة يف اختياره وجه اإلظهار ذكرها يف اجلامع ب َ ِ ِِ   :قولهُ

ِوأقرأين شيخنا أبو الفتح ( َ عن قراءتـه يف روايـة خـالد عـن سـليم عـن محـزةُ ُ ٍ  يف َِّ
kg f e (: ويف ، ]٥: املرســـــالت [)n m(: واملرســـــالت

l( ]ْبإدغام التاء يف الذال، والـضاد، والـصاد فيهـا، ومل أجـد ]٢-١: العاديات ََّّ َّ ِ َّ  َ ذلـكِ
ٍمسطورا عن خالد َّ() ٣(. 

ُوقد جاء يف رشح اإلمام السخاوي عىل احلرز ما يفرس ِّ ُ ِِّ ِ  : عبارةْ
َّومل أجد ذلك مسطورا عن خال"  ً  :ُحيث قال ٍ"دْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٣١ص) (١(

 ).١٥٥ص)(٢(

)٤/١٥٢٣) (٣.( 



 

 

 ٣٢٣ 

َومل يذكر أبو الفتح يف كتابه؛ إال املواضع األربعة( َّ ِ ْ  .)١( ) عن محزةَ
َ جل الرواة، وبه قطعٍ اإلظهار عن خالدِ وجهِوعىل نقل ُّ : وضـعيَيف م النِّقلـة ُ أكثرُّ

َخلالد، فابن جماهد وغريه من أكابر املصنِّفني؛ مل يذكروا حلمزة )املرسالت، والعاديات( ٍ ٍُ َّ 
َّإدغاما؛ إال  .)٢(ِّ يف الكلامت األربع املتقدمةً

 : َيف ذلكُّاجلعربي العالمة قال 
ِ، كالداين يف غريهِ النَّقلةُوبه قطع أكثر(  َّيف غري كتاب التيسري: ، أي)٣ ()ِّ ِ . 

 : قوله)هـ٤٤٦ت (ِّوازيـجاء يف كتاب الوجيز لأله
 ).٤() ُواملشهور عنه اإلظهار فيهام(

 
 

ْوروامها باإلدغام أبو بكر بن مهران عن َ ِ ٍن خـالد، وروى َعـ َّ أصحابه عن الـوزانِ َّ
َّأبو إسحاق الطربي عن البخـرتي عـن الـوزان عـن خـالد َ ََّ ِّ  )n m(إدغـام : ُّ

 .)٥(فقط
َّقد قال اإلمام العامو ُ ِ عن وجه اإلظهارينَ ِ: 
 ).٦()ٍ بمعروفَ ذلكَوليس( 
ُ أخذ اإلمامِبالوجهنيو ِ الشاطبي يف حـرزهَ ُ، وضـمنهام  اإلمـام)٧(ِ؛ تبعـا ألصـلهُّ َّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤/١٢١٣(فتح الوصيد) ١(

 .، وغريها)٣٨٥ص(، التلخيص)٤٧٣ص(، املبهج)١/٥١٧(، التذكرة)٣٨٤ص(السبعة: انظر) ٢(

 ).٢٢٠٧-٥/٢٢٠٦(كنز املعاين) ٣(

 ).٣٣٩ص) (٤(

 ).٢٤١-٢٤٠ص(، حترير النرش)١/٢٣٦(، النرش)٢/٧٣٩(املصباح: انظر) ٥(

 ).١٠٦ص(الكتاب األوسط) ٦(

 ).٦٦٣-٦٦٣ص(إبراز املعاين: ، وانظر)٩٩٤:بيت رقم(متن الشاطبية: انظر) ٧(



 

 

 ٣٢٤ 

 .)١(ُنرشه
ِوجه اإلظهارو ٍ مقدم يف األداء؛ ألنه أكثر طرقا ورواية، واملوافق لروايـة خلـف، :ُ ِ ً ً ُ ٌَّ َِّ

 .)٢(ُوعليه اجلمهور
ِ جاء يف منظومة ِ العالمةَ ِ ابن املنجرةَّ ِ: 
َ   خالدهم قدم َّ ُ َّ ِ يف امللقيات                    إظهار تائها كذا املغَ ِ ِ َِ  .)٣(ِرياتَ

ُّ العدد اإلمجايل-١٨ ِ ملواضع اإلدغام الكبريُ ِ. 
ْ تنوعت ِ مناهج كتب القراءاتَّ َ يف إيـراد حـروف بـاب اإلدغـام الكبـري، فمـنهام ُ ِ ِ

ُاملطول، ومنها املختصـر، وتباينت آراء العلامء يف ب َ َّعض مسائله، وتعددت اختيـاراَّ ُهتم ِ
َ أورد ما وصل إليه، ووقف عليه؛ فاختلفت لذلك أعداد حروفه عندٌّفيه، وكل ِ َِ َ  .همَ

ُّمة الصفاقيس َّقال العال َّ: 
َوقع يف كالم أئمتنا اضطراب يف عدد املدغم، كـام يعلـم ذلـك مـن وقـف عـىل (  َ ٌ َّ ِ
 .)٤ ()تآليفهم

ِعدد مواضعإىل  ُّوقد أشار اإلمام الداين  :َ اإلدغام الكبري، فقالَ
ُوقد حصلنا مجيع ما أدغمه( َ ِ أبوعمرو من احلروفَّ ِ املتحركةٍ ِ؛ فوجدناه عىل مذهبِّ ُ 

ِابن جماهد وأصحابه ًألف حرف، ومائتي حرف، وثالثـة، وسـبعني حرفـ: ٍ ً ٍ ٍ ىل مـا َ، وعـاَ
َأقرئناه وأخذ علينا ُ ٍألفا وثالث مائة حرف، ومخسة أحرف: ُُ ٍ َِ َ َومجلة ما وقع، ً ُ االخـتالف ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٢٣٦: (انظره) ١(

 ).٢٢٩-٢٢٨ص(،رسالة ابن يالوشة)١٩٧-١٩٦ص(اختالف وجوه طرق النرش: انظر) ٢(

 ).٣٧ص(منظومة اختالف القراء السبعة) ٣(

 )٣٣٢ص(غيث النفع) ٤(



 

 

 ٣٢٥ 

ًاثنان وثالثون حرفا: ُ من شيوخنا فيهِمن أهل األداء َ ِ(...) ١( . 
ُوعده اإلمام ُّ أبوالعالء اهلمذاينَّ ًألفا ومائتني وستة وتسعني حرفا: ِ ً ًَ َّ  ُ، وقال اإلمام)٢(ِ

 :ِبيان  عدده يف ُّاهلذيل 
ٍفجملة حروف اإلدغام التي ذكرنا عن أيب عمرو من( ْ َ ِ ِألف ومائتان : ٍ غري اختالفُ ٌ

 .)٣ ()َواثنان وسبعون حرفا
ًألف وثالثامئة واثنان وتسعون حرفا: ُ وعند اإلمام بن رشيح َ ِ ٍ ٌ)٤(. 

ُّوهذه اخلالفات بـني هـذه الكتـب وغريهـا يف العـدد؛ سـببها اخـتالف الطـرق  َ َ ِ ُ
 .َّوالروايات بينها

 :ُّاجلعربيَّ العالمة  قال 
ٌوالعدد خمتلف بحسب ( ِالطرق والرواياتُ ِّ ُّ() ٥(. 
ِّقد وافق الداين يف عدو َّه مجع من األئمة َّ ٌ ِ: 

َوابــن القــايض  ،)٩(ِّ، واملــالقي)٨(ِّي، واجلعــرب)٧(ِّيِّ، والــسمني احللبــ)٦(ِّ كالفــايس 
 .ِ وغريهم)١٠(ِّاملكنايس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٥٥ص(، اإلدغام الكبري)١٤٢ص(التيسري: ، وانظر)١/٤٥٨(امع اجل) ١(
 ).١/١٨٩(غاية االختصار: انظر) ٢(
 ).٣٦٩ص(الكامل) ٣(
 ).٢٩٣ص(رشح التيسري : انظر) ٤(
 ).١/٤٩٨(كنز املعاين) ٥(
 ).١/٢٠٨(ريدةالآللئ الف: انظر) ٦(
 ).٥٥٢-١/٥٥١(العقد النضيد : انظر) ٧(
 ).١/٤٩٨(كنز املعاين) ٨(
 ).٢٩٣ص(رشح التيسري : انظر) ٩(

 ) .١٢٨ص(حتقيق الكالم يف قراءة اإلدغام : انظر) ١٠(



 

 

 ٣٢٦ 

َ ابن اجلزري، فقالُاإلمام ُه خالفو ِّ  :-َّ السابقِّ بعد إيراد قول الداين-ُ
ٌه نظر ظاهر، وفي( َوالصواب أن يقالٌ ُ ٍعىل مذهب ابن جماهد ألف حـرف ومـائتني :َّ ٍُ

ِوسبعة وسبعني حرفا؛ ألن الذي أظهره ابن جماهد ثامنية وعرشون، ال اثنان ٌ َّ ًٍ  . َ وثالثونٍُ
 :ِ من املثلنيَ عرشونَيِهَو

) A @  ( ]ـــــران ـــــف[)l k ( َ و ، ]٨٥:آل عم )  ^ Y  ( َو ،  ]٩:يوس
َأربعة، و) *  +  (َ، و]٢٨:غافر[   ) ¾¿ (:ٌثامنية ُهو ثالثة عرش، ومن املتقاربنيٌ

، ٢٦: اإلرساء[  )Â Á À(َو ، ]١٠٢: النــــساء[)2 3 (َ، و ]٨٣: البقــــرة[

 [ (َ، و ]٢٧: ممري[ )= <  ?(َ، و  ]٤:مريم[ )6 7(َ، و ]٣٨: الروم
ِ ومجيع ما أدغمه عىل مذهب:وأن يقال، ]٥: التحريم[ )} (َ، و]٥: اجلمعة[) ^ ُ  غري ُ

َابن جماهد إذا وصل ُّ السورة بالسورةٍ ُّ: 
َ ألف حرف وثالثامئة وأربعة أحرف؛ لدخول آخر القدر بـ  ٍ ٍ ٍ ُ)E D( ]١: البينة[ ،

ِ رواية من بسمل إذا وصل آخر السورة بالبسملةوعىل ُّ َْ َ ٍألف وثالثامئة ومخسة أحـرف؛ : َ ٍ ٌ
ِ آخر الرعد بأول سورة إبراهيم، وآخر إبراهيم بأول احلجر، وعـىل روايـة مـن ِلدخول ِ َِّ ََّ ُ َّ

ْفصل بالسكت ومل يبسمل ِ َّ َّألف وثالثامئة وثالثة أحرف، كـذا حقـق وحـرر مـن أراد : َ َّ ٍ ٍ ٌ
ًعىل حتقيق ذلك، فليعترب سورة سورة، وليجمعَالوقوف  ً ْ() ١.( 

َّفابن اجلزري وافق الداين ِّ ِ يف عدد مواضع اإلدغام عـىل غـري مـذهبُ ٍ ابـن جماهـد، ِ
ُّوخالفه يف عددها عنده، فالـداين يعـدها ُّ ُألفـا ومـائتني وثالثـة وسـبعني حرفـا، وابـن :ُ ً ًَ

ُاجلزري يزيد ً عىل هذا الرقم أربعة، فتكونِّ ًألفا ومائتني وسبعة وسبعني حرفا: َّ ًَ. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٢٣٢(النرش) ١(



 

 

 ٣٢٧ 

ِويرى ابن اجلزري أن الداين قد وهم يف طرحه ِ َ ِّ َُّ ِ مواضع اخلالف بني أهـل األداءَّ َ- 
 :وعددها

ً اثنان وثالثون حرفا َّ من العدد الكيل ملوضع اإلدغام الكبري، حيث إن أبا بكر بن -َ ِ ِّ
ًثامنية وعرشين حرفا، : َجماهد أظهر منها ِام الكبـري َ اإلدغـِ عدد مواضـعُيكون ف:وعليهَ
 :ٍعند ابن جماهد

ْ ألفا ومائتني وسبعة وسبعني حرفا، أي ً ً ِبطرح املواضع الثامنيـة والعـشـرين مـن : ًَ ِّ ِ
 .)١(ِّالعدد اإلمجايل ملواضع اإلدغام

ُّ ابن اجلزري يف املسألة أخذ العالمة الصفاقيس ِ اإلماموبقول  َّ ِِّ)٢(. 
 :فقال ِالباب، مواضع ِّعد يف ِالعلامء بعض ْوهم من ُّالصفاقيس َّوتعجب 
َمثبتون؛ ٌثقات ِجهابذة ُعلامء َّفإهنم ! هذا ما أدري وال(  ذاَهـ  علـيهم ْخيفى َفكيف ُ
ِاملدغامت يذكر من َّسيام ال ُّاجليل؟ ُاألمر  مـن ٌحتريـف َّولعلـه ذكـره، ملا ًخمالفة فتجدها ،َ
 .)٣ ()النُّساخ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٤٤١-٤٣٩ص (تنبيهات اإلمام ابن اجلزري عىل أوهام القراء: انظر) ١(

 ).٣٣١ص(غيث النفع: انظر) ٢(

 ).١٨٠ص(غيث النفع) ٣(



 

 

 ٣٢٨ 


 

 : ِ الكنايةُهاء
َعبارة عن هـاء الـضمري التـي يكنـى هبـا عـن املفـرد املـذكر الغائـب،  َّ َ َّْ ُ َ ِّويـسميها ٌ

ُضمريا، وتتصل باألسامء واألفعـال واحلـروف، : ُّالبرصيون َ ِ ُ َّ  ُ اإلجيـاز:ُوالغـرض منهـاً
  .)١(ُواالختصار

ُقد اختص اإلمام و ٍابن كثـريَّ ِ املكـي بـصلة هـاء الكنايـة إذا وُ ِ َ ٍقعـت بـني سـاكن، ُّ َ
ٍومتحرك  :ِ نحوقوله،ِّ

َفوصل اهلـاء  ]٧٥: البقرة[) Å Æ (َ و  ، ]٤٦: املائدة[) 7  6(  ِعـن الواحـد َ
ٍاملذكر بياء ْ؛ إذا انكرست وسكن ما قبلهـاَّ َ َانـضمت وسـكنٍو بـواو إذا ، ْ َ ، )٢(ْ مـا قبلهـاَّ

ِووافقه حفص عن عاص ٌ   :م يف موضعُ
 .)٣(ِرباع األثِّبعد ات َّبني اللغتنيً ؛ مجعا ]٦٩:الفرقان[) ?   @(

ٌّويف توجيه مذهب الصلة يقول اإلمام مكي ُ ِ ِِّ ِ: 
 

ِّوحجة من حذف الياء يف هذا الصنف ( ََّ َ ٍ وهو مذهب كل القراء إال ابن كثري-ُ َ َُّ ِّ ُ- : 
ٌّأهنم كرهوا اجتامع حرفني ساكنني بينهام حرف خفي  ْ ٌَّ ِ َ ٍ لـيس بحـاجز -اهلاء: أي-َ َ

ٍحصني بي ُّنهام، فحذفوا الياء الثانية؛ لسكوهنا، وسكون الياء التي قبل اهلاء، ومل يعتـدوا َ ِ ْ َ َ ُِ َّ ُ
ِ وهو مذهب سيبويه-باهلاء؛ خلفائها  ِّحذفت الياء الثانية؛ حلذفها من اخلـط، : ، وقيل-ُ َّ ِ

َوهو االختيار؛ إلمجاع القراء عىل ذلك،  َّ ُوألنه األصلْ َّ، وألن الواو زائدة، وألنَّ ٌ ه أخف، َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، وغريها)١/١١(، املختار البن إدريس)١/٢٦(، رشح اهلداية)٢/٢٥٨(فتح الوصيد: انظر) ١(

 ).١/٤٦٠(، اجلامع)٦٥-٦٤ص(، التبرصة)١٠٩-١٠٦ص(، اهلادي)٩٤-٩٣ص(السبعة: انظر) ٢(

  ).٢٠٤ص(، غيث النفع)١/٢٥٤(، النجوم الزاهرة )٣٨٨ص(التيسري: انظر) ٣(



 

 

 ٣٢٩ 

ِّولعدم الياء يف اخلط َ()١(. 
 




 .َلقالون ]٧٥: طه[ ) Ù ØÚ (:ِ يف موضعُلةِّ والصُ االختالس-١
َحكى اإلمام الداين اخلالف لقالون َ ُّ  : َّ، فقال يف التيسريٍ يف غري موضعُ

ُقـالون بخـالف عنـه( ٍ ُ:) ØÚ  Ù (  ]ْبـاختالس كـس ]٧٥: طـه ِ َ اهلــاء يف ِرةـْ
ِالوصل ِ بإسكاهنا فيهٌ، وأبو شعيبْ ِ، والباقون بإشباعْ  .)٢()هاَ
 : َّيف التهذيبَقال  و
ْ خالف، وبالوجهني طهُوعنه يف (  .)٣( ) ُُقرأت، وهبام آخذٌ

ِاجلامع يف بيان كيفية قراءتهوقال يف  ِّ ِ ِ : 
ِ الفتح بالصلةِّفإين قرأت عىل أيب( ٍ، وعىل أيب احلسن باالختالس من غري صلةِّ َ ْ َ()٤(. 
 : ُ قولهجاء يف مفردة نافعو
 .)٥()- اهللاُ رمحه-والوجهان مشهوران مرويان عن قالون (

 

ِ اختيار الداين األخذ بكال الوجهنيُووجه  َ  : َ لقالونِّ
ُ قراءته هبام عىل ش-١ ِ  .ِيوخهُ
 .ِألداءل اْاشتهارمها عند أه-٢     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٤٣-١/٤٢( الكشف )١(

  ).٣٦٤ص) (٢(

  ).٣٧ص) (٣(

)٣/٩٧٤) (٤.( 

 ).١/١٥٨(رشح الدرر للمنتوري: ، وانظر)١٢٠ص ) (٥(



 

 

 ٣٣٠ 

َع اإلمام الشاطبي الداين يف اختياره، فضمنِبَتقد و َّ ُّ ُِ ، َ لقـالونِ الـوجهنيَ كالَ احلرزَّ
 :ُ قولهَويف ذلك

ِّويف طه بوجهني بجال                    ( ُ َ ْ ََ ِ()١(. 
ِّوصحح اإلمام ابن اجلزري  ُ ِ، وعىل األخذْالوجهنيَُّ ُ هبام جرى العمل عنـد شـَ ُ  ِيوخَ

 .)٢(اإلقراء
ُواملقدم ِوجه االختالس: وُ منهام هَّ ُ. 
  :َّ الضباعُمةَّقال العال

ٌمقدمُوالقرص ( َ يف األداء للقاعدة املشهورة وهيَّ َِ ُ ِ : 
ِّمتى كان اخللف يف هاء الضمريألحد من القـراء دائـرا بـني القـرص والـصلة، أو  ْ ً َّ َّ َ ُ َ

َالقرص واإلسكان،  ْ ُفاملقدم القصـرْ ً ومتى كان دائـرا بـ،َّ َني الـصلة واإلسـكان؛ َ ْ  َّفاملقـدمِّْ
 .)٣()ِّالصلة

ُكام أنه مذهب قالون يف الباب، واألكثر طرقا ورواية عنه ًُ ً َِ َّ)٤(. 
َّ  التنبيه عىل املحرر-ِ يف هذا املقام-ُوجيدر ُ  : يف هذا املوضعٍشامِهل َّ

ِ الداين يف جامعه عىل اخلـالفُ اإلمامَّفقد نص ِ  َبـني)Ú  Ù Ø(: يفٍهلـشام ُّ
ِلصلةا  :َ، فقالِ، واالختالسِّ

ِتلف عن احللواين عن هواخ ( ِّ ِشام ٍعن ابن عامر يف املكسورةِ ٍ ِ : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٦٣: بيت رقم) ( ١(

  ).١/٢٤٣(النرش: انظر) ٢(

  ).٤ص(اجلوهر املكنون ) ٣(

 ).٣٧ص(، النجوم الطوالع)٢٢٢ص(، ورسالة ابن يالوشة)٣١٢ص(عمدة اخلالن : انظر) ٤(



 

 

 ٣٣١ 

ُ الفاريس عن أيب طاهر بإسناده عن احللواين عنه- لنا–فروى  ِّ َأنه يكسـِر اهلـاء يف : َُّ َّ
ِ مـن طريقـه-أنا-ُوبذلك قرأت ، ْ ويشبع الكسـرة-ِّكله–ذلك  َ عـىل أيب احلـسن عـَ ن َ
ِيب الفتح عن قراءته عىل غـريَ عىل أ- ً أيضا–ُوبه قرأت ، ِءتهقرا ، ُد اهللا بـن احلـسنيْ عبـَ

ٍّوحدثنا حممد بن عيل، قال َّ ِحدثنا ابن جماهد عن اجلامل: َّ َّ ُ ِ عن احللواين عن هشام عن ابن َّ ِّ
 :عامر

ُ أنه كان ال يشبع يف الباب  ُِ َ َوكذلك روى، -ِّكله–َّ ْ ذلك أبوالفتح- يل-َ َ ِ ِ عن عبد اهللا َ ْ
ِبن احلسني عن أصحابه عن احللواين عن هشام ِّ ِ ْ ُ( )١(. 

ٍ يف مفردة ابن عامرِ الوجهني -َ كذلك-َ وذكر له ِ )٢(. 
ِ يذكر له يف التيسري سمل: بينام َّ ُ ِ، ونص عبارتهِى اإلشباعَوْ ُّ : 

ُقالون بخـالف عنـه( ٍ:) Ú  Ù Ø(  ]يف ِ اهلـاءِرةـ كـسِستالْبـاخ  ]٧٥: طـه 
 .)٣( )َوالباقون بإشباعها، ِ بإسكاهنا فيهٍعيبُبوشَ، وأِلْالوص

َ الشاطبي اخلالفُ اإلمامَوأطلق  .)٤(ِحرزه يف ُ لهُّ
ِ املحررين من أهلُرى عملَوقد ج ِ من طريقي التيسري،  والنرشْ األخذِ عىل عدمِ األداءِّ َّ َِّ ِ 

ٍ االختالس هلشامِبوجه ِع فيه عىل وجه اإلشباِ، واالقتصارِوضعذا املَه  يف َ ِ)٥(. 
 :َ يف ذلكُّمة الصفاقيسَّقال العال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٣/٩٨٠) (١.(  

  ).١٣٤ص(:  انظره) ٢(

  ).٣٦٤ص) (٣(

  ).١٦٣: بيت رقم: ( انظره)٤(

).٢٠٥ص (، البدور الزاهرة للقايض)٤٤ص (، إرشاد املريد )٩٥-٩٤ص(كنز املعاين للجمزوري : انظر) ٥(
  



 

 

 ٣٣٢ 

ِّذكرنا حذف الصلة هلشام؛ ( ْ ٌإنام هو تبع له َ : ىلَْوواألِّ ولـرشاحه، -ُّالـشاطبي: أي-َّ
َأن ال يقرأ به؛ ألنه مل يذكره املحقق، وتبعه عىل ذلك كثري من املحققني َِّ َ ِّ ٌْ َ ِ َ ُ َّه؛ إال ، ومل يذكروَُّ ُ

َّأهنم مل يتعرض ْوا لتضعيفه، ومل يذكـره َّ ِ  . يف أصله-ًأيضا-ْ
ِّفقول اجلعربي، َوجه الصلة هلشام من زيادات القصيد، وبه قطـع : -ُ غريهُ وتبعه-ُ ِّ ُِ َ ِ ِ ٍ َ
ُّابن رشيح، ومكي ٍ ُ ُ؛ وهم، صوابه حذفُ ُ ِ الصلةٌ  .)١( )، واهللا أعلمِّ

ُوأول من نبه عليه اإلمام َّ  :َة بقوله أبوشامَّ
َ فوصله هشام؛ كس)طه(ُوأما حرف ( ِ القراءِائرٌ ِّ غري السويسَّ َُّ()٢(. 

ُ قال العالمة البنَّا َمشريا إىل ذلك) هـ١١١٧(ُّلدمياطي اَّ ً : 
َعلم أن ابن عامر من أصحاب الصلة يف هذا احلرف ( ِّ ْ ٍَ َّ ِ : طـه[ ) Ù  (: - أعنـي–ُ

ً قوال واحدا، وهذا  ]٧٥  كالنَّشـر وتقريبه وغريمها، ومل أر مـن -ِّ الذي يف الطيبة-ُ هو–ً
َتنبه لذلك غري اإلمام احلافظ الكبري أيب شامة  ِ َ َ َّ بعـد أن قـرر -:  فقـال-رمحه اهللا تعاىل-َّ

ُّكالمه عىل ظاهره ما نصه َُ-:  
َوليس هلشام يف حرف ( ً، وإن كانت عبارته صـاحلة أن -َال غري-َّإال الصلة ) طه(ٍ ُ
َيؤخذ ُويف الكل قصـر: (ً له بالوجهني؛ لقوله أوالُ ٌ؛ لكن مل يذكر أحد )ِّ َ القصـر، -له –َ

ِّفحمل كالمه عىل ما يوافق كالم الناس أوىل َُ ِْ ِ ومل ينبه عليـه يف النـشـر، انتهى بحروفه،) ُ َّ ِّ
ٌوهو عجيب ُ( )٣(. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٥١٩(كنز املعاين للجعربي: ، وانظر)١٨٥ص(غيث النفع ) ١(

  ).١٠٩ص (إبراز املعاين) ٢(

َوليس هلشام يف حرف( :وقول أيب شامة، )١/١٥١(اف فضالء البرشإحت) ٣(  .ليس يف اإلبراز املطبوع) الخ...ٍ



 

 

 ٣٣٣ 

ِّ اإلسكان للدروي عن البصَعىل ِصلةالُتقديم  -٣ Y(:يفِّـري ُّ   X (. 
َ الوجهني للدوري يف هِامعهَجيف ُّى اإلمام الداين حك ُّ  :ُحيث قال، ِذا املوضعِ

ِّفروى أبوعبد الرمحن، وأبومحدون، وإبراهيم من رواية العباس عنه عن اليزيدي ( ُ َّ َْ ََّ
 : َّعنه أنه

ْ بواو يف الوصل-َّكلها–َوصلها  ٍوروى أبوشعيب السويس، وحممد بـن شـجاع، ، ٍ ُ َّ ُُّّ ٍ
ِّ، وابن فرح، وابن حرب عن أيب عمر عن اليزيدي عنه أنهُّواحللواين َُ ٍْ : َأسـكن اهلـاء يف: ٍ

)Y  X (]وكذلك روى حممد بـن عـيل عـن ابـن جماهـد عـن أيب عمـر  ]٧: الزمر ،َ َّ ٍَ ِ ٍّ َ
ِّالدوري عن اليزيدي ْومل يسند، ِّ ِه إىل أحد مـن أصـحابُ ْ ُوأحـسبه رواه ، َ أيب عمـرٍ عـن ُ

ْأمحد بن حرب عنه؛ ألنه قد َّ َُ ِ سمْ ُ القراءة منهَعَ ٍوألن عبد العزيز بن حممد، َ َّ َ ْ  قـال عـن أيب َّ
َأن أمحد بن حرب ٍ روى عن أ: ٍطاهر ٍ ْ َ ُ بن حرب عندهَ أمحدُورواية ، َيب عمر ذلكَّ  عن ابن ٍ

ِّ يف رواية الدوري، وأيب أيوب عن اليزيدي م-أنا-وقرأت ... ٍجماهد عنه َ ُّ ن طريق ابـن ِّ
ــريه ــد وغ ــه[  )Ù Ø  ( :ٍجماه ــاء، و  ]٧٥: ط ــولة بي ٍموص ً)Y  X ( ]ــر    ]٧: الزم

َموصولة بواو، وكذلك ٍ  .)١( )ِّ عن اليزيديِ األداءُ أهلَوعىل ذلك، هاُرِ نظائً
ِيف التيــسريَصــنع  َوكــذلك َوهــو يــسندها فيــه مــن طريــق، )٢( َّ ِ ُ َّأيب الزعــراء : ُ

ِّ بن عبدوس، وقراءة الداين َّرمحنعبدال ُ ٍ ِّمن هذا الطريق للدوري بالصلةْ ِّ َُّ َّ)٣(. 
ِّمفردة البرصي يف َواقترص ًة عن السابقني تأليفاِّاملتأخر-ِ ْ َّ ِّ عىل وجه الصلة-ِ ُّ، ونص ِ

 :ِعبارته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٩٧٨-٣/٩٧٧) (١.(  

  ).٤٣٨ص) (٢(

  ).١١٥ص(املصدر السابق : انظر) ٣(



 

 

 ٣٣٤ 

َبضم اهلاء، وصلتها بواو، كذا قرأت من ط:  ]٧: الزمر[ ) Y  X(قرأ( ُ ٍ ِ  ِأهلريق ِّ
َالعراق عىل الفاريس، وعـىل أيب الفـ ِّ ِ، وأيب احلـسنِتحِ ُم، وهـي روايـة أيب ِ عـن قـراءهتَ

ِمحدون، وأيب عبد الرمحن َّ  .)١ ()ِّن اليزيديَ، وغريمها عَ
ُيتضح و ِّ اختيار الداين-َمما سبق-َّ ِوجه الصلةل ُ َومستنده يف ذلك عىل ،ِّ ُ: 
ِّتقديم ما قرأ به عىل جل شيوخه -١ َ ِ. 
ِ الوجه األقوى رواية، فأكثر النَّقلة جاءت بهِتصدير -٢ ِ ِْ ُ ً. 
ِّموافقة ماعليه أهل األداء عن اليزيدي -٣ ِ ِ. 

 

َ أئمة الفن يف ذلكِ من نصوصَومماجاء ِّ َّ : 
ِّ اإلمام احلرضمي قول ِ : 

ِّوقول اإلمام اهلذيل، )٢( )ُواملشهور عنه اإلشباع(   .)٣( )ْو االختيارُوه: (ُ
ِبي الوجهنيُاإلمام الشاطَّوضمن  َّ تبعا للمنقول يف التيسري ؛)٤(ُ حرزهُّ ُ ً)٥(. 

ِّاإلمام ابن اجلزري َّ وصححهام   .)٦(ِيف نرشهُ

ِووجه الصلة ِّ مصدر للدروي يف األداءِّ ُّ   :َّمة الضباعَّ العالُم قولَّتقدقد و ؛)٧(َّ
َومتى كان( ِ دائرا بني الصلةَ ِّ ِ واإلسكانً ُ؛ فاملقدم الصلةْ ِّ َّ()٨(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢٦-١٢٥ص) (١(
  ).٤٦٧ص(املفيد يف القراءات الثامن ) ٢(
  ).٤٦٦ص( الكامل ) ٣(
  ).٤٥-٤٤ص(، إرشاد املريد )١٦٥-١٦٤: رقمبيت(متن الشاطبية: انظر) ٤(
  ).١١٥ص: (انظره) ٥(
  ).٢٤٢-١/٢٤١(: انظره) ٦(
 ، )٢٢٥ص(بن يالوشةا، رسالة )١٠٣ص(الرسالة الغراء: انظر) ٧(

  ).٤ص(اجلوهر املكنون يف قالون ) ٨(



 

 

 ٣٣٥ 

ِإسكان هاء -٣ ُ )c  ( ِلشعبة من مجيع طرقه ُ ِ َ ْ.  
ُّحكى اإلمام الداين    َيـى بـن آدم يف إسـكان ْحي ِ مـن بعـض طـرقَشعبةل َ اخلالفُ ْ َ
ٍمن غريمهز،)  c(ِاهلاء َ ٍ أو مهزها مع ضم اهلاء مـن غـري صـلةِ َ ِّ َ ِ ٍ كقـراءة أيب عمـرو -ْ

ِالبرصي وموافقيه ِّ ِ، وقد بسط القول يف بيان هذا اخل-ْ َ  : قالُالف يف جامعه، حيثَ
ُّواختلف أصحاب أيب بكر عنه، فروى عنه الكـسائي، والعليمـي،  والربمجـي،   ( ُ ُّ ُُّ ُ ُ ُِ ٍ ْ َ َ ْ

َّواألعشى،  وابن عطارد،  وحييى اجلعفي، وابن أيب محاد،  وأصحاب األزرق، واملعـىل  ِ ْ َّ َ ُْ َ ْ ْ ْ ُ ٍْ ٍَ ُّ ُ ْ
ُبن منصور ْأنه أسكن اهلاء، ومل يذكروا هبم: ُ َ ُْ ْ َ ٌ كرواية محاد، وحفص سواء-زَ ٍ ٍ َِّ-. 
ُلف أصحاب حييى عنه َواخت ُّ الرصيفيني-ُ عنه– فروى ،:-اً أيض–ُ َِّ  -ُ فيام قـرأت-ِ

ٍوحممد بن املنذر، وحسني بن األسود،  وأبو هشام، ورضار  بن رصد  ِ ُِ ُ ْ َ َُّ ُِ ِ ِبجـزم اهلـاء مـن ُ َ ِ
َ، ثم قال حسني، وأبو هشام عن حييى عن أٍغري مهزة ْ ْ ِ ٌ َ ِيب بكر يف سورة الشعراءَّ ُ ْ : 

)c  ( ْمهموز، وربام مل هيمز ٌِ ْأنا حممد بـن أمحـد عـن ابـن جماهـد عـن : وقال. َّ ُْ ِ َ ُ َّ
ِإبراهيم بن أمحد الوكيعي  عن أبيه عن حييى ِْ َ ِّْ ََ ِ:  

)c  (  ،ٌمهموز وجزم ِ أن يريد باجلزم جزم اهلاء؛ ألن جـزم اهلـاء مـع :ُوجيوزٌ َِ ََّ ِ َ
ُاهلمزة غري جا ٌئز وال ممكن، ِ ٍ ْ ِ أنه يريد باجلزم جزم اهلـاء وبـاهلمز مهـزة األلـف:وجيوزٍ ْ ِ ُ َّ .

ْبغري مهز يف كل القرآن، ثم قال نا حييى عن أيب بكر )  c(: ٌوروى خلف عن حييى َ ْ َّ ِ ِّ ٍ :
َأنه ربام مهز  َّ َّ)c  ( نا حممد  بن عيل عن ابن جماهد عن خلف عن حييـى عـن :َوقال َ َ ُ َْ ٍَّ َ َ ٍّ ُ

ٍبكرَأيب  َأنه كان ربام مهزها، ورفع اهلا: ْ ََّ َ َ ُء، وقال موسى  بن حزام  عنهَّ َُ ِ ُ ََ :)c  (  ،ٌجزم
َوربام مهزها أبو بكر، ونا حممد بن أمحد، قال: قال ُ ََّّ ِنا ابن جماهد، قال: َْ نـا عبـد اهللا  بـن : ُ

ْشاكر عن حييى عن أيب بكر َ ْ ْ َ :)c  ( َربام مهزها: ٌجزم، وقال َّ. 



 

 

 ٣٣٦ 

ِّ وإذا مهزها حرك اهلـاء رضورة، وأحـسبه كـان حيركهـا بالـضم؛ : عمروقال أبو( ِّ َ َُّ ِ ً َ
َكالذي رواه حسني عن أيب بكر نصا، نا حممد بن أمحد، قال َّ  ْ ِنا ابن جماهد، قال: ٌُ َّحدثني : ُ

ِموسى بن إسحاق عن أيب هشام عن حييى عن أيب بكـر عـن عاصـم َِ َ َ َْ ْ ُْ َُ َ :)c  (  ٌجـزم
ْبغري مهز،  ُ هذا العمل عند أهل األداء يف رواية أيب بكر، وحييى عنهوعىلَ ْ َْ ْ َ ِ ِ ُ() ١(  . 

ٍواستند الداين يف اختياره وجه إسكان اهلاء من غري مهز ِ ِِ َ ُّ  : عىلَ لشبعةَ
َعمل أهل األداء يف رواية شعبة -١ ِ ِ ْ. 
ُّاألقوى رواية؛ فجل   و -٢  .ِجاءت به ِرقُّطال ً

ِوبه جزم  يف تيسريه َ ُ، وهو رواية اجلمهور عنه يف كتبهم)٣ (ٍاصمة عْ، ومفرد)٢(َ ُ ُِ ُ ُ)٤(. 
ِّوجل العراقيني َ عىل حكاية وجه اهلمز مع ضم اهلاء من غُّ ِ ِّ ِ ِ ْري صلة ليحِ ِيى من طريق ٍ َ

ُأيب محدون عنه ِوالوجهان مسندان يف النَّرش، )٥(َ ِْ ْ )٦(. 
ِواملقدم يف األداء منهام  ُ َّ : 

 

ُإسكان اهلاء؛ ألنه مذهب اجلم َّ ٍهور، واألكثر طرقا ورواية ، واملوافق ُ لرواية حفص ٍ ِ ْ ً ًِ ِ ُ ُ 
 .)٧(َكذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف) ١١٠٤-٣/١١٠١) (١(

 ).٢٩١ص: (انظره)٢(

 ).٤٨ص: (انظره)٣(

ــر)٤( ــسوط:  انظ ــاد)١٢٤ص(املب ــذكرة)٢/٦٤٣(،اإلرش ــادي )٢/٣٤٣(، الت ــصـرة )٣٣٢ص(،  اهل ، التب
 .، وغريها)٩٦ص( ، العنوان)٩٤ص( ، تلخيص ابن بليمة)٢٦٧ص(، تلخيص الطربي)٢١٦ص(

 ).٢/٥٥٣(، املصباح)٢/٦٦٩(روضة ال، )١/٣٨٥(، غاية االختصار)٢/١٥٣(املستنري: انظر)٥(

 ).١٥٤-١/١٥٣(، اإلحتاف)٩٣ص(التقريب: ، وانظر)٢٤٥-١/٢٤٤: (انظره)٦(

 ).٢٦٨ص(ِاختالف وجوه طرق النرش مع بيان املقدم أداء: انظر)٧(



 

 

 ٣٣٧ 




ٍّهو عبارة عن زيادة مط: -البابَ يف هذا - ُّاملد( ٌ ِّ يف حرف املد عـىل املـد الطبيعـي، ُ ِّ
ُوهو الذي ال يقوم ذات حرف املد دونه ِّ ُ ِعبارة عن ترك تلك الزيادة، وإبقـاء: ُوالقرص، ُ ِّ ٌ 

ِاملد الطبيعي عىل حاله ِّ ِّ()١(.  
ٌوحروف املد ثالثة هي َّاأللف، وال تكون إال سـاكنة، وال يكـون قبلهـا إال مـن : ِّ َُّ ً ُ

ْجنسها، والواو الساكنة املضموم ما قبلها، والياء الساكنة املكسور ما قبلهـا، وسـميت  ِّ َّ ُ َّْ ْ
َّبحروف املد؛  المتداد الصوت هبا، وتسمى َّ ْروف اللـني؛ لـضعفها مـن  حـ- كذلك-ِّ َّ َ

ْأجل اتساع خمارجها مع ما حلقها من املد، وألهنا ضعفت بالتغيري واالنتقال واالعتالل  ََّ ِّ ُِّ َّْ َ
 .)٢(الذي ينُوهبا

ِوقد تعددت وجهات نظر علامء التجويد يف طرائق َّ ُ ِّ تقسيم املد، واكتفى املتقـدمون َِّ ِّ
ٍّبتقسيمه إىل أصيل، وفرعي ٍّ)٣(. 

 :  ُّ الداينُ اإلمامُك يقولويف ذل
ُوأما املمدود( ٌطبيعي، ومتكلف، : ؛ فعىل رضبنيَّ َّ ُّفالطبيعي حقهٌّ ُّ: 

ٍ التي هي حروف املد واللني ممكنات عىل مقدار -ِ أن يؤتى باأللف، والياء، والواو َّ ِّ ُ
َما فيهن من املد الذي هو صيغتهن من غري زيادة وال إشباع، وذلك إذا مل تلـق ٍ ٍ َّ ٌ واحـدة َِّّ

َّمنهن مهزة، وال حرفا ساكنا، ويسمي  ً ً ً ُ القراء مقصورا؛ ألنه قرص عـن -َّهذا الرضب-َّ ُ ََّّ ً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١١٣ص(إبراز املعاين: ، وانظر)٢٤٦-١/٢٤٥(النرش) ١(

 ).١/٣٧٥(، رشح النويري عىل الطيبة)٢٢٤(، الآللئ الفريدة)١/٢٦٩(فتح الوصيد: انظر) ٢(

 ).٤٩٨ص (غانم قدوري. درشح املقدمة اجلزرية : انظر) ٣(



 

 

 ٣٣٨ 

ٍاهلمزة املوجبة لزيادهتا يف اإلشباع؛ خلفائها وشدهتا، ويقدرونه مقـدار ألـف  ِ ِِّ إن كـان -َّ
 : ُّقهواملتكلف ح، -ً إن كان واوا-ٍ، ومقدار واو-ًإن كان ياء-ٍ، ومقدار ياء -ًألفا

َأن يزاد يف متكني األلف، والياء والواو عىل ما فيهن من املـد ال يوصـل إىل النُّطـق  ُ َّ ُِّ ِ ِ
َّهبن، إال بـه مـن غـري إفـراط يف التمكـني، وال إرساف يف التمطـيط، وذلـك إذا لقـني  ٍَّ ٍ َّ

َّاهلمزات، واحلروف السواكن  َّ أن متد األحرف الثال:ُّوحقيقة النطق بذلك، -الغري–ِ ثة ََّ
ِضعفي مدهن يف الرضب األول، والقراء يقدرون ذلك مقدار ألفني  َّ َّْ َّْ ِّ َ ، -ًإن كـان ألفـا-ِ

ُ؛ ملـا دخلتـه مـن زيـادة -ًإن كـان واوا-ْ، ومقدار واويـن -ًإن كان ياء-ْومقدار ياءين  ِ
ًالتمكني، وإشباع املد؛ داللة عىل حتقيقه وتفاضله َّ( )١(. 

 : ِويف قوله
  )-َال غري-َّ السواكن َ، واحلروفِهلمزاتذا لقني اِ إَوذلك(

ِّإشارة إىل سبب الزيادة عىل زمن املد الطبيعي، وهو وجود مهز بعد حرف املد، أو  ِّ ٌٍ ُ ِّ ِّ
 .ٍسكون بعده

ْ إما أن يوجد بعد حروف املد يف كلمة أو يف كلمتني، :واهلمز  ٍَّ ِّ ْ ٌإما الزم : ُّوالسكونُ َّ
 .ٌأو عارض
ِاصطلح أهل األداءو ْ َ َّ عىل تسمية هـذا الـسبب بــْ ِّ، ومـن أسـباب املـد )ِّفظـيَّالل(ِْ ْ
ُالسبب ِّقـصد املبالغـة يف النفـي، وهـو   هو:ُّواملعنويُّ الداين، ُهْوهذا مل يذكر) ُّاملعنوي (َّ ِ ْ

َّسبب قوي مقصود عند العرب، وإن كان أضعف من السبب اللفظي عند القراء ِّ ََّّ َ ِ ٌ ٌّ ٌ )٢( . 
ٌوقد توسع مجع من  ِالعلامء القدامى، واملحدثني يف  أنواع املـدود ومـسمياهتاَّ َّ َ ِ ، وقـد َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٩٨ص (التحديد يف اإلتقان والتجويد ) ١(

 ).٢١٥ص (، جهد املقل )١/٢٦٨(النرش: انظر) ٢(



 

 

 ٣٣٩ 

ُّذكر العالمة سيف الدين الفضايل ِّ ِيف رشحه عـىل مـتن اجلزريـة) هـ١٠٢٠ت (َّ  تـسعة َّ
َّ، وكل هذه األلقاب مندرجة يف األنواع الرئيسة السابقة، وإنام)١(ًوعرشين لقبا ِ َِّ ٌ  اختلفت ُّ

 .ِباختالف األسامء
ِّوقد جرت عادة متقدمي أهل األداء وأئمة اإلقراء تقـدير الـزمن الـصويت يف املـد  َّ ِِّّ َ َّ ِ ُ

ُ، وجعله مقياسا تعرف به مدته)ِباحلروف( َّ ُ ُ، ومعيارا تتباينً  .ُ به أنواعهً
ُّ ذلك يقول اإلمام الداين   ويف ُ َ : 

ِ مجاعـة مـن العلـامء بـالقراءة -ِّد بـاحلروفيف تقدير املـ: ْ أي-ْوقد استعمل مثله( ٌ
ِّوالعربية؛ داللة عىل تفاضل املد بالزيادة والنُّقصان َِّّ ٌ للداين مؤلف و، )٢( ).ً ُ وسمه بــــِّ َ َ :

ِو الذي عناه من قولهُ، وه)٣( )تقدير املد باحلروف( ُ:  
ِومما جاء فيه) َّ هلذه املسألةُ الذي أفردناهِيف الكتاب (  َّ : 

َوتلك الزيادة حقها أن ال يبالغ( ُّ ِ يف التمطيطِّ ُ، وال يتجاوز يف ذلك؛ حتى خيرج عن َّ َ ُ
ِمذاهب القراء ِالم العربَ كِورُ، ومشهَّ ِ، فيثقل عىل األسامعَ ْ ِ، وينبو عن الطباعَ ِّ َ. 

َّوكيفية النُّطق بذلك عىل احلد الواجب، واملقدار الصحيح  ُيؤخـذ: َِّّ َ ً مـشافهة عـن ُ
َّ القراء، ويتلقى حكاية عن األكابر من أهل األداء، الذين تلقوا القراءة، وأخذوا َّاألئمة ً َِّ ِْ َ ُ َّ

َالتالوة، وضبطوا حقائق األلفاظ ِ ِّ( )٤(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢١٦-٢١٤ص(اجلواهر املضيئة: انظر) ١(

 ).٤٧٧-١/٤٧٦(اجلامع  ) ٢(

 ).٣٥ص(معجم مؤلفات الداين : انظر) ٣(

 ).١/١٧١(ًنقال عن رشح الدرر اللوامع للمنتوري) ٤(



 

 

 ٣٤٠ 

ُأهل األداء يف وضع ميـزان لـضبط مقـادير املـدِّ متأخرو واجتهد ْ  ْ، ومـن أشـهر ِودٍْ
ِالضوابط َّ: 

َ قبض اإلصبع وبسطها، ويف ذلك ُ ُّالمة حممد بن مكي اجلرييس ُ يقول العُ ِّ َّ  كان حيا (َّ
 ): هـ١٣٠٧
َّقدر كل ألف منها حركتان عربيتان، وكـان : ِ األلفات املذكورات- هذه–َّثم إن ( ٍ ُّ ُ

َ ذلك تقريبا بحركات األصابع، - لنا–ّمشاُخينا يقدرون  ًقبضا أو بسطا:  أي-ً َ، وذلك -ً
ٍيكون بحالة متوسطة ليست برسعة وال بتأ ٍ ٍن، فاعلم ضبط ذلك؛ لتكون عـىل يقـني يف ٍِّ ْ ٍّ

ٍضبط كل مرتبة، ومن قال ِّ ٌبأن أطول املد مخس ألفات؛ فعنده مقدار كل ألف حركـة، : ْ ٍَّ ٍُ
ِّفتكون اجلملة ست حركات؛ ألنه يريد غري ما فيه من املـد الطبيعـي، ومقـداره عنـده  َ ُ َّ ٍ َّ ُ

ُحركة، فتنبه لذلك؛ لئال ختتلف عليك األقوال َ َّ ٌَّ()١(. 
ِوالعمدة يف ضبط مقدار املد الزمني عىل التلقي واملراس ِّ ِّ ِ ُ. 

ِّويف ذلك يقول اإلمام ابن اجلزري  ُ ُ ُ: 
ُواعلم أن هذا االختالف يف تقدير املراتب باأللفات ال حتقيق وراءه؛ بـل يرجـع ( ْ َ َ َّ ْ

ُّإىل أن يكون لفظيا، وذلك أن املرتبة الدنيا  َّ ٍيها أدنى زيـادة ، إذا زيد عل-ُ وهي القرص-  ْ ْ
ُّصارت ثانية، ثم كذلك حتى تنتهـي إىل القـصوى، وهـذه الزيـادة بعينهـا إن قـدرت  ُ َِّ ِّ ْ َ ََّ ً
ِّبألف، أو بنصف ألف؛ هي واحدة، فاملقدار غري حمقق، واملحقق إنام هو الزيادة، وهـذا  َّ ٌُ َّ ٍَّ ُ ٍ ٍ

ْمما حتكمه املشافهة، وتوضحه احلكاية، ويبينه االختبار، وي ِّ ُ ُكشفه احلـسنُِّ ُقـال احلـافظ .ِ
ِّأبوعمرو الداين  ِ جار عىل طبـاعهم ومـذاهبهم يف تفكيـك -ُّكله–وهذا : - رمحه اهللا -ٍ ِِ ٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٣٦ص (فيد يف علم جتويد القرآن املجيد هناية القول امل) ١(



 

 

 ٣٤١ 

ٌاحلروف، وتلخيص السواكن، وحتقيق القراءة، وحدرها، وليس لواحد منهم مـذهب  ٍ َّ ُْ
ُّيرسف فيه عىل غريه إرسافا خيرج عن املتعارف يف اللغة واملتعامل يف القـر ُ ً ْاءة؛ بـل ذلـك ِ ِ

، واملشافهة توضح حقيقة ذلك، واحلكاية تبني كيفيته َّقريب بعضه من بعض ٍ ِّ ٌُ َ ُِّ ٍُ()١(. 


َّمراتب املد املتصل واملنفصلَّالتفاوت يف  -١ ِّ. 
ُّذهب اإلمام الداين ِ إىل القول بتفاوت مراتب املد املتصلَ َّ ِّ ِ ِ ُ ِ ُل، وهذا ما أبانه  واملنفص،َ َ ِ

َّبقوله يف التيسري ِ: 
ٍاعلم أن اهلمزة إذا كانت مع حرف املد واللني يف كلمة واحدة ( ٍ ِّ َْ َّ َّسواء توسـ -ْ طت ٌ

ــت ــنهَ؛ فــال خــالف-َّأو تطرف ــدِم يف متكــنيُ بي ــكِّ حــرف امل ــادة، وذل َ زي ــه نحوً  ِقول
U:)C(]ـــرة ـــرة[)^_ `(َ، و]٥:البق ـــرة[ )G(َ، و]٢٠:البق ، ]٣١:البق
َ، فإذا كانت اهلمـزة أولِوشبهه ،]١٩:البقرة[)p o n(َ، و]٣٥:النور[)º(َو َّ ُ ْ َ 

َكلمة، وحرف املد آخر ِّ ُ ِّ كلمة أخرى؛ فإهنم خيتلفون يف زيادة التمكني حلرف املدٍ َّ ِ ٍَ : َ هناكَّ
ٍفابن كثري، وقالو ٍن بخالف ُ ُ عن اليزيدي يقرصُ، وغريهٍ، وأبوشعيب-ُعنه –ُ  َ حـرفَونِّ

 ِ نحو قولـهَ، وذلكِ بهَّ الذي ال يوصل إليه إالِّ من املدِفيه، فال يزيدونه متكينًا عىل ماِّاملد
U:  

ـــــرة[)8  9  : ; > = < ( ـــــام[)Î Í(َ، و]٤:البق l (َو ،]٦٨:األنع
m(]و]٢١:البقــرة ،َ)K(]و]٣١:البقــرة ،َ)± °(]وشـــبهه، ]١٤:البقــرة ،ِ

ِّوهؤالء أقرص مدا يف الرضب األول املتفق عليه، والباقون يطولون حرف املد يف ذلـك  َّ  ِّ ََّ ِ َّ ُ ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٥٦-١/٢٥٥(النرش) ١(



 

 

 ٣٤٢ 

َّزيادة، وأطوهلم مدا يف الرضبني  ُ ورش ومحزة، -ً مجيعا-ًُ  ُودوهنام عاصـم، ودونـه ابـن ٌ ٌ
ٍعامر والكسائي، ودوهنام أبوعمرو من طريق أهل العراق، وقالون من طريق أيب نشيط  ُ َِ ْ ٍ ُ ٍ

ُ عىل التقريب من غري إفراط، وإنام ه-ُّكله –ٍبخالف عنه، وهذا  َّ  مـذاهبهم ِو عىل مقدارٍَّ
ْيف التحقيق و احلدر َّ( )١(. 

 :ِّقول الداينُمفهوم و
َأن مراتب  َّ املد املتصلَّ ٍ طوىل لورش ومحزة، ودوهنا لعاصم، ودوهنـا البـن عـامر :ِّ َ ٍ َ َ ٍ

َّوالكسائي، ودوهنا للباقني، وليس بعد هذه املرتبة إال القرص، وهو ممنوع يف املتصل ٌ َ ُْ ُ َّ ِ ِ َ ِّ. 
ِّمراتب املد املنفصلَّوأن  َ : 

ِّالقرص البن كثري والسويس، وقالون، ودوري البرصي بخال ُ َ ِّ ُُّ ٍ َف عـنهام، والبـاقون َ ٍ
َّباملد؛ لكنَّهم متفاوتون يف قدره عىل ما قرره يف املتصل َِّّ ِ َ. 

ُ فتكون املراتب  َ مخسة، وذكر يف -ُ عنده–ُ ْمرتبة سادسة فوق اإلشباع ملن ) اجلامع(ً َ ً ًَ
ِسكت عىل الساكن قبل اهلمزة ْ َّ َ َ)٢( . 

 

ِّوقد أشار اإلمام ابن اجلزري إىل مذهب الداين و ِّ ُ ِّغـريه مـن أئمـة الفـن يف املـدين َ ِّ َّ ِ
ِاملتصل، واملنفصل، فقال َّ: 

َّفأما املتصل( ٌ فاتفق أئمة أهل األداء من أهل العراق؛ إال القليل منهم، وكثري من :َّ َّ ِ ِ ْ َّ َّ
َّاملغاربة عىل مده قدرا واحدا مشبعا من غري إفحاش، وال خروج عن منْهـاج العربيـة،  ًٍ ٍ ْ َ ًَ ًِّ

ٍوالفتح بن شيطا، وأبوطاهر بن سوار، وأبوالعز القالنيس، وأبوحممـد َّنص عىل ذلك أب ِ ِِّ ِّ ٍ َ
ٍسبط اخلياط، وأبوعيل البغدادي، وأبومعرش الطربي، وأبوحممد مكي بـن أيب طالـب،  ُّ ٍ ُِّ ُّ َّ ٍْ ٍّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٤٧-١٤٦ص(: انظره) ١(

)٤٧٦-١/٤٧٤) (٢.( 



 

 

 ٣٤٣ 

ُّوأبوالعباس املهدوي، واحلافظ أبوالعالء اهلمداين، وغريهم،  ُّ ٍواختلفوا عىل كـم مرتبـة َّ ُ
  هو؟

َأبواحلسن طاهر بن غلبون، َفذهب  ََ ُّواحلافظ أبوعمرو الداينَ ، وأبوعيل احلسن بـن ٍ
َّبليمة، وأبوجعفر بن الباذش، وغريهم إىل أهنا أربع مراتب َ َ َّإشباع، ثم دون ذلك، ثـم : ِّ ٌ

ِّدونه، ثم دونه، وليس بعد هذه املرتبة إال القرص، وهو ترك املد العريض ِّ ُ َّ ْ. 
ًن بينهام مرتبة أخرى، وأقرأين بـذلك بعـض شـيوخنا عمـال َّكالم التيسري أُوظاهر ُ َ ً َّ
َّ، وليس ذلك بصحيح؛ بل ال يصح أن يؤخذ من طرقه؛ إال بأربع مراتبِبظاهر لفظه ِ َ ُّ ٍ- 
ِليه صاحب التيسري يف غريهَّكام نص ع َِّ ُ. .. 

ُوأما املنفصل ُ اختلفت العبارات يف مقدار مده اختالفا ال يمكن ضبطه، :َّ ُ ً ِّ ِ ُ ُّوال يـصح ِ َِ
َمجعه، فقل من ذكر مرتبة لقارئ؛ إال وذكر غريه لذلك القارئ ما فوقها، أو مـا دوهنـا،  َ ََ ًِ ٍُ َُّ َّ
ُفأما ابن جماهد، والطرسويس، وأبو الطاهر بن خلف، وكثري مـن العـراقيني مل يـذكروا  ُ ََّ ِّ ٌ ٍُّ ٍِ َّ َ

ِفيه سوى القرص غري مرتبتني َ ِ َ َطوىل، ووسطى( ِ ِّلقاسم بن الفحام الـصقيل َ، وذكر أبو ا)ُْ َّ ِ َ
ِمراتب غري القرص، وهي املتوسط، وفوقه قلـيال، وفوقـه، ومل يـذكر مـا بـني التوسـط  َّ ْ ً َُ ُ ُ َ َِّ َ ِ ِ َ
َوالقرص، وكذا ذكر صاحب الوجيز أهنا ثالث مراتب، إال أنه أسقط العليا، فـذكر مـا  ََّ ُ َُ َ ََّ َّ ِ ِ

ُفوق القرص، وفوقه، وهو التوسط، وفوقه ُُّ ُ ِ َ. 
ِر أبو عمرو الداين يف تيسريهوذك ُّ ِ، ومكي يف تبرصته، وصاحب  الكـايف ، واهلـادي، ٍَ َِ ُ ٌّ

ٍّواهلداية، وتلخيص العبارات، وأكثر املغاربـة، وسـبط اخليـاط يف مبهجـه، وأبـو عـيل  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ِ
َاملالكي يف روضته، وبعض املشارقة أهنا أربعة، وهي َّ ُِّ َ ٌ ِ َِ ُما فـوق القـرص، وفوقـه: ُ ِ  ُوهـو-َ

ْ، وفوقه، واإلشباع، وكذا ذكره أبو معـرش الطـربي؛ إال أنـه مل يـذكر القـرص -ُّالتوسط ُ ُّ ُ ُ َُّ َّ ٍ
ُّكام فعل صاحبه اهلذيل-َاملحض  ُ ِوذكرها احلافظ أبو عمـرو الـداين يف جـامع البيـان ، -َ ِ ُّ َُ



 

 

 ٣٤٤ 

َمخس مراتب سوى القرص، فزاد مرتبة سادسة فوق الطوىل التي ذكرها يف ا َ َ ً ََ َ ُّ َ ً ًِ َِ ِلتيسري، َ وكذا َّ
ِذكر احلافظ أبو العالء اهلمداين يف غايته، وتبعهام يف ذلك أبو القاسم اهلـذيل يف كاملـه،  ِ ِ ُِّ ََ َ َُ ِ ُ َِ َ ُّ
ٍوزاد مرتبة سابعة، وهي إفراط، وقدرها ست ألفـات، وانفـرد بـذلك عـن ورش، ومل  َ ٍَ ُّ ُ ٌَ ً ًِ

ِيذكر القرص فيه ألبتة عن أحد من القراء َّ ٍ َّ َ ُ() ١(.  
ِ خالل نص ابن اجلزري السابق؛ يتبني أن حادي الداين يف صنيعهومن ِّ َّ ََّّ ُ ِّ ِّ: 

 

ِ هو ما عليه عمل أهل األداء، فأخذ باألكثر  َ ِ ِِ ُ ًانه، وشـهرة بـنيًانتشارا يف زمَ  علـامء ِ
ُوهو تقسيم شيخه أيب احلسن بن غلبونِأوانه،  َُ)٢(. 

ــشاطبي أصــلهوخــال ُف اإلمــام ال ُّ َُّ ــمَ ــذكر ، فل ــصل ِرزه يف حــْي ــا بــني املت َّ تفاوت ً
 .)٣(واملنفصل

ُّ ويف ذلك يقول  السخاوي َّ َ: 
ُوكان شيخنا  ( َّ يرى يف هذا الرضب بمدتني-رمحه اهللا-َ َّ َلورش ومحـزة، ) وىلُط: (َ ٍ

ِّهذه الرتب يف املد ال تتحقـق؛ ألن ذلـك يـؤدي إىل مـاال : ُ، ويقولَيِقَملن ب) طىْوس(و ُ َ َّ َّ ِّ ُّ
َّجيوز من الطول أ ُو القرص، وألن املد لكل فريق ممن ذكر ال يعلم عينه وحده، فيـأيت بـه ُ ٍ ِّ َّ َّ

َالقارئ ملن نسب إليه يف كل مرة من غري زيادة وال نقصان، وإذا امتنع علم ذلك، ثبـت  ُْ ِِّ ٍ ٍ ٍِ َّ َ
َأن ذكر ذلك َّ تنبيه عـىل مـا يـؤثر القـرَّ ِ ُ ٍهم مـن حـدر أو حتقيـق ِاء يف مـذاهبٌ ٍ كـام ذكـر -ْ
 .)٤()-ٍأبوعمرو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف) ٣٢١-١/٣١٤(النرش) ١(

 ).١٠٨-١/١٠٥(التذكرة : انظر) ٢(

 ).١١٤ص(إبراز املعاين : انظر) ٣(

 ).٢٧٢-١/٢٧١(فتح الوصيد) ٤(



 

 

 ٣٤٥ 

ِّ اجلعربي  مذهب الشاطبي وقد نقد َّ َ ِ، ورأى أن األوىل اعتبار املراتبُّ ُ ْ َ  ما َ، ومحلِ األربعَّ
ِّنقل عن الشاطبي ِ َ التيسري، وسائرِخالف فيهٍ رواية، وِ رأيه ال عىلَّ أنه من ُ َّلعلـه َّأنه ، وِ النَّقلةَّ

َ بنقله، وما علل به عدولَاستأثر َّ ُتحقق، وال يمكن اإلتيانَّه عنها، وأنه ال تِ ٍ يف كـل مـرة   هبا َُّ ِّ
ِقدر السابقة َ، فكذلك املرتبتَّ تيل، واحلدر؛ تلخـص منهـا ْ، وإذا اعتربتِانَ َّ مذاهبهم يف الرتَّ ْ

 .)١(-يسري وغريهَّكام يف الت-َأربع مراتب 
ُ العالمةَّورد ِّ الصفاقيس عىل اجلعربي، فقالَّ ُّ : 

ُال يعكر علينا قول اجلعو( ِّبعد أن نقل عن الـسخاوي -ِّربي ِّ َّ أن الـشاطبي كـان -َّ َّ
ُرى ما قدمناه عنهَي  : َّ، أما قولهَّ

ِ التيسريُفهو خالف( ُفمسلم؛ لكن ال يلزم من خمالفة التيسري ملـا هـو أقـوى منـه ) َّ َّ ٌ َّ
 :ٌحمذور، وقوله

ُعجيب منه، فقد عزاه) الخ... قلةَّوسائر الن(   بعد - ُسوغَيٍق جلامعة، فكيف ِّ املحقٌ
كـذلك ) فمرتبتـان: (َّإنه خالف سائر النَّقلة، وقولـه:  أن يقول-ِّهذه النُّقول للجعربي

ٍغري مسلم؛ بل الذي نقول به ُإن الفرق بني املرتبتني ظـاهر، يدركـه: َّ ْ ٌ ُ اجلاهـل والعـاملَّ ُ ،
ُوالغبي والعاقل َّ بينهـا كبـري فـرق، فـربامَ فليس؛ِ املراتب األربعِ؛ بخالفُّ ٍ ُم عـىل ِهَ تنـبُ

َّ؛ فضال عن السامعِالقارئ ً(... )٢(. 
ِإىل مذهب املرتبتني ِّ اجلزري ُ ابنُ اإلمامالَمو ُورجحهِ  : َ فقال،َّ
ًمثل هذا التفاوت ال يكاد ينضبط، واملنضبط من ذلك غالبا..( ُ ُ ِ ُهو القرص املحض، : َّ

ُواملد املشبع َّ من غري إفراط عرفا، والتوسط بني ذلكُّ ً ٍ َ . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥٣٦-٢/٥٣٤(كنز املعاين للجعربي: انظر) ١(

 .بترصف يسري) ٢٧-٢٦ص(غيث النفع) ٢(



 

 

 ٣٤٦ 

ُوهذه املراتب جتري يف املنفصل، وجيري منها يف املتصل االثنان األخـريان، ومهـا  َ َّ ُ
َّاإلشباع والتوسط، يستوي يف معرفة ذلك أكثر النَّاس، ويـشرتك يف ضـبطه غـالبيتهم،  ُِ ُِ ْ َّ
ٍوحتكم املشافهة حقيقته، ويبني األداء كيفيته، وال يكاد ختفى معرفته عـىل أحـد، وهـو  ُ َّ ِّ َُ

ُتقر عليه رأي املحققني من أئمتنا قديام وحـديثا، وهـو الـذي اعتمـده اإلمـام الذي اس ْ ً ً
ٍأبوبكر بن جماهد وأبوالقاسم الطرسويس، وصاحبه أبوالطاهر بن خلف، وبه كان يأخذ  ٍُّ
َّاإلمام أبوالقاسم الشاطبي؛ ولذلك مل يذكر يف قصيدته يف الرضبني تفاوتا، وال نبه عليه؛  ً َّ

َبل جعل ذلك مما ِ حتكمه املشافهة يف األداء، وبه ْ  كان يأخذ األسـتاذ أبواجلـود -ًأيضا–ُ
ُّغياث بن فارس، وهو اختيار األستاذ املحقق أيب عبد اهللا حممد بن القصاع الدمـشقي،  َّ ِّ ُ ٍ

ُهذا الذي ينبغي أن يؤخذ به، وال يكاد يتحقق غريه، : وقال َّ ُ ُوهو الذي أميل إليه، : قلتَ
ُول عليه، وهذا الذي أجنح إليه، وأعتمد غالبا عليه؛ مع أين ال أمنع ًوآخذ به غالبا، وأع ْ ً ُ ُِّ ِ

َّاألخذ بتفاوت املراتب، وال أرده، كيف وقد قرأت بـه عـىل عامـة شـيوخي، وصـح  ُُّ َّ ُ َ-
َّ نصا وأداء عمن قدمته من األئمة-عندي ً  ( )١( . 

ِو أكد ابن اجلزري اختياره هذا املذهب بتصديره له يف  ْ ُ ِِّ  .ِقبل غريه) ٢(ِّالطيبةَّ
ْوعىل ذلك سار أكابر أهل األداء، وعلامء اإلقراء َ. 

ُّ قال العالمة النويري َّ: 
ُوهو الذي استقر عليه العمل( َّ ُ()٣( . 

 : ُوقال صاحب الغيث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف) ٢٥١-١/٢٥٠(النرش) ١(

 ).٨٤-٨٣ص(، رشح ابن الناظم)١٦٣-١٦٢:بيت رقم(متن الطيبة: انظر)٢(

 ).١/٣٨٤(رشح الطيبة للنويري) ٣(



 

 

 ٣٤٧ 

َوهو الذي ينبغي أن يؤخذ به لألمن ( ُ ِ من التخليط، وعدم الضبط-ُ معه–ُ َِّ َ ُ، وهـو َّ
ُالذي أقرأ، وأقرئ به   .)١( )، وال ْخيفى عىل سواه-ًغالبا-ُ

َوعند اجلمع بني مذهبي الداين، و الشاطبي يتحصل منهام  ست مراتب َُّّ ِّ ِّ: 
ٍ قالون، وابن كثـري يقـرصان املنفـصل، ويمـدون املتـصل ثـالث حركـات، وأربـع  َ َُّ ُّ َ ٍ ُ

ُحركات، و لقالون والدوري مذهب آخر، وهو ٌ ِّ َ ً ثالثا وأربع-ً معا–ُّمدمها : ٍ ٍا، وابن عامر و ً َ ُ
ُّالكسائي وعاصم يمدوهنام  ٌ ٌ أربع حركات، و لعاصم مذهب آخر، وهو-ًمعا-ُّ ٍ  -ُّمـدمها : ٍ

ٍ مخس حركات، وورش ومحزة يمدوهنام ست حركات-ًمعا ٍَّ ُّ ُ ٌ)٢(. 
َواختلف يف املقدم أداء لقالون يف ً َّ ُ   : املنفصلِّ املدِْ

ِفنص مجاعة من أهل األداء ٌ َّالمـة  العُ قـولَن ذلـكِمـَف، )٣(ِّه املـدْ عـىل تقـديم وجـَّ
 : ُّاملنتوري

َوقرأت لقالون عىل ( ِ بالوجهني-t -ِّ أيب عبد اهللا القيجاطي- شيخنا األستاذ-ُ ْ ،
ِوإىل املد كان يذهب وخيتاره، وبه قرأت عىل غريه،  ُ ُ ُ  ، )٤( )ُوبه آخذِّ

 : بقولهِمة ابن املنجرةَّأشار إليه العالَو
َوقدم اإلشباع ْ ِ يف املنفصل    ِّ َ للدور مع قالون قوال منْجل   َ ُْ ً ُّ)٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٧ص(إرشاد املريد : ، وانظر)٢٦ص) (١(

 ).١٩-١٨(يض، البدور الزاهرة للقا)١٧١ص(خمترص بلوغ األمنية : انظر) ٢(

 ).١٦-١٥ص(عمدة اخلالن: انظر) ٣(

 ).١/١٨١(رشح الدرر اللوامع ) ٤(

 ).٤٢ص(، الرسالة الغراء)١٣ص(منظومة اختالف القراء السبعة : انظر) ٥(



 

 

 ٣٤٨ 

ْواختار البعض تقديم وجه القرص ْ ُ ُ:   
َممن نص عىل ذلك ُّ الرشييشَد بن إبراهيمَّ حممُ اإلمام:َّ   : ِ بقوله)هـ٧١٨ت(َّ

ِوالعمل يف ذلك عىل القرص، وهو الذي يرتجح عند النَّظر( َّ ُ ْ َ ِ؛ ألن احللـواين مل يـروُ َّ َّ 
ِغري القصـر ُ، نص عىل ذلك أبـوعمرو وغـريهَ ، -ًمجيعـا-ٍ، وروى أبونـشيط الـوجهني ٍَّ

ِّفالقرص عىل هذا آثر يف كال الروايتني َ ُ( )١(. 
ِ متأخرو املغاربةِ ،  وعليه)٣()هـ١١١١ت(ُّريـ، والبق)٢(ُّعربيُواختياره اجل ِّ . 

 :ُّالعالمة الصفاقيس قال
ُوعىل تقديمه جرى العمل( ً إفرادا ومجعاِ ً()٤(. 

 

ُّقال العالمة إبراهيم املارغنيو ُ: 
ُوالذي استقر عليه عملنا ( ِ َّ َيف القراءة بالوجهني لقـالونْ  ِ تقـديمْ؛ مـعِل يف املنفـصْ
ِالقصـر ً إفرادا ومجعاْ  .)٥( )ُقرئُ أِ و به-رمحه اهللا-نا ِ، وبذلك قرأت عىل شيخً

ِ تقديم وجه القرص:َّ والراجح ً ألنه األكثر طرقا وراوية، ُ ً ُ ُّ وبه قـرأ الـداين،)٦(َّ  عـىل َ
  .)٧(طريقه يف التيسريُ، وهوِشيخه أيب الفتح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢٥ص (القصد النافع بغية الناشئ والبارع رشح الدرر اللوامع يف أصل مقرأ اإلمام نافع ) ١(

 .)٢/٥٣٩(كنز املعاين : انظر) ٢(

 ).٢٧٨ص(القواعد املقررة والفوائد املحررة : انظر) ٣(

 ).٤٤ص(غيث النفع : انظر) ٤(

 ).٤٣ص (النجوم الطوالع عىل الدرر اللوامع يف أصل مقرأ اإلمام نافع) ٥(

 ).٢٧٥ص(اختالف وجوه طرق النرش مع بيان املقدم أداء: انظر) ٦(

 ).١١١ص: (انظره) ٧(



 

 

 ٣٤٩ 

َواختلف ِ ِّري عن البرصيَّ يف املقدم للدو-َكذلك-ُ ِّ : 
ِّفذهب بعضهم إىل تقديم وجه املد،  ِ ُ َ  دل عـىل ذلـكُّالداين،ُ اإلمام  ُواختاره َ ُل  قـوَّ

ُّاإلمام املالقي ِ : 
َ أنه قرأ-ِيف املفردات:  أي-ِّ عن الدوريَوذكر( َ أيب القاسم، وعَ عىلَّ  ِنَيب احلـسَىل أَ

ِبالزيادة، وعىل أيب الفتح ِ َّويظهـر أن برتكهـا، ِّ ِالتيـسري( يف ُ مذهبـهُ ِّاختيـار زيـادة املـد ) َّ ِ ُ
َ؛ إذ لو اختار له القصـرِّللدوري ِ لذكر أبا عمرو مع ابن كثري بدل ذكره؛َ ٍ َ ٍ أبا شعيب، ولو ٍ ُ

ِّأراد الوجهني عن الدوري َوأبوعمرو بخالف من ط: ( لقال؛ْ ٍ ىل َعـ) ِريـق أهـل العـراقٍ
ُّ وسرتى بعد هذا الباب ما يدل-، ِعادته ِ ِّ عىل أن تعويله إنام هو عىل األخـذ بالزيـادةْ ِ َّ َّ- ،

ِهذا مع أنه أسند قراءته يف التيسري من طريق أيب القاسم املذكور َ َ َّ َ َّ()١( . 
ِوالقرص للدوري يف املد املنفصل ِّ َّ من زيادات احلرز عىل التيسريُ ْ ِ)٢(. 

ُوذهب البعض ُّ، واختياره اجلعربيْ إىل تقديم وجه القرصَ  .)٤(ُّلبقري ا ،)٣(ُ
ِّتقديم وجه املد :َّوالراجح ُ للدوري أداء، ألنه األكثر طرقـا عنـه، واملوافـق ملـا يف  ُ ُ ًِّ ُ ًَّ

 .)٥(َّالتيسري 
ُالتوسط -٢ ِ يف مد البدلُّ ِ لورش من طريق األزرقِّ َ ٍ. 

ِّما وقع فيه حرف املد بعد اهلمز :ُّمد البدل هو ِ َ)٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣١٢ص(رشح التيسري ) ١(

 ).١١٤ص(إبراز املعاين : ظران) ٢(

 ).٢/٥٣٩(كنز املعاين : انظر) ٣(

 ).٢٥٩ص(القواعد املقررة والفوائد املحررة : انظر) ٤(

 ).٢٧ص(الرسالة الغراء :انظر) ٥(

 ).٣٣٤-١/٣٣٣(، هداية القاري )٢٠ص(اإلضاءة يف بيان أصول القراءة : - مثال–انظر ) ٦(



 

 

 ٣٥٠ 

ِ واختص بزيادة التمكني َّ ِ ٌ فيه ورشَّ ِ من طريق أيب يعقوب األزرقِ َ  َّوقد توسع، ُ عنهَ
ِ يف استيفاء حكم مـد البـدل-ِ عىل عادته- ِ اجلامعِ كتابُّ الداين يفُاإلمام َ، وأسـهبِّ  ِ يفْ
 : ُ قولهِ فيهَ، ومما جاءِ يف املسألةِ واآلثارِ األقوالِاءَاسقص
ِّوإذا تقدمت اهلمزات حروف املد( ََّ َّ واللني الثُ َّ خـالف يف متكيـنهنالثة؛ فـالِّ ىل َ عـَ
ِّ ما فيهن من املد الذي ِمقدار ٍ صيغتهن َ، ومقداره مقـدار حـرف واحـد -وُه -َّ ٍ ُ ٌألـف، (َّ

ٍوياء، وواو ُإال ما اختٍمن غري زيادة؛ ) ٌ   :ٍ فيه عن ورشَِفلَّ
ِفروى أصحاب أيب يعقوب األزرق  َ ٍمتكيـنهن متكينـا وسـطا بزيـادة ً أداء -ُ عنـه–ُ ً ً َّ

ِوهي كالزيادة التي تزيدها من هذا الطريق -،ٍيسرية َّ ُ ِ يف متطـيطهن مـع تـأخر اهلمـزةِّ ُّ  يف َّ
ِ واملنفصل، مطابقة ملذهبه يف التحقيق،َّاملتصل َّ ِ ُ، وحتكمها املشافهة؛ وسواء كانت اهلمزةً ٌ ُ 

ْقبلهن حمققة؛ أو التي حركتها عىل ساكن قبلها ٍَّ َّ َّبدلت حرفا خالصا؛ ألهنا يف حـُ أو أ،ً ً ال ً
َّاإللغاء، والبدل يف ني ُ َ التحقيق، فجرت لذلكِةِ ِرى املحققـةْ جمَّ ُا الـذي ذكـرت؛ َ، وهبـذَّ

َ خاقان، وأِ عىل ابنُقرأت َ يف رواية أيب يعقوب عن ورش، وحكيِيب الفتحَ ٍَ  َ ذلـك-ِ يل–ا ِ
َعن قراءهتام، وع ُ املصـريني، ومن دُ مجاعةَىل ذلكِ  .ْ املغربِوهنم من أهلِّ
ِّ متكـني حلـرف املـد ِبغري زيـادة ِروايتهَن بن غلبون يف َىل أيب احلسُوقرأت ع  فـيام -ٍ

َّ وسألته عن زيادة التمكني وإشباع املـد؛ فـأنكره بعـد جـوازه،ِ وإىل ذلـك كـان-َّتقدم ُ 
ٍيذهب شيخنا عيل بن حممد بن بشـر َّ ُّ ِ، وسـائر أهـل األداء- اهللاُ رمحـه-ُ ِّ مـن البغـدايني ُ

  . ِّوالشاميني

ِال بعض شيوخ وق  : ناُ
ًهو اختيار من ورش خالف فيه نافعا  َ ٍ ِّ يعني الزيادة يف املد-ٌ  ِراقِ العُوأهل: ، قال-ِّ

َينكرون ذلك َ، وال يأخذون به، وأهل مصـر يَ َ ِ ُروونه ويرتكونهَ : ُّ اخلاقاين- يل-، و حكىُ
ِّأن أصحابه املرصيني   :  قرأ عليهم اختلفوا يف ذلك-َالذين–َّ



 

 

 ٣٥١ 

َ ٌ منهم به، ومن منكر ٌ له، وقال آخرونٍفمن قائل ُإنام كان املشيخة : ٍ َرينيـ من املـصَّ ِّ 
ِيأخذون بالتحقيق َّ َ، واإلفراط يف املد عىل املبتدئنيَ ِّ ُ الرياضة هلـِ عىل وجهِ ِ ُّم، وهـذا يـدل ِّ

ِعىل أن البالغ اإلشباع الزائد يف هذا الفصل؛ ليس من مذهب نـافع، وال اختيـاره، و ٍ َ َْ ْ ََّ َ ال َّ
ْمن رواية ورش، وال أدائه، وأنه استحسان، واختيار من أه ٌ ٌ َّ ِ ِل األداء عن أصحابهٍِ ؛ مـن ِ
ِحيث استعملوه، وأخذوه عىل املبتدئني عىل وجه الرياضة  ِّ َ ُ ُ، عىل ما كان محـزة - فقط–ُ َ

َوأصحابه يأخذون به من الزيادة يف التحقيق، واإلفراط يف املد كذلك ِّ َِّ ِ ِِّ َ ُ()١(.  
 :َ، فقالِهاختيارِببيان ُّم الداين َتَ  خَّثم

ٍأن ال يفرط فيه يف مذهب ورشينبغي ( ْ َِ ِّ قرأت عىل اخلاقاين، وأيب الفتح َ، وكذلكُ ُ
ُعن قراءهتام، وهو الذي يوجبه ُ ِّ القياس، وحيقِ ُ النَّظـر، وتـدل عليـه اآلثـار، وتـشهد ُقهُ ُ ُّ

ُالذي أتواله وهوِبصحته النُّصوص،   .)٢ ()ُ، وآخذ بهَّ
ِوبذلك يتضح أن الداين اختار التوسط يف مد البدل َّ ََّ َّ َّ ُ َّ مستندا عىل األثر، والنظرَ ًِ. 

َّعليه اقترص يف التيسريو َ ٍمفردة نافع َ، و)٣( ِ ِالتعريفَ و، )٤(ِ  . ِ، وغريها)٥( َّ
ِوقد رد عىل الداين يف منعه وجه اإلشباع َ َِّ ِّ ِ يف مد البدل لألزرقُ ِ ُفمـن ذلـك قـول ، ِّ َ 

ُّالعالمة املنتوري َّ : 
َ اإلمجاع عىل ما ذكرُال يوجد( ُ؛ بل أكثر املصنِّفني للحـروف محلـ-ُّالداين: ْ أي-ُ ِ َ وا ُ

َالرواية عىل ظ َ ِرها، ونصوا يف كتِاهِّ -ٍ وبابـه لـورش، وقـال ) z(ِّبهم عـىل املـد يف ُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بترصف)٤٨١-٢/٤٧٩) (١(
 ).٢/٤٨٤(بقاملصدر السا) ٢(
 ).١٤٨ص: (انظره) ٣(
 ).٤٢ص: (انظره) ٤(
 ).٦١ص: (انظره) ٥(



 

 

 ٣٥٢ 

 : t أبوعبد اهللا القيجاطي-نا األستاذُشيخ
ِّتقدمت عىل حروف املد يف نحـو إذا ِ اهلمزاتَّ أنْواعلم( َّ:)z(و ،)Y( 

َّ، وما أشبه ذلك، فإن الشيوخ املـص]٩٩:األنبياء [ )¡ ¢(  ، و]٢١:الطور[ َرينيـَ ِّ 
ْاآلخذين برواية أيب يعقوب جاءت َ ِ الروايةَِ وع؛ فـاختلف ِّ َ عنهم نصا وأداء بمد هذا النـَّ ِّ ً  

َّول الرواية ومحلها عـىل ظاهرهـا، ويف تأويلهـا ملخالفتهـا لـسائر أئمـة ِّاملتأخرون يف قب ِِّ َِ ِ
ِالقراء؛ إذ مل يأت ُ عن أحد منهم، فالذي عليه مجهورَ ذلكَّ ُ ِّمحل الرواية عـىل : ِّ املتأخرينٍ ُ

َظاهرها، حجتهم يف ذلك َّ َأن رواية ورش تقتيض التحقيق والتمطيط، وأنه متى وجد : َ َّ َّ َِّ ُ ْ َ ٍَّ
ُّ حروف املد؛ مل يعدل عن ذلـك إىل غـريه؛ أال تـرى أنـه يمـدها مـع ِبيل إىل متطيطَّالس َّ َ َ ِِّ ْ ْ ُ

ِالسواكن، ومع اهلمزات يف االتصال واالنفصال، ويمد حروف اللـني مـع اهلمـزات،  َِّ َ ُّ َّ َّ
َ سائر القراء، فظاهر أمره أن جيري حـروف املـد، وحـروف اللـني -يف ذلك-ُوخيالف  ِّ َ ُ ِ ُ َّ
َّحدا؛ فال يبعد أن جيري حروف املد؛ إذا تقدمتها اهلمزات جمراهـا إذا تـأخرت ًجمرى وا ُ َُّ ِّ ْ ً

َّعنْها، وخيالف القراء يف ذلك ُشـيخنا األسـتاذ -ِّ كام خالفهم يف حروف اللني، وكان -َ ُ
ِ يأخذ لورش من طريق الداين باملد املشبعtُّأبوعبد اهللاِ القيجاطي ِّ َ ِ؛ كاملد معٍُ ِ اهلمـزات ِّ

ُ تأخرت، وبذلك قرأت عليه، وبه آخذ، وقلت لهإذا ُُ ِ ِّتأخذ لورش مـن طريـق الـداين : َّ َ ٍُ
َباملد املشبع، وهو قد أنكره، ورد عىل من أ َّ ُ َّ الداين املد عـن لناروى : -يل –فقال ! ِ بهَخذِّ ُّ

ُورش، وظاهره اإلشباع ٍ، وتأوله بزيادة، قال يف بعض كتبهٍ : َ، وقـال يف آخـر"ٍيـسرية":َّ
ِتوسطة عىل مذهبهم" ُ فنحن نأخذ" يف التحقيقٍ ُ بروايته؛ ال بتأويله؛ ألن تأويلهُ َّ ِ ٌ إخـراج ِ

ِللرواية عن ظاه ُرها،وخمالف ملا محلها عليه غريهِّ ِ َ  .)١( ) من املصنِّفنيٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف) ٢٠٠ -١/١٩٦(رشح الدرر اللوامع ) ١(



 

 

 ٣٥٣ 

ِودافع العالمة بن القايض عن الداين، ووجه رأيه بقوله َ َّ َِّّ : 
ِوإنكار احلافظ( ِلتوجيه، ال من جهة الروايةو من جهة اُ لإلشباع هُ ِِّ َّ( )١(. 

ِوقد زاد اإلمام الشاطبي يف حرزه ُّ ُ  : ، مهاِ األصل  ما يف وجهني عىلَ
 : قالُ، حيث)ُ، واإلشباعُالقرص(

ٍوما بعد مهـز ثابـت أو مغـري َّ ْ َْ ٍ َ ٍ ْ َ 
 

َّفقرص وقد يروى لورش مطـوال  ُْ ْ ٌ 
ــؤالَّووســ  ــآمن ه ــوم ك َطه ق َ ٌُ 

 
ـــال  ــامن مثـ ــى لإلي ـــة آت ِّء آهلــ ً 

ٌ وابــن غلبــون طــاهر.....  َ َ َ 
 

َّبقرص مجيع الباب قال وقوال  َ ْ )٢(. 
ِّوالقرص اختيار الشاطبي،   ُ َالعالمة اجلعربي يف إيضاح ذلك قال  ُ ِ َُّّ ُ : 

ِوظاهر عبارة( ِ النَّاظم ترجيح القرصُ ً؛ حيث ذكره أوال، ثم ُ َّ ًنص عليه آخرُ ِ  ِا، ويليهَّ
ُالتوسيط لتنكريه، واملد أقلها، والقرص ُّ ُّ ِواملد من زياداتَِّ   .)٣( )ِ القصيدُّ

 :َوجاء يف رشح أيب شامة
ُوما قال به ابن غلبون ه( َ ُو احلق، وهو اختيارَ ُ  ُيخَّين الـشَفيام أخرب- القصيدة ِ ناظمُّ
 .)٤()- رمحهام اهللا تعاىلُن عنهَأبواحلس

ِّ العالمة املنتوري يف بيان مراد الشاطبي منَوقال ِ ِ ُّ ُ  : قال)ٌووسطه قوم( َّ
ِلعلهم الذين صنَّفوا يف القراءات بعد الداين عىل طريقته( ِِّ َّ( )٥(. 

 

ِمذاهب علامءو ِّ فصل القول فيهـا اإلمـام ابـن اجلـزري يف ِّ يف مد البدلِ القراءاتَ َُّ ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/١٨٩(الفجر الساطع ) ١(

 ).١٧٥، ١٧٢ -١٧١:بيت رقم(متن الشاطبية ) ٢(

 ).٢/٥٤٥(كنز املعاين ) ٣(

 ).١١٩ص(إبراز املعاين) ٤(

)١/١٩٥) (٥.( 



 

 

 ٣٥٤ 

َ فريجع إليه يف ذلك النَّرش، ِ ُ)١(. 

ٌ يف أي األوجه الثالثة مقدمِ األداءُأهلَتلف واخ َّ َّ ٍ لألزرق عن ورشِّ ِ : 
ِّأثر الداين ٍّن بن بري َ احلس أبوُاقتفى العالمةقد ف َر عـ؛ فاقتصَ ُّىل وجـه التوسـط يف َ ْ 

 .ِالبدلِّمد 
ُ العالمةقال  ِ الرشييش يف رشحهَّ ُّ : 

ًفالعمل إذا( ِ عىل التوسطُ ٍ، وهو الذي ذكر أبوعمروَّ َ مـن قراءتـه عـىل أيب القُ م ِاسـِ
ِخلف بن خاقان، وأيب الفتح الرضير َّ َ َ إال من روايته عن أيب احلسَ، ومل يذكر القرصَ ِ  بن ِنَّ

َغلبون، فقد ثبت ُّ التوسَ ْإنه مل يـذكر  ف-ًأيضا-، وِرـ القصِ؛ بخالفِ اثنتنيِط من روايتنيَّ َّ
ُيف بعض كتبه غريه؛  .)٢( )ُرَّ عىل أنه املختاَ ذلكَّ فدلِ

َوهو الوجه املشهور، واملأخوذ به عند املغاربة اليوم َُ ِ ُ ُ ُ)٣(. 
ًار مجع األخذ بوجه القرص؛ تبعاواخت ٌِ ِ َ ِوممن أخذ بهِّ للشاطبي، َ َ:  
 ُ، وإبــراهيم)٦(ُّيـ الصفاقــسٌّ، وعــيل)٥(ُّ اجلعــربيُ، وإبــراهيم)٤(ُّ املقــديسَامةَأبوشــ
ْ أخذ أهل األِ، وبتقديمه)٧(ُّاملارغني َرينيـِداء املـصَ ِ أتبـاع مـسلكْنِ مـِّ  َ شـحاذةِيخَّ الـشَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٦٥-١/٢٦٤(: انظره) ١(

 ).١٣٠ص (القصد النافع ) ٢(

، )٢٤٣ص(، التوضيح والبيان يف مقرأ نـافع بـن عبـد الـرمحن )٢/١٦٥(رشح الدرر اللوامع للمجايص:  انظر) ٣(
 ).١٠١ص(والدليل األوفق إىل رواية ورش من طريق األزرق 

 ).١١٩ص(إبراز املعاين: انظر) ٤(

 ).٢/٥٤٦ص(كنز املعاين: انظر) ٥(

 ).٢٧ص( النفعغيث: انظر) ٦(

 ).٤٦ص(النجوم الطوالع: انظر) ٧(



 

 

 ٣٥٥ 

ِّاليمني َ)١(. 
ِ التسويةِمن باب ِ اإلشباعَوجهُ بعضهم ُاختارو َّ بينه وبني ما تأخرَّ  .ُ اهلمزِفيهُ

  : بهَوممن أخذ
ُّأبوعبد اهللا القيجاطي، وتلميذه املنتوري ُّ، وعـيل الشرباملـسـي)٢ (-َّ كام تقـدم-ُّ َُ ُّ- 

 .)٣ (ُّا الدمياطيوالبنَّ ،-ِّفاقيسَّشيخ الص

َّو هو من األصول املرعية يف مسلك ُ ِ أهل األداءٌ َ اإلسالمبولينيِ َّ الـشيخ ِ مـن أتبـاعِّ
ِّأمحد املسريي َ)٤(. 

ْواتفق اآلخذون باإلشباع، والتوسط يف البدل عىل استثناء مواضع من هذا الباب،  ُّ َّ َّْ َ
 :هيٌويف بعضها خالف بينهم، وهذه املواضع 

ٌأن يكون قبل اهلمز ساكن صحيح متصل -١ َّ ٌ ٌ وهذا   )±(، و)m (: نحوَ
ِاملوضع ال خالف يف قصـره ِ بني األئمةَ ِوقد نص اإلمام الداين عىل استثنائه يف اجلامع ، َّ ِ ُّ ُ َّ)٥( ،

ِوالتعريف ِ، والتيسري)٦(َّ ِ، وإرشاد املتمسكني، والتلخيص، واملوجز، وإجياز البيان)٧(َّ َ ِ ِ ِ َّ َ ِّ ِْ)٨(. 
 

ِقال اإلمام ابن اجلزري يف بيان علة استثناء هذا النَّوع ِ ِّ ُ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤ص(عمدة اخلالن : انظر) ١(

 ).١/٢٠١(رشح الدرر اللوامع : انظر) ٢(

 ).٢٧ص(غيث النفع: انظر) ٣(

 ).٤ص(عمدة اخلالن : انظر)٤(

 ).٢/٤٨١: (انظره) ٥(

 ).٦١ص: (انظره) ٦(

 ).١٤٨ص: (انظره) ٧(

 ).١/٢٠٦(رشح الدرر اللوامع للمنتوري: انظر) ٨(



 

 

 ٣٥٦ 

َّواختلف يف علة ذلك، فقيل( َ ِ ٍألمن إخفاء بعده، وقيل:ُ َّلتـوهم النَّقل،فكـأن اهلمـزة : ْ ُّ
ِمعرضة للحذف َة ذلكَّ يف عل-يل – َظهر: ُ، قلتٌ ًأنه ملا كانت اهلمزة فيه حمذوفة رسام؛ : ِ ٌ ِ َّ
ِّترك زيادة املد ِ فيه تنبيها عىل ذلك، وهذهَ ِ العلة الصحيحة يف استثناءَيِ هً ُ َّ َّ :)A ( 

 .)١( )َعند من استثناها
ِ َ حجة القائلني بأن العلة يف االستثناء هي النَّقل، فقالُوقد فنَّد اإلمام أبو شامة َّ َّ َّ: 

ن ِ مٌ فاسدةٌةَّذه علَ وه،لهاْ قبِاكنَّ إىل السِقل للنٌَّمعرضة َ اهلمزةَّ بأنُلوهَّوعل(
ه فيام َّ أن:الثاين ، ٍ واحدةٍ يف كلمةُقل النٍَّ ورشِ من مذهبَه ليسَّ أن:األول، ٍوجوه
 :الثالث، ً لغةِ نقلهَ جوازُمَّتوهَ بام يُّالظن فام) D ( نحوُّمدُ يُقل النَِّق فيهَّحتق
 يف ُّ والداين،ٌّ مكيَّ وقد نص، كقرآنٌقل فيها سائغ النََّّ باملوءودة فإنٌه منقوضَّأن

 .)٢ ()ٌ مشكلةِة استثنائهَّ علَّ فعندي أن؛هاِّ عىل مدِكتاب اإلجياز
 

ًأن تكون األلف مبدلة من التنوين وقفا نحو -٢ ًَّ ُ َ:   
)D C(و ،َ) A( ُفبالقرص إمجاعا؛ ألهنـا غـري الزمـة َُّ َّ، و عليـه نـص ًٍ ِ

ِاإلمام الداين يف االقتصاد، والتمهيد، وإرشاد املت َِّ ِ ُّ ِمسكني، وإجياز البيـان، والتلخـيص، ُ َّ ِ ِ َ ِّ
ِّوكتاب رواية ورش من طريق املرصيني ٍ ِ)٣(. 

َّومل يرشإليها يف التيـسري ْ ِ ْومل يتعـرض ،)٥(ِ يف احلـرزُّ الـشاطبيُ اإلمـامُوتبعـه ،)٤(ُ  هلـذا َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٢٧٥(فتح الوصيد للسخاوي: ، وانظر)١/٢٦٦(النرش) ١(

 ).١١٧ص(إبراز املعاين) ٢(

 ).١/٢٠٦(رشح الدرر اللوامع للمنتوري: انظر) ٣(

 ).١٤٨ص: (انظره) ٤(

 ).٢/٥٥١(كنز املعاين للجعربي: انظر) ٥(



 

 

 ٣٥٧ 

ِكثري من العلامء ْاملستثنى  . ِ؛ لإلمجاع عليهٌ
ِ املد الواقعُحرف -٣ ِ الوصـلِ بعـد مهـزِّ وع خـالف  ،ِيف االبتـداء ْ ٌويف هـذا النـَّ يف َ

 :ِاستثنائه
ِفنص عىل استثنائه اإلمام الداين يف مجيع مصنَّفاته ُِّ ُ ، )٢(ُّالـشاطبيُ اإلمـام ُوتبعه  ،)١(َّ

ِّ اإلمام ابن اجلزريَّوصحح الوجهني  ُ ُ، ورجح استثناءهُ  :  ، فقالَّ
ِّفنص عـىل اسـتثنائه، وتـرك الزيـادة يف مـده( ِّ ِ ِ ِوعمرو الـداين يف مجيـع كتبـه، أبـ: َّ ُّ ٍ

ُوأبومعرش الطربي، والشاطبي، وغـري ُّ َّ ُّ ِم، ونـص عـىل الـوجهنيُهٍ ِّ مـن املـد -ً مجيعـا– َّ
 : ِوتركه

َّابن سفيان، وابن رشيح، ومكي، ومل يذكره املهدوي، وال ابـن الفحـام، وال ابـن  ُّ ُ ُْ ٌّ ٍ َ
ُبليمة، وال صاحب العنوان، وال األهوازي، فيحتمل ُِّّ ِ مـده؛ لدخولـه يف القاعـدة، وال ُ ُّ

َّيرض عدم التمثيل به، وحيتمل ترك املد، وأن يكونوا استغنوا عن ذلـك بـام مثلـوه مـن  ْ ِّ َُّ ُ ِ ُّ
َوجود حرف مد بعـد مهـزة حمققـة لفظـا، وإن عرضـت : ِّ، فوجه املدَو األوىلُوهِغريه،  ََ ً ٍ ٍ ٍّ ُ

ْكون مهزة الوص: ًابتداء، ووجه القرص ِ َّبتـداء هبـا عـارض، فلـم يعتـد ً عارضـة، واالِلُ ٌ
ُّذا هو األصحَوه، ِارضَبالع ُ( )٣(. 

َ حيث وقعت، وكيف-) q(ُةكلم-٤  ْ ْ ترصفتُ َّ-. 
ِ، وكتاب روايـة  ورش مـن طريـقِلخيصَّ، و الت)٤(ِ يف اجلامعُّالدايناإلمام َّوقد نص  َ ِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٤٨ص(، التيسري)٢/٤٨١(اجلامع:- مثال-انظر) ١(

 ).١٧٤:بيت رقم(متن الشاطبية: انظر) ٢(

 .بترصف يسري) ١/٢٦٨(النرش) ٣(

 ).٢/٤٨٠: (انظره) ٤(



 

 

 ٣٥٨ 

ِاملرصيني، و إجياز البيان  .ِداء عىل استثنائه ْعىل إمجاع أهل األ)١(ِّ
ُ، ويف توجيه ذلك يقول )٢(َّ يف التيسري ُهْ ومل يذكر َ  :ُّ النويريمةَّالعال ِ

 

ِومل يرتكها يف التيسري ( َّ ِ اعتامدا عىل سائر كتبه، أو ألهنا مل تدخل يف ضبط املمدودَّ إال؛ْ ِْ َّ ْ ؛ ً
ِغري مهموز، ومن أجل) واخذ(َّألهنا من ِل له، والرجوع إىل املنقولَ لزوم البدٍ ُِ ُّىل، واحلق َْو أُّ

َأحق أن يتبع َّ ِ، والعصمة لألنبياءُّ ُ( )٣(. 
ِالشاطبي اخلالف يف حرزهُ اإلمام  وحكى  َ َ عـىل ذلـك ِّ اجلـزريُاإلمام ابنَّ وعلق ،)٤(ُّ

  : ِبقوله
ِ ظن بكونه مل يذكره يف التيـسري، أنـه داخـل يف املمـدود -رمحه اهللا-َّ الشاطبي َّوكأن( ٌِ َّ َّ َّ

ْلــورش بمقتــض ُوبعــضهم يؤاخــذكم": ، فقــالِطــالقى اإلـٍ ُ ِ َ ُُ ُ ْ َ ِّوبعــض رواة املــد : ْأي" َْ ِ ُ
َوليس كذلك؛ فإن رواة) q(َقرص َّ ِ املد جممعون عىل استثناءَ ِّ :)q ( َفال خالف يف
 .)٥()قرصه

ُوتبع اإلمام َّ بري الشاطبيُ ابنَ  .)٦(َ اخلالف فيها حكاية يفٍّ
 : -ُّلميذه املنتوري عنه تُ فيام نقله-ُّمة القيجاطيَّقال العال

ِوال خالف يف قرص( َ)q(الشاطبي، وابن بري من اخلـالفُ، وما ذكره ِ ِّ  ِ فيـهُُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٢١٥(رشح الدرر اللوامع للمنتوري: انظر) ١(

 ).١٤٨ص: (انظره)٢(

 .بترصف يسري) ١/٣٩٢(رشح الطيبة ) ٣(

 ).١٧٤:بيت رقم(متن الشاطبية: انظر) ٤(

 ).١/٢٦٥(النرش) ٥(

 ).١٤٠ص(القصد النافع : انظر) ٦(



 

 

 ٣٥٩ 

ٌعن ورش؛ فخطأ ٍ()١(.  
ُولذا نص املحررون عىل ذلك، ومنه قول َ ِّ  :ِّ اجلمزوري ِمةَّ العالَّ

َّ وتوسيطه منع           لورش ويف نرش عىل القرص عوال))(ُّ     ومد ْ ُْ ْ ٍُ ٍ ِ)٢(. 
ٍ اختلف عنه يف ثالث كلم هي-٥ ُ ُ:  

 )A( - و-ْ وقعتُحيث ،َ )K (و]٩١، ٥١: آية[ َا يونسَعِموض ، َ ) = 

 . ]٥٠:النجم [ )<  
ُفأما كلمة َّ:) A(فقد نص اإلمام الداين عىل استثنائ ِ ُّ  ِيعَ يف مجِ البدلِّها من مدَّ

 : ِيسريَّت يف الُ قولهَن ذلكِمَفِكتبه، 
ُن ذلك قولهِنوا مْواستث( َ:) A( -ِ؛ فلم يزيدوا يف متكـني-َ وقعُحيث ِ اليـاء ُ
 .)٣()ِفيه

 :ِ اجلامع يفولهَ بقِ يف االستثناءُستندهُ مَ وأوضح
َها من غري زيادة، وعـ، ومتكينَِ الياءَإثبات: ِ به-أنا- ُوالذي قرأت (  ُةَّ عامـَ ذلـكَىلٍ
 .)٤()ِاءَ األدِأهل

 : ِ االستثناءَوجهِّ مبينا ِانَ البيِ إجياز يفَ وقال
ًفكأن ورشا( ِلمة؛ لكثرة دورهـا بزيـادة التمكـنيَ الكِ مهزةِى يف بيانَ اكتفَّ َّ َ  ِفِلـَ لألِ
ْلها عن زيادة التمكني للياء بعْقب ِ ِدها؛ إذ يف أحدَّ ِ التمكينني من مرادْ ْ ِان، واإلشباعَ البيَّ ا َ مِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٢١٧( رشح الدرر اللوامع للمنتوري:انظر) ١(

 ).٩٧-٩٦ص(الفتح الرمحاين رشح كنز املعاين : انظر) ٢(

 ).١٤٨ص) (٣(

)١/٤٨٠) (٤.( 



 

 

 ٣٦٠ 

 .)١()اينَّن الثَ عَّ، فاكتفى باألولًفيهام معا
 . )٢( ِتثنائهْ عىل اسُّ الشاطبيُ اإلمامُ وتبعه

ِومل يـستثنها بعـض األئمـة َّ ُ إسـامعيل بـن خلــف )٣(َ كـابن سـفيان  :ْ ٍ، وأيب طـاهر ٍ َ َ
َ، وهــو ظــاهر عبــارة مكــي، و األهــوازي،وابن الفحــام، وأيب احلــس)٤(ِّاألنــصاري  ٍَّّ ِّ  ِنُ

َاحلرصي؛ ألهنم مل يستثنوه ِّ ِّووجه املد عندهم ،)٥( اْ ِ اجلريان عىل القاعدة:ُ ُ)٦(. 
<  ( َو ،]٩١ ،٥١:يونس[ ) K (:َّأما كلمة ُّفقد نص الداين    ]٥٠:َّالنجم[ ) =  َّ

 : َهام يف اجلامع، وقالِتثنائْعىل اس
ُهذا قول أهل األداء عنه( ِ ْ ُ( )٧(. 

ِومل يستثنهام يف التيسري ٍدة نـافعمفر، و)٩(ِعريفَّ،والت)٨( َّ ً؛جريـا )١١(ِادَتـصْاالقَو، )١٠(ِ
َعىل أصل ورش يف ترك االعتداد باحلرك ِ ْ ٍ  .ِة املنقولةْ

ِ  ورصح باألخذ بالوجهني ِ ُّ يف كتاب رواية ورش من طريق املرصيني، ونصهَّ ِّ َ ٍ ْ : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٣٥ص (ًنقال عن القصد النافع ) ١(

 ).١٧٣: بيت رقم( متن الشاطبية: انظر) ٢(

 ). ١١٦ص(اهلادي يف القراءات السبع : انظر) ٣(

 ).٨١ص(ءات السبع العنوان يف القرا: انظر) ٤(

 ).١/٢٦٦(النرش: انظر) ٥(

 ).١/٣٩٣(رشح الطيبة للنويري) ٦(

)٢/٤٨٠) (٧.( 

 ).١٤٨ص : (انظره) ٨(

 ).٦١-٦٠ص: (انظره) ٩(

 ).٤٣ص: (انظره) ١٠(

 ).٢/٢٢٣،٢٢٩(الفجر الساطع : انظر) ١١(



 

 

 ٣٦١ 

ِ لـه بزيـادة التمكـنيٌفإين آخـذ) = <  (َ، وِ يف املوضعني) K (:ا قولهَّوأم( َّ 
  .)١( )ِوتركه
ُّ اإلمام الشاطبي ادوز ِ عىل مايف األصل وجه القرص؛  فحكى َُّ َ  ويف ،)٢( فـيهام َاخلـالفِْ
ُّيقول اإلمام السخاوي  َذلك ُ ُ : 

و من ُ، فه) = <  (ِيف يونس يف املوضعني، و) K(، و))( َّوأما(
ْزيادات القصيد، وترك ذكرها يف التيسري طرد لألصل، وموجب لدخوهلا يف حكم مـا  ٌ ٌ َّ ُ ْ ِ

 .)٣()اَهِ يف نظائرِّق من املدسب
ِّإلمام ابن اجلزري َّوضمنهام ا  .)٤( نرشه ُ

ِ القول يف حكم كلمةُ       وجممع  ِ)K(يف موضعي يونس َ ِ ِ: 
ً       أن  ورشا ِ يقرأ بنقلَّ ِ حركة اهلمزةُ ِ إىل الالمِ ِف اهلمزةْحذ مع َّ ِ، وله يف مهـزة الوصـلِ ْ ُ 

  :ٍ أوجه هيُثالثة
ًإبداهلا ألفا ِ مع املد والقرص، وتسهيلها بني بني، وال ْخيفى أن له يف مد البدلُ ِّ َِّّ ْ ْ ِ املغـريُْ َّ 
ٍ بعد الالم ثالثة أوجهِبالنَّقل الواقع  :  هي-َّ كام تقدم-َّ

َّالقرص، والتوسط، واملد، ولكن هذه األوجه الثالثة يف البدل ال تتحقق عىل مجيـع  ِ َ ُّ َّ ُ
َّأوجه مهزة الوصل؛ بل تتحقق  ُعىل بعضها دون بعض، وخالصة ما ذكـرهِ ُ َ املحـررونٍ ِّ 

َلورش يف هذه الكلمة أن  فيها مخس َّ ِ  :ٍ حاالتٍ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٢١٨(نقال عن رشح الدرر اللوامع للمنتوري) ١(

 ).١٧٥، ١٧٤:بيت رقم( متن الشاطبية) ٢(

 ).٢٧٧-٢/٢٧٦(فتح الوصيد ) ٣(

 ).٢٦٧-١/٢٦٦(النرش: انظر) ٤(



 

 

 ٣٦٢ 

ِانفرادها عن بدل سابق عليها، أو واقع بعدها مع وصلها: األوىل ْ ٍُ ٍ ٍ. 
ْ عن بدل سابق عليها، أو واقع بعدها مع الوقف عليهاُانفرادها: الثانية ٍ ٍ َ ٍ. 
ِدل قبلها مع وصلهاُاجتامعها مع ب: الثالثة ْ ٍ. 
ِاجتامعها مع بدل قبلها مع الوقف عليها: الرابعة ٍ ُ. 
ٍ مع بدل واقع بعدهااجتامعها: اخلامسة ٍ . 

ِووجه إبدال مهزة الوصل ألفا مع املد املشبع ِّ ً ِ ْ ِ، والتوسط يف مـد البـدلُ ِّ  ُمَّو املقـدُ، هـُّ
ُأداء، واملقروء به عند املغاربة ً )١(. 

ِ بيان ذلك بالتفصيلُويطول الكالم يف َّ ِ، وإيضاحه مبسوط يف كتبَ ٌ ِاألئمة ُ ْ، وقد )٢ (َّ
َّأفردت هذه الكلمة برسائل خاصة َ ُ ْ.)٣(.  

ُأما كلمة  َّ)  > ٌ مصدرِ القرصُوجهف ) =  ِ يف مد البدل؛َّ َ نـص عـِّ ُ غـري َىل ذلـكَّ
ِواحد من أهل ، )٧(ِّ، واملـارغني)٦(ِّيســفاقَّ، و الص)٥(، وابن القـايض)٤(ِّ كاملنتوريِ األداءٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والدليل األوفق إىل رواية ورش مـن طريـق )٨٠ص(التوضيح والبيان يف مقرأ نافع بن عبد الرمحن  :انظر) ١(

 ).١٣٨ص(األزرق 

 ،)١٤٨ -١٤٦ص(، البـدور الزاهـرة)٤٩ -٤٨ص(،إرشـاد املريـد )١٣٨-١٣٣ص(غيـث النفـع: انظر) ٢(
 .وغريها

فتح الكبري املتعال برشح مذهبة اإلشكال للعالمة حممد البقري، ورسـالة الـدرر احلـسان يف  :- مثال-انظر) ٣(
 للعالمة عيل املنصوري، ما )K( للعالمة عيل الرمييل، ورسالة يف مسألة)K(حل مشكالت قوله

 .خلاليت، وغريها من طريق حرز األماين للعالمة رضوان بن حممد امل)K(رواه ورش يف موضعي

 ). ١/٢١٩(رشح الدرر اللوامع : انظر) ٤(

 ).٢/٢٢٥(الفجر الساطع : انظر) ٥(

 ).٢٧٣ص(غيث النفع: انظر) ٦(

 ).٥٠ص(النجوم الطوالع : انظر) ٧(



 

 

 ٣٦٣ 

ُوعليه اقترص كثري من املصنِّفني؛ فلم يذكروا سواه ، وابـن )٢( ٍّ، ومكي)١( َكابن سفيان- ٌ
 . ٌ، و كثري غريهم)٤( الباذش ِ، وابن)٣(ٍرشيح 

 

ُّالتوسط يف مدي اللني املهموز، و العارض للسكون -٣ َُّ ْ َّ. 
ْ هو عبارة عن الواو والياء الساكنتني:ُّمد اللني  َّ ِ املفتوح ما قبلهام، وهلذينٌ ْ  ِ احلـرفنيُ
ِحالتان َ: 

ٌ أال يقع بعدمها مهز، نحو:األوىل َ  . ) °(َ، و)I(َ، و).(: َّ
ــ ــد:ةالثاني ــع بع َ أن يق ــصل يف كَ َمها مهــز مت ٌ ــدة، نحــوٌ ــة واح ٍلم ٍ:)  v( ،

 .)٥( )i(َ، و)Y(َو
ُأما احلالة األوىل ِّمجع القراء العرشة فيها عىل قرص مدفقد أ: َّ ُ َّ َ اللـني حـال َ ، ِالوصـلِِّ

ِحال الوقف؛ فتجري فيه أوجَّوأما  ِ املد الثالثةُهِ َّ َ، ويدخل حينئذ حتتِّ ٍ ِ املد اجلـائزِ حكمُ ِّ 
ُّالعارض للسكون، وقد أوضح اإلمام الداين حكم هذا النَّوع بقوله َ َُّ : 

ِوإذا وقعت حروف املد واللني الثالثة قبل أواخر( ْ َّ ِّ ِ الكلم املوقوف علْ َيهن، وسكن َ َّ
ِ، أو أشمت حركة املرفوعِللوقف ُ َّ ِ َّ منهن، و انضم ما قبل الواو، وانكِ واملضمومُ َرس مـا ـَّ
ِّفأهل األداء خمتلفون يف زيادة التمكني حلرف املد يف ذلك، ِقبل الياء َّ َ ُ : 

ِفمنهم من يزيد يف متكينه وإشباعه ِ َ؛ ليتبني بذلكُ ِ، وخيرج بهَّ ِ عن التقـاءَ ، ِننيِاكَّ الـسَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١١٦ص(اهلادي: انظر) ١(

 ).٦٧ص(التبرصة: انظر) ٢(

 ).١/٢١١(الكايف: انظر) ٣(

 ).١/٤٧٣(اإلقناع: انظر) ٤(

 ).٣٥٤-١/٣٥٣(، هداية القاري)٢١، ٢٠ص(إلضاءةا: انظر) ٥(



 

 

 ٣٦٤ 

ُوهم اآلخذون بالتحقيق من أصحاب عاصم، ومحزة، وورش، وبذلك كنت أقف عىل  ُ ََ ٍ َ ٍَّ َِ ُ
 . ِّاخلاقاين

ُومنهم من يزيد يف متكينه يسريا، وال يبالغ يف إشباعه ًُ ُّ، وهـم اآلخـذون بالتوسـط، ِ
َ من أصحاب نافع من غري املرصيني، وأصحاب ابن كثري، ٍوأيبِ القراءةِوتدوير ٍِّ ٍ عمـرو، َْ

ُوابن عامر، والكسائي، وبذلك كنت ََ ِّ َ أقف عىل أيب القٍ ، ِنَم، وأيب الفتح، وأيب احلـسِاسُ
َوبه حدثني احلسن بن شاكر عن أمحد بن ن ُرص، وهو اختيارهٍَّ ُ ٍ جماهـد، ُ ابـنَ، وعىل ذلكٍ

ِوعامة أصحابه َّ . 
ِومنهم من ال يزيد يف متكينه ِه عارضـا؛ إِ لكون سكون مـا بعـد؛ِيغةِّ عىل الصُ ً و ُ هـْذَ

َ خمصوص بالتقاء الـساكنني، وهـم اآلخـذونُالوقفو ُالوقف، ُ َّ ٌ َ املتقـدمنيِ يف مـذهبُ ِّ 
ِ والتخفيفِباحلدر ٍّ كنت أرى أبا عيل َ، وكذلكَّ  . همِ يف مذهبُ يأخذ-ناَشيخ –ُ

َفإن انفتح ما قبـل ْ ِ اليـاءَ   )3 4(َ ، و]٨٣:يـونس[ )YX(: نحـوِ والـواوَ
ُ، وما أشبهه]٤:قريش[ َّ، فعامة أهل األداء والنحويني ال يرون إشباع املد، وزيادة التمكني َ ِّ ِّ ُ َّ

َفيهام؛ لزوال وصف املد عنهام بتغري حركة احلرف الذي قبلهام ِّ ْ. 
ِواآلخذون بالتحقيق وإشباع التمطيط َّ َّْ ِ من أهل األداء من أصحاب ورش وغـريه َ ٍ ْ ِ ْ

ْيزيدون يف متكينهام؛ إذ  ُكانا ال خيلوان من كل املد، وهُ ِّ ِّ أيب احلسن عـيل ناِ شيخُو مذهبَ َ
ًبن بشـر، واآلخذون بالتوسط يمكنوهنام يسريا َِّ ُّ ٍ . 

ِفإن وقف عىل أواخر الكلم بالروم ِّ ِ َ َ ِ َّ امتنعت الزيادة واإلشباع حلرف املد قـبلهن؛ُ ْ ِّ ؛ ِّ
َألن روم احلركة حركة، وإن ض ٌ  .)١()اِطق هبَّا، وخف النُِّوهتَ صُمَعظُ مَفت، وزالُعَِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٧٣-١٧٢ص(التحديد : بترصف، وانظر) ٥٠٢-٢/٥٠٠(اجلامع) ١(



 

 

 ٣٦٥ 

ِالداين يف إجياز البيان باختيارَّرصح و ِ ِ التوسط يف املد العارضُّ ِّ  : فقال،ِكونُّ للسُّ
ُ به يف ذلك بتمكني وسط من غري إرساف، وبه قرأت- أنا– ُوالذي آخذ (  ٍ ٍ ٍِ.( 
ِأبان يف التمهيد و َّ  : ِ بقولهِة اختيارهَّ عن علَ
ِوبالتمكني( ُ غري إرساف آخذْنِ مَّ ٍ ِ عـىل أكثـر شـيوخُوبه قـرأت، َ ذلكِ يف مجيعَ ي، ُ
 .)١()ِّ أعولِوعليه

َّ يف رشح القصيدة اخلاقانيَ وجاء  .)٢( ُة نحوهَ
ُ وقد فصل اإلمام ابن َّ يف نرشه مذاهب أهل األداء يف املد العارض، وعزا كل  ِّ اجلزريَُّ ِّ ِ

ِمذهب إىل أشهر القائلني به، فقال ٍ : 

ِا املد للساكنَّوأم( َّ ٍفإن ألهل األداء من أئمة القراء فيه ثالث مذاهب؛ ِارضَ العُّ ُ ََّّ َّ ِ: 
ُ اإلشباع كـالالزم الجـتامع الـساكنني؛ اعتـدادا بالعـارض، وهـ:لَّاألو ً َُّ ُو اختيـار َّ

َّالشاطبي جلميع القراء، وأحد الوجهني يف الكايف، واختاره بعضهم ألصحاب التحقيق  ُُ َّ َّ
ِوورش، واألخفشَكحمزة،  َ عن ابن ذكوان من طريق العراقيني، ومن نحٍ َِّ َ َا نحوهم من َ

ِ عاصم ٍ وغريهِابَحْأص ٍ. 
ِ التوسط ملراعاة:اينَّالث ِ اجتامع الساكنني، ومالحظةُّ ُ عارضا، وهِ كونهَّ ُو مذهب أيب ً

ِبكر بـن جماهـد وأصـحابه، واختيـار أيب بكـر الـشذائي، واألهـوازي، وابـن شـي ِ ٍِّ ِّ ٍُ  طا،ُ
ِ، والداين، وعىل ذلك ابن جماهد، وعامة أصحابه-ًأيضا- ِّوالشاطبي ٍَّ َِّ. 

َّ القرص؛ ألن :ُالثالث ِ عارض فال يعتد بـه، وألن اجلمـع بـني الـساكننيُّالسكونُ َّ َ َّ ُّ ا َّ ممـٌ
ُخيتص بالوقف، وه ِ َو مذهب أيب احلسُّ ُن عيل بن عبـد الغنـي احلـُ ِري، وهـو اختيـارـْصْ ُ  ِيبَأِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٨٣(فتح الوصيد : ، وانظر)١/٢٥٠(ًنقال عن رشح الدرر اللوامع للمنتوري) ١(

 ).٢/٣١٢:(انظره) ٢(



 

 

 ٣٦٦ 

ُ اجلعربي، وغريه، والوجه الثاين يف الكايف، وقد ذكرهَإسحاق َِّ َّ َ األهوازي، وكـذلكَ  ذلكِ  مل ُّ
ْيرفضه الشاطبي، واختاره بعضهم ألصحاب احلد َ ُ َّ ممن قرص املنفـصل كـأيب ،َّ والتخفيفِرُُّ

َجعفر وأيب عمرو، ويعقوب ٍ  ).َ، وقالونٍ
ِ إيراده األوجهَوبعد َّالثة  نص عىل صحتهاَّ الثِ   :ِ بقولهَّ

َّوالصحيح جواز كل ِ من الثالثة جلميع القراء( َّ ٍّ ِ؛ لعمـومَّ َتـداد بالعـارض ْ االعِ قاعـدةُ ِ
ِن اجلميع؛ إال عند من أثبت تفاوت املراتبَ عِوعدمه ُ َ َ َّ ُ يف الالزم، فإنـه جيـوزِ َّ ِّ فيـه لكـل ذي َّ

ُمرتبة يف الالزم تلك املرتبة وما د ِ  .)١( ) املذكورةَوهنا؛ للقاعدةٍَّ
َّ العالمة مال عيل القاريَّوفرق ِالعارضِّاملد  بني)هـ١٠١٤ت(َّ ُ، واللني من حيـث َ ِ ّ

َالوجه األوىل يف  : َقال، فِ املقدارِ
ِ الثالثة جتوز يف السكون العارضُ األوجهِوهذه(  َ ُّ ُ َ، ولو كـان -ً أيضا-ِ اجلميعَ عندَّ

َّإال أن   ؛]١١٤:النـساء[)#"  (َ ، و]٤٩:األعـراف[ ) ª  » (:، نحـوِنيِّ اللِبعد حرف َّ
ِ أفضل من التوسطَولُّالط ُّ َّذا يف حرف املد، وأمَ، وهُ َر أـَّا حرف اللـني؛ فالقـصِّ َّىل ثـم ْوُ

 .)٢( )ُّالتوسط
َ وهي أن يقع بعدمها مهز متصل يف كلمة واحدة، فقـد اختلـف :َّوأما احلالة الثانية ِ ُ ٍَّ ٍ ٌ ٌ َ َ

َيف هذا النَّوع عن ورش من طريق األز ِإشباع املد، وتوسطه(رق بني ٍ ُّ ِّ ْ.( 
ِّودراسة اختيار اإلمام الداين يف مد الل ِّ ِّْ  :َّني املهموز تتمثل يفُ

 .ِّ مدهِ مقدار-١
ِ الداخلةِ األلفاظ-٢  .ِ فيهَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف) ٢٦٢-١/٢٦١) (١(

 ).٢٢٥ص(جهد املقل: ، وانظر)١١٤ص(املنح الفكرية رشح املقدمة اجلزرية ) ٢(



 

 

 ٣٦٧ 

ِّفأما مقدار مده َّ : 
ِ الداين يف جل كتبهُ اإلمامَفقد اقترص ِّ ِ عىل ذكر وجه التوسط فيه دون غريه ،ُّ ِ  - فقالُِّ

ِ يف كتاب التعريف-ًثالم َّ : 
َقرأ ورش يف رواية أيب يعقوب( ًبتمكني الياء، والواو يسريا: ٌ َ َ؛ إذا انفتح ما قـبلهام، ِ

ِوكانا مع اهلمزة يف كلمة واحـدة، نحـو قولـه ٍ ٍ ِ َ:) j i   h g( ]و]٢٠:البقـرة ،َ) ` 

b a( ]و]٣٦:يـونس ،َ)Z   Y( ]و]٤٩:آل عمــران ،َ ) ¨( ©]و]٣٦:التوبــة ،َ 
)Ç Æ(] شبهه؛ إال حـرفنيَ، و]٣١:املائـدة ِ َّ ، ]٥٨:الكهـف[ )±(  :ِ يف الكهـفِ

َ، فإنه ال خالف يف ت ]٨:التكوير[ )<(   :ِّويف كورت ِرك التمكنيَّ  .ِ فيهامَّ
ِوقرأ الباقون، وورش يف رواية ٌ َ ِ عبد الـصمدَ ٍبغـري متكـني يف مجيـع : ِّ، واألصـبهاينَّ

 .)١( )ِالقرآن
ِومراد الداين من قوله ِّ ُ : 

ِبتمكني الياء، والواو(  ِالتوسط؛ بدليل: ْأي )ً يسرياِ  : ِ اجلامع عبارةُّ
ٍ من غري إرساف؛ ألًمتكينًا وسطا(  .)٢()-ً يسرياَن كانِإَو-  مع ذلك مدا، ولينًاَّن فيها َ

َّومل يذكر يف التيسري ٍ، ومفردة نافع)٣(ْ  .)٤(ُ سواهِ
 

ِابن خاقان، وفارس بن أمحد عن قراءهتام: ِ عىل شيخيهَ قرأوبه َ ٍ َ)٥( . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧٥ص) (١(

)٢/٤٩٧) (٢.( 

 ).٢٢٥ص:(انظره) ٣(

 ).٥٧ص: (انظره)٤(

 ).٢/٤٩٨(اجلامع: انظر) ٥(



 

 

 ٣٦٨ 

ُّوزاد الداين  ِّ فيام نقله عنه املنتوري يف رشحه-)َّالتمهيد (ِ كتابيفَ ُ ً وجها ثانيا غري -ُ ً
ِلتوسط، ا ِوهومتكُّ ٍينها بزيادة طويلـةُ ُ؛ كالزيـادة يف اليـاء، والـواو اللتـني حـركتهام مـن ٍَ َّ ِ ِّ

َّجنسهام، وحكاه عن شيخه أيب القاسم خلف بن خاقان، ثم قال َ ُ ِ : 
ِو مذهب القدماء من شيوخ املرصينيُوه(  ِّ  : يف كتابَ، وذكر )ُِ
ِاختالف أهل األداء عن ورش يف متكني(  ًوجهـا) لهامْ مـا قـبِ املفتـوحِاوَالو وِ الياءٍ

ُثالثا، وهو القرص ُ ِ كسائر القراءً  : َّ، ثم قالَّ
َوقد كان مجاعة من علامئنا املتقدمني(  ِّ ِ ٌ ِ، وأئمتَ َنـا الـسالفنيَّ ِ؛ ال جيَّ ِيـزون غـري هـذهُ َ َ 
ِالرواية ِون بُ، وال يأخذِّ  .)١ ()اَاهَسوَ

ُّوالعلة يف اقتصار الداين عىل وجه التوس ِّ َ ِط دون اإلشباع مع قراءته هبام هيُ ِ : 
ْاشتهار وجه التوسط يف اإلقراء، وكثرة اآلخذين به من أهل األ َ ِ ُّ  .ِداءُ

 : ِيف اجلامع ِبقولهُوهو أبانه 
َّو به كان يأخذ أبوغانم املظفر بن أمحد بن محدان، وغريه من أصحاب النحـاس، ( ِ َ َّ ٍ َُ

ٍوابن هالل، وابن سيف،  ٍ ِّهل األداء من مشيخة املرصينيَّوعليه عامة أِ ِ()٢(. 

ِوعىل طريق النحاس عن األزرق اعتمد الداين يف تيسريه ُّ َ َّ ِ، وأسنده عن شيخه ابـن َ ُ
 .)٣( خاقان

ِ اإلمام الشاطبي يف احلرزَ وزاد ْ  :َ فقال،)ِاإلشباع (َوجه  عىل األصلُّ
ٍوإن تسكن اليا بـني فـتح ومهـزة ْ َْ ٍَ َ َْ َ ُ 

 
ِّبكلمـــة او واو فوجهـــان مجـــال  ُ ِ َ ْ َ ٌ َْ ٍ َِ ْ ِ 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بترصف يسري) ١/٢٢٥(نقال عن رشح الدرر اللوامع للمنتوري)  ١(

)٢/٤٩٨) (٢.( 

 ).١١٢ص: (انظره) ٣(



 

 

 ٣٦٩ 

ُبطول وقرص وصل ورش ٍ ووقفـه َ َ َ ْ َ َُ ْ َ ٍُ ْ ُْ ٍ ٍِ 
 

  ..........................     )١(. 
 

ُالمةُ يقول الع ِّيف بيان مراد اإلمام الشاطبي ُّ ابن آجرومَّ ِ ِ ِ:  
ِعن ورش فيهام وجهان من امل: ُيقول( ٍ ُد املطول، واملتوسط، وهو الذي عرب عنه ْ ََّّ ُِّ ِّ-
ِ بالقرص-هو ِ؛ ألنه أقل من املشبعْ ْ ُّ ِ مقـصور هبـذا االعتبـارَوُ، فهَّ ْ َّ، وأخـرب أن الـوجٌ  ِهنيَ

ِ لورش يستعمالن يف الوصلِاملذكورين ِ  يف الوصـل، ِطُّوسـَ، فمن أخذ لـه بالتِ والوقفٍ
َوقف عليهام كذلك، ومن أخذ باإلشباع  َ َ َوقف كذلكَ ِ، سواء وقف بالسكون-ًأيضا– َ ُّ ٌ 

ُأو بالروم؛ ألن املعترب عنده فيهام اهلمز ال السكون َُّّ َ َُّ ِ ُ( )٢(  . 
ٍّوهو مذهب مكي  ُاقترص عليه ابن املرابط و ،)٣( ُ ٍّ وابن بري،)٤(ِ ُ)٥( . 

ُّ الرشييش يف رشح الد العالمة  قال َ مبينا العلة يف ذلكِررَّ َّ ِّ : 
َ عىل التوسط لشهرته، وكثرة العمل عليه-ٍّابن بري: أي -َواقترص( ِ ِ ُّ( )٦(. 
ُّقال العالمة املنتوريو ُ : 
  :ُّ، وقال العالمة املارغني)٧()َّوهو الذي يرتجح عند النَّظر(
ُوما اقترص عليه النَّاظم( ِ من التوسط-ٍّ بريُابن: ْ أي-َ  : ِنيِّيف اللْرَ يف حُّ

ُهو أحد ٍ لورش منِ الوجهنيُ ِ طريق األزرقْ ، ِعليهَرـُو األرجـح، ولـذا اقتـصُ، وهَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٥٦٣( للجعربيكنز املعاين: ، وانظر)١٨٠-١٧٩:بيت رقم(متن الشاطبية) ١(

 ).٢/٥٨٧(فرائد املعاين يف رشح حرز األماين) ٢(

 ). ٦٩ص(التبرصة : انظر) ٣(

 ). ٧٤(التقريب واحلرش : انظر) ٤(

 ). ٢/٢٣٩(الفجر الساطع : انظر) ٥(

 : ، وانظر)١٤٢ص(القصد النافع للرشييش) ٦(

 ).٢/١٩٨(رشح الدرر للمجايص: ، وانظر)١/٢٢٤(رشح الدرر اللوامع )٧(



 

 

 ٣٧٠ 

ْ مجاعة من أهـِ بهَذَخَ، وقد أُباعْشِاإل: اينَّ الثُوالوجه ِلوجهـان يف الـشاطبية، ، واِ األداءِلٌ َّ َّْ ِ
َوعىل ما  ِى عملنـا، وهبـام قـرأت عـىل شـيخَرَفيها جَ ُ ِ مـع تقـديم وجـه- اهللاُ رمحـه-ناُ ْ 
 .)١( )ُّالتوسط

ٍ التوسط يف اللني املهموز هو املقدم أداء لورشُفوجه:  وعليه ً َُّّ ِّ)٢(. 
 

ٍاستثنى األئمة لورشقد و َّ ِ مما توفرت فيه ضوابط مد اللني املهموزْ ِّ ُ ٍ ثالث كلـامت، َّ َ
ِاثنتان جممع عـىل اسـتثنائهام، مهـا  ، ]٨:التكـوير[)<( َ، و]٥٨:الكهـف[)±( :ٌ

ٌوواحدة خمتلف فيها، ه  .)٣ ():يٌ
ُومل ينص اإلمام  ِ عىل اسـثنائهاُّالداينَّ ِ يف التيـسريْ ه )٥(ِِهَ، وال يف سـائر كتبـ)٤(َّ ، ولكنـَّ

َرصح ِباختيار وجه التوسط اللني يف كلمة َّ ِ ِّ ُّ ِ( روايـة ورش مـن طريـق ِيف كتاب َ ٍ َ
َ، حيث قالِّاملرصيني ُ : 

ُوأما قوله( َّ:)Ð(عنـه يف َفِلُتْ، فـاخ]١٢١:آيـة[طـهَ، و]٢٦:آيـة[يف األعـراف ُ
ِمتكينها وتركه،  ُوبالتمكني قرأت، و به آخذِ ُ َّ( )٦(. 

ْالتوسط يف املدينه ِ عىل مذهبُيكون ف َّ  ).البدلَ، وِاللني(َُّ
ِ حرزهُّ الشاطبي يفُ اإلمامِ عىل اخلالفَّونص َ ، وذلك عندْ  :ِ قولهَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥١ص(النجوم الطوالع ) ١(

 ).١٠٦ص (الدليل األوفق إىل رواية ورش عن نافع من طريق األزرق:انظر)٢(

 ).١/٢٧٠(النرش : انظر)٣(

 ).٢٢٥ص: (انظره)٤(

 ).٤٥ص(، التهذيب)٧٥ص(مفردة نافع: - مثال-انظر)٥(

 ).١/٢٣٢(نقال عن رشح الدرر اللوامع للمنتوري) ٦(



 

 

 ٣٧١ 

ٍويف واو سوءات  ْ َ ََ ِخالف لورشهم    ِ ْ ٌ ............................   )١(. 
ِوقد فهم بعض أهل األداء ِ ُ َ َّ أن املد، والتوسطْ َّ  إذا ؛ِ يف الـواو عـىل األصـلِ جيريـانَّ

ِسكنت، وانفتح ما قبلها، ولقيت مهزة، فجعل يف الواو ثالثـة املـد، ورضهبـا يف ثالثـة  َ ِّ ًَ َ ْ َ ْ َ َ
ٍ فصارت تسعة أوجه،؛ِاهلمز َ ْ ُ أخذوهَ ِّ من ظاهر بيت الشاطبيُ َّ: 
ِّ لبعض رشاح القصيد كاجلعربي َهذا ما وقعو ِ َّ)٢(. 

َّوقد رده ا َ ابن اجلزري، وحررُإلمامْ َّ ِّ  : ِ من األوجه، فقالِ يف الكلمة ماُ
ِّوينبغي أن يكون اخلالف عىل املد املتوسط، والقص( ِّ ُ ً؛ فإين ال أعلـم أحـدا روى ِرـِ ُ ِّ

َاإلشباع يف هذ ُا الباب؛ إال وهو يستثنيَ َّ ِ(ِفعىل هذا ال يتأتى فيها لورش سوى  ؛ ٍ َّ َ َ
ٍأربعة أوجه، وهي ُّقرص الواو مع الثالثة يف اهلمزة طريق من قدمنا، والرابـع التوسـط  :ِ ُ َّ ُ ِ ِ َّ ُ
ِّفيها طريق الداين َ. 

َوقد نظمت ذلك ُ يف بيت وهُ  :وٍ
ِّوسوءات قرص الواو واهلمز ثلثا      َ ُ ْ         ووسطهام فالكل أربعة فادرِ َ ََ ٌ ُّْ ِّ( )٣.( 

َّاختياره يف املد الالزم -٤ ِّ: 
ِما جاء فيهُهو  :َّ الالزمُّاملد ً بعد حرف املد سكون الزم وصال ووقفاَ ٌْ ٌ ِّ َِ. 

ٍإىل أربعة أقسامُ وينقسم  ِ : 
ًكلمي، وحريف، وكل منهام إما أن يكون مثقال َ َّ ٍّ ً أو خمففا،ٍُّّ َّ. 

َّويسمى  ُ ألنه يعـدل؛)َالعدل(ِّ بمد -ًأيضا-ُ َ حركـة، أو لتـَّ ِّساوي القـراء يف مـدهً َّ ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٨٢:بيت رقم: (انظره) ١(

 ).١١٢-١١١ص(غيث النفع : ، وانظر)٢/٥٦٦(كنز املعاين: انظر) ٢(

 ).١/٢٧٠(النرش ) ٣(



 

 

 ٣٧٢ 

 .)١(ِاكننيَل بني سَصَه فَّ ألن؛)ِزْاحلج(ِّبمد و
ُوضح اإلمام الداين مذهبه يف وقد أ َُّ َّد الالاملُ ِ بقوله يف اجلامعِزمِّ ِ : 

ِّا وقع بعد حروف املدَوإذ( َ َني الثالثـة حـرف سـِّالل، وَ ٌ ٍاكن مـدغم يف كلمـة؛ َّ ٌ فـال ٌ
َّخالف يف متكينهن ِ ُزيادة عىل ما فيهن من املد الـذي ال ي َ ِّ َّ ِ إال بـهَّلـيهنِ إُلَوصـً ري َ مـن غـَّ

َ؛ ليتميز الساكنان بذلكٍإفراط َّ ِ إذ املد عوض من احلركة؛ِ فال يلتقيانَّ ٌ ُّ(. 
ِمذهبا آخر فيهَّثم حكى  َ  : ، فقالً

ِوقد زعم بعض علامئ( ُ ًنا أن مد هذا النَّوع أقل من غريه؛ ألنه يعدل حركـة، قـالَ َُّ َُّّ ََّ َ :
َوأمده م  : ٌ ألف نحوِ مهزتهَ بعدِتْا مل يأُّ
)Â(و ،َ)YX(، بعـدْ إذا أتـت؛َن ذلـكِ مـُوأطـول: َ، قالِشبههَو َ 

َشبهه، فجعلَو ، )Ö (َو، )ÃÂ (: ٌ ألف نحوِزتهمه ِ املـد عـىل ثـالثِ ، َ مراتـبَّ
ْذا مذهب أيب بكر أمحد بن نصَوه َُ ِّر الشذائي ـٍ ُ فـيام حـدثني عنـه-ٍ ٍ احلـسن بـن شـاكر َّ ُ

ِ أبا الفضلُوقد سمعت: َ قال-ِّي ْالبرص َ البخاري ذكرْ  -ٍنا ابـن جماهـد ِا لشيخَذَ هَ نحوِّ
ُ عن أيب عبدوس النيسابوري؛ فاستحسنه واستصوبه، وقال له-ُه وجهَّنرض اهللاُ ُ ُ ِّ هـو ": ٍْ

ْاحلق فالزمه ُّ" . 
ِّوالعمل عند أهل األداء املحققني بمذاهب القراء مـن البغـداديني : ٍ أبوعمروَقال َّ َ ِّ ِ ِ ُ

ِوغريهم عىل ما ذكرناه أوال، وهو الذي يصح يف القياس ُّ َّ ُُ ً َ( )٢(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، جهــد املقــل )١٠٦ص(، املــنح الفكريــة)١٢٠ص(، إبــراز املعــاين)١٤٨ص(الكتــاب األوســط : انظــر) ١(

 .، وغريها)٢١٩-٢١٨ص(

 ).١٢٢-١٢١ص(التحديد : بترصف يسري، وانظر) ٥٠٠-٢/٤٩٩) (٢(



 

 

 ٣٧٣ 

ِمفهوم قول و  : ِّالداينُ
ِأنه خيتار التسوية بني املد الالزم  ِّ َّ ََّ ِ ما مد للهمزَوبنيُ َّ ِ مقدار التمكنيَّ، وأنُ َّ ُ فيه خيتلف َ ِ

ُباختالف طبقات املد عند القراء، وليس القراء َّ َّ ِّ َبـسواء؛ دل عـىل هـذا َ يف متكـني ذلـك َ َّ ٍ
 : ةَّ اخلاقانيِ قوله يف رشحِاملفهوم
ِوالذي نقول به( ُ مـن علامئنـا، وشـاهدناهُ من لقينـاهُو مذهبُ، وه-ُنحن - ُ ن ِ مـِ
ِأن املد عىل رضبني: ِشيوخنا َّ َّ: 

َممكن من غ ً واللـني مهـزة، وال حرفـا سـاكنًاِّ املدُ حروفَا مل تلقَِذو إُوه: ٍري زيادةٌ ً ِّ ،
ُويسمى هذا الرضب َُّ ِّمقصورا؛ المتناعه من زيادة املد: َّ ِ ً. 

ٌ ممكن مشبع ًحرف املد مهزة َيِقَوهو إذا ل: ٌ ِّ ُى هذا الرضبَّسمُ، ويً، أو حرفا ساكنًاُ َّ :
ِممدودا؛ المتداد الصوت به َّ ً. 

ِوكل من القراء يف هذا الرضب يف إشباع زيادة التمكني؛ عىل حال مذهبه يف حتقيق  َ َ ََّّ َ ِ َّ ُّ
ُالقراءة و حدرها؛ فمن كان مذهبه التحقيق َّ َْ ً، فهو أشد إشباعاِ َ بذلك ممـن كـان مُّ  ُذهبـهَ
ُاحلدر، وذلك من غري إرساف وال تقدير ي ٍ ٍ َ َ ُ به، وال يوقف عـىل ذلـك، وال يعـرف ُفَعرْ َُ ِ

ِإال باملشافهة َّ( )١( . 
ِّواعتضد يف اختياره بمرجحني ِ  .ٍّ، و نظريٍّأثري: َ

ُّفأما األثري ِ هو ما عمل أهل األداء عليه:َّ ِ ِ، وما تلقاه عن شيوخ اإلقراءُ ُ َّ. 
ُّوأما النظري ِ فهو قياسه يف احلكم عىل ما مد بسبب اهلمز:َّ َ َُّ. 

ُوقد أشار اإلمام عب ِد الوهابـَ ِاملذهب بقولهَىل هذا ِإ ) هـ٤١٦ت(ُّ القرطبيَّ ِ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٠٨(قانية رشح القصيدة اخلا) ١(



 

 

 ٣٧٤ 

َوذكر بعض املتأخرين( ِّ ُ ِ أن املد فيام مـد ألجـلَ َّ َُّ ِ الـساكننيَّ  : تعـاىلِل قولـهْثـِيف م - َّ
)C(و ،َ )l(وما أشبه ذلك َ ِ َ  ِزْ اهلمـِه ألجـلُّدَ فـيام مـِّن املـدِ مُ أقرص-ُ

َ، وما أشبه ذلك، قالوا) =  (:كـــــ َّمن أجل أن فيه املد: ُ ِ َّ ُ بدل من حركة، وأكثـر ْ ٍ ٌ
ِالقراء، ومجهور ِهم عىل التسويةَّ ُ بني البابني يف املد، وهو الوجهَّ ُ ً؛ ألن املد إنام جعل بدالِّ َ ِ ُ َّ َّ َّ 

ُمن احلركة؛ ليقوى به الساكن َّ ْق قبـِحلـُ أ-ً أيضا-َ، كذلكِ  ُى بـه احلـرفَوْ؛ ليقـِل اهلمـزَ
ُالضعيف ِ، فقد استويا يف استيجابه يف وجه واحد، فال وجه للفرقَّ َ ٍَ ٍ ِ( )١(. 

َّري يف كتابه التمهيد ابن اجلزُ اإلمامَتبعو ُالذي ألفـه -ِّ ُولـه مـن العمر َّ َرة ـَسـبع عـشُ
 :  قالُحيثُمذهبه ، ِّزم الكلمي َّيف املد الالِّلداين، فاختار َ أثر ا-ًسنة

ِّواختلف أهل األداء يف مقدار مد هذا وبابه، ( ِ ُ ِ هو دون ما مد للهمـز:ٌفقال قومَ َّ : ْ، أيَ
َطول مد عاصم ال محزة، وهذا اختيار أيب احلس ُ َ َ ٍِّ َّ هو أطول ما مد:َوقال آخرونِّن السخاوي، ُ ُ 

ِ يف قدر ما مد للهمز:ٌوقال قوم، ِ وغريهٍّتيار مكيو اخُ، وهِللهمز َ، وهذا اختيار عـثامن بـن َّ ُ
ُسعيد، وهو ظاهر كالم كثري من مصنِّفي كتب القراءات، قلت ٍ َ َ ُ ٌوهـذه األقـوال حـسنة، : ٍ

ُواختياري التفصيل  : ، ففي نحوَّ
َّ، وفيام سكونه الزم غري املشدٍ أيب عمروُمذهب )®( ، و) ̈ ( ُ ٌ  ، نحـوِدُ

ُور مذهب مكـي، وفـيام سـكونهُّيف فواتح الس) ن، م، س، ل( ِ عـارض للوقـفٍُّ     : ، نحــوٌ
ِّمذهب السخاوي )0(  ، )0 (،)5( َّ( )٢(. 

َّ كتاب النَّرش، فرجح َّأما يف ِّاإلشباع يف املد الالزمِ ٍ بنوعيه دون تفرقة، فقالْ ُِ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٣٦-١٣٥ص(املوضح يف علم التجويد ) ١(

 ).١٦٢ص) (٢(



 

 

 ٣٧٥ 

ِأما املد للساكن ( َّ َلقـراءَّإن اِف ِ يف قسميه،ِزمَّ الالُّ ِون عـىل مـدهُعـِمُ جيَّ ِّ ً مـشبعا قـدرا َ ً
ُواحدا من غري إفراط، ال أعلم بيـنهم يف ذلـك خالفـا سـلفا وال خلفـا؛ إال مـا ذكـره  َّ ً ً ً َ َُ ٍ ً

َاألستاذ أبوالفخر ح َ بن عيل بن حُدِامُ ُّنويه اجلاجاينْسٍّ  نـصا عـن ) ِاءَّ القرِحلية(ِ يف كتابه ِ
 : َ قالُ حيثَأيب بكر بن مهران

ِوالقراء خمتلفون يف مقداره" َ ُ َققون، فاملحَّ ِ يمدون عىل قدرِّ ُ ألفات، ومنهِ أربعُ م من ٍ
َيمد عىل قدر ثالث ألفات، واحلادرون يمدون َُّ ُر ألفني، إحدامها األلـفْ قدِ عليهٍُّ  التـي ُ

َّبعد املحر َّك، والثانية املدْ ُ، وظاهر"ََّلت بني الساكنني؛ لتعدلِخْدُة التي أَّ  ِاحبَرة صـباِ عَ
ْ أن املراتب تتفاوت كتفاوهتا يف املتصل، وفح-ًأيضا-َّالتجريد  َّ ن بن َوى كالم أيب احلسُ

ِبليمة يف تلخيصه َ ِ تعطيه، واآلخذون من األئمة باألمصار عىل خالفهِّ ِ َّ. 
َ اختلفت آراء أهل األداء مـن أئمتنـا يف ت:نعم  َّ ِ هـذا القـدر املجمـع عليـه، ِيـنيْعُِ َ ْ َ
ُون منهم عىل أنه اإلشباع، واألكثرون عىل إطالق متكني املد فيه، وقال بعضهمِّفاملحقق ِ ِّ ََّ ُ :

ُهو دون ما مد للهمز، كام أشار إليه األستاذ ِ َّ ُ  .)١( )ِّ السخاويِنَ أبواحلسُمةَّ العالُ
َواإلشباع يف املد الالزم للجميع هو ما جرى عليه العمل َ ُِ ُ ِّ. 

ُّقال العالمة الصفاقيس َّ : 
ِمذهب اجلمهورو( َّ أن املد للساكن الال:ُ ََّّ ِ؛ ال تفاوت فيه لكل القـراءِزمَّ َّ ِّ َ، ووقـع يف َ

ِعبارات كثرية حكاية اإلمجاع ُ ٍ ٍ ِ عليه، وكأهنم مل يعتـربوا خـالف املخـالفٍ َ َّ َّبـأن : ِ القائـلَ
ِمراتبه تتفاوت كتفاوت ُ ِ مراتب املتصلُ َإنه اإلشباع من غ: همِّ، واملحققون منَّْ ٍ إفراط، ريُ

َو احلق الذي ال شك فيه، وبه قرأت عىل مجيع شيوخي جلميع القراء مـن مجيـع ُوهذا ه َُّ ُ َّ ُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف يسري) ٢٤٩-١/٢٤٨) (١(



 

 

 ٣٧٦ 

 .)١( )ُّالطرق
ِّواختلف يف أربعة مواضع من املد الالزم احلريف َّ َ ِ َ: 

ُاألوالن مها َّ:   
، ]٢-١:العنكبـوت[ )s r q (َ ، و]٢-١:آل عمران[ )! " # ( :Uقوله 
َ الداين حكـمُاإلمامَان وقد أب ً املوضـعني مفـصال ُّ َّ َ، وعلـةِْ  يف ِهام بقولـهِ االخـتالف فـيَّ
 : ِاجلامع
ِفأما امليم من قوله( ُ َ، عىل قراءة اجلامعة ]٢-١:آل عمران[ ) ! " # $   %  &   '   ( :َّ ِ

q  r(: ُّا من الرواة، ومن قولهِتابعه عىل إسكاهنٍسوى األعشى عن أيب بكر، ومن 

 t s( ]عىل رواية ورش ع]٢-١:العنكبوت ،ٍ ْ َن نافع، فاختلف أصحابنا ِ ٍ  -ًأيضا-َ
ْيف زيادة التمكني للياء قبلها يف املوضعني َّ ِيزاد يف متكين: ُفقال بعضهم: ِ ُّها، ويشبع مطها؛ُ ُ 

َحركة امليم عارضة؛ إذ هي للساكنني يف آل عمرانَّألن  ْ ٌ ََّ َ ، ِ يف العنكبـوتِ اهلمزةِ، وحركةِ
َوالعارض غري معتد به، فكأن امليم ساكنة لذلك ٌ َّ ٍّ ُ ِ، فوجب زيادة التمكنيُ َّ ْ للياء قبلها؛ كام َ

ــرة[)#rq(:َوجــب يف ــروم[){rq(َ، و]٢، ١: البق ام، ِهِوشــبه ]٢، ١: ال
َصل، وقدروا السكونَفعاملوا األ ُّ َ، وهذا مـذهب أيب بكـر حممـد بـن عـيل، وأَ ٍّ َّ ُ  ٍّيب عـيلَ

 .ُاحلسن بن سليامن
َّال يزاد يف متكني الياء يف ذلك؛ إال: َوقال آخرون َ ِ ُ عىل مقدار ما يُ ال -ها ْليِه إِل بَوصْ

َّ؛ ألن ذلك إنام كان-َغري ِ جيب فيهام مع ظهورَّ ُ ِ سكون امليمُ ُ، فلام حتركت امتنعت الزيادةُ ِّ َّ 
ُّوجبها؛ فعاملوا اللفظ، واعتدوا باحلركةُ مِمَبعد َّ. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٣ص(غيث النفع : ، وانظر)١١٠ص(تنبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني ، ) ١(



 

 

 ٣٧٧ 

ِ حسنان بالغانِواملذهبان ( َّ؛ غري أن األوَ َّ َّ، وعليـه عامـة أهـل ُآثر: ُأقيس، والثاين: َلَ ِ
ًمنصوصاَ، وقد جاء به ِاألداء ِ إسامعيل النحاسُ ٍ عن أصحابه عن ورش عن نافع، فقال َّ ٍ ِ

َّيف كتاب اللفظ ِ مقصورة امليم  ]٢، ١: العنكبـوت[)tsrq(:  عنهم-ُله-ِ ُ ،
ِوكذلك حكى حممد بن خريون يف كتابه َ ُ ِ عن أصحابه املرصيني عن ورش يف السورتنيَّ ُّ ِّ ،

ٌم ممدودة، وامليم مقصورةَّالال: قال ٌ()١(. 
ُوذكر نحوا منه ِ يف التحديدً ِ واالقتصاد، والتمهيد، وإرشاد،)٣(ةَّ اخلاقانيِ، ورشح)٢(َّ َِّ 

َاملتمسكني ِّ)٤(. 

َّويتضح من قول الداين الس ِّ ِ  :ِابقَّ
ٍّ أن لكل  ٌن املذهبني حجة ِمَّ ِ وجهه قياس املوضـعني:ُفاإلشباع، -َفيام ذهب إليه-ُ ُ ُ 

ُد فيهام واحد، فلام وقعت يف فاحتة سورة آل عمـران الم، فنوع املِا يف احلكمِعىل غريمه ُ ََّ ِ ٌ ِّ 
َّ؛ حركت فرارا من التقاء الساكننيْبعد امليمَّاالسم الرشيف  ِِّ ً ُ. 

ِوحركت بالفتح ِّ َ سورة العِاحتةَ يف فُ َ؛ لـام نقلـت إليهـا حركـة اهلمـزة عـِنكبوتُ ُ ِ ُ ىل َّ
ِمذهب ورش، ومحزة وقفا، ولو وقف عـىل املـيم ًَ ِ ُ ٍ ْ؛ لرجعـت إىل أصـلها ِ يف املوضـعنيَ

ِساكنة، واحلركة طارئة إما للساكنني َّ ٌ  .ٌّ، ودليل هذا املذهب عقيلِقل، أو النًَّ
ُوأما القرص ُ فوجهه االعتداد:َّ ِ بعارض التحريكُ َّ َ موجب املد، وعىل ذلـكِ، وزوالَ ِّ 

َّنص إسامعيل النحاس  .ٍعن ورش َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٥٠٥) (١.( 

 ).١٢٣ص: (انظره) ٢(

 ).٢/٣١٠: (انظره) ٣(

 ).١/٢٤٤(رشح الدرر اللوامع للمنتوري: انظر) ٤(



 

 

 ٣٧٨ 

ُّواستحسن الداين كال املذهبني، ول ِكنه مال إىل وجه القرصَ  : ِّ ملرجحَّ
ِوعليه عامة أهل األداء( َّ ِ النحـاس يف كتابـهِنـصوصمل ًموافقةَّأن فيه ً إضافة إىل ؛)ِ َّ 

َعن ورش، وأشار ٍ إىل مرجحٍ ُ، وهو قولهٍيف موطن آخرَورد  ِّ ُ : 
ُ عامةَوعىل ذلك(  .)١( )ِيوخُّ من الشُ من لقيناهَّ

ٌواستحسن كال الوجهني مجع  َِ ِّمن أئمة الفنِ  .امهِوغري ،)٣(ٍيحُ رشِ، وابن)٢(ٍّكمكي: َّ
ُ ونص اإلمام  ِعىل اختياروجـهَلبون ن بن غَأبواحلسَّ  ِ إيـرادَ بعـد-قـالف ،ِرـ القـصَ

 : -ِاملسألة
ُوكال القولني حسن؛ غري أين بغري مد قرأت فيهام، ( ِّ َ  .)٤() ُوبه آخذٌ

َوممن اختار وجه  : ِلقرص اَ
 

ُالعالمة   .)٥(ُّ املنتوريُلميذهِ، و تُّطيالقيجاَّ
ِوممن اختار وجه اإلشباع َ : 

 

ُّاإلمام املهدوي ٍأبوداود سليامن بـن نجـاحُ، واإلمام )٦(ُ ُ ُ، والعالمـة )٧( َ  ٌّ عـيلَّالُمـَّ
 .)٨(قاري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٥٢ص(نقال عن القصد النافع ) ١(

 ).٧٦ص(التبرصة: انظر) ٢(

 ).٤٢ص(الكايف: انظر) ٣(

 ).١/٧١(التذكرة) ٤(

 ).١/٢٤٦(رشح الدرر اللوامع للمنتوري: انظر)٥(

 ).١/٣٥(رشح اهلداية : انظر)٦(

 ).١/٢٤٦(رشح الدرر اللوامع للمنتوري: انظر)٧(

 ).١٠٧ص(زريةاملنح الفكرية رشح املقدمة اجل: انظر)٨(



 

 

 ٣٧٩ 

ْوعىل تقديم وجه اإلش ِ َباع عمل مجع كبـري مـن متـأخري أهـل األداء، فقـد قـال ِ ُْ ِ ِّ ٍ ٍ ِ
َالعالمة إدريس احلسن  ):هـ١٢٥٧ت(ِّيَّ

 .)١()َ اليوم-عندنا –ُ األخذ -اإلشباع:  أي-ِوهبذا الوجه( 
ُّ وقال العالمة املارغني َّ : 

ِوالوجهان جيدان منصوص عليهام مقروء هبام، وهبـام قـرأت عـىل شـيخنا مـع (   َ ُ ٌ ٌ ِّ ِ
ُّتقديم وجه الطول ْ()٢(. 

 

ُينص اإلمامومل  َ الشاطبي عَّ ُولكن ظاهر نظمه يفهم  اختيارهنها؛ ْ بعيِذه املسألةَىل هُّ ُ َُّ ِ ْ َِ 
ْوجه اإلشباع عىل األصل ََ ْ )٣(. 

ُ عىل ذلك، فمنهِ احلرزِّررو حمَّوقد نبه ِّلعالمة اجلمزوريُ قول اَ َّ: 
ًومد له عند الفواتح مشبعـــا ِ ْ ُ ُِ َِ َّ ِّوإن طرا التحريك فاقرص وطوال  َ َ ْ ََ ْ َ َْ ُ َُ َّ ِ 

َلكل وذا يف آل عمران قد أتى        َْ َ َ َْ ِ َ ِ          وورش فقط يف العنكبوت له كال ٍّ ُِ ُ َ َ َْ َ َ ٌ ْ)٤(. 

ُأما املوضعان اآلخران ومها َ ِ َّ :  
ُفقد اختلف أهـل  ]٢-١:الشورى [) #"4  (َ، و]١:مريم[ )!( َ

ِاألداء يف حكم ْالعني (ِ َّلكل القراء،  منهام )َ ِمجاع القولوِّ  :ِ مذهبنيهافيَّأن  ُ
ِ اإلشباع، وهو مذهب ابن جماهد، وأتباعه:َّاألول ٍ ُ ُ ِّ من شيوخ الداينُُ ُ. 
ُوهو مذهب مجاعة من أهل األداء، منهم أبواحل ُّ التوسط،:الثاين َُ  .َ بن غلبونِنَسٍ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٤٧ص(التوضيح والبيان يف مقرأ نافع بن عبد الرمحن ) ١(

 ).١١٣ص(الدليل األوفق: ، وانظر)٥٥ص(النجوم الطوالع) ٢(

 ).١٥٥ص(إبراز املعاين : انظر) ٣(

 ).٢٠٠-١٩٧ص(بلوغ األمنية رشح إحتاف الربية: ، وانظر)٩٨-٩٧ص(الفتح الرمحاين رشح كنز املعاين) ٤(



 

 

 ٣٨٠ 

ِ يف جامعه القول يف املسألة، وختمه ببيـان اختيـاره  فيهـا، ُّ اإلمام الداينَّ فصلوقد ِ ِ ِِ ُ َ
 :ُحيث قال

ِوالوجهان ُ من اإلشباع والتمكني يف ذلك صحيحان جيدان، واألول أقيسْ َّ َِّ َّ( )١(. 
ِّ يف إرشاد املتمسكنيَجاءو َ : 
ِوالقوالن صحيحان، (  َِ   .)٢( )وهبام آخذَ

 

ُيفهم من قوله يف اجلامع تقديمهو ُِ ِ َّ اإلشباع؛  لعلة أنهَ وجهُ ْم يف الفرق  مذهبهُ قياسَّ َ
َبني الساكنني، يضاف إليه علة أخرى ذكرها ُ َّ ُ ِ ُ، وهي قولهِ البيانِ يف إجيازَّ ََ ِ : 

ُوهو مذهب( ُ واحد من شُ غريُ  .)٣( )يوخناٍ
َّرض هلذه املسألة يف التيسري؛ ومل يتع ِ ِفيكون احلكم فيها جاريا عىل األصلَّ ً ُ ُ. 

 
 

َّاإلمام الشاطبي الداين َوتبع  ُّ  :َعىل تقديم اإلشباع، فقالَّ، فنص ِيف اختيارهُ
َ ومد له عند الف َ َِّ ُ ِواتح مشبعــًاَ ْ ِّ    ويف عني الوجهان والطول فضال    ُ َُ ُّ ِ َ ْ َ)٤(. 

 :  يف رشحهُّ الفايسُ اإلمامقال 
ِففيه وجهان كام ذكر النَّاظم(   : اُ ومه- رمحه اهللا-ِ

ُالطول، والتوسط؛ غري أن النَّاظم نص عـىل تفـضيل الطـول، وهـو مـذهب ابـن  َُّ ُّ َّ َُّ َ ُّ
َجماهد، وعليه جلة أهل األداء، وذهب ابن غلبون َ ِ َّ ِ ِ ِ، ومجاعة من أهل األداء إىل تفـضيل ٍ ٌ

 .ِطُّالتوس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢٣ص(، التحديد)٢/٣١١(رشح اخلاقانية: ، وانظر)٥٠٤-٢/٥٠٣) (١(

 ).١/٢٤٠(نقال عن رشح الدرر اللوامع للمنتوري) ٢(

 ).٢/٢٧٦(نقال عن الفجر الساطع البن القايض) ٣(

 ).١٧٧:بيت رقم( متن الشاطبية) ٤(



 

 

 ٣٨١ 

ُّواحلجة لتفضيل الطول ُ ِه قياس مـذهبَّأن: َّ ِهم يف الفـصل بـني الـساكنني، وأن فيـه ُ َّ َّ ْ
ِجمانسة ملا جاوره من املدود ُ ُ ً. 

ُالتفرقة: ُّ لتفضيل التوسطُةَّ واحلج َّ بني ما وليته حركة، وبني ما مل تله، فجعل املزيَّ َ َ َِ َ ٌْ ة ِ
 .)١()َّلألول

ِوممن اختار وجه اإلشباع َ :  
 

ُّاحلرصي  ُّ، واحلكري)٣(ٍّ، وابن بري)٢(ْ ْ ِ)٤(. 
  :ُّالتوسطَوممن اختار وجه 

ُّ عبد الوهاب القرطبي   ِّ بن حممد بن اجلزريُ أمحدو ،)٦(ُّاجلعربيَ، و)٥(َّ  ِنْ بـابُ املعروف-َّ
 .)٧ (-)هـ٨٥٩ت(ِالنَّاظم

ُّ واختاره القيجاطي،  ُّوتلميذه املنتوري ُ ٍغري رواية ورشيف ُ ِ )٨(.  

ُرى عليه العملَوالذي ج  ِتقديم وجه اإلشباع َهو :ِ ِ ُ) ٩(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )١/٢٣٤(الآللئ الفريدة ) ١(

 ).٢٧٩، ٢٧٣ص(منح الفريدة احلمصية يف رشح القصيدة احلرصية: انظر) ٢(

 ).١٥٠ص(القصد النافع : انظر) ٣(

 ).١/٢٧٠(النجوم الزاهرة يف السبعة املتواترة : انظر) ٤(

 ).١/٢٩٨(، املفتاح يف اختالف القراء السبع)١٣٧ص(املوضح يف التجويد:انظر) ٥(

 ).٢/٥٥٩(كنز املعاين:انظر) ٦(

 ).٨٧ص(رشح الطيبة البن الناظم: انظر) ٧(

 )١/٢٤٢(ع للمنتوريرشح الدرر اللوام) ٨(

، حـل املـشكالت للخليجـي )٥٤ص(، النجـوم الطوالـع)أ/١٥١لوحة (شفاء الصدور للمخلالين: انظر) ٩(
 ).٧٤ص(



 

 

 ٣٨٢ 

ِويزيد من  ُ وجه ثالث، وهوَطريق النَّرشُ ٌ  .)١(َيف العني) ُالقرص(ٌ
ِوأشار إليه ِالطيبة يف َ  :ِ بقولهِّ
َع املد لساكن لِبْشَأَو ٍ َ َّ ٍ   ونحو عني           ْمِزْ َ ُفالثالثة هلمْ ُ َّ)٢(. 

َوهناك مسألة أخرية يف املد الالزم، البد من التعـريِج عليهـا، واإلشـارة إليهـا، أال  ْ ِْ َ ٌِ َ َ َّ َّ َّ ٌ
ِاخلالف يف التفرقة بني مد الالزم املدغم وامل: وهي َِ َّ ِ َّ ِظهر يف املقدارُ ِ ْ: 

ِفقد ذهب بعض أهل األداء إىل زيادة التمكني َّ ِ ْ ُ ِ يف املد الالزم املـدغمَ ََّ ، ِ عـىل املظهـرِّ
ِ الداين بقولهُهذا ما أوضحهَو  : ِيف اجلامع ُّ

ــدغ( ــا امل ــُمَّفأم ــن ح ــنِروفُ م ــالم م ــي، فنحــو ال َّ التهج ُ ــرة[ )!(:َّ ، ]١: البق
ــــد[)!(و ــــذا ]١: الرع ــــريم[)# "! (، وك  > = (َو  ،]٢، ١: م

َّيف مذهب من أدغم الـصاد  ]١:القلـم[  ) ZY ] \ [ (َ و،]٢، ١: يس[ )< َ َ ْ
ِيف الذال  .َ يف ذلكِ، والواوِ، والنُّون يف امليمَّ

ِ فاختلف علامؤنا يف إشباع متكينه ُ ِ زيادة عىل املظهرَ ْ َّمن ذلك، ويف التً  :  بينهامِسويةَ
ِ يـشبع التمكـني حلـرف:فقال بعضهم َّ َ ِّ ألجـل اإلدغـام؛ التـصال ِّ املـد يف ذلـك؛ُ َ ْ

ِ، وانقطاعه يف املظهرِت فيهَّالصو ُ، وهو قولِ ُ أيب حاتم السجستاين يف كتابـه، ومـذهبُ َِ ِّ ِّ ٍ 
ُ، وإياه كان خيتارٍابن جماهد َّ. 

ِ ال يبالغ يف إشباع التمكـني يف ذلـك، ويـسوى بـني لفظـه:رونوقال آخ َّ ُ  ِ، ولفـظَُّ
َّاملظهر؛ ألن املوجب لزيادة املد يف الرضبني  ِّ ٌ التقاء الساكنني، والتقاؤمها موجود - هو–َّ َ َّ ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦١ص(، التهذيب فيام زاد عىل احلرز من التقريب )١/٢٧٢(النرش: انظر) ١(

 ).١٧٢:بيت رقم) (٢(



 

 

 ٣٨٣ 

ِيف املوضعني من املدغم ُ، وهذا مذهب أكثر شيوخنا، وبه قرأت عىل أصـحابنا ِ واملظهرَ ُ ُ َ
 .)١( )ِّوالوجهان جيدانِّ واملرصيني، ِّالبغداديني،

ُوأورد نحوا منه يف كتايب   .)٣(، ورشح اخلاقانية)٢(َّالتحديدً
ِواتضح من سياق ْ كالم الداين اآلنف جتويـده لكـال املـذهبني مـع َّ ُ  ِتقـديمِ ميلـه لِّ
ُمذهب التسوية، فهو ِمذهب أكثر شيوخه، و القياس يقويه من جهة اتفاقَّ ِّ ِّ ُ وعني  كال النَُِّ

ِ وإىل ذلك أشار يف أرجوزته، فقال،ِيف األداءُته ِّيف علة املد، وكذلك شهر َ َ: 
 

ــال ــد ق ــضهم ق ــدا: ُوبع َّإن امل ــدا  َّ ــيام ح ــدغم ف ــصـر يف امل َأق َْ َ ُ 
ــــل ــــدل يف التمثي ــــه يع ِألن َّ َُّ ــــل  ُ ــــيس بالطوي ــــة فل ِحرك َّ ًَ 
ــاس ِواألول املعــروف عنــد النَّ ُ ُ ُّوهو الذي يصح يف ال  َّ  .)٤(َقيـاسُ

 

 
ِوممن أخذ من األئمة بوجه الزيادة يف ِِّ َّ َ ِ مد الالزمْ  : َ املدغمِّ

ــي ــح)٥(ٌّمك ــن رشي ٍ، و اب ــي)٦(ُ ــشهرزوري)٧(ُّ، والقرطب ــاطي)٨(ُّ، وال ، )٩(ُّ، والقيج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .يترصف يسري) ٥٠٦-٢/٥٠٥) (١(

 ).١٢٣-١٢٢ص(التحديد: انظره)٢(

 ).٣١١-٢/٣١٠: (انظره) ٣(

 ).٨٢٠-٨١٨بيت رقم) (٤(

 ).٧٥-٧٤ص(التبرصة : انظر) ٥(

 )٤٢ص(الكايف: انظر) ٦(

 ).١٣٧-١٣٦ص(املوضح: انظر) ٧(

 ).١/٤٠٦(املصباح الزاهر: انظر) ٨(

 ).١/٢٣٧(رشح الدرر اللوامع: انظر) ٩(



 

 

 ٣٨٤ 

ُواملنتوري، وغري  .همُّ
ُهوالتسوية بينهام، وعليه جرى العمل، و به األخذ :ِ اجلمهورُومذهب ُُ َ ِ َّ. 
  :ِّ اجلزريُ اإلمام ابن يقولَ ويف ذلك

ِوذهب اجلمهور إىل التسوية( َّ ِ بني مد املدغمَ ُ؛ إذ املوجـب -هِّكل– َ يف ذلكِ واملظهرِّ
ِ التقاء الساكنني-وُه –ِّللمد  َّ َمها موجود، فال معنًى للتفضيل بني ذلك، وبـنيُ، والتقاؤُ َ َّ ٌ 

ِّهور أئمة العراقيُ مجِالذي عليه َ يعرف نص عـن أ، وال-ًقاطبة –ني َّ ٌّ ِّحـد مـن مـؤلفيهم ُ ٍ
ِباختيار ُّ خالفه، قال الداينْ ِوهذا مذهب أكثر شيوخنا، وبه قرأت عىل أكثـر: ِ ُ ِ ُ ُ نا ِابَحْ أصـَ

ِّالبغداديني، واملرصيني ِّ( )١(. 
ِمد احلرف -٥ َ قبلِ الواقعُّ  .َّ املغريِ اهلمزْ
َأور ُّ اإلمام الداين َدَ َهذه املسألةُ ِ مـن كلمتـنيَاب اهلمـزتنيَ بـِ يفَ َ، وتابعـه يف ذلـكَ ُ  

ِاإلمام الشاطبي يف احلرز ْ ُّ ِّعمال بقول العالمة اجلعربي؛ - ُهنا –ُّ، وأوردهتا ُ َّ ً : 
ِّهذه من مسائل املد، ( ِواألوىل هبِ ْ ُ، وهو ما صنع اإلمام)٢( )ِّا باب املدَ ِّ اجلـزري ُ ابـنََ

َيف نشـره، وطيبته، فقد أوردها ْ ِّ ُمن فروعِ ضِ  .)٣(ْ والقرصِّ باب املدِ قواعدَ
ِ واختلف أهل األداء يف َّ حكم املد إذا تغريَ ِّ ِ َّوهو اهلمز املتـأخر املتـصل -ُسببه، ُ ِّ ُ ُ- ،

ُأشار اإلمام الداقد و ِين إىل هذه املسألةَ ِ  : ِ يف جامعه، فقالُّ
ِما تقول يف مذهب: ٌال قائلَن قِإَف( َ من أسقط اهلمـزة األوىل، وميـز مـا كـان مـُ ََّ ُ ن َ

َكلمة، ومن ك ِّمتني مع اهلمزة يف حرف املد، هل يزيد يف متكني مدِلٍ ُ ِّْ َ ِ  َلْ قب- التي– ِ األلفَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف) ٢٥٠-١/٢٤٩(النرش) ١(

 ).٢/٦١٩(كنز املعاين) ٢(

 ).١٧٤:بيت رقم(، الطيبة ) ١/٢٧٦(لنرشا: انظر) ٣(



 

 

 ٣٨٥ 

ــسِاهلمــزة ــد يف متكينهــا، وكــذا مــن لــني األوىل مــن املكــسورتِاقطةَّ ال َ، أم ال يزي ُُ َُّ َ ، ِْنيِ
 ؟ ِْنيَمومتْواملض

َتلف أصحابنا يف ذْ قد اخ:ُقلت ُ  ِ لكونِّيف متكينها ومدها؛ُيزيد : ُفقال بعضهم، َِكلَ
ِما حدث يف اهلمزة من إسقاطها، وتليينها عارضا؛ إذ هـو ختفيـف وتـسهيل؛ لكراهـة  ٌِ ٌ ْ ً ََ َ

َاجلمع بني اهلمزتني، والع ِارض ال يعتد بهْ ُّ. 
ِال يزيد يف متكني مد األلف: َوقال آخرون ِّ َقط اهلمزةْ من أسُ ِ، وميـز بـني املنفـصَ  ِلَّ

ِواملتصل َألنه ملا أسقطِّملد؛ روف اُ يف حَّ ِها من اللفظَها وأذهبَّ ْ التقت األلف التي قبلهـا ؛َّ ُ
َهبمزة يف أول كلمة أخرى بعـدها، فـصار ذلـك بمنزلـة قولـه ٍَّ ٍ:) 7 6 5 4

َوشبهه مما تلتقي األلف فيه مع اهلمزة من كلمتني، فوجـب أن ال    ]٤٤: إبراهيم[ )8 َ ِ ُ
َّ يف متكني تلك األلف كام ال يزيد يف متكني سـائر املنفـصل، وكـذا مـن لينهـا عـىل ُيزيد َ ُ ُ

ِّحركتها، ومل يسقطها رأسا؛ ألنه ملا أعملها بذلك، مل يزد يف متكني مـد  َّ ََ ْ ً  األلـف -تلك-ْ
ْقبلها؛ إذ ِ كان ذلك إنام جيب فيها ظهور اهلمزة حمققـة؛ خلفائهـا وحـشوها، فلـام عـدمْ ُِ ْ ً َّ ُ َُ َّ 
ْها لفظا، وجب أال يزيد يف متكني األلف قبلهـاُحتقيق َُ َّ ً. 
 

ُوالقـوالن صـحيحان، وقــد قـرأت هبـام ِ َِ ْ ُواألول أوجـه؛ ،-ًمعــا-َ َ ألن مــن زادَُّ  يف َّ
َالتمكني واملد؛ ع ِّ َامل األصل، ومن مل يزد فيه وقصَّ َا؛ عامل عـَرهـِْ ُومعاملـة َّىل اللفـظ، َ

 .)١( )ىل، وأقيسْوَ أِاألصل
ُّب الداين فذه ِ الوجهنيِهَ بعد تصحيح-َ ِ إىل تقديم-ْ ِ وجه املـد يف احلـرفْ  ِ الواقـعِِّ

ِقبل اهلمز املغري بالتسهيل َّ ِ؛ ملا فيه  من استصحاب حال التحقيق، وإلغـاء ِ، أو اإلسقاطَّ َّ َ ِ ِ
ِاالعتداد بالعارض، وتنزيل َ ِب املتغري كالثابت، واملعدوم كامللفوظ، وقياسهَّ السبِ ِ ِِ َّ  . ِ عليهِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف) ٥٤١-٢/٥٤٠) (١(



 

 

 ٣٨٦ 

ِ رصح يف التمهيد بقولهْهبذا االختيارَو َّ َّ :  
ُوهو الذي أختار(  ُ( )١(. 

ِ يف غري موضع من كتبه كِ تقديمهَّ ونص عيل ٍ َ  .)٣(َّ، والتعريف)٢(َّالتيسريام يف َ
ِمعتمد الداين يف اختياره عىل القياسو ِ ِّ ِ والنظرُ ُ ومل يعمله؛َّ ْ ِ َ إال عند انعدام األثـرُ َ  َّ دل؛َّ

ُعليه قوله ِ : 
ْوقد حكى أبوبكر الداجوين عن أمحد بن جبري عن أص( ٍُ َ َُّّ ٍ ْ ْابه عن نافع يف اهلمزتني َحَ ٍ ِ

َّأهنم يمدون الثانية منْ: َّاملتفقتني ُّ ُهيمزون، وال : َقال ]٦٥:احلج[)0 1 2    (:ها نحوَّ
َيطولون ِوال هيمزوهنا، وهذا ن)0  ( ِّ ْاأللف قبـل اهلمـزة ْ عـىل قـرص-ُ منـه–ٌّص ْ ِ

َّالساقطة وامللينة،  ِ ًوال أعلم أحداَّ ُ من الرواة نص عليهـا بمـد، وال بقـصـر غـريه، وإنـام ُ ٍَّّ ُّ
ًيتلقى الوجهان فيهام من أهل األداء تلقي ِ ِْ ْ  .)٤( )اَّ

ِ الداين يف اختياره،ُّالشاطبيُاإلمام  وتبع  :ِيف حرزهفقال  َّ
ٍّوإن حرف مد ٍ قبل مهز مغري ُ َّ ٍْ َ ُ                    جيز قرصه ْ ُ ْ ُْ َواملد ما زال أعدالَ َ ِّْ َ)٥(. 

ِ اإلمام أبوشامة يف رشحهقال َ ُ : 
َهذا اخلالف جييء عىل مذهب أ( َ ُ ُ ِ ُيب عمرو، وقالون، والبزي؛ ألهنم يغريون األوىل َ ِّ َّ ِّ َ ٍ َ

ِإسقاطا، أو تسهيال، فوجه القرص ُ ً ِزوال اهلمز: ً ِ، أو تغريه عن لفظه املستثقلُ ِ َّ، واملـد إنـام ُّ ُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/١٨٤(نقال عن رشح الدرر للمنتوري) ١(

 ).١٥٢ص:(انظره) ٢(

 ).٥٩ص: (انظره) ٣(

 ).٢/٥٤١(املصدر السابق) ٤(

 ).٢٠٨: بيت رقم) ( ٥(



 

 

 ٣٨٧ 

ِكان ألجله،  ِّووجه املدَ ِ إىل األصلُالنَّظر: ُ َ، وهو اهلمز، وترك االعتداد بـام عـرْ َ ِ ُ  مـن َضُ
َّزواله، ونبه ِ عىل ترجيحِ  : ِّ وجه املد بقولهْ

َ؛ لقول صاحب التيسري)َّواملد ما زال أعدال( ُإنه أوجه: َ َ َّ()١(. 
 

َ العالمة اجلعربي، فقال-َ كذلك–ُواختاره  ُّ ُ َّ : 
ِواختياري املد؛ ألن إلغاء العارض أكثر من اعتباره(  ُ ََ َّ َّ ْ()٢(. 
ِّقال مجع كبري من أئمة الفن األ القرصِهوبوج   ٌَّ ِ، واملذهبان قويان مشهوران ِسالفٌ َّ ْ

ًنصا وأداء  )٣(. 

ِابن اجلزري التفصيل يف املسألةُاإلمام َواختار  َ َّ ِّ  رمحه -ً بناء عىل بقاء أثر اهلمز، قال ؛ُ
ُواملذهبان قويان، والنَّظران صحيحان مشهوران معمول هبام نصا وأداء، قرأت : (-اهللا ً ُ َ ٌَّ ِ ِ ِ ِ ْ

ٍل أرجح عند مجاعة من األئمة كأيب عمـرو الـداين، وابـن رشيـح، َّ، واألو-ًمجيعا–هبام  ُ ِّ ٍ َ َ َّ ٍ َ ُ
ِّوأيب العز القالنيس، والشاطبي، وغريهم َّ ِّ ِّ َ.  

َوالتحقيق يف ذلك أن يقال ِ َ َّ : 
ْإن األو َ ِىل فيام ذهب بالتغريَّ َّ َالثاين، وفيام بً؛ اعتباطا هو َ ُ لـه أثـر يـدل عليـه هـَيِقَّ ِ ُّ و ٌ
ِيحا للموجودَّاألول؛ ترج ُ ِ عىل املعدومً َّومما يدل عىل صحة ما ذ، ُ َكرناه، ترجيح املد عىل ُّ ِّ ُ ُ

ِالقرص ِأليب جعفر يف قراءتهْ ٍ َ)A(بالتليني؛ لوجودِونحوه ِ َ أثر اهلمزة، وَّ  يف ِّ املدُعنَْمَ
ِّ يف رواية من حذف اهلمزة عن البـزيِونحوه ]٢٧:النحل[) '( ِ ِ لـذهاب؛ِْ َ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٤٢ص(إبراز املعاين) ١(

 ).٢/٦٢٠(كنز املعاين) ٢(

 ).١/٤١٠(رشح النويري: انظر) ٣(



 

 

 ٣٨٨ 

 .)١( )ِةاهلمز
 :ِ بقولهِّالطيبةَأشار يف  ِو إليه

ْواملد أوىل إن تغري السبب       َ َّْ َّ َ َوبقي األثر أو فاقرص أحب ُّ ْ ََ ُ ُ ََ ِ)٢(. 
ِوما ذهب إليه ٍبن اجلزري من تفصيل يف ا اُ اإلمامَ ِّ    :ِملسألةُ

َو املأخوذ به يف األُه ُداء، وعليه عملُ ِ  .)٣( ِ اإلقراءِ أهلِ
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف ) ١/٢٧٦(النرش) ١(

 ).٨٨ص(رشح ابن الناظم: ، وانظر)١٧٤:بيت رقم) (٢(

، )٢١٨ص (، خمتـرص بلـوغ األمنيـة )٤٤ص(، النجـوم الطوالـع )٢٦٩-٢٦٨ص(القواعد املقررة : انظر) ٣(
 .وغريها



 

 

 ٣٨٩ 




َالتي يأيت فيها التغيري يف البابُاهلمزة  ُ َّ ِ ً الثانية، سواء كانت مفتوحة نحوُي اهلمزةِ هْ ٌَّ: 
: ً مـضمومة نحـوْ، أو ]٦٠:النمـل[ )f(:ً مكسورة نحـوْ، أو ]٦:البقرة[)&(
) h(]ِوالتخفيف فيها ، ]٨:ص ُ ْدائر بنيَّ ِالتسهيل( ٌ ِاإلبدال، أوَّ ُ األوىل؛ ُا اهلمزةَّ وأم،)ْ

ِفهي حمققة باالتفاق ِّ ٌ َِ)١(.  


ِ تقديم تسهيل اهلمزة الثانية مـن املفتـوحتني-١ ِ َِّ ٍ لـورش مـُ َطريـق األزرق عـىل ن ْ ِ ْ َ
َإبداهلا حرف  .ٍّ مدْ

ُّاإلمام الداينَأمجل  ِ القراءَمذاهب ُ ِ السبعةَّ  : ٍ من كلمةِتنيَ املفتوحِ يف اهلمزتنيَّ
ِإهنام إذا اتفقتا بالفتح: ْاعلم( َّ ِ َّ فإن احلرميني، وأبا عمرو، وهشاما يسهلون الثانية منهام،َّ ً َِّّ ِِّ ٍ ْ ِ 

ًوورش يبدهلا ألفا ُ َن تكون بَأُالقياس و، ٌ ًبن كثري ال يدخل قبلهـا ألفـا، واَْنيَ بَْنيَ ْ ُ ُْ ُ، وقـالون، ٍ
ِوهشام، وأبوعمرو يدخلوهنا، والباقون حيققون اهلمزتني ٍِّ َ ِ ْ ُ َ ٌ()٢(. 

ُ أبان اإلمام ْوقد ِّمعنى عبارة الداينُّ املالقي َ ِ: 
َوالقياس أن تكون ب (  : فقال) َْنيَ بَْنيَُ
ِيريد بخالف ما ف( َعل ورش؛ حيث أبدهلا ألفا خالصة، وإنام كان القياس ما ذكر؛ ُ ُ َ ً ً َُّ ٌ َ

َألن البدل َ يف اهلمزة غَّ ُ املتطرفة، وإنام يكـونِريِ َّ ِ ِ يف اهلمـزة الـساكنة، ويف املفتوحـةِّ ِ َ بعـد َِّ ْ
َد الضمة، وهذه بخالف ذْالكرسة، أو بع ِ َِ َّ، ثم إنَِكلَّ َّه يلزم قراءة ورش التقاء الـساَّ ُ ٍُ  ِكننيَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/١٨٥(، املوضح للشريازي)١/٣٥٨(، اإلقناع)٢/٢٩٠(فتح الوصيد: - مثال-انظر) ١(

 .بترصف يسري) ١٤٩ص(سريالتي) ٢(



 

 

 ٣٩٠ 

ِمن غري أن يكون الثاين مدغام؛ إال يف موض َّ ً  : ِْنيَعََّ
 .  ]٧٢: آية[uٍ يف سورة هود)# (:أحدمها
َّ فيهام التقاء الساكننيَْس، فلي  ]١٦: آية[ ِ يف امللك)D (:والثاين ُ( )١(. 

ِ مستنده يف تصديره وجه تسهيل اهلمزة الثانية من املُّالداين وأضحو ِ ِ َِّ ِ َ ِفتوحتني لورش ْ
ِبقوله يف إجياز البيان ِ : 

َذا قول عامة البغداينيَوه( ِّ ُ ِّ، وأهل الشام ممن وصلت إلينا الروايةُ ِ ْ َ َ ِ مـنهم، -ُ عنـه-َّ
ِوهو الوجه السائر يف العربية، والقياس املطرد يف اللغة ُِّ َّ ُ ُ َُّ َّ( )٢(. 

ِ قوله عن وجه اإلبدالَكنيِّ يف إرشاد املتمسَوجاء ِ ْ ُ : 
ُهو قـولو( ِ ضـعيف يف القيـاسَوذلـكِّريني، ـْ املـصِيوخُ شـُ  ُ بـه قـرأتِّري أينَ؛ غـٌ
 .)٣()عليهم

 

َوالشك أن وصف  َّ ِ بالضعفِإلبدالِلوجه ا ِّالداينَّ َّ؛ إنام أراد به الشذوذ اللغوي ال َّ ُّ َ ُّ ِ َّ
َ، فهو َّالقرائي ِن مل يصح قِإَوُ ًياسا، فقد صح سامعاَّ َّ  : ِلهَّذا ما أكده بقوَ، وهً

ْواإلبدال عـىل غـري قيـاس؛ إال أنـه سـمع وروي، فجـاز اسـتعامله يف املـس( ُ ُُ ََ ِ ِ َّ ٍُ  ِموعَ
 .)٤()-َغريال-ِّواملروي
ِأجاد األئمة يف توجيهقد و َّ ِ وجه اإلبـدالِ، وإقرارَ ْ َام عنـد كـ ِ َمكـي يف الكـِ ، )٥(ِِفْشٍّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٤٧ص(رشح التيسري ) ١(

 ).١/٢٥٩(نقال عن رشح الدرر اللوامع للمنتوري) ٢(

 ).٢٥٨-١/٢٥٧(املصدر السابق) ٣(

 ).٢/٥٠٧(املصدر السابق ) ٤(

 ).١/٧٥: (انظره) ٥(



 

 

 ٣٩١ 

ِاملهدوي يف رشح اهلدايةَو  . ، وغريمها)١(ِّ
َوعىل وجه ت ِهلمزة الثانية من املفتوحتني اسهيلْ ِ  :ٍ لورشَِّ

ُ اقترصاإلمام  َّابن جماهد يف السَ ُّأبـوعيل البغـدادي يف الروضـةُاإلمـام ، و)٢(بعةٍ ُّ ٍِّ)٣( ،
ِابن سوار يف املستنريُاإلمام و ْ ٍ ِاب القرطبي يف املفتاحَّعبد الوهُاإلمام ، و)٤(ِ  .همُ، وغري)٥(ُّ

 

ْوممن رصح باختيار ِه من األئمةَّ َّ:  
ُّ، والقيجاطي، واملنتوري)٧(ُّو اجلعربي، )٦(َاإلمام أبوشامة  .)٩( ُّ، والبقري)٨( ُّ

َّوذهب بعض أهل األداء إىل أن املقدم هو َّ ِ ِ ُ َ : 
ِوجه اإلبدال َّ حيث إن ؛ُ ِاإلمام الـداين أسـند يف تيـسريهُ َ َّ ِ ورش مـن طريـقَ روايـةَ َ ٍ 

َم بن خاقانَ أيب القاسم خلف بن إبراهيِ شيخه عنِرقْاألز  بن َ أمحدِ شيخهْعنَوًقراءة ،  َ
َحممد بن حمفوظ القايض ٍ ِّيوخه املرصيُا من شُالمهِوك-، )١٠(ًرواية  ٍ  .)١١(-نيِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٦-١/٤٥: (انظره) ١(

 ).١٣٤ص: (انظره) ٢(

 ).١/١٨٠: (انظره) ٣(

 ).١/٥٥٢: (انظره) ٤(

 ).١/٢٣٢: (ظرهان) ٥(

 ).١٢٩ص(إبراز املعاين: انظر) ٦(

 ). ٢/٥٧٩(كنز املعاين: انظر) ٧(

 ). ١/٢٥٩(رشح الدرر اللوامع: انظر)٨(

 ). ٢٩٣ص(القواعد املقررة والفوائد املحررة : انظر)٩(

 ).١١٢ص: (انظره) ١٠(

 ). ١١٨، ١٠٢ص(معجم شيوخ احلافظ أيب عمرو الداين : انظر) ١١(



 

 

 ٣٩٢ 

ِالتعريفَأسندها يف و ِ شـيخهنَ ، وعـ-ً أيـضا-ًقـراءة َ خاقـانِنْبـا ِ عن شيخهَّ يب َ أَ
ِاحلسن بن غلبون نزيل َ  .)١(َ مرص َ

ُومذهب هؤالء اإلبدال؛ بدلي ِل الداين يف االقتصادْوَ قِلُ ِّ : 
ُفروي عنه البدل( ُ َ للهمزة، وَ َاملرصينيُ رواية أكثر َيِهِ  .)٢ ()ُ عنهِّ

ِكام أن ظاهر احلرز يفهم تقديمه ُ َِ ْ َُّ ُ، حيث قال اإلمام)٣(ِ َ  :ُّ الشاطبيُ
ْ    وقل ألفا عن أهل مرص تبدلت        َّ َ ْ ِ ِْ َ َْ ًَ ْلورش ويف بغداد يرو ُْ ُْ َ َ َ ََ ْ ِ َى مسهالٍ َّ ُ)٤(. 

ُو الذي جرى عليه العمل َ َ:  
ِتقديم وجه ِ اإلبدال يف الثانيةُ َ من املفتوحتني لورش من طريق األزرقَّ ٍ ْ َ)٥(. 

َلقنبل ع ]٤٤: فصلت[  )°( :عِوضَ يف مِانيةَّ الثِ اهلمزةُ تسهيل-٢   .ثريَكن ابن ٍ
ُهذا االختيار أورده  ُيف جامعه، حيث قالُّ الداين ُاإلمامُ ُ : 

مجة( ِوقد اختلف قول ابن جماهد يف الرتَّ ٍ ُ ُ َ َ َن ابن كثري يف ذلك، فقال لناَ عْ َ ِ َ ُ حممـدَ ن ِ بـَّ
 ِ يف كتـابَ، وقـال لنـاٌممـدودة ]٤٤: فـصلت[)°(: َّ يف كتاب السبعة-ُ عنه–َأمحد 
َاملكيني ٍّمقصورة بغري مد  )°(: ٌ قنبليل، ويف اجلامع قال ِّ ٌ ُ َ. 

ْومل يرد بقوله ِأنه عىل لفظ) ٍّمدبغري:(ُِ ه-ْ اخلـربَّ َ؛ بـل أراد-ُ فـيام أظنـُّ  َالَّلك أنـه َذِ بـْ
ْيفصل بألف؛ إذ ٍْ ُ ِ ُ بالفصل حيصلَ ْ ُ املد املشبعَ  .-ُ أعلمواهللاُ- ُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٦ص (التعريف: انظر) ١(

 ). ١/٢٥٩(رشح الدرر للمنتوري) ٢(

 ).٢٩٣ص(القواعد املقررة والفوائد املحررة :  انظر) ٣(

 ). ١٨٤:بيت رقم(متن الشاطبية ) ٤(

 ).٥٨ص(، النجوم الطوالع )٢١٦ص(بن يالوشةا، رسالة )٢/٢٢٢(رشح الدرر للمجايص:  انظر) ٥(



 

 

 ٣٩٣ 

َعىل أن أبا بكر أمحد بن عبد الرمحن بن الفضل، وأبا طاهر بن أيب هاشم قـد رويـا  َ ْ ٍَ َ ٍَّ ٍْ َ
ِذلك عنه عن قنبل بالقرص عىل لفظ اخلرب ْ ٍ ِوما رواه يف كتـاب، ُ ُ الـسبعة هـو الـصحيح، ُ َّ َّ

ٌّوبذلك قرأت من مجيع الطرق  َ، وقـال اخلزاعـي، وأبوربيعـة ُ، و به آخـذ-ُعنه- ُ ْعـن ُّ
ِّأصحاهبام، وابن خملد عن البزي ٍمستفهمة هبمزة واحدة، وكذا قال اجلامعة عن قنبـل، : ٍ ُ ٌٍ ٍ

 .)١( )ِّوعن البزي
َ حممد بن أمحد عنه لنافقال: (منِّومراده الداين  َ حممد بن أمحدُشيخه: ْأي ) َّ ِ الكاتبَّ َ 
ُّأبا مسلم البغدادي ٍ ِك الداين من أصـحابِرْ، ومل يدُ ُد سـواه، وكـان يعـرف  ابـن جماهـُّ ُ ٍ
 :ِّ يف األرجوزة املنبهةَ، وفيه أنشد)٢(-َّ كام تقدم-ٍبكاتب ابن جماهد

ِّوابن عيل كان ذا إسناد              عليه يف الرواية اعتامدي ِْ َِ َ َ ٍّ ُ)٣(. 
َّوكام يلحظ أن َعربعن مدلول التسهيل بني بني بـــ ه ُ َْ ْ َ ََّ َ َّ ِ، وهـذا املـصطلح)ِّاملـد(ْ َ ْ  مـن َ

ِإطالقات اإلمام ابن جماهـد يف الـسبعة ٍ َِّ َُ ِ ُعمله اإلمـامقـد اسـت، و)٤( ْ ُ، واإلمـام )٥(ٌّ مكـي ُ
 .ُ، وغريمها)٦(ُّاهلذيل

 
 

َّقد اتضح من قول الداين أن و ِّ ِ َ  :  اختياره يفُهمستندَّ
 

ِىل كل شيوخهَ عِه بهُقراءتهو ٍ الطرق عن قنبلُ، وإمجاعِّ ِ عليه، وموافقة التـسهيل لروايـةُّ َِّ ُ 
 . ِّيِّالبز

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٠٣ص(السبعة : ، وانظر)٤/١٥٦٤) (١(

 ).٨٥ ص(لبحثا: انظر ) ٢(

 ).٢٥: بيت رقم)٣(

 ).٣٥٨، ٢١٩ص:(انظره) ٤(

 ).٣٢٦ص(التبرصة: انظر) ٥(

 ).٣٩٥ص (الكامل: انظر) ٦(



 

 

 ٣٩٤ 

ٍ، ومفردة ابن كثري)١ (َّيف التيسريَبه جزم و ِ) ٢(. 
ٍوأما وجه اإلخبار لقنبل يف َ ْ ُ َّ)°(:   

َفقد صح من طريق  ُ، ويف ذلك يقول اإلمامالنَّرشَّ ُ  :ِّ اجلزريُابن َ
ِ فرواه عنه باخلرب:ٌا قنبلَّأم ( ِ ابن جماهد من طريق صالحُ َ َُ ٍ بن حممد،ٍ ُ وكذا رواه عـن َّ

ُابن جماهد طلحة ٍ ُ بن حممد الشاهدُ َّ ُّ، والشذائي، واملطوعي، والشنبوذيٍ َّ َُّّ ٍ أيب بالل، ُ، وابنُّ َ
َوبكار من طريق النهرواين، و ِّ َ ٍ ابن شوذب عن قنبلُ روايةَيِهٌ َ ٍ ْ َ( )٣(. 

ْالطرق يف النَّرش عن قنبل جاءتوأكثر  ٍ ُ ِ األولِ بالوجهُّ ِو املصدر يف األداءُ، وهَّ َّ)٤(. 
 :ٍري إدخال يف موضعيَ من غِانيةَّ الثِ اهلمزةُ تسهيل-٣

 .َالبن ذكوان ]١٤: القلم[)Ã Â ( َ، و]٤٤: فصلت[ )°(
ٍأشار اإلمام الداين يف مفردة ابن عامر ِ ُّ ِاالختيار بقوله  هذا إىلُ ِ : 

ٍهبمزة واحدة  ]١٤: آيـة[)Å Ä  Ã Â( :يف ن والقلمَ ، و]٤٤: فصلت[  )°(( ٍ
َّبعدها مدة مطو ٌ ِلة عىل االستفهامَّ ُوهو األقيسِّطوهلا، ُأن ال ي: ُ، وحيتملٌ  .)٥( )ِ يف مذهبهُ

ُّواستند الداين  : عىلهِ يف اختيارَ
ِ النص الواردِ موافقة-١ َ يف كتاب األخفش عن ابن ذكوانِّ َ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٤٧ص:(انظره) ١(

 ).٣٤ص: (انظره) ٢(

 ).١٠٩(حترير النرش : ، وانظر)١/٢٥٨(النرش) ٣(

 ).٢٩٣ص(اختالف وجوه طرق النرش مع بيان املقدم أداء: انظر) ٤(

 ).٩٨ص) (٥(



 

 

 ٣٩٥ 

ُ عىل غريمها يف احلكِ قياسهام-٢  .ِمَ
ِّيف التيسري ما جييل جاء  و ُمعنامهاَّ ُ ويوضح فحوامها،،َ َ  :  قالُ حيثِّ
َعىل أن بعض( ْ األداء منِ أهلَّ ْحابنا يأخذ البْ أصِ ، ويف -ناُه –ِّ املد ِباعْ بإشَ ذكوانِنُ

ْولـيس ذلـك ، ٍ هـشامِعىل مـذهبًقياسا ؛]١٤: آية[)Å Ä  Ã Â(: قولهيف ن والقلم 
ِبمستقيم من طريق النظر َّ َ ْ، وذلـك أن ابـِ من جهة القياسَ، وال صحيٍحٍ َّ  ملـا مل َن ذكـوانَ

ِيفصل هبذه األلف ْ ِ بني اهلمزتنيَ ُ يف حال حتقيقهام مع ثقل اجتامعهام؛ علم أن فصلهْ ََّ َِ ُ ِ ِ  هبـا ِ
ِ يف حال تسهيله إحدامها مع خفة ذلك غري صحيح يف مذهبهبينهام ٍِ َ َُ َ َّ عـىل أن األخفـش ؛َّ

 :  عنهِقد قال يف كتابه
ِ فـصال بيـنهام يف املوضـعنيْ، ومل يذكرِانيةَّ وتسهيل الثِبتحقيق األوىل َ؛ فاتـضحً  مـا َّ

َّقلناه، وهذا من األشياء اللطيفة  َال يميزها، وال ي-التي-ُ َّها؛ إال املطَقِقائَ حُعرفِّ  َونُلعـَّ
َاملختصون بالفَّ األئمة، ملذاهب َ، والدراية الكاِ الفائقِمْهُّ  .)١( )َ دون غريهمِملةِّ

ِ ورأى الداين أن القول باإلدخال ف َ َّ ُ الفهم اخلاطئ لرتمجة املصنِّفني يف  عنَأَشَنيهام؛ ُّ ُ
 :َفقالُكتبهم، 

ْوقد كان بعض أص( ُ َ َحابنا يأخذ يف مذهبهامْ ُ ِ بالفصلِ ًكمذهب أيب عمرو أداء - ْ ٍْ َ َ ؛ -َ
َألن عامة املصنِّفني من ابن جماهد، والنَّقاش، وابن شنبوذ، وابن عبد الرزاق، وأمحد بن  َّ ٍَّ ٍَ ُ ُ َ َّ

ِّيعقوب التائب، وأيب طاهر بن أيب هاشـم، وأيب بكـر الـشذائي َّ ٍ ٍ ََ َ َ َّ ُ بـن أشـتة، ِ، وأيب بكـرَ
ٍقد ترمجوا عنهم برتمجةوغريهم،  ُ َ واحدة، وهي قوهلمَّ ِّهبمزة واحدة وبمدة، ومل يميـزوا : ٍ ٍ ٍ ٍَّ

َبني مذهبهام ومذهبه، وذلك منهم عىل طريق التقريب ملذاهبهم يف ذلـك؛ ال عـىل جهـة  َّ َ َ ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٤٨-٤٤٧ص () ١(



 

 

 ٣٩٦ 

ِالتحصيل والتحقيق هلا فيه َ؛ أال ترى أهنم قد أَّ َّ َ مجة ابنُرجْدَ َوا معهم يف الرتَّ ُ كثـري، وهـو ِ ٍ
ٍممن ال يفصل بإمجاع ْ َ(  )١(. 

ِمن األئمةَوممن أخذ    :ٍ بينهام بألفِصلَ بالفَ البن ذكوانَّ
َ سفيانُ، وابن)٢(ُّمكي  َ أبوالطيب بن غلبونِ، وعليه)٣(ُ  .ُ وأصحابه)٤(َّ

 :َّ وحجتهم يف ذلك
ِ أشار إليها اإلمام مكي يف التبرصة َّ ٌّ   :َ، فقال)°(ِعند قوله يف ترمجة ، ُ

ْلكن ابن ذكوان مل جيئ له( َ ِ أصل يقاس عليهَّ ُ َُ ُ، فيجب أن حيٌ َ أمره عـىل مـا فعـل َملُ َ ِ

ٌهشام يف َ ، ونحومهـا، فيكـون مثـل ]٦:البقرة[)&(َ ، و]١٩:األنعام[ )7(: ِ ُ
َأيب عمرو، وقالون ٍ َومحله عىل مذهب ، َ ِ عن رجل بعينهُاوي معهَّالرُْ َ أوىل من محلـه عـ؛ٍ ىل ِْ

 . )٥()ِغريه
ُوقد نص اإلمام ابن اجلزري يف ِ قراءتـه لـه بـىلَ عِهْرشَ نَّ ُ َ، وقـوى مـذهبِهنيْالوجِ َّ 

 : َّوحجته، فقال ِّالداين
ُوليس نص من يقول( ُ هبمزه ومده؛ يُّ ِّ ِي الفصل أو يدل عليهِطْعِ ُّ َ، ومـن نظـر كـالمَ َ َ َ 
ِّمتقدمهم ومتأخرهم- ِةَّاألئم ُم أهنم ال يِلُ؛ ع-ِّ َ؛ إال بـَذلكِ بـَريـدونَّ ، َِّال لـيس إَْنيَ بـَْنيَّ
ِ وأصح يف القياس،ِّ إىل النصُ أقربِّ الداينُفقول ُّ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف) ١٥٦٤-٤/١٥٦٣(اجلامع) ١(

 ).٣٢٧ص (التبرصة: انظر) ٢(

 ).٤٩٤ص(اهلادي: انظر) ٣(

 ).٢/٨٤٩(اإلرشاد البن غلبون: انظر) ٤(

 ).٣٢٧ص) (٥(



 

 

 ٣٩٧ 

َ نص عىل تْوقد َّ الفصل البن ذكوان غري من ذكـرت ممـِكْرَّ ُ  ِدالئلِ بـُرفْعـَو أُ هـْنَ
ِّ سـوار، وأيب العـز، وأيب عـيل املـالكيِنْا، وابَيطِ شِنْ كاب-ِالنُّصوص ٍّ ِّ ٍ َّ الفحـام، ِ، وابـنِ
 .همِ، وغريِّقيلِّوالص

ٍّأت له بكل وقد قر َ، واألمر يف ذلكِهنيْن الوجِ مُ  .)١( )ٌ قريبُ
ِ حتقيق اهلمزة-٤ ِ الثانيةُ ٍ مع اإلدخال هلشام عن ابن عامرِورةُ املكسَّ َ ٍْ َ. 

ُّأبان اإلمام الداين يف  ُ ِاجلامع مذهب هلشام يف اهلمزتني املتختلفتني بالفتح والكرسَ ِ ِِ ِ ٍ َ ،
 : فقال

ٍتلف عن هشام عن ابْواخ( َ ِ َ ِ ٍن عامرُ  : -ِذا البابَ يف ه-َ
َفروى عنه احللواين، وابن عباد بت ٍ َّ ُّ َ، وألـف فِحقيق اهلمزتنيَ َلة بيـنهام مـن غـري ِاصـٍ ٍ

ُاستثناء، كذا قرأت عىل أيب الفتح يف روايتهام َ ٍ ْ. 
َ وقرأت عىل أ ٍ يف رواية احللواين عن هشامِ عن قراءتهَلبونَن بن غَيب احلسُ ِبتحقيق : ِّ

ِ من غري فاصل بينهام يف مجيع القرآن-ًمعا –اهلمزتني  ٍ ِ إال يف سبعة؛َ َ، فإنه فصل َ مواضعَّ َ َ َّ
. / (َ، و]٨١:آيـة[ ) qµ( َّأوهلـا يف األعـراف: ِبني اهلمزتني فيهـا بـاأللف

ــة[)0 ـــــريم َ، و]١١٣:آيـــ ـــــة[ )1 2 3 (يف م ـــــشيف َ، و]٦٦:آي . /  (عراءُّال
ــة[)0 ــص  ]٤١:آي ــة[)" # $  (افاتَّ، ويف وال ) S R(َ، و]٥٢:آي

َّإال أنـ ؛]٩: آية [) r q (ِّيف فصلت َ، و]٨٦:آية[ ِه لـني اهلمـزة الثانيـة يف هـذا َّ َّ َّ
ِ يدل عىل صحة-ُّكله-ذا َوه، ِابعَّ السِعِاملوض َّ ِ ما رواه الرواة عن هشام من االختالف يف ُّ ِ ٍِ َ ُّ ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف يسري)١/٢٨٦) (١(



 

 

 ٣٩٨ 

ِالتحقيق ِ، والتسهيلَّ  .)١( ) ِ، والفصل، وغريهَّ
ِويتجىل للمتأمل ِّ ِّاالتفاق بني شيخي الـداين: َّ السبعةِ يف املواضعَّ ْ َ ُ ِا احلـسن َبـَ أَّ؛ ألن ِّ َ

ِخصها باملد، وأبا الفتح عمم؛ فاندرجت يف احلكم َّ ِّ َّ. 
ِالداين األخذ لشهام بوجه اإلدخال يف باب اهلمزتني املتختلفتني بـالفتِح َاختار وقد  ِ ِ ٍ َ ُّ
َودافعه يف ذ، ِوالكرس  :َِكلُ

ْعليه عامة أهل األداَاألخذ بام  َّ ُء عن احللواين عن هشام، وموافقةِ ٍ ِّ ُّنص احللواين   ماِ َّ
ِعليه يف كتابه ِتصديرما أسنده عن أكثر شيوخه، وهذا، وِ ُ ِ ُ ٌ يف مضمنُ  : يف قوله َّ

ُوعىل ذلك عامة أهل األداء عن احللواين عنه( ِّ َِّ َّ، وكذا حدثنا حممد بن أمحد، حـدثنا َ َ ََّّ
َابن جماهد، حدثني أمحد بن حممد بن بكر عن هشام، وكذلك روى أبـوبك َ ََّ ٍ َ ِ ٍ ُ َّ ُّر الـداجوين ٍ َّ ٍ

ُعن أصحابه أداء عنه ً ِكلـه–ِ يف الباب -ً أيضا–هم َ، وحكى عنِْ َّ تـسهيل الثانيـة كـأيب -ِّ َ
ِعمرو، وكان خيري بني الوجهني ٍْ  :  يف كتابه-ُعنه-ُّقال احللواين ، ِّ

ْمـا كـان مـن االسـتفهام مثـل" َ :)f(] َو ،]٦٠:النمــل)\ [  Z ( 
ٍهبمـزة مطولـة،   ]٢٠: آل عمـران[s ( t(، و]١٧: الفرقان [)a(َ، و]٩٠: يوسف[ ٍَّ

َفهذا يدل عىل أنه يسهل اهلمزة  )  ¢(:ًوإذا مل يكن استفهاما مهز مهزتني، مثل: قال َِّّ ُ ُّ
ٍكمذهب أيب عمرو-َّالثانية  ُفوافق ما رواه؛ -َ ٍ ابن عباد عنهَ َّ()٢(. 
َوعىل هذا الوجه اقترص  ِّمفردة الشامي، و)٣(يسريَّ يف التِ  .)٥(ِبهذيَّ، والت)٤ (ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٥١٦ -٢/٥١٥) (١.( 

 .بترصف) ٥١٦ -٢/٥١٥(اجلامع ) ٢(

 ).١٥٠-١٤٩ص: (انظره) ٣(

 ).١١٩-١١٨ص: (انظره) ٤(

 ).١٠٩ -١٠٧ص: (انظره)٥(



 

 

 ٣٩٩ 

ُووجه اإلدخال هو ِ َ املشهور عن احللواين عند مجهور العراقيني كِ ِّ ِّ ْن سوار، وابـْابُ ٍ  ِنِ
َفارس، وأيب عيل البغدادي، وابن شيطا، وغريهم َِ ِّ ٍّ ٍ)١(. 

ِوالوجهان يف الشاطبية َّ ِ فيكون عدم اإلدخال من زوائد القصيد عىل ،ع كام يف اجلامِ َ ُِ ِ ُ
ْ وعبارة احلرِاألصل، ْوحية بتقديم وجه اإلدُ مِزُ ِ ُّ اإلمام الشاطبي قالُ،  حيثِخالٌ ُ: 

ٌومدك قبل الفتح والكرس حجة            َّ ُ ْْ َ ْ َُّ َوقبلَِهبا لذ َ َ الكرس خلف له والْ َ ٌ َُ) ٢(. 
ُ العالمةقال  : ُّ اجلعربيَّ

ِ الفصل له حجة قوية؛ فتمسك به، وللخالف نرصة لعمومه:َّ الرمزومعنى(  ِ ٌِ ُ ْ َّ ٌ ٌَّ ُ ُ()٣(. 
ِوعىل تقديم وجه اإلدخال َ ٌ نص مجعٍ هلشامْ ، )٤(ِّيســَّ، كالصفاقِل األداءْ من أهٌ كبريَّ

 .همِ، وغري)٦(ِّ التونيسَ يالوشةِ، وابن)٥(ِ عمدة اخلالنِوصاحب
َّ أشار العالِوإىل تقديمه  : ِ بقولهِنجرة املمة ابنَ
ْأئنكم ُ ُـابهَبَ وَ َبه ابتدا هشام ال          ُـال       َخْدِ اإلَ ٌ ِ َ َ ْ  .)٧(ُ حمالِ

3(:ٍعُ اإلخبار يف موض-٥  .َالبن ذكوان]٦٦:مريم[ )1 2 
ُّنص اإلمام الداين ُ ِّ البن ذكوان، فقال يف مفردة الشاميِ عىل الوجهنيَّ ِ َ َ : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٢٨٨(النرش: انظر) ١(

 ).١٩٦:بيت رقم) (٢(

 ).٢/٥٩٧(كنز املعاين) ٣(

 ).١١٥ص(غيث النفع: انظر) ٤(

 ).٢٠٥، ١٦٦ص(عمدة اخلالن: انظر) ٥(

 ).٢٢٠، ٢١٩ص(رسالة ابن يالوشة: انظر) ٦(

 ).١١٥ص(غيث النفع: انظر) ٧(



 

 

 ٤٠٠ 

ِوكان حيقق اهلمزتني( ُ ِ إذا التقتا، متفقتني كانا أو خمتلفتني-ًمعا– ِّ َ َّ ٍ، يف كلمة واحـدة َ ٍ
َ يف موضع واحد يف مريم-ذاَه –ُ أصله َضَقَ، ونِ يف كلمتنيْوَأ ٍ   : تعاىلِقوله يف ٍ

ِفقرأه هبمزة واحدة مكسورة عىل لفظ اخلرب، هـذه قـراءيت  ]٦٦:آية [)1 2 3( ٍ ٍ ٍَ َ ُ ُ
َعىل أيب الف َتح، وأيب احلسَ  .)١()ِ هبمزتنيِّىل الفاريسَ عَِكلَ ذُ، وقرأت-ً مجيعا– ِنَ

 .)٣(ِيسريَّ، والت)٢(ِيف اجلامع  –اًأيض – لهَوأوردمها 
َّختيار وجه اإلخبار يف التهذيب،با ُّ الداينَّورصح ِ  : َقالف ْ

ِهبمزة واحدة مكسورة عىل اخلرب ]٦٦:آيـة[ )1 2 3 (:َ يف مريمَوقرأ( َ ٍ ٍ ين َ، وأقـرأٍ
ِالفاريس عن قراءته ُو الصحيحُه: َّواألول ِعنه هبمزتني،َّ عىل النقاش عن األخفش ُّ َّ()٤(. 

ُّ بعد النظر والتأمل-ُويظهر  ِّ مستند الداين يف اختيارهَّ أن-َّ ُ : 
ِهو األخذ بام  عليه جل الرواة عن األخفش ْ ِ ُِّ ُّ ِ، ووافق منصوص األخفشُ َ  .ِ يف كتابهَ

ِ وهذان املرجحان مضمنان  ِ َِّ  : ِ يف قولهِيف اجلامعِّ
ُقرأ ابن عامر يف رواية الشاميني عن األخفش، وابن املعىل، وابن موسى عن ابـن ( َّ َ ِّ ُِ َ ٍَ َ
ِهبمزة واحدة مكـسورة عـىل لفـظ اخلـرب ]٦٦:آية[ )1 2 3( :َذكوان َ ِ ٍ ٍ ُ، وكـذا ذكـره ٍْ َ

ِاألخفش يف كتابه ُ()٥(. 
َكام أن عبارة  ِالتيسري موحية بتقديمهَّ ٌ ُ ِ حيث بدأ به،،َّ َ  : ُّ ونصهُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٨ص) (١(

 ).٣/١٣٤٤: (انظره) ٢(

 ).٣٥٩ص: (انظره) ٣(

 ).١٠٦ص ) (٤(

)٣/١٣٤٤) (٥.( 



 

 

 ٤٠١ 

َهبمزة واحدة مكسورة عىل اخل( ٍ ٍ ِ، وقال النقاش عن األخفش ِربٍُ ُ  .)١()هبمزتني: ُعنهَّ
َّالوجهان يف الشاطبيو َالبن ذكوان من طِ النَّرشِ، ويأتيان يف)٢(ِةِ  .)٣( ِريقيهَ

ِوقد ذهب مجع من أهل األداء إىل تقديم ٌ ً وجه اإلخبار البن ذكوان؛ تبعـاَ َ ، ِّ للـداينِ
 : يف منظومتهِمة ابن املنجرةَّ العالُمن ذلك قولف

ُلذكوان أخي يقدم اخلرب                 يف  ُ َّ َ َُ ِ ِقولهَ ِ  .)٤(ُ اشتهر)1 2 3(َ
ِوأكثر املسالك األدائية عىل تقديم َّ ِ َ َّ وجه االستفهام؛ ألنه طريق الداين يف التيـسري، ُ َِّّ َ ْ

ٍووفاقا لرواية هشام باالستفهام ِ ً)٥(. 
َ ومسلك تقديم وجه االستفهام البن ذكوان ُّأشهر، وحجته أظهر، و أكثر الطرق  :ُ ُ َُّ

 . )٦(ْجاءت به
 .)¢(: منِانيةَّاهلمزة الث ُ تسهيل-٦

ِاختلف أهل األداء يف كيفية التسهيل يف هذه الكلمة َِ َّ َّ َ : 
ُفذهب اجلمهور ِ إىل أنه تسهيل اهلمزة الثانية بني الكرسة والياء:َ ْ ِ َّ ُ َّ. 
َوذهب آخرون ِ ياء خالصة، وهو مذهب النَّحاةُدالَّ إىل أنه اإلب:َ ُ ُ ً َّ، ولـيس املـراد أن ً ُ َ

ِكل القراء َّ ُ سهلوا، وكل النَّحاة أبدلَّ َّ َ، ولكـل وجـه فـيام ذهـب همُوا؛ بل األكثـرون مـنَّْ ٌ ٍّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٥٩ص) (١(

 ).٨٦٥:بيت رقم: (انظره) ٢(

 ).١/٢٨٩: (انظره) ٣(

 ).٢٧ص(منظومة اختالف القراء السبعة) ٤(

 ).٤٦ص(، الرسالة الغراء)٢٢٢ص(، رسالة ابن يالوشة)٣٠٥ص(عمدة اخلالن: انظر) ٥(

 ).٣٠٢ص(قدم أداءاختالف وجوه طرق النرش مع بيان امل: انظر) ٦(



 

 

 ٤٠٢ 

 .)١(ِإليه
ُ يف غري موضع، فمنه ِىل املذهبنيِ إُّ الداينُ اإلمامَ أشارْ  وقد   : ِلخيصَّ يف التِقولهٍ

َإن النَّحويني يبدلوهنا ياء حمضة، وهو القياس، وإن القراء جيعلوهنا ب( ُ َُّ ًَّ  .)٢( )َْنيَب َْنيً
َواختارالداين وجه التسهيل ب ََّ ِ، وأوضح علة اختيارهَْنيَ بْنيُّ ِ  :ِ بقوله يف إجياز البيان َّ

ِقول القراء، وأهل األداء، ومصنفي احلـروف  -َّ يعني التسهيل بني بني-َّواألول ( ِ ِِّ ْ َّ ُ
ِّكابن جماهد، وأيب طاهر، وابن أشته، والشذائي َّ ُ ٍَ  .)٣( )همِ، وغريٍ

َّه جزم يف التوب  : َفقال، ِيسريَ
ِّوالباقون هبمزة وياء خمتلسة الكرسة من غري مد( ِ ٍ ٍٍ َ( )٤(. 

ُّ أبوشامة املقديسُ،  قال اإلمامَْنيَ بَْنيَها بُتسهيل: ْأي َ: 
َ صاحب التيسري إبداهلْيذكرومل ( َّ َا ياء، وال ذكر مسألةُ َ ِ يف هـذا البـاب، )¢( ً َ

َوإنام ذكرها يف سورة براءة َُّ( )٥(. 
ِ اإلمام الشاطبي التسهيل كأصله، فقالَ، واختار-َكذلك-ِوالوجهان يف احلرز َّ ُّ ُ : 

ْوآئمة باخللف قد مد وحده            وسهل  ِّْ َ ُ ْ ََ ََ َّ ْ َ َ وصفا ويف النَّحو أبدالسامًِ ِ ْ ْ َُ ً)٦(. 
ِ السخاوي يف رشحهُ اإلمامقال ُّ َّ : 

ْوالتسهيل أن جتعل الثانية بني خم( َ َّ ُ ُ الياء واهلمزة، وهو الـذي جـاء بـه األثـر يف ِرجَّ َِ ُِ ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٦٠١(، كنز املعاين)٢٥٦-١/٢٥٥(، الآللئ الفريدة)١٣٨-١٣٧ص(إبراز املعاين: انظر) ١(

 ).١/٢٧٨(نقال عن رشح الدرر للمنتوري) ٢(

 ).٢٧٩-١/٢٧٨(املصدر السابق) ٣(

 ).٣٠٢ص) (٤(

 ).١٣٨ص(إبراز املعاين) ٥(

 ).١٩٩:بيت رقم) (٦(



 

 

 ٤٠٣ 

ُمذهب من مل حيقق، وأطبق عليه أهل الضبط واإلتقان ممن يرجع إليه، وي ُ ُِ ِ ِْ َّ ُ َ ِّ َ َّعوِ -ِل عليـه َّ
ُ، وهـو الـذي دونـوه-ٍ وابن أيب هاشم، وغريمهـاٍكابن جماهد،  يف َ يف كتـبهم، واشـتهرَّ
ِاألمصار َ(  )١(. 

  :ِدالْ اإلبِ بوجهَوممن أخذ
ُّاإلمام احلرصي القريواين  ُّوالعالمة القيجاطي، وتلميذه املنتوري، )٢(ُّ ُ ُّ ُالعالمة ، و)٣(ُ

 .)٤( ُّاملتويلَّحممد 
ْرى عليه عمل أهَوالذي ج ُ  : ِل األداءِ

َاألخذ بوجه التسهيل ب َّ ِن طريق احلِم)¢(يف َْنيَ بَْنيُ  .هِلْ، وأصِزْرَ
ُّالعالمة الصفاقيسقال  َّ : 

ُوأما إبداهل( ًا ياء حمضةَّ َ فهو و-ً ًصحيحا متواترا ن كانِإُ َال يقرأ بـه مـن طَ ف؛-ً  ِريـقُ
َالشاطبي؛ ألنه نسبه إىل النَّحويني َ َ َِّ ِ، ومل أقرأ به-مهمَمعظ يعني- َّ ِ من طريقه عىل شيخْ نا ِ

 .)٥( )-رمحه اهللا-
ِّوقال به من املتأخرين ُ، والضباع)٦(ُّ اخلليجي:َ َ، وعبد الفتاح القايض)٧(َّ  .همُوغري، )٨(ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٠١(فتح الوصيد) ١(

 ).٣٠٤ص(منح الفريدة احلمصية يف رشح القصيدة احلرصية : ، انظر)١٠٦ص(القصيدة احلرصية: انظر)٢(

 ) .٢٨١-١/٢٨٠(نقال عن رشح الدرر  اللوامع: انظر)٣(

 ).٤١ص(فتح املعطي وغنية املقري رشح مقدمة ورش املرصي :انظر) ٤(

 ).١٢٦ص(غيث النفع) ٥(

 .)١٢١ص(حل املشكالت وتوضيح التحريرات : انظر) ٦(

 ).٥٦ص(إرشاد املريد: انظر) ٧(

 ).١٣٤ص(البدور الزاهرة : انظر) ٨(



 

 

 ٤٠٤ 

ِّوأشار إليه  مجع من حمرري ٌَ ِّالمة اجلمزوريَ، كقول العِزْ احلرِ ِ: 
َوسهل سام وصفا ويف النَّحو أبدال ْْ ْ َ ِّ َُ ً َ َ        وليس سَ َ ْ َام يف احلرز بالياء مبدالََ ِ ِْ َُ ِْ)١(. 

ًووجه اإلبدال ياء مكسورة  ً َقد صح من طريق ِ ُ اإلمـام ابـن  يقول َ، ويف ذلكَّالنرشَّ
 :ِّاجلزري
ِ آخرون منهم إَوذهب ( َ أهنا جتعل ياء خالصة، نص عـَىلَ َّ ً ً  أبوعبـداهللا بـن َكِلـَىل ذَّ

ِرشيح يف كافيه ٍ َ، وسـائر الواسـطينيِشادهِّيس يف إرـِّ، وأبوالعز القالنُ ِّ ِ مـن ُ، وبـه قـرأتَ
ِقال أبوحممد بن مؤمن يف كنزهَطريقهم،  ٍِ َّ : 

ًإن مجاعة من املحققني جيعلوهنا ياء خالصة" ِّ ِ، وأشار إليه"ًً ُّد مكي، والداين َّ أبوحممَ ٌّ ٍ
ُ، والشاطبي، وغريِالءَ، واحلافظ أبوالعِامع البيانَيف ج  .ِ النُّحاةُه مذهبَّأن: همُّ

ُوالصحيح ثبوت ُ ِ كل الوجوه الثالثةَّ َّ َالتحقيق، وب: أعني-ِّ َ ِ، واليـاء املحـضة َْنيَ بـَْنيَّ ِ
َعن الع ُ، وصحته يف الرواية، كام ذكرناهِربَ ِ، ولكل ِ وجه يف العربية-َّن تقدمَّ عمِّ َّ ٌ ٌ سـائغ ٍّ
 .)٢( )ُقبوله
ِاملقدم يف األداءو َّ: 

ِ وجه التسهيل ِ، وجريـاعىل قواعـد القـراء يف اهلمـزتني، ِورُ مـذهب اجلمهـُهَّ؛ ألنَّ َّ ً
 . )٣(ً روايةُوهواألكثر

ِإبدال اهلمزة األوىل واوا، وتسهيل الثانية يف-٧ َِّ ُ ً َ ُ : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢١٣ -٢١١ص(خمترص بلوغ األمنية: ، وانظر)١١١ص(الفتح الرمحاين رشح كنز املعاين) ١(

 ).٢٩٥-١/٢٩٤(النرش) ٢(

 ).٣٠٠ص(، اختالف طرق النرش مع بيان املقدم أداء)٢٠٥ص(عمدة اخلالن: انظر) ٣(



 

 

 ٤٠٥ 

)(] و ،]١٢٣:األعراف َ)D  B(  ]ٍلقنبل ]١٦-١٥:ُامللك. 

ِاختلفت الطرق عن قنبل يف حكم اهلمزة الثانية هذين املوضعني ِ ٍٍ ِ ُ ُّ: 
ُفروى بعضهم عنه   ٍ كابن شنبوذ -ُ َّوىل واوا، وحتقيق الثُ إبدال اهلمزة األ:-ِ  .ِانيةًِ
 .ِانيةَّلث اِتسهيلًوىل واوا، وُة األِإبدال اهلمز :-ْ كابن جماهد-َوروى آخرون  

ِوأبان اإلمام الداين هذا اخلالف موسعا يف اجلامع، ومما جاء فيه َِ َّ ُِ ً ُّ: 
 

َواختلف عن ابن كثري ( ُْ َ ِ : 
ُفروى قنبل عنه  ُّبزيادة واو بني النون واهلمزة )(: -َ هاهنا–َ ٍ ِ ِ ،

َوكذلك روى احللواين عن القواس، والبزي ع ِّ َِّ ُّ َن أيب اإلخريط عـن أصـحابه عـن ابـن َ َِ ْ َ
ُّكثري، قال البزي َ : 

ُونحن ال نقرأ هذا، حكى  ُحممد بن عيل عن ابن جماهد عنه، : ُ ذلك عن قنبل- لنا–ُ ْ ُُ َ ٍّ َّ
َوأحسبه غلط، : قال ابن جماهد ِ َ ُ ُوكذلك روى ابن شنبوذ، وأبو العباس البلخي عنهِ َ َّ َ ُ َُّ َْ َ ٍ َ ، ونا َ

َعبد العزيز بن ج ِنا أبو طاهر بن أيب هاشم، قال: َعفر قالُْ َ َ ِ ُكان أبو بكـر ينكـر مـا رواه : َ ُ ِ ْ َ
َقنبل وْخيرب بألفه، كذلك قرأ عليه وَخيالفه، فأقرأين َُ ُ ِ َِ َ ٌ :)(  َبـواو بعـد ْ ٍَ

ِضمة نون ِ ِمفتوحة، وبعدها ألف بني النُّون، والواو واملـيم   )%(َّ ًَ ْ َِ َ ْ ٌ َ، ولفـظ َ َ ُ أبـو  يلَ
ُبكر هبا كذلك، وكذلك روى أبو عون الواسطي، وابن ثوبان  عن قنبل َ َ ََ َْ ُّ َِ َ ََ َ ْ. 

ْ ذلك يف رواية قنبل من طريـق ابـن جماهـد، وابـن -لنا –َوكذلك : قال أبو عمرو ُْ َ ُ َِ ِِ َ
ْالصباح بواو مفتوحة بدال من مهزة االستفهام؛ النضامم ما قبلها، و َ َ َ ََّ ْ ِْ ِ ِ ِ ًٍ ٌبعدها مهزة مسهلة ٍ َّ ٌْ َ

َبني بني، وبعدها ألف ساكنة، فيحصل يف اللفظ بعد فتحة الواو مدة يف تقـدير ألفـني،  ْ ٌِ َِ ِ َّ َ ْ َّْ ُ ٌ ْ ْ
ُوكذلك قرأت  َ ِ ِ يف روايته من الطريقني املـذكورين-ً أيضا–َ ُ َّ ِ ِ :) B  D(  ْبإبـدال 

ْمهزة االستفهام واوا مفتوحة؛ النضامم الراء قبلهـا، ً َِ َّ ْ ِْ ْ وبعـدها مهـزة مـسهلة بـني بـني، ً ْ ٌ َّ ٌ ََ



 

 

 ٤٠٦ 

ٌفيحصل يف اللفظ بعد فتحة الواو مدة َّ ِ ِ ْ َّ ِ يف تقدير ألف واحدة ُ   .-َ ال غري-ْ
ِوروى أبو ربيعة عن قنبل، واحللواين عن القواس يف املد بزيادة الواو قبل األلف ِْ َ َِّّ َ ُّ ْ ُ َ َ َ- 

ٌكالذي يف األعراف سواء ْ َ وإىل هذه الروايـة رجـع-ِ ِّ َ ِ ابـن جماهـد، ِ ُ َّو هبـا أخـذ، وإياهـا ْ َ َ َ
 . )١()ُاختار

ِفيتضح من قول الداين السابق َّ ِّ َّ: 
َاختياره  وجه   .ِانيةَّ الثِتسهيلًوىل واوا، وُ اهلمزة األِإبدالُ

 :ىلَعِاستناده يف اختياره و
ًطرقا ورواية عن قنبل، واعتضد برواية ابن جماهد يف ذلك، وكثريا ما يِ األكثر ٍ َ ٍ ُ ً ِّعول ً
 .ُّالداين عليها

َّوبه قطع يف التيسري ِّمفردة املكي، و)٢(َ ِ، والتهذيب)٣(ُ َّ)٤( . 
ِعليه االقصار عليهو ِّ جلة كتب الفنِِ َّ)٥( . 

ِالعالمة ابن القايض يف كيفية ضبط هذا الوجه يف الرسمقال  ََّ ِ ِ َّ َّ : 
ِوضبطه عىل املعهود(  ْ ِبجعل نقطة البدل يف الـسطر: ُ َّ َ َ ِسهيل فـوق الـصورةَّ، والتـِ ُّ َ ،

ِواإلحلـاق بعـده، وإن تــشأ وضـعت واوا محــراء عاريـة مـن البــدل َ ًُ ًَ َ ْ ُ، أو جيعـل البــدل ِ ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١١١٢-٣/١١١١) (١(.  

 ).٤٩١، ٢٩٢ص:(انظره)٢(

 ).٥٧:(انظره)٣(

 ).٦١ص:(انظره)٤(

، الـوجيز )٣٣٣ص(، اهلـادي)٢/٣٤٤(، التـذكرة)٢/٦٥٤(، اإلرشـاد)٢١٩ص(الـسبعة: - مثال-انظر) ٥(
 .، وغريها)٦٨ص(



 

 

 ٤٠٧ 

 . )١()عليها
َّوأما رواية ابن شنبوذ باإلبدال مع التحقيق ِ ٍ ُ َّ : 

ْفهي يف املستنري ِ  . )٥(َ، والكامل)٤(ْ، واملبهج)٣(ْ، واملصباح)٢(َ
ِوالوجهان صحيحان مسندان ُِ َ  : َّ يف النرشْ

ُالتسهيل بني بني من طريق ابن جماهد، والتحقيق َّ ٍَّ َ ْ ْ ٍ من طريق ابن شنبوذُ ِ ِ َ)٦(. 
ِواملقدم يف األداء منهام ُ َّ : 

ً األكثر روايةَيِهَ؛ فِانيةَّ الثِتسهيل، وًوىل واواُة األِ اهلمزُدالْإب ُ، وعليها اجلمهور ُ ُ ْ َ)٧(. 

ِ التسهيل يف مهزة الوصل-٨ ُ َخلت عليها مهَ إذا دَّ ِزة االستفهامَ ْ. 
َ هي:ُمهزة الوصل ُ األلف الساكنةِ َّ َ التي يـؤتُ َى هبـُ ِا للتوصـل إِ ُّ ِ بالـساكن، ِ النُّطـقَىلَّ َّ

ِوتثبت يف البدء، وتسقط يف درج الكالم َ ْ َ ُ ِ ْ، وتدخل عىل األسُ َ ْامء، واألفُ  .)٨(ِعالِ
ِ مهزة االستفهامْوقد دخلت ْ عىل مهزة الوصُ ِ َّعة مواضع، ستة مت يف سبِلَ ٌ َ َفق عِ هـا ْليٌ

، ٥٩: يـونس[)y(َ، و]٩، ٥١:يـونس[ )K( َ، و]١٤٤: األنعـام[),  (:َيِه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢٧ص(اإليضاح)  ١(

 ).١/١٥٦: (انظره)  ٢(

 ).٢/٥٥٤: (انظره)  ٣(

 ).٣٥٣ص: (انظره)  ٤(

 ).٤١١ص(الكامل: انظر)  ٥(

 ).١/١٨٣(، اإلحتاف)١٠٠-٩٩ص(التقريب: ، وانظر)١/٢٨٧: (انظره)  ٦(

 ).٢٩٦ص(ِاختالف وجوه طرق النرش مع بيان املقدم أداء: انظر)٧(

 ).٢/٤٧٨(، هداية القاري )٢٢٧ص(، جهد املقل )١٤٢ص(الآللئ السنية : انظر) ٨(



 

 

 ٤٠٨ 

ُالسابعَ، و]٥٩:النمـل ِ خمتلف فيهَّ ِىل قـراءة اإلمـامنيَعـ ]٨١:يـونس[; ):(: وُ، وهٌ ْ يب َ أِ
َعمرو، وأ  .)١(َ جعفرِيبٍ

َأهل األداء عىل عَفأمجع  َ ِ ْ حذف مهِدمُ َ ِ الوصـلِزةِ ْا مـع مهـزة االسـِباهتـْ، وإثْ ِ ؛ ِتفهامْ
ْللتفريق بني االس ِ َ، وأمجعوا عىل عِ واخلربِتفهامَّ ٍ لكوهنا مهزة وصل، ؛هاِ حتقيقِدمُ ُومهزة -ِ

ًالوصل ال تثبت إال ابتداء َّ َّوأمجعوا عىل تسهيلها، ولكنَّهم اختلفوا يف كيفية ذل، -ُ  .كُْ
ِحكم املواضع الستة بقوله يف اجلامع ُّوقد أوضح اإلمام الداين ِ َّ ِ َ : 

ِواختلف علامؤنا يف كيفية تلي( َّ ُ  : ينهاَ
ًتبـدل ألفـا خالـصة، وجعلـوا ذلـك الزمـا: همُفقال بعض َ ُ ًُ ُ هلـا، هـذا قـول أكثـرً ُ َ 

ٍالنحويني، وهو قياس ما رواه املرصيون أداء عن ورش عن نافع ٍ ً ُّ ُ ِّ. 
ِ جيعل بني اهلمزة واأللف؛ لثبوهتا يف حال الوصل:َرونوقال آخ ْ َ ِ ِ ِ، وتعـذر حـذفُ ها ُّ

َفيه، ف ِ كاهلمزة الالزمة لذلك، فوجب أن جيري التليني فَيِهِ ِ ُِ َّ َ َ ِيها جمراه يف سائر اهلمـزات َّ َ ُ
ِاملتحركات بالفتح ُ؛ إذا وليتهن مهزة االستفهام، ِّ  .ِّوالقوالن جيدانَّ

ٌومل حيققها أحد  ِمن أئمة القراءةِّ ٍ، وال فـصل بينهـا وبـني مهـزة االسـتفهام بـألف َّ َ َ
َلضعفها، وألن البدل ِ يلزمها يف أكثـرَّ ِ لـذلك إىل حتقْ فلـم حيـتج؛ِلْوَ القـُ ىل ِيقهـا، وال إَ

ٌالفصل سبيل ْ( )٢(. 
َ يف اإليضاح، واالقتصاد، والتمهيد، وإرشاد املتمسكني-ًأيضا- ِوذكر الوجهني َِّ ِ َّ َ ،

َّ البيان، والتلخيصوإجياز َّ، ورشح اخلاقانية)١(َّ، والتيسري)٣(َ َ)٢(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٢٩٣(، النرش)٤٠٠ص(، حتبري التيسري)٣١٠ص(التيسري: انظر) ١(

)٢/٥٢٤) (٢.( 

 ).٢/٤٢٣(نقال عن الفجر الساطع البن القايض) ٣(



 

 

 ٤٠٩ 

َّأما املوضع السابع املختلف فيه َُّ:  
ُّفقد ذكره الداين  : ِفقال يف اجلامع، uُ يف فرش سورة يونس ُ

ْ، واملد عىل االستفهامِباهلمز  ]٨١:يونس[  ;  ;)7  8  9  :(  :ٍقرأ أبوعمرو( ِّ( )٣(. 
 .)٦(َّ، والتهذيب)٥(ِّمفردة البرصي،و)٤(َّ يف التيسريَصنعوكذلك 

ِوفرس اإلمام أبوشامة هذا الصنيع بقوله َ َّ ُ َّ: 
َويف إبراز املعاين ْ : 

َهذه مسألة ليست يف كتاب التيسري يف هذا الباب( َّ ِ ْ ً وإنام ذكرها يف سورة يونس؛ تبعا ،ٌ َ ُ َّ
ٍلذكر نقل احلركة لنافع يف ِْ ِ )K( ًومل جيعل هذه املسألة أصال؛ فلم يذكر ُ َ ، وال -ُ ها هنا-ْ

ِيف سورة األنعام؛ ألهنا مما أمجع القراء عليه، ومل توضع كتب القراءات؛ إال لبيان احلـروف  ِ َِّ ْ َُ َّ َّ ُ
ْاملختلف فيها، ال املتفق عليها، ولكن جـرت عـادة أكثـر املـصنِّفني أن يـذكروا يف بعـض  َُ َّْ ََ ِ

َّاملواضع من املت َّفق عليه ما يشتد إلباسه باملختلف فيه؛ ليحصل التمييز بينهام ِ ََّ ُ ُِ ِ( )٧(. 
ِوقد رصح الداين باختيار ُّ َّ ِ وجه التسهيل، ْ َّ   :يف اإليضاِح فقالِ

ُوهذا هواألوجه( ِ هذه اهلمزةِ يف تسهيل-ندناِ ع– َ  : ِ، وقال يف إجياز البيان)ِ
ُوهو القياس( ِوالدليل عىل صحته، ُ َّ َ الـشاعر فـيام أنـشدنا حممـد بـن أمحـد، ُل قـوَّ َّ َّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣١٠ص:  (انظره) ١( =

 ).٢/٢٢٢:(انظره) ٢(

)٣/١١٨٦) (٣.( 

 ).٣١١ص: (انظره) ٤(

 ).١١١ص: (انظره) ٥(

 ).٧٤ص: (انظره) ٦(

 ).١٣٣ص(إبراز املعاين ) ٧(



 

 

 ٤١٠ 

 :ِّأنشدنا ابن األنباري:قال
ْ أن دار الرباب تباعدت  ُأاحلق َ َ ِ ُّ َ ٌ أم انبت حبل أن قلبك طائر  َ ْ َ ٌَ. 

 :-ًأيضا–وأنشدنا 
َا أبتغيـــــَ الذي أنَأاخلري ْأم الرش الذي هو يبتغيني  ِه ــــْ ِ َ ْ َ ُ ُ َّ َ. 

َوالوزن ال يقوم؛ إال بكوهنا بني بني : قال َْ ْ َُ َ َّ ِ، وقال يف اإليضاح نحوه، ثم ذكر فيـه )ُ َ َّ ُ
َعن قطرب بأنه حكي عن العر َ ٍب تسهيلها بني بني، وأنشد بيت مجيلَّ َ َ: 

ًفقلت هلا جودي فقالت جميبة   ُ ْ ُُ ُ هذا منك أم أنت هازل            أاجلد ْ ِ َ ََ َ َ ِ( )١(. 
ِّ اعتضاد الداين-َ مما سبق-َّواتضح  :ِياره يف اختُ

َبمرجح إجراء قياس هذه املواضع يف احلكم اهلمزة املتحركة فيام انفتح بعد الفتح،   َِ ِِّّ ُِ ِ َ ِ
ِوبمرجح قوة وجه التسهيل يف اللغة  ُِّ َّ َّ ِِّ   

 

ُّومل يذكرالداين ْ َّ يف املفردات وجه اإلبدال؛ فدل ْ ِ ْ َ ِذلك عـىل أنـه خمتـار هلـذا الوجـه،ِ ٌ َّ َ 
َّواملفردات يف زمن الت َ َّأليف بعد اجلامع والتيسريُ ِ. 

ِأما قوله يف التيسري َّ ُ َّ : 
ْومل حيققها أحد منهم، وال فصل بينَها، وبني التي قبلها بـألف؛ لـضع ( َْ ٍَ َِ ٌ َّفها، وألن ِّ

ِالبدل يف قول أكثر َ َ القراء، والنحويني يلزمهاَ ِّ َّ( )٢(. 
ْفال شك أن فيه تنصيصا عىل قوة وجه اإلبدال َِّ ً َّ َّ. 

 

َاإلمام املالقي يف بيان ذلكقال  ُّ ُ: 
ُوألن البدل يلزمها":قوله( َ ِ األلف مَبدل :يريد"َّ ِيف قـول أكثـر ": َّنهـا، وإنـام قـالِ ِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٢٤ -١/٣٢٣(نقال عن رشح الدرر للمنتوري) ١(

 ).٣١٠ص) (٢(



 

 

 ٤١١ 

ِّالقراء والنحويني ِ؛ ألن م"َّ ًنهم من ال يبدل منها األلف، ولكن جيعلها مسهلة بني بـنيَّ َّ ْ َ ُ- 
ُكام يفعل هبمزة القطع؛ إذا دخلت عليها مهزة ا َ ْ َ ِ ِ ُ، إال أنه ال يلزم منه اختيـاره -الستفهامُ ُ َّ َّ

ِله؛ مع إقراره بقوة غري ما ذهب إليه، وهذا من إنصافه وعدله ِ ِ َِ َ َّ() ١( 
َّوممن أخذ بوجه التسهيل فيهن َّْ  :َّمن األئمة َ

ُّ، والقيجاطي، وتلميذه املنتوري)٢(ُ ابن الباذش  ُّ )٣(. 
ُواختار اإلمام ِ احلرزُّ الشاطبي يفَ  :قالف  اإلبدال، ِوجه ْ

َوإن مهز وصل بني الم مسكن ٍ           ومهزة االستفهام فامدده مبدال ِ ِْ ُ ْ َ َ ْ َ َُ ْ ْ ْ ُ ْ ُْ َ َ ٍَ َّ ٍ َ ٍُ ِ 
َفللكل ذا أوىل َ ِّ ْْ َ ُ ِ َ...........................................             )٤(. 

ِقال اإلمام السخاوي يف رشحه ُّ ُ : 
ِجلميــع القــراء: ْ أي"فللكــل ذا أوىل": ُقولــه(  َّ ُ هــذا أوىل، ومــنهَ ْ َ ِّمــن يــسهلها : مَ
ٌهم بني األلف واهلمزة الساكنة، ويأبى البدل؛ ألنه مجع بني ساكننيِجلميع َّ َ ِ َِّ( )٥(. 

ٍّمة ابن بريَّالعالْومل يذكر َّ يف الدرر اللُ ُذلـك ابـن القـايض يف َّ، وعلل )٦(ُاهوِوامع سُّ
ِلشهرته، وكثرة األخذ به، وألولويته(: رشحه بقوله ِ َِّ ْ ْ ْ( )٧(. 

ٌوالوجهان صحيحان مأخوذ هبام ِ   :ِجه اإلبدالو و،ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٤٨ص(رشح التيسري ) ١(
 ).١/٣٥٩(اإلقناع: انظر) ٢(
 ).١/٣٢٤(رشح الدرر اللوامع للمنتوري) ٣(
 ).١٩٣-١٩٢:بيت رقم)(٤(
 ).٢/٢٩٧(فتح الوصيد) ٥(
 ).٢٣١-٢/٢٣٠(رشح الدرر اللوامع للمجايص: انظر) ٦(
 ).١٨٣-١٨٢ص(القصد النافع : ، وانظر)٢/٤٢٠(الفجر الساطع) ٧(



 

 

 ٤١٢ 

َّهو املختار عند جلة  القراء، واملقدم يف  ِ َّ َُّ  .)١(األداءِ




 
ِاملراد يف هذا الباب َ ُ:  

َاهلمزتان املجتمعتان من كلمتني، وذلك  َ ِ َ َن تكون أوالمها آخر َأبَ َ ُ ُ، والثانيـة ِكلمـةالَ َّ
ِأول الكلمة األخرى امل َ هلا، وذلك يأيت عىل رضبنيِةجاورَّ َ: 

َ أن يتفق:ُأحدمها ِ أو الكرس،ا يف الفتحَّ ْ ِ أو الضم،َ ٍيتفقا يف يشءَّ أن ال :ُواآلخر، َّ  مـن َّ
ِّ؛ بل خيتلفا فيه، ولكلَِكلَذ ِ ِ من الرضبنيَ  .)٢(ُّ خيصهٌ حكمَّ




ُإسقاط -١ ِّوىل من اهلمزتني املفتوحتني لقالون من طريق احللواين عنهُ األِ اهلمزةْ َ َ َ. 
َ من مخسة ع عن نافعَالونرواية قِ يف اجلامع ُّأسند اإلمام الداين َرش طريقا مـا بـني ـِ ً َ

ٍرواية وتالوة  ٍ )٣(. 
ِأسندها يف  التعريفو َّ ٍ، ومفردة نافع)٤(َ ٍطرق ِ من ثالثة)٥(ِ ُ: 

َ أيب نشيط، وأمحد احللواين، وإسامعيل القايض ِّ َ َ َ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٧٣ص(عمدة اخلالن)٣٢٠ص(، غيث النفع)١/١٩٠(، إحتاف فضالء البرش)١/٢٩٣(النرش: انظر) ١(

 ).٨٥ص(، حتصيل اهلمزتني )٣٥٦-٣٥٦ص(، رشح التيسري )١٤٠ص(إبراز املعاين : انظر) ٢(

 ).٢٩٤-١/٢٨٦(، و)١/٥٦:(انظره) ٣(

 ).١٣١،١٥٢-٨٩،١٣٠-٨٦ص(، واملفردة)٢٥ص: (انظره) ٤(

  ).٨٩-٨٦ص: (انظره) ٥(



 

 

 ٤١٣ 

 .)١(ٍريق أيب نشيطَطِمن  ِ إسنادهايسري عىلَّ يف التَواقترص
ُّ أوضح الداين وقد َّذاهب طرق قالون يف اهلمزتني املتمَ َ ُ ُفقتني يف غريموطن،  فمنـه َ ٍْ َ ِ
ِ التعريفُقوله يف َّ : 
َوقرأ ورش، واحللواين عن قالون( ُّ ٌ َ : 

ِ اهلمزة الثانية من اهلمزتنيِبتسهيل َ ِ والكرسِ بالفتحِ املتفقتنيَّ ِمن كلمتنيْ  :ِقوله نحوَ
)t s (]و]٣٤:األعراف ،َ) M L K(]و]٣١:البقـرة ،َ)g fe(  

 .ِ وشبهه،]٣٢:األحقاف[
َّ وقرأ الباقون بإسقاط األوىل من املت  ُ ِ ِ، وتـسهيلِحْ بـالفتِفقتـنيَ ِا عـىل حركتَهْ  ِهـا يفَ

ِاملتفقتني بالكرس ْ ِوقد قرأت عىل غـريَّوالضم، َّ َ َ للحلـواين عـن قـالون يف هـفـتِحأيب الُ َ ذا ِّ
َ أليب نشيط، والقُ ما قرأتَ مثلِالفصل ِ، والروايتانِايضٍ ِ عنه صحيحتانِّ َ( )٢(. 

ِومع تصحيح ِ الداين لكال املذهبنيَ َّ عن احللواين؛ إال أنِّ َّ َ مفردة نافع عىل َّ نص يف قدهِّ ٍ ِ
ِ عىل شيخه أيب الفتح ِّللحلواين ِ بهَما قرأْتصدير ُدل عليـه قولـه يف؛ ِ ِ ِ ذكـرَّ ْ  روايـة ِ إسـنادِ
 : َ عن قالونِّاحللواين

َوقد قرأت هبا القرآن( َ عىل أيب احلس-َّ كله– ُ َ غـري أين عـَنا، وعىل غـريه؛ِن شيخَ ِّ ىل َ
ُ أعتمد، و هبا آخذِحْيب الفتَ أِرواية ُ( )٣(. 

ٍوسبق اإلشارة إىل علة اعتامد الداين يف مواضع عديدة عىل رو َ ِّ َّ ُ اية شيخه أيب الفـتح َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١١٢-١١١ص:(انظره) ١(

 ).٢/٥٢٦(اجلامع: ، وانظر)٥٩-٥٨ص) (٢(

 ).١٣١ص) (٣(



 

 

 ٤١٤ 

 .)١(ِدون غريه
ُومل يسند اإلمام ابن ِ؛ سوى وجه اإلسقاط -ِذا النَّوعَ يف ه-َ لقالونِّ اجلزريُُ ِ ِ)٢(. 

ُ اإلبدال ثم اإلدغام-٢ َّ ِّلقالون، والبزي ]٥٣:يوسف[ )( *(:ٍ يف موضعُ َ. 
ُ    قال اإلمام َ مبينا حكم هِيف جامعهُّ الداين َ َ  : ِضعذا املوِّ

ِقرأ نافع يف غري( َ ٍ، وابن كثريٍ رواية ورشٌ ٍ يف رواية البزي، وابن فليحَ ِّ:  
ـــف[  )( * + , - .( ـــسهيل ]٥٣:يوس ِبت ـــا واو ْ ـــزة األوىل، وقبله ٌ اهلم ْ ُ ِ

ِمكسورة، وإدغام ِ الواو الساكنةٌ ِ التي قبلها فيها، وحتقيقَّ ِ اهلمزة الثانيـةْ ْعـىل أصـلها يف  َِّ
َاهلمزتني املكسورتني من كلمتني، ومل جيعال اهلمزة األوىل  ِ ِ بني اهلمزة والياء -ُهاهنا –ِِ ِ َ-

َّالها يف سائر الباب؛ ألن قبلها َكام جع َ ٍ واوا، ومهزة بني بني ال يقع بعـد واو-ُ هاهنا–َ ُ ًً ،
َّوال بعد ياء؛ خللوص سكوهنا، وألن حركة ما قبلها قد تتغري ْ َ َّ ُ ُ الضمةِ، فتزول عن الواوٍ َّ ،

ُوعن الياء الكرسة ِ، وينفتح ما قبلها، فيزول بذلك معظم املد عنهام، وتـصريانِ ِّ ُ  كـسائر ْ
َّاحلروف السواكن التي ال يمد فيها، ومهزة بني بني لتوهينها، وتضعيف الصوت تقرب  ِ َِ َ ُّ َّ

ِهبا من الساكن، ولذا ال يبدأ هبا كام ال يبدأ به ُ ُ َّ. 
َعلت بني الواو والياء اللتقى ساكنان، فلذلك قلبا ُفلوج ً واوا خالـصة، -ُهاهنا -َ

ْوأدغام الواو التي قبلها فيها، ومل جيعالها بني بني   : كام فعال ذلك هبا يف نحو-َ
)M L K ( ]َ؛ ألن قبلها هناك األلـف، فلـزمِ، وشبهه]٣١:البقرة َ َ حركـة مـا َّ
ِ وقوي املد فيها فصارت بمنزلة املحركقبلها، َّ ْ ُّ َ ِ ِ اشرتكا يف االمتناعَ، ولذلكَ َ من اإلدغام، َ ْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٨٦ص(البحث: انظر) ١(

 ).١/٢٩٧(النرش: انظر) ٢(



 

 

 ٤١٥ 

ِفجاز جعل اهلمزة ُ َ بعدها بني بني َ ِّكام جيوز جعلها بعد املتحرك-َ ُ-. 
ُّوقد كان بعض أهل األداء يأخذ يف قراءة نافع وابن كثري من الطـرق املـذكورة يف   ُ ِ ُ ْ

َمزة بني اهلمزة والياء؛ قياسا عىل جعلهـا بعـد األلـف كـذلكبجعل اهل: َهذا املوضع ِ ِْ ً ،
ِوذلك خروج عن قياس التسهيل، وعدول عن مذاهب القراء َّ َّ ِ ٌ َ( )١(. 

ِواقترص يف التيسري َّ ُّ وجه اإلبدال هلام، ونصعىلَ ْ  : هِ
ُّقالون والبزي( َيف حـال ِ مـن اهلمـزة ًالَّمشددة بدٍبواو ]٥٣:يوسف[)  ( * .(: َ

ِالوصل، وحتقيق مهزة ْ( )٢(. 
ِ وكذلك صنع يف االقتصاد، واإليضاح ْ ِّ ومفرديت املدين، واملكي،)٣(َ ِّ )٤(. 

َواعتمد اإلمام الداين يف ذلك  ِ َ ُّ  :ىلَعَ
 .األثر، والنَّظر 

 :  يف اجلامعَّ السابقُ قولهامِ عليهَّدل
ٌوذلك خروج عن قياس التسهيل، وعدول  ( َّ ٌ  .)٥( )َّالقراءِ عن مذاهب َ

 : َّ يف التعريف-ًأيضا-ُوقوله 
َوذلك عىل غري(  .)٦( ) َذلكِ بْ أقرأْ، وملٍ قياسَ

ُوقد انت  : ُّ الداين يف قولهَدِقْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بترصف) ١٢٣٢-٣/١٢٣١) (١(

 ).٣٢٠ص) (٢(

 ).١/٢٩٦(نقال عن رشح الدرر للمنتوري) ٣(

 ).١٢٥ص(، مفردة ابن كثري)١٢٢ص(مفردة نافع: انظر) ٤(

)٣/١٢٣٢) (٥.( 

 ).٩٣ص) (٦(



 

 

 ٤١٦ 

ُوهذا الذي ال جيوز يف التسهيل غريه( َّ ُ()١(. 
ِّقال اإلمام ابن اجلزري ُ ُ : 

ُوهذا عجيب منه( ٌ ُ، فإن ذلك إنام يكون إذا كانت الواوَ ُ ََّّ ِكام يف بـاب وقـف- ًزائدة َ ِ 
ُ، وإنام األصل يف تسهيل هذه اهلمزة هو النَّقل-َمحزة َُ َ قبلهـا أصـلية عـنيِاوَ الوِ؛ لوقوعَّ َّ ْ 
َّ، قال مكي يف التبرصةِالفعل ِواألحسن اجلاري عىل األصول إلغاء احلركة: ٌّ ُ : َّثـم قـال. ُ

 .)٢()َ يعني عن قالون-ومل يرو عنه 
ِوالوجهان مضمنان ْاحلرزيف  َِّ  :ُّ، قال اإلمام الشاطبيِ

َّوقالون والبزي يف الفتح وافقا       ويف غريه كاليا وكالواو سهـال َ َ َ َ ُّ ََ َ ِ َ ِ َ َ ُْ 
َوبالسـوء إال أبدال ثم أدغمـا         و ْ ََ َّ َُ َّ ْفيه خالف عنْهام ليس مقفالِ ُ ْ ٌ ِ)٣(. 

 : ِوعليه
ُالتسهيلُوجه ف ِ لقالون، والبزي من زوائد النَّظم عىل أصلهَّ ْ ِّ َ. 

ُّ اإلمام الفايس قال  : يف رشحهُ
ِأخرب أن قالون، والبزي أبدال اهلمزة األوىل من قوله( َ َّ َ َّ   :اىلَ تعَ

َواوا، ثم أدغ]٥٣:يوسف[)  ( *( َّ َّواو الساكنة فيها، ثم قالام الً َّ: 
ُأن ما فيام ذكر من اإلبدال، واإلدغام وجهـا آخـر، وهـو  : يعني"ٌ خالف عنهامِوفيه" ً ِْ َّ

َّتسهيل اهلمزة األوىل، وحتقيق الثانية عىل أصلهام يف املكسورتني، ومل يذكر يف هلام يف التيسري  ُ ْ ََّ ُْ ِ ُ
َّإال اإلبدال، واإلدغام، والوجه الثاين م َ ُن زيادات القصيد، ويقالَّ َإن اإلبدال عـن قـالون : ِ َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢٥ص(مفردة ابن كثري) ١(

 ).٦٦٠-٦٥٩ص(، ورشح التيسري )٢٤١ص(التبرصة: ، وانظر)٢٩٨-١/٢٩٧(النرش) ٢(

 ).٢٠٥-٢٠٤:بيت رقم) ( ٣(



 

 

 ٤١٧ 

ُأكثر، والتسهيل عن البزي أشهر َُ َّ()١(. 
ِّوالذي عليه مجهور املغاربة، وسائر العراقيني ُ َ ِ  :)  ( *(ِ يف حرف هلامْ

ُ إبدال اهلمزة األوىل ِ ُ واوا مكسورة، وإدغامُ ً  .ْ التي قبلها فيهاِ الواوً
ِّقال اإلمام ابن اجلزري ُ ُ َ : 

ِوهذا هو املختار رواية مع صحته يف القياس( َّ ً َُ( )٢(. 
 .ُ سواهَ لقالون)٤(ِ املرابطُ، و ابن)٣(ُّيْ احلرصَ اإلمامان ومل يذكر

ُوعىل تصديره هلام جرى عمل أهل األداء  ِ ْ)٥(. 
ٍتسهيل اهلمزة الثانية من املفتوحتني لورش، وقنبل-٣ َ َّ ُ. 

ُّ  حكى اإلمام الداين يف اجلامع ُ ٍمن طريق األزرق، ولقنبل ٍ لورشَ اخلالفَ  عن ابن َ
ِيف اهلمزتني املفتوحتني من كلمتنيكثري  ِ ٍّبني تسهيل اهلمزة الثانية، وإبداهلا حرف مد ِ ِ ِ َِّ ِ َ)٦(. 

َوكذلك ذكر ل  : ، فقالِيف إجياز البيان ٍورشَ
ِوقد اختلف أهل األداء( ُ  :َّ يف كيفية تسهيلهاُ عنهَ
ِ ألفا، فتحصل يف ذلك يف اللفـظ مـدتان، مـدة قبـل اهلمـزة  يبدهلا:ُفقال بعضهم  ٌ َّ َِّ َّ َُ ً

ِاملحققة، ومدة بعدها؛ إال أن املدة الثانية يف التقدير َّ ٌ ََّّ َّ وىل؛ ُة األَّ بعدها كشطر املـدَ فيام كانََّّ
ِّألهنا عوض من مهزة، وهذا قول عامة املرصيني ٍ ٌ  .-َالبدل: ْ أعني-َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٢٦٠(الآللئ الفريدة ) ١(

 ).١/٢٩٧(النرش) ٢(

 ).٣١١ص(منح الفريدة احلمصية رشح القصيدة احلرصية: انظر) ٣(

 ).٢٤٠ص(التقريب واحلرش: انظر) ٤(

 ).٢٢١ص(، رسالة ابن يالوشة)٦٤-٦٣ص(، النجوم الطوالع)٢/٣٨٦(الفجر الساطع: انظر) ٥(

 ).٥٢٦-٢/٥٢٥: (هانظر) ٦(



 

 

 ٤١٨ 

ُبني بني، فتكون بني اهلمزة واأللف الساكنة، فيـصري يف  بل جيعلها : وقال آخرون َّ ِ َ َ َ
ِ الذي جعل خلفا منهاِاحلرف ِّ التـسهيل، والقـراء يقدرونـه مقـدار ِ عىل مقدارٌ يسريٌّ مدً ََّّ
َّ أقيس يف العربيةُوهذا الوجه، ٍألف ُ( )١(. 

ِّميل الداينٌّوجيل  ِ إىل وجه تسهيل اهلمزة الثانية هلام ُ ِ َِّ ِا النوعيف هذ –ِ َّ-. 
ِوعليه اقترص  ِ، والتعريف لورش)٣(ِ، واملفردتني)٢(َّ هلام يف التيسريَ َّ)٤(. 

ْومل يذكر َ شيخه أبواحلسُ ِلبون يف التذكرة سواهَ بن غِنُ َ)٥(. 
 

ِومستند الداين يف اختياره ِّ ُ : 
َأنه األقيس لغة، وإىل ذلك ً ُ ُ أشار غريَّ َّ واحد من األئمةَ  : ٍّ مكيِ، كقول اإلمامٍ

ُوى يف أصول العربية، وأحسنْوبني بني أق( َّ ُ( )٦( . 
ِ اإلمام ابن الباذشِوقول ِ ِ : 

َوالقياس أن جتعل ب(  .)٧( )ِ سيبويهُ ذكرهَ، كذلكَْنيَ بَْنيُُ
 : )هـ٥٦٥ت بعد (ِّ للشريازيِ ويف املوضح

ِوهو مذهب اخلليل( َ قياسا عىل ما كانت؛ُ ٍا من كلمة واحدةً ٍ()٨(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٢٨٥(نقال عن رشح الدرر للمنتوري) ١(

 ).١٥١ص: (انظره) ٢(

 ).٣٥ص(، ومفردة ابن كثري)٤١ص(مفردة نافع: انظر) ٣(

 ).٥٨ص: (انظره) ٤(

 ).١/١١٦: (انظره) ٥(

 ).٧٧ص(الكشف : ، وانظر)٨١ص(التبرصة ) ٦(

 ).١/٣٨٠(اإلقناع) ٧(

 ).١/٢٨٧(النجوم الزاهرة للحكري : ، وانظر)١/١٩٢(املوضح يف وجوه القراءات وعللها للشريازي) ٨(



 

 

 ٤١٩ 

 : ِاإلبدالَّواحلجة يف 
ٍأن التسهيل لـام مل خيل من ثقل ما؛ انتقل إىل ماال ثقل فيه، وهو عىل غري قياس َ ُ َ َِّ َِ ُ َُ ََّّ)١(. 

 

ِمضمنان والوجهان  ُّ اإلمام الشاطبيز، قالِيف احلرَّ َُّ: 
ٍواالخرى كمد عند ورش وقنبل           ُ ٍ َ ٍِّ َ َوقد قيل حمض املد عنها تبدال ْ ََّ ِّ ُْ ِ َ)٢(. 

 : ِوعليه
ِوجه اإلبدال من زوائد النَّظم عىل أصلهف ْ ُِ. 

 

ِأبوشامة يف رشحه ُقال اإلمام َ: 
ِوروي عنهام يف تسهيل (  :ِها وجهانُ

ٌ جعلها بني بني؛ ألهنا مهزة متحركة م:أحدمها ِّ ٌَّ َ َ ِ كذلك قياس تـسه-ا قبلها،ْ ، -يلهاُ
ٍّكمد":ُوهو املراد بقوله َ". 

ْ مل يذكر:ُ والوجه الثاين ْ ِ يف التيسري، وهو أن تبدل حرفا ساكنًا من جنس حركتهـا، ُ ً َ ُ َّ
ِّوهو مذهب عامة املرصيني َّ ُ( )٣(. 

ِّالتسهيل اختيار الشاطبيُوجه و ُ ُ َ العالمة اجلعربي يف ذلك، قالَّ ُّ َّ : 
ِهو املذكور يف التيسريَوهذا ( َّ ِ، وبه قطع أكثر النَّقلة-ْ فقط– ُ ُ ِ كـأيب العـالء، وهلـذا َ َ
ُقدمه َّ()٤(. 

ِوالوجهان مضمنان يف النَّرش،   ِ َِّ ُروى عنه : ٌ فورشْ َ ِ أصحابُمجهورَ ِّريني، ومن ـْ املصْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٢٦١(الآللئ الفريدة : انظر) ١(

 ).٢٠٦:بيت رقم(متن الشاطبية) ٢(

 )١٤٢ص(إبراز املعاين) ٣(

 ).٢/٦١٥(كنز املعاين) ٤(



 

 

 ٤٢٠ 

ِأخذ عنهم من املغاربة َ ِوجه اإلبدال َ َ، وقطع به غري واحد منهم، كابن سفيانَ ٍ ُ ِّ، واملهـدوي، َ
ِّوابن الفحام الصقيل َّ. 

ٌوأما قنبل ُ فقد روى عنه:َّ ِ اجلمهور من طريقَ َ َّ جعل اهلمـزة الثانيـة فيهـا ٍاهدُ ابن جمُ ِ ْ َ
ُّبني بني، وهو الذي مل يذكر عنه العراقيون غريه ْ ُ َ َ. 

ُ عامة املرصيني واملغاربة إبداهلا حـرف مـد خـالص، فتبـدل يف حُعنه وروى  ٍ ٍّ ََ َ ِّ  ِالـةَّ
ًالكرس ياء خالصة ساكنة، وحالة الفتح ألفا خالصة، وحالة الضم واوا خالصة ساكنة،  ً ً ً ً ًً َّ ًِ ِ

ِوهو الذي قطع به يف اهلادي، واهلداية، والتجريد، وهو أحـد ُِ َُّ َّ الـوجهني يف التبـصَ ، ِرةـْ
َّوالكايف، والشاطبية َ. 

َّإسقاط األوىل يف األقسام الث: ُ ابن شنبوذُعنه وروى  ِالثة، هذا الذي عليه اجلمهور َُ َ
 .)١(ِمن أصحابه

ْوقد نص مجع من أه ٌ ْ تقديم وجه اإلبدال األداء عىلِلَّ ِ : 
ٌ فأما ورش َّ ففيه قول ابن بري ٍ يف الدرر اللوامع:َّ ُُّ ٍّ ِ: 

َوورش سهال             أخرامها، وقيل  ..................  ِ َ َُّ ْ ُ َال بل أبدال: ٌ ْ َ ْ َ. 

ُّمة الرشييش يف رشحهَّقال العال َّ : 
ُّفأرضب عن ذكر التسهيل، وأثبت البدل عىل ما رواه املرصيون( ُ ََ َ ََّ()٢(. 

ُوذكر بعض َّ أن التسهيل خاص بالبغداديني، وهذا غري بـني؛ ألنـه لـيس :َّ الرشاحَ ٍَّ ِّ َ ِّ ٌّ َّ
 .)٣(َمن طريقه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٢٩٨(النرش: ظران) ١(

 ).٢/٣٦٦(الفجر الساطع : ، وانظر)١٦٨ص(القصد النافع ) ٢(

 ).٦٢ص(النجوم الطوالع : انظر) ٣(



 

 

 ٤٢١ 

ٍّىل ضوء اختيار ابن بري؛ جرى وع ْ ْتقديم وجه اإلبدال لألزرقَ ُ.   
ُّ وبه قال العالمة إدريس احلسني ُ َّ َالرشيف بن يالوشة ، و)١(َ ُ، وعليه عمل)٢(َّ  ِ املغاربةِ

 .)٣(َاليوم
َاختلف عن األزرق يف موضعنيو ِ   :U ، مها قولهُ

)l k j i ( ]و ،]٦١:احلجر َ)¥ ¤ £ ¢ (  ]٤١:القمر[  
 : ِ بقولهِاخلالفَّ العلة يف وجود هذا ُّ اإلمام الداينَوضحو أ

ِفهل يبدل ورش اهلمـزة الثانيـة يف هـذين املوضـعني: َفإن قيل( َ َّ َ ُ ِ ألفـا عـىل روايـةُْ ً 
ِ كام يبدهلا من طريقهم يف سائر الباب-ُعنه –ِّاملرصيني  َ َُ  ؟َ
َقد اختلف أصحابنا يف ذ: ُقلت ُ ًا فيهام؛ ألن بعدها ألفا، ُال يبدهل: ُفقال بعضهم، َِكلَ َّْ
َ، واجتامعهام متعذر، فوجب لذلك أن يكون بِ ألفانُفيجتمع ََ َِّ َ؛ ألن مهزة -َغريال- َْنيَ بَْنيُ َّ

ِّ يف زنة املتحركة، َْنيَ بَْنيَب َ يبدهلام فيهام كسائر الباب:وقال آخرونِ ُ. 
ِثم فيها بعد البدل  : ِ وجهانَّ

ِ أن حتذف للساكنني:مهاُأحد ِ؛ إذ هي أوهلام، ويزاد يف املد داللة عىل أهنا هَّ َّ ً ِّْ ُ ُ امللينـةَيَّ َّ 
َ، ويزاد يف املد؛ فتفصلَحتذف أن ال:اينَّوالثُدون األوىل،  ِّ ُ تلـك الزيـادةَ َّ بـني الـساكنني، ِّ

 .)٤( )ومتنع من اجتامعهام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٨٦ص(التوضيح والبيان: انظر)١(

 ).٤٩ص(الرسالة الغراء يف األوجه الراجحة يف األداء: ، وانظر)٢١٨ص(بن يالوشةارسالة : انظر) ٢(

 ).١٢٨ص(اية ورش عن نافع من طريق األزرقالدليل األوفق إىل رو: انظر) ٣(

 ).٢/٥٣٠(اجلامع ) ٤(



 

 

 ٤٢٢ 

ِباختيار وجه  ُّ الداينَّرصحقد و   :ِيان يف إجيازالبَفقال، َّ التسهيل فيهامِ
ُوالينبغي أن جتعل اهلمزة( ُ املسهلةِ َ قبلها يف ذَّ ُ مبدلة، من قبل أنـه يلـزمَِكلْ َّ ٍ حينئـذ ٌ

ِحذفها؛ ال اجتامع األلفني ُني؛ بل جتعل بني بني، فتمتنعِّ النَّحويِ، يف قول أكثرَ َ ٍ حينئذ من َ
ِاحلذف؛ ألهنا يف حيز املتحرك وحكمه ِِّ َّوهذا مذهب احلذاق من أه ،َِّّ  .)١()ِل األداءُ
َّوعىل اختيار التسهيل فيهام  نص ِ مجع كبري من األئمة األثباتَّ ٌ ٌ: 

ِّالسخاويك  ِّ، و الفايس)٢( َّ  .)٦( ِّارغني، وامل)٥( ِّاملنتوري، و)٤( َ، وأيب شامة)٣( َ
َّ التسهيل كل املسالك األدائيةِ وجهِوعىل تقديم ِ ُّ َ، وعليه عمل املغاربة اليوم)٧(َّ ُ ِ)٨(. 

ِصل ما يف املوضعنيوحم ُ ٍ لورش من طريق األزرق مخسة أوجهَّ َ ِ َ: 
ُتسهيل اهلمزة الثانية مع ثالثة البدل؛ ألنه من قبيل البدل املغري، وإبداهلا ألفا مـع   َّ َ ََّّ َ ِ ِ ُ

ِّالقرص واملد املشبع ُّوال وجه للتوسط ،ْ ُ، وهذا احلكم)٩ (َ ٍ إليـه غـري واحـد مـن َ أشار قدَ ُِ
َاملحررين األس ِالف واألخالفِّ ِ)١٠(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٨٦-١/٢٨٥(نقال عن رشح الدرر للمنتوري) ١(

 ).٢/٣٠٨(فتح الوصيد:انظر) ٢(
 ).١/٢٦١(الآللئ الفريدة: انظر)٣(
 ).١٤٣ص(إبراز املعاين: انظر)٤(
 ).١/٢٨٦(رشح الدرر اللوامع : انظر)٥(
 ).٦٢ص(النجوم الطوالع: انظر)٦(
 ).٢٧٥-٢٧٤ص(عمدة اخلالن: انظر) ٧(
 ).٢٨٦ص(، التوضيح والبيان)١٣٢ص(الدليل األوفق: انظر) ٨(
 ).٤٦ص(، فتح املعطي وغنية املقري)١٦١ص(غيث النفع: انظر) ٩(
ــشـر: انظــر) ١٠( ــتح الرمحــاين ).٣٠٣-١/٣٠٢(الن ــة)١١٦ص(الف ــوغ األمني ، حــل )٢١٨-٢١٧ص(، بل

 ).١٣٥-١٣٤( املشكالت



 

 

 ٤٢٣ 

ٌوأما قنبل َّ:  
ُفاملصدر له ُ وجه التسهيل، وهو األكثر طرقا ورواية عنهَّ ًُ ً ُ ُ َّ)١(. 

َّ تسهيل اهلمزة الث-٤ ُانية من املكسُ ٍلورش، وقنبل ِورتنيِ ٍُ. 
ًمجلة ما وقع يف التنزيل من اهلمزتني املكسورتني ثامنية عرش موضعا ََ َ ُُ َّ)٢(. 

ٍ يف جامعه لورش، وقنبل ُّوقد حكى اإلمام الداين ٍ  :ِ وجهني- يف هذا النُّوع-ِ
َ اهلمزة الثانية، وإبداهلَ تسهيل َِّ َا حرف مد، فقالِ ٍّ َ: 

ِفقرأ نافع يف رواية املسيبي، وإسامعيل، وقالون من غري( َ َ ِّ ِ ٌ ٍ أمحـد بـن صـالحِ روايةَ َ َ ،
ُوأيب سليامن، وبخالف عن احللواين عنه ِّ ٍ ِ البـزي، وابـن يف روايـةٍ كثـريُ، وابنَ  يف ٍ فلـيحِّ

ِرواية احللواين عن القواس يف الباب  َّ  :-ِّكله–ِّ
ِ اهلمزة األوىل عىل نحوِنيِ بتلي َ ُ ِ حركتها، فتكون يف اللفظِ َِّ َ كالياء املكسورة املختلسُ ِ ِة ِ
ِ يف احلقيقة بني اهلمزة، والياء الساكنةَهيَ، وِالكرس ِ َِّ. 

ٍوقرأ نافع يف رواية ورش َِ ِري روايـة أيب يعقـوب، ويف روايـةَمن غـ ٌ عن ٍبـريُ ابـن جَِ
ُأصحابه، وابن كثري من رواية ق َ ُبتحقيـق اهلمـزة األوىل، : َّ عن القواس مـن قـراءيتٍنبلِ ِ ِ

َوتليني الثانية، فتكون يف اللفـظ كأهنـا سـاكنة، و ً ُ  ِاءَ، واليـِ بـني اهلمـزةِ يف القيـاسَيِهـََّّ
 .)٣( )ِاكنةَّالس

 .)٥(مفرديت املدين، واملكي، و)٤(َّ هلام اقترص يف التيسريَّ وعىل وجه التسهيل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٠٥ص(،اختالف وجوه النرش )٢١٨ص(، رسالة ابن يالوشة)٩٦ص(يضاح البن القايضاإل: انظر) ١(

 ).٣٥٨-٣٥٧ص(، رشح التيسري)٩١ص(حتصيل اهلمزتني: انظر) ٢(

 ).٥٨ص(التعريف: ، وانظر)٥٣١-٢/٥٣٠) (٣(

 ).١٥١ص: (انظره) ٤(

 ).٣٥ص(، ومفردة ابن كثري)٤١ص(مفردة نافع: انظر) ٥(



 

 

 ٤٢٤ 

ِّمن اختيـار الـداين -ً آنفا-َيلِقوما  ِ وجـه التـسهيل يف  ِ َّ  مـن ِ املفتـوحنيِاهلمـزتنيَ
ِ ومستنده فيه،،ِكلمتني ِ ِاملقدم، وِ اإلقراءِ وآراء علامءُ ُ عند أهل األداء يسقطَّ ُ   عىل -ً أيضا-ْ

ِاملكسورتنيِاهلمزتني   .ْواملضمومتني ، ُ
ُاهلمزتني املكسورتني مسألةيف ُويزيد  ِ  :ِّاختيار الداين يف موضعيِحترير ُِ

 

) L K (]و]٣١:البقرة ،َ )X W( ]األزرقِ من طريقٍلورش  ]٣٣:النور ِ. 
ِجاء يف اجلامع قول اإلمام الداين يف بيان حكم  ِّ ِ ُ ِ ٍهذين املوضعني لورشَ ِ ِ : 

ٍوروى املرصيون أداء عن أيب يعقوب عن ورش( َ ً إبداهلا يـاء سـاكنة؛ًُّ ً َ ذلـك َىلَ فعـَ
ِيزاد يف متكينها؛ لكوهن ِ ٍوالبدل عىل غري قياسْ ما بعدها، ِكونُ وس،ٍّا حرف مدُ َ ُ. 

ِاخلاقاين، وأبوالفتح -لنا – واستثنى َ، وأبواحلسُّ ٍ يف روايته عـن ورشِنَ  ِ مجيـع مـنِ
 : ُ، ومها قولهِضعنيْوَالباب م

َفروومهــا عــ ]٣٣:آيــة[ )XW(يف النــورَ، و]٣١:آيــة[ )L K(ِيف البقــرة ْ َ ن َ
مجتني املتقدمتني  ِّقراءهتم بخالف الرتَّ ِ ًبتحقيق اهلمزة األوىل، وجعل الثانية ياء مكـسورة ِ ً َّ ِ ُ ِ ِ َ

ِحمضة الكرسة ْ ُ، وبذلك كان يأخذ فـيهَ ٍام أبـوجعفر بـن هـاللَ َ بـن محـدان، ِانمَ، وأبوغـَ
َوأبوجعفر بن أسامة، وكذلك رواه إسامعيل النحاس عن أ َّ ُُ َ ًيب يعقوب أداءَ َ . 

ٍ   وروى أبوبكر بن سيف  : ُعنه َ
ِأنه أجرامها كسائر نظائرمها َ َ، وقـد قـرأت بـذلكَّ ، وأيب ِ عـىل أيب الفـتح-ًأيـضا- ُ

ِاحلسن، وأكثر مشيخة ُ ِني عىل األولِّريـ املصَ ِ؛ إال أن مَّ َّ َنهم مـن يـذهب يف ذلـكَّ َّ إىل أن ُ
ْ يف ذلك مبدلة بدال حمضا، فيشبع كسَانيةَّالث ً ً ِّرهتا وخيففها، حكى ـٌ َ ذلك ابن خاقان -يل–َ ُ َ

َعن أصحابه الذين قرأ عليهم ِ. 
ُوكان شيخ َنا أبواحلسن يذهب إىل البدلَ ُ ُوكان أبوبكر حممد بـن عـيل يـذهب، َ ٍّ ُ َّ  إىل َ



 

 

 ٤٢٥ 

ِ؛ ألنه ملا عدل عن تسهُوالبدل أقيس، َّالتسهيل َ ِ ُ ِيلها عىل حركتها، وسهلت عىل حركةَّ َِ ِّ  ما ُ
ْها البدل، فأبدلتَمِزَ ل؛ْقبلها ُ ياء مكسورة للكرسة التي قبلهُ ْ ً ً( )١(. 

 : -َ كذلك-َّوقال يف التيسري   
َوأخذ عيل ابن خاقان لورش( ًبجعل الثانية ياء مكسورة: ََّ ً   :U يف قوله ِ يف البقرةَّ

)M L K (]ـور]٣١:آيــة ، - فقــط–  ]٣٣:آيــة [)Y XW( ، ويف النـُّ
ٍ مشهور عن ورشَوذلك َّ يف األداء دون النصٌ ِِ ( )٢(. 

 : يعني
ٍأنه مل يوجد عنه يف ذلك نص يف كتاب ٌّ ُ ُ ُ، وإنام يتلقى من األئمة أداء، ويَّ ًُ َّ َّ نهم ِؤخذ مـَّ

 .)٣(ًمشافهة
ُ نحوا منهَوأورد ِيف التعريف ً ٍمفردة نافع ، و)٤( َّ ِ)٥(. 

َ يف إرشاد املتمسكنيَقالِعىل تصحيح كال الوجهني، فَّنص كام  ِّ : 
 ) .ُوهبام آخذِومها صحيحان جائزان، (

ِ يف التمهيدُونحوه  .)٦( واإليضاح،َّ
 
 

ُو يتضح  ُ مما سبق إيراده من نص-َّ ُ  :-ٍوصَ
ِ أن الداين قرأ بالوجهني َّ َعىل كل من أ َّ ِ، وأيب احلسنِ الفتحِيبٍّ َ ومل يقرأ بغـري إبـدال ،َ ْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٥٣٢-٢/٥٣١)  (١.( 

 ).١٥١ص) (٢(

 ).١٧١ص(القصد النافع :  انظر)٣(

 ).٥٩ص: (انظره) ٤(

 ).٤١ص: (انظره) ٥(

 ).١/٣٧٨(نقال عن رشح الدرر اللوامع للمنتوري) ٦(



 

 

 ٤٢٦ 

َالياء املكسورة عىل ابن خاقان  ِ  .-َّكام يف التيسري–َ
ِّىل أي الوجهني مال الداينِإ َ اخلالفُ العلامءَوقد جتاذب ِ ِّ : 

ْفمنهم من رأى أن قوله يف التيسري دليل عىل اختياره وج ُِ ٌ َّ َّْ ً اإلبـدال يـاء مكـَهَ  ًسورة،ِ
ُّ اإلمام املالقيُيقول َويف ذلك ُ : 

ُ مذهبه يف كتاب التيسري، فاعلم أنه إنام أسند قراءتـه ِ عن حتقيقَبحثُي أن يِينبغَف( َ َّ َّ َّْ ِ ْ
َبرواية ورش يف التيسري عن ابن خاقان  َّ ُ، وابن خاقان هـ-َال غري-ِ َ تثنى لـه ْو الـذي اسـُ

ْ فعىل هذا لـي؛ِهذين املوضعني ٍ يف قـراءة ورشِذين املوضـعنيَيف هـِيـسريَّ يف التَسَ  َّ إال؛ِ
ًوظاهر مذهبه يف التيسري األخذ بجعلها ياء مكسورة يف املوضعني، ُالبدل ً ُ َّ ِ ُ( )١(. 

ُومنهم رأى أن عبارته يؤخذ منها ميله ُ ِ َ بني بنيِسهيلَّلتِ إىل وجه اَّ ْ َْ َ. 
ُّ اإلمام السخاويقولَويف ذلك ي ُ : 

ِ غري التسهيل-ِفقتنيَّ املتَني بابْ أع-ِّ يف الباب كلهِريَّذكر يف التيسَومل ي(  َّ َ()٢(. 

ُ العالمةُقوليو ٍ ابن آجرومَّ  :ِّ يف رشح بيت الشاطبيُّ
ِويف هؤال إن والبغا إن لورشهم               بياء خفيف الكرس ِْ ْ ِْ ٍِ ِ َِ َ بعضهم تالَ َ ُ ُ)٣(. 

َيريد أن هذه القراءة مل ت"الَم تُهُضْعَب ":ُقوله   ( َ ِبه، وإنام نقلت ُتُ يف كٍن ورشَ عْتُبْثَُّ ُِ َّ
ًعنه أداء ُ() ٤(. 

َّوالذي يرتجح من خالل النظر يف ُ ِ كتبَّ ُ  :-ِّ الداينُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٦٣-٣٦٢ص(رشح التيسري ) ١(

 ).٢/٣١٠(فتح الوصيد) ٢(

 ).٢٠٧:بيت رقم(متن الشاطبية) ٣(

 ).٣/٦٩٤(فرائد املعاين) ٤(



 

 

 ٤٢٧ 

ْ أنه خيتار وج  : ِ اإليضاح يفِوله قِ؛ بدليلَّه التسهيلُُ
ِوهذا م( ِ الذي ال جيوز أن يقدم عليهُن البدلَ َ ُ ِ؛ إال بالسامعُ َّ ِ مـن الثقـاتَّ ِ؛ خلروجـه ِّ

َ، فلذلك صري إليه يف هِعن القياس ِ ِ ِ فقط؛ لعدالةِعنيِ املوضِذينَ ِ من رواه فيهام، ومكانـه ِ ُ
ِمن اإلتقان والضبط َّ ِوإال فالرواية األخرى فـ، ِ ِ ، ِىل القيـاسَ عـٌه جاريـةَّ؛ ألنـُيهام أجـودَّ

ْ أن األصَِكلَوذ ُ، فلام عرض فيها الثقلُ اهلمزةَلَّ ِّ َ َ ُ، وأريد ختفيفَ َها، كـان جعلهـا بـُ  َْنيَ بـَْنيْ
ِ؛ ألهنا بْأوىل ِ ختَِكلَذَّ ِ، وال خترج عن اهلمزُّفَ ِكذلك إ َْسليَ، وُ َّ ياء حمـضة؛ ألن ْعلتُا جَذَ ً ً
ٍ من غريرضورة؛ِن اهلمزا مِ هلا عن باهبً حتويالَِكلَيف ذ ُ عىل صحة ما قلناهَِكلَ ذَّ فدلَ َّ()١(. 

ِوأكثر الطرق َ التسهيل بٍ عن ورش عىلُّ  : ِ يف إجياز البيانَ، جاءَنيَ بْنيَّ
ِوعىل التسهيل بني بني أصحاب عبد الصمد( َّ ُ َ َ َ، وأمحد بن صَونسُ، ويَ، وداودَّ ، ٍالحَ

ٌ دالـةٍتـبهم عـن ورشُمجـيعهم يف كُونصوص  ُوال يعـرف أهـل عليهـا، َّ ِ األداء عـنهم ُ
 .)٢()َغريها

ٍّوتقدم أنه يزيد يف احلزر عىل األصل إبدال اهلمزة الثانية حرف مد ُ َّ ََّ ِ ِ ُ)٣(. 
 

ِوكل من األوجه  :ِالثةَّ الثٌّ
ُتسهيل اهلمزة الثانية، وإبد( ِ ِ ًف مد، وإبـداهلا يـاء مكـسورةاهلا حرُ ٌمـسند مقـروء)ًٍّ ٌ 
ْهل األداء عىل تصُى عمل أَوجر، )٤(به ْدير وجه اإلبدال حرِ ِف مـد، ثـم التـسهيلِ َّ  ْنيَ بـٍّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٢٩٤(ع للمنتورينقال عن رشح الدرر اللوام) ١(

 ).٢/٣٧٩(نقال الفجر الساطع ) ٢(

 ).٤١٩ص(البحث: انظر) ٣(

 )٦٦،٤٢٢ص(، غيث النفع)١/٣٨٥(، النرش)١/٢٨٧(النجوم الزاهرة للحكري: انظر) ٤(



 

 

 ٤٢٨ 

ِ، ثم إبداهلَْنيَب  .)١( ِ الكرسً خفيفةًا ياءَّ
ُوال ْخيفى أنه أ ُاهلمزة الثانيةبدلت َّ َّ ٍّ مـن املتفقتـني حـرف مـدُ L K (:  نحـو،َّ

M(  ]و]٣١:البقــرة ،َ) D C B(]و،]٤٠:هــود َ) z y(  ]و]٨٤:الزخــرف ،َ) y

{ z  (]و]٩٩:املؤمنون ،َ) g f e  (]ُهب مـن رواه عـن ْ مـذِيف ]٣٢:األحقاف ِ
ِّ ؛ زيد يف  مقدار حرف املد-ٍنبلُ وقِاألزرق ُن بعـده َّ؛ اللتقاء الساكنني، فإن مل يكِ املبدلِ
ْ مل يزد؛ٌساكن ِّ يف  مقدار حرف املدُ ِ .  

ِّوقد أشار إىل هذه القاعدة غري واحد من املحررين،  كقول العالمة اجلمزوري ََّ ِّ ٍ ُِ: 
ُواالخرى كمد عند ورش وق ٍ ٍّ َوقد قيل حمض املد عنْها تبدال ٍنبل   ْ َّ ِّ ُْ 

ْفإن وقعت قبل املحرك فاقرصن         ْ َ َ َُ ِِّ ْ َ َْ ِّوإن وقعت قبل املسكن طوال ِ ْ َ ََ َِ َّ ْ ِ)٢(. 
ً إبدال اهلمزة الثانية املكسورة بعد ضم واوا مكسورة-٥ َِّّ ُِ ِ ُ. 

ِ اهلمزتان املختلفتان من كلمتني َ ِ ٍ يف القرآن  عـىل مخـسة أنـواعِْ ِ ُقليـةُ، والقـسمة العِ َّ 
ِذه األنواع  اخلمسة هَوه، َّتقتيض كوهنا ستة  :َيُ

 . ]١٣:البقرة[ ) ¡ ¢ £(: ٌ مضمومة ومفتوحة، نحو:لَّاألو
َ مفتوحة ومضمومة، وذ:الثاين ٌ  . -َ الغري-]٤٤:املؤمنون[) - . / 0 1(:  يفَِكلٌ

ٌ مكسورة ومفتوحة، نحو:الثالث ٌ :)h g ( ]٢٨٢:البقرة[ . 
ٌ مفتوحة ومكسورة، نحو:الرابع ٌ :)« ª  (]١٣٣:البقرة[ . 

ٌ مضمومة ومكسورة، نحو:اخلامس   .َوال عكس له ،]١٤٢:البقرة[)  4 5 6 (:ٌ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦٣ص(، النجوم الطوالع)٢٩٢-٢٩١ص(، التوضيح والبيان)٤٩ص(الرسالة الغراء) ١(

 ).١١٥ص(الفتح الرمحاين رشح كنز املعاين ) ٢(



 

 

 ٤٢٩ 

َّوقد أوضح اإلمام الداين حكم هذه األنواع، فقال يف التيسري ِْ ِ َ ُُّ َ : 
ٍفاحلرميان، وأبوعمرو( ِّلون الثانية، والباقون حيققوهنام ِّيسه: َّ َ  .-ًمعا –َّ

ِوالتسهيل إلحدى اهلمزتني ُ ِ يف هذا البابَّ ِإنام يكون يف حال الوصـل: َ َ ُ ؛ -َال غـري-َّ
ِلكون التالصق فيه،  ِوحكم تسهيل اهلمزة يف البابنيَّ ِ ِ أن جتعل بني اهلمزة، وبني احلرف :ُ ِ َ ْ ُ

ْ حركتها، ما مل تنفتح، وينكرسالذي منه ْ ُما قبلها، أو ينضم؛  فإهنا تبدلُ َّ َّ ً ياء، ِ مع الكرسةْ
ًومع الضمة واوا ِ ِ، وحتركان بالفتحَّ َّ. 

ِواملكسورة املضموم ما قبلها تسهل عىل وجهني َّ ْ ُ ُ : 
ِ مكسورة عىل حركة ما قبلها، وجتعل بني اهلمزة والياء عىل حركتهاً واواُتبدل ِ ِِ َ َُ ْ ً. 

ُمذهب القراء، وهو: َّ واألول ُمذهب النحويني، وهو أقيس: اينَّ، والثُ آثرُ ُ ُِّ()١(. 
 : "آثر" ِ قولهومعنى

ِّ أثبت يف الرِأن َّوجه اإلبدال:  أي َّ، وجاء عن أكثر القراءِوايةُ َ. 
 :" أقيس" ِ قولهومعنى

ِأن القياس يف اهلمزة املكسورة بعد املضمومة أن تـسهل بـني اهلمـزة:  أي ِ ِ َِّ ؛ ِ واليـاءَُ
َألن الياء ِ أم الكرسةَّ ٌ، وحركتها كرسةُّ ُ )٢(. 

ِوأفاض القول يف اجلامع َ ِّ يف حكم املكسورة بعد ضمَ َُ ِ ِ، ومما جاء فيهِ َ : 
ُواختلف النحويون، والقراء( َّ َّ ِ يف كيفية تسهيلهاَ َّ: 
ِ جتعل بني اهلمزة والياء عىل حركت:ُفقال بعضهم  ِِ َها؛ ألهنا أُ َىل بـأن يـسهل عْوَّ َّ ُ ليهـا َّ
 .ِا منهاِها؛ لقرهبِمن غري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٥٣ص) (١(

 ).٢/٣١٢(فتح الوصيد: انظر)٢(



 

 

 ٤٣٠ 

ِ وهذا مذهب اخلليل ُ ُ وسيبويه، وحكاه ابن،َ ُ ٍ عن اليزيـدي عـن أيب عمـروٍ جماهدِ ِّ ،
ُورواه عن ابن جماهد أمحد ٍ  .-ُ عنهٍ شاكرُثني ابنَّفيام حد- ُّذائيَّ الشٍ بن نرصُ

ًتبدل واوا: وقال آخرون ْ خفيفة الكرسً مكسورةُ ِة عىل حركةَ َّ ما قبلها؛ ألهنا أثقـِ ُل ْ
 ِ دبرهتـا يفَِكلـذلَ ف؛ِادةَبـع والعـَّ يف الطِو احلاكم عـىل اخلفيـفُقيل هَّها، والثِمن حركت

ٍاء، وكذا حكـى أبوطـاهرَ األدِ أكثر أهلُذا مذهبَ، وهِسهيلَّالت َ َ َ ٍ بـن أيب هاشـمِ  فـيام - َ
ُّحدثنا الفاريس عنه ٍأنه قرأ عىل ابن جماهد: -َّ ُ َ َ، وكذا حكى َّ ُّلشذائي  أبوبكر ا-ً أيضا–َ َّ- 
ٍفيام حدثنا ابن شاكر َ ِأنه قرأ عىل غري: - عنهَّ َ َ ٍ ابن جماهدَّ ِ عىل أكثر-  أنا–ُ، وبذلك قرأت ُ َ 

ِشيوخي، وقد قرأت باملذهب األول َّ ُ ِ بن أمحد يف مذهبِ عىل فارسُ ِ أهل احلرمنيَ  ِيبَ وأ،ْ
ُوهو أوجه، ٍعمرو ِاين آثر يف النقلَّ، والثِ يف القياسُ َّ ُ( )١(. 

ِويتضح من قول الداين اختياره وجه اإلبدال َ ُُ ِّ ِيف هذا النوع، وهو ما رصح به يف غري  َّ َ َُّ َّ
 .ٍموضع

َ فقال يف إرشاد املتمسكني ِّ : 
ِواملذهبان جيدان( ًإبداهلا واوا: يعني)  ُوبه آخذُ، وعىل اآلخر العمل، ِّ َ . 

ِوجاء يف إجياز البيان  : ُ قولهَ
َّأقيس، والثاين: ُلقول األول، واِ باملذهبنيُوقد قرأت( وبـه ، ُ العمـلِآثـر، وعليـه: ُ
 .)٢( ) ُآخذ

ِّومعتمد الداين يف اختياره ُ:  

َأنه قرأ َ به عىل عامة شيوخه من أئمة األمصَّ ِ َ، دل عليه قوله يف اإليضاحِارَّ ِ َّ : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢/٥٤٤) (١.( 

 ).١/٣١٤(نقال عن رشح الدرر للمنتوري) ٢(



 

 

 ٤٣١ 

َّوبه قرأت عىل عامة شيوخي مـن أهـل العـراق، والـشام، ومـص(  ُِ ْ َّ ِ أيب القاسـم-َرـُ َ 
ِلفاريس، وأيب الفتحا َ احلميص، وأيب احلسن احللبي، وأيب القِّ ِّ ِم اخلاقاين، وغريِاسِّ  .)١()-همِّ

ِوأن عليه عمل احلذاق َّ َُّ ِ من أهل األداء، كام ذكر يف اجلامع، وغريهِ ِ)٢(. 
َوقد تبع ُّ الشاطبيُ اإلمامْ ِ الداين يف اختياره، فقال يف احلرزَّ َّ: 
َوقل يشاء إىل كالياء أقيس معدال......        ....................... ِْ ْ ُ ََ َُ ِ َ ِ 

َوعن أكثر القراء تبدل واوها ُ َ ْ ْ َ َُ َ ُ ِْ َّ َ       ............................. )٣(. 
ِوالوجهان صحيحان مسندان  ِ  .)٤(ٌمأخوذ هبامِ

ُووجه اإلبدال واوا مكسورة   :-وعَّيف هذا الن -ً
ٌ مقدم َّ، ومصدر يف اإلقراء؛ نصِ يف األداءَّ ِ ٍ غري واحد من َّ ِاألئمةُ َّ)٥(. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٤٠٦(نقال عن الفجر الساطع ) ١(

 ).٢/٥٤٤: (انظره) ٢(

 ).٦٢٤-٢/٦٢٣(كنز املعاين للجعربي: ، وانظر)٢١٢-٢١١:بيت رقم) ( ٣(

 ).٣٠٢-١/٣٠١(النرش: انظر)٤(

 .، وغريها)١٣٥ص(، الدليل األوفق)٦٦ص(، النجوم الطوالع)٢٩٧ص(ضيح والبيانالتو: انظر) ٥(



 

 

 ٤٣٢ 




ٍهوالذي مل جيتمع مع مهز آخر ْ)١(. 
ُّوقد أطلق اإلمام الداين يف ُ يب َ أْعـنِ املفـرد ِزْ اهلمـِ تركَ  وجه)٣(ِيسريَّ، والت)٢(ِ اجلامعَ

ُ من روايتيه، وخصهٍعمرو َّ ِّ يف مفردة البرصيِ ِّ برواية السويس دون الدوري ِ ِّ)٤(. 
ُوخالف اإلمام الشاطبي أصله ْ ُّ ُ ُ، فخصهَ يف ذلكَ َّ برواية الـسويس، ووجـهَّ ُ اإلمـامِّ ِ 

َالسخاوي هذا الصنيع َّ ُّ َّ : 
ِّبأهنا اشتهرت عن السويس ُّ ِ اشتهارا عظيام دون غريهَّْ ً ً)٥(. 

ِّ أسند اإلمام ابن اجلزريْقدو ُ ٍ عـن أيب عمـرو ِ يف اهلمز املفردِاإلبدالَيف النَّرشوجه  ُ ْ
ِبخلف من روايتيه ٍ)٦(. 

ِواشتهاره عن الراويني َّ َْخيفى استواؤه كام تشهد به كتب املحققني الُ ُِّ ِ؛ لكن للنَّقلة يف ُ
تيب،ُاإلطالق: ِاخلالف طريقان  .)٧( أو الرتَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٣٦٩ص(، رشح التيسري )١٤٧ص(، إبراز املعاين)١/٣٨٥(اإلقناع: انظر) ١(

 ).٢/٥٦٦: (انظره) ٢(

 ).١٥٨ص: (انظره) ٣(

 ).٢٥٨ص: (انظره) ٤(

 ).٢/٣٢٣(فتح الوصيد: انظر) ٥(

 ).١٠٧ص(، وتقريب النرش)١/٣٠٤: (انظره) ٦(

 ).٢/٦٣٧(كنز املعاين للجعربي: انظر) ٧(



 

 

 ٤٣٣ 


 

ِ استثناء مجلة اإليواء من اإلبدال-١  ِ  .ِريق األزرقَ من طٍ لورشُ
ِوقع اخلالف بني أصحاب ٍ يف كل فاء ساكنة ٍ ورشُ ٍ ْوقعـت ِّ َ ْ تركبـتٍيف كلمـةَ ن ِ مـَّ

ِ، والواو، والياءِاهلمزة  .)ِاإليواء( ِ عليه بجملة بابَحِلُطْوما اصُ، وهِ
ُّيقول اإلمام الداين َِكلَ ذِويف بيان  : يف اجلامعُ

ِاعلم أن ورشا روى عن نافع من مجيع طرقه( ُ َ ُْ ٍ َ ً َّ:  
َأنه كان يسهل اهلمزة َ واملتحركةَاكنةَّ السَِّّ ُورهتا يف ُ، وصـِلْعـِن الفِ مـً فاءْ؛ إذا كانتِّ

ًاخلط واو  :ٍرفْ أحِعة أربُن قبلها أحدِ ماِّ
ٍ، سواء كانت يف اسم أو فعلٌ أو ميم،ٌ أو نون،ٌ أو تاء،ٌ ياء ٌ. 

 

 

ِواختلف عنه يف أصل مطرد من هذا الرضب َّ ٍ َّ ٍ ْ ُ ِما كان من بابُ، وهوُ  .)اإليواء(َ
 :ِنحوقوله

)E(]و]١٥١:آل عمران ،َ)M(]و]٢٥:العنكبـوت ،)£  (] آل

ِوما أشبهه من لفظه ،]١٦:الكهف[)  ' ) ((َو، ]١٦٢:عمران ُ. 
ُ فروى داود، ويونس، وعبد الصمد َّ ُ ٍ من رواية حممـد بـن وضـاحُ َّ  بـن ُ، وإبـراهيمَّ

ُ اهلمز فيه نصا، وكذلك روى إسامعيل النحاس-ُعنه -َّحممد َّ  عـن ٍيفَ بن سـِ، وأبوبكرُ 
ُعامة َِكلَوعىل ذَأيب يعقوب عنه،  ِ من املرصيني، وبذلك قرأت للجامعةِاءَد األِ أهلَّ ُ ن َ عـِّ

 .همِريقَ من طً أداءٍورش
َّوروى حممد بن عبد الرحيم عن أصحابه  َّ ً نصا وأداء عنهَُ َترك اهلمـزة يف ذ:   ِ - َكِلـَ

َ من البغدادينيِ األداءِ أهلُةَّ عامَِكلَ، وعىل ذ-حيث وقع َ والشامينيِّ  يف ُ قرأتَ، وكذلكِّ



 

 

 ٤٣٤ 

 .)١() من طريقهمِمدَّ، وعبد الصِّهاين األصبِرواية
 : -ً أيضا-عريفَّ التوقال يف

ِواستثني يف رواية( ُ َّ أيب يعقوب من السْ ُ، وقرأت يف روايـة عبـد )اإليواء( ُ بابِاكنةَ
َ وتركـه، ومهـزِبـاهلمز ]١٦:الكهـف[)  '(ه، وَوباب]١٩:السجدة[  )±(  :َّالصمد ِ- 
َ مما ناقض أصل-َِكلَا ذَدَفيام ع  .)٢()ِه فيهَ
ٍذكر يف مفردة نافع و  .)٣( نحوهِ

 :- مما سبق-َّفتحصل
َأن أصحاب   :  مذاهبِعىل ثالثة) ِاإليواء(   يف لفظٍ ورشَّ

 .ِريق األزرقَ من طٍ لورش-اً مطلق–ُ حتقيق اهلمزة :لَّاألو
 . ِّبهاينْ األصِريقَ من ط-اًمطلق-ُ إبدال اهلمزة :الثاين
 .ِّمد العتقيَّريق عبد الصَ من طِ الوجهان:ثالثال

ِوقد رصح الداين باختيار  ُّ  : ِادَتصْ يف االقِ بقوله-يف هذا النَّوع - ِرقْ اهلمز لألزِوجهَّ
ٍو املشهور عن ورشُوه(   .)٤( )ُ، وبه آخذُوبه قرأت، ُ

ِومل يذكر يف التيسري   .)٥(ُ سواهِ لألزرقَّ
َومعتمده يف ذ  .ِ، والنَّظرِاألثر : عىلَِكلُ

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بترصف) ٥٥٣-٢/٥٤٩) (١(

 .بترصف يسري) ٤٨ص) (٢(

 ).٣٥-٣٣ص: (انظره) ٣(

 ).١/٣٣٦(نقال عن رشح الدرر للمنتوري) ٤(

 ).١٥٤ص(: انظره) ٥(



 

 

 ٤٣٥ 

 : َّفأما األثر
ِفثمثل باألخذ بام عليه أهل األداء، وما قرأ به عىل شيوخ اإلقراء ُِ ِ ِ َِ ُ َّ. 

ُوأما النظر  ََّّ:  
 :َلبيان  يف إجياز اِفأبانه بقوله

ِا الرواية باهلمزَّوأم( ٍ الرواة عن ورش عىل َأنه ملا اجتمع: ُ فوجهها من طريق النَّظر:ِّ ْ َّ
 :َا من بابُومه ]٥١:األحزاب[ ) & (َ، و]١٣:املعارج[)  1(: يف قولهحتقيق اهلمز 

َ أجل أنه لو ترك اهلمز فيهام؛ الجتمع يف ذْنِ م؛)اإليواء(  ِ َ َّ ُ، واجـتامعهام أثقـل ِ واوانَِكلَ
ِ؛ فآثر اهلمز فيهام لِمن اهلمز ِ؛ طلبا للخفةَذلكَ َّ ً، فلام جاء اهلمز عنـه منـصوصً  َكِلـَا يف ذُ

ِمحل عليه سائر باب ُ، فحقق اهلمز)اإليواء( ُ ِّ ِ من العلـة املوجبـةَِكلَ، وإن مل يكن يف ذِفيهُ ِ َّ 
ٍ، وعىل طريقة واحدةٍ بلفظ واحد-ُّ كله-َ فيهام؛ ليكون البابِإلتيانه ٍ( )١(. 

 .)٢(ِه يف نظمَ عىل ذلكُّ اإلمام الشاطبيُوتابعه
 : ِ عىل استثنائهَووافق
ُّ احلرصياإلمام  .)٤( ِ، واإلمام ابن املرابط)٣(ْ
 )٥ (.ِو املقروء بهُ وه
 .ٍ عن ورشِّلألصبهاين) o(نِ مِانيةَّ الثِ اهلمزةُتسهيل-٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٩٠ص(القصد النافع: ، وانظر)٢/٤٤٢(نقال عن الفجر الساطع) ١(

 ).٢١٥:قمبيت ر(متن الشاطبية: انظر) ٢(

 ).٣٣٠ص(منح الفريدة احلمصية: انظر) ٣(

 ).٢١٢ص(التقريب واحلرش: انظر) ٤(

 ).١/٣٠٤(النرش: انظر) ٥(



 

 

 ٤٣٦ 

ٍيف مفردة نافع ُّ الداينُ اإلمامقال ِّ مذهب األصبهاينِ يف فصلِ ْ : 
َإن شئت سهلت: ِ عن قراءتهِحْتَ أبوالفيل َقال(   : يف-ًمعا – ِ اهلمزتنيََّ

)o(وإن شئت األوىل، وإن شئت الثانية ،َ َّ َ َُ( )١(. 
َّوالعبارة بنصها يف الت  .)٢(ِعريفِّ

ِ األخذ بالتسهيل، فِ يف اجلامعَ واختار َّ  :قالَ
ِ فارس بن أمحد عن قراءتهيلقال ، -َعَقَ وُ حيث- )o(ما جاء من لفظ ( َ ُ : 

ِ األوىل دون الثانيةِ اهلمزةِبتسهيل ُ الثانية دون األوىلِوتسهيل، َِكلَ يف ذَّ َ هام ِ، وتسهيلَّ
ِّوقرأت بذلك كله عليه يف مذهبهًمعا،  ُ. 
ُ الصحيح املعول-وُه – اينَّ الثُوالوجه  َّ ُ ُ، وهو الذي ذكرهِ عليهَّ ِ األصبهاين يف كتابهُ ُّ ،
ٍاأللف األوىل منبورة، والثانية غري منبورة: فقال ٌ( )٣(.  

 : عىلُّ الداينَفاعتمد 
ِص األصبهاين يف كتابه ما وافق ن ِّ َّحتقيق اهلمزة األوىل، وتسهيل الثانيةوُ، وهَّ ُ. 

ِاملذكور لألصبهاين يف أمهـاتُوهو َّ ِ فـيام طالعـت مـن -ْ، ومل أقـف)٤(ِّفـن كتـب الُِّ ُ ُ
 .ِ عىل خالفه-َمصادر
َاإلمام ابن اجلزري، حيث قال ُ الذي أسندهوهو ِّ ُ ُ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٥ص) (١(

 ).٥٢ص: (انظره) ٢(

)٢/٥٥٨) (٣.( 

ــة االختــصار)١٥٢ص(، الكفايــة)١/٤٨٩(املــستنري: انظــر) ٤( ، )١/٢٤٥(، بــستان اهلــداة)١/٢١٤(، غاي
 .وغريها



 

 

 ٤٣٧ 

َّوكذلك سهل الثانية من( َّ:) o( يف األعـراف، وهـْتقعَوَو ُ ِود، والـسجدةِ ٍَّ ،
 .)١( )وص

ْ يف طيبته مع قي-َ كذلك-ِوأشار إليه ِده بقولهَّ ِ: 
ْوعنْه سهل اطمأن وكأن             ََّ ََ َ َّ ُ ْ أخرى َ ْفأنت فأمن ألمألنُ َ َْ ْ ِ َ َ)٢(. 

ِّلشجاع عن أيب عمرو البرصي  )q  (، و)Ç (: يفِ اهلمزةُحتقيق-٣ ٍ ٍ ُ. 
ِاإلمام الداين يف اجلامع  ُأوردهُ هذا االختيار  ُّ ُ معرض بيانه ملذهب شجاع عن أيب يفُ ْ ِ ِ

َعمرو يف الباب ، حيث قال ُ ِ ٍ: 
ٍاعلم أن أبا عمرو (    َّ َ كان يرتك اهلمزة الساكنةْ ََّ َ ًاء كانت فاء، أو عينًا، أو الما سو- ُ ً ٌ- ،

ِوخيلفها باحلرف ِ ُ الذي عنه حركة ما قبلهُ ْ ُ، وبذلك قرأتُُ ْ عىل شيخنا أيب الفتحَ ِ عـن قراءتـه ِ
َعىل أيب احلس َي بن احلسن عن أصحابه عـن اليزيـدي، وعـِن عبد الباقَ ِّ ِ ِ  عـن أيب ٍاعَجُن شـَ

ِومل يستثنعمرو،   مـن ٍجاعُ شـِ يف روايـةواسـتثنى يل ِّ اليزيـدي،ً شيئا يف روايـةَِكلَ من ذ يلْ
  :ُقولهاألسامء 

)O( ]ـــــرة ـــــرة[ )L(َ، و]١٧٧:البق ـــــريم[)6(َ، و]١٧٧:البق ،   ]٤:م
 )%(َ و ، ]٢٣:الطور[ )r(َ، و ]٤٥:الصافات [)Â(َ، و]١٩٦:البقرة[ )À(و
 . ]٦١:يونس[)½(َ، و]١٤٣:األنعام[

ُواختلف عنه : قال ُ يف من األسامء قولهُ ِ:)Ï(]ومـن األفعـال  ]١٤،١٧:يوسف ،ِ 
ِ، فأخذ ذلك عيل باهلمز-َال غري - ]١٤:احلجرات[) r q (:قوله َّ َ ِأهـل َّ عامـةَِكلَىل ذَوع، َ ْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٣٠٩(النرش) ١(

 ).١٠٧ص(رشح الطيبة البن الناظم: ، وانظر)٢١٦:بيت رقم) ( ٢(



 

 

 ٤٣٨ 

 .)١( ) ٍُاألداء عن شجاع
ُ يف اختياره اعتامدهَّوجتىل  :  عىل ِ

ِاألخذ بام عليه أهل األداء ْ ِ . 
ِّأئمة الفن ٍواحد من ُغريَّقد نص و ِعىل حتقيق اهلمزَّ  :  يف كلمتيَ

)Ç(و ،)  q  (ٍكابن سوار-: ِّ البرصيِ عنُلشجاع ِ ِّ، والقالنـيس)٢(ْ َ)٣( ،
ِّواحلرضمي    .ِ، وغريهم )٤(ْ

ِّ اليزيدي عن أيب عمرو البرصيِمذهب ُ اختياره يف-٤ ٍِّ. 
ِّأوضح اإلمام الداين مذهب اليزيدي ُ َْ ُّ ا َ ومـ،ٍمـوطنِريَ يف غِإليهَ، و أشـار البـابِ يفُ

 :َّ يف التيسري-ً مثال– َقال، فِ عىل شيوخهِ من قراءتهُاختاره
َاعلم أن أب( َّ ْ كان إذا قرأ يف الـصالة، أو ٍا عمروْ َّ َ ِ َأدرج قراءتـه، أو قـرأ بَ مل ْاإلدغـام؛ َ

ٍهيمز كل مهزة ساكنة ٍ ً سواء كانت فاء، أو عينًا، أو الما-َّ ً  :ِ نحو قوله، -ٌ
َ؛ إال أْشبههَو ،]٢٢٦:البقرة[)  2(َ، و ]٣:البقرة[ ) .( ِن يكون سـكون اهلمـزة َّ ْ ُ َ
ِللجــزم   )/ 0(َ، و]١٢٠:انآل عمــر[)  ³(َ، و]١٠٦:البقــرة[  ) &(:  نحــوْ

ْتـسعة عـشـر موضـعا، أوُ ومجلتـه ،ِوشـبهه ،]١٦:الكهف[  )/ 0(َ، و]٤:الشعراء[ ً َ َ 
ــاء، ــون للبنَ ِيك ــرة[  )` (: نحــوِ )  {(َ و،]٥١:احلجــر[)  Ó(َ، و]٣٣:البق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف) ٥٦٨-٢/٥٦٦) (١(

 ).١/٤٨٠(املستنري: انظر) ٢(

 ).١٥٠ص(الكفاية: انظر) ٣(

 ).١٤٢ص(املفيد: انظر) ٤(



 

 

 ٤٣٩ 

ُ، ومجلتــه ِشــبههَ و ،]١٠:الكهــف[)  j i( َ و ،]٣٦:شعراءالــ[)  (َ، و]١٤:اإلرساء[
َأحد عرش ِموضعا، أو يكون ترك اهلمز فيه أثقل من اهلمزَ َ ْ َِ ُ ْ ِ، وذلك يف قولهً َU: 

 بـام ال َ االلتبـاسَعِوقـُ يَ يكونْ، أو]١٣:املعارج[)  1(َ، و ]٥١:األحزاب[)  &(
 ِ يفَ وذلـك،ٍ إىل لغـةٍ خيرج من لغـةَ يكونْ أو،]٧٤:مريم[)  ¯ (: قولهِ يفَ، وذلكُزَمُْهي

َفإن ابن جماهد كان خيتار حتقيق، ]٢٠:البلد[)  É(:ِقوله ُ ٍ ِكلـه- َِكلَ يف ذِ اهلمزَّ  ْنِ مـ؛-ِّ
َأجل تلك املع ُوبذلك قرأت، وبه آخذ ،ِاينْ ُ ()١(. 

ِوجاء يف اجلامع   :قولهَ

َوبتخصيص ذلك ( ِ َ ِ ُ باهلمز للمعاين اخلمسة املذكورة-ِّكله-ْ َ ْ َ ْقرأت عىل أيب الفتح، : ْ َ َ ُ
ْوأيب احلسن، وغريمها من طريقه، وهو اختيار أيب طاهر بن أيب هاشم، ومجيع أصحابه،  َْ َُ ََ ُ َِ

ُوأصحاب ابن جماهد، وهو  ُ ْ ِّىل نص ما ُ بناه ع-رمحه اهللا-َّ، ألنه ُ وبه آخذ-أنا-اختياري َ
َاجتمع عليه الرواة عن اليزيدي عن أيب عمرو َِّ ُّْ(... )٢(. 

َ مفردة البرصي قالو يف ِّ ِ : 
َوباستثناء هذه املواضع للمعاين املذكورة( َ ِ ُقرأت، وبه آخذ: ْ ُ()٣(. 

 : واستند الداين يف اختياره
ِشيوخ اإلقراءِّ عن جل َعىل ما أخذ  َّحذاق الناقلني من وما عليه ، ُ  .ِأهل األداءَّ

ِوقد ضمن اإلمام الشاطبي يف الميته هذا املذهب بعينه  َّ ُّ ُ ْ كام يف األصل-َّ َ، وأبـان -َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف يسري) ١٥٩-١٥٨ص) (١(

)٢/٥٧٢) (٢.( 

 ).١٦٢ص) (٣(



 

 

 ٤٤٠ 

ِقوته ووجاهته بقوله ُ ُ َّ: 
َّ            كله ختريه أهل األداء معلال َُّ ْ َّ)١(. 

ِّقال اإلمام ابن اجلزري ُ ُ:  
َواعلم أن األئمة من أهل األداء أمجعوا عمـن ر( َّ َّ ُْ َ ْ ٍى البـدل عـن أيب عمـروَوَّ  عـىل َ

ٍاستثناء مخس عرشة كلمة يف مخسة وثالثني موضعا تنحرص يف مخس معان َ ً ْ َُ َ ٍَ ً َ ِ(...)٢(. 
Z]ِمهزة   ِ إبدالُترك-٥ ِّ للسويس]٥٤: البقرة[  ُّ. 

 :، فقالِوتركه Z] ِ يف إبدال مهزةَ اخلالفِيف جامعه ُّ الداينُحكى اإلمام
ِلف أصحابنا يف قولهَواخت ( ُ :[Z  ]عىل مذهب أِيف املوضعني] ٥٤: البقـرة َ  ِيبْ
 :اً فيهام ختفيفِ اهلمزةِكانْ يف إسٍعمرو

ًفكان بعضهم يرى تسهيلها، وإبداهلا ياء َ َ ْ كام أبدلت-ُ  : ِ يف قولهُ
[ £ ¤ Z ]و]٧: اإلرساء ،َ[ Q Z ]و ]٧٢: البقرة ،َ[ B  C  Z ]٣١: منوناملؤ[  ، 

ٌا؛ ألن سـكوهنا يف ذلـك ختفيـف ًشبهه ألفـَ، و]١٠٤: األنبياء[ Z @            ? ]و ِ َ ، -ًأيـضا –ََّ
َوبذلك قرأت عىل أيب احلس  .ِ عن قراءتهِنُ
َّ؛ ملا بلغهام من التِلنيَّ األوِ إبداهلا يف املوضعنيَوكان آخرون ال يرون ِ؛ واإلعاللِغيريَ ْ 

َّ؛ ألهنا كانت متحركة، فأعلت بالسكون للتَذلكِب ُّ ِّ ْ، فإن أبـدلتِخفيفََّّ ُ ْ أعلـتْ ِ مـرتنيَّ َّ ،
ِ قرأت عىل أيب الفتحَذلكِوب َ  .)٣ ()ِ عن قراءتهُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٢٠:بيت رقم) ( ١(

 ).٣٠٦-١/٣٠٥(النرش) ٢(

)٢/٨٩١) (٣.( 



 

 

 ٤٤١ 

ُأما دليل ِّ يف مفردة البرصيَ ما جاءُ قولهوُ، فهِ اهلمزَوجهه ِ اختيارَّ ِ: 
 

ُوكان أبو احلسن شيخنا( ِ َ َيبدل اهلمزة: َ  :ِيف قوله  ُ
 [Z ،و َ[ Z  ]ِ؛ لسكون اهلمزة] ٥٤: البقرة ِ. 

ُوكان فارس، وغريه َحيققوهنا ساكنة، وال يبدلوهنا، وذلك: ٌ ُ ً ِ أوجه؛ مِّ َّ أجـل أهنـا ْنُ ِ
َبدلت ياء أجحف بالكلمة؛ ألن اهلمزةُإذا أ َّ ِ َ ً كانت متحركةً ْا، فإن غريتً ختفيفْنتِّ، فسكِّ ِّ ُ 
 .)١()ُوباهلمز آخذ، ِتنيَّمر

َّوقال عنه يف التهذيب ُ: 
 .)٢( )ُو األقيسُوه( 

ِقياسه يف امتناع: ُومعناه َ فيه عِدالْ اإلبِ دخولُ ُىل ما كان سكونِ ً عارضـا ِ فيهِ اهلمزةَ
ٍليس بأصيل ِ، وقد تغريت بالتسكني؛َ َّ ْال يدخلها التغيري مرة أخـَ فَّ َّ ُ  ِا عليـهَذا مـَرى،  وهـَّ

 .ِ األداءُأهل
ِوظاهر عبارته يف ْ؛ ألنه مل يذكرها يف املستثنى، وال نبه عليَ تقتيض اإلبدالَّ التيسريُ َّ ْ َ ُ ها َّ

َّيف سورهتا أهن َّ مع أن طريقه فيه الت؛)٣( ُا تبدلُ َّ ِويس عن شـيخهُّ السَ روايةِحقيق؛ إلسنادهْ ِّ 
 .)٤(ٍابن فارس

 :ِوعليه
ِناء الوارد يف احلرز من الزيادات عىل األصلُ فيكون االستث ِ ِّ ِ ُّ، قال اإلمام الشاطبي)٥(ُ ُ َ : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٦٦ص) (١(

 ).٩١ص) (٢(

 ).١/٢٠١(، اإلحتاف)١٥٢ص(،  إبراز املعاين)١٥٩-١٥٨ص(التيسري: انظر) ٣(

 ).١١٥ص(التيسري: انظر) ٤(

 ).٢/٦٤٣(كنز املعاين للجعربي: انظر) ٥(



 

 

 ٤٤٢ 

ِوبارئكم باهلمز حال سكونه ِ ُِ ُُ ْ َْ َ َ َِ َ ْ ِ َ وقال ابن                  ِ ْ ََ ٍ غلبونَ ُ ْ َّ بياء تبدالَ ََ ٍَ ِ)١(. 
ِوممن نص عىل اختيار وجه اهلمز يف هذه الكلمة   ِ ِِ َّ: 
 :ِبقولهٌّمكي ُ اإلمام قال  
َأحسن وأقيس؛ ألن سكوهن( َّ ُ ِ ابن الباذشُ اإلمام، و)٢( )ٍا ليس بالزمُ  :ِ بقولهُ
َّواالختيار التحقيق؛ ألن( َّ ، ٌ فيه عارضَ اجلزمَّفف؛ ألنَّ أال خيِه إذا اختري يف املجزومُ
 .)٣()ىلْوَفهذا أ

 

ِ إىل اختيار وجه اإلبدال وترجيحه، فقال يف رشحهَ أبو شامةُ اإلمامَومال ِ ِ ْ ْ: 
ِ أوجه من القراءة- عندي–ُواإلبدال ( َ هبمزة ساكنة، وإليه مالُ َ حممد بن رشيح يف ٍ ُ ُ َّ
ُومما يقوي وجه البدل؛ التزام أكثر ، ِ للهمز"َّتبدال": َّ والضمري يف قوله-ب التذكري كتا َ ِّ

َالقراء، والعرب إبدال مهزة  َما هو مشتق من ذ ُفأجري    ؛)»(َّ  .)٤ ()ُ جمراهَِكلٌّ

ُوقد عد اإلمام ِ اإلمام أيب احلسن َ مذهبِّ اجلزريُ ابنَّ َّ انفـرادة ال يعـول َبن غلبونِ ً
 :َ فقالُ وال يؤخذ هبا،ليها،َع

ِبون ومن تبعه بإبدال اهلمـزةَوانفرد أبو احلسن بن غل( ُِ يف ْرَ يف حـ Z]مـن  َ
ِ قراءهتا بالسكونِ بإحالة]٥٤:آية[ ِالبقرة ، ِلَاكن املبـدَّ الـسِك باهلمزِلَا ذً ملحقٍ أليب عمروُّ

ُوذلك غري َ ِ َ ألن إسكان؛ ٍّمريضَ ُّ ختفيفـا؛ فـال يعتـدٌ عـارضِ اهلمزةِذهَ هَّ  َ بـه، وإذا كـانً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٢١:بيت رقم(متن الشاطبية) ١(

 ).٩٠ص(التبرصة) ٢(

 ).١/٤١١(اإلقناع) ٣(

 ).١٥٢ص(إبراز املعاين) ٤(



 

 

 ٤٤٣ 

َّالساكن الال ُو الصوابُىل، وهْوَأَّفإن اهلمز يف هذا  َّ مل يعتد بهِزم حالة اجلزم والبناءَّ َّ() ١(. 

ِ العالمة اجلمزوري بقوله يف حتريره  أشارِإليهو ِ ُّ َّ : 
َولكنَّه يف النَّرش مل يك مبدال              له إذ سكون اهلمز لن يتأصال َّْ َ ُ ْ َُ َ ِ ْ ُ َُ ِ ُ ِ َ َ ِ ُ ِ)٢(. 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧٥ص(غيث النفع: ، وانظر)١/٣٠٦(النرش )١(

 ).١٢١ص(الفتح الرمحاين)٢(



 

 

 ٤٤٤ 






 

ِذا الباب من أنواعَ ه ُ يـدرج ِ األصـيلةِّ كتب الفـنِويف بعض ، ِ املفردِ ختفيف اهلمزُ
َّ باب السكُمعه ِت عىل الساكن قبل اهلمز؛ لقلة مسائلهُ ِ َِّ ِ ِ  .)١(ُّهام يف الرشوطِ، واشرتاكَّ

َوقد أورد اإلمام الداين هذا الباب ِكتاب التيسري بعد بابِيف  َُّ ُ الوقف عىل مرسـَّ  ِومِ
ُّاخلط يف باب خيصه ُ، وذكـر حكـم ِّ َ َ َ :)K(و ،َ)   > = (و ،َ)º(يف   ُ  منـه 
ِمواضعها يف الفرش ِ)٢(. 






ِاالعتداد هبمزة الوصل -١ ِ حال االبتداء بالم التعريف املنقولُ  . إليهاَّ
ْ معلوم أن الم التعريف وإن اشتد اتصاهلا بام دخلت َّ َّ َّ ِ عليه، وكتبت معه كالكلمـةٌ ُ 

ِالواحدة؛ فإهنا مع ذلك يف حكم املنفصل َ َّ ُ الذي ينقل إليه، فلم يِ َّ  اتصاهلا خطا أن بِوجُ
ُ؛ ألهنا إذا أسقطتنيةُ ما هو من نفس البِتصري بمنزلة ُ مل خيتل معنى الكلمة، وإنام يزول َّ

 .)٣(-ُفَّو التعريُوه -  خاصة، ِ بسببهْا املعنى الذي دخلتِبزواهل
ٍ يف مذهب ورشِقلبحركة النَّ) أل(ُّوعند حترك الم  ِ البـدء ِالَ، ففيه حـِ من طريقيهِ

ِاران مبنيان عىل االعتداداعتب ِالعارض وأْ باألصل، َّ َ. 
ِ إىل ذلك بقولهُّ وقد أشار اإلمام الداين  :ِ يف اجلامعَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٧٤ص(، رشح التيسري )٢/٦٥٥(، كنز املعاين)١٥٥ص(إبراز املعاين: انظر ) ١(

 ).١٦٥ص: (انظره ) ٢(

 ).٨٨٧-٢/٨٨٦(العقد النضيد: انظر ) ٣(



 

 

 ٤٤٥ 

ِواعلم أن يف االبتداء بالم املعرفة، إذا ألقي  عليها حركة اهلمزة وجهني( َ َّ َّ: 
ــدئَ أن ي:ُأحــدمها ــ) 4 (، و)1  (، و)m (، و) a(بت ا َوم

ِ؛ ألن تلك احلركةِمَّ مع حتريك الالِثبت مهزة الوصلُ، فيُأشبهه ُّ كام حـذف املـد ٌ عارضةَّ
 .َ ألجل ذلك؛-مَّ فيام تقد-ِّوحرك الساكن 

ِآلخرة، الرض، لوىل، النـسن(بتدئ َ أن ي:َّوالثاين ُ َ َومـا أشـبهه، فيحـذف مهـزة ) َ ُ
  .َّ الالمِ بحركةًكةَّ عنها حمرًتغناءْ اس؛ِالوصل قبلها
ُ األولُوالوجه ُأوجه، وأقيس -ِلْ الوصِ هبمزةَاالبتداء : أي– َّ  .)١()ُ، وعليه العملُ

ِوذكر الوجهني يف املسألة  ِ يف التيسري-ً أيضا- ِ ِ، واالقتصاد)٢(َّ ِ، والتلخيصْ ِ، وإجياز َّ
 .)٣(ِالبيان

ِومستند الداين يف اختياره ِّ ِ االبتداء هبمزة الوصلُ ِ  :ُّ مبني عىل أمرينَ
 . ِمْك يف احلِه عىل األصل قياس-١
ِ  شهرته عند عامة أهل األداء-٢ َّ َ. 

ٌيضاف إليهام مرجح ِّ ُ ثالث مل يذكرهُُ ُ الداين، وهٌ ِو أن االبتداء هبمزة الوصلُّ ٌ فيه اتباعَّ ِّ  
 . )٤(َّومواقفة الرسم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٦١٦) (١.( 

 ).٤٧٤ص(التيسري: انظره) ٢(

 ).٣٦٩-١/٣٦٨(تورينقال عن رشح الدرر للمن) ٣(

 ).١/٢٨٩(الآللئ الفريدة : انظر) ٤(



 

 

 ٤٤٦ 

ِوممن نص عىل الوجهني ِ يف هذه املسألةَّ ِّ من أئمة الفنِ َّ: 
، )٤( البـاذشُ، وابـن)٣( ِرمَ، وأبـو الكـ)٢(ِّ بليمـةُ،  وابـن)١(لبـونَن بـن غَ أبو احلس

 .، وغريهم)٥(ُّوالشاطبي
ِوالوجهان جائزان ٍ الم نقل إليها، وعند كل ناقل، يف كلِسائغان ْ ِّ ِ وعدم االعتـدادُ ُ 

ِ هو املستعمل عند القراءِقل النَِّبعارض َّ ُ)٦(.  
 
 

َ حركة النَّقل واالعتداد بالعِتبارْ اعَعندو  طريـق األزرق ٍلورش مـنارض؛ فليس ِ
ِإال القص، وعند اعتبار َ ِ البدء هبمزة الوصل فأوجه البدلَّ ُ  .)٧(ٌة باقيِ

ًشارك قالون، والبصـري ورشاو     ُّ ُ ِ يف نقل اهلمزة إىل الساكن قبلها يف موضعَ ِ َِّ ِ: 
ُ املقدم بدءا هلِ يف الوجهٌ خالفَووقع،  ]٥٠:النجم[)   = < ( ً َويف بيان ذلك ،  امَّ ِ
ِ اإلمام الداين يف التيسريُيقول َّ ُّ: 

َّبضم الال)   = <( :ٌنافع، وأبو عمرو( ِ، وإدغام التنوين فِ بحركة اهلمزةِمِّ َّ يها، ِ
َّ بعد ضمة الالُوأتى قالون ِ هبمزة ساكنة يف موضع الواوِمَّ ٍ َ، والباقون يكرسون التنـوينٍ َّ َ ،

َ وحيققون،مَّ الالَنونِّويسك  . هاَ بعدَ اهلمزةِّ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )١/١٢٦(التذكرة: انظر) ١(

 ).٣١ص(تلخيص العبارات: انظر) ٢(

 )١/٣٧٢(املصباح: انظر) ٣(

 ).٣٩٥-١/٣٩٤(اإلقناع: انظر) ٤(

 )٢٣٣: بيت رقم( متن الشاطبية: انظر) ٥(

 ).١/٣٢٢(النرش: انظر) ٦(

 ).٧٠-٦٩ص(، النجوم الطوالع)٤١٠-٤٠٩ص(اخلالن، عمدة )١/١٦٤(اإلحتاف:  انظر) ٧(



 

 

 ٤٤٧ 

ِوجيوز يف االبتداء بقوله ٍ ثالثة أوجهٍعىل مذهب أيب عمرو)  < (:ُ ُ: 
ُألوىل (  :ها ُأحد  ِ بإثبات مهزة الوصل)َ  .ِّ، وضم الالم بعدهاِ
َّبضم الال) ُلوىل:( اينَّوالث  َلهـا؛ اسـتغناء عنهـا بتلـكْ قبِ، وحذف مهـزة الوصـلِمِّ ً 
َزان يف ذلـك جائِ الوجهانَذانَ، وهِاحلركة ِ وشـبهه يف مـذهب الوصـلِ َ ورش ومحـزةِ ٍ. 

ُاألوىل (  :والثالث ِ مهزة الوصل، وإسـكانِ بإثبات)ْ  ِ الفعـلِ مهـزة فـاءِ وحتقيـق،مَّ الـالِ
ِبعدها ، وكذلك جيوز يف االبتداء هبذه الكلمة  : -اً أيض– ٍ أوجهُ ثالثةَ عىل مذهب قالونُ

ْألؤىل( ُ ْ بإثبات ومهزة الوص)َ ْلـؤىل ( َ، وِ عىل الواوٍ الالم، ومهزة ساكنةِّ، وضمِلِ ِّ بـضم )ُ
ٍ كوجه أيب عمرو)األوىل( َ، ومهز الواو، وِلْ مهزة الوصِ، وحذفِمَّالال -وُوهـَّ الثالـث، ِ

ِ أحسن الوجوه-عندي  . )١ ()هاُ وأقيس،ُ
َ علة ترجيحه، فقالِ يف اجلامعَأبانو َِّ: 
ِأوجه األوجه الثالث - عندي–ُوهذا الوجه ( ِة، وأقيسها بمذهبُ ُ  ،ٍ وأيب عمروٍ نافعِ

َّوذلك أهنام ملا كانا إنام نقال حركة اهلمزة إىل الالم يف هذا املوضع  َّ َّ َّ، وحركاهـا -َّخاصة-َّ
ِ سكوهنا، وسكونِ؛ ألجلِلْ الوصِهبا يف حال ِ التنوين قبلها؛ لئال يلتقي ساكنانُ ْ َّ. 

َّأال ترى أهنام قد حذفا التنوين؛ ألجل ذلك   : يف قولهَّ
)o n m l k   (]ــة ــان ســاكنًِْذإ  ]٣٠:التوب ــاهَ ك ُا فحرك ــةَّ  ِ بحرك
ِ، فأدغام التنوين فيها، وآثرا عىل كرسهِاهلمزة ُ، فلام كان ذلـك، وعـَّ َّدم التنـوين يف حـال َ

ِم ردها إىل حكم لز- لتحريك المهاُو املوجبُ وه- هبذه الكلمة،ِ، واالبتداءِاالنفصال ُّ 
 :، نحوِرها يف مجيع القرآنِنظائ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٣٣ص(مفردة البرصي : ، وانظر)٤٧٤-٤٧٣ص) (١(



 

 

 ٤٤٨ 

) ̀_ ̂  ، ]٤:ُّالــضحى[   )S R Q P O N (َ، و]٥٦:الــنجم[   )[ 
ُ، و ما أشبهه ]٥١:طه[   )ï î í ì ë ê (َو  ِقـانِّ، وحيقِم فيـهَّ مما يسكنان الالَ

 . )١()ِ بعدها عىل األصلَاهلمزة
ِّاختيار الداينإىل ُوقد أشار اإلمام ابن الباذش   : ، فقال ِ يف هذا املوضعْ

ِ مهـزة الوصـل مـع نقـل ِ بإثبـات)ألـوىل(: ِ هلم من هذه الوجـوهt أيب ُواختيار(
َ؛ ألنه هو الذي ذكرِاحلركة ، ِقـل بالنَّ)ُلـوىل(:  هلـمِّ أيب عـيل الفـاريسُ، واختيارِ سيبويهَّ
َ أبو احلسن األخفش، وهـو ُ فقد حكاهِ سيبويهُ مل يذكرهَ، وإن كانِلْ مهزة الوصِوحذف

ِالذي يشبه قول نافع، وأيب عمرو من اإلدغام ٍ َثامن بـن سـعيد لقـالون وأيب واختيار عـ، ُ َ
ِّبإثبات مهزة الوصل، ورد)  <( :عمرو ْ َ فاء الفعل؛ ألن املوجبِ َّيك الالم من  لتحرَّ

ِالتقاء الساكنني قد زال بحكم الوقف َ َّ ِ() ٢(. 
َ أن يتعمد الوقف االبتداء هبذه الكلمة ألحد من القراء؛ ألهنا ليست يف وال ينبغي َّ َّ َ ٍَّ ِ ُ ُ

ِموضع استئناف، وذلك أهنا نعت لقوله ٌٍ َّ ُ، فهي متعلقة به، فال تقطع منهْ ُ ِّ )٣(. 
 . ]٢٠-١٩ احلـاقة[   )pq   r (:  يف موضعٍقل لورشَّ النُترك -٢

ِاختلف عن ورش يف نقل ٍ ٌألنـه سـاكن   )p( ِ إىل هـاء)r(   ِ حركة اهلمزة منُ َّ 
ٌ، وليس يف القرآن هاء سكت بعدها مهزِ اآلخرُصحيح ٍ ُ  .ِهذا املوضعيف َّ؛ إال َ

ِ وقد أوضح اإلمام الداين حكم هذا املوضع لورش من طريقيه ٍ ِ ُّ  :ِامعيف اجل  بقولهَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٤/١٦١٥) (١.( 

 )١/٣٩٥(اإلقناع) ٢(

 ).٢/٥٧٢(التذكرة) ٣(



 

 

 ٤٤٩ 

ٍاختلف أصحاب ورش( ُ َّأنه سك: ًعنه أداءَ فروى أبو يعقوب :ُ عنهُ َ، وحققَن اهلاءَّ َّ 
ْ بعدها عىل مراد القطع واالسَاهلمزة ِ، وبذلك قرأت مـن طريقـهِتئنافِ ِّ عـىل اخلاقـاين ، ُ

ِ، وابن غلبون  عن قراءهتِوأيب الفتح ُ عامةَم، وعىل ذلكَ  .ِّ من املرصينيِ أهل األداءَّ
َأنه ألقى حركة: ُعنهَّروى عبد الصمد و ُ اهلمزة عىل اهلاء، وحركها هبـا عـىل مـَّ َّ  ِرادِ

َالوصل؛ طردا ملذهبه يف س ِ ً َ السواكن، ذكر ذلكِائرِ ِ عبـد الـصمد يف كتابـه املـصنَّفَّ  يف َّ
ٍاالختالف بني نافع ِ قـرأت يف روايتـهَ ومحـزة، وبـذلكِ ِ حممـدِريـقَ مـن طُ ٍعيد َ بـن سـَّ

ٍ، وعبد اجلبار بن حممدِّاألنامطي َّ ، َ، وداودَونسُي:  ورشِ أصحابْ منَ، ويف رواية الباقنيَّ
 .ِّ صالح، وأبو بكر األصبهاينِ  بنَوأمحد

ِ رواية ورش، بتحقيق اهلمزةِ يف غريٌ، ونافعَوقرأ الباقون ْ الساكن قبِ، وختليصٍ لها، َّ
 .)١ () والكلمتنيِم، من الكلمةَّيف مجيع ما تقد

ِ يف التعريف-َ كذلك-ِإليه َأشار و  .)٤(ِوإجياز البيان، )٣ (ٍمفردة نافعو، )٢ (َّ
َورصح ِه ترك النَّقل لألزرق يف غري ْ وجِ باختيارَّ ِ يف التيسريَفقال، ٍضعموِ َّ: 

ٍ أيب يعقوب عن ورشُتثنى أصحابْواس( ِا يف احلاقـةًا واحدً حرفَن ذلكِ مَ و ُ، وهـَّ
َّفسكنوا اهلاء، وحققوا اهلمـزة ]٢٠-١٩: ةاحلاق[)   q p s r(: قوله تعاىل بعـدها  َّ

ِعىل مراد القطع واالستئناف ْ قرأت عـىل مـشيخة املـصَوبذلك، ِ  ،)٥ () ُوبـه آخـذِّريني، ـُ
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)٦١٢-٢/٦١١) (١.( 

 ).٥٤ص:(انظره) ٢(

 ).٣٨ص: (انظره) ٣(

 ).١/٣٦٤(نقال عن رشح الدرر للمنتوري) ٤(

 ).١٥٧ص) (٥(



 

 

 ٤٥٠ 

ِ يف التهذيبَوجاء َّ: 
ِ يف احلاقةٌوعنه خالف( ُواملأخوذ به ترك، َّ ِ النقلُ َّ() ١(. 
َّختياره وجه التيف اَ استند و  : ِ لألزرق عىلِحقيقِ
َّ شيخه ابـن غلبـون يف التـْومل يذكر، ِ عىل مجيع شيوخهِِه قراءته ب-١ َ ى َوِذكرة  سـُ
 .)٢(َّالتحقيق

ِ الطـرقُّجـل بـه ْجـاءتِ  األخذ بـام -٢    ِ عـن األزرق؛ دل عليـه قولـه يف إرشـاد ُّ َّ ِ
 :ِّاملتمسكني

َفروى أكثر أصحاب أيب يعقوب عنه عن(  .)٣ ()ترك اإللقاء: ٍ ورشُ
ِ قوته -٣ ُيف العربية، دل عليه قولهَّ  :َّ يف التمهيدََّّ
ٍوالوجهان صحيحان عن ورش(  َ َ؛ ألن هذه اهلاءقلَّ النُ ترك-عندي-ُواألوجه  ، ِ َّ 

ُإنام دخلت لتتبني هبا حركة ما قبلها، وهي ساكنة ال سبيل إىل حتريكها؛ ألنه إنام ينـوى  َّ َِّ َ ٌ ُ َّ
ُ الوقف و السكون، والنَّقل ال يكون فيام ينوى به االنفصال، وإنام يكون فيام ينوى هبا يف ُُ َّ ُ ُ ُّ ِ

  .)٤ ()ِّبه االتصال
ُوأيده ِ التوجيه عىل هذاَّ ٍ غري واحدَّ  : شامةِ اإلمام أيبِلوقكَّ من أئمة اللغة والقراءة،  ُ

ٍفروي عن ورش( ِ نقل حركة مهـزة:ُ ُ )r(   ِاءَإىل هـ)p(آخـر ٌ سـاكنَّ؛ ألنـه 
َّ، فدخل يف الضابط املذكور أول الباب، وروى ترك النَّقل، ٌصحيح َّ ُو الـصحيح يف ُوهـَ َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٠ص) (١(

 ).١/١٢٤: (ه انظر)٢(

 ).١/٣٦٤(نقال عن رشح الدرر للمنتوري) ٣(

 ).١/٣٦٥(املصدر السابق) ٤(



 

 

 ٤٥١ 

َ؛ ألن هَّالعربية ُ هاء سكت، وحكمها الـسكونَذه اهلاءَّ ُّ ُ ِك إال يف رضورةَّ ال حتـرٌ ِّ الـشعر َّ
َّ، وأيضا فإهنٍعىل قبح ِا ال تثبت إال يف الوقفً  ِبتت يف الوصـل فأث،ْولف األصلُ، فإذا خَّ

ْإجراء له جم ْ؛ ألجل ثباهتا يف خط املصِرى الوقفً ُحف، فال ينبغي أن خيِّ  األصل من َالفِ
 مـن ُ وهـذه املـسألة خمالفتـان،ٍ واحـدٍ يف حـرفُ فتجتمـع؛-ُو حتريكهاُوه- َوجه آخر
ِالزيادات َ يف التيسري، وذك-رمحه اهللا-ُّ مل يذكرها الداين ِّ  .)١()رها يف غريهَّ
ِصدير ما عليه ت  -٤ ِة أهل األداء عَّعامِ ِ، دل عليه قوله يف اجلامعُنهُ َّ  : 
ِّوعىل ذلك عامة أهل األداء من املرصيني( ِ َّ() ٢(. 
ُبه  قطع  و َ أيب الطيب بن غلبونِ اإلمام، كقولِّة الفن  يف كتبهم أئمُأكثرِ ِّ: 
ُواختلفت الروايات( ٌو موضـع واحـدُهـَّة إىل هاء الـسكت، وَ احلركِ يف نقلُ عنهِّ ٌ ،
َفطائفة من قراء املرصيني ]٢٠ -١٩: احلاقة[   )s rq p(:ُقولهو ُوه ِّ نقلوا احلركة : ٌ

َّ املشهور عنـد قـرُواملختار مل ينقلوا، ٌ، وطائفةِ إىل اهلاءِمن اهلمزة َأهنـم ال ينقلـون: همِائُ َّ 
ُة؛ ألن اهلاء إنام تدخلها العرب يف َّ إىل اهلاء البتَاحلركة َّ َ َّكالمها؛ لتتبني هبا حركة ما قبلها، َّ

ِوهي ساكنة يف القرآن ُ، وكالم العرب، والذي أخذنا بغري نقل احلركـة إىل اهلـاء، وهـٌ ِ و َ
ِل عليهَّواملع  :ٍّ مكيِ اإلماموقول. )٣ ()ُ

ُوقد أخذ مجاعة بنقل احلركة يف هذا، وتركه( ِ ٌ ُ أحسن وأقوى، وبه قرأتَ ُ() ٤(. 
 .)٥ ()وترك النَّقل أحسن: (ُ ابن رشيحِ اإلماموقول
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 ).١٦٥ص(إبراز املعاين) ١(

)٦١٢-٢/٦١١) (٢.( 

 )١/٣٤٢(اإلرشاد) ٣(

 ).٩٣ص(التبرصة) ٤(

 ).١/٢٤٨(الكايف) ٥(



 

 

 ٤٥٢ 

ُ اإلمام الشاطبي يف حرزه، فقال عنه َّ ورجحه ُّ ُّأصح تقبال( :ُ   ُ، واختاره اإلمـام)١ ()ُّ
 :، حيث قالِّابن اجلزري

َّح لدينا، واألقوى يف العربية، واألص-ناَندِ ع–ُو املختار ُوترك النَّقل فيه ه( َُّ() ٢(. 
ْاألخذ بالوجهني، مع تقـديم وجـعىل  ُوجرى العمل ْ ً عـدم النقـل أداء،ِهِ َّ ويتعـني َّ
É È(:اإلظهار يف موضع  Ç Ê(   ]ِىل وجـه التحقيـقَع ]٢٩-٢٨-: احلاقة ْ واإلدغـام ،َّ

 É È Ç (:يف قولـه ِ عـىل اهلـاءَفِقَأن ي ُ لزمه:َّوى التحقيقَفمن ر، )٣(َّعىل وجه النقل
Ê(   ]لطيفة يف حال الوصًوقفة   ]٢٩-٢٨: احلاقـة ْ َّ؛ ألنـه واصـل بنيـة ٍ مـن غـري قطـعِلً َّ

 لزمـه أن :َوى اإللقـاءَومـن ر، دهاْ التي بعـِ من أن تدغم يف اهلاءَ، فيمتنع بذلكٍواقف
ُها؛ ألهنا عندهَ التي بعدِمها يف اهلاءِغْ ويد،ِيصلها  .)٤(ِّ األصيلِ كاحلرف الالزمَّ

 ج
 

ِنقل كرسة ا-٣ َّ إىل النون الساكنة ِهلمزةُ l(: ِ موضعيفُّ  k j(   ]ٍلرويس ]٥٤:الرمحن . 
ُّنص اإلمام الداين َعىل هذا احلكم يف مفردة يعقوب َّ ُ يف فصل روايـة رويـس عنـه،ْ ٍ ِ 

 :َقالف
ِقرأت عىل أيب الفتح( َ ُ:) l k j(   ]ِبنقل حركة اهلمزة إىل النُّون ]٥٤:الرمحن ُ، وقـرأت ِ

ُّواألول أصح عنهٍ بغري نقل، :َيب احلسنَعىل أ َّ ()٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٣٤:بيت رقم) ( ١(
 ).١/٣١٨(النرش) ٢(
 ).١٤٧ص(، الفتح الرمحاين )٤٣٧ص(، عمدة اخلالن)٦٨ص(ع، النجوم الطوال)٢٩١ص(غيث النفع:انظر)٣(

 ).٦١٢-٢/٦١١(اجلامع) ٤(

 ).١٢٥ص) (٥(



 

 

 ٤٥٣ 

ُّفاختار الداين األخذ بوجه النَّقل؛ عمال به عليه أهل األداء، وما جاءت به الطرق  ً َِ ِ ِ ُّ َ
ِعنه، وهذا يتجىل من املنصوص عليه يف كتب األئمة األثبات له َّ ِ َّ)١(. 

ُو املوافق ملا أوردهُوه ْومل أقـف عـىل  ،)٢(ِ أبو احلسن بـن غلبـون يف تذكرتـهُ شيخهُ
ٍخالفه؛ إال عند ابن رشيح يف مفردته، فإنه ذكر النَّقل لروح بخلف عنه دون رويس ُ ٍ ِ ٍِ َّ َ َّ)٣(. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الكامــل )٢/٧٩٣(، املــصباح)٣٠٥ص(، الــوجيز)٢/٤٧٢(، املــستنري )٢٥٩ص(املبــسوط: انظــر) ١(

 ).٢/٣١٨(، النرش)٩٩ص(، خالصة األبحاث)٢٥٣ص(، مفردة ابن الفحام)٤١٩ص(
 ).٢/٥٧٧: (انظره) ٢(

 ).١٦٤ص: (نظرها) ٣(



 

 

 ٤٥٤ 


َ أسند اإلمام الداين يف ج ُّ َالـسكتوجه  ِامعهَ َّمـن عـدة عـىل الـساكن قبـل اهلمـز  َّ

 :، أباهنا بقولهٍاياتور
َأن محزة: اعلم( ٍ من رواية خلف، وخـالد، وأيب عمـر، ورجـاء، وأيب هـشام، وابـن َّ َ ِ َ َ ُ ٍ ٍَّ

ِسعدان عن سليم عنه، وعاصام من رواية الشموين عن األعشى عن أيب بكر، ومـن روايـة  ٍ ْ َ َِّّ ً ُ َُ ٍ َ
َاألشناين عن أصحابه عن حفص عنه، والكسائي من رواية قتيبة عنه، كانوا يسكتون عـىل  َُ ُِّ ٍ ِ ِّ ُ

ِع قبل اهلمزة بيانا هلا خلفائها، وذلك إذا كان الساكن واهلمزة من كلمتـني، أو َّالساكن الواق ُ َّ َ ِ َ ً
ِكان الم املعرفة؛ ألهنا مع ما تدخل عليه بمنزلة ما كان من كلمتني؛ لتقدير انفصاهلا ِ َ ِ ُِ َّ() ١(. 

َوقرصه يف التيسري عىل قراءة محزة  من روايتي َّ ُخلف ، و خالد عنه: ُ َّ  ٍبابب ُوأفرده  ، ٍ
ِ  بني بايب مرسوم اخلط، وياءاتٍّمستقل  .)٢(افة َ اإلضِّ

ِّواملسند يف نرش ابن اجلزري ٍ السكت عن محزة، وابن ذكوان، وحفص، وإدريس؛ :ُ َ َ َّ
ً أشد القراء عناية به َّإال ِ َّ ِ ، ولذا اختلف الطرق عنه ، واضطربت الرواة فيهُمحزةَّ َّ ُ ُّ) ٣(. 


ٍ، والساكن املفصول غري حرف املد خللف)يشء(، و)أل(َّالسكت عىل -١ ِّ َّ. 

َمفـردة محـزة ، و)٥(يسريَّ، والت)٤( ِيف اجلامع ُّ  أسند اإلمام الداين  أيب ِعـن شـيخه) ٦(ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢/٦١٧) ( ١.( 

 )٢٠٧ص(التيسري: انظر) ٢(

 ) .٢٢٣-١/٢٢٠(، اإلحتاف)١/٤٢٠( النرش: انظر) ٣(

 ).٦١٨-٢/٦١٧: (انظره) ٤(

 ).٢٠٧ص: (انظره) ٥(

 ).٦٤ص: (انظره)٦(



 

 

 ٤٥٥ 

َ فارس بن أمحد السكت خللف عن محزةِالفتح ٍَ  :  عىلَّ
 .)ِّ غري حرف املد-ًمطلقا -ن املنفصل َّ ، و الساك-كيف وقع-عريف، و يشءَّالم الت(

َ أيب احلسن بن غلبون السكت له عِ وأسند عن شيخه َّ  : ىلَ
 :ِا قوله يف اجلامعَّ، وأم ) ٍ، ويشءِعريفَّالم الت(
َّعىل أيب احلسن عن قراءته يف روايتيه بالسكت عىل الم املعرفـة  ُوقرأت( َِ  ؛-َّ خاصـة-ِ

ُلكثرة دورها، وكذلك ذكر ابن جما َ ْهد يف كتابه عن محزة، ومل يذكرِ ، فهو )١ ()ً عنه خالفاِ
ِ املنصوصُخالف َ عليه يف التيسري، ومفردة محزة؛ُ  ِّ ابـن اجلـزري، ُ اإلمامُتشكلهْ ولذا اسَِّ

 :َقالف
ِامع البيان  عن شيخهَجُوهذا الذي ذكره يف ( ِ؛ خيالف ما نص عليـهَلبونَ ابن غِ  يف  َّ

َّالتيسري، فإنه نص فيه  َّ َ أي السكت-َّ ِ عـىل الم التعريـف- َّ ِ، وبـه قـرأ عـىل أيب احلـسنَّ َ 
ِ ال غري، وقال يف اجلامع-حيث وقعا- )يشء، وشيئا(َّبالسكت عىل الم التعريف، و  َ : 

َّإنه قرأ عليه بالسكت عىل الم التعريف  ُفإما أن يكون سقط ذكر يشء مـن ؛ -َّ خاصة–َّ ََّ
َّع املد عىل يشء فيوافق  التذكرةَّالكتاب فيوافق التيسري، أو يكون م ِّ() ٢(. 

ُّو أكد الداين َاقتصاره  ع َّ ُ املذهبني خللف دِىل هذينُ  :ِيف اجلامعِون ما سوامها بقوله ٍ
ِوقد كان أبو بكر( ُالنقاش، يروي أداء عن إدريس عن خلف عن سَ ٍ َ  َ عـن محـزةٍليمَّ

ِالسكت عىل مجيع ٍ ما تقدم، فام هو مع اهلمزة يف كلمةَّ  ومل ،)يشء، وشـيئا (: عىلُ، قياسهَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٦٢٠) (١.( 

 )١/٣٢٦(النرش) ٢(



 

 

 ٤٥٦ 

َأقرأ بذلك، وترك السكت هو الصحيح؛ ألن نص الرواة عن سـليم يـدل عـىل ذلـك َُّ ٍ ُ ُّ ََّّ ُ َّ ُ ْ ،
َوألن أبا احلس َني بن املنادي، وابن جماهد كذلكَّ َ رويا ذلك عن إدريسُ  عـن ٍ عن خلـفَ

 .)١()ُ، وبه األخذُ العملَوعىل ذلك، ٍليمُس
ُّواعتمد الداين ِ يف عدم أخذه بوجه السكت عىل الساكن املتصل خللف عـىل ثالثـة َ ٍ َِّ َّ َّ

 : هيٍأمور
ُ أسنده عن اثنني  من أشهر شيوخهقدِ عىل ما قرأ به، وُاالقتصار-١  ُ. 
َ موافقة النص الوراد عن سليم عن محزة-٢       ُ ِ ِّ ِ يف ذلك، وقولُ ٍ اإلمام ابن جماهـدَ ِ 
 . )٢ (َّيف السبعة
َّبام اشتهر العمل به، ووجه السكت خللـف عـىل الـساكن املتـصل ُخذ  األ-٣       َّ َّ ٍَ ُ ُ

َليس يف عمد كتب املغاربة ِ ُو املـسند يف ُوهـ، )٥(ِّ،  والقرطبـي)٤(ِ، وابن رشيح)٣(ٍّكمكي: ُ
ِأكثر كتب املشارقة ِ)٦(. 

َلف تقديمِيف رواية خ ُّواختار الداين   َّ دل عليـه قولـه يف؛ أيب الفـتحِشـيخهمذهب  ٍ
َمفردة محزة ِ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٦١٩) (١( 

 ).١٠٩ص:(انظره) ٢(

 ).٦٩ص(التبرصة: انظر) ٣(

 ).١/٢٨٧(يفالكا: انظر) ٤(

 ).٣٣٣-١/٣٣٢(املفتاح : انظر) ٥(

 ).١/٣٢٦(النرش: انظر) ٦(



 

 

 ٤٥٧ 

 : َّ يف التهذيبِ، وقوله)١ ()ٍوعىل ذلك أهل األداء خللف( 

ِ عىل فارس بن أمحـد عـن قراءتـه، - له-هذه  قراءيت ( َ وبـه ، ُو املـشهور عنـهُوهـِ
  .)٢() ُآخذ
ِاإلمام الشاطبي يف احلرزعىل ذلك  ُبعهات و ُّ ِقدم يف اإليراد مذهب أيب الفتحف ، )٣ (ُ َ ِ َّ ،

ِلفايس يف رشحهُقال اإلمام ا ُّ: 
ِوقد ذكر النَّاظم املذهبني(  اظمً واحداْ ُ بعـد واحـد،واختاره النـَّ ُ ِ، واعتمـد عليـهٍ َ ،

َفعرض به من ط ِ  .)٤() -ُ هاهنا– ِريق أيب الفتحَ
ِوأهل األداء يف الوجه املقدم خللف عىل فريقني َّ ِ ُ : 

ذهبني، و إليـه ً؛ مجعا بني امل)أل، ويشء(:َّفقد ذهب بعضهم تقديم السكت له عىل
ُّأشار العالمة البقري  : بقولهُ

َّثم إن خلفا يتفق مع خال( ً ََّّ َّ، وتارة ال يتفق؛ فإن اتِكتَّد يف عدم السَّ  ِفق معه يف عدمَّ
َّكت مقـدم، وإن اتَّ فعـدم الـس-ِ املنفـصلِاكنَّ وذلـك يف الـس-كت،َّالس  يف ُفـق معـهَّ
ٌكت مقدمَّ فالس-معهاَّ وذلك يف الم التعريف، وما ذكر -،ِكتَّالس َّ() ٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٤ص) (١(

 ).١٤٦ص) (٢(

 ).٣٣٧-٢/٣٣٦(فتح الوصيد: ، وانظر)٢٢٩-٢٢٧:بيت رقم(متن الشاطبية : انظر) ٣(

 ).١/٢٨٦(الآللئ الفريدة) ٤(

 ).٣٠٦-٣٠٥ص(القواعد املقررة ) ٥(



 

 

 ٤٥٨ 

ِ بعضهم إىل تقديمَوذهب ، )َّوالساكن املفصول أل، ويشء، (: له عىلِكتَّ وجه السُ
ِّ العالمة التلمسانـيكقول  :)هـ١٠٥٢ت(َّ

ِوالراجح يف الوصل(  ُ َّعن خلف السكت عىل نحو َّ ٍ ْ: )Y X(،   ٍوكذا عن خـالد َّ
 .)١ ()أل، ويشء(يف

ِويمكن اجلمع بني املذهبني ُ: 
َبأن قول ُ البقري  يقدمَّ َّ ِ يف حال القراءة حلمزة مجعا بني روايتيـهِّ ِّ التلمـساينَ، وقـولًِ َّ 

ً خلف مفردةِعند القراءة برواية  .ٍدَّ دون خالٍ
ُ السكت يف رواية حفص عن عاصم من طريق األشناين عن عبيد عنه-٢ ُ ِ ُ َّ. 

ُامعه رواية حفـص عـن عاصـم مـن ثامنيـة طـيف ج ُّأسند اإلمام الداين ٍ ٍ ، ُ عنـهٍقُرِ
 :أوجزها يف قوله

ُ، وعبيـد  ابنـي ٍريـق عمـروَمـن ط: َليامنُ بـن سـِ حفـصِارَّ البزَمرُة أيب عِوبرواي(
ِالصباح َ التامر، وأِدَّبن حممُ، وهبرية َّ ِ القواس، وأيب عامرة األحولٍعيبُيب شَّ ْ َّ، وأيب الربيع َّ

ُالزهراين، وح  .)٢ ()ِّل بن شاهي األنباريْ، والفضِّني املروروذيَسِّ
ِّ اهلاشمي ِريقَ من طَ بن غلبونَنادها عن شيخه أيب احلسنِْسعىل إَّواقترصيف التيسري

ُعن األشناين عن عبيد عنه ُ ُ)٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٣ص(داء الرسالة الغراء يف ترتيب وجوه األ) ١(

 )٣٦٩-١/٣٦٠:( ، وانظر منه)١/٨٨) (٢(

 ).١١٩-١١٨ص: (انظره) ٣(



 

 

 ٤٥٩ 

َّوانامز هذا السند عن غريه من أسانيد التيسري بخصيصة، ذلك أن الـداين -   ََّّ ٍ َِّ  َأسـند َ
ٍ من الروايات فيهٍدةواحَّكل  َ الرواية غريَ، وجعل سندً وقراءةً روايةِّ َّ القـراءة؛ إال يف ِ سندِّ ِ

َرواية حفص، فإنه جعل َّ ِ الروايةَ سندٍ ً والقراءة واحداِّ ِ-) ١(. 
ٍ  أما يف مفردة عاصم ِ ِ فقد أسندها عن عدد من شيوخه:َّ ٍُ َ  عـن ِّشـناينُ من طريق األْ

ِ بن الصباحِبيدُع  .)٢(ُ عنهَّ
ِكم السكتُن حَوع ُّ يف رواية حفص، يقول الداينَّ ٍ: 

ِواختلف عنه يف السكوت عىل الساكن( َّ ُّ ٍ حـرف علـة ْ كلمة، ومل يكـنَا كان آخرَِذ إُ َّ
 :خرى، نحو قولهُ أٍ كلمةَلَّ أوُ، واهلمزةِولني

 ،]٢٤:الـذاريات[ )©ª(َو ، ]١:املؤمنـون[ )! "(َو ،]٦٢:البقرة[)) ((
ــ)   .(َ، و)T(   َ، و)b(: ، وكــذلكِوشــبهه ــانَ، وم ــن المَا ك ــه م ِ مثل ُ 

ِالتعريف الداخلة عىل اهلمزة؛ إ ِ َّ ِ مـا هـو مـن كلمتـنيِ ذلك بمنزلةْذَّ َّ الـالم، ِ؛ النفـصالُ
ــذلك ــرة[   )] \( َوك ــبهه ،]٧ -٦:الفجــر[    )9 :;(، و]١٠:البق  مــن ِوش
ِاملنون َّ()٣(. 

ْو رصح الداين يف جامعه باختيار وج ْ ِ ُّ ِ السكتِهَّ ٍ يف رواية عبيد عن حفصَّ  :َ، فقالُ
ِ عن قراءته عىل عبدِ عىل أيب الفتح-ً أيضا–ُوقرأت ( ِّ عن األشـناينِنيَ اهللا بن احلسِ ُ 

ِّ عىل اهلاشمي عن ِ عن قراءتهِنَ أيب احلس عىلُ، وكذلك قرأتِ يف مجيع القرآنٍبغري سكت
ُوبالسكت آخذُاألشناين،  َ؛ ألن أبا ط يف روايتهَّ ُ رواه عنه تـالوة، وهـو ٍمِ بن أيب هاشِاهرَّ ً ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢٤ص: (انظره) ١(

 ).٢٩-٢٧ص: (انظره) ٢(

 ).٣١ص(مفردة عاصم) ٣(



 

 

 ٤٦٠ 

ِ والصدق،ِبطَّ والض،ِمن اإلتقان ٌ واحلذق بموضـع ال جيهلـه أحـدِ املعرفةِ ووفور،َّ ُ ن ِ مـِ
ِ هذه الصناعةِعلامء ِّ عن األشناينُ، فمن خالفهِّ ٍ بحجةَ فليس؛ُ   .)١ () عليهَّ

  :ِّوحجة الداين يف اختياره هي
ُوثاقة النَّاقل وقوة ضبطه، حيث إ ِ ِ ٍن أبا طـاهرَِّ ِّ بـن أيب هاشـم رواه عـن األشـناينَّ ُ ُ 

ِ ابن اجلزري يف غاية النَّهايةُ اإلمامنقل قد ًتالوة، و  :ِّ الداين َ  قولِّ
ُاهد مثلُ جمِ ابنَ بعدْ ومل يكن:ٍ أبو عمروُقال احلافظ( ِ أيب طاهر يف علمه وفهمه مـع ٍ ِ َ

ُ طريقته، وكان ينتحلِ واستقامةِصدق هلجته  .)٢ ()َ يف النَّحو مذهب الكوفينيِ
َولعل الداين قوى طريق َّ َّ  عبـد ُرهـا  اإلمـامَ ذكُ أخـرىٍ لعلـةِ عىل غـريه؛ٍ أيب طاهرَّ

َّهاب القرطبيالو  : قوله يفَّ
َوقرأت حلفص من طريق (  ٍ ِاألشناين  بالسكتُ َّ ِّ َ كحمزة سواء، وكـذلكُ ٌ بـو َ أَ ذكـرَ

 .)٣()  وبالوجهني آخذ حلفصفاعلمه، ) ِ البيان:(َّطاهر بن أيب هاشم يف كتابه امللقب بــ
ِوإىل اختيار الداين أشار اإلمام ابن الباذش، فقال ُ ِّ ِ: 

َريق اهلاشمي عَم من طِاسَيب القىل أَ عُوقرأت ( ُن األشناين عن عِّ  ٍن حفـصَ عـٍبيـدِّ
ِبالسكت ٍريـق أيب طـاهرَن طِ مـُ، وقـرأت-َ احلركـة كحمـزةِ إليهٌ ورشَفيام نقل - َّ عن َ
ِّاألشناين   .ٍ بغري سكتٍبيدُ عن عُ

ُواختار عثامن ٍ السكت يف رواية عبيدٍعيدَ بن سَ ُ ِ عن حفص؛ ألن أبـا طـاهر بـن أَّ َّ يب ٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٦٢١) (١.( 

)٢/٧٠٤) (٢.( 

 ).٣٣٥-١/٣٣٤(املفتاح) ٣(



 

 

 ٤٦١ 

ًهاشم رواه عن األشناين تالوة ُ ٍ() ١(. 
َّوقد عارض اإلمام ابن اجلزري الداين ُِّ  :   فقال،َّ يف اختياره وحجتهُ

َ كام قال الداين يف أيب طُواألمر( َ أن أكثرَّ؛ إالٍاهرُّ َ مل يـرووا عنـه الـسكتِ أصـحابهَّ َّ 
ِ كالنَّهرواين، وابن-ً أيضا–ًتالوة  ن ِ مـ-ً أيضا–ُهم، وهم ِ، وغريِّ، واملصاحفيِفَّ العالِّ
ِ، والضبط، واحلذق، والصدقِاإلتقان ِِّ َّ بمحل ال جيهل، ومل يصحَّ ُ ُ تالوة عنه- عندنا– ٍّ ؛ ً
َريق احلاممي؛ مع أن أكثرَ من طَّإال ِّ ُ احلاممـي مل يـرووه عنـهِ أصحابََّّ  ِيب الفـضلَمثـل أ: ِّ

ِالرازي، وأيب الفتح ٍّ بن شيطا، وأيب عيلَّ ُاهلـراس، وهـالم ُ غـِ ِم مـن أضـبط أصـحابه، َّ ِ
َّفظهر ووضح أن اإلدراج وأحذقهم،  َ َ وهو ع-َ ِدم السكتُ ُ عن األشناين أشهر- َّ  ،ُ وأكثرُ

ِ ُ، وبكل من السكتوعليه اجلمهور َّ  .)٢()ِهُ واإلدراج قرأت من طريقٍّ
ِوخالصة القول ُ: 

ُ صحة ِ السكت عن حفص من طريق النَّرشِ وجهَّ ِ ٍ ِ َّ إال أن،َّ ِالسكتَ  ترك َّ ٌقـدمم عنه َّ َّ 
ُاألداء؛ فهو يف  ُ مذهب اجلمهور، وأكثـرِ ِ ِ الطـرق جـاءت بـه، وُ َّاملوافـق ملـا يف التيـسري ُّ ُ

 .)٣(َّوالشاطبية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٨٤-١/٤٨٣(اإلقناع) ١(

 ).١/٣٢٨(النرش) ٢(

 ).٣٣٣ص(اختالف وجوه النرش مع بيان املقدم أداء، )٢٠٥-٢٠٤ص(الروض النضري: انظر) ٣(



 

 

 ٤٦٢ 


 

ٌ انامز هذا الباب من أبواب القراءة بأنه مشكل َّ ِ ُ ِ فهو حيتاج إىل معرفة ؛َ ُ َ  مذاهب أهل ُ
ِية، وأحكامالعرب ِّ رسم املصاحف العثامنية، وتوسع يف الروايَّ ٍُّ ِّ و الدرايِةَّ   .ِةَ

 : َ أبو شامةُ اإلمامُلوق ويف  هذا املعنى ي
ًهذا الباب من أصعب األبواب نظام( ِ ْا يف متهيـد قواعـده، وفهـً ونثـرُ ِ مقاصـده، ِمِ
 .)١ ()ِبهُّ تشعِولكثرة

 
 

ُبه اإلمام َّاختص و َ، واشتهرُمحزةِ َّ من حيـث إن قراءتـه اشـتملت عـىل شـدة عنه؛ِ ْ َّ
ِالتحقيق تيل، واملد، والسكت،َّ ِ والرتَّ َّ َّ، وهذا كله مع صحة ِسهيل يف الوقفَّ التَ؛ فناسبِّ ُّ

 .)٢(ِِّالرواية بذلك عنده، وثبوت النَّقل به لديه
ُ ال جيوز أن يتعمد الوقـفِ البابٌوكثري من مواضع َّ ُ ٍمـةُا غـري تاَّ عليهـا؛ ألهنـُ ، وال َّ

ُ، والوقف إنام يكون فيام هو تام، أو كاف يف لفظه أو معناهٍكافية ِ ٍ ٌّ َّعلم كيفية َ ليُ، وإنام تذكرَّ
َ، أو امتحن يف ذلكُ نفسهَ عليها من انقطعِالوقف َ)٣(. 

ِويأيت تسهيل اهلمز  ٍ عىل ثالثة أنواع-ِ البابيف هذا –ُ ٍ: 
َ جعل اهلمزة ب:لَّاألو  .َْنيَ بَْنيُ
 .ْا من جنس حركة ما قبلهاًاهلا حرفَ إبد:ينالثا

ْ حركتها إىل ما قبلهاُ ونقل،ُ حذفها:الثالث ِ)٤(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٦٥ص(إبراز املعاين)١(

 ).٣٣٣-١/٣٣٢(، النرش)٢/٦٧٧(، كنز املعاين )٢/٣٤٥(، فتح الوصيد: انظر)  ٢(

 ).١٧٩-١/١٧٨(التذكرة  : انظر) ٣(

 ).١/٢٩٥(، الآللئ الفريدة)١/٣٢٢(، النجوم الزاهرة للحكري)٣٩٠ص(رشح التيسري : انظر)  ٤(



 

 

 ٤٦٣ 

ِومعلوم أن اهلمزة تأيت يف الكلمة َّ ً أوال، ووسطا، وٌ ُطرفـا، والتـسهيل َّ َّ ُيـستعمل يف ً
 .ِّاملتطرفة َ، وِطةِّواملتوس

 

ِثم إن حلمزة يف ختفيف اهلمز مذهبني ِ َ َّ: 
ُ، وهو األشهر واألكثر، ٌّيفيترص: َّاألول  ُّ، وإليـه ذهـب الـداين ٌّورسـمي :والثاينُ
 .)١(ومجاعة

ِ بالتأليف مجاعة من األئمة األسالف هذا البابوقد أفرد ِ َِّ ٌ ِكأيب احلسن بن غلبون  :َّ َ ،
ٍوأيب عمرو الداين، وغري واحد ُ َ من املتأخرين كابن بصخانِّ ُ َ، واجلعربي، وابـن جبـارة، ِّ ِّ

ِ ووقع لكثري منهم فيه أوهام يف بعض مسائلهِوغريهم، ٌ. 
 




ِّإبدال اهلمزة املتحركة املتطرفة املضمومة-١ ِّ َّ غري املصورة يف الرسم - أو املكسورة،ُ َّ
ْإذا وقعت بعد متحرك حرف مد من جنس حركة ما قبلها -عىل حركتها ٍّ ٍ َّ. 

ِ هو الذي ليس بعده يشء من احلروف الثابتة يف الوقف:ِّاهلمز املتطرف ٌ. 
ِ حكم تسهيلُّ اإلمام الداينَوقد أوضح ِ، فقال يف التيسريِّ املتطرفِ اهلمزَ َّ: 

ًاعلم أن محزة وهشاما كانا يقفان عىل اهلمزة الساكنة، واملتحركة إذا وقعت طرفا ( َِّّ َّ ًِ َ
ً سهال املضموم ما قبلهـا أبـدالها واوا يف يف الكلمة بتسهيلها، ويصالن بتحقيقها؛ فإذا ْ َّ

ِحال حتريكها وسكوهنا، نحو قوله ِU :)Ð Ï(   ]و  ]  ٣٣:فاطر ،٢٣:احلج ،)  ) ( '(   
ٌوشبهه، ومل يأت يف القرآن ساكنة. ]١٧٦:النساء[ ِ.  

ًوإذا سهال املكسور ما قبلها أبدالها يف احلالني ياء، نحو قول َِ  : Uه َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٢٢ص(رشح ابن الناظم: ، وانظر)١/٢٢٦(إحتاف فضالء البرش)  ١(



 

 

 ٤٦٤ 

)j i(   ]ـــــف ـــــف ا[)   / 0(َ، و ]١٠:الكه    )Ç Æ(َ، و]١٦:لكه
 َ، و]٣٠:القـصص[   )C B A(، و]١٢١:آل عمران[   )Î Í(َ، و]٤٩:ِاحلجر[

 .شبهه
ً وإذا سهال املفتوح ما قبلها أبدالها يف احلالني ألفـا، نحـو قولـه  َ َّU:)¼ »(   

ـــــساء[ ـــــام[   )a(َ، و]١٣٣:الن ـــــوت[   )y(َ، و]١٣٦:األنع    )Ä(َ، و]٢٠:العنكب
 .)١ ()، وشبهه]٦٠:األعراف[)   K(، و]١٤٠:النساء[

ِ اإلمام املالقي يف بيان مقصود قال ِ ُّ  :ِّ الداينُ

ُالوقف عىل هذا النَّحو من اهلمزات ذ( ِ ِ فيه وجهانَرِكُ ِ: 
ُ كام ذكر احلافظ ه-ُ اإلبدال:مهاُأحد َ، وكأنه مبني عىل أن تكون-ناُ ْ قد سـكنت يف ٌّ

ِالوقف، فلام سهلتها أبدلتها عىل حركة  .لهاْ ما قبَِّ
ْسهيل هلذا النَّحو من اهلمزات، جعلها بـني بـني، فـإذا كـان َّ من الت:َّوالوجه الثاين  ْ ِ

َّكذلك؛ لزم الروم من جهة أن مهزة بني بني ال تسكن َ() ٢(. 
َّ اجلـامع، والتيـسري، ُّمل يـذكره الـداين يف: -َّيف هذا النوع -َّووجه التسهيل بني بني 

ِمفردة محزة ِ. 
ُوحيتمل أنه ذكره  ٌ مجلة من ُ قد نقل منهُ، وهذا الكتاب)ِمزىل اهلَقف عَالو( ِيف كتابه ُ

 .)٣(أهل األداء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٧-٥٦ص(مفردة محزة : ، وانظر)١٦٠ص)  (١(

 .بترصف) ٣٩٥-٣٩٣ص(رشح التيسري) ٢(

 ).٧٥ص(معجم مؤلفات احلافظ أيب عمرو الداين : انظر) ٣(



 

 

 ٤٦٥ 

ِنص الداين عىل اختيارو ُّ ٍ يف غري موضعِ وجه اإلبدالَّ  :ِ يف اجلامعِ، كقولهَ
ِوقد زعم قوم من أهل األداء( ٍ أن هذه اهلمزة تسهل عىل حركتها دون حركـة مـا :ٌ ِ َّ َّ

ِقبلها، فإن كانت مفتوحة جعلت بني اهلمزة واأللف ْ ً ً، وإن كانت مكسورة جعلت بـني ْ
َّاهلمزة والياء، وإن كانت مضمومة جعلت بني اهلمزة والواو، وهذا لـيس بـيشء؛ ألن  ًٍ ِِ ْ
ُاهلمزة إنام تسهل بني بني يف املوضع الذي يلزمها فيه احلركة يف الوقـف، وهـو احلـشو،  َِّ َّ

ُّفأما املوضع الذي يلزمها فيه السكون َل بحروف اللني أوىل هبـا ، فالبد-ُرفَّو الطُ وه-َّ ُ
ُفيه من غريه؛ لبيانه وخفته وبعده من الكلفة،  َّ ِ ُفالقياس ما بدأنا به، وهـو مـذهب مجيـع ِ ُ

 .)١ ()ُوعليه العمل، ُوبه قرأت َّالنحويني،
 :َّيف التهذيبِقوله و
ِفأما إذا كانت اهلمزة متطرفة؛ فإنا نبدهلا يف مجيع أحواهلا وحركاهتا، وحركات م( ِ ْ ِّ ا َّ

ِقبلها حرفا خالصا من جـنس حركـة مـا قبلهـا،  ً ُهـذا االختيـار يف ختفيفهـا؛ لـضعفها ْ
َّبتطرفها، وقو  .)٢ () الذي قبلهاِة احلرفِّ
 : يف اختياره عىلَواعتمد

ِ قياس ما كان سكونه عارضا للوقف-١ ً َ وهو ما أشار   أصليا، ُىل ما كان سكونهَ عِ ُ
َ يف مفردة محزة-ً أيضا– ِإليه ِ: 

ِّ مذهبه يف تركهن عىل قياس اللغة املروي عنه-لك –ِّأنا أبني و( َّ ُُّ() ٣(. 
ِقوته يف العربية-٢ َِّ َّ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٥٧٥) (١.( 

 ).١٤٣ص)  (٢(

 ).٥٣ص)  (٣(



 

 

 ٤٦٦ 

ِ اإلمام السخاوي يف رشحهقال وقد ِ األداء، ِ أهلُّجلِما عليه  -٣ َّ ُ:   
َّوإنام فعلوا ذلك اتباعا للرسم؛ ألهن( َّ ُ، والبـدل مـذهبْمتِسـُا هكذا رً ِ سـيبويه، ُ
َّل احلذاق من األئمةَّ عوِوعليه َّ() ١(. 

ِّوأشار اإلمام ابن الباذش إىل اختيار الداين، فقال ِ ُ َ: 
َواختار مكي البدل(  ٌّ  أبـو َوذكـرَ إن أبـدل،  ُُ، وبني بني فـيام خالفـهَّ فيام وافق اخلطَ
 وأبـو ،ٍاهـدُ ابن جمَوإليه ذهب: ، قال ُ البدلَ عن محزةِ وغريهٍعن خلف َّ أن الثابتٍعمرو

ِّ، وخالف اخلط يف َ ذلكِ وإن خالف اخلط يف بعضt وغريمها، وإليه ذهب أيب ،ٍاهرَط
 .)٢()ُى إليه القياسَّ إذا أد؛ٌمثل هذا جائز

 

َ بـن غلبـونِنَ أبو احلسُ اإلمام-يف هذا النَّوع-َّوممن رجح وجه اإلبدال   –، فقـال َ
 :- الوجهنيِبعد إيراده

ُوالقول األول أجود( َّ عرفتـك، وألن خـط؛ ملـا-اإلبـدال:  أي-َّ  قـد ِ املـصاحفَّ
 .)٣ (...) فيهاِ عليهُ مل جيب االعتامدَ فلذلكاختلف يف كتابة هذه اهلمزات؛

ُالعالمة ،  و)٥( ُّاحلرضميُ واإلمام ، )٤(ُّ البغداديٍّأبو عيلُ اإلمام  – َكذلك-َّوجوده 
 .ٌغريهم كثريو، )٦(ُّاجلعربي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٤٧(فتح الوصيد)  ١(

 ) .٤١٨-١/٤١٦(ناعاإلق) ٢(

 ).١/١٦٤(التذكرة) ٣(

 ).١/٢٤٠(الروضة : انظر) ٤(

 ).١٥٧ص(املفيد: انظر) ٥(

 ).٢/٧١٦(كنز املعاين: انظر) ٦(



 

 

 ٤٦٧ 

ُّ اإلمام الشاطبينَّضمو  .)٢ (ِّ ابن اجلزري ُاإلمام هام َّوصحح، )١ (ُه حرزْ الوجهنيُ
ِوقد جرى عمل أهل األداء، و شيوخ اإلقراء ِ ِ ِباألخـذ بـالوجهني :ُ ِلكـل مـ، فِ نهام ِّ

 .)٣(َّ وقوتهُوجاهته
ِ إبدال اهلمزة-٢ ِ املتحركةُ ِفة املصورة يف الرسم عىل حركتهاِّ املتطرِّ َّ  ِ مـنٍّ مـدَ حرفَّ
 .تهاِ حركِجنس

ً أوال  ألفَ أن تكتبِسم اهلمزةُاألصل يف ر ِا، ويف غريه عىل حكمَّ  ختفيفها؛ فإن كان ِ
ِ ألفا، وإن كان ياء أو كالياءْ أو كاأللف كتبت،ًختفيفها ألفا ً ً كتبت ياء، وإن كان واواً  أو ،ً
 .ً كتبت واواِكالواو

ْ، أو احلـذف حـذفتِها بالنَّقلُ ختفيفَوإن كان َّيـة، ُو القيـاس يف العربُهـذا هـ؛ ف)٤(ِ
ِط املصاحفاملوافق خلو  .َّ العثامنيةِّ

ِجاءت أحرف يف خط املصاحفوقد  ِّ ِ السابقِ عن القياسٌ خارجةٌ ٍ؛ ملعنى مقصود، َّ
ُووجه مستقيم، يعلمه َ من قدر للسلف الصالح قدرٍ ََّّ  ِذهَوهـ، )٥(هم، وعرف هلم حقهم  َ

َّ حمصاة يف كتب الرسم،ُاألحرف  .)٦(ِوالقراءات ٌ
ِّيف األخذ بتسهيل اهلمز عىل الوجه الرسميُوقد اختلف  ِ ِ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٢٥٣-٢٣٦،٢٥٢: بيت رقم(متن الشاطبية : انظر) ١(

 ).٣٥٩-١/٣٥٨(النرش: انظر) ٢(

 .وغريها) ٢٩ص(ام ،  إحتاف األنام وإسعاف األفه)٧٩ص(البدور الزاهرة للنشار:انظر) ٣(

 ).٤٣٥-٤١٩ص(املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار : انظر) ٤(

 ).٢١٠ص(دليل احلريان رشح مورد الظمآن ) ٥(

، )٦٤-٥٦ص(، سـمري الطـالبني )٦١٣-٥٩٣ص(، مجيلـة أربـاب املراصـد )٤٥-٣٧ص(البديع : انظر) ٦(
 . وغريها،)٣٣-٣١ص( ، إحتاف األنام )٢٤٠-١/٢٣٩(إحتاف فضالء البرش



 

 

 ٤٦٨ 

ِ فذهب مجاعة إىل األخذ به ِ ُ فأبدلوا اهلمزة بام صورت بـه، وحـذف؛-ً مطلقا– ٌ ِّ وها َ
ِفيام حذفت فيه ُ، وهذا القول بعمومه ال جيوز العملُ  .ِؤخذ بهُ، وال يِ بهُِ

هم َ، ومـن تـبعُّالشاطبيِ ُ، وشيخه أبو الفتح، وّوالداينٌّوذهب مكي، وابن رشيح، 
َمن املتأخرين َّته يف العربيـة؛ عـىل أن سـائر األئمـة مـن َّ؛ لكن برشط صحِ إىل األخذ بهِّ َّ َّ

ُ و املشارقة مل يعرجـوا عـىل التخفيـف الرسـمي، وال ذكـروه-ً قاطبة–ني ِّالعراقي ِّ  وال ،َِّّ
ِأشاروا إليه؛ لكن ال ينبغي ترك العمل به برشطه ِ؛ اتباعا خلط املصحفُِ ِّ ِّ. 

ُ وهذا هو القول املختار َّ فائدة التُ به، وال تظهرُ املعمولُ وع؛ إالِخفيـفُ  َّ يف هـذ النـَّ
َّ منه الرسم القيايسَفيام خالف َّ)١(. 

َّويف هذا الباب ال يت ُ ِسم؛ إال فـيام يتعلـق بـاهلمزةَّبع الرِ  ُ فـال حتـذفِ دون غريهـا؛َّ
 .)٢(ِ، وال يلفظ باأللف الذي بعدها ]٨٧:هود[   )£ ¤(األلف الذي بعد شني

 : أبو شامةُ اإلمامقال
ِّ يتعذر فيها اتُوقد تأيت مواضع( ُباع الرسم؛ فريجع فيها إىل األصَّ ُ ِول املتقدمةَّ ا َ، ومـِّ
َ حيمل عىل ما يسوغ فيه ذلك؛- رمحه اهللا تعاىل- َ عن محزةَيِوُر ُ() ٣(. 

فقـال  ،ِ هذا النَّوع من اهلمز، واختياره فيـهِختفيف َ حكمُّ الداينُ اإلمامَأوضحوقد 
 :ِيف اجلامع

ا يف ًومُ مرسـِفِّ مـن اهلمـز املتطـرَ ما جـاءِ تسهيلِةَّنا يف كيفيُ علامؤَاختلفوقد    (
 : ، كقولهِ عىل نحو حركتهِاملصحف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٣٤٥(النرش: انظر) ١(

 ).٢/٧٠٠(كنز املعاين) ٢(

 ).١٧٣ص(إبراز املعاين)  ٣(



 

 

 ٤٦٩ 

)s r q p(]َّو احلرف األوُوه - ]٢٤:املؤمنون ، -ِورة املـؤمننيُن سـل مُ
 ،]٨٥:يوسـف[ )¿(:َ، وكـذلك-ال غري- األحرف الذين يف النَّمل ُالثةَّوكذلك الث

ـــل[ )j(و ـــل[)"(َو، ]٤٨:النح ـــور[   )½(َو ،]٦٤:النم ) ¶(َ، و]٨:الن
ُالزخرف[   )v(َ، و]٧٧:الفرقان[ ِّما أشبهه ممـا صـورت َ، و]١٣:القيامـة[   )¹(َو، ]١٨:ُّ ُ

ِاهلمزة فيه واوا عىل حركت ً    )Ë Ê É(:ِها، أو عىل مـراد الوصـل، وكـذلكُ
َوشبهه مما رسمت فيه ياء عىل ذلك    ]٣٤:األنعام[  .-ًأيضا– ُ

ِ تسهيل اهلمزة:ُفقال بعضهم ْركة ما قبلها؛ عىل حَ يف مجيع ذلكُ  ً ألفا سـاكنةُ فتبدلِ
ِ نظائره، وإن اختلفت صورهتا فيـهِائرَعىل سًمحال َو القيـاس، وهـُ؛ إذ ذلـك هـَ  َذا كـانُ

 .ِ شيخنا أيب احلسنُمذهب
ً موافقة ؛ُ الذي منه حركتهاِ باحلرفَ بأن تبدلَ يف ذلكِ اهلمزةُ تسهيل:َوقال آخرون

ً، وتبدل يـاءُوبابه ]٢٤:املؤمنـون[)q(:ِ يف قولهًا ساكنةً واوُرسمها، تبدلِل ً سـاكنة يف ُ
ِهب شـيخنا أيب الفـتحذا كـان مـذَ، وهـُونحـوه  )Ë Ê É(:ِقولـه ِ و ُوهــ، ُ

ُ األول هُ، وإن كان املذهب-أنا – اختياري  .)١ ()ُو القياسَّ
 َمفـردة محـزة يف ْ، ومل يـذكر)٢(ِهـذيبَّ يف الت-َكـذلك –ِذا االختيـارَعىل هـَّونص 

 .)٣(ُسواه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٥٧٧-٢/٥٧٦) (١.( 

 ).١٤٤-١٤٣ص: (انظره) ٢(

 ).٦١ص: (انظره) ٣(



 

 

 ٤٧٠ 

ِّومستند الداين   : يف اختيارهُ
َّ، وبه رصحِمورسوموافقة امل ِّ النص،َّ اتباع ِ يف اجلامع بقولهِ ِ: 

ْ؛ فإن هذا أوُو القياسُل هَّ األوُوإن كان املذهب(  :ىل من جهتنيَّ
َ أن أبا هشام وخلفا رويا عن محزة:إحدامها َ  ِ عىل اهلمزةِ يف الوقفُبعَّن يت  نصا أنه كاَّ

َّ فدل عىل أن؛ِ املصحفَّخط َ وقفه عىل ذلكَّ ِ وبالياء عىل حـال رسـمه دون ،ِ كان بالواوُ ِ
 .َّاأللف؛ ملخالفتها  إياه

 .)١ ()اً عن محزة منصوصَا قد حكى ذلكً خلفَّأن: واجلهة الثانية
ِّ إىل اختيار الداين،ابن الباذشُقد أشار اإلمام و  :لفقا ِ
ِّوذهب األكثر من القراء إىل إبدال اهلمزة واوا يف ذلك؛ اتباعـا خلـط املـصحف، ( ً ً ََّ

 .ِّوذكر األهوازي أنه به قرأ عىل شيوخه، حاشا الطربي
َّ؛ ألن ابـن اجلهـم وهو اختياري: وذكر أبو عمرو أنه اختيار شيخه أيب الفتح، قال
ا عن سليم عن محـزة أنـه كـان َّرواه عن خلف كذلك، وأيضا فإن أبا هشام وخلفا روي

 .)٢ ()يتبع يف الوقف عىل اهلمز خط املصحف

ِوأما مذهب إبدال ُ ُ هذا النوع حرف مد من جنس حركة ما قبله اهلمز يفَّ ٍّ َّ: 
َ أبو احلسن بن غلبونَ فقد أوضح اإلمام  :ِ بقولهُ وجههَ

ً أهنا ملا كانت طرف:َّوالعلة يف ذلك( ْا، وقد وقفا عليها، سكنت عَّ ِىل األصـل الـذي َ
ٍجيب كل موقوف َ، ومذهبهام تليينها يف الوقف؛ فلذلك أبدال منها احلـرف الـذي ِ عليهُ ِ

ْ ما قبلها؛ ألهنا ساكنة فدبرها ما قبَمنه حركة َّ َّكام يدبر سائر اهلمزات السواكن-لها َّ َ ِّ-( ،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦١ص(، ومفردة محزة )١٦٣ص(التيسري: ، وانظر)٥٧٨-٢/٥٧٧)  (١(

 ).١/٤٤٩(اإلقناع)  ٢(



 

 

 ٤٧١ 

ِ معلال عدم األخذَثم قال  :َّ بالوجه الثاينِّ
 خط املصاحف قد اختلفت يف كتابة هـذه اهلمـزات؛ َّوالقول األول أجود؛ وألن(

 .)١() فلذلك مل جيب االعتامد عليه فيها
ُوالصحيح جواز َ األخذ باملذهب القيايس، وعىل ذلكُ ِ جرى عمل شيوخ اإلقـراءِّ ُ 

 .اً وحديثًقديام
ِ اإلمام الفايس يف رشحهقال ُّ ُ: 

، وإذا خـالف َن وأجـودَّذا وافق الرسم كان أحـس إَّ القيايس التخفيفَّواعلم أن(
ِالرسم جاز العمل به، وبالرسم ِّ ِّ ما مل يتعذر، أو يؤد؛َُّ  .)٢() ٍ إىل إخاللَّ

ُبان اإلماموقد أ ِّ ابن اجلزري الضابط يف ترجيح التخفيف الرسميَ َّ  :َ، فقالَّ
َّالذين أثبتوا الوقف بـالتخفيف الرسـمي(  َّ ً اختلفـوا يف كيفيتـه اختالفـا شـديدا،َ ً َّ 
ٍمن خصه بام وافق التخفيف القيايس؛ ولـو بوجـه :فمنهم َّ حممـد بـن ِ إليـهَ كـام ذهـبَّ
ٍ أبو عمرو الداين، وابن رشيـحُ، وصاحبهَ بن أمحدُ، وأبو الفتح فارسٍواصل َ ٌّ، ومكـي، ُّ

ٌ القيايس وجهِخفيفَّ إذا كان يف التِ هؤالءِعىل قولَ فُّوالشاطبي، وغريهم؛ ُ راجح، وهِّ و ٌ
ُخمالف ظاهر َ كان هذا املوافق الرسم هو ؛ً املوافق ظاهره مرجوحاُسم، وكان الوجهَّ الرٌ َّ ُ

ِ، وإن كان مرجوحا باعتبارُاملختار ِّ التخفيف القيايسً ُّوهذا هو الرسم القوي، وقـد ... َّ َّ
 .)٣()ُاملختار: َّالصحيح، وقد يقال: يقال له

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٦٤-١/١٦٣(التذكرة)١(

 ،)١/٣٣٠(فريدةالآللئ ال)٢(
 ).٣٥٦-١/٣٥٥(النرش)٣(



 

 

 ٤٧٢ 

ِمفاد  قول  اإلمامو ِ  : ِّ ابن اجلزريُ
ٍفق القيايس ولو بوجهًتارة يواَّأن الرسم  ِ، فيتحد املذهبانَّ ُ خيتلفان، ويتعـذرً، وتارةُّ ِ 

َّاتباع الر ِ؛ ملخالفته اللغةِ القراءة بهُ، فال جتوزِسمَّ ِّ، وعدم صحته يف الرُّ  يف َ، فإن كـانِوايةَّ
ِ الرسمَو خمالف ظاهرٌ، وهٌ راجحٌ وجهِّ القيايسِخفيفَّالت  ُ ظـاهرهُ املوافقُ، وكان الوجهَّ
َرجوحا قياسا؛ كانم ً ِ؛ العتـضاده بموافقـة عنـدهمُ هـو املختـارُ املرجـوحُ هذا الوجهً ِ 

 .)١(الرسم

ِ اهلمزة إىل الواو أو الياءِحركةُ نقل -٣  .قبلهااكنني األصليني َّالس ِ
ِ الواو والياء الساكنانُينقسم  َّ ِ الواقعان قبل اهلمزةُ ِ املتحركة املتوسـطةِ َّ   ِفـةِّ، واملتطرِّ
ٍأصيل، وزائد: إىل ٍّ. 

َّ عىل الفاء، والعني، و الالمَما زاد: َّوالزائد، ِما كان عينًا من الكلمة: ُّفاألصيل  ِ. 
ِ نقل حركة اهلمزة:ِّوحكم األصيل ِ إىل الساكن قبلها،ُ ٍ سواء كان حرف لنيَّ ْ  :، نحـوٌ

)Æ(   ]و ،]٣١:املائدة َ) i(   ]ٍمد ولني َحرفْ، أو]٢٠:البقرة ْ  :، نحوٍّ
)z(]و]١٠:الروم ،َ)$(   ]إبدال اهلمزة:ِائدَّ الزُوحكم  ،]٢٧:ُامللك ِ  ً حرفـاُ
ِإدغامه فيهَّ، ثم ُمثله   .  ]١١٢:النساء[   )¨ (َو ،]٢٢٨:البقرة[   )M L(:، نحوُ

ُوجيوز يف األصيل اإلبدال واإلدغام ُ  .)٢(ِائدَّ جمرى الزِّباب إجراء األصيل، من ِّ
َ الداين هذا احلكم ُاإلمامَأوضح وقد   :ِبقوله يف اجلامعُّ

َوأما إذا كان( ًأصـليا، وزائـد: ِ فإنـه ينقـسم قـسمني؛ا ساكنًِ ما قبل اهلمزةَّ ا َّفأمـا،  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧١ص (، إرشاد املريد )أ/٧لوحة(اجلواهر الغوايل العظام يف وقف محزة وهشام : انظر)١(

 .، وغريها)٣١٤ص(، القواعد املقررة)١/٣٣٢(، النجوم الزاهرة)١٨٠-١٧٩ص(إبراز املعاين: انظر)٢(



 

 

 ٤٧٣ 

ُام ينقالن إليه حركة اهلمزة، وحيركانه هبا فتـسقطَّفإهن: ُّاألصيل ِّ ِ؛ لـسكوهنا، ِفـظَّ مـن اللِ
ِوتقدير سكون َّها، وسواء كان حـرف علـةُ املنقول إليه حركتِ احلرفُ َ ا، أو ً، أو واوًيـاء: ٌ

َّكان حرف صحة من سائر احلرو  .ِفَ
ِ علامئنا يف الياءُ بعضَ وقد أجاز ِالبدل واإلدغام يف الوقف: ِ والواوِ َ ِ؛ محال لألصـلَ ً 

ُعىل الزائد، وذلك قياس ما حكاه ابن  واص ُ َل، وأبو أيوب  الضبي عن أصـحاهبام عـَّ ِّ ن َ
ــه: َمحــزة ــف عــىل قول ــن الوق ــرة[   )É (:م ــران[      )T(َو  ،]٤٨:البق ،   ]٤٩:آل عم

َّبالتشديد؛ عىل أن الضب    ]٧٦:القـصص[   )§(الوقـف عـىل : ِ قد روى عن أصحابهَّيَّ
ِل عـىل إجـراء القيـاسِبتشديد الواو؛ فد ِ ِ يف نظـائره، وبـذلك أقـرأين أبـو الفـتح عـن َّ ِ

 ُأوجـه َّوالنقل  ،ُ وأجازاهِ عن العرب-ً مجيعا-ُّوالكسائي، ُ يونسَِكلَذَ،وقد حكى ِقراءته
ِ، وبه قرأت عىل أيب احلسنُوأقيس  .)١ () وغريهُ

َّوبوجه اإلدغام قرأ عىل شيخه أيب الفتح، دل عليه قوله يف موضع ِ  : ُمنهَ آخر ِ
ُ كان بعض أهل األداء يأخذْوقد( ِ يف هذا الرضب بإبدالُ ٍ اهلمـزة بيـاء مـع اليـاء، َّ ٍ

ِوواو مع الواو وإدغامهام فيهام، وبذلك قرأت عـىل أيب الفـتح شـيخ ُ ِ  يف -ُوالقيـاس نا، ٍ
ُ النقل-ِّذلك كله  .)٢ ()َّ كام قدمناهَّ
ِ رصح باختياركام  ِ، وذلك عند قولهٍبن عامريف مفردة ا) َّالنقل( وجه َّ َ: 

ِمما فيه  -وشبههام  ،]٣٥:النور[   )º(َ، و]٥٨:غافر[   )¼ ½(:ُوقد جيوز يف(
ُوالنقل أقيس، ُ واإلدغامُ البدل-ُ والواوُالياء َّ() ٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف يسري) ٥٨٠-٢/٥٧٩(ا )١(

)٢/٥٨٨) (٢( 

 )١٢٣ص)  (٣(



 

 

 ٤٧٤ 

ِ الداين يف اختيارهُومعتمد ِّ: 
َّقياس املعتل عىل الساكن الصحيح يف جواز النَّ َُّ َويفرس قول ، ِقل فيهِّ  :ِّالداينِّ

َماجاء يف رشح اإلمام الفايس، حيث قال).َّوالنقل أقيس (  ِّ ِ: 
ِوإذا اعترب ما يصح نقل احلركة إليه من السواكن( َّ َِ ُّ ٍ؛ وجد عىل ثالثة أقسامُ ُ: 

ُصحيح، وحرف لني ٍّ ويعنى به الواو والياء املفتوح ما قبلهام، وحرف مد ولني-ٌ ُ ُ- 
ْالياء املكسور ما قبلها، والواو املضموم ما قبلها األصليتنيُويعنى به  وعني -ْْ ، وكال النـَّ

ِجيري جمرى الصحيح يف صحة نقل احلركة إليه َّ َّ() ١(.   
ِألن علة إلقاءف): أوجه: ( َّوأما قوله َّ  إذا كـان ؛َّ اهلمـزة إىل الـساكن  قبلهـاِ حركـةَّ

ِو األكثر يف كالمُ، وه)فَّالتخفي( ًصحيحا، أو ياء، أو واوا أصليتني َ العـرب إذا سـكن ُ َ
َما قبلها؛ ألهنم ك َّ ْوا أن جيعلوها بني بني؛ فتقرب من الساكن، وقبُهِرْ َّ ْ ْلها سـاكن قبلهـا؛ ْ

ِ بني الساكننيِ كاجلمعُفيصري ُوا حركتها عىل الـساكن قبلهـا وحـذفَ، فألقَّ وها، وبقيـت َّ
 .)٢(ُّها تدل عليهاُحركت

 .)٥(ُواهِ سَ، ومفردة محزة)٤(َّ، والتهذيب)٣(سريَّومل يذكر يف التي
ِوضمن اإلمام الشاطبي حرزه الوجهني ُ ُّ ُ ْ واإلدغـام مـن ِ اإلبـدالُفوجهِ وعليه ،)٦(َّ

ِزوائد احلرز ِ عىل التيسريْ َّ. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥١ص(رساج القارئ : ، وانظر)١/٢٩٩(الآللئ الفريدة) ١(

 ).١/٦٢(رشح اهلداية: انظر) ٢(

 ).١٦١ص: (انظره) ٣(

 ).١٤١ص: (انظره) ٤(

 ).٥٦ص: (انظره) ٥(

 ).٢٥١، ٢٣٧:بيت رقم(متن الشاطبية: انظر) ٦(



 

 

 ٤٧٥ 

 :َّووجه النَّقل يف هذا النوع
ًشهر نقالهو األ  َ عنه اإلمام أبو احلسن قال فقد  ، ً أخذاُكثراأل، وُ ُ  :  غلبونبنُ
ٌّ اإلمام مكيوقال، )١()ُاألقيسُو األجود وُوه( ُ: 

ِفحملهام عىل حكم سائر احلروف(  َ ِ يف إلقاء احلركةُ ُليهـا؛ أحـسن وأقـوى مـن َ عِ
ُّ، وقال عنه اإلمام أبو العالء اهلمذاين)٢ ()ِ واإلدغامِاإلبدال َ ُُ َ: 
ُوهو االختيار(  ُ() ٣(. 
 :ِّ ابن اجلزريُقال اإلمامو
ْو الـذي مل أقـرأ ُ، وهَِّال ليس إُقل هو النَّ-يف هذا النَّوع- ً روايةُِتابَّ الثُحيحَّوالص(
ُوال آخذ بسواهيوخي، ُ من شٍ عىل أحدِبغريه ُ() ٤(. 
ِجرى العمل عىل األخذ بالوجهنيو ِ َ ُ ِ؛  مع تقديم وجه النَّقلَ  .)٥ (ِ يف األداءِ
َّ اإلشامم والروم فيام مل تبدل فيه اهلمزة امل-٤ ٍّتطرفة حرف مدُ َ ِّ. 

َّ  أن الر-ِيف هذا الباب -َّتقرر  ْ جائزان فيام مل تبدلَ واإلشامم،َومَّ ُ املتطرفةُ اهلمزةِ  فيه ِّ
ٌوصور جوازمها أربعةٍّحرف مد،  ُ:  
ُ ما ألقي فيه حركة: أوالها ، ]٥:النحـل[)   ¯ (: نحـوُ قبلـه،َّ الساكنَعىل ِ اهلمزةَ

  .]٤٠:النبأ[)   h(َو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/١٥١(التذكرة) ١(

 ).١٠٩ص(الكشف) ٢(

 ).١/٢٥١(غاية االختصار) ٣(

 ).١/٣٣٧(النرش) ٤(

 ).٢٤ص(، عمدة اخلالن)١٤ص(منظومة القراء السبعة  : انظر) ٥(



 

 

 ٤٧٦ 

ُ حرفا، وأدغم فيه ما قبله، نحوُبدل فيه اهلمزُ ما أ:انيةَّ والث ْ ً:) M L(  ]٢٢٨:البقرة[ ، 
 .َ يف ذلكَ من روى فيه اإلدغامَعند  ]١٩:األنعام[)   I (َو

ِ ما أبدلت فيه اهلمزة املتحركة واوا، أو ياء بحركـة نفـس:الثةَّ والث ِ ً ًِّ ُ  ِعـىل املـذهبها ْ
 . ]٢٤:املؤمنون[)q(: نحو،ِّالرسمي
ُبدلت فيه اهلمزة املكسورةُ ما أ:ابعةَّوالر ُ ُ بعد الضم واوا، واملضمومةْ ْ  ِرـ بعد الكـسًَّ

َياء، وذلـك  َو ،]٢٣:الواقعـة[)< ? (: نحـو،ِّ األخفـش النَّحـويِىل مـذهبَ عـً
)g(   ]١٩:العنكبوت[. 

ُور األربعة تستنبط من قولُّوهذه الص  :ِّ الداين ِ اإلمامُ
َ جائزان يف احلرف املتحرك بحركُ واإلشامم،ُومَّوالر( ِّ ِ َ منها غري ِ، ويف املبدلِة اهلمزةِ
ِ؛ إن انضام، والروم إن انكرسا، واإلسكان إن انفتحا، كاهلمزةِاأللف ِ ِ َّ  .)١ ()ٌ سواءَّ
ِت اهلمزة فيهبدلُام أفي َإشامموال ، َال رومو ِحرف مد، ويأيت ذلك عىل نوعني ُ َ ِّ: 
ٍ ما تقع اهلمزة فيه ساكنة بعد متحرك:مهاُأحد  ِّ ً  : نحـو،اًا الزمـُ، سواء كان سكوهنُ

)K(   ]نحو،اً عارضْأو   ،]١:العلق  :)) ((   ]١٧٦:النساء[. 
ِ؛ ألن هــذه]١٩:البقـرة[)   > =(:  نحــو،ٍلــفأً ســاكنة بعــد َأن تقــع: اينَّالثــ  َّ 

 ،]١٢:احلج[   )¤(:، نحوَّهنُ مثلَّ، فهنِ هلا يف احلركةَ ال أصلٌ سواكنٍ حينئذَاحلروف
  .)٢( ]٢٨:فاطر[   )°(  َو

 
 
 ج
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٦١ص(التيسري)١(

 ).٣٠-٢٩ص(، إحتاف األنام )١/٣٥٨(، النرش)٢/٧١٣(كنز املعاين: انظر)٢(



 

 

 ٤٧٧ 

ِ يف الصور األربع؛ دل عليه ِوم واإلشاممَّ  الرَ وجهُّ الداينَار   واخت َّ ِ ِ  : ِ يف اجلامعُلهقوَّ
ُوالقياس اإلشارة( ُ() ١(. 

 : ُومقصوده
ٌأن احلركة ثابتة       ِ املتحرك بحركة اهلمزةِ يف احلرفَّ ِ، ويف املبدل منها كثبوهتِّ ِا يف اهلمزة، ِ

ٍفالفرق حينئذ  َ ِّام الوقـف عـىل أواخـرالكلم عليهـا، ومـذهب الـداين  أحكـانريَيف جَ ُ َ َِ ِ
ِ، وسيأيت مفصال يف بابه بيان اختيار الداين، ومستنده ِارةَشِاإلب ِ عىل أواخر الكلمُالوقف ِِّ ِ ُ َّ

ِفيه، وآراء أئمة الفن يف املسألة  ِِّ َّ ِ)٢(. 
 

ِ مع اإلشباع يف اهلمز املتطرفُ  اإلبدال-٥ ِّ  .َ بعد األلفِ املبدلِ
ُ املتطرف املتحرك بعد األلف يبدلهُاهلمز ِ ِّ ِ محزة وهشام عند الوقفُِّ ٌ ِا مـن جـنس ً ألفُ

ِما قبله، وحينئذ جيتمع ألفان ٍ. 
َه، وقد أشـارِّ يف مقدار مدِ األداءُ أهلَ واختلف ْ    ِذا اخلـالفَهـِ إىل ُّ الـداين ُ اإلمـامِ

 :ِ يف اجلامعِبقوله

ً الساكن ألفا َوإذا كان( ً كانت مبدلة مـن يـاء، أو واو، أو كانـت زائـدةٌسواء -َّ ٍ ٍ ؛ -ً
ِفإهنام يبدالن من اهلمزة ِ ٍ التي تقع بعدها ألفا بأي حركة حتركت يف الوصل من فـتح، أو َّ ْ َِّّ ٍ ً

َكرس، أو ضم؛ ألهنا تسكن يف الوقف، فتدبرها حركة َّ ِ َّ ٍّ َّ الـذي قبلهـا؛ ألن تلـك ِ احلرفٍ ْ
ٍ بينهام ليست بحاجز حصني، وذلك نحو قولهَ الفاصلةَاأللف ،   ]٤٣:النساء[   )°(: ٍ

  .]٤٠:آل عمران[   )Y X(َ، و]٥٠:األعراف[   )« ¼(َو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٥٨٠) (١.( 

 ).٧١٥ص(البحث: انظر)٢(



 

 

 ٤٧٨ 

ِّفكـان بعـضهم يمكـ: ِّنا يف متكني مد األلفُ أصحابَواختلف َ؛ ليفـصل ًنهام زيـادةُ
ُ من اهلمزة وليدل به عليها، وذلك قياس ما أجازه يـونسِبذلك بينهام، وبني املبدلة ُ ُ ْ :  يفَّ

ٍارضبان زيدا، وارضبنان زيدا عىل لغة من ً ً خفف النُّون؛ ألهنـا تبـدل يف الوقـف ألفـا، ً َُّ َّ
ِّفيجتمع ألفان فيزداد يف املد لذلك ِ. 

َّ؛ ألهنا ملا التقت مع املبدلة من اهلمزة حذفت للساكنني، ِّوكان آخرون ال يمكنوهنا َِّ ِ
َفبطل التمكني الزائد لذلك،  ُوالتمكني أقيسَّ ِ؛ النعقاد اإلمجاعَّ ِ عىل جـواز اجلمـع بـني ِ

ُاكنني يف الوقف، وألن خلفا قد جاء به منصوصا عن سليم عن محزة، فقالَّالس ً ً  ُيقـف: َّ
ٌباملد من غري مهز، وجائز ٍ ُ من اهلمزة، وتبقى هـي؛ فعـىل هـذا يـزادُ أن حتذف املبدلةِّ  يف َ

َ؛ ليدل بذلك-ًأيضا –متكينها   .)١ ()ْ عىل اهلمزة بعدهاَّ
ِّفاتضح من قول الداين ِ َ َّ: 

ِ حالة الوقـف عـىل  يف ٍ وهشامَ حلمزةَّ  أن ِ املتطـرف املتحـرك بعـد األلـف ِاهلمـزِ ِِّ ِّ 
 :مذهبني

ِحذف إ ُ ووجهه،ُ القرص:َّاألول  ُ؛ اللتقاء الساكنني،فوجبِدى األلفنيْحُ ُ القـصـر َّ
َ أن املحذوفِذا عىل تقديرَ، وهَذلكِل َ؛ ألن األلفُ األلف األوىل هيَّ ُ حينئذ تكونَّ  ً مبدلةٍ

 . هلامِعند الوقف )بدأ، وأنشأ:(َّ، فال جيوز فيها إال القرص، مثلٍمن مهزة
ِّووجهه قياسه عىل املـدُّاملد، : الثاين ُ ِارض يف جـواز اجلمـعَزم، والعـَّ الـالينُ  َ بـنيِ
 .َّالساكنني

ِّ وجه املدُجريخت ُويمكن َأن املحـذوفِ تقـدير عىل-َ كذلك-ِ َّي األلـف الثانيـة؛ ِ هـَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف يسري)٥٨١-٢/٥٨٠)(١(



 

 

 ٤٧٩ 

َّ ألنه حرف مد وقع قبل مهز مغري بالبدل، ُفيجوز املد والقرص؛ ُّيتـأتى املـدفَّ عـدم عـىل  َّ
ُاالعتداد بالعارض الذي آل إليه اللفظ َّ ُ، واستـصحاب حالـه فـيام كـان أوال، وتنزيـلَ َّ ُِ 

َّالسبب املغري كالث َّ َاعتدادا بـام عـرضُالقـرصَّيتأتى  وِ كامللفوظ،ِ، واملعدومِابتَّ  لـه مـن ً
ِالتغري  .)١(ر بام صار إليه اللفظ، واالعتباَّ

ِ وتقدم يف باب املد والقرص أن مذهب الداين اإلشباع يف حرف- ُ ِّ َّ ِّ ْ الواقع قبـل ِّ املدَّ ِ
َّاهلمز املغري ِ-) ٢(. 

 

ِكام اتضح من قوله  –ِ إليـه َو ما أشارُوه، - يف هذا النَّوع-)ِاإلشباع( وجه ُه اختيارَّ
ُ يف التيسري، حيث-ًأيضا  :  قالَّ

ُكان الساكنوإن ( ْ من حرف أصـيل، أو كانـتً كانت مبدلةٌسواء -ا ً ألفَّ  -ً زائـدةٍّ
َّا بأي حركة حترًأبدلت اهلمزة بعدها ألف ِكت، ثم حذفت إحدى األلفني للساكننيِّ َّ ، وإن َّ

َدت يف املد والتمكني؛ لتفصلِ زَشئت َّ  َ ُ، وبه ورداألوجه ومل حتذف، وذلك ، بذلك بينهامِّ
 .)٣ ()ِ وغريه،ٍ من طريق خلفَالنَّص عن محزة

ِّاد الداين يف اختياره عىلاستنٌّجيل و   .ِظرالنَّو، ِاألثر :ُ
ُفأما األثر ِ فتمثل يف رواية:َّ ُ منصوصا عن سَ ذلكٍ خلفَّ  .َليم عن محزةً
ُوأما النظر ِ فتمثل يف قياسه عىل املدين:ََّّ َّ ِ ِزم، والعـارضَّ الـالَّ  اجلمـع بـني ِوازَ يف جـَ

 .)٤(الساكنني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٠١ص(، الكنز البن الوجيه)٢/٦٢٠(كنز املعاين: انظر)١(

 ).٣٨٤ص(البحث: انظر)٢(

 ).١٦١ص) (٣(

 )٣١٢-٢/٣٠٦(رشح اخلاقانية : انظر)٤(



 

 

 ٤٨٠ 

ِّوقدرصح  باختيار وجه املد  ِ ِ يف هذا النوع-َّ ِّ مجـع مـن كبـار أئمـة الفـن، -َّ ٌِ َّ ِكقـول ِ
 :ِابن الباذشِاإلمام 
ًفإن كانت اهلمـزة طرفـا نحـو( ،  ]٧٤:البقـرة[   )¢ £(َ، و]١٩:البقـرة[   )=(: ُ
ُّأنه يكون املد : فعنديَت عليها ، ونحوه، ووقف]٩٥:األعراف[   )Ù(َ، و)Ø(َو

َأطول؛ ألنه قد اجتمع     .]٧:الفاحتة[   )C (َ، و ]٤٣:النساء[   )°(:  يفَ فيه ما افرتقَّ
َفإن خففت هذه اهلمزة ُّ احتمل املد؛ٍ وهشامَ محزةِ عىل مذهبَّ ٍ وتركه، ومـا مـد لـساكنُ َ َُّ ُ 

َّمما مد هلمزة بعده؛ ألنُّبعده أحق وأوىل بتمكني املد  و عىل التشبيه بـام ُام هَّ إنِ للهمزةَّ املدُ
َّمد للس    .)١ ()ُ منهَّ ال بدِاكننيَّ السِ اللتقاءُّ، واملدِاكنُ

 :َأيب شامةِ اإلمام وقول 
ُواملد ه( َو األوجه، وبه ورد النص عن محزةُّ ُّ َ من طريق خلف وغريه، وهـُ ِ ُّذا مبنـي ٍ

 .)٢ ()ونُّ بالسكِعىل الوقف
َّوهو مذهب األئمة ُ: 

ِ، وابن الفحام)٤(ٍّ، ومكي)٣(َ ابن غلبون َ، وابـن بليمـة)٦(ٍّ ، وأيب عيل املـالكي)٥(َّ ِّ)٧( ،
   .همِوغري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٦٣-١/٤٦٢(اإلقناع) ١(

 ).١٦٩ص(إبراز املعاين) ٢(

 ).١/١٦٠ص(التذكرة : انظر) ٣(

 ).٩٨-٩٧ص(التبرصة :انظر) ٤(

 ).٨١ص(التجريد : انظر) ٥(

 ).١/٢٥٠(الروضة : انظر) ٦(

 ).٣٥ص(تلخيص العبارات: انظر) ٧(



 

 

 ٤٨١ 

ُواختار اإلمام  ِوجه القرص، ف) هـ٤١٥ت(ُّ القريواينَفيانُأبو سَ  : َقالَ
ُكذلك اإلمام ، و)١ ()ِ عىل األلفُ، والوقفُة حذف اهلمز:ُفاملختار فيه( ِأبو العـالءَ َ  

 :ُّاهلمذاين، حيث قال
ِفإهنا إ ( ُ حذفت رأسا، فتذهب-َكذلك –ا كانت َذَّ ً ِ املدة بذهاهبْ  .، وغريمها)٢ ()اَّ

َ املهـدوي جريـانُاإلماموأجاز  ِ التوسـطُّ ِ فيـه؛ قياسـا عـىل أوجـهَّ  ِ العـارضِّ املـدً
 :َ،  فقالِكونُّللس

َوقد جيوز أال حيذف ( ُ ُّ بيـنام يف الوقـف، فتمـد قـدرَمعُ منهام، وجيٌ واحدةُ  ِْذ؛ إِألفنيِ
ِاجلمع بني الساكنني َّ  .)٣ ()ٌ يف الوقف جائزُ

ُ أبو شامة يف رشحه، حيثُأشار إىل هذا املذهب اإلمام و  : قالَ
ًوجيوز أن يكون متوسط( َّ  : ِّا؛ لقوله يف باب املد والقرصُ
ِّن الوقف وجهان أصالَوعند سكو" ُْ ِ  .)٤ ()َذا من ذلكَ وه،"ِ

ُوصحح اإلمام  .)٥(  - يف هذا النَّوع- الثالثةَ األوجهِّابن اجلزري  َّ
ِوعىل ذلك جرى العمل واألخذ ، ووجه اإلبدال مع القرص ُ َُ ُ َ: 

ِ هو املقدم يف األداء َ؛ ألن األصلَّ َّ يف التقاء الساكنني أن حيذف األول، أو حيرَّ ََّّ  َِّال؛ إَكَ
   .)٦(َّ علةُأن متنع منه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٤٣ص(اهلادي ) ١(

 ).١/٢٥٤(غاية االختصار ) ٢(

 ).١/٦٤(رشح اهلداية ) ٣(

 ).١٦٩ص(إبراز املعاين ) ٤(

 ).٣٦١-١/٣٦٠(النرش : انظر) ٥(

 ).٩٧ص(التبرصة : انظر) ٦(



 

 

 ٤٨٢ 

 :ُ عنهَّعمدة اخلالن صاحب قال 
ِواملختار عند األداء املدققني( ِّ ُ() ١(. 
 :ِ مواضع يفُاإلدغامُ اإلبدال و -٦

1 (َو ،]٥١:األحزاب[   )& (َو ،]٧٤:مريم[   )¯(  . ]١٣:املعارج[   )0 
 :ِ يف اجلامعُّقال اإلمام الداين

ْوقد اختلف أهل األداء يف إدغام احلرف املبدل من اهلمزة، ويف إظ( ِ ِ ِِ ِ ُ : ِهـاره يف قولـهَ
 ،  ]٧٤:مـريم[)¯(:َ، ويف قولـه]١٣:املعـارج[)0 1(َ، و]٥١:األحزاب[   )&(

ًمن رأى إدغامه موافقة: فمنهم ً البدل عارضا، ِ؛ لكونُارهَمن رأى إظه: ومنهمِّ للخط، َ
ٌفاهلمزة يف التقدير والنية وإدغامها ممتنع،  َّ َّ ُ يف ذلك صحيحان، واإلدغـامِواملذهبانُ ؛  أوىلَ

ًألنه قد جاء منصوصا عن محزة ْ؛ ملوافقة رس  ]٧٤:مريم[)¯(:  يف قولهًَّ ِم املـصحف ِ
ِ؛ اتباعا عند الوقفُالذي جاء عنه ً  .)٢ () عىل اهلمزةِّ

 :ِفاتضح من قوله
ِ تصحيحه كال الوجهني ِ يف هذه األحرف، و-ِ واإلدغامِ اإلظهار-ُ  ِوجـهلُاختياره ِ

َواستناده يف ذلكَّ فيهن، اإلدغام ِرجحني  عىل مُ ِّ: 
َّ اتباع األثر؛ ألنه :َّ األول  .)¯ (:ا عن محزة يف  قد جاء نص-َ فيام ذكر-ِِّ

ِ موافقة املرسوم، وقد ر:اينَّ  الث ُبيـاء واحـدة، فحـذف ]٧٤:مريم[)¯ (سمتُ ٍ وا ٍ
َّ اجتامع املثلني؛ ألهنا لو صورت لكانت ياءَ كراهةِ اهلمزةَصورة َّ  ٍواحـدةٍكتبوها بواو َو، ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٩ص(عمدة اخلالن ) ١(

 ).٥٨٦-٢/٥٨٥(اجلامع ) ٢(



 

 

 ٤٨٣ 

 املثلـني كـام ِ اجتامعَ؛ خوف]١٣:املعارج[   )0 1 (َو  ،]٥١:األحزاب [  )& ' (:يف
 . )١(   )v( : يف نحوُفعلوه

ٍىل وجه اإلدغام؛ ألنه كتب فيه بياءَع  ]٧٤:مريم[)¯(:َّوتأيت موافقة الرسم يف َّ ،
َ ما قبلها، ثـم أدغمهـا يف اليـاء ِا وانكسارِ ياء ساكنة؛ لسكوهنِ من اهلمزةَ أنه أبدلَوذلك

 .ِللمامثلةالتي بعدها؛ 
 ِىل وجـهَعـ ]١٣:املعارج[   )1 (َو ،]٥١:األحزاب[   )&(:َّموافقة الرسم يف َّوأما 

ُاإلدغام؛ألهنام ك َّ َ بواو واحدة، وذلكِتبا يف املصحفِ ٍ ٍ أنه قلب مـن اهلمـزة واو سـاكنة؛ ٍ ٍ َّ
َا وانضامم ما قبلها، ثم أدغمِلسكوهن َّ  .)٢(ِِدها للمامثلةْ التي بعِها يف الواوِ

ِ دون املعنى؛ ألن من رشطَّعىل مراعاة اللفظَّفيهن ِووجه اإلدغام  ْ  املثلني إذا التقيا، َّ
ٌواألول منهام ساكن ِّ، والثاين متحرَّ  .)٣(اكن يف املتحركَّدغم السُ؛ أن يٌكَّ

ِ يف التيسريُّالداينَوقد اكتفى  ِ بتصحيح الوجهني)٦(ِ، ومفردة محزة)٥(ِبَّ، والتهذي)٤(َّ ْ ْ 

َوإجازهتام من غري ترجيح، وتابعه عىل ذلك اإل ُ ُمام الشاطبي يف احلرز، حيث قالٍ ُّ: 
ِ      ورئيا عىل إظهاره وإدغامـه           ِ َِ ْ َ َ َ َِ ِِ ِْ َ َْ...........................) ٧(. 

ِ اإلمام السخاوي يف رشحهقال ُّ ُ: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٢٣٦(، اإلحتاف)٣٤٦-١/٣٤٥(، النرش)١٧٠-١٦٨ص(، املحكم)٣٧٩ص(املقنع : انظر) ١(

 ).١٥١ص(الكتاب األوسط : انظر) ٢(

 ).١/٤٠١٥(، الدر املصون )١/٦٩(رشح اهلداية: انظر)٣(

 ).١٦٣ص: (انظره) ٤(

 ).١٤٠ص:  (انظره) ٥(

 ).٥٥ص: (انظره) ٦(

 ).٢٤٣:بيت رقم) (٧(



 

 

 ٤٨٤ 

 :ِولك بعد ذلك وجهانأبدلت،  ]٧٤:مريم[)¯ (: ىلَ عُ لهَوإذا وقفت: ْأي(
َ؛ ألن الياءِألصلً نظرا إىل ا؛اإلظهار  .ٌ عارضةِ من اهلمزةَ املبدلةَّ

َ، وملوافقة خط املصحف، و كـذلكِفظَّ مثلني يف اللِلوجود ؛ُواإلدغام  ِّ:)&(   
  .)١( )]١٣:املعارج[   )1 (َو ،]٥١:األحزاب[

ِ يذكر الشاطبي يف البيتْومل ِ املوضعني األخـرينيُّ ِيف األصـلُ كـام هـو -ِْ ُ، وكأنـه-ْ َّ 
ٌعنهام؛ ألن املأخذ واحد، ]٧٤:مريم[)¯ (ِتغنى بذكرْاس َ  .)٢ (ُ يف معناهَوما كان: ْ أيَّ

ِ من األئمةَواختار ِيف هذه الكلم اإلدغام َاإلبدال مع َ وجهَّ ِ : 
َاحلسن بن غلبون أبو  .، وغريهم)٥(ُُّّينَّالعام، و)٤(ُّ، وأبو طاهر األنصاري)٣ (َ

َّإلبدال مع اإلظهار فيهن اُووجه ِ:  
ِ األكثر ذكرا يف كتب القراءاتُهو ِ ً ُ)٦(. 

 : ابن الباذشِ قول اإلمام  ِجاء يف اإلقناع
َ، وهو الذي عليه أكثر النَّاس؛ ألن البدلَ اإلظهار-ٌّمكي:  أي -َّ أبو حممدَواختار( َّ ِ 
ِ، واختيار شيخtو اختيار أيب ُ، وهٌعارض ُنا أيب احلسن بن رشُ  .)٧ ()ٍيحَ

ُ ورد ما سوامها،ِ كال الوجهني دون غريمها،ِّ اجلزريُابنُاإلمام َّو صحح  ِ  :  فقالَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٣٥٧(فتح الوصيد) ١(

 ).ب/١٧لوحة(ام للمرادي، رشح باب وقف محزة وهش)١٧١ص(إبراز املعاين : انظر)٢(

 ).١٤٩-١/١٤٨(التذكرة: انظر) ٣(

 ).٩٦ص(العنوان: انظر) ٤(

 ).١٥١ص(الكتاب األوسط:  انظر) ٥(

 ).٣٩٤ص(اختالف وجوه طرق النرش مع بيان املقدم أداء: انظر) ٦(

 ).١/٣٢١(، املفتاح)١/٢٣٥(، والكايف)٩٤ص(التبرصة: ، وانظر)١/٤٢٦) (٧(



 

 

 ٤٨٥ 

ُا ثالثا، وهـو التحقيـقًوجه ]٧٤:مـريم[)¯(:يف ِذكرةَّوزاد يف الت( َّ ُ  ِ أجـلْنِ مـ؛ً
ِتغيري املعنى، وال يؤخذ به؛ ملخالفته ً، وحكى الفاريس وجها رابَ واألداءَّ النصُ ُعا، وهُّ و ً

ْاحلذف، أي َّ اهلمزة، فيوقف بياء واحدة خمفُحذف: ُ ٍ ُّفة عىل اتباع الرسم، وال يصحٍ َّ ؛ بل ِّ
 .)١ ()ُّوال حيل

  :ِ مع اإلظهارِ اإلبدالُووجه
ُاملقدمُ هو  ُ، واملصدرِ يف األداءَّ  .ِ يف اإلقراءَّ

ُّ قال الشيخ حممد الدمياطي  َّ  ):هـ١١١٧ت (-لنُّورُّالسعود بن أيب ا  الشهري بأيب-َّ
ُواملقدم يف األداء األول؛ لكونه إظهارا، وهو األصل( ً َّ ِ َّ ()٢(. 
ِجاء يف منظومة العالمة و  :ُ قولهِ ابن املنجرةَ

ُرئيا حلمزة بدا يف الوقف                  تأخر ُّ ِ ْ  .)٣(ِ يشفً اإلدغام نقالَ
ٌواو، ويـاء  ِ بعـد البـدل جيتمـعَّ؛ ألنـه )C(:كلمـة عىلَّوجيري احلكم السابق  ٌ

ِساكن أوهلام، فيجوز فيها الوجهان َّ )٤( . 
، ]٢٧:الفــتح ،١٠٥: ، الــصافات٦٠:اإلرساء[   )C(: كلمــةُّ الــداين يفُاإلمامومل يــذكر

 ِى وجهَوِس  ؛]١٠٠:يوسف[   )f(َ، و]٤٣:يوسف[   )Ï(َ، و]٥:يوسف[   )%(َو
ِدل عليه     ،ِاإلبدال  :َقوله يف مفردة محزةَّ

َأن اهلمز: ْاعلم( ُيكون ساكنًا، ويكون متحركا؛ فأمـا الـساكن: ِ ينقسم قسمنيَّ َّ َّ  إذا ِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣١٧ص(، القواعد املقررة)١٩١-١٩٠، ١٦٩-١٦٨ص(حتفة األنام للقبيبايت:، وانظر)١/٣٦٤(النرش) ١(

 ).أ/٢لوحة(رسالة وقف محزة وهشام ) ٢(

 ).٧١-٧٠ص(، إرشاد املريد)١٤٦ص(، غيث النفع)٢/٦٩٨(كنز املعاين: انظر) ٣(

 ).٢٧ص) (٤(



 

 

 ٤٨٦ 

ُخفف؛ فإنه يبدل ِّ ً حرفا خالصا من جُ ِ الـساكنةِ قبل اهلمـزةَ، فإن كانُنس حركة ما قبلهً َّ 
َّضمة سواء توس ، ]٢٨٥:البقرة[)   U:)nقولهًفت أبدهلا واوا، نحوَّ أو تطر،طتَّ

ــساء[   )Ô( َو ــنجم[   )O (َ، و]١٦٢:الن ــه[   )Û(َ، و]٥٣:ال ،  ]٣٦:ط
ـــران[   )³(َو   َ، و]٦٠:اإلرساء[   )C(َ، و]١٠١:املائـــدة[   )©( َ، و]١٢٠:آل عم

 .)١ (...)وما كان مثله  َ، و]٥:يوسف[   )%(
 :عليهو
َيكون مذهب الداين يف هذا احلرف اإلبدالف ِ ِّ هو مـا أشـار  و،-َال غري- َ واإلظهارُ

ُإليه ما اإلمام احلسن بن قاسم  :ِولهبق) ٧٤٩ت(ُّ املراديِ
ُومل يذكرمها النَّاظم( ُ التيسري، فمذهبُ، وال صاحبْ ِ  .)٢ ()ُهام اإلظهارَّ

 :ِّ للدمياطي ويف اإلحتاف
ِوهو الذي يف الشاطبية( َّ  .)٣ ()ِ كأصلهاُ
 .)٤(َن ابن غلبوِ شيخهِ من تذكرةُو املفهومُ وه

َّوقد نص غري واحد من األئمة ٍ ُ ِاإلمام أيب  ِمن ذلك قولف،  عىل الوجهنيِ األسالفَّ
ِالعالء َ: 
َخمري بني قلب مهزهتا واوا مـن غـ  )C(َوأنت يف باب( ً ِ ِري إدغـام، وبـني قلبَّ هـا ٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٤ص) (١(

 ).أ/١٧لوحة(رشح باب وقف محزة وهشام ) ٢(

)١/٢٢٨) (٣.( 

 ).١٥٠-١/١٤٧(لتذكرةا: انظره)٤(



 

 

 ٤٨٧ 

ِواوا، وقلب ِّ اإلمام احلرضمي، وقول)١ ()ِ، وإدغامها يف الياءً الواو ياءً ِ: 
ُإنه يبدل :قيل  )C(:وكذلك يف( َ من اهلمزة ياء، وأدغم الياء يف الياء، فوقـفَّ ِ َ ً 
َّفتوحة مشددة، وقيلٍبياء م  .)٢ ()إنه أبدل من اهلمزة ياء ومل يدغم: ٍ

ِ كبار رشاح احلرزٌأشار إليهام مجع من كام  َّ ِ: 
 .، وغريهم)٥(ِّ، واجلعربي)٤(ِّ، والسمني)٣(ِّ كالفايس

 :ُ، حيث قالِّ ابن اجلزريُ اإلمامُ، واختارهَّ األئمةُ أكثرِوعىل وجه اإلظهار
ِ فـأمجعوا عـىل إبـدال اهلمـزة منـه واوا؛ -َحيـث وقـع- )الرؤيـا، ورؤيـا(َّوأما  ( ُ

ُلسكوهنا، وضم ما قبلها، فاختلف ِّ ِوا يف جواز قلب هذه الـواوُ ِهـا يف اليـاء ِ وإدغام،ً يـاءِ
ُ، فأجازه أبو القاسم اهلذيل، واحلافظ-ِ كقراءة أيب جعفر-بعدها ، وغريمهـا، ٍ أبو عمـروُّ

– ٍيـحُ ابـن رشُ وحكـاه)تؤوي، ورءيا(ِّبني اإلظهار، ومل يفرقوا بينه وبني َّوسووا بينه و
ُ وضعفه-ًأيضا ِ، وهو إن كان موافقا للرسمَّ َفإن اإلظهـار أ، َّ  ُ، وعليـه أكثـرُوىل وأقـيسَّ

ُ، وحكي فيه وجه ثالث، وهِأهل األداء ُو احلذف عـىل اتبـاع الرسـم عنـد مـن ذكـرهُ َّ ِّ ُ ،
ٍفيوقف بياء خفيفة  َ  .)٦ ()ُ، وال جيوز ذلك-)َّريا(َّ تقدم يف كام-ٍ

َّد اختياره يف الطيبة بقولهَّوأك ُ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٢٥١(غاية االختصار) ١(

 ).١٥٤ص(الكتاب األوسط : ، وانظر)١٤٦ص(املفيد)٢(

 ).١/٣٢٢(الآللئ الفريدة: انظر) ٣(

 ).١٠٥٢-٢/١٠٥١(العقد النضيد: انظر) ٤(

 ).٢/٧١٧(كنز املعاين: انظر) ٥(

 ).١/٣٦٤(النرش) ٦(



 

 

 ٤٨٨ 

َوريا            تدغم مع تؤوي وقيل رؤيا......................  َ ْ َّ َْ ُْ َ َُ ِ ِ ُ ْ َُ ِ) ١(. 
 :ِ النُّويري يف رشحهُ اإلماملقا
َوقيـل رؤيـا(: ِوإىل تضعيف اإلدغام أشار بقولـه( ُْ َ ِ َرؤيـا(يـدغم: وقيـل:  أي)َ ُْ(- 
 .)٢ ()-أيضا

ِوعىل األخذ بالوجهني جرى العمل؛ مع تقديم وجه اإلظهار يف األداء ِِ ْ ِ ُ َ)٣(. 
ِ ضم اهلاء-٧  َندِع   ]٢٨:القمر ،٥١:ِاحلجر[  )Ó( َ، و]٣٣:البقرة[ )`(:نِ مُّ
 .ِاءَ اليِإبدال

 :ِذا احلكمَ بيان هِ يفُّقال اإلمام الداين
ِواختلف أهل األداء  ( ُحركة اهلاء؛ إذا أِ يف تغيري-ً أيضا–َ ًلها ياء يف ْ قبُبدلت اهلمزةِ
   ]٢٨:آيـة[ القمـرَو، ]٥١:آية[يف احلجر    )Ó(َ، و]٣١:آية[يف البقرة   )`(: قوله

ُفكان بعضهم ِ يرى كرسها؛ ألجل اليـاء:َ ِألجلها يف نحوـَركـام كـس- َ    )F(: قولـهِ
َوشبهه، وهـ  ]٢٥:النور[   )�(َ، و ]١٥٢:النساء[  )m(َ، و]١٢٩:البقرة[ ُذا مـذهب ِ

ِاهد ومتابعيه، ُأيب بكر بن جم َّيقروهنا عىل ضم: وكان آخرونٍ ٌتها؛ ألن اليـاء عارضـةُّ  ْ إذ؛َّ
َّال توجد إال ِ يف التخفيفُ َ؛ فلم يعتدوا هبا لذلك-ًةَّخاص –ِ، وعند الوقف َّ ُّ . 
ِّا حممد بن يزيد الرفاعيً منصوصِ هبذا الوجهَوقد جاء  ِ يفَ، فقال-ُ سليمُاحبَ ص-َّ
ِ اهلـاء يف الوصـلُمرفوعـة   :)Ó(  ]٥١:آيـة[ر  يف احلجـَ بقـراءة محـزةِكتابه املفـرد ِ َ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٥٠بيت رقم ) (١(

 ).١/٥١٣(رشح الطيبة ) ٢(

، رسـالة وقـف )١٤٦ص(، غيث النفع)أ/٣٣(فة األنام يف الوقف عىل اهلمز حلمزة وهشام البن القاصححت)٣(
 ).٧١ص(، إرشاد املريد )٦٢ص(التحفة الوفية). أ/٢لوحة(محزة وهشام أليب السعود 



 

 

 ٤٨٩ 

ِوالسكوت ِ يعني مع التحقيق، والتسهيل-ُّ َّ  . )١ () ُوذلك أقيس -َّ
َفتلخص مما سبق َّ : 

ِ الوقف عىل الكلامتِالَيف حَّأنه  ُ، فإنه جيـوزِدالْ باإلبِالثَّ الثِ  ِمريَّ الـضِاءَ هـِ إبقـاءَّ
َ؛ أن الياءِّضمها ُووجهها، ُ، أو كرسًمضمومة ِلها عارضة يف الوقفْ قبَّ  :ِ كـرسهاُووجه، ٌ

ِمن أجل الياء اعتداد بعارض اإلبدال ِ. 
ُواختار الداين منهام وجه الضم، وعلل ذلك بأنه ََّ َّ ِّ ُّ  . )أقيس(: َ

ِ أقيس وأشبه بمذهب:أي ُ ِ محزة يف اعتبارُ ُوالياء قبلها  ، )/ (:ِل يف نحوَْص األَ
ٍمبدلة من ألف ِ مراعاة حالَكذلك، وٌ ُ يف الوقف آكدِلْ الوصُ ِ حـال الظـاهرِ من مراعـاةِ َّ 
ِمع الضمري ًوزاد هذا النظر قوة، َّ َّ ٍ، نص أبو هشامَّ ٍ صاحب سليمفاعيِّ الرُّ ِ  .ِ عليهُ
ِو الذي عليه األكثرون من األئمةُوه َِّ ِّمام ابن اجلزري اإلُ، واختاره)٢( َ ُ) ٣(. 
َّالداين يف التقد اكتفى و ِبتصحيح الـوجهني )٦(ِهذيبَّ، والت)٥(َِومفردة محزة، )٤(ِيسريُّ ْ ِ

ٍمن غري ترجيح َ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٥٨٦(اجلامع) ١(

 .، وغريها)١٠١ص(،  الكنز البن الوجيه)١/٤٢٧(، اإلقناع)١٤٠ص(،  اهلادي)١٤٧ص(املفيد: انظر) ٢(

 ).١/٣٣٤(النرش) ٣(

 ).١٦٣ص: (انظره) ٤(

 ).٥٥: (انظره) ٥(

 ).١٤٠ص: (انظره) ٦(



 

 

 ٤٩٠ 

ِووجه الكرساختيار اإلمـام  ُ َ واإلمـام أيب الطـاهر بـن غلبـون،)١(ٍابـن جماهـدِ َِّ ِ )٢( ،
ِّالعالمة اجلعربيو ِ  .، وغريهم)٣(َّ

ِ إشباع األلف-٨ ْ الواقعة قبُ ِل اهلمز املسهل املتوسط بنفسهِ ِّ َّ ِ. 
ُاهلمز املتوسط ِّ ُ املتحرك الساكنُ َّ  :  عىل قسمنيُ ما قبلهِّ

ِمتوسط بنفسه، و متوسط بغريه ٌِ ٌِّ ِّ. 
ِّفأما املتوسط بنفسه ُ الـساكنَأن يكون ذلك؛ فال خيلو-ُو املراد هناُ وه-:َّ ا َّمـِ إُ قبلـهَّ
ْألفا، أو ياء زائدة، ومل يقع ً ٌذا القسم واو زائدةَ من ه يف القرآن ً ٌ ِ. 

ُا، فاهلمز يأخذً ألفُاكنَّ كان السفإن  .َّ الثالثِ احلركاتُ
ــون ــزُفيك ــا مفتُ اهلم ــلًوح ــرة[   )E D C (: مث ــسورا]١٧١:البق ً، و مك ــلَ  : مث

)Y X(   ]مثلًومضموما ،]١١٤:البقرة :)x w(   ]٩٠:النساء[  .  
ُ اهلمزة واأللف، واملكسور بينـهُتوح بنيِ بعد األلف بينه وبني حركته؛ فاملفُوختفيفه ُ ِ 

ُوالياء، واملضموم بينه ِ والواو، وجيوز يف األلفُ  قبـل ٍّ مدُا حرفَّ؛ ألهنُ والقرصُّ حينئذ املدُ
ٍمهز مغري َّ)٤(. 

ُ الداين حُ اإلمامَوقد أوضح ِ فيه بقوله يف اجلامعُ واختيارهِذا النَّوعَكم هُّ ِ ِ: 
ُوأما اهلمزة( ًا كانت متحركةَِذ إُطةِّ املتوسَّ ٌا متحركةَّ فإهن؛َّ ِّ والـضم، ِ والكـرسِ بالفتحِّ
َّ ساكنًا ومتحركا، فأما السِ عىل رضبنيُلها يكونْقبوما َّ ٍ مـد ولـنيَ حـرفُ فيكـون:ُاكنِّ ِّ ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١١٥ص(السبعة: انظر) ١(

 ).١٧٢-١٧١(إبراز املعاين : انظر)٢(

 ).٢/٦٩٩(كنز املعاين: انظر) ٣(

 ).١/٣٦٨(، النرش)٤١٥-٤١٤ص(، رشح التيسري )٣٠٢-١/٣٠١(الآللئ الفريدة: انظر) ٤(



 

 

 ٤٩١ 

َ سالمة، فإذا كانَ حرفُويكون ٍ حرف مد ولنيٍ ً وسواء كانـت مبدلـة-ً، وكان ألفا ٍّ  أو ،ٌ
َفإن محزة، -ًزائدة َ جيعل اهلمزةَّ ْ أعني بـني اهلمـزة وبـني-َْنيَ بَْنيَ بِ التي بعدها يف الوقفُ ِ 

َاحلرف الذي منه حركتها؛فإن كانت مفتوحة جع ً ُ وإن كانـت   واأللـف،ِلها بني اهلمـزةِ
ِمكسورة جعلها بني اهلمزة َ ِ والياء الساكنة، وإن كانـت مـضمومة جعلهـا بـني اهلمـزة ً َ ً َّ

ٌان بعد املكسورة ياء، وبعد املضمومة واو، وإن ك-َّوالواو الساكنة ِ  أتى بـالواو واليـاء ؛ِ
 .يلهاِنني بعد تسهَّمتمك

ِ قبلها يف مجيع ما تقدم وجهانِويف األلف َّ ُ املمكنُّ  املد:ْ ِ اعتدادا باهلمزَّ ، وإن مل تظهر ً
َّحمققة يف الل ُواألول أوجه لعدمها، ُ والقرص،فظَّ َّ() ١(. 

ِلة اختياره وجه اإلشباع، عَّ التيسريَ وأبان يف ِ ِ  :َقالف َّ
ُان الساكنَفإن ك( ً كانت مبدلة، أو زائدةٌ سواء-ً ألفا َّ ْ؛ جعلت اهلمزة بعدها بـني -ً ُ

َبني، وإن شئت مكنت األلف قبلها، وإن شئت َْ َّ ُوالتمكنيَ قرصهتا ، ْ  .)٢ ()ُ أقيسَّ
ُ حجته يف اختياره وجه اإلشباع، هي استصحابَّ أن:ْأي ِ ِ ِ التحقيـق، وإلغـاء ِ حالَّ َّ

ِ، وتنزيل السبب املتغري كالثابت، واملعدومِارضَاالعتداد بالع َّ َّ ُ كامللفوظ، وقياسه عليهَّ ِ . 
َّوقد أجاز بعض األئمة يف هذا  ُالنَّوع التوسط، ومنعه اإلمامُ َّ ابن اجلزري، ، وحرر ُّ ِّ

َّأن الصحيح  ُ التسهيل هو-يف هذا النَّوع -َّ  .)٣(ِ والقرصِّ مع املدَْنيَ بَْنيَ بَّ
َّوهذه املسألة هلا صلة وثيقة بحكم حرف املد الواقع قبل اهلمز املغـري، وقـد سـبق  ِّ ٌ ٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف يسري) ٥٨٧-٢/٥٨٦)  (١(

 ).١٦٤ص) (٢(

 ).٣٦٩-١/٣٦٧(النرش: انظر) ٣(



 

 

 ٤٩٢ 

َّاإلشارة إليها يف  بالتفصيل يف باب املد والقرص ُ)١(. 
ِ  ترجيح إبدال-٩ ً اهلمزة ياءُ   : موضع يفً مكسورةِ

 .َْنيَ بَْنيَيلها بِىل تسهَع ]٥٨:الكهف[)± (
ُ املصاحف العثامنيةَأمجعت َّ ًذا احلرف ياءَ اهلمزة يف هِىل تصويرَ عُ ِ، وذلك من أجـل ِ

 .  )٢(هاِ عىل لفظً ، وحمافظةُ وبعدُ اآلي قبلِ رءوسِمناسبة
ِجاء يف الوقف عىل هذه الكلمةوقد  َ عدة أوجه، هيِ ِ ٍ ُ َّ: 
ِ نقل حركة-١ ِ اهلمزة إىل الواوُ َ القياس، هىلَ عِ ٍ بواو مكسورة)ِوالَم( :كذاِ ٍ. 
ِ إبدال اهلمزة-٢ ِ الواو فيها؛ إجراء لألصيل جمرى الزائدِا، وإدغامً واوُ َّ ِّ  :، هكذاً
 .ٍدةَّ مشدٍ بواو)ِّموال( 
ِ تسهيلها بني اهلمـزة-٣ ِاء، وفيـهَ واليـُ ِ بـني الـساكننيٌمجـع ِ َّ أن املـسهَّ؛ إالَّ  ِ بزنـةَلةَّ
ِاملحققة َّ. 
ِ إبدال اهلمزة-٤ َّ؛ اتباعا للرسم،  هكذاً مكسورةًضة حمً ياءُ ِمويال( :ِّ ْ(.  
ِإبدال اهلمزة -٥ ِ احلركـة، وإبقـاء األثـر، ِالواو قبلها عىل نقـل وكرسُ ً ساكنة،ً ياءُ ِ

ِ مويال:(كذاَه ِ َ(.  
ِإبــدال اهلمــزة -٦ َ واوا، وُ ُدغم األُال تــً : َمهــا، هكــذاُفهام ويظهرِّوىل فيهــا، فــيخفُ

ِمووال( ْ َ(. 
ِّه أو بعضها أشار إليها غري واحد من أئمة الفن وهذه األوج ٍُ  :ِ األسالفُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٨٤ص(البحث: انظر) ١(

 ).٢١٨-٢١٧ص(، دليل احلريان)٧٢-٧١(، املخترص يف مرسوم املصحف)٣٥٥ص(املقنع: انظر) ٢(



 

 

 ٤٩٣ 

ــس ــأيب احل ــونِنَ ك ــن غلب ــذيل ،)١(َ ب ــيُ، والق)٢(ِِّّواهل ــاذش ،)٣(ِّرطب ــن الب ، )٤(ِواب
ِّ، احلكري)٥(ِّوالسخاوي ْ  . ِ، وغريهم)٦(ِ

ِوأورد اإلمام الداين يف جامعه ُّ َ األولَ األربعةَ  :ُ، حيث قالِ منهاُ
ِمحزة وأصحابه يف الوقف عىل قولهَوقد جاء عن ( ِ َ : 

ٍأربعة أوجه ]٥٨:الكهف[)±(َ، و]٨:التكوير[)<( ُ: 
َهـا هبـِ وحتريك،ِ عـىل الـواو فـيهامِ اهلمـزةِ حركةُ إلقاء:ُفالوجه األول فيهام ُوهـو ا، ِ

 .ُالقياس
 . ُ واإلدغام،ُ البدل:اين فيهامَّوالث
ِمزة بعد الـواوُ جعل اهل:الث فيهامَّوالث َذا مـذهب أيب طـاهر بـن أَ،وهـَْنيَ بَْنيَ بـِ َ  ِيبُ
 .َِكلَ يف ذٍهاشم

ِ وجعل اهلمزة:ٍقال أبو عمرو َّ بعد الواو الساكنة يف ُ ْ بني )< (َو، )±(ِ
ِبني خارج ِ عن قياس التسهيلْ ً مكـسورة حمـضةًا ياءُوإبداهل، َّ  - عنـدي– )±(: يفً

َأوىل من جعلها بني ْ ً أشد موافقةَذلك ْ؛ إذ َْ بنيَ ِ للرسمُّ ِ يف النَّدارة والشذوذُ، وأوجهَّ ُّ() ٧(. 
َّقد سبق اإلشارة إىل أن يف و ُ ِ املتوسطةِاهلمزةَ ِاملتطرفة، وِّ  ِ أو اليـاءِ قبل الـواوِ الواقعةِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٥٢-١/١٥١(التذكرة: انظر) ١(

 ).٤٢٩ص(الكامل: انظر) ٢(

 ).٣١٣-١/٣١٢(املفتاح: انظر) ٣(

 ).٤٤٧-١/٤٤٥(اإلقناع: ظران) ٤(

 ).٢/٣٤٨(فتح الوصيد: انظر) ٥(

 ).١/٣٤٢(النجوم الزاهرة: انظر) ٦(

 .بترصف) ٢/٥٨٩) (٧(



 

 

 ٤٩٤ 

ِالساكنني ُاإلبدال واإلدغام، أو: ِ وجهنيَّ ُ النقلُ َأن الداين اختار منهامو، َّ َّ ِوجه النقل َّ َّ َ.)١(  
ُّوإنام رجـح الـداين حتته، ٌ مندرجةُهذه الكلمة و ً اهلمـزة يـاء ِ إبـدالَوجـه -نـاُ ه-َّ

 .َّ وجه النقلِ صدارةِ بقاءِ عىل تسهيل اهلمزة بني بني؛ مع)±(:مكسورة يف
 :ِ ابن الباذشُ اإلمامُيقولَويف ذلك   
ٍورجحه أبو عمرو( ، ِسـمَّ للرُه أوفقَّنأل: ، قالُ الذي قبلهِ عىل الوجه-ُّالداين: ْأي-َّ
 .)٢ ()ُّ للشذوذُوأوجه

  :ِوعليه
؛ مـع تقـديم ُ واإلدغامُ، أو اإلبدالُ النَّقلُ هو:ًوقفا  ]٥٨:الكهف[)±(ُفاملقروء يف
ِّ، وهو اختيار مجهور املؤل)٣(ًوجه النَّقل أداء ، )٥(ِّ، والقـريواين)٤(َفني كأيب احلسن بـن غلبـونُ

 .، وغريهم)٩(ِّ، العامين)٨(ِّ، واحلرضمي)٧(ِالءَ  وأيب الع،)٦(ٍّومكي
ِومن متام القول يف هذا السياق بيان حكم الوقف   : )<(ِ عىل كلمة ِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٧١-١/٣٧٠(النرش) ١(

 ).١/٤٤٧(اإلقناع) ٢(

 ).٧٨ص(،  التحفة الوفية)٢٢٦ص(حتفة األنام للقبيبايت: - مثال-انظر) ٣(

 ).١/١٥١(التذكرة: انظر) ٤(

 ).١٤٣ص(اهلادي: انظر) ٥(

 ).١٠٢ص(التبرصة: انظر) ٦(

 ).١/٢٥٢(غاية االختصار: انظر) ٧(

 ).١٤٨ص(املفيد: انظر) ٨(

 ).١٥٣ص (الكتاب األوسط: انظر) ٩(



 

 

 ٤٩٥ 

ُت هذه الكلمة يف املصحف بـواو واحـدة، وهـي الـساكنةَمِسُرفقد  َُّ ٍ ٍِ ُ، واهلمـزة ال ْ
َ املد حمذوف كراهةُ هلا، وحرفَصورة ٌ  .)١(ُّ الصورتنيِ اجتامعِّ
َوقد ورد يف الوقف عليها حلمزة  ِ  :َيِ هٍ أوجهُ أربعةَ

ُ حذف اهلمزة، وإلقاء حركتها عىل الواو التي قبلها عىل م:َّاألول ُْ ِ ِ ِ َ القيـاس، ِوجـبُ
ْالـموودة(  :هكذا ُ ُ بواوين، األ)َ ِوىل مضمومة؛ إللقاء ضمة اهلمزةِ َّ ِ ٌ إليها، والثانية ساكنة ٌ َّ

 .ة اهلمزةِكام كانت قبل إلقاء حرك
َ قلب اهلمزة واوا، وإدغام الواو األوىل يف الثانية املنقلبة ع:َّالثاين ِ َّ ًُ ُ ًإجـراء ن اهلمـزة؛ ُ

َّلألصيل جمرى الزائد،  ُّالـموودة( :هكذاِّ  ).ُّبلوطة( ِنْزَ عىل و)َ
ٍ حذف اهلمزة والواو الثانية، فتكون واوا واحدة من غري تشديد وال مهـز:الثَّالث ٍ ًِ ً ُ َّ ُ :
ْالـمودة( :ذاهك َاملـوزة، املوتـة(  عىل وزن)َ َْ ًورواه منـصوصا ،)ْ َ أبـو أيـوبَ عـن محـزةُ ُّ 

 .ِّالضبي
ِ تسهيل اهلمزة:ابعَّالر ْالـمووودة( : ٍ واوات، هكذاُ ثالثُ، فتجمعَْنيَ بَْنيَ بُ وىل ُ األ)َ

ِالتي قبل اهلمزة، والثانية املسهلة بني اهلمزة َِّ ُ، والثالثة الساكنةِ والواوَّْ ََّّ)٢(. 
ُوهـذه األوجـه األربعـة الـسابقة، مــشار إليهـا يف مـدونات الفـن ورش ِّ َّ ٌُ ، )٣(وحــهَّ

ِوردها اإلمام الداين يف جامعهوأ  :حيث قال ،ُّ
ُوالرابع الذي ينفرد به(   : ]٥٨:الكهف[)±(ونُد ]٨:التكوير[)<(َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .،  وغريها)٢/٦٩١(، إرشاد القراء والكاتبني)٥٨٢-٥٨١، ٤٩٥ص(،املصاحف)١٧٠ص(املحكم:انظر)١(

 ).٢/٥٩١(، اإلحتاف)٥١لوحة ( ح، حتفة األنام البن القاص)٢/٣٤٩(فتح الوصيد: انظر)٢(

 )١/٣٤٢(، الآللئ الفريدة )١٤٩ص(، املفيد)١/٢٤٢(، الروضة )١٥٢-١/١٥١(التذكرة: - مثال-انظر)٣(



 

 

 

ُإسـقاط اهلمـزة، وحـذف الـوا ِ ِالتي بعــدها، فيـصري لفظهـا كلفـظوُ ُ ، )ْاجلــوزة( :ْ
ِّهذا منصوصا أبوسلمة عبد الرمحن بن إسحاق عن أيب أيوب الضبي،  روى ،)ْاملوزة(َو َُّّ ًَ َ

ْالـمودة(ُمحزة يقف:قال ْالـموزة( بوزن )َ ِرب، َ عـن العـ-ًأيـضا–َّ وحكى ذلك الفراء )َ
ٍوذهب إىل ذلك ابن جماهد،  َن هذه الكلمـةألَّللرسم؛ موافق و ُ ُ، وهوأختارهُ  ٍ فيـه بـواوَّ

 .)١ ()ٍواحدة
ِّوظاهر كالم الداين ِ اختيـاره وجـه احلـذف وقفـا يف هـذه  يف هذا املوضع؛ يقتـيضُ ِ ًِ ْ ُ

َالكلمة، وهو م ُ ِا يتعارض مع اختياره وجه النقل ِ َّ ِ ِ ِوعىل إيراد كالمه هبـذه  ،-َّ كام تقدم–ُ ِ
ِالصيغة اتفقت مجيع طبعات اجلامع ِ ُ َِّّ. 
ِّوالصحيح أن عبارة الداين هي َّ ُ َّ: 

ٍوذهب إىل ذلك ابن جماهد، ( ِّ، بدليل قول اإلمام ابن اجلزري...) ُختارهْاوُ ِ ِ ِ: 
َّ أن َّ؛ إالُ واإلدغـام،ُالنَّقـل: ِ وجهـان-ً أيـضا–ففيه   ]٨:التكوير[  )<(ا َّوأم(
ُل، وفيه وجه ثالث، وهِّ للثق-ناُه –ُ يضعف َاإلدغام َّ، نص عليه أبو طاهر بن َْنيَ بْنيَو بٌ

ْالــموزة، ( هبـا عـىل وزن ُفـظَّو احلـذف، واللُ وهـٌ رابـعٌ وجهَرِكُأيب هاشم وغريه، وذ َ
ْواجلوزة ِو ضعيف؛ ملا فيهُ، وه)َ سـم، َّه موافـق للر، ولكنـَِّالل بحذف حـرفنيْ من اإلخٌ

ُي، واختارهورواه منصوصا عن محزة أبو أيوب الضب  .)٢ ()ُّ الداينُوذكرهٍ ابن جماهد، ِّ
 

ُوعىل باألخذ بـالوجهني مـع تقـديم وجـه النقـل  يف األداء جـرى عمـل شـيوخ  ِ َّ ِ
 .)٣(ِاإلقراء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٥٨٩) (١.( 

 ).١/٣٧١(النرش) ٢(

، رفـع اخلتـام ألمحـد الكـوراين )٧٨ص(، التحفـة الوفيـة)٢٢٦ص(حتفـة األنـام للقبيبـايت: - مثال-انظر) ٣(
= 

٤٩٦ 



 

 

 ٤٩٧ 

 
 

َالوقف بياء ساكنة ع-١٠ ٍ ٍ ³ (:ِ موضعىلُ   .َحلمزة]٤٣:فاطر[   )± ² 
 

ِاختلف القراء يف كيفية قراءة هذه الكلمة ِ ِ َّ َّ َ:  
ْون اهلمزة وصالُفحمزة بسك ً؛ إجراء له جمرى الوقـف؛ لتـوايل احلركـات ختفيفـا، ِ ِ ْ ً

ِوالباقون باهلمزة املكسورة َ)١(. 
ُوإذا وقف محزة عىل َ َ ًفإنه يبدل اهلمزة الساكنة ياء خالـصة    )± ² ³(:ِموضع َ َّ ُ ُ َّ

َّ عىل القاعدة يف الباب، وكذلك هشام إذا خفف من طريق احللواين؛ إالًساكنة ِّ َ َّ ٌَ ِ ُ أنه يزيد ِ
ِعن محزة اإلشارة بالروم  َّ َ َ)٢(. 

 

ِقراءة اإلسكان وصال صحيحة ثابتة؛ فال التفات لطعن الطاعنو- َِّ ٌ ٌ ًَ ْ ِ  .)٣(ا فيهُ
ٍوروى الداين بسنده عن أيب عمر الدوري عن سليم ُ َِّ ُّ ِ ِ يف الوقف عىل هذا ً وجها آخرُّ

ٍأنه يقف بياء ساكنة مشددة :ُ، وهوِاملوضع ِ َِّ ٍَ ُ َّ. 
 :ِ يف اجلامعفقال

ُوقد اختلف أصحاب س( ُ َ مجـة عـن الوصـلٍليمْ ِ يف الرتَّ ٌ خلـف، -ُ عنـه–وى َرَفـ: ْ
ُوخالد، وابن سعدان، وابن ج ُ ُ ٌَ َ، وابن كيسةٍبريَّ َ ِ، ورجـاء بـن عيـسى بإسـكان اهلمـزة، ُ ِ ْ َ ُ

ْواختلف عن ُيب عمر عنهَ أُ ٍ فقرأت من طريقه كذلك، وقال ابن فرح:َ َ َ ِ ِ اليـاء َساكنة: ُ عنه ُ
ُ صورهتا ياء مشددة مهموزة، وروى عيـاش بـن حممـد عنـه َّ؛ ألن-َ يريد اهلمزة- َّ َُّ ٌٌ ٌ عـن َّ

َبياء ساكنة بال مهز وال تشديد، ولعله أراد الوقف: ُسليم ُ ٍ ٍٍ ٍ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ب/٣٤لوحة( =

 ).٦٥٧-٦٥٦ص(، إبراز املعاين)٢/٤٨٣(، رشح اهلداية)٣٤-٦/٣٠(احلجة للقراء السبعة: انظر)١(

 .، وغريها)١٢٤-١٢٣ص(، حتفة األنام للقبيبايت)٢/٣٩٥(، اإلحتاف)١/٢٦٤(النرش:انظر)٢(

 ).٤٨٩ص(، غيث النفع)٤٢٦ص(، التيسري)٢/٣٨٦(، املستنري)٣٧٨ص(السبعة: انظر)٣(



 

 

 ٤٩٨ 

ُّوحدثنا الفاريس، قال َنا عبد الواحد بن عمر، قال: َّ ِنا الثقفي عن أيب هشام عـن : ْ ُّ
ُخيفف : ُسليم، قال َاهلمزة، وال يَّ ُكرسَ ُو الصواب، وعليه األداءُوهذا ه، ِ ُ َّ() ١(. 

ُّما رواه الدوري عن سليم، وآثر األخذ بام عليه جـل الطـرق عـن ُّفلم يعترب الداين  ُّ ِ َ َ ُ ُّ ُ
ُسليم عن محزة من الوقف بياء ساكنة، وبام عليه عمل أهل األداء عنه ِ ِ ٍ ُِ َ ُ) ٢(.  

ًووجه اإلبدال ياء مشددة َّ ً ِ الفـن األصـيلةِكتـب بعـض ٌ مذكور يف ًفاْ وقُ  َ كـام عنـدِّ
ُ، وقال اإلمام  ابن الباذش)٣ (ِ يف الوجيزِّاألهوازي ُ َ: 

ِ ويأخذ بهtُوهذا يستحسنه أيب ( ُ() ٤(. 
 

ً إبدال اهلمزة واوا -١١       : يف كلمتيَحلمزةُ
)Ù(-و -حيث وقع ،َ)٤:اإلخالص[  )1[ . 

ٌقرأ محزة، وخلف ً أحد عرش موضعاُومجلته)Ù(َّسكان الزاي من بإ: ُ َ  َ، وأسكن  َ
ِّمحزة، وكذا يعقوب، وخلف، والباقون بـضمهام، : ]٤:اإلخـالص[ )1(َالفاء من  ُ ُ

ٌوأبدل حفص ً اهلمزة فيهام واوا يف احلالني ختفيفاَ ِ)٥(. 
ِبيان  هيئة رسم الكلمتنييف  ٍ ابن نجاحُيقول اإلمام  ِ  :ِ يف املصحفِ
))Ù(بواو بني الزاي واأللف عىل لغة من يضم الـزاي، وكـذا َ َّ َُّّ ِ ٍ:)1(   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ترصفب) ١٥١٠-٤/١٥٠٩(اجلامع)١(

 ).٢/٤٨٤(، الكايف)٤٧٤ص(، اهلادي)٢/٥١٠(، التذكرة)٢/٨١٧(اإلرشاد: انظر)٢(

 ).٢٦٨ص(الوجيز: انظر)٣(

 ).١/٤٩١(اإلقناع)٤(

 ).٢/١٦٢(، النرش)١٢٧ص(، الكنز)٢٧٦ص(، املبهج)١١٩-١١٨(السبعة: انظر)٥(



 

 

 ٤٩٩ 

 .)١ () مثله  ]٤:اإلخالص[
َ الداين مذهب محزةُ اإلمامَوقد أوضح ِ يف حال الوقف عليهام بقوله يف اجلامعُّ ِ ِ ِ: 

ِواختلف الرواة وأهل األداء يف حرفني من ذلك ومها( ُّ: 
)Ù  (-َحيث وقع-،) ُوكان بعضهم  ]٤:اإلخالص[   )12 رهيام ُجيـ: َ

َ فيلقي حركة اهلمزة عىل الزاي، والفـاء فـيهام، ويـسقط اهلمـزة؛ْجمرى نظائرمها ِ َّ كـام  - ِ
َذا كـان مـذهب شـيخنا أيب احلـسن، َهَو  ،- ]٢٦٠:البقرة[   )A(: ِ قولهِيفُيفعل  ِ و ُوهـُ
 .القياس

َّا مفتوحـة، ويـسكنون الـزً فيهام واوِ من اهلمزةَبدلونُ ي:َوكان آخرون  ِّ  َاي، والفـاءً
َّقبلها؛ اتباعا للخط، وتقديرا الضمة الزاي، والفاء؛ إذ كان إسكاهنام  ختفيفا، وضـمهام  ًً َِّّ ِّ ْ

َّكذلك مرادا يف املعنى، وإن مل يظهـر يف اللفـظ،  َّذا مـذهب عامـةَوهـْ ِأهـل األداء مـن  ُ
ٌ، وكذا رواه منـصوصا خلـف، ُو مذهب شيخنا أيب الفتِحُهَأصحاب محزة، وغريهم، و ً ُ

ٍوأبو هشام عن سليم  .)٢() عنهٍُ

َ حلمزة يف الوقف عىل هًإذا ِ   :ِ وجهانِذين احلرفنيَ
ِ نقل حركة اهلمزة إىل الزاي:َّاألول َّ ِ ٍ، وحذف اهلمزة، فيصري النُّطق بـزايُ ُ ٍ مفتوحـة ُ
َهزا( :كذاَ، هٌبعدها ألف ُ(. 
ِبدال اهلمزة واوا مع بقاء إ:َّالثاين ً ْهزوا( :َّ الزاي هكذاُ ، وما عدا هذين الوجهني ال )ُ
ِيؤخذ به ُ . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/١٥٧(خمترص التبيني هلجاء التنزيل) ١(

 .بترصف) ٢/٥٩١) (٢(



 

 

 ٥٠٠ 

ُفأما وجه ِّفموجبه القياس عىل األصل يف نقل حركـة اهلمـزة املتحركـة إىل :  َِّ النقلَّ ِ ُ
ُالساكن الصحيح قبلها،  وه ُو مذهب شيخ الداين أيب احلسن بن غلبون، واختارهَّ ُِّ )١(. 

ِىل اتبـاع الرسـمَعـَ ف:ِ اإلبـدالُا وجهَّوأم َّ َ، وأن األصـلِّ َ فـيهام احلركـة، والـسكون َّ َّ ِ
َعارض، واحلركة ٍ إىل متحركُ ال تنتقلٌ ٍو مذهب شيخ الداين أيب الفتح بن فـارس، ُ، وهِّ ِّ ُ

 .ُومن تبعه
  :ُّواختار الداين منهام

َ، واستند يف ذلك )ِاإلبدال( َوجه ِ َ  .سمَّلرِّاتباع ا ِعىل قاعدةَ
ُوعضده  :ِ بأمرينَ

ِ  األثر بهُدوور ِ، وأن عليه أكثر أهل األداءَ عن محزةِ ِ َّ. 
ُدل عليه قوله السابق يف اجلامع،  وقوله  ُِ ُ َّ ِ ِيف التيسريَّ َّ: 

ِ بإسكان الزاي والفاء، وباهلمز:ُومحزة( َّ ا؛ ً واوَ أبـدل اهلمـزةَفَقَ، فإذا وِلْ يف الوصِ
ًاتباعا للخط، وتقدير ِّ ِ لضمة احلرفاِّ ْ املسكن قبَّ ِ بالضم واهلمزَلها، والباقونَّ ِّ() ٢(. 

ِ يف التهذيب- كذلك-وقوله َّ: 
ُوإن كان القياس ي( ُ؛ اتباعا للـنِّص الـوارد عنـهِ عىل ذلك بالنَّقلَ الوقفُبِوجُ ِ  يف َّ
 .)٣ ()َذلك

َمفردة محزةَوبه جزم يف  َ) ٤(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/١٥١(ذكرةالت: انظر)١(

 ).٢٢٨ص)  (٢(

 ).١١٤ص) (٣(

 ).٦١ص: (انظره) ٤(



 

 

 ٥٠١ 

ٌونص عىل اختيار وجه اإلبدال مجع كبري ٌ َِّ ِ َ من أئمة الفن، فمن ذلكِ ِّ َّ : 
 :ِّ املالكيٍّ أيب عيلِاإلمام ُقول

ِواألشبه بمذهبه(  َّ عليهام بالواو، وألنه يتُ الوقفُ َّ ِ خـط املـصحفِ يف الوقـفُبـعِ َّ ،
 :ِّهرزوريَّ الشِرمَ أيب الكِ اإلمامُ، وقول)١()  ٍ بواوِ يف املصحفِومها مكتوبان

ُوأمجع أصحاب(  .)٢ ()ِىل الواوَع   )1(َ، و) Ù(: يفِف عىل الوقَ محزةَ
 :ِّ العامينِ اإلمامُوقول

َّوهو أجود الوجهني؛ ألنه يوافق خط املصحف(  َّ ِ  :ٍّ مكيِ اإلمامُ، وقول)٣ ()ُ
ُو حسن، وعليه العملُوه(  ٌ() ٤(. 
ِ اإلمام الشاطبي يف حرزهُاختياروُوه ِ، وإليه أشار بقولهِّ َِ:  

َوهزؤا وكفؤا يف السواكن فصال      .......    ..................         ُِّ َ َ َُ ً ْ ًِ ِ َّ ْ ُ 
ٍوضم لباقيهم ومحزة وقفه بواو   َ ُ َ َ َ َِ ُ ْ ُ َ ْ َ ُْ َِّ ِ ِوحفص واقفا ثم موص      ِ ُ َّ ُ ً ِْ َ ٌ َ  .)٥َ(الـــَ

 :ِيف رشحه ُّ الفايسُاماإلمقال 
ُوالعمل عىل اإلبدال، وهو اختيار(  ِ ِ، ولذلك أفرده بالـذكر- رمحه اهللا- النَّاظمُ ِّ  يف ُ

 . )٦()ِورة البقرةُس
 

 :َ أليب شامةِيف إبراز املعاينَجاء و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٢٤٤(الروضة)١(

 ).١/٣٦٢(املصباح)٢(

 ).١٥٣ص(الكتاب األوسط)٣(

 ).١٠٢ص(التبرصة)٤(

 ).٤٦١-٤٦٠:بيت رقم)(٥(

 ).١/٣٢٣(الآللئ الفريدة)٦(



 

 

 ٥٠٢ 

ِورأيت يف بعض( ِ النُّسخ، وهو بخط بعضُ ٌ الشيوخ، ومنقولِّ َّ من نسخة الشيخ أيب ُّ
ِ ومقروءة عليه، ومسموعة من لفظه ع- اهللاُرمحه-ِّبي عبد اهللا القرط ٌ  :ِ هذا البيتُوضٌ

َويف الوقف عنه الواو أ( ُ ُىل وضم غريهْوِ َّ ً          وحلفص الواو وقفا وموصالَ ُ ٍ(.  
ٍ ورأيت يف حاشية نـسخةًوكتب عليهام معا، ا َذَ عـىل املـصنِّف هـٍخـرى مقـروءةُ أُ

َّنى، وخمالفة يف اللفظ، وخري املصنِّْ املع يف)َّوضم لباقيهم(فق مع َّالبيت يت َّف بينهام؛ ألن َّ
ِّكل واحد منهام يؤد  .خري معنى اآلَّ

ِ وهذا البيت أكثر فائدة؛ لبيان قراءة حفص فيه، والتنبيه:ُقلت  ٍَّ ٍ ِ  َ محزةَ أصلَّ عىل أنُ
ُ يقتىض وجها آخر، وه؛ِيف الوقف ، ِ جهـة النَّقـل منأوىلا ًام إبداله واوِّ وإن،ُو نقل اهلمزَ

ِباع الرسمِّتوا َّ() ١(. 
َوممن رجح وجه  النقل يف الكلمتني َّ َّ َّ: 

ِاإلمام أبو العباس َّ َ، حيث قال ُّ املهدويُ ُ: 
ِعـىل مـا تقـدم مـن أصـل اهلمـزة   )A(ل يف َقـَ كام ن-ُ فاألحسن فيهام النَّقل( ِ َّ 
ِاملتحركة ِ بعد الساكنِّ َهزا، وكفا(:  فيقول،املَّ السَّ ُ َ ِ باإلبـدال يف ٌ لـه قـومَوقد أخذ:  قال)ُ

ْهزوا، وكفوا( ُ ْ َجزا( وبالنَّقل يف )ُ َّ واحتجوا بأن ،)ُ ُّ)Ù(و ،َ)ِبا بالواوِتُ ك)1 ،
َجزا(َّوأن  ٍذا الذي ذهبوا إليه ال يلزم من وجوهَوهِّ اتباع اخلط، َ فأراد؛ٍ بغري واوْ كتبت)ُ ُ: 

ِأنا لو اتبعنا اخلط يف الوقـف:أحدها َّ َّ ؛ ِ بـالواوَيف مواضـع)   q(وقفنـا عـىل ل؛َّ
ْامللوا(: فقلنا ِ؛ ألنه وقـع يف املـصحف)  Z(: ِ باأللف، فقلناَ ويف مواضع،)َ َ  كـذلك َّ

ُمواضع الواو، ومواضع األلف، وكذلك كنَّا نقف عىل ْتفتوا( )¿(:ِ َ ذا ما ال َوه، )َْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).أ/١٣٠لوحة (رشح باب وقف محزة وهشام للمرادي: بترصف يسري، وانظر) ٣٣١-٣٢٩ص) (١(



 

 

 ٥٠٣ 

ِيراعى يف الوقف َّمل يكتبا يف املصاحف عىل قراءة محزة، وإنو، ُ َ ِ ُّبا عىل قراءة من يضم ِتُام كُ ِ
ُاي والفاء؛ ألن اهلمزة إنام تصور عىل ما يئول إليه حكمَّالز ُ َّ َّ َّ  فعىل هذا ال َّها يف التخفيف؛ِ

ِّيلزم ما احتجوا به من خط َّ َ املصحف؛ غري أن الوقفُ َّ ِ فيهام جائز من جهـة ورود ِ بالواوِ ٌ
ِالرواية به، ال من جهة القياس ِّ() ١( . 

ِ الباذش بقولهابنُ اإلمام كذلكو ِ: 
ُوأما الوجه الرابع( ُ وهو النَّقل واحلذف، فهو وجـه القيـاس، وبـه يأخـذ أيب :َّ ِ ُt 

ِويوجبه خط املصحف عىل أن الواو كتبت عىل قراءة من حرك ال عىل قراءة من سكن؛  َِّ ُّ
ِّألن كتاب املصحف ينز َّ ٌهـذا كثـري مـن ُّ عىل ما ال تقتضيه اللغة، وعـىل ِهون عن كتابتهَّ

 .)٢ ()ِّاملحققني
ِّوقد رد اإلمام ابن اجلزري ِمن وجوه لتقوية ِ إليهَفيام ذهب -ِّاملهدوي ِ اإلمام  عىل َُّ ٍ 

َ رجح الوقف، وِوجه النَّقل عىل اإلبدال  :َقالف ، ِ عليهام بالواوَّ
َوال خيفى ما فيه، وذلك أن اإلبدال( َّ ُ عىل القياس، وهٌ فيهام واردِ  ِ اإلبـدالُو تقـديرِ

ِقبل اإلسكان ِ للتخفيفَ، ثم أسكنْ ْعىل توهم الضم الذي هو األصـ: ، وقيلَّ ِّ يهام، ِل فـُّ
ِوذلك أوضح، وأما إلزامه بالوقف عىل ما كتب بالواو ِ َّ  ٍوما كتـب بـألف)   q( من ُ

ِبحسب ما كتب، فال حيتاج إىل اإللزام ِ ألنه من مذهبه؛ به ُ  مل ِ مـن مذهبـهْ، ولو مل يكـنَّ
ٌ متبعةٌةَّلزم؛ ألن القراءة سنَّي ٌ فـصحيح لـو "ِّام عىل قراءة الـضمِسُام رَّإهن": ا قولهَّ، وأمَّ

ُ املرسوم عىل القراءتني، أما إذا أمكن فهُ محلَرَّتعذ َّ َاملتعني؛ وقد أمكنوِ  ِ بام قلنا من تقديرِّ
ِوالوجهان صحيحانِل اإلسكان، ْ قبِاإلبدال ُ، واألشـهر عنـد ِاءَّ القـرُ أخذ هبـام مجهـورِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف) ٦٩-١/٦٨(رشح اهلداية) ١(

 ).٤٤٥-١/٤٤٤(اإلقناع ) ٢(



 

 

 ٥٠٤ 

 .ُمجهورهم اإلبدال
ُوفيهام وجه ثالث وهو َبني بني: ٌ ْ َْ ، دغـامِاي عـىل اإلَّ الـزُتـشديد:  وهوٌووجه رابع، َ

َّضم الز: وُ وه،ٌ، ووجه خامسٌوكالمها ضعيف ً مع إبدال اهلمزة واواِاي والفاءُّ ً؛ اتباعـِ ا ِّ
ُا للقياس، وهً ولزوم،سمَّللر ُو يقوي ما قلناهِ  .)١()ِ اإلبدال مع اإلسكانِه من وجِّ

ِ إىل أن وجه النَّقل هو املقدم  يف األداءُّوذهب العالمة الصفاقيس ُ َّ َّ، وال شـك أن )٢(َِّ
َوىل تقديم وجه اإلبدال؛ ملا سبقَاأل ٍ من مرجحاتُ ِّ)٣(. 

ً إبدال اهلمزة ألف-١٣  .]٦٢:،الواقعة٤٧:،النجم٢٠:العنكبوت[  )�(: كلمةِا يفُ
ُرسمت كلمة ْ َيف مواضعها باأللف، وقـد قـرأ  )�(ُ ٍعمرو،  ٍ كثـري، وأبـوُ ابـنِ

 .)٤(ِ األلفِني وحذفِّ بإسكان الشَ والباقون، بعدهاٍني وألفِّبفتح الش
َ ووافقت قراءة املد الرسم َّ ِقراءة القرصً حتقيقا، وِّ َتقديرا؛ إذ حيتمل أن تكونُ ُ  ُ األلفً

 .)٥ (ِ عىل غري القياسِ اهلمزةَصورة
َ اإلمام الداين حالَوقد أبان ُّ ِىل هذا احلرف بقوله يف اجلامعَعِ الوقف ُ ِ: 

ِففي الوقف عىل هذه]٦٢:، والواقعة٤٧:، والنجم٢٠:يف العنكبوت[)   �(: َّفأما قوله( ِ 
 :ِ وجهان-عندي –ِالكلمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٧٢-١/٣٧١(النرش ) ١(

 ).٤٢ص(غيث النفع: انظر) ٢(

، اإلحتـاف )٦٤ص(، حتفـة األنـام للقبيبـايت)ب/١٣٢لوحـة ( رشح باب وقـف محـزة وهـشام للمـرادي) ٣(
)١/٣٩٧.( 

 ).٢/٢٥٧(، النرش)٣٠٠ص(، التبرصة)٤٠٥ص(، التيسري)٣٥٧ص(السبعة: انظر) ٤(

 ).٦٠ص (، سمري الطالبني)٤/٩٧٨(، خمترص التبيني)٣٥٥ص(املقنع : انظر) ٥(



 

 

 ٥٠٥ 

ِ إلقاء حركة:مهاُأحد ِ اهلمزة عىل الـشني، وحتريكهـا هبـُ ً اهلمـزة؛ طـردِا وإسـقاطَّ ا ِ
ُ منصوصا أبو العباس حممدَذلكِ بَ، وقد جاءِللقياس َّ َّ  ُ محـزةُفِقـَي: َ، فقـالٍلِاصـَ بـن وً

َالنشة( َشطه( يف َ كام فعلٍن غري ألفِني مِّ الشِ  بفتح)َّ  .ٍ من غري ألفِاءَّ بفتح الط)َ
ُ إبدال اهلمزة ألفا، وفتح:اينَّوالوجه الث ً ِني قبلها بحركِّ الشُ عن ٌتها، ذكر ذلك خلف ْ

ُّالفراء يف كتاب اهلمز له، وهذا يصح من وجهني َّ: 
ِ أن هذا الرضب من التخفيف:ُأحدمها َّ َّ ِ عىل هذه الصورة مسموع، حكـاه سـيبويه َّ ُ ٌ ُّ

َاملراة(: يقولون: ، قالِربَعن الع ْاملرأة( يف )َالكامة(و ) ِ ْالكمأة(و) ِ -َفيبدلون، وهؤالء ) َ
َ قدروا حركة اهلمزة عىل -ُّكلهم  ْاحلرف الساكن قبَّ َّ َّا وقدروا ِا؛ لسكوهنًوها ألفُلها، وأبدلِ

ِ والكاف عىل احلرف الساكنِحركة امليم َّ ْوا اهلمزة ألفا لتحرك ما قبلها كام أبدلتُ، وأبدلَ ْ ُّ ً 
 .)   �(يف

ِ موافق لرسم املصاحف:َّ الثاينُوالوجه ٍ هذه الكلمة مرسومة فيها بـألفْ؛ إذ كانتٌ ٌ ُ 
ِيف الوقـف عـىل اهلمـزِّ اتباعـه َ محـزةِ أشكاهلا، ومن مـذهبِا لرسمًفَّبعد الشني؛ خال ِ ،

ِوإيثاره عىل القياس، وال أعلم أحدا من أهل األداء أخذ بذلك يف مذهبه،  ِ ً ُ و عنـدي ُوهِ
ٌجيد بالغ ٌ ِّ() ١(. 

ُفيتضح منه  ِن حلمزة  حال الوقف عليها وجهني أَّ َّ: 
ِنقل حركة: َّ األول ِ اهلمزة إىل الشنيُ ٍ، وحذف اهلمزة، فيصري النُّطق بشني مفتوحة، َّ ُ
َالنشة: (، هكذاِأنيثَّ التُوبعدها هاء ِ؛ طردا للباب)َّ ِلقاء حركتِإ  يفً ْها عىل الساكن قبِ  لها،َّ

ُوالقياس حذف ِ صورهتا، إذ ختفيفها القيايس بالنَّقلُ ُّ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٥٩٣-٢/٥٩٢) (١.( 



 

 

 ٥٠٦ 

ًإبدال اهلمزة ألفا هكذا :الثاين َالنشاة: (ُ ًاتباع؛ )َّ ُوم املصحف، فيوقفُا ملرسِّ  كام ِ عليهِ
 .)   P ( عىلُيوقف

َواختاره وجه اإلبدال، واستند يف ذلك عىل ُ: 
ِ وهو أصل عنده يف الباب-َّاتباع املرسوم،  ٌ ِ ، وقـوى ذلـك بـأن وجـه اإلبـدال -ُ َ ََّّ

ِمسموع من لغة العرب، وهذا املستندان جليان يف قوله السابق يف اجلامع، ويف قوله يف  َّ َّ َ ٌِ
ِلتيسريا َّ : 

َّأن يلقي حركة اهلمزة عىل الشني، ثم : ُأحدمهاُووقف محزة عىل وجهني يف ذلك، ( ِّ َ
ِيسقطها طردا للقياس،  َ الشني، ويبدلَأن يفتح: َّوالثاينً ُ اهلمزة ألفا؛ اتباعا للخط، ومثلهِّ ِّ ًِّ 

  .)١()ِ من العربَعِمَقد س
ُوصدره يف   .)٢ (َمفردة محزةَّ

ِّر مدونات الفن وهو الذي يف أكث َّ َ، وممن أشار إليه أبو العالء يف الغاية)٣(ِ ِ ، وأبـو )٤ (َ
ِ، وابن الباذش يف اإلقناع)٥(ِ الكرم يف املصباح ُ)٦(. 

ِم ابن اجلزري وجه اإلبدال، َّوقد قوى اإلما  :َفقال ِّ
)  ° (َو ،) L (َو ،)c (َو ،) i (َو ،)±( :مسألة (

ٌونحوه فيه وجه واحد، وهو النَّ ٍوحكي فيه وجه ثانقل، ٌ ُوهو بني بني، وهـ: ُ  ٌعيفَو ضـُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٠٥ص)  (١(

 ).٦٢ص:(انظره) ٢(

 ).١٤١ص (، اهلادي)١٥٨ص(، الكفاية )-٣٨ص(، تلخيص العبارات)١/١٥١(التذكرة: - مثال-انظر) ٣(

 ).١/٢٥١: (انظره) ٤(

 .)١/٣٦٩: (انظره) ٥(

 ).٤٤٦-١/٤٤٦: (انظره) ٦(



 

 

 ٥٠٧ 

ُجدا، وكذلك احلكم يف َّ: ) G (، َو)  É È (، َو)  ´ (، َو) �( 
ٌوحكي فيها وجه ثالث ِو إبدال اهلمزة ألفا عـىل تقـديرُوه: ُ ً كـام -هـا فقـط ِ نقـل حركتُ

ٌ، وهو وجه مسموع، ورواه احلـافظ أبـو العـالء، -َّقدمنا ٌّولكنـه قـوي يفٌ َّ: )�(، 
، وضـعيف يف غريمهـا مـن أجـل -كام ذكرنا-ِمن أجل رسمها بألف )   ´(و

ِخمالفة الرسم، وما عليه أهل األداء ُ، وأشار إليه ابـن اجلـزري )١ ()َّ َّ يف طيبتـه، -ًأيـضا–ِ
 :َوذلك عند قوله

ِوعنْه تسهيل كخط املصحف       َ ْ ُ َُ ٌِّ َ َ ِ َ َ ْفنَحو منْشون مع الضم اح     َ َ ُِّ َ َُّ َ ِذفَُ ِ 
َوألف النَّشأة م ِ َِ ْ ُ َ َع واوكفا   ـــــَ ُ ِ َ َهزؤا ويعبؤا البلؤا الضعف     ْ َ َ َ ْ َ َُ ُ ُ ً َْ ْ  .)٢(اـــُ

َّويلحظ أن َ الداين مل يذكر موضع اإلمامُ ْ ، )�(مع  ]٢٠:األحزاب [)´(َّ
 :َّوالعلة يف ذلك

 :ُّ املقنع ما نصه يفَجاء فقد ، ْ أنه اختار رسمها بحذف األلف
َويف األحزاب يف بعض املصاحف( ِ :)¸ ¶ µ ´(   ]بغري   ]٢٠:األحزاب

ِ ومل يقرأ بـذلك أحـد مـن أئمـة:قال أبو عمروِ  باأللف، )يسألون( ٍألف، ويف بعضها  َّ ٌ ْ 
َراء؛ إالما رويناه من طالق ُ َّ ِّريق حممد بن املتوكل َّ ِّ عـن يعقـوب احلـرضمي، - رويـس–َّ َ

َّحـدثنا عبـد :  قال،ُحدثنا ابن منري:  قال،َّ، وحدثنا أمحد بن عمرِوبذلك قرأنا يف مذهبه
ٍحدثنا عيسى بن مينا قالون عن نـافع:  قال،اهللا بن عيسى ِ ذلـك يف الكتـاب بغـري َّإن: ُ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٣٧١(النرش: انظر) ١(

 ).١٢٣-١٢٢ص(رشح ابن الناظم: ، وانظر)٢٤٩-٢٤٨:بيت رقم) (٢(



 

 

 ٥٠٨ 

 :ٍ اإلمام ابن نجاح، حيث قالُواختاره، )١()ٍألف
ُصـورة بغري  ]٢٠:األحزاب[)´ µ ¶ ¸ (:َوكتبوا يف بعض املصاحف(

َ، وهو الذي روينا عن نافع عن مـصاحف ُ وبذلك أكتبِّ السني قبلها،ِللهمزة؛ لسكون ٍ ُ
ِبألف بـني الـسني)يسألون( أهل املدينة، وكتبوا يف بعضها ِ والـالمِّ  يف َ، وكتـب كـذلكَّ

َ عىل قراءة من قرأ-ُ واهللا أعلم-هاِبعض ِ بالـسنيِ  ٍ ممـدودةٍ وتـشديدها، وألـفً مفتوحـةِّ
ِها، ومهزة مفتوحة بينها وبني الالمَبعد ِ، وقرأ بذلك من أئمةَّ ِّ القراء املتأخَّ ُيعقوب : رينَّ

ِ من رواية حممدُّاحلرضمي  .)٢ ()ٍ برويسِل املعروفِّ بن املتوكَّ
ِهو وجه احلذف :  املصاحف رسمُالعمل يفِالذي عليه  و ُ ُ )٣(. 

ِ مجع من أهل األداء إىل االقتصارَوقد ذهب ِ َ حال الوقـف عـىلقل يف عىل وجه النٌَّ ِ ِ 
 .)٤(    )´ (َو، )�(

ِ أشار اإلمام املتويل يف  نظمـه ، وإليهِالوجهنيِ عىل األخذ بِ أهل األداءُعملجرى و ُّ
 :ِام بقولهتوضيح املق

ْو من بعد شـــــني النَّشأة األلف اثبتن ِ َو ســــــني أتى يف يسألون عن اعتال   ِ َ ِ 
ُاإلثــــــبات يوقف فيهامِفباحلذف و ٍو ال بد من نقــــــــل   ِ َ لديه ملا خالَّ ِ)٥(     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٥٤-٥٥٣ص) (١(

 ).١٠٠١-٤/١٠٠٠(خمترص التبيني هلجاء التنزيل) ٢(

 ).٢١٨ص(دليل احلريان: انظر) ٣(

، مـتقن )١٩٠، ١٨٥ص(ألنـام للقبيبـايت ، حتفـة ا)ب/٤٣أ، /٤١لوحـة( حتفة األنام البن القاصح: انظر) ٤(
 ).ب/١٠٨لوحة(الرواية 

، التحفـة )٢٣ص(املعتمد الصحيح : ، وانظر)٣١ص(إحتاف األنام وإسعاف األفهام برشح توضيح املقام ) ٥(
 .، وغريها)٢٥٥ -٢٤٤ص(، البدور الزاهرة للقايض)٧١-٧٠ص(الوفية 



 

 

 ٥٠٩ 

ٍزة املتوسطة املكسورة  بعد ضم، واملضمومة بعد كرسُ  اختياره يف اهلم-١٤ ِ ِ ٍِّ ِّ. 
ْاهلمزة املتوسطة إذا حتركت َّ ِّ ً وحتـرك مـا قبلهـا؛ فإهنـا تـأيت مفتوحـة، ومكـسورة، ُ ً َّ َّْ

ٍومضمومة، وما قبلها كذلك، فيتحصل  تسع صور؛ ألن احلركات ثالث، كل واحـدة  ُِّ ٌُّ َّ ًٍ َ ْ
ٍقبلها ثالث، فثالثة يف ثالثة تسع ٌ ُ، وهذه الصورٌةٌ  :ٍ إىل ثالثة أقسامُ تنقسمُّ

ِ قسم ال خالف يف تسهيله باإلبدال، وذلك يف نوعني:َّاألول  ِ َ ٌ: 
ٍ اهلمزة املفتوحة بعد كرس ِاهلمـزة  ًفيبدهلا يـاء مفتوحـة، ويف) _(: ، نحوُ

ًهلا واوا مفتوحةُفيبد   )Ì(:ٍّاملفتوحة بعد ضم، نحو ً. 
ٌ قسم متفق:َّالثاين َّ ٍو كل مهزةُ، وهَْنيَ بَْنيَهيله ب عىل تسٌ َ وافقت حركتهـا حركـة مـا ُّ ُ

ًقبلها، أو كانت مكسورة أو مضمومة بعد فتح ً. 
ٌ قسم خمتلف:الثَّ الث ٍو اهلمزة املكسورة بعد ضم، واملضمومة بعد كرسُ فيه، وهٌ ُ ٍّ ُ ُ. 

َ وعىل رأسهم سيبويه عىل جعله ب-ً مجيعا–فمذهب النَّحويني  ِ حركته،  عىلَْنيَ بَْنيِ
ً فذهب إىل إبداله حرفا من جنس حركة -ِ سيبويهُ تلميذ-َوخالف أبو احلسن األخفش ِ َ

 .)١(ْما قبله
ٍّجاء يف حجة أيب عيل الفاريس  :)هـ٣٧٧ت(َّ

جتعلهـا : ِفقال سيبويه )m(: ِون يف ختفيف اهلمزة يفُّاختلف النَّحوي (
ُإذا خففتها بني بني، فتقول ْيستهزوون(:َّ َّن جعلهـا بـني بـني، قـول العـرب َوزعـم أ، )ِ

ًواخلليل، وكذلك قال يف اهلمزة املكسورة؛ إذا كـان مـا قبلهـا مـضموما نحـو ِ ُمرتـع (:َ
َجتعلها بني بني، ويذهب أبو احلسن يف)ِإبلك ْ :)m( ًإىل أن يقلب اهلمزة ياء َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وغريها) ١٢١-١٢٠ص(ريب النرش، تق)١٧٠ص(، إبراز املعاين)١/١٥٤(التذكرة: انظر) ١(



 

 

 ٥١٠ 

ُقلبا صحيحا، وال جيعلها بني بني كام ذهب إليه سيبويه، واخلليل ِ َ ً ًْ ْ() ١(. 
ٌ سيبويه منصوص عليه يف ُومذهب  .)٢()الكتاب(ِ

ُ  أما قول األخفش  :َ يف معاين القرآن)هـ٢١٥ت(َّ
ُمن زعم أن اهلمزة ال تتبع (  يف ُام جتعـلَّوإنـ ،ٌكـةِّ متحرَيِهَفت وِّ؛ إذا خفَرةـ الكسَّ

ٌهذا قـارو: (موضعها دخل عليه، أن يقول َهـؤالء قـاروون(، و )ِ ُ ِيـستهز ُوون(، و )ِ ْ( ،
َيستهزئون: ( كالم من خفف من العرب، إنام يقولونوليس هذا ُ ِ ْ ََ وإذا )...ِقـارئون(، و )ْ

َفعل(كانتا يف معنى  ِ َّ، واهلمزة يف موضع العني جعلت بني بني، ألن الياء الساكنة تكون )ُ
َقيل(بعد الضمة ففي  ْ َقيل: (يقولون) ُ ِسيل(، ومثل ذلك  )ِ ِريـس(و ) ُ فيجعلهـا  بـني ) ُ

ِروس(رتك مــا قبلهــا مــضموما، وأمــا بــني إذا خففــت، ويــ َفعــل(فليــست ) ُ ِ وإنــام ) ُ
َفعل(هي ْ ، وقـال يف موضـع )٣()ا؛ ألهنا بعد ضمة معها يف كلمـة واحـدةًفصارت واو)ُ

 :آخر منه
ِسيل: (َّومن خفف قال( كيف جعلتها بني بني، وهي تكون بني اليـاء : ، فإن قيل)ُ

َّأمـا : ِّعد ضمة، والسني مضمومة؟ قلتوالياء الساكنة ال تكون ب. الساكنة وبني اهلمزة َ
َفعل(يف  ِ َّفقد تكون الياء الساكنة بعد الضمة؛ ألهنم قد قالوا) ُ َقيل وبيع: (َّ ْ ُ ْ ، وقد تكون )ُ

َفعل(الياء يف بعض  ِ ٍواوا خالصة؛ النضامم ما قبلها وهـي معـه يف حـرف واحـد كـام ) ُ ٍ ِ
ُمل توطؤ الدابة: (ُتقول َُّ ْ ْقد : (ُ، وكام تقول)َ ِرؤس فالنَ ُ() ٤(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٣٥٤-١/٣٥٣) (١.( 

 ).٥٤٤-٣/٥٤١: (انظره)٢(

 ).٥٠-١/٤٩(معاين القرآن )٣(

 ). ١/١٥٠(املصدر السابق)٤(



 

 

 ٥١١ 

ِواملتأمل يف كالم األخفش، ال جيد املنسوب إليه من إطالقه إبدال اهلمزة املكـسورة   ُ ِ ِّ
َّبعد ضم، واملضمومة بعد كرس؛ فل  .َعله ذكره يف غري املعاينٍّ

ِّويف ذلك يقول اإلمام ابن اجلزري َ: 
ُأنـه ال جييـز) َمعـاين القـرآن( ِ يف كتاب -أنا–ُوالذي رأيته ( َّ؛ إال إذا كانـت َكِلـَ ذَّ

: َّ، وأما إذا كانـت عـني الفعـل نحـو) ;  (َو، )¥( : الفعل نحوَاهلمزة الم
)P( من منفصل نحوأو :)# "(و،)ِّفإنه يسه) 4 5 6  َْنيَ بـَْنيَلها بـَّ

ِ سيبويه، والذي حيكيهِكمذهب َ عنه القراء، والنُّحاة إطالقِ   .)١ ()ْ اإلبدال يف النَّوعنيَّ
ِإلمام الداين حكم هذا القسم، واختياره فيه بقوله يف اجلامعَوقد أوضح ا ِ ُ ِ ُّ ُ : 

ِفأما إذا صورت بالكرسة ( ِّ ِها يف اللفظ نحوَ بعدِ اجلمعُ واوْمتِدُ وع،ْ التي قبلهاـَّ َّ : 
 )j(   ]و]٤٩:آل عمـــران ،َ)å   (]ُفـــال جيـــوز يف وشـــبهه،  ]٣٨:اإلرساء

ِجعلها بني اهلمزة والواو عىل مـذهب سـيبويه، وقلبهـا : َّجهني األولني الوُتسهيلها غري ْ
َياء مضمومة عىل مذهب األخفش، وذلك َّ يف هذا املوضـع خاصـة، -عندي-ُ االختيار ِ

ِّملوافقته مرسوم املصاحف، واختيار محزة يف اتباعه َ ٍ، وغري جائز أن تـسقط وتقلـب مـع ِ ُ
َضم ما قبلها كام جاز ذلك فيام بع ْ ٌدها فيه واو ساكنةِّ ٌ . 

ْوأجاز آخرون يف تسهيل املضمومة التي بعدها واو ًحذفها رأسا مع كرس احلرف :   ٌَ ُ
ِالذي قبلها؛ كأهنم استثقلوا الضمة عىل الياء املبدلة من اهلمزة، واإلشارة هبا إىل احلرف  ِ ُِ َّ َّ

َالذي جيعل بينه وبينها  وهـو الـواو؛ فلـذلك حـذفوها، وأبقـوا احلـرف ا َ لـذي قبلهـا ُ
ِمكسورا عىل مراد اهلمزة ً. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٣٤٤(النرش)١(



 

 

 ٥١٢ 

َّ هذا ال عمل عليه، واالختيار يف هذا الرضب ما ذهب إليه اخلليـل :قال أبو عمرو ُ
 . )١ ()ِوسيبويه، وعليه أهل األداء

 :َّفتحصل من قوله
َ أنه خيتار التفصيل َّ ُ اهلمزة املتوسطة املكسِكمُ يف حَُّ ِبعد ضم، واملـضمومةورة ِّ  بعـد ٍّ

ِفياألخذ بمذهب  :ٍكرس ً األخفش تارة،ِ ً وبمذهب سيبويه تارة أخرى؛ِ  ِ املوافق بحسبِ
ِم املصحف، فيقف عىل نحوْرسل ُ ُبالياء؛ ألنه ر ]٦:األعىل[   )¥ (:ْ َّ ِ يف املصحف َمِسِ

َّنـه ؛ ألِ الـواوَها وبنيِاهلمزة بينِتسهيل ب ]٥:األنعام[   )h (:ِويقف عىل نحو ،ِبالياء
ِ اتباععىل قاعدة هذا  ُ، و بنى اختيارهِم بالواوِسُر َ رسم املصحف، وِّ  من أصـوله يف َيِهِ

 .)٢(ِهذا الباب
ُوهذا االختيار  :َّ يف التيسريِه من قول-ً أيضا–ُ يؤخذ َ

َوإذا كان ما قبل اهلمزة متحركا، فإن انفتحت( ِّْ ْ وانكرس مـا قبلهـا  أو انـضم؛ َ هيَ
َّلتسهيل مع  الكرسة ياء، ومع  الضمة  واوا، وذلك نحو قولـه تعـاىلأبدلتها يف حال ا ً َّ :

)Z(   ]َو ،]٦١:الواقعــة )_ ^(   ]وشــبهه، ثــم بعــد]٣:الكــوثر ،َ َّ  هــذا ِ
َجتعلها بني بني يف مجيع حركاهتا وأحواهلا وحركات ما قبلها ؛ فإن انضمت جعلتها ب َّ ْ ْْ ِ ِ ني ِ

   ]٦:املائدة[   ).(َ، و]١٦٨:آل عمران[   )Z ] \(: نحو قوله تعاىلاهلمزة والواو 
ــاء نحــو ــا مل  تكــن صــورهتا ي ًوشــبهه، م ُ :)v(   ]ــشعراء    )¥(َ، و]٢٢١:ال

ً فإنـك تبـدهلا يـاء؛وشبهه ،  ]٣٨:اإلرساء[)   å ä(َ، و]٦:األعىل[ ِّاتباعـا  مـضمومة؛ َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥٩٧-٢/٥٩٥)  (١. ( 

 ).١/٢٣٣(، اإلحتاف)٣٤٤-١/٣٤٣(، النرش)٤١٩ص(رشح التيسري : انظر) ٢(



 

 

 ٥١٣ 

ُ محزة يف اتباع اخلط عند الوقف عىل  اهلمز، وهو قـولِملذهب ِ ِّ ُ األخفـش، ومـذهبَ  أيب ِ
َأعني التسهيل-، ِالفتح  .)١()-ِ بالبدلَِكلَ يف ذَّ
َ إىل مذهب الداين، فقالِّ ابن اجلزري ُاإلمام قد أشارو ِّ ِ: 
ِ وذهب آخرون من األئمة إىل التفصيل، فأخذوا بمذهب ( َّ َّ َخفـش فـيام وافـق األَ ِ 

 َ، و)P(: ِوبمــذهب ســيبويه نحــو) ; (َو ،)¥(: َّالرســم نحــو
)N(   ِونحوه؛ ملوافقة الرسم ُوهـو ، -ِّسـميَّ الرِخفيـفَّحه من التِّكام سنوض- َّ

ِاختيار احلافظ أيب عمرو الداين وغريه ِّ ُ() ٢(. 
ِواملذهبان مضمنان يف احلرز  ِ َِّ)٣(. 

َواستشكل ُّ اإلمام املهدوي مْ ِقال يف رشحهف ِذهب األخفش، ُ َ: 
ُفهذا الذي ذهب إليه األخفش( ُ، ورده فيه عىل سيبويه يبطلَ ِ ٍ من ثالثة أوجهَّ ِ: 

َ أن اهلمزة املجعولة:هاُأحد ِ املحققة وحكمها،ِ يف وزنَْنيَ بَْنيَ بَّ  مـا ِ عـىل حـسب-َّ
ُقدمناه  -ُهاهنا – َفليس؛ َ، وإذا كانت كذلك-ِ من الكتابَ، واستشهدنا عليه فيام سلفَّ
ُما ادعاه  . األخفشَّ

ْ أن مهزة بني بني:َّوالوجه الثاين ْ ٍا كانت بني مهزةَِذ إ؛َّ ٍ وواو، وبني مهزةْ ْ، وقبـل ٍ ويـاءٍ
َّاملضمومة كرسة، وقبل املكسورة ضم ِ؛ يقدر أن ينطق هبا، وليست كاملفتوحة املجعولة ٌةِ ِ ُ

ٌنه ال يقـدر أحـدَّ، وقبلها ضمة أو كرسة؛ ألِ واأللفِبني اهلمزة لهـا ْ قبٍ بـألفَ أن ينطـقَّ
 .ٌ وال كرسةٌضمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف يسري) ١٦٥-١٦٤ص) (١(

 ).٣٧٤-١/٣٧٣(النرش: انظر) ٢(

 ).٢٤٦-٢٤٥، ٢٤٢-٢٤١:بيت رقم( متن الشاطبية: انظر) ٣(



 

 

 ٥١٤ 

َ أن األخفش:َّوالوجه الثالث ٍ فر من يشءَّ َ فيه االحتجاج لقائله ما ذكرناه، وأوقـعَّ ُ ِ 
َّنفسه فيام هو رش مما فر منه، وذلك أن َّ ٌّ َمبدلة ياء، فجـاء    )¼(: يفَ اهلمزةَه جعلُ

ٌبياء مضمومة قبلها كرسة ٌ بذلك، مل يقل بـه أحـدُم الفعل، ومل تنطق العرب، والياء الٍ َ :
ٌقايض، وال رامي ِ َ، فاعلم ذلكٌِ ْ() ١(. 
ُ العالمةوقد دفع ِ اجلعربي هذه االستشكاالت، فقالَّ َ  : ِّ يف ردهاُّ

ٍولكل وجه( ُ، أما مذهبٍّ ٌ؛ إذ املـسهلة متحركـةِ فيه عىل أصـلهَ فال حمذورِسيبويه َّ َّ ،
َال جيب تعدية حكمه إليه؛ بل ربام جاز ِوما قرب من إىل اليشء َّ ِ ِ، ومـا أورد عـىل إبـدالُ ْ 

ِاألخفش؛ إنام يلزم فيام هو أصل ال حمول عىل اهلمز ْ َّ  وامتنـاع)  C(َ، أال ترى جـوازِ
)Æ   (َيف تــسهيله تــدبريها بحركــة ســغايــة مــا ِ ِقها، وال بعــد يف جعــلِابِ ْ َّ الــسابقة ُ

ِكاملقارنة؛ سيام عىل مذهب من يقول ِ احلركة بعد احلرف:َّ َّ، وفرقهم بتعذرُ ْ)¢ ¡£   ( 
 .)٢ ()ُيمنعه

ُ سيبويه أشهرُومذهب ُ، واآلخذون به أكثرِ َ أبـو احلـسن بـن ُ اإلمـامُ عنهَقالفقد ، ُ
 :َغلبون
 :ُّ العامينُ اإلمام، وقال)٣ ()أجود(
ُ اخلليل، وسيبويه، والذي قاله األخفشُأجود، وهو مذهب( ِ ِال بـأس بـه: ِ ُ، وهـو َ

َّسهل يف اللفظأ  :ٌّمكيُاإلمام ، وقال )٤()ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٣٦٠-٢/٣٥٩(، فتح الوصيد)١٠٦-١/١٠٥(الكشف: ، وانظر)٦١-١/٦٠(رشح اهلداية) ١(

 ).١/٤٩٩(رشح الطيبة للنويري: ، وانظر)٢/٧٠٤(كنز املعاين) ٢(

 ).١/١٥٦(التذكرة) ٣(

 ).١٥٣ص(املفيد : ، وانظر)١٥٦ص(الكتاب األوسط) ٤(



 

 

 ٥١٥ 

ُوهو االختيار(  :ِ ابن الباذشُ اإلمام، وقال)١ ()ُ
ِالقياس أن ختفف بـني اهلمـزة والـواو عـىل مـا رآه سـيبويه، : t أيب-يل–فقال ( ِ َّ ُ

َّويوجه كتاب املصحف بالياء عىل ما جيب للهمزة املتطرفة من التخفيف يف ِّ سنقرئ، (: ِ
َيف الوقف، بإبداهلا ياء، ثم يتصل الضمري بعد ذلك، وقد وجب كتاهبـا ) ويسء، وأنبئ َ َّ ُ َّ ً ِ
 .)٢ ()ِيف االنفراد ياء
ُ ابن جماهد يف السبعة سواهُاإلمامومل يذكر َُّ ٍ)٣(. 

ِّوصحح اإلمام ابن اجلزري كال ُ، وعىل األخذ هبام جـرى العمـل عنـد )٤(ِ املذهبنيَُّ ِ
ُويه أوجه؛ ألنه األكثر واألشهرِ،وتقديم مذهب  سيب)٥(شيوخ اإلقراء ُ َّ ُ ِ )٦(. 

ٍ التسهيل يف اهلمز املتوسط بزائد-١٥ ِّ َّ. 
ٍاملراد باهلمز املتوسط بزائد ِّ ٌالكلمة التي يف أوهلا مهزة: ُ َّ ٌ عليها حرف زائد مـن َدخل ُ ٌ

ِها من الكلم، ِ املعاين، أو غريِحروف ُ هـي احلـروف التـي يف تقـدير :َ املعـاينُوحـروفَ
ِد، وليست من بنية الكلمةاالنفرا ِّ كانت متصلة يف اخلط، نحو الم اجلرٌ، سواءِ ِّ ، ِوبائـه، َّ

ِوالم التعريف، أو منفصلة فيه، نحو واو ِ العطف، وألف االستفهامَّ  .ِشبيهَّ التِروفُ، وحِ
ِوتأيت اهلمزة باحلركات الثالث ٌ، وقبل كل منها كسـر،َّ َّ أو فتح، فتحصلٍّ ُّ سـت ُ منهٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/١٠٦(الكشف) ١(

 ).١/٤٣١(اإلقناع) ٢(

 ).١٠٦ص(السبعة: انظر) ٣(

 ).١/٣٤٤(النرش: انظر) ٤(

 ).٣٢١-٣٢٠ص(، القواعد املقررة )١/٣٧٩(، اإلحتاف)٧٩ص(البدور الزاهرة للنشار: انظر) ٥(

 ).ب/١٥لوحة (رفع اخلتام يف وقف محزة وهشام : انظر) ٦(



 

 

 ٥١٦ 

 .)١(صور
ٍوقد اختلف أهل األداء يف حكم اهلمزة املتوسطة بزائد ِِّ ُ، هـل جتـري فيهـا أحكـام َ

 .؟ِ؛ لكوهنا مبتدأة يف األصلُقَّ، أو حتقِطة بنفسها ِّ اهلمزة املتوسِختفيف
 :ِيف اجلامعُّ يقول اإلمام الداين ِويف بيان  اخلالف

َ أن ما يتوسط مـن اهلمـزات يف الك:ْواعلم( ِ َّ َّ علـيهن، ِاينَ املعـِرف حـِم بـدخولِلـَّ
َّواتصال الزوائد هبن ومن دوهنن مبتدأ،  َّ َّ ِّفإن املتقدِّ ِّ أصحاب محـزة، واملتـأخرين ْنِ مَمنيَّ َ

َ األداء خمتلفونِ أهلْمن ِ يف هذا الرضبِ َّ. 
َ يرى حتقيق اهلمزات فيـه عنـد:ُ بعضهمَفكان ِ الوقـف؛ اعـتامدا عـىل كـوهنن فيـهِ َِّ ً 

َحقق ذلكِل، وْمبتدآت يف األص ِ عندهم كوهنن يف الكتابةَّ َّ مع اختالف حركـاهتنَّ عـىل  ِ
ُصورة واحدة، وهي ص ٍ ُورة األلف، و تكونٍ َ للمبتدآت سواء، وإذا كـن كـذلكِ  وكـان َّ

ُسبب استقراء املبتدآت عىل ص ِ امتناعهن من التـسهيلٍ واحدةٍورةُِ َّ َّ الـذي يقـرهبن  مـن َّ ِّ
ُاحلرف الذي ال يقع ابتداء، وه ً َ الساكن وجب أن متتنعوِ َ مما امتـنعن منـه مـن -ً أيضا– َّ

َّ التحقيق جمراهنِ يف لزومَذلك، وأن جيرين ِ، وهذا مذهب شيخنا أيب احلـسنَّ َ ٌ، ومجاعـة ُ
ٍسواء، وهو اختيار صالح بن إدريس، وغريه من أصحاب ابن جماهد َ ُ. 

ِ يرون تسهيل اهلمزات يف ذلك :َ آخرونَوكان َّعىل ما تقدم مـن  َ، والوقوف-ِّكله–َ
ٌبه متوسطا؛ إذ ليس يشءَّ؛ اعتدادا بام صري ِرشحه َّ من ذلـك؛ إالِّ ِ فائـدة مـن تـأثريُ ولـهَ ٌ 
ِ التنبيـهِكحـرف-معنى فقـط ِ، وتـأثري-ِّ كحرف اجلر- ومعنىٍعمل داء، ومهـزةَّ  ِ، والنـِّ

َّاالستفهام، واأللف، والالم ِ ُ، ويعـدم بِ ذلك بوجودهُدَوجُ ي،ِ، وغري ذلك-ِ ِعدمـه، وإذا َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )٢٢-٢١ص(،  إحتاف األنام وإسـعاف األفهـام)١/٢٣٠(، اإلحتاف)١٧٧ص( املعاينإبراز: انظر: انظر) ١(

 .وغريها



 

 

 ٥١٧ 

ِ جرى جمرى األصيل يف االحتياجَكان كذلك؛ ِّ ِ إىل اإلتيان به عىل صـيغته؛ لتأديـةَ ِ  تلـك ِ
ِّالفائدة، وإذا جرى جمرى األصيل  َ َ ِ يف االعتداد به ُ أن جيرى جمراه-ٌفيام ذكرناه فواجب-ِ

ُ اهلمزة التي تقع بعده يف حال الوقف يف مذهب محزة، وهذا مـذهب شـيِيف تسهيل َُ نا ِخِ
ْوهو اخ، ِ من أهل األداءِواجلمهور، ِأيب الفتح  .)١ ()تياريُ

 :من قولهَّفتبني 
ِ حجة اآلخذين بوجهَّ أن َ ٍ التحقيق يف اهلمز املتوسط بزائدَّ ِّ ِمراعاة األصـل:َّ  ُ، وعـدمُ

ِاالعتداد بالعارض َ ِ ألن اهلمزة فيه يف حكم املتبدأة؛ِ ِِ ََّ. 
َّ بوجه التـسهيَ اآلخذينَةَّوحج  ُ اخلـط، وحتكـيمُمراعـاة:لِ ِ االعتـداد بالعـارضِّ َ ِ ،
ِ كاملتوسطِلهوجع  .)٢(ِ من اهلمزِّ

َوأن التحقيق رواية الداين عن شيخه أيب احلسن بن غلبون،  ُ َِّ ِّ َ ُ وهو املوافـق ملـا يف -َّ ُ
ُّالتذكرة، ونصه َّ: 

َوهذا الذي ذهبوا إليه حسن؛ غري أين باهلمز قرأت فيهام حلمزة يف ( ُ ِِّ َ ٌ ِ ِحال الوقـف، َ
 .)٣()ُوبه آخذ

ِاختيار والدهُ وهو -  ِ الطيبِ اإلمام أيبُ ، )٦(ِّ، واملـالكي)٥(ِّرميـاحلـضِاإلمـام ، و)٤( َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف يسري) ٦٠٠-٢/٥٩٩) (١(

 ).٢/١٠١٠(، العقد النضيد)٣١٣-١/٣١٢(، الآللئ الفريدة )٥٨-١/٥٧(رشح اهلداية: انظر للمزيد) ٢(

)١/١٥٨) (٣.( 

 ).٣٠٨-١/٣٠٧(اإلرشاد: انظر) ٤(

 ).١٥٤-١٥٣ص(املفيد : انظر) ٥(

 )٢٥٤-١/٢٥٣(الروضة: انظر) ٦(



 

 

 ٥١٨ 

 .)١ ( -ْ وغريهم،ِابن الباذشِاإلمام و
َوأن التسهيل َّ ِّ رواية الداينَّ َاره، ومعتمده يف ذواختي، ِ عن شيخه أيب الفتحُ ُ  :َِكلُ

ِ األخذ بمذهب اجلمهو َر من أُ  ِفـردةيف م -ً أيـضا– ِ إليـهَأشارُهو ما وِ األداء، ِلْهِ
 :ِ بقولهَمحزة

َ خيتار تـسهيلِالفتح أبوَوكان( ِ بالزائـدً؛ اعتـداداَكِلـَ ذِ يف مجيـعِ اهلمـزُ هـا، ِ للزومَّ
ًاتباع عليها، وْفأدخلت ِا للرسمِّ ُو مذهب محزة، وهُ الذي هَّ َ ِو مذهب احلذاقُ َّ َّ من أئمتنا، ُ
ِحيحان يف القياسَ صِهبانواملذ ِ() ٢(. 
َنص عليهامو ِ يف التيسريَّ ِ وتابعه عليه،)٣ (َّ ُ ِ الشاطبي يف حرزهُ اإلمامَ ُِّ)٤(. 

ِ التسهيلُووجه ٌ مقدمَّ َ يف األداء، ويف ذَّ ِ العالمة ابن املنجرة يف ُ يقولَِكلِ ُ  :ِرسالتهَّ
ِهشامهم يقدم التسهيال              يف نح ِ َّ ِّ ْ ُ َ ِنذرهتم مجيال أِوـِ َ 

ُومحزة أيضا كذاك مثله             يف وسط بزائد خذ أصله  َُ ُْ ُ ٍ َ ِ َ َ ً َ ُ)٥(  . 
َ التقديم ليسَّلكن هذا ُبل ه ِعىل اإلطالق؛ َّ ٌو مقيدْ ُ ذلك يقول بيان، ويفَّ ُ صـاحب َ

 :َّاخلالنعمدة 
ْثم اعلم( َّ أن يف حالة الوقف عىل املتوسط بزائد خللف، و خالد مـن طريـق ابـن :َّ ٍَّ ٍ ِِّ َ

ِغلبون، واإلبدال يف الصورة ُّ ُ ِوىل، والتسهيل يف الصور اخلمسُ األَ ُّ ٍ الباقية خللفَّ ٍ وخالدِ َّ 
ُريق أيب الفتح فارس، هذا التدقيقَمن ط َّ ٍ بتقييد الطريقني عن خلف وخالٍ ٍد هو املأخوذ َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٤٣٣(اإلقناع: انظر) ١(

 ).٦٣ص) (٢(

 ).١٦٧ص: (انظره) ٣(

 ).٢٤٩-٢٤٨: بيت رقم( متن الشاطبية: انظر) ٤(

 ).١٤-١٣ص ) (٥(



 

 

 ٥١٩ 

ِاملتعارف يف السبعة يف مسلك صاحب َ ِ االئتالف، ويف مسلكَّ ، وكذا -ً قاطبة–ُّ الصويف ِ
ِيف مسلك صاحب املتقن ِ ُ عند املتقـدمني، فثمـرة اخلـالفَ ُ ِ تظهـر عنـد اجـتامعِّ  اهلمـزة ُ

ِّاملنكرة، أو الم التعريف مع املتوسط بزائد   َّ َّ()١(  . 
  :وتوضيح ذلك

َّأن الداين َالـسكت عـ: َن بـن غلبـونَ أيب احلسِ شيخهى عنَوَ رَّ َّالم التعريـف، (ىل َّ
ِن محزة مَع )ويشء َّالم التعريـف، (َّالسكت عىل: َ أيب الفتحِ شيخهوى عنَ، ورِن روايتيهَ

ٍخلف، ومن رواية خالد من رواية َعن محزة )َّويشء، والساكن املفصول ِترك السكت: ٍَّ َّ 
 :U قوله ِ يف مثلَحلمزة فيكون ؛ِ، وعليه)٢(َِكلَيف ذ

)´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©(   ]١٩٣:آل عمران[  
َالسكت ع/١ ُ ِّق ابن غلبـون  حلمـزة كلـه، وريَ من ط-فقط –)  ْلَأ(ىلَّ ُالتحقيـق يف َ َّ

ٍاملتوسط بزائد ِّ. 
َالسكت ع/٢ ُ ِ من طريقِىل اجلميعَّ ُالتسهيلٍ خللف، وِفتحيب الَ أَ ٍ يف املتوسط بزائدَّ ِّ. 
ِ السكتُترك/٣ ٍ خلـالدِ أيب الفتحِريقَ من طِىل اجلميعَ عَّ ُالتـسهيلو ، َّ ِ يف املتوسـطَّ ِّ 
 .ٍبزائد

ِوزاد يف النرش عىل ما احلرز وأصله ِ َّ: 
ِ التسهيلُ وجه ِ املتوسط بغريهِ املنفصلِ اهلمز يفَّ ِّ: 
ِالذي يكون اهلمز فيهُهوو ِ منفصال بعد ساكن صحيح، أو مـا يف حكمـه كحـرفُ ٍ ٍ ً 

ً حمركــَيكــونْ، أو)   t s r  (َو، )e d (َ، و) ) (( :ِّاملــد، نحــو ا بعــد َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٢ص) (١(

 ). ٦٥-٦٤ص (، إرشاد املريد ) ٢٠٧ص(التيسري: انظر) ٢(



 

 

 ٥٢٠ 

ٍمتحرك ِوره التـسعةُ يف صـِّ e d    (َ، و)E D C (َو، )  G F E(:، نحـوَِّ

f  (. 
ِّصح رواية، بحسب قواعد التسهيل املتقدمقد ُوتسهيل هذا النَّوع  َّ ِ ً  ُ، وعليـه أكثـرِةَّ

ِالعراقيني، ومل يذكر أبو العالء يف الغاية   .)١(ُواهِ سِّ
َّ التحقيق يف الساكن املفصول-١٦ َّ. 

ِاملراد بالساكن املفـصول َّ ُ أن يكـون الـساكن:ُ َّ ِ الكلمـة، واهلمـز أول الكلمـةَ آخـرَ َِّ ُ 
ُو ذلك الساكنُوال خيلْاألخرى،  َّ َ من أن يكونَ ْ إما صحيحا، أوِ ً َّرف علة، فالصحيح حَّ ٍ َّ َ- 

ِ، وحرف العلة)¯ °( َ، و)) ((: نحو   -ُوهو املراد هنا َّ ِ ال خيلو مـن ُ
َأن يكون إما حرف لني، أو حرف مد، فإن كان حرف َ ٍّ ٍ  : نحوٍ لنيَّ

ِفإنه يلحق بالساكن )Y X(َ، و)³ ´( َّ ُ ِ الصحيحَّ َ ِ، وإذا كـان  يف احلكـم  َّ
ِلفا، أو غريها نحوِ فال خيلو من أن يكون أ؛ٍّحرف مد ً :)j i ( ،َو) ° ¯( 

ِفإن بعض من سهل هذا اهلمز بعد الساكن الصحيح َّ ََّّ َ ِ بالنَّقل سهل اهلمزة فيه َّ  .َْنيَ بَْنيَبَّ
ِوقد اختلف أهل األداء يف تسهيل الساكن املفصول    َّ ِ ُ  :ِوحتقيقه َ

ُ فروى كثري منهم عن محزة تسهيله بالنَّقـل، وأحلقـوه بـام هـو ُ َ روى َو ٍ مـن كلمـة،ٌ
ُاآلخرون حتقيقه من أجل كونه مبتدأ، وه ً َ ِّو مذهب كثري مـن الـشاميني، واملـصَ َرينيـٍُ ِّ ،

 .)٢(ً ِ املغرب  قاطبةِوأهل
َّ اإلمام أبو الطيب َ وكان ُبن غلبون، ومـن أخـذ عنـهُ ٍّسن، ومكـي، ِ كابنـه أيب احلـَ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧٧ص (، التهذيب فيام زاد عىل احلرز من التقريب)١٢١ص(، رشح ابن الناظم)١/٣٣٨٠(النرش: انظر) ١(

 ).٣٣٧-١/٣٣٦(النرش: انظر) ٢(



 

 

 ٥٢١ 

ُوغريمها يأخذ ِ بالتحقيقِ َّ)١( . 
ِلداين املذهبني يف جامعه اُى اإلمامَوقد حك ِ َّاختار منهام وجه التحقيقو، ُّ  :َ، فقالَ

ِوما رواه خلف، وابن سعدان نصا عن سـليم عـن محـزة، وتـابعهام عليـه( َ ُ  سـائر ٌ 
ًالرواة، وعامة أهل األداء من حتقيق اهلمزات املبتدآت مع الـسواكن، وغريهـا وصـال  ِ َّ َّ ُِّ ِ ِ

ُفهو الصحيح املعول علًووقفا،  َّ  .)٢ ()ُ، واملأخوذ بهِيهَّ
ِ الداين يف اختياره عىلُد اعتامٌّوجيل  ِّ : 

ِجميء األثر به ِ عن محزة منصوصا، واألخذ ِ ً ُ األداء عنهِ أهلُةَّعامِبام عليه  َ ِ. 
ِواقترصعليه ِ يف التيسريَ َ، ونص يف مفردة محزة )٣(َّ ِ عىل أن التحقيق مذهب شيخه أيب َّ َّ َّ

َّاحلسن بن غلبون، والت َ  .)٤( شيخه أيب الفتح بن فارسُ مذهبَسهيلَ
  :وعليه
ِّول اإلمام ابن اجلزريفق ُ: 
َوقد غلط من نسب تسهيله إىل أ( ُ َ ممن رشح قـصيدةِيب الفتحَ َّ الـشاطبي، وظـن أنَّ َّ ِّ 
َّ الشاطبي عىل التيسري؛ ِ من زياداتُتسهيله َّفإن الصوابُال عىل طرق التيسري، ِّ َّ أن هـذا :َّ
ِشاطبي عىل التيسري، وعىل طرق الداين، فإن الداين مل يذكر يف سائر مؤلفاتـه يف مما زاد ال َّ ِّ َّ ُّ
ِوع سوى التحقيق، وأجراه جمرى سائر اهلمـزات املبتـدآتهذا النَّ ِ َ ُ ُّحمـل نظـر مـن  )٥ ()َّ
 :جهتني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١١٢ص(، التبرصة)١/١٥٧(التذكرة: انظر) ١(

)٢/٦٠١) (٢.( 

 ).١٦٧ص:(انظره) ٣(

 ).٦٣ص: (انظره) ٤(

 ).١/٣٣٧(النرش) ٥(



 

 

 ٥٢٢ 

َ أن من نسب وجه التسهيل إىل أيب الفتح بن فارس من رشاح القـصيد، :األوىل ََّّ ٍ َّ-
َّسخاوي، والفايس، واجلعربي ال: هبمَويعني ََّّ ِ؛ مل ينصوا عىل نـسبته إىل التيـسري-َّ َّ ِ ام َّ، وإنـُّ
َالق، وال ريبْ عىل اإلطُحكوه ِ ذكر الشاطبي للوجهني فيه من زوائدهَّ أنِ  .َّ عىل التيسريِّ

 :  ِّخاويَّ أبو احلسن السُ اإلمامقال
ِ مـذهب شـيخ:ٍ أبـو عمـروُوقال احلافظ(  ِ أهـل األداء ْ مـنِ وغـريهِنَاحلـسنا أيب ُ

ِّالتحقيق يف ذلك كله،  َوكـان:  قـال-)   <( َو، )Ò Ñ(َو، )g(: يعني-َّ
ِّشيخنا أبو الفتح خيتار تسهيل اهلمز يف مجيع ذلك كله ِ ُّ اإلمام الفايس ، وقال )١ ()ُ  بعـد -ُ

 :-إيراده القول اآلنف
m (َو، )Ò Ñ (:ِه يف نحـوَّ يف التيـسري النَّقـل لـٍمروَعومل يذكر احلـافظ أبـو(

n(ملا مر ذكره ؛ ُ ِ له غريه، وعزاه إىل أيب الفتح َّ اظم-َّ كـام تقـدم-ُ ُ، واختـاره النـَّ ُ ،
َواعتمد عليه، فعرض به من طريق أيب الفتح   .)٢ ()-ُها هنا-َ

ْقطعه بأن الداين مل يذكر يف سائر مؤلفاته يف هذا النَّوع سوى التحقيق؛ بـل: الثانية َّ َّ َّ 
ِ مذهب التسهيلِ فيهَذكر َكام يف اجلامع، ومفردة محزة- ِ عن شيخه أيب الفتحَّ  . ، وغريمهاِ

َوالوجهان صحيحان مأخوذ هبام، و َّ؛ إال أن)٣(ِيوخ اإلقـراءُشُعمل عىل ذلك جرى ٌَ َّ 
ٌوجه النَّقل مقدم ُ يف األداء، وهَّ َ وابن اجلزري، والذي أشار  ِّ الشاطبي،ِاإلمامنيو اختيارِ ِّ

ِيف طيبته بقولهِيه إل ِّ: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٨٩٦-٢/٨٩٥(، والعقد النضيد )٢/٦٥٩(كنز املعاين : ، وانظر)٢/٣٣٥(فتح الوصيد) ١(

 ).١/٢٨٦(الآللئ الفريدة) ٢(

) ٤٣ص(، التحفـة الوفيـة)٤٧ص(، حتفة األنـام للقبيبـايت)٥٠ص(، غيث النفع)١/٢٣١(اإلحتاف: انظر) ٣(
 .وغريها



 

 

 ٥٢٣ 

َواهلمـــــز االول إذا مـــــا اتـــــصال ََّّ ُ 
 

ِّرسام فعـن مجهـورهم قـد سـهال  ُْ ً ْْ ُ 
ْأو ينفصل   ِ َ َكاسعوا إىل(ْ  ْرجح)ْقل إن ) (ْ

 
ْال ميم مجـع وبغـري ذاك صـح  َ ٍ َ) ١( 

 
 

ِحالة وجودو َّ مفصول قبله؛ فال بد من مراعاِ  :ِ حالة االجتامعِةٍ
َّ فإذا قرئ خللف، أو خالد برتك السكت فيام قبله؛  َّ ُ النَّقل، والتحقيق :ففيه وجهانٍَ َّ

ُبال سكت، وإذا قرئ خللف بالسكت فيام قبله؛  َّ ٍ ُّ النَّقل، والسكت، ويظـل :ففيه وجهانٍَ َّ
َّ، هو املقدم يف املسالك األدائيةِوجه النَّقل َ َّ)٢(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢١ص(رشح ابن الناظم: ، وانظر)٢٤٧-٢٤٦:بيت رقم) (١(

، البـدور الزاهـرة )٣٣ص(، الرسـالة الغـراء )٢٧-٢٦ص(، إحتاف األنـام )١١١ص(عمدة اخلالن: انظر) ٢(
 ).٤٥ص(



 

 

 ٥٢٤ 




ِ عىل ذكر هذا الباب بعد ختفيف اهلمزِّجرت عادة أكثر مصنِّفي الفن ِ؛ الشـرتاكهام ِ
َّاإلمام  الداين هلذا الباب يف كتاب التيسري بــ  َ، وقد عنْون)١(ِخفيفَّيف قصد الت ِ ُّ: 

َّباب ذكر اإلظهار واإلدغام للحروف السواكن( ُ ْ()٢(.  
 :ِ بقولهِّ الداينِعنونة هذه ال  عىلَ أبو شامةُ اإلمامَّ وقد  علق

ٌوهذه زيادة حسنة( ِ فيها متييز هذا البابٌ َّ من اإلدغام الكبري؛ فإنه إدغام للحـروف ُ
ُّاملتحركة، ومن املصنِّفني من يسمي هذا اإلدغام الصغري لذلك، وألنه خيـتص بـبعض  َّ َُّ ِّ ِّ

 . )٣ ()َاحلروف بخالف الكبري
 : ُّوزاد الداين يف اجلامع عبارة

َّباب ذكر اإلظهار واإلدغام للحروف الس( ْ يف اخللقةِواكنْ ِ()٤(. 
َّعبارة عـام هو:َّواإلدغام الصغري  يف َلـيسوا، نهام سـاكنًِ مـُلَّ األوُ احلـرفَ إذا كـانٌ

َّ، وسمي بالصٍمثلك والِّ متحرُإدغامِغريَّ الصِاإلدغام ُغري؛ ألن حروفهِّ َّ ُ أقل من حـِ  ِروفُّ
ُلساكن أضعف اُ، واحلرفِالكبري ِك؛ لنقصه من احلركةِّ من املتحرَّ ِ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٥٣٢(رشح الطيبة للنويري: انظر ) ١(

 ).١٦٨ص(التيسري: انظر ) ٢(

 ).١٩٢ص(إبراز املعاين: انظر ) ٣(

مهملـة ، وهـو )باب ذكر اإلظهار واإلدغام للحروف السواكن يف احللقـة: (ويف طبعات اجلامع، )٢/٦٢٤)(٤(
صل، وممن استخدم هذا التعبري اإلمام ابـن البـاذش، حيـث يف األ: ،أي)ِيف اخللقة: ( خطأ ظاهر، والصواب

ْقسم سكونه خلقة، وقسم سكونه عن حركة: وقد قسمه القراء قسمني (...:قال   .١/٢٣٨اإلقناع) ِ



 

 

 ٥٢٥ 

ُإدغام حرف ساكن يف مقاربه، أو مماثله املتحرك، وينقسم كاإلدغام : ُوضابطه ِّ ُ 
 .)١(  واجب، وممتنع، وجائز: الكبري إىل
V   (َ، و)Í Ì Ë(:َّ إذا التقى حرفان أوهلام ساكن نحـو:ُفالواجب

W( 
ُّوقد بني اإلمام الداين  ُ ِيف إجياز البيانِ بقوله ذا النَّوع  حكم هَّ ِ: 
َ بني القراء والعَوال خالف( ؛ إذا التقيـا، ِ من احلرفني املتامثلـنيِلَّغام األوْ يف إدِربَّ

ِوقد سكن األول م ٌ، وسـواء كـان سـكونه ِلمتـنيَ أو مـن ك،ٍ كانا من كلمةٌنهام، وسواءَّ
ًاألول أصليا، أو كان عارض ِا جلازم أوغريه؛  ؛ ِرجْ ازدحامهـا يف املخـِمـن أجـل َ وذلـكٍ
َفامتنع اللسان من أن يطوع  إىل ٍ، وتنقلـه مـن موضـعُ التي تزعجـهِ احلركةِ؛ لعدمِ ببيانهِّ

 .)٢ ()آخر
ُوأما موضع َّ:)ÊÉÇ(]ِفتحتمـل الـوجهني ]٢٩-٢٨: احلاقـة  ، وسـيأيت بيـان ُ

ِّ، واختيار الداين فيهَّ مفصالحكمه ُ)٣(. 
ُحـرك أوهلـام، ويـسكن ثـانيهام، مثالـهأن يت: ُواملمتنع ُ َُّ ُ يف َ، و) b (: يف كلمـةَّ

ُا ال جيوز إدغامهَ، فهذ)K J (:ِكلمتني َ؛ ألن رشطُ ُ اإلدغام حتركَّ ُّ ِ املدغم فيهِ َ. 
ُوأما اجلائز  ِر يف ستةـ، فينحص-ُاملراد هناوُوه -: َّ َّ  : َيِ هٍ فصولُ
ُذال إذ، ودال( َُ ْ ِ قد، وتـاء التأنيـث، ِ َّ ُْ َ َهـل وبـل، وحـروف قربـت خمارجهـاالم َوَ ُ َ َ َْ ٌ ْ ْ( ،

َويلحق هب ِ ُ ِذا القسم عند اجلمهور أحكام النُُّ ِ الساكنةِونْ ِ؛ لتعلقِنوينَّ والتَّ ِ أخر به ٍ أحكامُّ َ ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٣٥-١/٢٣٣(، هداية القارى) ١/٢١٦(، النرش)١١٥ص(التبرصة: انظر ) ١(

 )١٩٥-٢/١٩٤(قانيةرشح اخلا: ، وانظر)١/٤٠٤(نقال عن رشح الدرر للمنتوري)٢(

 ). ٥٣٥ص(البحث: انظر ) ٣(



 

 

 ٥٢٦ 

 .)١(ِ اإلدغامَغري
 :ٍا عىل ثالثة أرضبِ، وأخواهت)إذ(ُوحروف اهلجاء بعد 

ِفق القراءَّ اتٌ قسم:لَّاألو  .ِ عىل إدغامهَّ
َّ قسم ات:اينَّالث  .ِاء عىل إظهارهَّفق القرٌ
ٌ قسم فيه خالف:الثَّالث  . بينهمٌ

ُوقد بني اإلمام ِحكم القـسمِيـسريَّالت، وِاجلـامعيف ُّ الداين َّ َ، وأغفـل   ِ فيـهِ املختلـفَ
َّاإلشارة إىل القسمني األولني، وبني ِ َِّ  .)٢(َّ املتفق عليه َة حكمَّ اخلاقانيِالقصيدةيف رشح  َ

َ معلقا عىل ذلكُّ املالقيُ اإلمام قال َ ِّ: 
َوكان ينبغي له أن ينبه(  ِّ ُ ِسمني األولنيِ عىل القْ َّ() ٣(. 

ِاإلمام الشاطبي يف حرزه اإلُ ومل يغفل  ِ ِاملتفقِحكم  إىل َشارةُّ  ، قـال )٤(ِ عـىل إدغامـهَّ
 :ِ يف رشحهَأبو شامةاإلمام 
ُ ليس يف التيسري، وهو من عجيُهذا الباب( َّ التبويب يف مثل هذا الباب؛ فإنـه مل ُبَّ ََّ ِ

ِينظم هذه القصيدة؛ إال لبيان مواضع َّ ُ خالف القراء ال ملا أمجعَ َّ، فإن مـا أمجعـوا ِوا عليهَّ
ُعليه أكثر مما اختلفوا فيه، فذكر ما أمجعوا عليـه يطـول ُ َ ِ، ولكـن قـد يعـرض يف بعـضِ ُ ْ 

ٍوالكل من بابِ عليه، َاملواضع ما خيتلفون فيه، وما جيمعون ِ، فينص عىل املجمعٍ واحدُّ َّ 
ِ، وألن من هذا البابِ يف البيانً مبالغةِعليه  . )٥ ()ِّ ما أمجعوا عىل إظهاره يف األنواع كلهاَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/١٢٨(، اإلحتاف)٢/٣(،  النرش)١/٢٣٨(اإلقناع: انظر ) ١(

 ).١٩٧-٢/١٩٦: (انظره) ٢(

 ).٤٢٨ص(رشح التيسري) ٣(

 ).٢٧٦-٢٧٤:بيت رقم(متن الشاطبية : انظر) ٤(

 ). ١٩٢ص(إبراز املعاين: انظر) ٥(



 

 

 ٥٢٧ 


َّإظهار الدال عند الت-١ َّ ٍللمسيبي عن نـافع    ]٢٦٥:البقـرة[   )Ö ×(  :ِ موضع يفِاءُ َّ َ ُ

ُ بن سعدان عنهِدَّ حممِمن طريق َ. 
ٌ بن حممد املسيبي عن نافع  مسندةَسحاقِ إُ رواية ٍ ِّ ِ يف اجلامع من عرشةَّ ، ُ عنـهٌ طـرقِ

 :ِ بقولهُّأباهنا اإلمام الداين
َّ بن هشام، وحممد بن سٍد، وخلفَّ ابنه حممِريقَ من ط:ِّ املسيبيَوبرواية إسحاق( َعدان، ِ

َوعبد اهللا بن ذكوان، ومحزة َ بن جبري، وإسحاقَ بن القاسم، وأمحدَ ، ِّوسى األنـصاريُ بن مُ
ٍوحممد  بن عمرو  .)١ ()ُ عنهٍاد  بن بحرَّ،  ومحِّ الباهيلَّ

ِ ومسندة يف التعريف َّ ٍمفردة نافع، و)٢(ٌ  .َ سعدانِد، وابنَّ حممُابنه: من طريقي)٣( ِ
ٍوراوية املسيبي عن نافع َّ خارجة عن طرق كتاب النشِّ ِ ُ ِ، وهـي ضـمن أسـانيد)٤(ِرـٌ َ ِ 

 .)٧(ِ، والكفاية)٦(ْ، واملستنري)٥(َكتاب الكامل
ِ للمسيبي بقوله)قد(َّ التاء بعد دالَ حكمُّ الداينُ اإلمامَوقد أوضح  :ِ يف اجلامعِّ

َ الدالَوأظهر( ٌ عند التاء نافعَّ   :ِ قوله يفَ، وذلكِّبيَّيَ يف رواية املسَّ
)Ø ×Ö(]فسألت أبا الفتح-َغريال – ]٢٦٥:البقرة ،ِ ِ عنـد قـراءيت بروايتـه ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٨٦-١/٢٨٢:(، وانظره)٧٧-١/٧٦) (١(

 ).٢٥ص: (انظره) ٢(

 ).٢٢-٢١ص: (انظره) ٣(

 ).٩٤-١/٨٢: (انظره) ٤(

 ).١٥٦، ٤٨ص: (انظره) ٥(

 ).٧٨-٧٤ص: (انظره) ٦(

 ).٩٤-١/٨٢: (انظر) ٧(



 

 

 ٥٢٨ 

ام َّإنـ: ، وقـال يلِ القيـاسِني من إجراءَ؟ فأبى ذلك، ومنعِ يف نظائرهِ القياسِعن إطالق
، ٍّد بن عيلَّمثنا حمَّما حد: قاله يل ماِةَّ عىل صحُّ، ومما يدل-ة خاص – ِ يف هذا املوضعَذلك

   )Ú Ù Ø × Ö ( :َأنه أظهر:  عن نافعِّ عن املسيبيِ عن أصحابهٍعن ابن جماهد
روي َام يـَّه إنَّ عىل أنَّا، فدلًردَّ مطَِكلَ يف ذِجعل القياس، والُومل يذكر نظائره  ]٢٦٥:البقـرة[

 عن َ ابن سعدانِ يف رواية يف ذلكِين أبو الفتحَ وقد أقرأ،-ةَّخاص – ِ يف هذا املوضعَذلك
ُ، ونص ابن سعدان عنهِاملسيبي باإلدغام ُوهـو الـصحيح، ِ عىل اإلظهارَّ إن - عنـدي - َّ
 . )١()شاء اهللا تعاىل

 :ُ قولهٍ مفردة نافعَجاء يفو

ِ املسيبي يف رواية ابنهَوقرأ( و ُ، وهـِ يف البقـرةٍ واحـدٍ يف موضعَّ عند التاءِ باإلظهار:ُّ
َسألت فارسَ، و]٢٦٥:البقرة   ) ÖØ ×(: قوله تعاىل  َ عـنَ بـن أمحـد عـن قـراءيتُ
 : نحو قولهَنظائر ذلك

) « ª ©(   ]و]١١٧:التوبة ،َ) ´ وشـبهه، فقـال]٥:الصف[   )³ ،َ 
 .)٢ ()ُباإلدغام، وذلك عىل قرأت: يل

ِ وذكر يف التعريف  .)٣ (نحوه َّ
َفتبني  :-َ مما سبق-َّ

ِ قراءة الداين عىل شيخه  ِّ غـريه للمـسيبيَ دونِ البقرةِ يف موضعِ باإلظهار أيب الفتحَّ
ِ طريـق ابـنَّمن طريق ابنه حممد، وباإلدغام من َ وجـه اإلظهـار يف ُه، واختيـارَ سـعدانِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٦٣٠-٢/٦٢٤) (١.( 

 ).٤٥ص) (٢(

 ).٦٣-٦٢ص: (انظره) ٣(



 

 

 ٥٢٩ 

ُللمسيبي من طريق ابـن سـعدان عنـه  )Ø × Ö (: ِموضع َ ِخالفـا لـشيخه؛ ِّ يب َ أً
 .الفتح

 : عىلواستند يف ذلك
َنص ابن سعدان عىل وجه اإلظهار فيه   ِّ. 
ُّ يذكر الداين مصدرومل َنص ابن سعدانِ َّ، ويغلب عىل الظن أنِ عليهِّ َّ ِ يف أحد ُه طالعهُ

ِمصنَّفات ابن سعدان، فقد جاء يف ترمجة ابن سعدان يف الغاية َِ َ: 
ِّ الرضير الكويف النَّحوي، إمام كامل، مؤلف اجلـامع، َّحممد بن سعدان أبو جعفر( ٌ ٌ َّ

َواملجرد، وغريمها، وله اختيار مل خيالف فيه املشهور  .)١ (...)ٌ عدلٌ ثقة،ْ
 :ِ عن  وجه اإلظهارَّ يف رشح اخلاقانيةوقال

َّوالبيان يف ذلك عند النَّحويني، والذي قبله رديء؛ من أجل التقارب الذي بينهام ( ٌ َ
ِ من خمرج واحد، فصارا بذلك كاملثلنيبكوهنام َ َ ٍ() ٢(. 

 

ٍ وقد حكى غري واحد من  ِأئمة الفن األسالفُ ِِّ َّ إظهار التَّ ِّ للمسيبي )قد(ِاء بعد دالَ
 .)٣(ٍعن نافع
َّ إطالق إظهار التاء بعد -َ كذلك-َوورد َ للمسيبي من ط-َ حيث وقع- )قد(ُ ريقي ِّ

ِّأيب محدون، و املروزي عنه َ ْ َ) ٤(. 
َّقد اختار اإلمام أبو الطيب بن غو ِلبون األخذ بوجه اإلدغام،فَ ِ  :َقالَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١٠٨٥-٣/١٠٨٤)  (١.( 

)٢/١٩٦)  (٢.( 

 ).١/٢٣٨(، اإلقناع)١/١٨١(،  التذكرة)٨٢ص(السبعة: انظر)  ٣(

 ).١/٢١٩(، املصباح )١/١٦٣(، غاية االختصار)١/٤٤٩(املستنري: انظر)  ٤(



 

 

 ٥٣٠ 

ُّوأمجع القراء كلهم عىل إدغام الدال يف التاء يف(  َ:) Ø ×ÖÕ(]٢٦٥:البقـرة[، 
ِ؛ إال يف روايـة-َ وقـعُ حيـث- مـثلهامَ، وما كـان]١٥:القمر[   )d c b( َو  ابـن َّ
ٍ عـن نـافع عـن ُاء، واملـشهورَّال عنـد التـَّر الـدِهْظُه كان يَّأن: ٍعن أبيه عن نافعَّيبي املس
ِ مثل مجاعة القراءُ اإلدغام-ً مجيعا-وايتنيِّالر َّ؛ ألن إظهـار ُوبـه آخـذُ، وكذلك قـرأت، َّ
ِأجل أن الدال أخت التاءٌ اء رديء جدا؛ من َّال مع التَّالد َّ ُ َّ() ١(. 

ِّكي عن إظهار املسيبي  مُ اإلمام وقال ٌّ: 
ِوهو قبيح، وباإلدغام قرأت(  ُّ، وقال اإلمام املهدوي عنه)٢ ()ٌ ُ: 
 .)٣ ()ِّوليس بالقوي(
َّإظهار الدال عند الظاء يف-٢ َّ y( :ِ موضعُ x(]ٍهلشام عن ابـن عـامر   ]٢٤:ص ٍ

ُمن طريق احللواين عنه ِّ. 
ٍ  رواية هشام ُّندها اإلمام الداينٍ عن ابن عامر أسُ ٍ من عرشة طـرقِ يف اجلامعَ ُ عنـه، ُ

 :ِ بقولهَأباهنا
َريق احللواين، وإبراهيمَ من ط:َّبن عامر ٍوبرواية هشام( َري، وأمحـدـَّ بن عباد البصِّ ِّ 
َ األسـدي، وأمحـدٍبيدُ، وأيب عٍبن أنس َ بـن بكـر، وإسـحاقِّ َ بـن أيب حيـانْ  ٍيب بكـرَ، وأَّ

ِ، وأمحد  بن اجلارودِ  بن النَّرصَ، وأمحدٍ بن دحيمَمِّالباغندي،  وإبراهي  .)٤ ()ُ عنهَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٣٦١(اإلرشاد)  ١(

 ).١١٧ص(التبرصة)  ٢(

 ).١/٨٠(رشح اهلداية)  ٣(

 ).٣٤٠-٣٣٨/ ١(، وانظره )١/٨٣) (٤(



 

 

 ٥٣١ 

ِها يف التيسريَ وأسند ٍ، ومفردة ابن عامر)١(َّ ُريق احللواين عنهَ من ط)٢(ِ ِّ. 
ُّ وقد نص اإلمام الداين ٍهذا االختيار بقوله يف مفردة ابن عامرإىل  َّ ِ ِ ْ: 

َوأظهر الدال( ُعند الظاء يف س)قد(ن ِ مَّ ِ َّ جل وعز-ها، يف قولهَ وحد)ص( ِةورَّ َّ-: 
)yx(]وخريين أبو الفتح]٢٤:ص ،ِ ِ يف إظهارها، وإدغامَّ  القرآن،ِها يف سـائرِ

ُوباألول آخذ ِ َّ() ٣(. 
  :ِمن قولهُويفهم  

َأن مذهب َّ الفتح بن فارس التخيري بني اإلظهار واإلدغام يف الظاء بعـد  أيبِ شيخهَّ ُ َّ
َ، وأن الداين اختار وجه-وقعت حيث - )قد(دال َ َّ ِ اإلظهـار يف موضـع سـورة َّ ، )ص(ِ

ُ يف غريه، وهَواإلدغام  .)٤ (ُواهِس َّ يف التيسريْو الذي مل يذكرِ
ُقد أشار اإلمام ابنو ِّإىل اختيار الداين  الباذش َ  :َ، فقال- يف هذا املوضع–ِ
ٌ خـالف، والـذي - وحـده– ِهذا احلـرف  ]٢٤:ص[)yx(:ٍوعن هشام يف(

ِيصح من طريق َ احللواين اإلدغام كنظائره، وذكرُّ ِ َ األهوازي أن اإلظهارِّ َّ  ِ يف هذا احلـرفُّ
َّقرأت له من طريق أيب الطيب، ِ، وباإلظهارٍ عن هشامِرواية األخفش َّىل ذلك عـول َوعُ
ٍعثامن بن سعيد َ َ عن عبد الباقي التخيريٍ، وحكى عن فارسُ حيث -َّلظاء َّ يف الدال عند اَّ

 .)٥ (...)،-وقعت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١١٧ص: (انظره)  ١(

 ).١١٧-١١٦ص : (انظره)  ٢(

 ).١٢٦ص)  (٣(

 ).١٦٩ص: (انظره)  ٤(

 ).١/٢٣٩(اإلقناع)  ٥(



 

 

 ٥٣٢ 

ِوالظاهر أن  العلة  يف أخذ الداين بمذهب   ِّ َ َّ َالفتح، هي شيخه أيب احلسن دون أيب َّ ِ :  
ًأن وجه اإلظهار هو األكثر رواية وطرقا، ً  .)١(ُ وعليه اجلمهور َُّ

 : ِّ ابن اجلزريِجاء يف نرش اإلمام
ُفــروى اجلمهــور مــن ]٢٤:آيــة [يف ص)yx(: يفٍواختلــف عــن هــشام   (
ُ مـن العـراقيني عنـهٌ، وكثـريِاملغاربة ِو الـذي يف التيـسريُ، وهـَ اإلظهـارِ مـن طريقيـهِّ َّ ،
ِوالتبرصة ِ، والتلخيصِ، واهلدايةَّ ِ، والشاطبيةَّ  .)٢ ()ِ، وغريهاِ، واملبهجَّ

َّوالوجهان صحيحان مقروء هبام هلشام من طريق كتاب النَّرش، واإلظهار مقد ُ ِ ِ ٌم يف ِ
 .)٣(ِاألداء
ِ إدغام الطاء-٣ َّ  .ٍخلالد عن محزة ]١٥٥:النساء[  )/ 0( :يف موضع )بل (ِ يف المُ

َّاختلف يف إدغام وإظهار الالم من حريف  ِ  : َيِ، هٍ أحرفِ عند ثامنية)هل، وبل(ُ
 ).وناء، والنَُّّ، والظاءَّاد، والطَّني، والضِّاي، والسَّاء، والزَّاء، والثَّالت(

ِ ومها عند هذه األحرف ِ  :ٍ أقسامِ عىل ثالثةَ
ُ قسم اختصت به الم ِ الثاءُو حرفُ، وه)هل( ٌَّ  )' & %(:تعـاىل يف قولـه َّ

ُ، وقسم اختـصت بـه الم-َغري ال-]٣٦:ِّاملطففني[  َّالـزاي،:ٍ أحـرفُ مخـسةَيِهـَ، و)بـل( ٌَّ
َّ، والضاد، والطاء، والظنيِّوالس َّ َاء، وقسم اشرتكا فيهَّ  .)٤(َّا التاء، والنُّونُومه :ٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٠٤ص(اختالف وجوه طرق النرش مع بيان املقدم أداء: انظر)  ١(

)٢/٤)  (٢.( 

، اختالف وجوه طرق النرش مع بيان املقـدم )أ/١٧٥لوحة(، متقن الرواية)٤٢١-٢/٤٢٠(اإلحتاف: انظر) ٣(
 ).٢٠٤ص(أداء

 ).٧-٢/٦(، النرش)٢٠٢-١/٢٠١(، املفتاح)٤٣٩-٤٣٥ص(رشح التيسري: انظر) ٤(



 

 

 ٥٣٣ 

ِوحجة من أظهر عند اجلميع َ َ أن اإلظهار:َّ  . هو األصلَّ
َّ إرادة التخفيف:َّوحجة من أدغم  ُ)١(. 

 :َّيف التيسري ِ بقولهِ يف هذا البابَّ السبعةِاءَّ القرَ مذاهبُّأوضح اإلمام الداينوقد 
ِالالم يف الثامنية ُّ الكسائيَفأدغم( ، - فقـط– ِنيِّ والس،ِاءَّ والث،ِاءَّ يف التُ محزةَوأدغم، َّ

َّواختلف عن خالد عند الطاء يف قوله تعاىل َّ ُ :   
ند ِ عٌ هشامَ، وأظهرٌوباإلدغام آخذ له، ِهنيْ بالوجُفقرأته]١٥٥:النساء[)/ 10(
ال -  ]١٦:الرعـد [)g fe(:َّلرعـد يف ا تعاىل يف قولهِاءَّ وعند الت،ِادَّوالض ،ِونالنُّ
يف ]٨:احلاقـة [)ÏÎÍ( و ،]٣:ُامللـك[)KJIH( :ٍ أبـو عمـروَ، وأدغم-َغري

َّن الال الباقوَ ، وأظهر-َال غري-ة َّ واحلاق،ِامللك  .)٢()ِامنيةَّم عند الثَ
َوجاء يف مفردة محزة قوله ِ: 

اء، َّم يف الطـَّبإدغام الال ]١٥٥:النـساء[ )  / 0 1 2(: الفتح ىل أيبَ عُوقرأت(
 .)٣()ٍباإلظهار كخلف: ِنَ عىل أيب احلسُوقرأت

ِ بعد االستقراء-ُويظهر ِّ أن مستند الداين-َ َ  :ٍ يف اختياره وجه اإلدغام خلالدَّ
ًمبني عىل األخذ باألكثر طرقا ورواية  ً ِ ِ ٌّ. 

 
 

َوقد تعددت روايات النقلة يف كتبهم عن محزة يف حكم ِ َّ ُ ْ  :]١٥٥:النساء[)    / 0(َّ
َ أن اخلالف :أحدها َّمفرع، خلالَّ ٌ ِد وجهانَّ ُ اإلظهـار ٍ واإلظهار، وخللـف،ُاإلدغام: ٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٨٧(، رشح اهلداية)١/٣٥٢(الآللئ الفريدة: انظر) ١(

 .بترصف يسري) ١٧٠ص) (٢(

 ).١٥٥ص) (٣(



 

 

 ٥٣٤ 

َمفردة محزة، و-َّ كام تقدم-ِيسريَّالتو املختاريف ُ، وهفقط  ُّ الـشاطبيُ اإلمامَأخذ ِو به ،)١ (ِ
 .)٢(ِهيف حرز

 ِو طريـق ابـنُ فقط، وهُ اإلظهارٍدَّ، وخلالِله الوجهان: ْ، أيٍهام خللفُ تفريع:َّالثاين
َّجماهد يف الس ، )٥(املـبهج يف ِاطَّوسـبط اخليـ ،)٤(ِ يف الـوجيزِّ األهـوازيِومذهب ،)٣(بعةٍ

 .همِوغري

ُ لكل من الروايني، وهـذا املـذهبُ اإلطالق:الثالث ِ ْ ِّ  ِ يف اجلـامع، ُّ الـداينَ أخـذ بـهٍّ
 :ُحيث قال

ِعنه عند الطاءُواختلف   ( َّ ٌ فروى خالد:ُ  َا، كـذلكَيهـِهـا فَإدغام: ُ عنـهٍليمُ عن سـَّ
 .ِ يف روايتهِ عىل أيب الفتحُقرأت

ُوحدثنا حممد ٍحدثنا ابن جماهد: ل، قاٍّبن عيل َّّ ٍ عـن سـليمٍ عن خلفِ أصحابهْ عنَّ ُ: 
 عـن ِ يف كتابـهٌ وقال خلف،ُ، فيجيزهًمدغام)/0( - يعني محزة-ِ عليهُ يقرأَه كانَّأن
 .)٦()هُّفال يرد ِه، وباإلدغامُ، فيجيزِ باإلظهارِ عليهُ يقرأَه كانَّإن: َ عن محزةٍليمُس

 .)٧(ِ يف إقناعهِ ابن الباذشُواختاره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٥٥ص: (انظره) ١(

 ).٢/٣٨٦(فتح الوصيد: ، وانظر)٢٧٢:بيت رقم: (انظره) ٢(

 ).٨٨ص: (انظره) ٣(

 ).٤٥ص: (انظره) ٤(

 ).١٣٣ص: (انظره) ٥(

)٢/٦٤٤)(٦.( 

 ).١/٢٤٤:(انظره) ٧(



 

 

 ٥٣٥ 

 ،)١ِ(و الـذي يف اإلرشـادُوهـ، َهـا األكثـرونْ، وعليِ باإلظهـارَ حلمـزةُ القطـع:َّلرابـعا
 .وغريها ،)٧(ِنوانُوالع ،)٦(ِايفَوالك )٥ِ(بصـرةَّوالت ،)٤(ِواملستنري ،)٣(ِايتنيَوالغ ،)٢ِ(ذكرةَّوالت

ِ من طريق النَّرشِ صحيحانِوالوجهان ، ًيةا ورواًطرق ُاألكثر اإلظهار؛ ألنهَّيقدم ، وِ
 .)٨( ِ األداءِ عند أهلُو املشهورُوه

 .ِحال الوصل ]٢٩-٢٨: احلاقة[)ÊÉÇ(:ِ يف موضعُاإلظهار -٤

ُ القراءَ اختلف ُ وهم غري-ِ احلالني،ِيف)Ç( ِهلاءَ املثبتون َّ ِ اللذينَ ويعقوب،َ محزةُ َ 
ِ يف اهلاء، وإظهارِ اهلاءِبني إدغام -)٩(الًا وصِحيذفاهن  .مهاِ

ُّيان هذا اخللف يقول اإلمام الداين ويف ب ُ: 
ِفتحتمل وجهني) ÊÉÇ Ë( :َّفأما اهلاء يف قوله( ُ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٣٦٩:(انظره) ١(

 ).١/١٨٤: (انظره) ٢(

 ).١/١٧٠(، غاية االختصار)٣٣ص(الغاية البن مهران: انظر) ٣(

 ).١/٤٩٥:(انظره) ٤(

 ).١٢١ص: (انظره) ٥(

 ).١/٢٥٤: (انظره) ٦(

 ).٥٧ص: (انظره) ٧(

، اخـتالف وجـوه )٢١٩ص(، ،رسالة ابـن يالوشـة)ب/٧٥لوحة(، متقن الرواية)١/٥٢٥(اإلحتاف: انظر)٨(
 ).٢٠٤ص( مع بيان املقدم أداءطرق النرش

، )٢/٢٩١(، النـرش)٢٥٤-٢٥٣ص(، الكنـز)٥٩٠ص (، حتبـري التيـسري)٢٦٣-٢٦٢ص(اهلـادي:  انظر)٩(
 .وغريها



 

 

 ٥٣٦ 

َرى األصيل، وذلـكَ جمرىُ، وجتِال الوصلَ يف حَثبتُ أن ت:مهاُأحد  ِةَّ مـذهب عامـِّ
َّثبتت اتصلت يف اللُ فيها، فإذا أِاءَّالقر ِها، فلم يكن بـد مـن إدغامَ باهلاء التي بعدِفظَّ هـا ٌّ
ً ما كان أصليا الزمِا بمنزلةَّ؛ ألهنِ عىل هذا الوجهٌورةرض  .اَّ

ٍ حينئذ بام َوصلُ، فال تً عليها رضورةَ، فيوقفِثبت يف الوصلُ أن ال ت:اينَّ الثُوالوجه
ا ً إدغامها؛ ألهنا مل تلق شيئُ يمتنعِ فعىل هذا الوجه؛َحويني النَِّةَّ عامُ مذهبها، وهذاَبعد
ِ بنية الوقفْلتِصُ، وكذا إن وِ فيهُتدغم  .)١( )هاُ إدغام-ً أيضا-ْ؛ مل جيزَّ

َواختار الداين منهام وجه ِ اإلظهارُّ َ، دل عليه قوله يف إرشاد املتمسكنيْ ِّ ُ َّ : 
َوأكثر شيوخنا يستحبون أن يوقف(  ُّ ِ ُ؛ ألنهَ وال توصل-َّهاء السكت:  أي- عليهاُ َّ 

َجيتمع يف ذ ِقة القراء يف إ مذهب النَّحويني، وموافُةَّ صحَِكلُ  .)٢ ()ثباهتاَّ

ِ عىل وجه اإلظهارِيف اجلامعواقترص   : قالُ، حيثِ
ُى التحقيق؛ لزمهَوَرفمن ( : احلاقـة[)ÊÉÇ(:يف قولـهَ بأن يقف عىل اهلـاء َّ

ِوقفة لطيفة يف حال الوصل  ]٢٩-٢٨ َّ، ألنه واصـل بنيـٍ من غري قطعً ٌ  ُ، فيمتنـعٍ واقـفِةَّ
 .)٣ ()ِ يف اهلاء التي بعدهاُبذلك من أن تدغم

َاختيار الداين وجه -َمما سبق-َّوقد جتىل  َ اإلظهار، واعتامده يف ذلك ِّ ُ  : عىلِ
 .ِاءَّ القرُمجهورِما عليه  َا وافق اإلقراء، ومِ شيوخِ بام تلقاه عن أكثرِاألخذ

ْومل يذكر  ُ ِيف التيسريَ ٌأصال يفهم منه إدغام، أو إظهارَّ ٌُ )٤(. 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٩٨-٢/١٩٧(رشح اخلاقانية)١(

 ).١/٣٦٧(نقال عن رشح الدرر للمنتوري)٢(

)٢/٦١٢) (٣.( 

 ).٢/٧٥٢(كنز املعاين للجعربي: انظر) ٤(



 

 

 ٥٣٧ 

ِعىل األخذ بوجه اإلظهار جل أهل األداء، وأكثر أئمة القراءَّوقد نص   ِ ِ َِّ َّ ُ ِ ُّ ِ من ذلك ف ،َ
 :َلبونَ بن غِنَ أيب احلسِ اإلمامُقول

ِأن يقف يف حـال: ِ ونحوها يف الوصلَ اهلاءِ هذهَوينبغي ملن أثبت (  ً وصـله وقفـة َ ِ
َّ، ثم يصل، وذلك أن هذه اهلاء إنًيسرية َّ ِ التـي قبلهـا يف حـالِاحلركـة لبيان ؛ هباُام جييءَّ ْ 
ِ، وإنام أثبتها يف الوصل-فقط– ِالوقف ِا فيه عىل نيـة الوقـفَّ؛ ألهنِ للمصحفً؛ اتباعاَّ َّ ،

َ، ثم وصلً يسريةً وقفةَفإذا وقف ِ يف إثباهتا، واتباعِا للمصحفً اتباعَ؛ كان ذلكَّ   املعنـىَّ
 .)١( )ِري إخاللَ من غ-ُو الوقفُ وه-ِالذي جيء هبا من أجله

  :ٍّمكيِ اإلمام  ُوقول
ُ قرأت، وعليه العمل، وهو الصوابِوباإلظهار( َّ ُ ِ  :ِ الباذشِ اإلمام ابنُوقول، )٢ () ُ
ِوهو الوجه، وكالمها معمول به( ٌ ُ َ، هذا مأخذ املقرئنيُ ُ() ٣(. 
ِ السخاوي يف رشحهِ اإلمامِوقول  ِّ: 
ُواملختار أن يوقف عليه؛ ألن اهلاء إنام اجتلبت( َّ َّ َ، فال جيوز أن توصلِ للوقفُ ؛ فإن ُ
َّ اإلظهار؛ ألن اهلاء موقـوف عليهـا يف النيـة؛ ألهنـُ فاالختيارَلِصُو َّ ٌ ِا سـبقت للوقـف، َّ

َوالثانية منفصلة منها ، فال إدغام  ج  ).٤ ()ٌ

ُرصح اإلمامو ِ وجه اإلظهار بقوله يف التمهيدِ باختيارِّ اجلزريُ ابنَّ َّ: 
هـا، ِامَ وإدغ،هـاِ يف إظهارِ األداءُ أهلَفاختلف)ÉÇÊ(: تعاىلُا قولهَّوأم(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١/٢٧٤) (١.( 

 ).٩٣ص) (٢(

)١/١٩٦) (٣.( 

 ).٢/٣٩٠(فتح الوصيد) ٤(



 

 

 ٥٣٨ 

ُأن ال تدغم هاء السكت يف غريها؛ لعروضها، وأن ينوى هبا الوقف: ُواملختار  ُ ِ ِ َّ ُ َ() ١(. 
ِىل تقديم هذا الوجه يف األداء وع ِ  .)٢(ِ اإلقراءِ شيوخُ جرى عملِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٤٧ص) (١(

 ).٤٣٧ص(عمدة اخلالن: انظر) ٢(



 

 

 ٥٣٩ 




ُهذا العنوان استخدمه ُ يف حرزه، وكثرُّطبياَّ الشُ اإلمامُ  َ عنـدِ هذه العنونةُ استعاملِ
ِمن بعده، وعىل رأس َ ابن اجلزري، وسارُهم اإلمامُ َ املتأخرونَِكلَ عىل ذِّ ِّ. 

َ أبو شامة املقديس هذه العنونةُ اإلمامَ وقد نقد  :ِ بقولهُّ
ذا َسري ما يف هـَّ التيُ صاحبَام ذكرَّ، وإنُليها غريهِ إُ، وسبقهِ من النَّاظمُهذه العبارة(
َ بحث، وذِذه العبارةَ، ويف هٍ يف فصل آخرُ الذي بعدهُ، وكذا البابٍ يف فصلِالباب  َكِلـٌ
ذا َيف هاَ مِ اختصاصُ؛ فام وجه-هاُبت خمارجُرَ قٍ حروفُو إدغامُ وه-َما سبق - َ مجيعَّأن

َأخـر(، ولو كان زادهـا لفـظ ِ هبذه العبارةِالباب َ  ْر قربـتَخـُ أٍ حـروفُبـاب:  فقـال،)ُ
 .)١()ها؛ لكان حسنًاُخمارج


 عـن ابـن ِامَوأخواهتـا هلـش ]٧٤:النـساء[ )Ì Ë Ê( :ِ يف موضعُاإلظهار-١
 .ٍعامر

 :تعاىلُ، هي قوله َ مواضعُالقرآن مخسةيف  - هذا النَّوع-ُمجلة 
)Ì Ë Ê(   ]ــــسا ــــد[   )® ¯ °(َ، و ]٧٤:ءالن s (َ، و]٥:الرع

w v u t(   ]و]٦٣:اإلرساء ،َ) ´ (َ، و]٩٧:طه[)   ± ² ³ Þ
ã â á à ß(   ]ُاحلجرات ُ:١١[ . 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٩٥ص(إبراز املعاين)١(



 

 

 ٥٤٠ 

ُّراإلمام الداين إىل أشاْوقد   ٍه وجه اإلظهار هلشامِاختيارُ ِ  :ِ اجلامعبقوله َ
، َ يف روايـة أيب عمـرَ ومحـزة،ُّ والكـسائي،ٍمـروَ أبـو ع: فيهاِ الباء يف الفاءَفأدغم (
ٍوخالد ن  بُا روى أمحدَوكذ.  عنهٍليمُ، عن سٍبريُ، وابن جٍ بن زريب، وأيب هشامَ، وإبراهيمَّ
َ وابن املعىل عن ابن ذكوان،ٍأنس ُّ ابن عامر، وكـذلك روى الـداجوين عنِ بإسنادهَّ َّ  عـن َ
 ٍ هشامِ يف روايةِعن قراءتهٍ بن نرصُى أمحدَ، وكذلك حكَى عن ابن ذكوانَوسُد بن مَّحمم

 .َ يف ذلكٍ عن هشامَال خالف: ، وقالِ وغريه،ِّ احللواينِمن طريق
- َبالوجهني، وقال: ٍ عن هشامِ أصحابهْاقي عنَبد الب عن عِ أبو الفتح-يل-وقال  

ِ عن احللواين عنه باإلظهارِ عن أصحابهِنيَ بن احلس عن عبد اهللاِ-يل ُ، وبذلك قـرأت يف ِّ
 .)١ () ُوبه آخذ، ٍادَّ، وابن عبِّرواية احللواين

 :ُّواستند الداين يف اختياره عىل أمرين
َداين يف كتبـه يـسند روايـةً تالوة، والُإسناده هذا الوجه:  األول ُ ِ ً هـشام قـراءة مـن ُّ ٍ

ِّأمحد احللواين، وإبراهيم بن عباد، فطريق احللوين عن شـيخيه:  َطريقي ُِّ ٍ َّ  بـن ِأيب الفـتح: َ
ٍ بن غلبون، وطريق ابن عباد عنِنَفارس، وأيب احلس َّ َّ، وأمـا بقيـة )٢(ِ أيب الفـتحِ شـيخهُ َّ

ً؛ فأسندها رواية ال تالوةِرق هشامُط ً)٣(. 
ِأن وجه اإلظهار:  الثاين ُ طرقا ورواية عـن هـشام، وهـو مـذهبُ أكثرَّ ٍ ً ، ِ اجلمهـورً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٦٥٠-٢/٦٤٩) (١.( 

 ).١١٧-١١٦ص(، مفردة ابن عامر)١١٧ص(، التيسري)٣٣٩-١/٣٣٨(اجلامع: انظر)٢(

 ).٣٤٠-١/٣٣٩(اجلامع: انظر)٣(



 

 

 ٥٤١ 

 .)٣(ِّ، والقرطبي)٢(ٍ، وابن رشيح)١(ٍّ، كمكيِوعليه مجيع املغاربة

َّاملستند األول ف ُظاهري، واآلخر: ُ  .ٌاستقرائي: ٌّ
َّ هلشام يف التيسريُّ ومل يذكر الداين ٍ، ومفردة ابن عامر)٤(ٍ   .ِ سوى اإلظهار؛)٥(ِ

ِتابع اإلمام الشاطبي أصله يف االقتصار عليه و ِ ُ َُّ ُ)٦(. 
ِصح من طريق  :َّ فيهنِ اإلدغامُوجهو  َ ً اإلظهار مقدم أداء هلشام َوجهَّ أن َّ؛ إالِالنَّرشَّ َّ ِ

ِمن هذا الطريق َّ)٧(. 
ُوجيدر التنبيه   َّ ِيف هذا السياق –ُ َّ أن الداين  إىل:-ِّ َالد عن محـزة اخلـالفخل َأطلققد َّ َ َّ 

ٍرجيح َن غـري تـِمـ )١٠ (َمفـردة محـزة، و)٩(ِيسريَّ، والت)٨( ِ يف اجلامعِ احلجراتِيف موضع
ِ قرأ عىل أيب الفتحِمها، وبالوجهنيِألحد  .)١١(ِنَ عىل أيب احلسِ، وباإلدغامَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢٢ص(التبرصة: انظر) ١(

 ).٢٥٥-١/٢٥٤(ايفالك: انظر)٢(

 ).١/٢١٣(املفتاح: انظر)٣(

 ).١٧١ص: (انظره)٤(

 ).١٣٠-١٢٦ص: (انظره)٥(

 ).١٣٥ص(، الوايف يف رشح الشاطبية)٢٧٧:بيت رقم(متن الشاطبية : انظر) ٦(

 ).٢١٣-٢١٢ص(اختالف وجوه النرش مع بيان املقدم أداء: ، وانظر)٢/٨(النرش) ٧(

 ).٢/٦٥٠: (انظره) ٨(

 ).١٧١ص: (انظره) ٩(

 ).١٥٦ص:(انظره) ١٠(

 ).٢٣٤ص(حتبري التيسري: انظر)١١(



 

 

 ٥٤٢ 

ِوحجة خالد يف التخيري  َّ ٍ ،  )١(ِغتـنيُّالل بني ُاجلمع ُوحكمته ،ِاألثر عند ُالوقوف هي :ُ
َ هيوهذه ُ العلةِ َ الداين ألحد الوجهني، وتأكيد ذلكِ يف عدم اختيارَّ ُ ِ ْ  :ِ يف املفردةُ قولهِّ

ُاحلجرات[   )á à ß Þ (:ِويف احلجرات   ( ً؛ ألجل أن خـالدا]١١:ُ َّ ِفيـه َّ خريِ
ْبني اإلظهار، واإلد  .)٢ ()ِغامِ
ِ احلرز؛ تبعا لألصل يفِ مذكورانِ والوجهان ً)٣(. 

ِّومجهور أئمة الفن  َّ ٍ خلـالد دون ختيـريِ اإلدغـام يف املواضـع اخلمـسةِعىل تعمـيمُ يف َّ
ِّ، واإلظهار فيهن مذهب جل العـراقي)٤(ِاربةَ املغُ مجيعَ احلجرات، وعىل ذلكِموضع ُ َِّّ ؛   َنيُ
 .)٨(اطَّبط اخليِ، وس)٧(ِّاينمذ اهلِالءَ، وأيب الع)٦(ِّ القالنيسِّ، وأيب العز)٥(ٍوارِكابن س

ً واختلف يف الوجه املقدم أداء َّ ُِ: 
 .)٩( اإلظهارَّ أنه، وبعضهم إىلُ اإلدغامَّ أنه إىلُ  فذهب بعضهم

ُوالراجح    ِ تقديم وجه اإلدغام-ُفيام يظهر يل-َّ ، )١٠ٍ(دَّ عـن خـالً طرقـاُكثراألَّ؛ ألن ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٩٤(فتح الوصيد: انظر) ١(

 ).١٥٦ص) (٢(

 ).٢٧٧:بيت رقم: (انظره) ٣(

 ).١/٢١٣(، املفتاح)١٥٦ص(،  اهلادي)٢٥٥-١/٢٥٤(، الكايف)١٢٢-١٢١ص(التبرصة: انظر) ٤(

 ).١/٤٦١(املستنري: انظر) ٥(

 ).٢٢٦-٢٢٥ص(الكفاية: انظر) ٦(

 ).١/١٨٦(الغاية: انظر) ٧(

 ).١٣٥ص(املبهج: انظر) ٨(

 ).٤١٤ص(عمدة اخلالن: انظر) ٩(

 ).١/٢٦٨(الروضة: انظر) ١٠(



 

 

 ٥٤٣ 

ِونص عىل اختياره َ، كام أن عبارة)١(ِابن الباذشُ اإلمام  َّ  ُ اإلمـامَقـالفقد ، ُ تعضدهِ النَّرشَّ
 :ِّ اجلزريُابن

ِ مجهور أهل األداءِ باإلدغامُ فرواها عنه:ٌا خالدَّوأم ( -ًقاطبة– ُ املغاربةَِكلَ، وعىل ذُ
ِ، ومكي، واملهدوي، وابن غلبون، واهلذيل، ويف املستنري مَ، وابن سفيانٍيحُ؛ كابن رش ِّ ٍَّ ن ِّ
َ، وأظهرها عنه مجهور العراقينيِّرواينهطريق النَّ ِّ ُ() ٢(. 

َّفهذه دعائم ترجيِح وجه اإلدغام يف املواضع اخلمسة خلالد من طريق كتاب النرش،  َِ َ َّ ِ َِ ُِ ْ
ِوترجيحه يف موضع احلجرات من طريقي  التيسري ونظمه ِ َِّ َ)٣(. 

ِالعالمة ابن املنجرة إىل تقديمه يف موضع سورة احلجرا وقد أشار  ِ ِت بقولهَّ ِ: 
ُ يقدم اإلدغامْمن مل يتب  َّ ٍ          خلالدُ  .)٤ (ُالمْى األعَكَ كذا حَّ

ِإدغام الراء املجزومة-٢ ِّ يف الالم للدوري عن البرصيَّ ِّ َّ. 
َ  مجلة ما وقع  َ موضعا، وقد أمجعَ اثنان ومخسون-ِلنَّوعن هذا اِم - يف القرآن ُ ُ القراءً َّ 

ُ أبا عمرو البرصي؛ فإنه أدغمهَّإال؛ ِعىل  إظهاره ِّ عن الدوري، وٍ بخلفََّّ   ُّحكى له الـداينُّ
ِالوجهني يف  ِ، والتيسريِاجلامعْ ِّ، ومفردة البرصي؛َّ ِمع اختيار وجه اإلدغام ِ ِ ِ 

ِّ يف مفردة البرصي-ً مثال–فقال  ِ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٢٦٢(اإلقناع: انظر) ١(

)٢/٨)  (٢.( 

 ).١/١٣٦(، اإلحتاف)١٣٠ص(رشح ابن الناظم: انظر) ٣(

 ).٣٤ص(منظومة اختالف القراء السبعة) ٤(



 

 

 ٥٤٤ 

ِذا الطريقَن هِ مَِكلَ  ذُفقرأت(  ، وبـه كـان ِهـارْ باإلظِ عن قراءاتـهِنَيب احلسَىل أَ عَّ
ِّيأخذ ابن جماهد؛ ات ٍ ُو إمـامهم؛ إذ ُ، وهـٍ؛ غـري أيب عمـروِرةـِّا ملذهب نحـويي البـصًباعُ

َّ؛ لذهاب التكرير يف الرُ عندهم يف ذلك ال جيوزُاإلدغام  .ِاءَّ
و ُ، وهِ عن قراءاهتام باإلدغام-ً مجيعا-مِاسَ، وأيب القِ عىل أيب الفتح- ذلك-ُوقرأت
ِ نص عن اليزيدي بخالفه- له–وجد ُالذي ال ي ِّ ُ؛ إال ما حكاهٌّ  بـن َ شـيوخنا عـن أمحـدَّ

َأنه أظهر ذلك، فسألت شيخ: عنهٍجبري ُ  -يل–ُ؛ فـأنكره، ورواه َكِلـَ عـن ذِنا أبـا الفـتحَّ
 .ِ باإلدغامِبإسناده

َّوحدثنا حمم ِابن جماهد عن أصـحابهَّحدثنا :   قالٍّ بن عيلَ أمحدد بنَّ ِّ عـن اليزيـدي ٍ
ً، ومل يذكر خالفا وال اختياراِعن أيب عمرو باإلدغام ً. 

ً، والفراء قياسا- رمحه اهللا-ئيَوأجاز اإلدغام الكسا ، ِربَ عن العـً سامعاُ، وحكياهَّ
ِحة الرواية بهَّ، لصُ اإلدغامُ، واالختيارُوبالوجهني آخذ ِّ() ١(. 

َويتضح مما سبق  َّ : 
ِّ قراءة الداين   عـىل ِامَباإلدغـُقراءاتـه َبن غلبون، وَ أيب احلسن ِىل شيخهَ عِباإلظهارُ

ِشــيوخه، واعــتامده يف اختيــارهِسائر ِّ اإلدغــام للــدوريَ وجــهُِ  كــال ِ بعــد تــصحيحه-ِ
 :  عىل-الوجهني
ًتقديم الوجه األقوى رواية: لَّ  األو ِ. 
  .ِ به عىل أكثر شيوخه ما قرأتصدير: َّالثاين

َّوقد أشار إىل هذين املرجحني يف التهذيب  ِ ِّ  :ِ بقوله-ً أيضا-َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٧٣-١٧٢ص(، والتيسري )٦٥٣-٢/٦٥١(اجلامع : ، وانظر)٥٧-٥٦ص) (١(



 

 

 ٥٤٥ 

ِ رواية عن اليزيدي بخالفهُوهذا الذي ال توجد( ِّ َ ما حكي عن أمحدَّ؛ إالٌ َ ِ  ٍبـريُ بـن جُ
ٍأنه روي عن أيب عمرو: عنه َِ ُ، وذلك وهم ممن حكـاهُ اإلظهارُ ُ قـرأت عـىل ِوباإلدغـام ،ٌ
ٍ يف مجيع الروايات عن أيب عمروَ بن أمحدِارسف  عىل ِ عن قراءتهِّ عىل الفاريسُ، وبه قرأتِّ

 ).١ ()ْو اختياريُوه، ٍ بن أيب هاشمِاهرَأيب ط
 

ِّووجه اإلدغام للدوري هو ً األكثر ورودا يف الكتب:ُِ ُِ )٢(. 
 : ُوأطلق اخلالف عنه 

 .)٥(ُّالشاطبي ُاإلمام ، و)٤( ُّواينالقريُاإلمام ، و)٣(لبونَأبو احلسن بن غُ اإلمام 
ِوالوجهان صحيحان مسندان عن الدوري؛ إال وجه اإلدغام َّ ِّ  .ُ وأشهرُ عنه أكثرَ

 :ِالباذش ابن ُ قال اإلمام

ّاء، وكأن املسهَّ يأخذ القرُوباإلدغام( َّ ِب املخرج، وامتنع عنـد سـيبويهَّل له قرُ ؛ ملـا َ
 .)٦ ()كريرَّفيه من إذهاب الت

ِّما يفهم من بيت اإلمام الشاطبيُهو و ُ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٩٣ص)  (١(

 ).١١٩ص(حترير النرش: انظر)٢(

 ).٢/٢٥٣(التذكرة: انظر)٣(

 ).٢٣٤ص(اهلادي: انظر)٤(

 ).٢٨٠:بيت رقم( متن الشاطبية : انظر)٥(

 ).١/١٩١(اإلقناع)٦(



 

 

 ٥٤٦ 

ِوالراء جزما بالمها                كواصرب حلكم (............ َ ًْ ِ ِْ ُ َِّ َ َ ََ َ َطال باخلـلف يذبالْ ُُ ْ َ ْ ُ ِ َ ()١(. 
ِ اإلمام الفايس يف رشحه قال ُّ ُ: 

ِونبه بقوله(  َطال باخللف يذبال(:َّ ُُ ْ َ ْ ُ ِ  ، وذلـك أن يـذبل جبـلِغـامْهرة اإلدُ عـىل شـ)َ
َّطاولني كـذا فطلتـه، كـأن: ، وطال من قولهٌمعروف ُُ  َ املـذكورَ طـاول اجلبـلَ اإلدغـامُ
ً، ومل يذكر عن السويس خالفِ إىل شهرتهُ منه، يشريَكان أطول:، أيُوطاله ِّ ؛ ِا يف اإلدغـامُّ

ُألنه املشهور ُني، وقد ذكر مكي، وغـريهِّ من طريق العراقيٍ عن أيب عمروَّ ن ِ مـَ اإلظهـارٌّ
ْ؛ لـشهرته، ومل يعبـأ ِ عـىل اإلدغـامَ؛ بـل اعتمـدَكِلـَاظم عـىل ذهم، ومل يعتمد النَِّطريق
 .)٢()ُبسواه

ِ وعىل تصدير وجه اإلدغام  ِ ِ اجلمهور من أهل األداءْ ْ  .)٣ ( واإلقراءُ
َيف ذلك قو و ِ ِ العالمةُلَ  :ِ ابن املنجرةَّ

ٌ اإلدغام                         مقدم لْيغفر لكمونحو  ُ يا أيا كرامُهَُّ َ َ  )٤(. 
ِّويزيد يف النرش للدوري َّ ُ : 

ِ  تفريع اخلالف َ عىل اإلدغام الكبري؛ فإذا أدغم الكبري أدغم ُ َ ٍهذا النَّوع بال خـالفَ َ ،
ِوإال فاخلالف متجه فيه َّ ُ  :َ يف بيان ذلكِّ اإلمام ابن اجلزري، قالَّ

َواخلالف مفرع عىل اإلدغام الكبري( ٌ َّ َ أدغـم اإلدغـامْ فمن:ُ  مل ؛ٍ أليب عمـروَبـريَ الكَ
َذا؛ بل أدغمه وجها واحدا، ومن روى اإلظهارَ هِ يف إدغامْخيتلف ً ً ذا َ يف هـُ عنهَ اختلفُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٨٠:بيت رقم) ( ١(

 ).١/٣٦٧(الآللئ الفريدة)٢(

 ).١/٣٩٤(اإلحتاف)٣(

 ).١٤ص(ف القراء السبعةمنظومة اختال)٤(



 

 

 ٥٤٧ 

 عىل َ، واألكثرونُ إظهاره، ومنهم من روىُفمنهم من روى إدغامه: ِّ عن الدوريِالباب
 .)١ ()ِ صحيحان عن أيب عمروِهانْ، والوجِاإلدغام

ِ ابن اجلزري عىل ما عبارةُاإلمامَّو علق  ِ الداين يف اجلامعِّ ُّ: 
ً اختيــارا ؛ِ إىل اإلظهــارِامَ عــن اإلدغـَه رجـعَّأنــ: ٍاهـدُ جمِنــي عـن ابــنَوقـد بلغ (

ِواستحسانا، ومتابعة ملذهب اخلليل ً  :، فقال)٢ ( )َ سننيٍّ قبل موته بستِ وسيبويه،ً
َإن صح  ذ( ُ فإنام ه؛ٍ عن ابن جماهدَِكلَّ ِ، أما يف وجـهِالكبري إظهارِو يف وجهَّ  إدغامـه َّ

َّفال؛ ألنه إذا أدغم الر َاء املتحركةَّ  .)٣() أوىل وأحرىًها ساكنةُ فإدغام؛ِمَّ يف الالِّ
 ج 

 .ٍ عن ورشِلألزرق ]١:القلم[)   Z Y ](: ِ يف موضعُ اإلظهار-٣
َعن شيخه أيب احلسن بن غلبون إدغام ُّ الداينُ روى اإلمام  النُّون يف الـواو، وروى ِ
 .ِائر شيوخهَاإلظهار عن س

 : ِّ يف إرشاد املتمسكنيَقال
ٍفاختلف عن ورش يف إدغامها ]١:القلم[)Z Y](َّوأما( ِّ فروى أكثر املرصي:ُ ني ُ

ُعن أيب يعقوب عنه ِ اإلظهار نصا، وبذلك قرأت أيب الفتحَ ُ َ، وأخربين بـه أبـو القاسـم،   ْ
َوكذلك روى يـونس عـن ورش، وروى بعـضهم عـن أيب يعقـوب ُ ٍ ً اإلدغـام قياسـا، َ

 .)٤()ِ أيب احلسنُوبذلك قرأت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/١١(النرش)١(

 ).١٩٥-١٩٤ص(اإلدغام الكبري: ، وانظر)٢/٦٥١) (٢(

 ).٢/١١(النرش)٣(

 ).١/٤١٩(نقال عن رشح الدرر للنتوري)٤(



 

 

 ٥٤٨ 

ِوحكى له اخلالف يف غري كتاب، مع   ِ  .)١(ِحهترجي اإلظهار وِ وجهَارياختُ
 :-ً مثال-َّيف التيسري فقال 

ُّ، وابن عامر، والكسائيٍ، وأبو بكرٌورش ( َيدغمون نون: َ َالواو، ويبقون  يف ِ اهلجاءَ
َغـري أن عامـة؛ ]١:القلـم[)ZY](: وكذلك يفالغنَّة،  َّ َّ ِّريني ـِ األداء مـن املـصِ أهـلَ

ِيأخذون يف مذهب ورش هنالك بالبيان َ ٍ َ() ٢(. 
 :يصلخَّيف الت  وقال 

ِّ عنه عند أهل األداء من شيوخ املرصينيُوهو املشهور (  ُ(. 
 :ُ قولهِ االقتصادجاء يف و
ٍوقد روى املرصيون عن ورش ( ِخاصـة، وبـه ]١:القلـم[)ZY](:يفَ اإلظهارُّ َّ 

ِقرأت عىل أكثر شيوخي ُ(. 
َ وبه جزم يف  ِمفردة نافعِ  .)٤(َّ، والتعريف)٣(ِ

ِين؛ يتبني أنه اعتمد يف اختياره عىل ثالثةُ ومن خالل نصوص الدا َ ُ َّ  :ٍ أمورِّ
ٍ طرقا عن ورشِكثرتقديم األ :َّاألول  ً. 
 .ِّ عىل جل شيوخه ماقرأ به تصدير:َّالثاين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٢٩ص(القصد النافع للرشييش: انظر)١(

 ).٤٩٣ص) (٢(

 ).٤٧ص: (انظره)٣(

 ).٦٦ص: (انظره)٤(



 

 

 ٥٤٩ 

ِمذهب اجلمهور من أهل األداء موافقة :َّالثالث  ُ)١(. 
ِ والوجهان أوردمها اإلمام الشاطبي يف احلرز؛ تبعا لألصل ً ِ ُّ ُمها اإلمـام ، وأسـند)٢(ِ

 .)٣ (ِّابن اجلزري
ِأكثر، وعىل تقديم وجه اإلظهار جرى عمل أهل األداءُووجه اإلظهار أشهر و  ُ َ ِ ُ)٤( . 

َ قالون قرينَ وملا كان ٍ يف الرواية عن نـافعُ ورش ورفيقهُ ٍ؛ ناسـب أن يقـدم لـورشِّ َّ َ 
ِ يف موافقة ملن هو األوىل بموافقتهِاإلظهار َ)٥(. 

ُ أن أصل يف ح:ِارَّواحلجة يف اإلظه  ُ اهلجاء الوقـف عليهـا؛ لعـدم الرتَِّروفَّ ، ِكيـبِ
ِوإذا فصلت عام بعدها فبنية الوقف َ؛ ألن الوقـفِ، ولذا مجع فيها بـني سـاكننيَّ  حيتمـل َّ

 .ِ فيهَ؛ فهو منفصل حكام، واملنفصل ال إدغامِة الوقفَّذلك، ومن وصل بني
ُا، وإجراءصال لفظِّ االتُمراعاة:َّواحلجة يف اإلدغام  هـا يف ِ جمرى غريِ حروف اهلجاءً
 .)٦(احلكم
o (   :عيِ يف موضُ اإلدغام-٤    n m( ]ٍهلشام ]١٤٥:آل عمران. 

ِأبان اإلمام الداين حكم هذين املوضعني ِ َ ُّ  :ِ يف اجلامعِ بقولهَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧٦٢-٢/٧٦١(كنز املعاين: انظر)١(

 ).١٩٨ص(إبراز املعاين: ، وانظر)٢٨١:بيت رقم(متن الشاطبية: انظر)٢(

 ).٢/١٥(النرش: انظر)٣(

 ).٨٨ص(، إرشاد املريد)٤٣٦ص(، عمدة اخلالن)١/٤٢٠(رشح الدرر للمنتوري: انظر)٤(

 ).٢٤٢ص(رسالة ابن يالوشة: انظر)٥(

 .)١/٣٦٩(، الآللئ الفريدة)٢/٢١٤(الكشف، )٨٥-١/٨٤(رشح اهلداية: انظر)٦(



 

 

 ٥٥٠ 

ا قولـه يف آل ُومهـ: ِك موضـعاناء، وذلَّ عند الثِالَّ الدُهو جميء: العارشُواألصل (
 : عمران

)yx w v u t s r q p o n m(]ـــــة  ]١٤٥آي
َّأظهر الدال عند الث َّ ُواختلـف عـن ابـن ، َ، وأدغمها الباقونٌ وعاصم،ِانَّاحلرمي: اء فيهامَ

 من قـراءيت ٍ عن هشامُّ واحللواين،َ عن ابن ذكوانِ عن األخفشَ فروى أبو عمران:ٍعامر
ِ، وروى سـائر الـرواة عـن األخفـشَ عن عبد الباقي اإلظهارِعىل أيب الفتح ، وكـذلك ُّ

ُّالتغلبي ٍ عن ابن ذكوان، وابن عباد عن هشامَّ، وابن املعىلٍ، وابن أنسَّ َّ ، وكذلك َ اإلدغامَ
َقرأت عىل أيب احلس ِ بـن احلـسني يف روايـة اهللاِدْ عـىل عبـِ عن قراءتهِ، وعىل أيب الفتحِنُ ِ 

ُاحللواين عنه ِّ() ١(. 
ِأن هلشام يف هذا احلرف وجهنيِمن قوله ضح َّيتف ٍ َّ:  

َ أيب الفتح فارس بن أمحدِ عن شيخهُ، ويسندهُاإلظهار: َّاألول د ْ عىل عبـِ من قراءتهِ
 .َاقي بن احلسنَالب

، ِ عن عبد اهللا بـن احلـسنيِ أيب الفتح من قراءتهِعن شيخهُويسنده اإلدغام، : اينَّالث
 .ن بن  غلبونَوعن شيخه أيب احلس

ِرصح يف مفردة ابن عامر عىل اختيارو ٍ ِ  :َقالٍ هلشام، فِ وجه اإلدغامَّ
u t s r q p o n m (:ِنَأيب احلسىل َعُوقرأت (

y x w v(د اهللا بن ْ عبِ من طريقَ بن أمحدِ عىل فارسَِكلَذُ، وقرأت ِباإلدغام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢/٦٦٤) (١.( 



 

 

 ٥٥١ 

 .)١ () ُوباإلدغام آخذ، ِهارْباإلظ: د الباقيْريق عبَ، ومن طِغامْ باإلد:نيَاحلس
َّومل يبني الداين علة اختياره هلذا الوجه، ومن خالل النظر واالسـتقراء؛ يـتجىل أنـه  َِّ ِِ َّ ِ ُّ ِّ ُ

 :عىل أمرينِ فيه  َاعتمد
 .ِ شيوخهِ عىل أكثرِ بهُ قراءته:لَّاألو

ُّ جل الط:الثاين  ِرق عن هشام عليهُّ ٍ. 
َّو املذكور يف التُوه  .)٣(ُ لهً، ويف احلرز تبعا)٢(ِيسريُ

 .)٤(ُواهِسِ يف النَّرشّ اجلزريُ ابنُ ومل يذكر اإلمام

ٌّاختار اإلظهار له اإلمام مكيو ُ ُالعالمة ، و)٥(َُ  .)٦(ُّاجلعربيَّ
َّ هو املـذكور يف أمٍ اإلدغام هلشامُووجه َّهـات الفـن، وكـأن األئمـُ َّ َ جممعـون ُشـبهة ِّ

 .)٧(ِليهَع
 ِريقَ من طَلقالون ]١٧٦:األعراف[)¯±(:عِ يف موضُ واإلظهارُ اإلدغام-٥  
 . عنهِّ من طريق احللواينُ، و اإلظهارٍشيطَأيب ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢٨ص( )١(

 ).١٧١ص: (انظره)٢(

 ).٢٨٢:بيت رقم: (انظره)٣(

 ).٢/١١:(انظره)٤(

 ).١/١٥٧(الكشف: انظر)٥(

 ).٢/٧٦٢(كنز املعاين: انظر)٦(

 ).١٢٢(، التبرصة)١/١٦٤(، غاية االختصار)١/٣٧٣(، اإلرشاد)٩٠ص(السبعة: - مثال-انظر)٧(



 

 

 ٥٥٢ 

ُّقال اإلمام الداين يف ِ التيسريَ ِ مبينا حكم هذا املوضعَّ َ ِّ:  
ِ، واختل]١٧٦:األعـراف[)¯±(:ٌ وهشام،ٌ وورش،ٍ ابن كثريَوأظهر(  عن َفُ
 .)١ ()َ الباقون َِكلَ ذَ، وأدغمَقالون

 :ُ قولهِ يف اجلامعوجاء
َوقالون بخالف عنه، وأقرأ( ٍ ِّأليب نـشيط، واحللـواين:أي-الفتح هلـامين أبـوُ  مـن -ٍ
َ بـن احلـسني عـن ْ، ومن طريق عبـد اهللاِِ عنهام باإلظهارِد الباقي عن أصحابهْ عبِطريق

ِشيوخه عنهام باإلدغام َ، وبذلك قرأت عىل أيب احلسِ  .)٢ ()َن يف رواية قالونُ
ِوقد اقترصالداين يف التيسري َّ ٍ، ومفردة نافع)٣(ُّ ِعـىل إسـناد روايـة )٥(َّوالتعريـف ،)٤(ِ ْ

َقالون من طريق أيب نشيط من قراءته عىل شيخه أيب الفتِح عن عبد الباقي بن احلسن ِ ِ ٍ ِ َِ .  
َّقراءة الداين من هذا الطَّمع أن و ُ؛ إال إنه ِهارريق بوجه اإلظِّ َّ ِ اختار إطالق اخلالف َّ
َّهو ما أكده، وَلقالون ِ يف كتايب االقتصادُ  :ُ قولهٍ، ورواية أيب نشيطَ
 .)٦ () ُ آخذِوبالوجهني (

َّيف رشح الدرر الل َّ اخلرازُاإلمام قال   :ِوامعُّ
ِوما علمت أن أبا عمرو رجح وجها منهام يف كتاب من كتبه( ً ََّّ ٍ ُ() ٧(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٧٢ص) (١(
)٦٥٨-٢/٦٥٧) (٢.( 
 ).١١٢-١١١ص:(رهانظ) ٣(
 ).٨٨-٨٧ص: (انظره) ٤(
 ).٣٢ص: (انظره) ٥(
 ). ١/٤١٦(نقال عن رشح الدرر للمنتوري)٦(
 ).٢٢٧ص) (٧(



 

 

 ٥٥٣ 

ِولعل اإلمام الداين مل يرجح أحد الوجهني؛ ملا رأى مـن كثـرة نقلـة اإلدغـام عـن  ِ ِ ِّ َّ َّ
َقالون؛ فاختار إطالق اخلالف له؛ ليجمع بني الرواية، ومـا عليـه األكثـرون مـن أهـل  َِّ ََ ُ ِ َ

 .ِاألداء
ِضمن اإلمام الشاطبي الوجهني حرزه كام هو يف األصـلو ْ ُ ِْ ُّ ُ ُور  مجهـَقطـعبـه ، و)١(َّ

َاملغاربة، ومجاعة من املش ٌ ِ، وحكى اإلمجاع عليه للجميع)٢(ِارقةَ  .)٣(َ مهرانُ ابنُ اإلمامَ
 

ِّوأما طريق احللواين عن قالون َُّ: 
د ْ أيب الفتح من قراءته عىل عبِ شيخهعنهو روايته ؛ وَ اإلظهارِ فيهُّالداين فقد اختار
ِن، ودليل اختياره هلذا الوجه َالباقي بن احلس ِ ٍقوله يف مفردة نافع ُ ِ ِأسانيده ِيف ختم ذكر -ِ

ِّيف رواية قالون من طريق احللواين ِ ِ-: 
 عـىل ِّ أينَ، وعىل غـريه؛ غـريشيخنا ِنَ عىل أيب احلس-َّكله-ا القرآنِ هبُوقد قرأت ( 

 ج  .)٤ ()ُوهبا آخذ، ُ أعتمدِرواية أيب الفتح

َ قرأ اإلمام ابن اجلزري لقالونِوبالوجهني ُ، وضمنهام نرشهِقيه من طريُّ َّ)٥( . 
ْ التقريب عىل اختيار وجِ كتابهيفَّونص   : اإلدغام، فقالِهَّ

، ٌ، وهـشامٍ، وابـن كثـريٌها نـافعَ فأظهر- فقط–  ]١٧٦:األعراف[)¯±(( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٨٥-٢٨٤:بيت رقم: (انظره)١(

ــر)٢( ــذكرة: انظ ــوجز)١/١٨٦(الت ــصـرة)٥٢ص(، امل ــايف)١٢٣ص(، التب ــداة )١/٢٥٥(، الك ــستان اهل ، ب
 ).٩٢-٩١ص(حترير النـرش).٢٠١-١٩٨ص(ي، حتريرات املنصور)١٢-٢/١١(، النرش)١/١٧٠(

 ).٣٣ص(الغاية يف القراءات العرش: انظر)٣(

 ).١٣١ص) (٤(

 ).١٢-٢/١١: (انظره)٥(



 

 

 ٥٥٤ 

 -عنـدي –ُو املختـار ُ وه،ِ باإلدغامَ عنهم، والباقونٍ بخالفَ، وكذا أبو جعفرٌوعاصم
 .)١ () َّللجميع للتجانس
 .ِ اإلقراءُ شيوخَأخذ، وبه ِ األداءِ أهلُ؛ جرى عملغامْ وجه اإلدِوعىل تقديم

ُّ العالمة املنتوري قال ُ َّ: 
ُّ العالمة الصفاقيس، وقال)٢ ()ُوبه آخذ اإلدغام، ُواملشهور(  ُ َّ: 
ُ فيه أصح وأقيسُواإلدغام( ِ؛ ألن احلرفنيُّ َّ واحد، وسكٍا من خمرجَ إذا كان؛َّ ل َّن األوٍ

َاين؛ مامل يمنع منه مانع، وال مانعَّ يف الثُمنهام وجب إدغامه  ِ فيـهْ، ومل يأخـذ-ُ هنـا- منهٌ
ِ أهل األداء؛ إال باإلدغام للجميعُبعض َ َّ َ، ولوال ما صح من اإلظهار عندِ ِ  من مل نذكر له َّ

ِ؛ لكان هو املأخوذ بهِاإلدغام ُ()٣(، 
 :ِّ للامرغنيَّيف النجوم الطوالعو 

ُجهان مقروء هبام، واإلدغاموالو(  ٌ ُّ مقدم له؛ ألن أكثر الرِ ٌَّ  .)٤ ()ِواة عليهَّ
 .َّوخالد ،ِّوالبزي ،َلقالون ]٤٢:هود[  )y x (:ٍ يف موضعُ اختياره-٦  
ُّ أبان اإلمام الداين  َّاختالف القر َ  :يسريَّ التِ بقولهِ هذا املوضعَّ السبعة يفِاءَ

ِواختلـ ،]٤٢:هـود[   )y x w (:ُ ومحزة،ٍ عامرُ وابن،ٌ ورشَوأظهر(  َفُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢٩ص(تقريب النرش)١(

 ).١/٤١٦(رشح الدرر اللوامع)٢(

 ).١٢١ص(غيث النفع) ٣(

 ).٨٢ص) (٤(



 

 

 ٥٥٥ 

َّعن قالون، وعن البزي، وعن خالد  ِّ() ١.( 
ٍ   فأما قالون من طريق أيب نشيط َ َ ُ ِ لـه الـداين باإلدغـامَقـرأقـد  ف:َّ  أيب ِ شـيخه عـىلُّ

 .)٢(ِ أيب الفتحِ شيخهعىلِ، وباإلظهارِنَاحلس
ُه أسند روايتهَّ أنْ؛ معِسريَّيف التي َ اخلالفُ لهَأطلق و ُ، وطريقه )٣(ِ أيب الفتحِ عن شيخهَ
 .ِ اإلظهارِفيه

ٍ يف مفردة نافع-َذلكَ ك-ُ وأطلقه  .)٤(ِ عن شيخيهِ
َومل يرجح الداين أحد الوجهني؛ ملا رأى من كثرة نقلة اإلدغام عن قالون، فـأطلق   ِ ِ ِ ُّ ِّ

َاخلالف؛ ليجمع بني الرواية، وما عليه األكثرون ِّ َ ِ من أهل األداءَ ِ . 
ِوأكد عىل استواء الوجهني  :ٍ، ورواية أيب نشيطِ االقتصادَ بقوله يف كتايبُ عندهَّ

 .)٥ () ُوبالوجهني آخذ (
ُ الشاطبي يف حرزهُ اإلمامَّوضمنهام  .)٦(ِاألصلام يف  كُّ

ِووجه اإلدغام ِ مقدم يف األداء عىل اإلظهار:ُ ُ، واآلخذون به أكثرَّ  ُة، وعليـه املغاربـَ
 .ًقاطبة
ِ اإلمام ابن املرابطُلوقوفيه ذلك   ُ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٧٣ص) (١(

 ).١٠٦ص(مفردة نافع: انظر)٢(

 ).١١٢-١١١ص:(انظر)٣(

 ).١٠٦ص(مفردة نافع: انظر)٤(

 ). ١/٤١٦(نقال عن رشح الدرر للمنتوري)٥(

 ).٢٨٤:بيت رقم: (انظره)٦(



 

 

 ٥٥٦ 

 .)١ ()ُ اإلدغامُ، واألشهرِوجهان ]٤٢:هود[   )y x (: يفُوعنه(
ِّ إليه العالمة ابن بريَوأشار ُ  :ِ بقولهَّ

َواركب وي ِهث واخلالف فْلْ َن ابن مينا، والكثري أدغامَيهام               عُ ُ ِ)٢(. 
 :ِّ للامرغنيَّجوم الطوالعيف النُّو
ُ مقروء هبام، واإلدغامِوالوجهان( َ مقدم له؛ ألن أكثرٌ ٌَّ  .)٣ ()ِواة عليهُّ الرَّ

ُطريق احللواين عنها َّوأم ِّ ِمفـردة ، و)٥(ِيـفَّ، والتعر)٤(ِ يف اجلـامعُّر الداينُ فلم يذك:ُ

ِوى اإلظهار من هذا الطريقِ س؛)٦(ٍنافع َّ. 
َوالوجهان ص ِحيحان عن قالونْ َّ، ونص علـيهام؛ إالِّ ابن اجلزريُاإلمام، وهبام قرأ ِ َّ 

َأن وجه َ يقدم لقالونِ اإلدغامَّ ِّ، واإلظهار من طريق احللواينٍ من طريق أيب نشيطَّ ْ) ٧(. 
 :ُّا البزي عن ابن كثريَّوأم
َ الداين بوجه اإلظهار عىل شيخه  عبد العزيز الفاريس عن قراءتـه عـُقرأ لهقد  ف ِّ ُِّ ىل ْ

ِ البزي، وباإلدغام عىلَ عىل أيب ربيعةِقاشأيب بكر النَّ  .ِ عىل غريهَ قرأِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٥٠ص(التقريب واحلرش) ١(

 ).١٠٤-٣/١٠٣(، الفجر الساطع البن القايض)١/٤١٦(رشح الدرر للمنتوري: انظر)٢(

 ).٨٢ص) (٣(

 ). ٢/٦٥٤: (انظره)٤(

 ). ٦٤ص: (انظره)٥(

 ). ١٣٣ص: (انظره)٦(

 ).٢/١٠(النرش: نظرا) ٧(



 

 

 ٥٥٧ 

ُ أطلق لهو ِ اخلالف يف اجلامعَ ِالتيسريو، )١(َ ُه إسنادهَّ؛ مع أن)٢(َّ ِّ الفاريس؛ ِ عن شيخهُ
ِ ابن كثري باختيار وجـه اإلدغـام  ِفردة َّرصح يف مو ْ اإلظهار؛ِ عىل وجهَراالقتصايقتيض  ٍ
 :قالُله، ف

 .)٣ ()ُوباإلدغام آخذ عنه( 
َوالعلة يف اختيار الداين وجه اإلدغام؛ مع أن فيه خروجا عن طريقـه؛ ليجمـع بـني  َ ِ َ ً َُّ ِّ ِ َّ

ِالرواية، وما عليه األكثرون من أهل األداء َِ ِّ . 
ُطع األئمةقِوبه ِّعن البزي، ِ اجلمهورُهبُواإلدغام مذ ، )٤(لبـونَيب بـن غَّالطأبو: َّ
 .)٩(همُوغري، )٨(ٍيحُوابن رش، )٧(ٌّ، و مكي)٦(ُّ، والقريواين)٥(ِنَوابنه أبو احلس
ً يف احلرز تبعِوالوجهان  .)١٠(ِلْا لألصِ

ــه ــزيُووج ــام للب ِّ اإلدغ ــدم يف األداء:ِ ِ مق ــور املغَّ ــه مجه ــَ، وعلي ــة، وبع ض ِارب
 .)١١(ِارقةَاملش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٣٠٨: (انظره)١(

 ).١٧٣ص: (انظره) ٢(

)١٢٢) (٣.( 

 ).١/٣٧٤(اإلرشاد: انظر)٤(

 ).٢/٣٧١(التذكرة: انظر)٥(

 ).١٥٥ص(اهلادي: انظر)٦(

 ).١٢٣ص(التبرصة: انظر)٧(

 ).١/٢٥٥(الكايف: انظر)٨(

 ).٢/١٠(النرش: انظر)٩(

 ).٢٨٤:بيت رقم: (انظره)١٠(

 ).ب/١٠٤لوحة (، متقن الرواية)٢/١٠(النرش: انظر) ١١(



 

 

 ٥٥٨ 

َ يف بيان ذلكَّ   قال العالمة عبد الرمحن بن القايض ِ: 
َّ، ومل يذكر يف التذكرة إال اإلدغام ِرشِّوالوجهان عن البزي، ونحوه يف اإلقناع والنَّ(

 .)١ ()ُ أرجحُ؛ فعىل هذا اإلدغامٍيحُ ابن رشَ قطعِفقط، وبه
َوأما خالد عن محزة َّ: 

ِن بن غلبون، وباإلدغـامَإلظهار عىل شيخه أيب احلس اِ بوجهُّ فقرأ الداين   عـىل أيب َ
 .)٢(َ فارس بن أمحدِالفتحِشيخه أيب 
فيه  َه أسندَّ؛ ألنِ اإلدغامَ وجه يقتيضُطريقهَّ مع أن  ِيسري؛َّتال اخلالف يف ُ عنهو أطلق
ِروايته فيه  .)٣(ُ، ومذهبه اإلدغامِ أيب الفتحِ عن شيخهُ

ِ بـني الروايـةَ؛ ليجمعَ اخلالفَ عىل اإلظهار عنه؛ أطلقِةَّئم األُ ولكن ملا كان أكثر ِّ ،
ُوما عليه اجلمهور، وه ِو مما خرج فيه عن طرقهُ ُ. 
 :، فقالِ اإلظهارِ وجهباختيار َ محزة ِفردةَّورصح  يف م

 َيِوُرَفـ ]٤٢:هود[)yxw(: يف قوله يف هود-اً أيض-ُواختلف عنه( 
 .)٤()ُ، وبه آخذَ اإلظهارُوأختار، ُ واإلدغامُعنه اإلظهار

ِوالوجهان يف احلزر كام يف األصل ِ ِ، ووجه اإلظهار مذهب اجلمهـور)٥(ِ ُِ ُ، وهـو )٦(ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٥٠ص(اإليضاح والورى ملا ينبهم عن الورى يف قراءة عامل أم القرى ) ١(

 ).٢٣٦ص(حتبري التيسري: انظر) ٢(

 ).١٢٠ص: (انظره) ٣(

 ).١٥٦ص) (٤(

 ).٢٨٤:بيت رقم: (انظره)٥(

 ).٢/١٠(النرش:انظر)٦(



 

 

 ٥٥٩ 

ِاملصدر يف اإلقراء ُ َّ )١(. 
ِذهب بعض أهل األداءوقد   ُ َ: 

َتقديم وجه اإلدغام لقالونإىل   .)٢ (ِّ، واإلظهار للبزيٍدَّ، وخالِ
ُهم عىل اتباع طَبَوالقائلون هبذا؛ بنوا مذه ِق الـداين يف التيـسري، وعـدم اخلـروجُرَّ ِ َّ ِّ 

ُّعنها، وإن نص الداين  .ِ عىل اختيار غريهَّ
ِه؛ لكن فيهَّحجة، وله وجهاج وهذا املن َّ َّم اطراد يف املسائل املحررةً قصورا، وعدٌ َِ ِّ. 

ُ اإلدغام املحض يف موضع-٧ ُ:)"  .َّجلميع القراء ]٢٠:املرسالت[ )! 
َال خالف بني القراء يف إدغام القاف يف الك ِ َِّ ِأشار اإلمام الداين بقولـه ِوإليهاف، َ ُّ يف  َ

 :ِاجلامع
َ أمجعوا عىل إدغام القاف يف الكَوكذلك  ( َ َ، وقلبها كافا خالصة من غِافُ ً  ِري إظهارً

َى ابن شـنبوذ أداء عـن أيب نـوَرَ، و]٢٠:املرسالت[)!"(: ٍصوت هلا يف قوله ً  ٍشيطٍ
َأن القاف: عن قالون  بـن حبـيش ِّى أبـو عـيلَوَ، ورَكِلـَ بـني ذٌ وال مدغمـة،نـةَّ ال مبيَّ
ٍ أداء عن إبراهيم  بن حربُّالدينوري َ ٍن أمحد بـن صـالحَ عٍالكَ بن مِنَ، عن احلسً  عـن َ

ِقالون مظهرة القاف َاه عن قالون، وما حكيَ ، )٣ ( )ِةَّ يف العربيـٌ، وخطـأوايـةِّ يف الرٌ غلطُ
 :ِّوبقوله يف املنبهة
ُّع الكـل بال خـــْوأمج ِ عىل ادغام القاف عند الكاف ِالف ــَ َِ ِ ِّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٢٥ص( مع بيان املقدم أداء، اختالف وجوه النرش)ب/١٠٤لوحة (متقن الرواية: انظر)١(

 ).٦٣ص(، الرسالة الغراء يف األوجه الراجحة يف األداء)٢٢٠ص(رسالة ابن يالوشة: انظر)٢(

 ).١٨٧-٢/١٨٦(، رشح اخلاقانية)١٢٩ص(التحديد: ، وانظر)٢/٦٦٥) (٣(



 

 

 ٥٦٠ 

ُّمن غري صوت يف أمل نخلقكم ٍ ِْ َ ٌّوأدغم البرصي من يرزقكم َ ُّ ْ)١(. 
ِّ اجلزري عىل عبارة الداين  ابنُاإلمامَّد علق وق ِ َيف اجلامع، فقالِّ ِ: 
َفإن محل الداين اإلظهار ( ُّ ً من نصهم عىل إظهار الصوت، وجعلـه خطـأ وغلطـا؛ َ ُ َّ ِّ

ِ، فقد نص عليه غري واحد من األئمـةٌففيه نظر ٍَّ ُ : َ، فقـال األسـتاذ أبـو بكـر بـن مهـرانَّ
َّفأجاب فيهـا ال يدغمـه؛ إال : َسائل رفعت إليهٍقال ابن جماهد يف م)!"(:وقوله َ

ُوهذا منه غلط كبري، وسمعت أبا عيل الصفار يقول قال أبو : أبو عمرو، قال ابن مهران َّ ٌ ٌ
ٍال جيوز إظهاره، وقال ابن شنبوذ: ُّبكر اهلاشمي املقرئ ُ ِأمجع القراء عىل إدغامـه، قـال : ُ َّ

َّ؛ إال عـن - أعنـي باإلدغـام-ِمجيع القراءات ِوكذلك قرأنا عىل املشايخ يف : َابن مهران
ِانتهى، وال شك أن من أراد بإظهاره...َّأيب بكر النقاش َ اإلظهار املحض، قال ذلك غري َّ

ُجائز إمجاعا، وأما الصفة فليس بغلط وال قبيح، فقد صح عندنا نصا وأداء، وقرأت به  ًً َّ َّ ٍِّ ٍ
ِعىل بعض شيو  .)٢ ()خيُ

 :ِعليهو
ِ األداء يف إدغامألهل فيكون  ِ)"  :  ْ مذهبان)! 
ِ إدغام القاف يف الكاف:َّ األول ، واجلهر الذي يف القـاف، ِتعالءْ، وإبقاء صفة االسُ

ون يف نحـو o (:ُاإلطبـاق يف نحـوَ، و]٨:البقـرة[   )< ? (:ُكام تبقـى الغنـة يف النـُّ

p(   ]مستكملُ غريُا فاإلدغامعىل هذَ و،]٢٨:املائدة ٍ)٣ (.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧٦٠-٧٩٥بيت رقم ) (١(

 ).٢/١٦(النرش)٢(

 ).٢٤٧ص( يف صناعة التجويد ، اجلامع املفيد)٤٦ص(املفيد  للمرادي: انظر) ٣(



 

 

 ٥٦١ 

َوهبذا املذهب جزم اإلمام   :ِّ الرعايةِ كتاب يفٌّمكي ومن وافقه، فقالَ

ْوإذا سكنت القاف قبل الكاف؛ وجب إدغامها يف الكـاف؛ لقـرب املخـرجني،  ( ُ ُ َ
ة ِويبقى لفظ االستعالء الذي يف القـاف ظـاهرا؛ كإظهـارك الغنـَّ َ ً ± (:  واإلدغـام يفَِ

َتدغم القـاف  ]٢٠:املرسـالت[ )" ! (:قولهَذلك نحوَ، و )É (َو  ،)² ُ
ٌيف الكاف، ويبقى يشء ِ من لفظ االستعالءِ   .)١()ِ الذي يف القافْ

ِ عنه اإلمام ابن الباذشقالو ُ ُ: 
 .)٢ ()ُو مذهب أكثر النَّاسُوه (

 :جاء يف غيث النَّفع
ُّالمة الصفاقيسقال الع َّ: 

َّ شبه تدافع؛ ألنه قال أوال- رمحه اهللا-ٍّيف كالم مكي(  ٍ ) ويبقى لفـظ االسـتعالء: (ُ
ًفظاهره مجيعا، وقال آخرا ً ْويبقى يشء من لفظ االستعالء: (ُ َّ، والعمل عىل ما صدر به، )ٌ ُ
 .)٣()وهو ظاهر ُكالم غريه

ِ بقاء صفة االستعالءْهل: ٌوترد مسألة  أال وهي  .َقبل الكاف أو معها؟ ُ
ُّوقد أجاب عن ذلك العالمة حممد املرعيش  :ِبقوله) هـ١١٥٠(َّ

ْبقاء صفة االستعالء(  َقبـل   )É(: يفِ كبقاء اإلطبـاقِو الكافُ هل ه-ناُ ه-ُ
ِالتاء  ؟   )± ²(:ِ بإرشاهبا القاف كبقاء الغنَّة يفِافَو مع الكُ، أو هَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٧٢ص) (١(

 ).١/١٨٥(اإلقناع) ٢(

 ).٢٩٩ص(غيث النفع)٣(



 

 

 ٥٦٢ 

ِمل أر الترصيح بأحد َّمن أحد؛ إالمها َ ِّ مـن الرومـيٍ َالعالمـة طـ:   أي-ُّ ُاش كـربى َّ
ِ حيث رصح بإعطاء صفة االستعالء للكاف-)هـ٩٦٨ت(ُزاده ْ ِ و ُ، فه)!"(: يفَّ

ــة النُّــون ِكإعطــاء غنَّ ــِ ِ بقــاء صــفةَنــدِع)"(ُ، فــامللفوظ )± ²(ِاءَ يف الي ِ 
ً، كاف مستعلية مشددة تشديدا ناقصاِتعالءْاالس ًْ ِ؛ كام أن امللفوظ يفَّ  ِياء   )± ²(:َّ

 .)١()اًا ناقصًدة تشديدَّذات غنَّة مشد
ِإدغام القاف :اينَّالث ً إدغاما كامال بإسـقاطها خمرجـا وصـفة، واختـاره ِ يف الكافُ ًً ِ ً
ُاألئمة  .)٢ ()ُّالداينِّن احلويف، وأيب عمرو َ األنطاكي، وأيب احلسِنَ، وأيب احلسٍابن جماهد: َّ

 :اختياره عىلُّو استند الداين يف 
ِ القراء، وعملِإمجاع  :ِ بقولهِوإليه أشار يف كتاب املفصح أهل األداء، َّ

ِ صوتَيرى بيان: ِ أهل األداءُ بعضَوقد كان( ُ القاف، وهَ ِو قلقلتها مع إدغامِ ها يف ُ
ًالكاف؛ قياسا ِعىل بيان صوت الطاءِ َّ ِ وبابـه، )É(: َّ مع إدغامها يف التـاء، نحـو؛َ

َفخالف بذلك اإلمجاع َجرى عليه العمل يف ذ، وما َ  .)٣ ()َِكلُ
ُاره اإلمامواخت َن اجلزري، فقال ابُ ِ يف التمهيدِّ َّ: 

ِويف إدغامها إذا سكنت يف الكاف مذهبان   ( َّاإلدغام الناقص مع إظهار التفخيم : ِ َُّ
ٍّ أيب حممد مكيُ، وهذا مذهبِاءَّاء يف التَّ، كالطِواالستعالء  ُواإلدغام الكامل بال، ِ وغريهَّ
َّ، فتصري كافا مشدٍإظهار يشء ُومذهب الداين ومن واالهُ، وهًدةُ ، ٌ وكالمها حسن:ُقلت .ِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٨٤-١٧٣ص (رشح املقدمة اجلزرية لطاش كربى زاده:، وانظر)١٩٢-١٩١ص(جهد املقل)١(

 ).١/١٨٣(إلقناعا:انظر)٢(

 ).١/٤١٠(نقال عن رشح الدرر للمنتوري) ٣(



 

 

 ٥٦٣ 

َّوباألول أخذ عيل املـرصيون، وبالثـ َّ ، ًوفاقـا للـداينَّون، واختيـاري الثـاين؛ ُّاين الـشاميَّ
ٍوقياسا عىل مذهب أيب عمرو  .)١()- البرصيِالءَابن الع: أعني-ً

ُلص جرى العملِوعىل تقديم اإلدغام اخلا  ُّالعالمة الصفاقيس، قال ِ َّ َّ: 
ِ اجلمهور إىل اإلدغامَفذهب( ٍ املحض من غـري تبقيـةُ ِ يف الروايـةُّو األصـحُ، وهـْ ِّ ،

َ، وحكى الداين اإلمجاعِ يف القياسُواألوجه  .)٢ () عليهُّ
َالرشيف ابن يالوشة يف رشح وقال  َّ املقدمة اجلزريةَّ ِّ: 

ًلنَّاظم، واجلمهور، واملقدم أداءُوهذا هو املختار عند ا( َّ() ٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٧٥-١/١٧٤(النرش:، وانظر)١٤٠-١٣٩ص(التمهيد)١(

 ).٩٠ص(تنبيه الغافلني: ، وانظر له)٢٩٩ص(غيث النفع) ٢(

 ).٥١ص(الفوائد املفهمة يف رشح اجلزرية ) ٣(



 

 

 ٥٦٤ 




ُّ  حظي هذا الباب بعناية علامء الل َ َ ِ ِغـة، وأئمـة القـراءةَ ، ِجويـدَّ والتِ، وأهـل األداءَّ
ًفخصصوا له باب ِ، وما ذاك إال ألمهيتهٍ وكتاباتَ برسائلُفاهتم، وأفردوهَّ يف مؤلاَّ َّ)١(. 

ِقسم أحكام النُّون الساكنة ْدة أن تَرت العاَوج َّ َ ٍوالتنوين إىل أربعةَّ  : َيِ، هَّ
ُاإلظهار، واإلدغام، والقلب، واإلخفاء ُ ُ ُ 

َوهذا مذهب مجهور املؤلفني ِّ ِ، وهـو صـنيع اإلمـام الـداين يف مجيـع مـصنَُّ ِّ ُ ، )٢(ِفاتهُ
َوبعضهم زاد  ُلها مخسة، وبعضَفجعُ ِبينها يف احلقيقـة؛ َ، والفرق ًلها ثالثةَ فجعَهم نقصً

ِّإنام هو من باب اخللف اللفظي َّ ُ ِ ُ َّ)٣(. 




ُّإظهار الن-١  .ٍ عن نافعَ لقالونِنيَ والغ،ِاءَ عند اخلِنوينَّ والتِاكنةَّ السِونُ
ِحكى اإلمام الداين يف اجلامع ُّ َ أن حممد بن أمحدُ َّ  ِانَّاحلـس روى عـن أيب ٍ بن شـنبوذَّ

 ِمهـا عنـد األربعـةَ، وإظهارِ واخلـاء،ِنيَمهـا عنـد الغـَإخفاء: َ عن قـالونٍ نشيطعن أيب
 .)٤(ِالباقية

َ نحوه، ثم قالَّ التمهيدَ وذكر يف َّ ُ: 

ِ قرأت من طريقه، ِوباإلظهار(   .)٥ ()ُوبه آخذُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٧٠ص(، هداية القراء)٢٦٢ص(الرعاية: انظر) ١(

 ).١١٥-١١١ص(، التحديد)١٧٤-١٧٣ص(، التيسري)٦٨٢-٢/٦٦٦(اجلامع: - مثال–انظر ) ٢(

 ).١/١٤٣(اإلحتاف: انظر)٣(

 ).٢/٦٦٧: (انظره) ٤(

 ).١/٤٢٧(نقال عن رشح الدرر للمنتوري) ٥(



 

 

 ٥٦٥ 

ِجيل استناد الداين يف اختياره و ِّ ُ  :عىلُّ
ِ    ما قرأ به عىل شيوخه، وت  .َّلقاه عنْهمُ

َوهو املقروء به لقالون ِ ِ  ).١(ِّ من طريقي احلرز والطيبة وأصليهامُ
 
 

ِوقطع بإخفائ ٍ إلسحاق املسيبي مـن روايـة ابنـه حممد-ً مطلقا-هامَ َِّ ِّ يف ،  فقـال ُعنـهَ
 :  ِعريفَّالت

ِوقرأ املسيبي يف رواية ابنه( ُّ ، ِنيَ، والغـِاءنوين عند اخلـَّ، والتِاكنةَّ السِون النُِّفاءْ بإخ:َ
ــه ــو قول ،  )^ _ ` a(َ، و)º ¹(َ، و)T S(َ، و)k¿( :نح

 .)٢ ()ِوشبهه
ٌوأورد يف مفردة نافع نحو منه ٍَ ِ)٣(. 
ِّوممن أشار إىل مذهب املسيبي َِ: 
ِاإلمام ابن الباذش بقوله ِ ُ: 

ِأما ما ذكر من اإلخفاء ( ُ ، ذكره سيبويه عن قـوم مـن ٌ فصحيحِاءَ واخل،ِنيَ عند الغَّ
ُب، ووجههالعر ِ بأن هذين احلرفني قريبان من حـروف الفـمَّ َُّ ِ ِ ِ كـام  - فأخفوهـا معهـام؛ْ

ِ، وبه قرأت من طريق- الفمِ حروفَندِعأخفوها ٍ األهوازي البن شنبوذُ ، ٍ عن أيب نشيطِّ
ِّ من مجيـع طرقـه، وهـي روايـة املـسيبي عـن ٍ أليب نشيطُّ اخلزاعيِ أبو الفضلَوبه أخذ ِ
 .)٤()ٍنافع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/١٨(النرش: انظر) ١(

 ).٦٧ص) (٢(

 ).٤٨ص: (وانظره)٣(

 ).٢٥٥-١/٢٥٤(اإلقناع) ٤(



 

 

 ٥٦٦ 

َّ ابن اجلزري بقوله يف كتاب التمهيدُاإلمامو ِ ِّ ُ : 
 ُ فـارس-ِّيهام، وذكر شيخ الـداينِ فٌ الغنة باقيةَّ يف كتبهم أنِاءَّ القرُ بعضَوقد ذكر(
، وبـه ِحـاةو مـذهب النُُّظهـرا، وهـُ إذا أ؛ منهامٌ ساقطةَ الغنةَّ له أنٍف يف مصنَّ-َبن أمحد
 .)١ ()ِّ، واملسيبيَ يزيدِ ما عدا قراءة؛ِخييوُ شِّ عىل كلُهم، وبه قرأتِحوا يف كتبَّرص

  :ِاملقروء بهُاملسند و
 ِ أهـلُ بعض لهاستثنىو ِّ أليب جعفر املدين؛ِنيَ والغ،ِ اخلاءَاكنة عندَّ السِون النُُّإخفاء

َ ثالثة مواضعِاألداء َ:  
ـــــــساء[ )3 2(َو ،]٥١:اإلرساء[ )9(  ),(َو ،]١٣٥:الن

ِ صحيحان مسندانِوالوجهان ،)٢( ]٣:املائدة[  :ِّ،  قال اإلمام ابن اجلزرييف النَّرش ِ

ُواالسـتثناء أشـهر، وعدمـه، ِهْمن روايتيـا أليب جعفـرَقرأنـ:ِوباإلخفـاء وعدمـه( ُ 
 .)٣()ُأقيس
 .)٤(َّ فيهنِ اإلظهارِعىل إسنادِحبريَّ التَواقترص يف 
 

 .ِاءَّ جلميع القرِاءَّ والرِمَّ يف الالٍ بغري غنةِنوينَّ والتِاكنةَّ السِونُّ النُإدغام-٢
ِ اإلدغام وحروفِحكمَّ ماهية ُّاإلمام الداينَأوضح   :ِه بقولهِ

هـا ُ جيمعٍ أحـرفِك عنـد مخـسةِلـَ، وذٍا مدغمني بإمجـاعَ أن يكون:َّ الثانيةُواحلال (
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٤٥ص) (١(

 ).٢٧٥-٢٧٤ص(حترير النرش : انظر) ٢(

)٢/١٨) (٣.( 

 ).٢٣٧ص: (انظره) ٤(



 

 

 ٥٦٧ 

 ِ من كلمتنيَّون معهنإذا كانت النُّ؛ ُ، والواوُ، والياءُ، وامليمُاءَّ، والرُمَّ الال)مل يرو(: قولك
ُ، وسواء كان سكوهن-غريال– َ يف اخلـط عـًا، أو ثبتـت مرسـومةً أو عارضـ،اًا الزمـٌ ىل ِّ

 .)١()ِفظَّذفت منه عىل اللُ، أو حِاألصل
ْ أن الداين مل يذكر-َ فيام سبق- ُويلحظ َ َّ ِحرف النونَّ ِ ضمن حروف اإلدغـامُّ ُهـو  ، وْ

َّمذهب اختاره، وبه رص ُ  :ِقولهيف َح ٌ
ُراء يزيدون حرفـا سادسـا، وهووالق(  ً ُ ًَّ ونَ ، ]٤٠:النـور[)�¡(:، نحـو قولـهِالنـُّ

 ْا إذا لقيـتَّ؛ ألهنـِ مع هـذه احلـروفِونال معنى لذكر النَُّ، و]٨:الغاشية[   )YX(َو
ِها؛ مل يكن بد من إدغامَمثل ِواألول مـا، َ؛ إذا التقيـِها فيها كسائر املثلنيٌّ ، )٢ ()ٌنهام سـاكنَّ

 :وجاء يف اجلامع قوله
 ُ، وذلك غري)يرملون( يف كلمة ِتة األحرفِّ مجع السٍ ابن جماهدَّهم أنُ بعضَوزعم  (
َّ؛ ألن حممُ عنهٍصحيح نوين َّاكنة والتَّون السَّأن النُّ: بعةَّثنا عنه يف كتاب السَّ حدَ بن أمحدَدَّ
ون، واملي،ِمَّ والال،ِاءَّ يف الرِمدغامن َم، والياء، والواو، ومل يـذكر النـُّ ِِ ِ  ابـن َّ أنَّ ولـو صـحَ

َالستة األحرف؛ لكان)يرملون( َجماهد مجع كلمة  - ِون، وما يدغم فيـهام مجع منها النَُّّ إنِّ
  .)٣ ()-َِكلَ ذُ املقرئ يقولَليامنُ بن  سَ احلسنٍّسمعت أبا عيل

ُوقد علق اإلمام اب ُّ ذكره الداينِّن اجلزري عىل ماَّ  :، فقالُ
 ٍ أبو عمـروُ احلافظَفكان: ون مع هذه احلروفتنا يف ذكر النَُّّ أئمُوقد اختلف رأي(

ُالداين ممن يذهب  : َ يف ذلك أن يقالُحقيقَّ، والتَّ إىل عدم ذكرها معهنُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٦٦٨(اجلامع) ١(

 ).١١٢ص(التحديد: ، وانظر)٢/٣١٧(رشح اخلاقانية ) ٢(

 .بترصف يسري) ٢/٦٦٩(اجلامع) ٣(



 

 

 ٥٦٨ 

، ِ يف حـروف اإلدغـامِون لذكر النَُّه ال وجهَّ فإن؛ون يف غري مثلها النُِّريد بإدغامُإن أ
ى َلـك مـشَ وعىل ذ،ون فيها من ذكر النَُّّ؛ فال بدِ ما يدغامن فيهُوإن أريد بإدغامها مطلق

ِالداين يف تيسريه ُّ() ١(. 
ُّهوما استخدمه الداينو  :َ، فقالِ يف أرجوزتهُ

ِفالنُّون والتنوين يدغامن               يف ستة من أحرف القرآن ِ 
َيرملون(جيمعها قولك   .)٢(              كذاك أهل العلم أخربونا)ُ

َّو اختلف يف الغن  تهام، أمَّ، هل هي غنـِون يف امليمُّنوين والنَّ التِ مع إدغامُ التي تظهرِةُ
 َّغنة امليم؟

ُّاإلمام الداين َّوقد نص  ٍعىل املذهبني يف غري موضعُ  .ِة امليما غنََّّأهن َ، واختارِ
َ ذلك  فمن  ِ  :ةَّاخلاقانيِ يف رشح ُقولهَ
َ النحويني أن الغنة الباقيِومذهب أكثر( ة  ال غنـَِّنـوينَّون والتة النـُّ غنَِّة مع اإلدغامَِّّ
َام إنام أدغام فيه من أجل ذَّ؛ ألهنِامليم  ُ، وقيـاسَ اإلدغامَ؛ فلم يكن ليحذف ما أوجبَِكلُ
ِيناه من حقيقة اإلدغامما حك  .ِة امليم يوجب أن تكون غنَُّ

ِّ السريايف من جلة النحويني، ٍعيدَ أبو سَذا ذهبَ  وإىل ه ُ ون َّ؛ ألن النـُّ ُوبذلك أقـولُّ
 ِائر املثلـنيَل من سـَّها، كام ينقلب األوِار خمرجها من خمرجَ؛ صِلو انقلبت إىل لفظ امليم

ِاين، ويصري خمرجه من خمرجهَّالثإىل لفظ  ِ، فالغنـة غنـة املـيمَلك كذلكَ ذَا كانَِذ، وإُ ُ ، ال ُ
 .)٣ ()ِنوينَّون والتة النُّغنَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٠(النرش) ١(

 ).٦٨٦-٦٨٥:بيت رقم) (٢(

 ).٢/٦٨٠(اجلامع: ، وانظر)٢/٣٢٢) (٣(



 

 

 ٥٦٩ 

ِكام أشار إليه   : ِقولهبيف األرجوزة َ
َّلكن صوت النُّون عند الال ِ َ ْ َ َّ ِ    والراء يذهب باإلدغامِم          ِ ُ َْ ِ َّ 

ِّهب الكل مِْيف مذ ُ ِ القراء            نــَ َّ ِ  كذا أخذنا من األداءُ َ ِ)١(. 
ٌواخلالف بني أهل النَّظر يف هذه املسألة موجود َ؛ لكن ما ذهبُ  ُقـولُّ إليه الداين هوَّ

ِ ابن اجلزري ، فقال يف كتابُ اإلمامُ، ونرصه)٢(ُ، وعليه اجلمهورَاألكثرين َ  :  التمهيدِّ
ِواختلف أهل األداء(  يف املـيم، هـل ِوننوين والنَُّّ التِ مع إدغامُ التي تظهرِ يف الغنَّةُ
 .ِونة النُّا غنََّّ أهن: وموافقوه إىلَ ابن كيسانَته؟ فذهبتهام أو غنَّهي غنَّ

ُ الداين وغريهَوذهب ة املـيم، َّأهنـ: إىلُّ هـا ُ لفظَ قـد زالَونَّ؛ ألن النـُُّقـولوبـه أا غنـَّ
 .)٣ ()ُة له، فالغنَِّهام من خمرج امليمُار خمرجَ، وصِبالقلب

 :ِّاء للكلَّم والرَّ يف الالٍنوين بغري غنةَّ والتِاكنةَّون السُّ إدغام النحكمَّأما عن       
َافع، وابن كنل ِاءَّ والرِمَّة يف الال اإلدغام بغنَِّ يف جامعهُّ الداينَقد أسندف ٍ، وهشام، ٍثريٍ
ِ، وأسنده يف )٤( َوشعبة ِ مـن طريـقٍورش لـ)٦(ٍ، ومفـردة نـافع)٥(ِعريفَّالتُ ، ِّ األصـبهاينَ
ِ دون الراءِمَّ عند الالٍ عن نافعِّلمسيببيول َّ َ. 

 قوله ُمنهف، ٍري موطنَعليه يف غَّ، ونص ِاءَّ فيهام جلميع القرٍة بغري غنََّاإلدغامَ واختار
 :ِحديدَّ التيف كتاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٨٩-٦٨٨بيت رقم ) (١(

 ).١٨٩ص(، اجلواهر املضية)٨٧ص(الآللئ السنية: انظر) ٢(

 ).٧٤-٧٣ص(املفيد للمرادي: ، وانظر)١٥٧ص) (٣(

 ).٦٧١-٢/٦٧٠:(انظره)٤(

 ).٦٧ص: (انظره)٥(

 ).٤٨ص: (انظره)٦(



 

 

 ٥٧٠ 

َّفأما الر( ِذا املـأخوذ بـه يف َهـ، ٍةيهام بغـري غنـَِّنوين فَّون، والت النُُّمَفيدغ: ُمَّ، والالُاءَّ ِ
ُ، ويدغامن إدغامـا تامـا، ويـصريًيحا صحً من جنسهام قلباِ فينقلبانِاألداء، َّ ها مـن ُخمرجً
 .)١ ()ِها، وذلك باب اإلدغامِخمرج

ُوجيل استناده   :عىل يف اختياره ٌّ
ِ  األخذ بام عليه مجهور أهل األداء ِ ُ ِ ِ. 

 :ُ عنهقال اإلمام ابن اجلزري
الذي وُ، وهِجويدَّة التَّ، واجللة من أئمِ من أهل األداءِ اجلمهورُهذا هو مذهب(
 -ًقاطبة – ُو الذي مل يذكر املغاربةُ، وهِارَيف هذه األعصِارَة األمصَّ عند أئمُ العملِعليه
 .)٢ ()ُواهِسريهم ِ من غٌوكثري

ٌواآلخذون بالغنَّة يف الراء والالم كثري جدا عن مجيع القراء، وهو مذهب مشهور،  َّ َُّ ُ ِ  ٌ ِ َّ
ِّال ينبغي أن نستوحش منه؛ لتظاهرالروايات به، وصحته يف العربية، وبعضهم يرجحه  َّ َّ ُُ ِ ِ ِ ِّ َ

ِّ، وأسنده اإلمام ابن اجلزري)٣ (ِعىل إذهاهبا ِئمةِ عن بعض األِ يف نرشهُ َّ)٤(. 
 .ً رسامَم فيام انفصلَّة يف الالَّ بغنِ اإلدغامُتقييد -٣

 :ِ بقولهِيف جامعه ُّ اإلمام الداينَوإليه أشار
 رسم َمِدُها؛ إذا عَ يبقيَّ أالِمَّ عند الالِ مع اإلدغامِة من يبقي الغنَِّ يف مذهبُوأختار (
 يف َكِلـَ، وذِ يف الكتـابْتَ ليـسٍللفظه بنون ِي إىل خمالفتهِّ يؤدَِكلَ ذَّ؛ ألنِّون يف اخلطالنُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١١٣ص) (١(

 ).٢/١٩(النرش)٢(

 ).١/٢٥١(اإلقناع: انظر)٣(

 ).٢/١٩: (انظره)٤(



 

 

 ٥٧١ 

ـــــه ـــــهَ، و]١٤:هـــــود[   )5 6 7(: قول    )L K J I (:يف قول
?  (َ، و]٨:املائـدة[   )§ ¨ ©(: كذلكَو  ،]٣:القيامة[   )h g f(َ، و]٤٨:الكهف[

A @(   ]و]٢٥:النمل ،َ) ` _(   ]ِون النـُِّرسم فيـهُ مما مل تُما أشبههَ، و]٨:الرمحن ،
 .)١ ()اًون أثر، ومل يبق للنُِّة عىل لغة من ترك الغنََِّكلَوذ

ِ عامةُوهذا هو مذهب  .)٢ (ِة اإلقراءَّ عند أئمُتهر، واملشِ أهل األداءَّ
َّ  وعىل األخذ به جرى عمل األئم ُ ِ َ ويف ذلك يِّة املحققني، ِ ِ  :ِّ اإلمام ابن اجلرزيُلوقَ

َأطلق من ذهب( َ ِة يف الالم إىل الغنَّْ ُ، وعمم كل موضع، وينبغي تقييدهَّ َّ  بام إذا كـان َّ
 :ًمنفصال رسام نحو

)Ë Ê É(   ]و]٢٤:البقرة ،َ)º ¹ ¸(   ]ما كـان مثلـه ممـا َ، و]١٦٩:األعـراف
 : نحوً رسامًا إذا كان منفصالَّ، أمِون فيهبتت النَُّث

   ]٤٨:آيـة[يف الكهـف   ) I K J(َ و ،]١٤:آية[ يف هود   )5 6 7(
ُذا اختيـار َ، وهـَكِلـَ يف ذِسـمَّ الرِ ملخالفة؛ه ال غنَّة فيهَّون؛ فإنفت منه النُِّذُونحوه مما ح

ِ الداين، وغريه من املحققنيٍ أيب عمروِاحلافظ ِّ ِّ() ٣(. 
َّعلق اإلمام حممقد و ِّ عىل ما ذكره اإلمام ابن اجلزريِّد املتويلَّ  :َ، فقالُِ
ِرش يف مبحث ركنية اتبـاعَّأصله يف النََّّ نظر ملا ُويف هذا االختيار(  َّ : قـال"سـم، َّ الرَّ

 : ا، نحوً بعضها تقديرُا، ويوافقهًسم حتقيقَّ القراءات الرُوقد توافق بعض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٦٨١) (١.( 

 ).١٧٤ص(، هداية القراء)٤٣٣ص(، اجلامع املفيد للسنهوري)٢٣٣ص(القصد التازي: انظر)٢(

 ).٢٣-٢/٢٢(النرش)٣(



 

 

 ٥٧٢ 

 ُ، فقـراءةِاحفَيـع املـصَ يف مجٍري ألـفَتـب بغـُه كَّفإنـ]٤:الفاحتة[  ). / 0(
 ٌ حمتملـةِ األلـفُقـراءةَ، و]٢:النـاس[   )V U (بِتـُا كام كً ختفيفُاحلذف حتتمله

وال "فت اختـصاراِذُ، فتكـون األلـف حـ]٢٦:آل عمران[)Z Y(ب ِتُا كام كًتقدير
ًشك أن القراءة بالغنة يف املتصل من قبيل الثاين؛ فتحتمل الرسم تقديرا َّ ُ َّ َّ َّ َ َّ َّ()١(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٩٦ص(الروض النضري)١(



 

 

 ٥٧٣ 





ُاهتم علامء َهـي عنـد َيف مـصنَّفاهتم ، ف ِغة بموضـوع اإلمالـةُّ واللِ القراءاتَّ َ  ِعلـامءِ
ِ التي البد من معرفتِن األصولِم ِالقراءات َّ بمذاهب القراء فيها، وهلذا ال ِها، واإلحاطةَّ

ًنظام أو نثراٌسواء  –ِّ الفن  يف ٌخيلو مصنَّف  .)١(ائهاِ من ذكرها، وإيراد مس-ً
ِ األئمة  من ٌمجعُأفرده و ِاألسالف بالتصنيفَّ  :،كــَِّ

ِّ املوضـح َو ،ِحِاصـَبـن القال  َِّوقرة العنيب بن غلبون، ِّ أليب الطي ِ االستكاملِكتاب
 :ِّ يف مقدمتهَ جاء والذي،ِّ للداينِ، واختالفهم يف الفتح واإلمالةِاءَّملذاهب القر

 يف ِ، واإلمالةِ يف الفتح- رمحهم اهللا– ِبعةَّساء الَّ القرَ فيه مذاهبُ أذكرٌفهذا كتاب( 
 عنـد ِرق املعروفـةُّ فيه عنهم مـن الطـُمها، مما جاء االختالفِ، وغريِ، واألفعالِاألسامء
 .ِ عند أهل األداءِوايات املشهورةِّ، والرِالعلامء

َوأبني ذلك ِّ، وأدل عىل جليه، وأنبه عىل خفيه، ِ، وأرشحه بوجوههِ بمعانيهِّ ِّ ِّ  ُوأرسمهُّ
ًأبوابا، وأرتبه فصوال ٍ من كل بابU، وأحيص مجيع الوارد يف كتاب اهللاِّ ، وآيت ٍ، وفصلِّ

ًبه مفرقا حرف  مـن ِ؛ مع تلخيص مـا ينطـوي عليـهِا، وأصل ذلك باالختالف فيهًا حرفَّ
 ِءؤساُّ، والرَ، واملقرئنيِاءَّ من قول األكابر من القرِبابْ، والعلل، واألسِوهُاملعاين، والوج

ِّمن أهل اللغة، والنَّحوي ْ ٍ من غري استغراق، وال إطناب، وال إطالة، وال إكثـارني؛ُّ ٍ ٍ ٍ() ٢( ،
  : عند قولهِوإليه أحال يف جامعه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٣ص(َّكم فيام شذت إمالته من حروف املعجم املح: انظر)١(

 ).١٧ص) (٢(



 

 

 ٥٧٤ 

َوقد أفصحت يف ذ(  .)١ ()ِنى عن إعادتهْ فأغ؛ِ يف اإلمالةِفلك يف كتايب املصنَُّ
ُالعلمية يقول ِ كتاب املوضحِوعن قيمة  :َاإلمام أبو شامة َّ

ذا البـاب َ يف هـُّ، وأيب عمـرو الـداينَيب بن غلبونَّ من أيب الطٍ واحدُّوصنَّف كل(
ِّ، وما يتعلق هبا وكتاب الداين متـأخِجملدة قرصاها عىل حكم اإلمالة  عـن كتـاب ابـن ٌرِّ

 فيـه ُ ما تقعَ معظمِ يف هذا الباب- رمحه اهللا- ُيخَّ، وذكر الشُ أكثرُ؛ فلذلك فوائدهَغلبون
ً، وأخر من ذلك قليالٍ، وحروف منفردةٍردةَّ مطٍولُ من أصِ يف القرآنُاإلمالة  يف ُهَ، فذكرَّ
 .)٢ ()ِور؛ تبعا لصاحب التيسريُّ من السِمواضعه

ُّوعنون الداين يف كتبه ملسائل هذا الباب بـِــ   ).باب الفتح واإلمالة وبني اللفظني( :َ
ً معلقا عىل هذِيف رشحه ُّقال اإلمام املالقي  :ِه العنونةِّ

ُقدم الفتح؛ ألنه األصل( َ، وقدم اإلمالةَّ ً استعامال يف ُا أكثرَّ؛ ألهنِفظنيَّ عىل ما بني اللَّ
) ِفظـنيَّ اللَْنيَبـ(الفتح، واإلمالـة املحـضة، وأراد بــ ) باللفظني(ه أراد َّ، وألنِالقراءات
من حيـث ) ِفظنيَّبني الل( كر عىلِّ اإلمالة يف الذُ تقديمَمِلزَ؛ فَِكلَون ذُ دَيِ التي هَاإلمالة

 ِالـةَ واإلمِ، باإلضافة إىل لفظـي الفـتحِفظنيَّ اللْنيَ هذه اإلمالة التي هي بِجعل تعريف
 ًأن تكون تابعة: ، فحكمهاِضايفنيَسبة احلاصلة بني املت النَِّلت لذلك منزلةَّ؛ فتنزِاملحضة

 .)٣ ()هلا
ِوقد اختلف يف مسألة  ؟ُ اإلمالةم أُحُام اآلصل الفتُّأهي: ُ

ِّ ويف بيان اخللف يف ذلك يقول اإلمام ابن اجلزري ُ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٦٨٨) (١.( 

 ).٢٠٤ص(إبراز املعاين)٢(

 ).٤٦٢ص(رشح التيسري) ٣(



 

 

 ٥٧٥ 

ِ أئمتنا يف كـون اإلمالـةَوقد اختلف(  ٌ مـنهام أصـلَّ  أن كـالْ، أوِ عـن الفـتحًفرعـا َّ
 .  هبام القرآنَحيحتان نزلَ صِ فصيحتانِام لغتانَّفاقهم عىل أهنِّ؛مع اتِبرأسه

 ُفخـيمَّ، وكـذلك التِمـه عـىل اآلخـرُّ تقدِ وعدم، منهامٍّ كلِ إىل أصالةٌفذهب مجاعة
 َّ إال؛ٌ وال تفخـيمٌ فـتحُ فكـذلك ال يكـون؛ٍ بسببَّ إالٌ إمالةُه ال يكونَّ وكام أن،ُقيقوالرتَّ

 .ٍبسبب
 ُ ال تكـونَ اإلمالةَّ أنِ بدليل؛ٌ فرعَ اإلمالةَّ وإن،ُ هو األصلَ الفتحَّإن: َوقال آخرون

 ٌ يشءَدِجـُن وِإَ و،ُ الفـتحَمِزَ لـ؛ منهاٌ سببَدِقُ فْ فإن؛ِسباب من األٍ سببِ عند وجودَّإال
 ُّكل: ُ وال يقال،هاُ من يفتحِيف العربَ وَِّال إُ متالٍ فام من كلمة،ُ واإلمالةُ الفتحَ جاز؛نهاِم

ُكلمة تفتح ففي العرب من يميلها  ِ ُ ٍ. 
 .)١ ()جيح وليس هذا موضع الرتَّ،ٌ ولكل من الرأيني وجه:قلت 
ِداين ممن يذهب إىل أصالة وجه الفتح، وإليه أشار يف أرجوزته بقولهوال ُ ُّ: 

ُوالفـــتح عنـــد العلـــامء األصـــل ْ ُِ 
 

ــوالك  ــالـ ــرع ق َرس ف ٌ ــُ ــلَ ه  ُّذا الك
ـــــ  ـــــتح م ـــــه يف َألن ُ ُ ـــــَّ  ُاملُا ي

 
ـــ  ـــامل الفـــتح ف ِوال ي ُ ـــالواُُ  .)٢ (َيام ق

 
 ج
   

 
 

 .)٣(ُاءَّ، والرُ، واهلاءُاأللف: ٌ ثالثةِلة اإلماُوحروف
ٌولإلمالة علل توجبها ٍ اإلمام الداين يف سبعةهاوقد حصـَر ،ِ  :ِقولهيف ، أباهنا ُّ

ُواملوجب هلا سبعة( ُ، ومـا يـشبه ِ مـن اليـاءُ، واالنقـالبُ، واليـاءُالكـرسة: ٍ أشياءُ َّ ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٠١-٨٥ص(اإلمالة يف القراءات واللهجات العربية : بترصف، وانظر للمزيد) ٢/٢٥(النرش) ١(

 ).٨٩٣ – ٨٩٢: بيت رقم) (٢(

 ).٣٤٨ص(أرسار العربية )٣(



 

 

 ٥٧٦ 

، ِ ما قبلها يف بعـض األحـوالُكرسنَ، واأللف التي يِ، واإلتباع للماملِ من الياءِباملنقلب
َواأللف املتطرفة فيام كان ُ  .)١ ()ٍ أحرفِ من ثالثةِ عىل أكثرِّ

 .)٢(أمثلتهاِ بَّوفصلهاَّ علة، َ إىل ثنتي عرشةِ يف نرشهِّوأوصلها اإلمام ابن اجلزري
ِأي األوجه: ُاختلف العلامءو  قليل ؟َّ الت أوِ اإلمالة أوُالفتح:  أوىل يف االستخدامُّ

ٍّ يف املسألة، وأسهب يف بيـان وجـه كـل َ األقواليف املوضحُّ اإلمام الداين َذكروقد  ِ ِِ َ
َ منها التقليلواختارمنها،   :ٍ؛ ألمور ثالثةَّ

َ بأن أصلً يف ذلك إعالماَّ أن:هاُأحد  .ُ الياءِ األلفَّ
َّ، وذلك أن عامِ رسم املصحفُ موافقة:اينَّوالث  ٌمة املختلف فيهـا موسـوِة احلروفَّ
 . منهاُ، واإلمالةِفيه بالياء
ِ أن املعنى ال يتغري ب:الثَّوالث َّ ُّ؛ بل هـو بـاق عـىل تـوفَذلكَّ ُ هبـا اخلـرب، َثبـتو، ِرهٍ

 .)٣(ملسو هيلع هللا ىلصَّوصحت هبا القراءة عن رسول اهللا
ِيضاف إىل ما سبق من وجوه ترجيِح الداين لوجاهة التقليل وأولويتـه عـىل غـريه ِ َِّ ِّْ ِ َّ ُ  :

َ عن نافع، وِه بِرقُّ الطُكثرة ، فقـد جـاء يف اجلـامع ِ الفاشية يف بالد األندلسُ القراءةَيِهٍ
 .)٤ (قوله

ُ رأي يف املسألة، أبانهِّلسخاويولإلمام ا  :قولهب ٌِ
ىل َ عـطةِّ املتوسـَ اإلمالةَ ال يقتيض اختيار- اهللاُرمحه- أبو عمرو ُوهذا الذي ذكره(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٤٤( اخلاقانيةرشح)١(

 ).٢٧-٢/٢٥: (انظره)٢(

 ).٣٢-٢٣ص: (انظره) ٣(

 ).٢/٦٩٨(اجلامع: انظر)٤(



 

 

 ٥٧٧ 

،  املعنـى-ً أيضا– فيها َّ فال يتغري؛ُا اإلمالة املحضةَّ، أمِفخيمَّىل التَع، والِضةْاإلمالة املح
 إىل ُتـه أن يرتكـهَّ عـن أئمِ من نقلـهُ يلزمَفكيف: َّ، وأما التفخيمِطةِّ يف املتوسَّكام ال يتغري
 .  املعنىِّغريُه ال يَّ ؛ ألنِطةِّ  املتوسِاإلمالة

 ٌ سـهوِالثـةَّ الثِاهبَذ املـِ يف اختيار أحـدِ من االختالفُةَّ األئمِ هؤالءُوالذي ذكره
 َوكـذلك هبـا، َبعة التي نـزلَّ من وجوه القراءات السَ اإلمالةَّ بأنَم معرتفونَّنهم؛ ألهنِم
ت َّذا ؟ وقد دلَىل من هْوَذا أَه: ذا أن يقال َ مع هُّ يصحَ، فكيفِطُّ التوسُ، وإمالةُفخيمَّالت

 .)١ ()ملسو هيلع هللا ىلصسول اهللا  قد نطق هبا رَ اإلمالةَّ أنَىلَ عُحيحةَّ الصُاألخبار
ِوالقراء خمتلفون يف أصل اإلمالة َ ُ َّ : 

 : ِ قسامنُلَّ، واألوْلِمُ، ومنهم من مل يَمنهم من أمال
 .اصمَ، وعٍامرَ، وابن عٍ عن ورشُّ، واألصبهاينُم قالونُ وه:ٌّمقل

ار، َّ البـزٌ، وخلفُّ، والكسائيُ، ومحزةٍعمرو، وأبوٍ عن ورشُم األزرقُ وه:ٌومكثر
 .َِكلَ يف ذُم األعمشهَافقوو

 .ربىُ الكُاإلمالة: ِ واألعمش،ٍخلفو ،َّ والكسائي،َ محزةُ وأصل
 .غرىُّالص: ٍ عن ورشِ األزرقُ وأصل

ُّ أما أبو عمرو البرصي  .)٢(ِغتنيُّا بني اللً، ومجعِ بينهام  لألثرٌدِّفمرتد: َّ
َّوأختم هذا الت  :ُقولهوُ وهَ، أالِّ لإلمام القسطالينِ لطيفٍمهيد بكالمُ

ِوأما حد سامع اللفظ هبا   ( َّ ِ ُّ ُ فال حيكمه إال املـشافهة:َّ َّ ِ األسـتاذ احلـاذقِ مـن لفـظُ ِ ،
ٍ من رأيت من احلفاظ الذين مل يقرؤوا عـىل أسـتاذُوأكثر ِ َّ ِ، وال أمعـن يف قواعـدٍحـاذق ُ َ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٠٣-١/٦٠٢(مجال القراء)١(

 ).١/٢٤٨(، اإلحتاف)٢/٧٩٢(، كنز املعاين للجعربي)٤٦١ص(رشح التيسري: انظر)٢(



 

 

 ٥٧٨ 

 يف ِ علمـهُبلـغربى، ومُالة الكـَ باإلمِه هبا كصوتهُ، وصوتَْنيَ بَْنيَ بُ يميلِألفاظ القراءات
ُّ لفظ قرص بمدها، ويمد الكربى مدَّالت ِّ ُ  ِوت من اإلمالةَّ الصَه هبا، وليسِ صوتِّا بحدًا زائدْ

ُام حدها ترقيقَّ، وإنٍيف يشء  .)١() هباِ احلروفِ لفظُّ







َرواية قالون: الَّأو  :ٍ عن نافعُ
َ الداين مذهبُ اإلمامَ أمجل  :ِقوله يف الباب بَ قالونُّ

َاعلم أن قالون( َّ َّ كان يقرأ مجيع ما قرأه ورش بني اللْ ٌ َ  مـن ِ الفـتحِبـإخالص: ِفظنيُ
َغريإرساف، وذ  ِ، ومـن األلفـاتِ، واألفعـالِء مـن األسـامِاءَ من ذوات اليَ فيام كانَِكلٍ

ٌوايت بعدهن راء جمرورةَّالل ٌ  .)٢() -ِ الفعلُ المَيِ ه-َّ
 :ٍ اختياراتُ أربعَويف رواية قالون 
 من طريق ُ، والفتحٍريق أيب نشيطَ من طَلقالون )4(:ِ يف لفظُقليلَّالتُالفتح و -١

 .ِّاحللواين
ِ مجلة ما وقع يف القرآن ُو الصحيحُ، وه)٣(اًعموض عرشً ثامنية)4( من لفظُ  يف َّ

َا ملن ذكر أهنا سبعةًها؛ خالفِعداد َّ عرش موضعا؛ كأيب الطيب َّ  أيب ِ، وابنـه)٤(َبـن غلبـونً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٧٩-٢٧٨ص(هداية القراء)١(

 ).١٠٧ص(مفردة نافع)٢(

 ).٢/٢٨٢(، اإلقناع)١٣٠ص(، املوضح)٣٤٦ص(االستكامل : انظر)٣(

 ).١/٤٣٦(اإلرشاد: انظر)٤(



 

 

 ٥٧٩ 

 .همِ، وغري)٢( ِّ، واملنتوري)١( ِاحلسن
ِعىل أيب الفتح ِ بالوجهنيَ لقالونَه قرأَّأنِ يف اجلامع ُّ الداينُ وقد ذكراإلمام ن قراءته م َ

ِن جماهد وغريه عن ابِنيَبن احلس  اهللاِعىل عبد ٍ ُقرأ له ، وُ د ْ عىل عبـِن قراءتهِ عليه مِبالفتحَ
 .ِ أصحابهْعنن َالباقي بن احلس
 .)٣(ِنَ عىل أيب احلسِّ واحللواين،ٍشيطَأيب ن: ِهن طريقيِ مِقليلَّ بالتُ له وقرأ

ٍمفردة نافع وقال يف   :ٍشيطَ من رواية أيب نَ حكاية مذهب قالونِ معرض يفِ
ْواختلف علي( َنا يف أصل مطرد يف ذُ  ِ يف مجيـع)4(و ما جاء من لفظُوه: َِكلٍَّ
 َْنيَبرتقيق ذلك ب: ِنَ أبو احلسِ، وأقرأنيهِ الفتحِبإخالص: ِ أبو الفتحَِكلَ، فأقرأين ذِالقرآن

 .)٤ ()َْنيَب
   .)٧(ِرييسَّ، والت)٦(ِ، واالقتصاد)٥(ِاملوضح:  يفِريقَّذا الطَ من هِ الوجهنيُ لهوذكر

 :ُّقال العالمة الرشييش يف رشحه
ُ أن اإلمالة اليسرية أشهرِ، واالقتصادِيسريَّ يف التِ كالمهُوظاهر( َ  .  )٨ () يف ذلكَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٢١٠(التذكرة: انظر)١(

 ).١/٤٩٧(رشح الدرر اللوامع : انظر)٢(

 ).٩٥٧-٢/٩٥٦: (انظره)٣(

 ).١٠٨ص) (٤(

 ).١٣١ص: (انظره)٥(

 ).٢/٤٩٧(رشح الدرر للمنتوري: انظر)٦(

 ).٢٤٩ص: (انظره)٧(

 ).٢٦٤ص(القصد النافع)٨(



 

 

 ٥٨٠ 

َّ، واجلامل عن احللـواين، والتٍ الفتح أليب نشيطِ عىل وجهِعريفَّيف التَواقترص ِّ  ِقليـلَّ
 .)١(ِّ عن احللواينٍايض، وأيب عونَ القَإلسامعيل

ِورصح يف مفردة نافع باختيار  ٍ ِ  ِ سـوقَ بعـد-قولـه ِ؛ بـدليل َّ للجـاملِوجـه الفـتحَّ
 :- فيهاِأسانيده
ِغري أين عىل رواية أيب الفتح(  ُعتمد، و هبا آخذأ ِّ ُ() ٢(. 

ِوسنده من قراءته عليه ِ  .ِبالفتح ُ
 

 .)٣(ِكام يف األصلَّيف الشاطبية  ِ مذكورانٍأليب نشيطوالوجهان 
 .)٤(ِّأيب نشيط، واحللواين: ريقيه من طَلقالونِّ ابن اجلزري ُا اإلمام  وأسندمه

َ أكثــر طرقــا وروايــة عــن قــالون:ُووجــه الفــتح  ً ً َّ وهوطريــق التيــسري،،ُ ُ  ِ وعليــهُ
ِاملقدم يف األداءُ وهو،)٥(اجلمهور ِ، واملصدر يف اإلقراءَّ َّ)٦(. 

 

 .]١٠٩:التوبة[ ) g( :ِ يف موضعُاإلمالة-٢

ٍاختياره هذا يف مفردة نافع،ىل َ عُّ الداينَّنص اإلمام ِ  :َقالف ِ
َ اهلاء، واأللفُ قالونَوأمال( ً بعدها إمالة حمضة يف قولهَ ً: 

)f g( ]ًعىل أن فارسا ؛]١٠٩:التوبة َّوباألول  الفتح، ِبإخالص: َ أقرأين ذلكَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٩-٦٨ص: (هانظر)١(

 ).١٣١ص(مفردة نافع)٢(

 ).٣/٧٦٤(فتح الوصيد: ، وانظر)٥٤٤: بيت رقم:(انظره)٣(

 ).٢/٤٦(النرش: انظر)٤(

 ).٣٧١-٣٧٠ص(اختالف وجوه طرق النرش مع بيان املقدم أداء: انظر)٥(

 ).٢١٨ص(، رسالة ابن يالوشة)١١٤ص(، النجوم الطوالع)٦٨ص(الرسالة الغراء : انظر)٦(



 

 

 ٥٨١ 

 .)١ ()ُآخذ
ِواقترص يف  .ِ لشهرته؛عىل وجه اإلمالة )٣(ِرييسَّ، والت)٢( االقتصادَ

 

ِ، و املوضح)٤(َّ يف التعريفِ الوجهنيلهَوذكر  َ)٥(. 
ُ وقطع به للحلواين عنه ِّ ِ  .)٦(ِامعاجل يف ِ

 

ِوجه اإلمالةو ِة؛ تبعا لألصلاطبيَّ يف الشُ ً ِ اللوامعُّالدرر، ويف نظم )٧(ِ َّ)٨(. 
 :ُّ الرشييش يف رشحهُ قال العالمة

َ اجلمـع َّ إالُ لـهَعليه، وال وجهَ، واقترصَِكلَمن ذَ عىل ما اشتهرُالمهُفبنى النَّاظم ك(
 .)٩()غتنيُّبني الل

ُضمنهام اإلمـام، وقد ِ من طريقيهَ عن قالونٌ صحيحِوكال الوجهني  ِّ ابـن اجلـزريَّ
 .)١٠(ُنرشه

ُ األئمـةَ، وبـه قطـعًا وروايـةًطرقُو األكثرُه: ووجه اإلمالة ، وأبـو )١١(ٍ جماهـدُ ابـنَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١٠٨ص) (١(

 ).٣/٢٨٧(الفجر الساطع: انظر)٢(

 ).٣٠٦-٣٠٥ص: (انظره)٣(

 ).٦٩ص: (انظره)٤(

 ).٦٦ص: (انظره)٥(

 ).٣/١١٦١: (انظره)٦(

 ).٢٣٤-٢٣٣ص(إبراز املعاين: ، وانظر)٣٢٣-٣٢٢:بيت رقم:(انظره)٧(

 ).٢/٤٩١(رشح الدرر للمنتوري: انظر)٨(

 ).٢٦٣ص(القصد النافع)٩(

 ).٤٤-٢/٤٣: (انظره)١٠(

 ).٢٣٨ص( السبعة:انظر)١١(



 

 

 ٥٨٢ 

ِطيبال  َعن قالون- ًقاطبة - ُر املغاربةُو الذي مل تذكُ، وه)٢(ِ، وابن القاصح)١(َلبونَ بن غَّ
 .)٣(ُواهِس

ِوإليه أشار العالمة املارغني بقوله ُّ َُ َّ: 
ــ( ــالونَف ــةُروى ق ــافع حمــض اإلمال ــن ن ــه ع ِ في َ ــ، ٍ ــرهَوه ــذي ذك ــالونُذا ال  َ لق

َّ الـداين يف التِعليهَرـصُّ الـشاطبي، واقتـُو الذي ذكـرهُه ]١٠٩:التوبة[)g(يف ، ِيـسريُّ
َ عندنا، ونقل عن قالونُ، وبه القراءةُو األشهرُ، وهُاربةَ، وبه أخذ املغِواالقتصاد ِ ، ُ فتحهُ
 .)٤()  به عندناٍ، وكالمها غري مقروءُوتقليله
 .  ]١:مريم[)!(: منِ والياءِ اهلاءُ تقليل-٣

ــص اإلمــام الــداين  ُّن ، و )٥(ِ اجلــامع يفَ فاحتــة مــريممــن َ لقــالونِ الــوجهنيعــىلَّ
ٍمفردة نافع، و)٦(ِفعريَّالت ِ)٧(. 

ِ عىل وجه التقليل)٩(ِيسريَّوالت)٨(، ِمهيدَّ، والتِ االقتصاديفَواقترص َّ. 
 :ُّ قال العالمة الرشييش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٣٧ص(االستكامل: انظر)١(

 ).٥٦ص(قرة العني يف الفتح واإلمالة وبني اللفظني: انظر)٢(

 ).٩٥ص(، وحترير النرش )٢/٤٤(، النرش)٣٨٩ص(منح الفريدة احلمصية : انظر)٣(

 ).١١٣ص(النجوم الطوالع)٤(

 ).٣/١٣٣٤: (انظره) ٥(

 ).٧٠ص: (انظره) ٦(

 ).١٠٨،١٣٧ص: (انظره) ٧(

 ).٢/٤٩٥(رشح الدرر للمنتوري:  انظر) ٨(

 ).٣٥٦ص: (انظره) ٩(



 

 

 ٥٨٣ 

ِوظاهر كالمه( ُ، أن اإلمالة اليسرية فيهام أشهرِري املفردةَ يف غُ َ َ  ِكر يف بعـض؛ إذ مل يذَّ
ِ كالتيسري-هاَكتبه غري َ، وهو الذي ذكر-ِ، واالقتصادَّ  ِذكرةَّ يف التـَبن غلبونن َ أبو احلسُ

 .)١()له
ٍ ومستند الداين يف االقتصارعىل التقليل يف كثري من كتبه ِ َّ ُِ َ ِّ: 

ِ إليه يف املوضح ٌمشار   :ِقولهيف ِ
ِ الكرسَْنيَ بُ والياءُاهلاء(  َ يف رواية اجلامعة عن قالونُوكذلك قرأت، ِوالفتحْ ِ ِ() ٢(. 

ُوضمن اإلمام الشاطبي الوجهني حرزه ُّ َّ)٣(. 
ُ؛ نبه عىل ذلـك اإلمـام األدائيةِالكَاملس هبا يف مجيع ٍ ليس بمأخوذُيادةِّهذه الزو  ابـن َّ
 .)٤ (ِّاجلزري
ِل العالمة الضباع يف رشحه قا َّ َّ: 
ِنبغي أن يقرأ به يف َيالذي (  ِ َ ْم لقالون من طريق النظم وأصلهبمري)ها يا(ُ َّ َ َ:  

ُإنام ه ِ له به الداين عىل أيب الفتحَ الذي قرأُه الوجهَّ؛ ألنُو الفتحَّ ُّ ِ ٍ من طريق أيب نشيط، ِ
ِ، وأما تقليله له؛ فال يعول عليه؛ ألنه من قراءتهِيسريَّريق التَطوُوه ِ َّ َ ُ  من ِ له عىل أيب الفتحَّ

َّن، وليس هذان الطَسِّطريق احللواين، وعىل أيب احل َّريقان يف التِ  .)٥ ()ِرشيسري؛ بل يف النَِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٤٢٣(التذكرة: ، وانظر)٢٦٤ص(القصد النافع)  ١(

 ).٢١٠ص) (٢(

 ).١٦٩٧-٤/١٦٩٦(، وكنز املعاين للجعربي)٧٤١:بيت رقم: (انظره)٣(

 ).٥٣-٢/٥٢(النرش: انظر)٤(

 ).٢٤١-٢٤٠ص(غ األمنية، خمترص بلو)١٧٨ص(غيث النفع: ، وانظر)٢٠٨ص(إرشاد املريد)٥(



 

 

 ٥٨٤ 

ِوكثري من األئمة عىل االقتصار عليه َّ ِ، ومجهور املغاربة عىل حكاية التقليل فيه)١(ٌ َّ َ ُ)٢(. 
ِّاإلمام ابن اجلزري الوجهني لَّوصحح   .)٣(ِ يف نرشهَقالونُ

 . ]٥٣:األحزاب[  ) t(: الفتح يف موضع-٤
ُّ  أشار اإلمام الداين  : يف هذا املوضع بقوله يف كتاب اجلامعِ وجه الفتحِإىل اختياره َ

ــه( ــواين عــن هــشـام عن ٍوروى احلل َ ُّ: )tsr(ـــة [يف األحــزاب  ] ٥٣:آي
َ يف فتحة النُّون، وكذلك روي عن قالون عن نافع، وقد تابعه عـىل ذِباإلمالة َُ ِ ُ   عـنَكِلـَ
ُامل بن هارون املدين، وبإخالص الفتح قـرأتَأبو سليامن س: َقالون ْ  مـن َ ذلـك لقـالونِّ

ُوبه آخذُّمجيع الطرق،  ُ() ٤(. 
ٍمفردة نافع، و)٦(ِعريفَّ، والت)٥(ِيسريَّكالت- ِ يف سائر كتبهُ لهَوبه قطع  .، وغريها)٧(-ِ

ُجيل استناد و  :ِتياره عىلِّ الداين يف اخٌّ
ِاية عن قالون، وما قرأ به عىل شيوخهِالوجه األقوى رو ِ َ ً. 

 

َ اإلمام الشاطبي أصله يف االقتصَووافق َ  يف ُ، ومل يسند اإلمـام)٨(ِعىل وجه الفتح ِارُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، وغريها)٧٢ص(، قرة العني)٥١٠ص(، االستكامل)٢٩٨ص(السبعة: - مثال-انظر)١(

ــصـرة )٣٣٤ص(الكامــل: - مــثال-انظــر)٢( ــاع)٢٦٧ص(، التب ــوري )١/٣٢٣(، اإلقن ــدرر للمنت ، رشح ال
)٢/٤٩٥.( 

 ).٢/٥١: (انظره)٣(

)٢/٧١٢) (٤.( 

 ).١٨١-١٨٠ص : انظره)٥(

 ).٧٠-٦٨ص: (انظره)٦(

 ).١٥٥، ١٣٧، ١٠٨-١٠٧ص: (انظره)٧(

 ).١٢٢ص(،  الوايف يف رشح الشاطبية)٣١٣: بيت رقم(متن الشاطبية:انظر)٨(



 

 

 ٥٨٥ 

ُعن قالون سواه ِ َ)١(. 
ُ  وهو املذكور له  ُ ِّ مدونات الفن األصليةِّ جلِيفُ َّ)٢(. 

َوممن حكى غري وجه الفتِح لقالون َ َ َّ: 
 .مهاُ، وغري)٤(ِّابن اجلندي ُاإلمام ، و)٣(َّياطبط اخلِسُاإلمام  

ٍرواية ورش عن نافع من طريق األزرق، وفيها مخس اختيارات: ًثانيا ُ ُ: 
َالتقليل فيام كان-١ َ، ومل يكن رائيا، وال رأسِ من ذوات الياءُ  :ٍ آية 

ِّيقرأ ورش من طريق األزرق يف أشهر الروايات عنه ِ َ كل ما كان:ٌ ِاء  مـن ذوات اليـَّ
 ِوبإخالص الفتح، -ِقليلَّبالت: أي - ِفظنيَّ اللْنيَ بِأنيثَّ، واألفعال، وألف التِمن األسامء

َفيه قرأ الداين عىل أيب احلس ، وأيب َ عـىل ابـن خاقـانَ قـرأِفظـنيَّ، وبـني اللَن بن غلبـونُّ
 .)٥(ِالفتح

ُّواختار اإلمام الداين  ِيف هذا النـوع -َ َّوجـه الت -َّ  يف غـري َكِلـَ عـىل ذَّ، ونـصِقليـلَ
 : قوله يف اجلامعَمن ذلكف، ٍموطن
 -هَّكلـ– َ عن ورش البـابِام يف روايتهِ عن قراءهتِ، وأبو الفتحَ خاقانُين ابنَوأقرأ(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٤(النرش: انظر)١(

، التـذكرة )١٦٨ص(،  اهلادي)٥٥٤ص(، االستكامل)١/٤٥٨(، اإلرشاد)٣٧١ص(السبعة:  - مثال-انظر)٢(
، قـرة العـني )٢٥٣ص(لتقريب واحلـرش، ا)١٣٩، ١٣٧ص(، التبرصة )٢/٨٦٤(الروضة( ، )١/٢١٦(
 ).٩٠ص(

 ).٤٦٤ص(املبهج: انظر)٣(

 ).١/٣٣٣(بستان اهلداة: انظر)٤(

 ).٢٤١ص(حتبري التيسري: انظر)٥(



 

 

 ٥٨٦ 

ًفظني، وهو الصحيح عن ورش نصا وأداءَّبني الل َّ ُ  .)١ ()ُوبه آخذ، ٍَّ
 :ِ يف إجياز البيانُ وقوله

ُفاختلف أهل األداء عنه يف هـ(  ِ ُ ِذا الفـصلَ  ِ عـن قراءتـهِنَه عـىل أيب احلـسُ فقرأتـ:ْ
ِ الفتح يف ذلك كلهِالصْبإخ  ِ باإلمالـةم، وأيب الفـتح، وغريمهـاِاسـَه عىل أيب القُ، وقرأتِّ

َرينيـ من مشيخة املـصُ هبا األكابرُو الذي يأخذُفظني، وهَّ بني الل-هي – التي ِاليسرية ِّ ،
ِّهم من البغداديني والشامينيُوغري ِّ(. 

 :َلخيص عبارةَّ يف التَنحوه، وزاد: ِلخيصَّ، والتِمهيدَّ، والتِ يف االقتصادَ وذكر
ِ عبد املنعم، وال نص يف ذلك، واحلذاق عىل خالفهُ أبوهُ يأخذَوبه كان( َّ َّ() ٢( ، 

 :َوجاء يف املوضح
ِهو املعروف عند التالني ملذهبه من املص( َ َّ ُّريني وغـريهم، وبـذلك ورد  نـص أيبـُ َ ِّ 

َيعقوب، وأيب األزهر، وداود بن طيبة َ  .)٣ ()ٍ عن ورشَِ
ِوعليه عول يف التيسري َّ ٍ، ومفردة نافع)٤ (َّ  . )٦(َّ، والتعريف)٥( ِ

 :ِّ الداين يف اختياره عىلُدا استن-َا سبقمم-َّو يتضح 

ِاتباع النص الوارد، وقراءته  ِ ِّ ِ ِ به عىل جل شيوخه من أئمة اإلقراءِّ َّ ِّ  ِام عليه بِ، واألخذِ
 .ِمجهور أهل األداء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢/٦٩٩) (١.( 

 ).٤٦٣-٤٦٢/ ١(نقال عن رشح الدرر للمنتوري) ٢(

 ).٩١ص)(٣(

 ).١٧٨ص: (انظره)٤(

 ).٤٩ص: (انظره)٥(

 ).٦٨ص: (انظره)٦(



 

 

 ٥٨٧ 

ٍوقد أطلق اإلمام الشاطبي يف حـرزه الـوجهني لـورش ِ ُّ ُ ِ؛ تبعـا للـداين يف غـري)١ (َ ِّ ً 
ِفإن وجه الفتح من زيادات القصيد :ِوعليه ، ِيسريَّالت  .)٢(ِ عىل أصلهَّ

ُوضمنهام ابن بري درره     ٍّ ِندمها اإلمام ابن اجلزري يف نرشه وأس ، )٣(َّ ِّ ُ )٤(. 
 . )٥(ُ هبام ، وعىل ذلك جرى العملٌ مقروءِ صحيحانِوالوجهان

مـن   البدل أربعـة أوجـهِّاء مع مدَ ذات اليِ يف حال اجتامعٍويأيت لألزرق عن ورش
 : ، هيِاطبيةَّطريق الش
ِقرص البدل -١ ِ وعليه فتح ذات الياء،ُ ُ. 
 .ِ الياءِ ذاتُ تقليلِ، وعليهِط البدلُّتوس -٢
ِ مد البدل، وعليه ال -٣ ِ  .ِوجهانُّ

ٌ يف كل موضع اجتمع فيه بدلُ وهكذا احلكم َتقـدمٌسواء   ،ٍ ياءُ وذاتٍِّ  عـىل ُ البـدلَّ
 .)٦( .َّ أو تأخر عنها،ِذات الياء

ْ لورش مبني عـىل اختيـارهمِم يف ذات الياءَّ يف الوجه املقدِواختالف أهل األداء ٌّ  يف ٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٤١٠(،  الآللئ الفريدة)٣١٣:قمبيت ر: (انظره)١(

 ).٢/٨٣٥(كنز املعاين: انظر)٢(

 ).٢٥١ص(القصد النافع: انظر)٣(

 ).١٤٥ص(، رشح ابن الناظم)٢/٣٨(النرش: انظر)٤(

، الكنـز البـن الوجيـه )١/٣٩٥(، النجـوم الزاهـرة للحكـري)١٠٧ص(التقريب واحلرش: - مثال-انظر)٥(
 ).٨٨ص(

،  فتح املعطـي )٤٨ص(، عمدة الربهان )٢٣٩-٢٣٨ص(الروض النضري، )٣٩-٣٨ص(غيث النفع: انظر)٦(
 ).٧٠-٦٧ص(، أجوبة املسائل املشكالت يف علم القراءات )٢٩-٢٨ص( وغنية املقري 



 

 

 ٥٨٨ 

 .)١(ِّمد البدليف 
َ اإلمام الداين وجهُفاختيار ُ مذهبه توسطَّ؛ ألنِقليلَّ التِّ ُّ، ومل حيـك الـداين يف ِ البدلُّ

 .)٢( ُ سواهِيسريَّالت
ُو الوجه املشهورُوه ِ، واملأخوذ به عند املغاربة ُ  .)٣(-َ اليوم–ُ

 ِّ الشاطبيِ اإلمامُو اختيارُ، وهِ بوجه قرص البدلٌ؛ فهو آخذِ ومن اختار وجه الفتح
 : ِرشحه يف ُّ، قال العالمة اجلعربيِيف حرزه

ً أوال، ثم نص عليه آخرا، ويليه ُ القرص؛ حيث ذكرهُوظاهر عبارة النَّاظم ترجيح( َّ ً
ُالتوسيط؛ لتنكريه، واملد أقلها، والقرص ُّ َ واملد من زيادات القصيد،َّ ِ  و مـا نقلـه ُ، وهـ)٤( )ُّ

 .)٥(ُّأيب احلسن السخاوي ِ شيخه  عن َأبو شامةُاإلمام 
ِّتبعا للشاطبي يف منظومته-لفتح َّوممن نص عىل تقديم وجه ا  : ِ من أهل األداء-ً

 .)٧(ُّ املارغنيُ، وإبراهيم)٦(َ يالوشة ُابن
ُّبتقديمه أخذ أهل األداء املرصيون و  .)٨(ِّيخ شحاذة اليمنيَّ الشِ من أتباع مسلكِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٤٩ ص(البحث: انظر)١(

 ).١٤٨ص:(انظره)٢(

ن ، التوضــيح والبيــان يف مقــرأ نــافع بــن عبــد الــرمح)١/٤٦٤(رشح الــدرر اللوامــع للمنتــوري:  انظــر) ٣(
 ).١٠١ص(، والدليل األوفق إىل رواية ورش من طريق األزرق )٢٤٣ص(

 ).٢/٥٤٥(كنز املعاين للجعربي ) ٤(

 ).١١٩ص(إبراز املعاين) ٥(

 ).٢١٦ص(رسالة ابن يالوشة:  انظر)٦(

 ).١٠٤ص(النجوم الطوالع)٧(

 ).٤ص(عمدة اخلالن : انظر) ٨(



 

 

 ٥٨٩ 

ُالتقليل يف ر-٢  .اً مطلقَدى عرشةْ اإلحِورُّ آي السِؤوسُ

َتقدم أن لورش من ط ٍَّ َ يف كل مـا )قليلَّالت و،َالفتح( ِوجهني ِرقْألزريق اَّ ن ِ مـَكـانِّ
ْ الياء من األسِذوات  . ِأنيثَّ، وألف التِ، واألفعالِامءِ

ِواستثني من هذا اخلالف َ َ ِ رؤوس اآلي:ُ  ُ األزرقَأمـالف، ًورةُ سـَدى عشـرةِْح يف إُ
 أو ًةَّ، أصـليًةَّ أو يائيـًةَّا، واويـًرا أو تقديًحتقيق -فة ِّ املتطرِ اآليَ فواصلِفظنيَّ اللَْنيَمنها ب
ِوهذه السور هي، ِنوينَّ من التَ املبدلةَّ؛ إال-ِ، واألفعالِ يف األسامءًزائدة ُّ: 

مس، َّىل، والـشْس، واألعـَازعـات، وعـبة، والنََّارج، والقيامَجم، و املعه، والنََّط(
 .)١ ()لقَحى، والعَّيل، والضَّوالل

ِومجلة فواصل دى ْ مائتان وإحـ-ليهَ عِ، واملختلفِفق عليهَّني املتَ ماب–ور ُّذه السَ هُ
 :ٌ يف ذلك ستةُواألعداد املشهورةًوسبعون آية، 
 .ُّ، والكويفُّ، والشاميُّخري، والبرصيَل، واملدين األَّ األوُّ   املدين

 :َّيف قرة العني َقال اإلمام ابن القاصح    
ِ كـابن الفحـام-َرةـدى عشْور اإلحُّي الس أ-َّوبعض املصنِّفني مل ينص عليها   (  َّ ،

َيكاد ظهرُومن وافقه، وال ِ فائدة عىل مذهبِ هلذا األصلُ ها يف ِ؛ الندراجِّ والكسائيَ محزةٌ
ِأصوهلم املقررة  . هلمَّ
ِ جل فائدهتُ  ويظهر ِ؛ ألهنـام يمـيالنٍيب عمـروَ، وأٍا عىل مـذهب ورشُّ اال َ فيهـا مـَّ
َيميالن يف غ ِ من املميلني إنام يعتمد بعدد بلدهٌّلَّريها، ثم كِ ُ  ِ يعتمدانُّ و الكسائيُ، فحمزةَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٩(، النرش)٢١٥ص(ز املعاين، إبرا)١/٣٧٤(، املفتاح)١٧٩-١٧٨ص(التيسري: انظر) ١(



 

 

 ٥٩٠ 

ٍالكويف، وأبو عمرو َّ يعتمد املدين األوَّ ُّ عـىل أيب جعفـر، نـص عليـه الـداين، ِل؛ لعرضهَّ َّ َ
ِألنه عن إمامه-اًأيض- وورش َّ()١( . 

 ج

َوآكد ه      :ذه األعدادُ
ٍأبـو عمـرو ، وٌ مـا يقـرؤه ورشَعـرفُ؛ ليُّيرـ البـصُ األخري، والعددُّ املدينُالعدد
 .)٢(ِفظنيَّمن رؤوس هذه اآلي بني الل ُّالبرصي

 جج   

ِ اإلمام الداين يف جامعهُ يقولور اإلحدى عرشةُّ السِ حكم فواصلِويف بيان ِّ: 
 

 َِكلَ من ذَا كانَ مٍ عن ورشَعقوبَيب يَ أِعن قراءته يف رواية َوأقرأين ابن غلبون    (
 َ، و ]٦٤:يونس[   )2( َ، و]٦٨:األنعام[   )Ý(:، نحوً، أو فعالَ اسام كانٌفيه راء

)K(   ]و]٥٩:النحــل ،َ) m l(   ]ــرة ــراف[   )k (َ، و]١٤٤:البق ــا ]٢٧:األع ، وم
، ]١:النجم[   )! " #(: نحوٍياء فواصلها عىل ٍورةُ يف  سٍ يف فاصلةَوقع، أو ُأشبهه
ا َ، وكـذِ ما عدا ذلك بإخالص الفتحِفظنيَّما أشبههام بني اللَ، و]١:عبس[   )! "(َو
 ِ، وبعـــض]١:الـــشمس[   )! (:ِ كفواصـــلٍثَّ مؤنـــُ كنايـــةَ الفواصـــلَقِن حلـــِإ

ــات[   )s r(فواصــل ــهَّ؛ إال]١:النازع ــات[   )Ô Ó( :قول ــ ؛ ]٤٣:النازع ه مل َّفإن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧٤-٧٣ص) (١(

، رشح )٧٠-٦٧ص(، البيـان يف عـد آي القـرآن )١٠٩-٩١ص(عدد سور القرآن البن عبد الكايف:  انظر) ٢(
، رشح املخلـاليت عـىل )١/٢٥٢(،  اإلحتاف)١/٢٣٠(، اإلتقان)٢/٦١(، النرش)٤٨٠-٤٧٧ص(التيسري

 ).١١٠-١٠٠ص(ناظمة الزهر 



 

 

 ٥٩١ 

 . فيهِأنيثَّ التِ التي قبل ألفِاءَّ أجل الرْنِ م؛ُفتحه ِْصلُخي
 -ُهَّكلـ- َ البـابٍ عـن ورشِام يف روايتهِ عن قراءهتِ، وأبو الفتحَ خاقانُ وأقرأين ابن

ُوهو الصحيح عن ورش نصا وأداء، وبه آخذ، ِفظنيَّبني الل ً  ُ َّ ٍُ . 

   )F E D(:  يف قولـهِ واألداءِّ الـنصِا مـن طريـقً خالفـ-ُعنه – ُال أعلمو
ُ؛ محال عىل ما قبلهَْنيَ بَْنيَه بَّأن ]٢:ُّالضحى[ ِ وما بعده من الرضبنيً َّ() ١(. 

ُّ رؤوس آي السَّ أنهُوخالصة قول  :ِ اإلحدى عرشة عىل قسمنيِورَ
ليهـا َ، وجتـري عث؛ فال خالف فيهاَّ املؤنِمريَّاء الضَدة من هَّر أن تكون جم:لَّ األو

 :ِ بقولهِ يف إجياز البيان-ًأيضا-ِ وأشار إليهابقة، َّاألحكام الس
َفاختلف أهل األداء عنه يف هـذا الفـصل ( ُ ِ ُ  ِن عـن قراءتـهَه عـىل أيب احلـسُ فقرأتـ:َ

ِكله– الفتح يف ذلك ِبإخالص  ِ باإلمالة، وغريمهاِحْم، وأيب الفتِساَه عىل أيب القُ، وقرأت-ِّ
َ وهو الذي يأخـذ هبـا األكـابر مـن مـشيخة املـصـريني، ،ِفظنيَّ اللَْنيَي بِ التي هِسريةَالي ِّ َُ ُ ُ

ِّوغريهم من البغداديني والشاميني ِّ ِ()٢(.  

 ِورةُ آي سـِمس، وبعضَّورة الشُ س آي يفَِكلَ، وذِأنيثَّ التُ هبا هاءَأن تقرتن: اينَّالث
َفقراءته عىل أيب احلسن بن غلبون ازعاتالنَّ َ فبإمالة رءوس اآلي ب:ُ  ِ فيـهكان َّإال؛ َْنيَ بْنيُ

ُ، فبالفتح، وهو املوافق ملاِ آيةَمل يكن رأس، أوٍضمري تأنيث  .)٣( ِةذكرَّتال يف ُ
َوقراءته عىل أيب الفتِح، وابن خاقان  ٌاء سو -ها ِ، وغريَْنيَ بَْنيَ رؤوس اآلي بِ بإمالة:ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف يسري) ٦٩٩-٢/٦٩٨) (١(

 ).٤٦٣-٤٦٢/ ١(نقال عن رشح الدرر للمنتوري) ٢(

 ).٢٠٦-١/٢٠٥: (انظره)  ٣(



 

 

 ٥٩٢ 

ْ، أو مل يكنٍ تأنيثُكان فيها ضمري ُ. 
َالداين األخذ بمذهب شيخيه أيب الفتح، وابن خاقان،  واختار َ ِ ِ َ ُ وهـو التقليـل-ُّ َّ ُ-،  

ِوبه رصح يف اجلامع ِ، والتلخيصِ، وإجياز البيانِادَاالقتصو، )١ (َّ  ٍ ورشِ روايـةِ، وكتـابَّ
 .)٢(ِّريق املرصينيَمن ط

َّأما يف التيسري ِمن ظاهرعبارته تعويله عىل  وجه  ُه يفهمَّن فإ:َّ ُِ ِ الفتح يف فواصل اآلي َ
 . )٣( ٌ مشكلِيسريَّ من كتاب التَِكلَ ذُ يف غريها، واستخراجُقليلَّ، والتِ باهلاءِاملقرتنة

ِ ونص عبارته ُّ: 
ىل َع آهيا ُ أواخرٍ يف سورةَِكلَ من ذَ ما كانَّ إال؛ِفظنيَّ بني اللَِكلَ ذَ مجيعٌوقرأ ورش(
 يف ْذا ما  مل يكنَ، هَِكلَ يف ذِاءَ األدِ بني أهلٍ فيه عىل خالفَ الفتحَ أخلصُهَّ فإن؛ٍ ألفِهاء
ِالذي ال يوجد نص بخالفهذا َ، وهٌ راءَِكلَذ  .)٤()  عنهٌّ

ُّ ورصح به يف فرش الس  .)٥(ُ منهِورتنيَّ
ُّبه أخذ اإلمام املالقي،و ُ  :ِ يف رشحهَقالف َ
ُّو مذكور يف الـسُ، كام هِعىل الفتحِيسريَّتاب التِدي يف كذا؛ فاعتامَومع ه(   يف ِورتنيٌ
 .)٦ ()ِروفُ احلِفرش

ِّ وأيده عليه اإلمام ابن اجلزري، فقال َُّ: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦٩٩-٢/٦٩٨: (انظره) ١(

 ).١/٤٧٠(رشح الدرر للمنتوري: انظر) ٢(

 ).٢٤٤ص(إبراز املعاين) ٣(

 ).١٧٩-١٧٨ص) (٤(

 ).٥١١،٥٢٦ص:(انظره) ٥(

 ).٤٨٦ص(رشح التيسري) ٦(



 

 

 ٥٩٣ 

ِوالذي عول عليه( َّ الداين يف التَّ ُّيسري هو الفتح كـام رصح بـه أول الـسُّ َّ ِ َّ مـع أن ؛ِورَّ
ها يف َ، وأسـندٍ يف روايـة ورشِّم اخلاقـاينِاسـَأيب القىل َ عـِعىل قراءتـهِيسريَّ يف التُاعتامده
 َ فلذلك قطعن؛َ عىل أيب احلسِ عىل قراءتهِ يف هذا الفصلَ، ولكنَّه اعتمدِمن طريقهِيسريَّالت

 .)١()َ من طريق ابن خاقانَوايةِّ مع إسناده فيها الر؛ً يف املفردات وجها واحداِعنه بالفتح
َّوهبذا يتبني أن ما ذكره ا ُ َّلداين يف كتايب التيسريَّ َّ واملفـردات مـن الت،ُّ  املطلـق يف ِقليـلِ

َ أن يكون رأسَّ اآلي، وغريها؛ إالِرءوس  :  فبالفتحٍ فيها ضمري تأنيثٍ آيةَ
ٌهو مذهب مركب  .ِ من مذهبي شيوخهٌَّ

ِّمام الفايس صنيع الداينَّوقد وجه اإل َُّ  : بقولهِيسريَّ يف التُ
ِفاقترص عىل ما قرأ به( ِ َ  .)٢ ()ً اختصاراِنَ  أيب احلسَ

َّمة القيجاطي الداين، فَّ وقد نقد العال ُّ  :قالُ
َّما وقع للداين يف الت(  ًن أن ورشاِيسري مِّ ِ يفتح ذواتَّ  َ؛ إذا كانِ يف رؤوس اآليِ الياءُ
ُها هاء يف سَبعد ٌفتخلـيط ال  ]٤٣:النازعـات[)Ô( عـدا؛ازعـات، والنَِّمسَّوريت الـشٌ
ٌده نظريعض  .)٣()ٌ، و ال نقلُ

ُ أن األوىل األخذ له بالتقليل منه:ْأي َّ ُ ِ؛ ألن الـداين قـرأ بـه عـىل أيب الفـتحََّ َّ ، وابـن َّ
ٍ، وأسند رواية ورشَخاقان ِيسري عن ابن خاقان ناقل التقليـلَّ يف التَ َّ  يف َره الفـتحْ؛ فـذكَ

ِته عىل أيب احلسن خروج عن طريقهَّالتيسري من قراء ٌ. 
ُكـره القيجـاطي لـه وجاهتـهوما ذ َ، واألقـرب أن صـنيعُّ َ الـداين كـانُ  ِ مـن بـابِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٧(النرش) ١(

 ).١/٤١٢(الفريدةالآللئ ) ٢(

 ).١/٤٦٦(نقال عن رشح الدرر للمنتوري) ٣(



 

 

 ٥٩٤ 

ٌ، فالـداين مدرسـة-ُّكام قـال الفـايس-االختصار واإلجياز  ِ، وضـبطِرقُّ يف التـزام الطـُّ
 .ِواياتِّ والرِاألوجه

ُوالراجح أنه َّ يأخذ بمذهب التَُّ ِ ، -اًمطلق – َرةـعشدى ْور اإلحُّقليل يف فواصل السُ
ِّح باألخذ به يف جل كتبه َّكام رص ِ  : ك عىلِلَ، و استند يف ذ-َّكام تقدم-ِ

ِعن جل شيوخهَّ تلقاه ِّوالنص، واألثر   ِ، وعليه أكابر أهل األداءِّ ُ ِ 
ُكام أن وجه التقليل أكثر طرقا عن ورش، ويعضده القياس ُ ٍَ ً َُّ ِ ِ ويقويهَّ أشـار  إليهام و،ِّ

 :ِقولهِيف املوضح ب
ٍ؛ إذا كن عـن كنايـة مؤنـث نحـوِ األداء يف الفواصلُ وأهلُواةُّ الرَوقد اختلف ( َّ َّ :

و ُ أبــَكِلــَين ذَفــأقرأ:]١:النازعــات[   )r( وبعــض آي،]١:الــشمس[   )!(آي
ُ نـصا عـن ورش أمحـدُ رواهَ الفتح، وكذلكِالصْ عن قراءته بإخِنَاحلس ٍ ، ٍالحَ بـن صـَّ

 أيب ِ روايـةُ قيـاسَكِلـَ، وذَْنيَ بـَْنيَ بـِالةالفتح عن قراءهتام بإم، وأبوِاسمَوأقرأنيه أبو الق
 .)١()ٍ عن ورشَ، ودوادَ، وأيب يعقوبِاألزهر

َّوالفتح اختيار مجهور األئمة، ، وابنـي ٍّمكي، وِّاملهدويو َ ابن سفيان، ُو مذهبُ وهُ
 .)٢(همِ، وغريَيمةِّ، وابن بلٍيحُ رشِ، وابنَغلبون

ُّوأطلق اإلمام الشاطبي الوجهني   :َ، فقاليف حرزهُ
َولكن رءوس اآلي قد قل فتحها           له غري ما  ُ ُ ُْ َّْ َّفيه فاحرض مكمال) َها(َ َ ْ َ َِ)٣(. 

ِخاوي يف رشحهَّ السِ اإلمامَّأما قولو ِّ: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٧٧ص) (١(

 ).٢/٣٧(النرش: انظر) ٢(

 ).٣١٤:بيت رقم) (٣(



 

 

 ٥٩٥ 

َإن ه( َم ثالثةَذا القسم ينقسَّ  : ٍ أقسامُ
 :ٌو داخـل يف قولـهُهـَو ،]٤٣:النازعـات[   )Ô(:  يف إمالته نحـوُ عنهَما ال خالف

ِوذو الراء" ، ]٢٩:النازعات[)i(:  نحوِ يف فتحهُ وما ال خالف عنه،"َْنيَ بَْنيَ بٌ ورشَّ
، وتبعه عـىل )١ ()ات الياء وهو ما كان من ذوِوشبهه من ذوات الواو، وما فيه الوجهان

َّ بعض رشاح احلرز؛ فتعقبه عليه َّ ُ بأنه تفقه ال يساعده ِّ ، وابن اجلزريَأبو شامةِاإلمامان ُ ٌَّ ُّ
ِ؛ بل الرواية إطالق اخلالفٌعليه رواية ُ  .)٢(ِّ واليائيِّ يف الواويُ

ِاملقدم يف األداءو َّ: 
ُ التقليل؛ ألنهُ وجه هو يـسري، َّ التِ لطريقُاملوافقو ، ِن األزرق عً وروايةاًطرقُ األكثرَّ
 .)٣( ِواحلرز

ِو الوارد عن األزرق   :، هيَ مذاهبُرش مخسةَّريق النَيف ذوات الياء من طُ
 .-اً مطلق– ُقليلَّ الت:ل َّاألو

 . -ً مطلقا– الفتح : الثاين 
، ِفتحالبـ فٍ تأنيـثُمريَ ضـِوى ما فيهِ؛ س- فقط– اآلي ِ يف رءوسُقليلَّ الت:الثالث 

 .،ٍ آيةَوكذلك ما مل يكن رأس
 فيهـا ٍ آيـةَ رأسَ أن يكـونَّ اآلي وغريهـا؛ إالِؤوسُ يف ر-اً مطلق-ُقليلَّ الت:ُالرابع

 .ٍضمري تأنيث
 َّ أنَّ إال،-)ها( َ، وذوات الياء غريرءوس اآلي- ِّ يف الكلِ اخلالفُ إجراء:ُ اخلامس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٣٩٦(النجوم الزاهرة : ، وانظر)٢/٤٤٢(فتح الوصيد) ١(

 ).١/٢٦١(، اإلحتاف)٢/٥٧(، النرش)٢٢٤ص(إبراز املعاين: انظر) ٢(

 ).٣٨٤ص(ًع بيان املقدم أداءاختالف وجوه طرق النرش م: انظر) ٣(



 

 

 ٥٩٦ 

 جيمع ُ، وهو مذهبٌ كثري)ها(و فيام فيه ُه، وٌ قليل)ها( ما فيه َ يف رءوس اآلي غريَالفتح
 : اطبيَّو الظاهر من بيت الشُ، وهَولُ األَالثةَّ الثَاملذاهب
.                    )١(قليلَّالفتح، والت: َّفظاهره أن له الوجهني "َّولكن رءوس اآلي قد قل فتحها"

 :ُ عنهِّقال ابن اجلزري
ِيف طيبته َه اقتصـر؛ لكنَّ)٢ ()ِليهع ِكالمهِندي بحمل ِىل  عَْواألوُوه(   ِ عـىل املـذهبنيِّ
 .)٣(ِابعَّل، والرَّاألو

َّعلق العالمة سلطانقد  و  ابـن ِ عىل اختيار اإلمام)هـ١٠٧٥ت(ُّ املزاحيَ بن أمحدَّ
 :َقالف ِّاجلزري، 

َذا احلمل؛ بل جزمَو هُ هْمل يعتمد(  ِ يف أول الفـصلَْ ؤوس اآلي، ومل ُ يف رِ باإلمالـةَّ
َ فيها؛ إال انفردا عن صَ الفتحِكحي ، -َّ كـام تقـدم-ِواةُّ جلميع الرِ؛ مع خمالفتهِجريدَّ التِاحبً

َم يف طيبته، كام جزَوجز  .)٤ ()ِم به يف النَّرشِّ
 :ِوممن أخذ هبذا املذهب

 ُّ، فـاليمني-ُّ شارح الـدرة–ُّد السمنودي َّيخ حممَّ، والشُّاليمنيمحن َّالرُالشيخ عبد 
؛ ُ أكثـرُقليـلَّ، والتُّ أقـلَ الفتحَّ؛ ألنِ بالفتحَّ ثمِيف رؤوس اآلي ِقليلَّبالت:  قالُومن تبعه

 .ُقليلَّ، ثم التُ الفتحِم فيهَّه يقدَّ يف آخرها؛ فإنٍ تأنيثُوى ما فيه هاءِس
ُواملحرر  ُّ كام نبه عليه العالمة املزاحي، وغريه–َّ َّ-: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٢٧-٢٢٥ص(إبراز املعاين: انظر) ١(

 ).١/٥٩٢(، رشح الطيبة للنويري )٢/٣٩(النرش) ٢(

 ).٣٧ص(املطلوب يف بيان الكلامت املختلف فيها عن أيب يعقوب : انظر) ٣(

 ).٣٤-٣٣ص(رسالة الشيخ سلطان املزاحي يف أجوبة املسائل العرشين) ٤(



 

 

 ٥٩٧ 

َ أن اخلالف َصلة هبَّ املتِاآلي ِؤوسُ رِ يفَّ ال جيري إالَّ  .)١(ِأنيثَّ التُا هاءِ
 . ]١٣٠: ، الشعراء٢٢: املائدة[)   ±(، ]٣٦:النساء[   )w(: ُ التقليل يف-٣

َ  اختلف عن ورش من ط ٍ  ) ±(َ، و)w(:يف حكم كلمتي ِريق األزرقُ
 .ِقليلَّ والت،ِبني الفتح
ُّبالتقليل فيهام قرأ اإلمام الداينو ِ َأيب الفتح، وبالفتح قرأ ، وَ ابن خاقانِ شيخيهعىل  َّ ِ

 .َنلبوَبن غَعىل شيخه أيب احلسن 
 

َ منهام وجه التقليل، ونص عىل ذلك يف غريَواختار ِ َ َّ يف  ُ قولـهَكِلـَمـن ذفٍموضـع، َّ
 : ِاالقتصاد

ُو الصواب ُوه( ِ هو قياس مذهبهِْذ؛ إعنديَّ  .) يف نظائر ذلكُ
 : لخيصَّيف التُقوله  و
ُالقيـاس، وُ، وهَْنيَ بـْنيَ بـُ، وأقرأنيه غريهِ بإخالص الفتحِنَفأقرأين ذلك أبو احلس(

 .)٢() ُوبه آخذ
 :ُيسريقولهَّ التَ وجاء يف

ًفإن ورش) ±(َ، و)U :)wَّوأما قوله ( َ بـني بـني -ً أيضا–ُا يقرؤمها َّ َْ ْ
ُ يف ذلك، وباألول قرأتُ بني أهل األداء عنهٍعىل اختالف َ ابن خاقـانعىل: ْ أي-َّ ، وأيب ِ

 .)٣()ُوبه آخذالفتح، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٥٤-١٥١ص(، الفتح الرمحاين)١٤٠-١٣٧ص(، أجوبة األسقاطي)٣٤ص(زاحيرسالة امل: انظر)١(

 ).٢/٤٧٨(نقال عن رشح الدرر للمنتوري)٢(

 ).١٧٨ص)(٣(



 

 

 ٥٩٨ 

ُوجزم به يف مفردة نافع؛ فلم يذكر  ٍ ِ  . )١(واهِ سِ
ِوجيل استناد الداين يف اختياره وجه التقليل عىل َّ َ ُِ ِّ ٌّ: 

ِصل املطرد عىل أِقياسه ِلها بني اللفظني؛ إْ وما قبِ األلفُو إمالةُ، وهَّ ها َ بعـدَا كـانَذَّ
 .)٢(َّال نص عىل إخراجه، وٌ جمرورةٌفةِّ متطرٌراء

ُتلقاهعىل ما  و  :ُوقد جاء يف املوضح قولهِّ عن جل شيوخه، َّ
َّمها ورش بني اللَوقرأ(    عن أيب ِ، وقال يل أبو احلسن عن قراءته عىل أصحابهِفظنيٌ

ٍيعقوب عن ورش ُ فيهام، وباألول آخذِالص الفتحْبإخ: َ  بـن ِ عـىل خلـفُ، وبه قـرأتَّ
ِين، وعىل فارس اخلاقاَإبراهيم ُا، وهو القياسِ، وعىل غريمهَ بن أمحدِّ ُ ()٣(. 

ِخلالف يف حرزه اُّ الشاطبيُ اإلماموأطلق َ)٤(. 
، )٥(فـيهام ِقليـلَّالت بوجـه ِ عىل األخذُ هبام، واجلمهورٌ مقروءِحيحانَ صِالوجهان و
ِو املقدم يف األداءُوه ُ، واملصدرَّ  .)٦( ِيف اإلقراء َّ

t (:ُ التقليل يف-٤  s    (   ]٤٣:األنفال[ . 

َ  اختلف عن ورش من ط ٍ  .ِ، والفتحِقليلَّ التَْنيَب   )    t s( :يف  ِريق األزرقُ
ِ اإلمام الداين يف جامعهُ يقولِذا اخللفَ هِويف بيان ُّ  : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٠ص:(انظره)١(

 ).٢/٤٢(، النرش )٤٩٥ص(، رشح التيسري)١/٢٧١(، اإلقناع)٢١٢-١/٢١١(التذكرة:  - مثال-انظر)٢(

 ).٦٠-٥٩ص) (٣(

 ).٣٢٤-٣٢٣بيت رقم:( انظره)٤(

 ).٤٦-٢/٤٢(النرش: انظر) ٥(

 ).١١٠ص(، النجوم الطوالع )١٤٣-١٤٢ص(، عمدة اخلالن)٧١،٧٤ص(الرسالة الغراء : انظر)٦(



 

 

 ٥٩٩ 

َريني عـن أيب يعقـوبـ من املـصِ األداءُلف أهلَواخت( : ِ يف األنفـالِ يف قولـهُنـه عِّ
)ts(]ُفروى بعضهم ]٤٣:آيـــة َ ىل َ، وعِها فيهَ وما بعدِاءَّ للرَ الفتحَه أخلصَّ أن:َ

و ُين أبـَ، وبـذلك أقـرأِاسَّن النحـَ أيب احلـسِ، وأصحابٍابن هالل ِ أصحابُةَّ عامَذلك
 .ُ عنهِ عن أصحابهٍّ بن  عيلُدَّ حممًى ذلك أداءَ روَ، وكذلكِ عن قراءتهِالفتح

ُ وروى آخرون عنه  ُين ابـنَ أقـرأَ، وبـذلكِفظـنيَّ اللَْنيَها بـَاء وما بعـدَّ الرَه قرأَّ أن:َ
ُوهو القيـاسام، ِ عن قراءهتَ غلبونُ، وابنَخاقان ، وعبـد َ داودُ أصـحابَ، وعـىل ذلـكُ
 .)١ ()ِمدَّالص

َّواختار الداين  منهام وجه الت ُّ ِ، ونص عليه يف غريِقليلَ ِ ِ موضع، كقولهَّ  :ِمهيدَّ يف التٍ
َّوهو الصواب(  ْ؛ ألين مل أجدُ ِأحد من أصحابه ٍ يف كتابً مستثنىَِكلَ ذِّ ٍ()٢( . 

ِالتيسريِعبارة ُوظاهر ِ، والتعريف)٣(َّ ِ، والتهذيب)٤(َّ ٍمفـردة نـافع، و)٥(َّ ُ  االقتـصار )٦(ِ
ِعىل وجه التقليل يف هذا احلرف ُِ َّ. 

ِالعالمة ُ فقولِوعليه؛ ُّ الرشييشَّ  :ِ يف رشحهَّ
ِفيظهر من قول( ُ اإلمام أيب عمرو، أن الفتح فيه آثرُ َّ  )٧ ()ُ؛ ألنه األكثرٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٦٩٩) (١.( 

 ).١/٤٦١(نقال عن رشح الدرر للمنتوري)٢(

 ).١٧٨ص:(انظره)٣(

 ).٦٩-٦٨ص:  (انظره)٤(

 ).٤٢ص: (انظره)٥(

 ).٥٠-٤٩ص: (انظره)٦(

 ).٢٥١ص(القصد النافع)٧(



 

 

 ٦٠٠ 

ُالصحيح، وٍقويمغري  .ُ خالفهَّ
 : عىلِ يف اختيارهُّ الداينَوقد استند
ِاحلكم فيه كنظائره مـن ِ، وإجراءِ عىل أصلهِقياسه  ٍ راءَ بعـدٍ ألـفِّيف كـلقليـل َّ التِ

 . َّال نص عىل إخراجه للتأنيث، وٍ أو اسم،ٍل يف فعْوقعت
ِوعىل ما تلقاه عن جل شيوخه ِّ  :ُ املوضح قولهجاء يف ،َّ

ٍ املرصيون عنه يف موضعَوقد اختلف( َّ واحد مما فيه الرُّ َّ  :ِ يف األنفالُقولهوُ وه،ُاءٍ
)   t s(   ]عامتهم الفتحُعنهوى َرَف]٤٣:آيـة َ  ِين أبـو الفـتحَ، وكذلك أقرأِ فيهَّ

ِ بن هالل، وعامة أصـحابهُ، وعليه أمحدِحابهْعىل أص ِعن قراءته ُ  ُ عنـهَى آخـرونَوَ، ورٍ
 .    )١()ُالقياسُ، وهوَ، وابن غلبونَ خاقانُين ابنَأقرأ َ، وبذلكَْنيَ بَْنيَ بَِكلَذ

ِ مـن املـصـريني، ومجيـعٍ أصـحاب ورشِ أكـابرُ مذهبُقليلَّ والت ِّ ن ِ أصـحابه مـْ
ِ أبو الطيب يف االستكاملْرُ، ومل يذك)٢(َنيِّ، والبغداديَامينيَّالش  .  )٣(ُواهِ عن ورش سَّ

ِ اإلمام الشاطبي اخلالفَوأطلق ُّ ِ يف احلرزُ ِ من زيادات القصيدِ الفتحُ، ووجه)٤(ْ ِِ)٥( ،
ِّاإلمام ابن اجلزري َّوصحح  ُ  .)٦(ِالوجهنيُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٧٢-١٧١ص) (١(

،  العنـوان )٣٥٦-١/٣٥٥(، الروضـة)٤٤ص(، تلخـيص العبـارات)١/٤٢٨(اإلرشـاد:  - مـثال-انظر)٢(
 ).٧٠ص(

 ).٤٦٨ص:(انظره)٣(

 ).٣١٣:بيت رقم: (انظره) ٤(

 ).٢/٨٣٣(كنز املعاين: انظر) ٥(

 ).٢/٣٢(النرش: انظر) ٦(



 

 

 ٦٠١ 

َّووجه الت  :ِقليلُ
ِ هو املقدم يف األداء ُ َّ  :ُّال العالمة التلمساينق، ُ

 يف ِعليه، واقترصُأرجحٍلورش  ]٤٣:األنفال[)uts (:يفَّوالتقليل ( 
 .)١()ِيسريَّالت

ُ، وجرى به األخذُوعىل ذلك العمل ِ ِ)٢(. 

|( :ُالفتح يف-٥  {  z(   ]٧١:األنعام[   . 

ِسيأيت بيانه مفصال يف االختيارات الواردة يف ق ِ ً َّ  .)٣(محزةراءة ُ
 : ٍاختياراتُ، وفيها ثامن ِّ البرصيٍ أيب عمروُقراءة: ًثالثا
ِ التقليل يف  ألفاظ-١ ُ  .) ] (َ، و)¡(َ، و)§ (:َّ

ُاختلف الرواة ُّ َ عن اليزيدي عن أَ  ُ اإلمامَ، وقد أشارِ يف حكم هذه األلفاظٍيب عمروِّ
 :ِ يف اجلامعِ بقولهَِكلَىل ذِإُّالداين 
، ًفعـال أوَ كـانً اسـامً راءِاءَ من اليـِ املنقلبةِ قبل األلفِفيه ماِ بإمالةٍروعم أبوَوقرأ (
ِفعـىل، وفعـىل، و:( ِنْىل وزَثة التـي عـَّ املؤنَ األسامءَوقرأ ،  ًم راءَّن الـالُا مل يكـَِذ إ؛)َفعـىلُ

 ، أو ملٌثَّ مؤنـٌصل هبـام  ضـمريَّ اتـٌ، وسـواءٍ أو واوٍ من يـاءٍ منقلبةٍىل ألفَ عُوالفواصل
ِواختلف ، ْصلَّيت ُ عن اليزيدي عنه يف-ُبعد-ُ  :)](، و)¡(، و)§(:ِّ

  َ عن أمحدُّ البرصيٍّ بن عيلُنَثني احلسَّ وكذا حد،َْنيَ بَْنيَ بِرقُّ له من مجيع الطُفقرأت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٨١ص(الرسالة الغراء يف ترتيب وجوه القراء) ١(

 ).٢٠٠ص(، الدليل األوفق)١٠٢ص(، النجوم الطوالع)٢٢٠ص(رسالة ابن يالوشة: انظر) ٢(

 )٦٤٣ ص(البحث: انظر) ٣(



 

 

 ٦٠٢ 

ِّاليزيدي عن ا عن ابن ً منصوصُ، وذكرهُ عنهِ عىل أصحابهَه قرأَّأن: ٍعن ابن جماهدٍبن نرص
 .ِأبيه

هور عـن ُوسى بن مجُ عن مٍ عن ابن شنبوذَ عن أمحد-ً أيضا–ن َثني احلسَّوكذا حد
َ عن اليزيدي، وك-ً مجيعا– ِّويسُّعيب السُ وأيب ش،ِّ املوصيلِأيب الفتح  ُ روى إبراهيمَِكذلِّ
 ِ فاضـطرب)](: يف كتابـهْ، ومل يذكرِ، بالفتح)¡(، و)§(:  يفِعن أبيه

 ُوالعمـل، َ األسامءَالثةَّ الثَه فتحَّ أنٍ عن أيب عمروُنه عِّ عن الدوريُّقوله، وروى احللواين
 .)١()ُ، وبه األخذِلَّعىل األو

 .)٢(ُهنحو ِ يف املوضحَ وذكر
ٌوهذه األلفاظ الخالف يف إمالتها عند محزة، والكسائي، وخلف؛ ألهنا مندرجـة  َُّ ٍِّ َِ َ

َّحتت أصل ما رسم بالياء، وإن ِ ِ ُ ِرو للخالف يف أصـل هـ يف تقليلها أليب عمِ اخلالفامِ ذه ٍ
َاأللفاظ، هل هي  ِ ْ ٌ، وألفها للتأنيث، أم أهنا أسامء أعجمية ال تت)فعىل(ٍمن باب ِ َّ ، ُفَّرصـَّ
ٌوليس هلا اشتقاق؟ َ 

َيقول اإلمام الداين يف بيان ذلك؟  ُّ 
ِوقد اختلف القراء والنحويون يف هذه األسامء الثالثة، ويف وزهنا من الفعل ( َّ ِ َ ُّ ا َّ فأم:َُّ
ٍه اســم ولـيس بفعــلَّ؛ ألنـ)َفعــىل(عـىل وزن)] (:اء فيقولــونَّالقـر ُّ، والنحويــون ٌ
ِو فعل مضارع سمي بهُ، وه)علْفَي(وزنه:يقولون ِّ ٌ ٌ. 

ُّ، واختلف النحويون )ِفعىل()¡(ُ، ووزن)ُفعىل()§(ُوزن: َّ وقال القراء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف) ٧٠٤-٢/٧٠٣) (١(

 ).١٠١ص:(انظره) ٢(



 

 

 ٦٠٣ 

َيف ذلك ِ ، ِ يف املعرفـةِرفانـَّام اسـامن أعجميـان ال ينـصَّ أهنـمـنهمُّريون ـفـزعم البـص: َ
 ُ، واأللـف)ِفعلـل()¡(، ووزن)فعـلُم ()§(َّكـرة، وأن  يف النَِّرفانـَوينص

 .)١()ِلإلحلاق
ِ لـه أثـر يف القـراءة، قـول اإلمـام الكلمةِهذه  ِ يف أصلَتالفْ االخَّأن ِومن دالئل ُ ِ ٌ ُ

 :ٍّكيم
ُواختلف عنه يف( َ ِ : ُ يقـولُغـريه، وِفظـنيَّه بـني اللَّ أنِيبَّ أيب الطُ فمذهب:)](ُ
 .)٢ ()"ُيفعل"ه َّ؛ ألنِبالفتح

ِوإىل القول بأن هذه الكلم َ َّ ُ ذهب اإلمام الداين، وقال عنه)فعىل(  عىل وزنِ ُّ: 
َّوهذا مذهب عامة أهل األداء( ُ() ٣(.   

ِواستحسن اإلمام املهدوي يف رشحه كال امل ُّ  . )٤( ِذهبنيَ
ِواجلمهور عن أيب عمرو البرصي عىل األخـذ ِّ ٍ َّ التقليـل يف الكلـم الـثالث، ِبوجـه ُ ِ َ ِ َّ

ِمثلثة الفاء؛ ما مل يكـن رأس آيـة، ولـيس مـن ذوات ) فعىل( َّوغريهن مما كان عىل وزن ٍ َِ َّ
ِالـراء،  ، ِلخيــصنيَّ، والتِشـادْ، واإلرِذكرةَّ، والتــِبـصـرةَّوالت َّالـذي يف الــشاطبية،و ُوهــَّ

 ُ أكثـرِ، وعليـهِ إىل الفتح منهمَ اآلخرونَوذهب، ِجريدَّ والت،َ ابن مهرانِوالكايف، وغاية
 .)٥( َنيِّالعراقي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف) ١٠٢ص(املوضح)١(

 ).١٣٥ص) (٢(

 ).٢/٢٤٥(رشح اخلاقانية)٣(

 ).١١٠-١/١٠٩(رشح اهلداية : انظر)  ٤(

 ).٣١٠-٣٠٨ص(، الروض النضري)١٤٦ص(النرش، حترير )٢/٤٠(النرش: انظر) ٥(



 

 

 ٦٠٤ 

  .  ]١٩:يوسف[  )k( :ِ يف كلمةُ  الفتح-٢

ِ  اختلف القراء يف هذه الكلمة ُ َّ َ : 
 ٍبـألف َالبـاقونقرأ  و.)ُفعىل(عىل وزن  ِ األخريةِ بعد األلفٍ بغري ياءَونُّالكوفيقرأف
 .)١ (اً وساكنة وقف،ًها وصالَ بعدٍ مفتوحةٍء، وياِاءَّبعد الر

ٌ، والكـسائي، وخلـفُاء محزةَّ الرَوأمال  عـىل ِ األزرقِريـقَ مـن طٌورشَّقللهـا ، وُّ
ِ املطردةمِصوهلُأ  .)٢(ِابَ يف البَّ

ِّواختلف عن أيب عمرو البرصي  ُ: 
ِ عامة أهلُعنهَفروى  َ األداء الفتحَّ َ التقليل، وروى ُ، وروى بعضهمِ ِض األئمـة بعـَّ َّ ُ
ًإمالة حمضة ً . 
 .ِ عن أصلهِ خارجانُقليلَّ والتُ، والفتحِ يف قراءتهُ القياسَيِ هُ املحضةُواإلمالة

ِوبوجه الفتح  :ِيسريَّقوله يف التك َِلَمن ذ، فِ يف مجيع كتبهُّ اإلمام الداينُ له قطعِ
 ُ محـزةِاءَّ الـرَ فتحـةَ، وأمـال)ُفعـىل(عىل وزن ]١٩:يوسـف[)k(:ونُّالكوفي(

، ِفظنيَّاء بني اللّ الرُ وحدهٌ ورشَ، وقرأِاءَ اليِ وفتح،ِاءَّ بعد الرٍ بألفَ، والباقونُّوالكسائي
ِ عامة أهلَ أخذَ فتحها، وبذلكِ بإخالصَوالباقون و ُ، وهـٍهب أيب عمـروْ يف مـذِ األداءَّ

ُ النص عنه من طريق اَ، وبذلك وردُ، وبه قرأتٍ ابن جماهدُقول ِّلسويس عـن اليزيـدي، ُّ ِّ ُّ
 .)٣ ()ِوغريه

ُّ السخاوي عنهُ اإلمامُ فيام نقله- عليه، حيث قالَوحكى اإلمجاع َّ-:  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٦١ص(، البدور الزاهرة)٢/٢٢٠(، النرش)٣٢١-٣٢٠ص(، التيسري)٢٥٨ص(السبعة: انظر) ١(

 ).٦١ص(، قرة العني)٤٨٧-٤٨٦ص(االستكامل: انظر) ٢(

 ).٨٢ص(، ومفردة البرصي)٣/١٢٢٥(اجلامع: ، وانظر)٣٢١-٣٢٠ص) (٣(



 

 

 ٦٠٥ 

ِأهل األداء( ِ جممعون عىل إخالصُ ْ يب َعن أ ]١٩:يوسف[)k (:اء يفَّ للرِ الفتحَ
 .)١()ٍعمرو

ِ الداين يف اختيارهُومعتمد ِّ : 
ِاتباع األثر ِ بام قرأ به عىل شيوخ اإلقراء، وما عليـه ُاألخذ، وِّ والنصِّ ِ ْ ِ  ِ أهـلُمجهـورَ

 : بقولهِ يف اجلامع-ً أيضا-َوإىل هذين أشار، ِاألداء
، ٍ يف قراءة أيب عمـروِاألداء ِ أهلُةَّ عامُ يأخذَ وبذلكها،َ الباقون فتحَوأخلص(... 

ُ، وكل من لقيناهٍ ابن جماهدُقولو ُوه  بـن ُا أمحـد وقد رواه عنه نص بحرفه، ِنا عليهْ وقرأ،ُّ
 .)٢ ()ُّحويوسى النَُّ بن مُ، وهارونُّؤلؤيُّوسى اللُم

 

 يف ِ، بقولـهِاءَّا مـن ذوات الـرَّ مع أهنـ؛ِهذه الكلمةيف ٍ أليب عمروِ الفتحَ وجهَوأبان
 :ِاملوضح
َوعلة ووجه ما ذهب(   -  ]١٩:يوسف[)k( : الفتح يف قولهِ من إخالصِ إليهَّ
ُأهنا ملا رسمت ألفه: -َّصةخا  املفتوحة بعدها؛ ِافةَ من أجل ياء اإلضً يف املصاحف ألفا؛ُ
َ استثقاال الجتامعهام؛ عامِورةُّ بني ياءين يف الصَ جيمعَّلئال ْمنها؛ لكي هولها بالفتح الذي ً
، ِسـمَّ يف الرِأنيـثَّ التِرهـا مـن ألفـاتِ هبا عن نظائَِفولُنى الذي خْ املعَ هلا بذلكَيسلم
ُ هذا مع ما صح عندهَّخيتل؛ فلذلك أخلص فتحها؛ وال َّويصح  يف إخـالص ِ من األثـرَّ
ِ يف ذلك عند أئمتهِالفتح ِ بهَ، وأخذُ؛ فلذلك اختارهَّ ِ() ٣(. 

ِما ذكره مو-    ُ أن ألف التأنيث ملا رْنُ ، ومل ترسم ِاحفَا يف مجيع املصً فيه ألفْمتِسَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤/١٠١١(فتح الوصيد) ١(

)٣/١٢٢٥) (٢.( 

 .يترصف يسري) ١٠٠ص) (٣(



 

 

 ٦٠٦ 

ُ يف كلمة واحدة، ففتحها ليدل الفـتحِورةُّ ياءين يف الصما بنيَ جيمع َّ؛ لئالِبالياء َّ  عليهـا، ٍ
 .)١ (  ]١٠٠:يوسف[)   f(َميلُ أن ال يَ يلزمِذا القياسَ عىل ههَّفليس بوجيه؛ ألن

 

ُ أكثر وأشهر:ُووجه الفتِح ُ)٢(. 
ِاإلمام الشاطبي يف حرزهَوذكر ُّ  : َّ، ثم قالالثةَّ الثَ األوجهُ

ِهو أفضل من غريه: ْأي) َّ عنه تفضالُوالفتح(  َ وأقوى؛ ألن كتـبُ ِ األئمـةَّ ٌ مطبقـة َّ
ِ فوجها اإلمالة والتقليل من زوائد القصيد:ِوعليه، ُ عنهِعىل فتحه ِ ِِ َّ) ٣(. 
 :ِ، وقال يف نرشه)٤(ِّ يف طيبتهِّ اجلزريُابنُإلمام ا َوذكره

ً، غري أن الفتح أصح روايةُو هبا قرأت( َُّّ  .)٥ ()ِ عىل أصلهُة أقيس، واإلمالُ
ِوعىل األخذ باألوجه الثالثة؛ مع تصدير وجه الفتح جرى عمل أهل األداء  ِ ُ ِ ِِ ِ ِ ِِ)٦(. 

 

-(  :ِة يف كلمُ  الفتح-٣  .ًوقفا  ]٤٤:املؤمنون[   ), 

ِ اختلف يف قراءة   ِِ َ ُ)- ِ بـالتنوينَ، وأبو جعفرٍعمرو، وأبوٍ كثريُفابن:  ),  ، ً وصـالَّ
 .)٧(اً ووقفً وصالِ بحذفهَا، والباقونًا وقفً ألفِبدالهوبإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٣٣ص(إبراز املعاين: انظر) ١(

 ).٣٢-٢/٣١(النرش: انظر) ٢(

، النجـوم الزاهـرة )١٤٢ص(، رساج القـارئ)٣/٤٠(،  الآللـئ الفريـدة)٤/١٠١١(فتح الوصـيد: انظر) ٣(
)٢/٨٤٦.( 

 ). ٢٩٦بيت رقم:(انظره) ٤(

 ).٣٢-٢/٣١:  (انظره) ٥(

 ).١٤٨ص(غيث النفع: انظر)٦(

 ).٢/٥٨٤(، غاية االختصار)٢/٢٤٦(، النرش)٣٧٧ص(، التيسري)٣٢٥ص (السبعة: انظر) ٧(



 

 

 ٦٠٧ 

َّفأما من نون ِ من القراءَّ ْ فإن ألفه حتتمل وج:َّ ُُ ُ يف الوقف ، أبـاهنام اإلمـامِهنيَّ  ُّ الـداينِ
 :ِ يف اجلامعِبقوله

 مـن ِىل قـراءةَعـ ]٤٤:آيـة[)   ( * + , - (: َورة املؤمنونُ يف سُا قولهَّوأم   (
ُفإن ألفهن، َّنو  :ُ يف الوقف حيتمل وجهنيَّ

 مـن ِلهـا بوجـوه اإلعـرابْ قبُاءَّ فيجري الـر؛ِنوينَّ من التً أن تكون بدال:مهاُأحد 
َّ واجلر والرِصبالنَّ  .ِفعِّ

، )َجعفـر(بنـاء ِي فيهـا بِ التي هُة أحلقت الكلمةَّ باألصليًهةَّ مشبَ أن تكون:اينَّوالث
فع، َّ والرِّ واجلرِصب النَِّ يف حالَالوقف ُ، فتلزمِّباعيُّ بالرَّالثيُّأحلقت الث: ْ، أي)لَمْرَود(

ِفعىل األول  ُ إمالـةِ فيـهُ كـام ال جتـوز-ٍ عىل مذهب أيب عمروِها يف الوقفُ إمالتُ ال جيوز:َّ
    ]١٩٢:األعـراف[   )z(َ، و]٢٥٠:البقـرة[   )j(: ِ، نحو قولـهِ التي يف املصدرِاأللف

  )ِاءَ عن اليِ املنقلبةِةَّا كاألصليَّ؛ ألهنِهبهْىل مذَ عِها فيهُ إمالتُ جتوز:َّوعىل الثاينوشبههام، 
َثم اختار   :َ، فقالِ وجه الفتح-ِهبنيْ املذِ بعد إيراد–َّ

، ٍ ابـن جماهـدُهبوهو مذ، ُ، وبه آخذُ، وبه قرأتِلَّ عىل األوِ األداءُ وأهلُاءَّوالقر( 
 :ُ قولهِ يف املوضحَ، وجاء)١ ()َرينِّ، وسائر املتصدٍاشمَهر بن أيب هَوأيب طا

َّ األول القرِوعىل الوجه( ِ، وعامة أهلُاءَّ َ، وبه قرأت عـىل مجِاءَ األدَّ ُ مـن قـرأت ِيـعُ
ٍ بحرف أيب عمروِعليه  .) ٢()ُ العملِوعليه، ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٧٦٢)(١.( 

 .بترصف يسري) ٢٤١ص) (٢(



 

 

 ٦٠٨ 

  : عىلِارهاختيُ استناده يف -َ فيام سبق–ٌّوجيل  
ُمتابعة النص و الرواية، و ما قرأ به عىل شيوخه، وما عليه عمل أكابر األداء  ِ ِ ُِ ِ ِّ ِّ. 

َكام أن الرسم َّ ِإليه أشار يف املقنع بقولهو ِّويقويه،ُ يعضده َّ ِ َ: 
، َ بن يوسفُثنا عمرَّحد: د، قالَّ بن حممُثنا جعفرَّ، قال حدَ بن أمحدُثنا فارسَّوحد(
: ُّثنا اليزيـدي، قـالَّحـد: ، قـالَثنا أبو محدونَّحد: ك، قالْريَ بن شُ احلسنيثناَّحد: قال

ْكتبت َ ِ بهم ِسْوأح،  وغريهاِ أهل العراقِا يف مصاحفَها أنُ، وكذلك رأيتِباأللف   ), -(ُ
ِا من نون، أو عىل لفظ التفخيموهُرسم َّ  : -ً أيضا-، وفيه)١ ()َّ

 َّ فيهـا؛ إالَكِلـَ ذْ فلـم أجـدراق وغريهـا؛ِ أهل العِاحفَ يف مصَِكلَ ذُوقد تأملت(
، ]٣٣:الكهـف[   )É Â Á( فيهاُّ الذي يف والنازعات سواء، ووجدتِ كاحلرفِبالياء
 .  )٢( )]٤٤:املؤمنون[)   + , - (َو

ِّمفردة البرصي، و)٣( يف التيسريُ له قطعِ الفتحِو بوجه ِ)٤(. 
بـن اَّ، وأبـو الطيـب )٥(ٍ جماهدُ ابن-ً مثال-، فلم يذكرِةَّ األئمُ مجهورِ بهِذوعىل األخ

ِ، وابن القاصح)٧(َ، وابنه أبو احلسن)٦(َغلبون ُسواه، وغري )٨(َ  .همُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٦٣-٣٦٢ص) (١(

 ).٤٤٦-٤٤٥ص(املصدر السابق) ٢(

 ).٣٧٧ص: (انظره) ٣(

 ).١١٣ص: (انظره) ٤(

 ).٣٢٥ص(السبعة: انظر) ٥(

 ).٥٢٨ص(االستكامل: انظر) ٦(

 ).٢/٤٥٢(ذكرةالت: انظر) ٧(

 ).٨٠ص(قرة العني: انظر) ٨(



 

 

 ٦٠٩ 

َنص عىل اختياره  اإلمام مكي، فقالو ٌّ ِ َّ: 
ِواملعمول فيه(  ِ أليب عمرو يف كل الوجوهِ عىل اإلمالةُالوقف: ُ ِّ ، )١ ()ُوايـةِّو الرُ، وهٍ

 :ويف رشح اهلداية
ُوهو االختيار( ُ() ٢(. 

 

ِ أليب عمرو يف حال الوقف؛ِهنيْ بالوجِ عىل األخذُى العملَوجر ِ وجه ِديرْ مع تـصٍ
 .)٣(ً أداءِ، وتقديمهِالفتح

 

ُّ العالمة الصفاقيسقال ُ َّ: 

ُّواحلاصل أن(  ُالفـتح و،ُ واإلمالـة،ُ الفـتح:ِ وجهـنيَإذا وقف    ), -(ِّ للبرصي يفُ
 .)٤()وىْأق

ِوأما من مل ينون من القراء َّ ُفوجه أن األلف التي بعد الراء ألف تأنيث، فال يدخله  :َِّّ ْ ٍُ ِ َّ َ َّ
ِ اهلذيل يف الكاملُ اإلمامُ،  واختاره)٥(ُه ال ينرصفَّ؛ ألنُنوينَّالت ُّ)٦(. 

 . )٧( ِاءَّيف الر وهلمُ عىل أصُهمو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/١٢٨(الكشف) ١(

)١/١١٨)(٢.( 

 ).٢١٩ص(، البدور الزاهرة)١٤٢ص(، حل املشكالت)٣٢٦ص (عمدة اخلالن).٢/٦٠(النرش: انظر)٣(

 ).٤١٧ص(غيث النفع: انظر) ٤(

 ).٤٨٧ص(، حجة ابن زنجلة )٢٩١ص(، مفاتيح األغاين )٢/١٩٠(معاين القراءات : انظر)٥(

 ).٦٠٦ص(الكامل: انظر)٦(

 ). ٢٨٥-٢/٢٨٤(، اإلحتاف )٨٠ص(، قرة العني)٥٢٨ص(االستكامل: انظر)٧(



 

 

 ٦١٠ 

  . ِّ للدوري)=(:ِ يف كلمةُ اإلمالة-٤

 : َْنيَ ب ِخفوضةامل)=(:ِ كلمةِ يف حكمُ النَّقلةَاختلف
 .ِالة املحضةَ، واإلمِالفتح
ِ اإلمام الداين إىل هذا اخللفَ أشار  وقد  : يف اجلامعِ بقولهُّ

،  َ،  وأيب محـدونِمحنَّد الـرْ أيب عبـِ يف روايـةٍعمرو أبـو-َ وقعُحيث- َِكلَ ذَأمال  (
 عـن ِّوينْمَّ الـشِ يف روايـةٌ، وعاصمُ عنهِّ عن اليزيديِّاين األصبهِريقَمن ط َ سعدانِوابن
 ِّ يف رواية احللواينُّ، والكسائيُ عنهِاطَّقار عن اخلي النَِّى عن أيب بكر من غري روايةَاألعش

 .)١ ()ُ عنهَتيبةُ، و قٍصريَ، ويف رواية نَمرُععن أيب 
 :ِ، قال يف املوضحِّبرصيلل  عنِ كال الوجهنيَّصححو
َ الفتح قرأت ذِالصْإخوب(  ، وعـىل ِنَيب احلـسَىل أَ، وعـِيرَّ الرضِىل أيب الفتحَ عَِكلُ

ُ آخـذ، وأختـارِوبالوجهنيغريمها،  َّم مـن الـضبط ِليهـا، ومكـاهنِ ناقِ؛ لعدالـةَ اإلمالـةُ
َ؛ مع قراءيت هبِواإلتقان َّه من أئمتي، وجلُا عىل من ذكرتِ  .)٢ ()ِيوخيُة شَّ

ِونص يف اجلامع عىل ا ِّختيار اإلمالة يف رواية الدوري دون السويس، فقالَّ ُّ ِّ ُّ ِ ِ ِ: 
؛ َكِلـَ يف ذَ املحـضةُاإلمالـة:ِريق أهل العراقَط من ٍتياري يف قراءة أيب عمروْواخ(
ِّعن اليزيدي، وحسن اطالعهم، واها َوَ من رِلشهرة ِ ِوفورِّ  عىل ُ قرأتَوبذلك،  معرفتهمُ
  .)٣()ُوبه آخذ، ٍاشمَبن أيب هاهر َ عىل أيب طِ عن قراءتهِّالفاريس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٧٣٦) (١.( 

 ).٨٣ص) (٢(

)٢/٧٣٧) (٣.( 



 

 

 ٦١١ 

 : عىل اختياره يفِّاد الدايناستنٌّجيل و
ًتقديم الوجه األقوى رواية، و ْ ِ مع وثاقة النَّقلة؛ِاشتهارهِّاملتمثل يف ِ ِ . 

 

ِلألئمة و ِّمن رواية الدوري ، و السويس ِّهني للبرصي ْ الوجِراءْيف إجَّ  :ِمذهبانِّ
َ، ولكن وجهِ وجهانِْنيَاويَّمن الرِّلكل : ْ أي،ُاإلطالق: لَّاألو  ِّ عن الـسويس ِ الفتحَّ
ُ عن الدوري أشهرُ، واإلمالةِ من اإلمالةُأشهر  .)١(ِ من الفتحِّ

ُالرتتيب :اينَّالث ُاإلمالة للدوري، والفـتح للـسويس، وه: ْ أي،َّ ِّ ُ ِّ ِّاختيـار الـداين يف وُ ُ
ِ، واملوافق ملا يف التيسري، و-َّ كام تقدم-ِجامعه َّ ِنص عبارتهِ ُّ: 
 ِون فتحة النـُِّ بإمالة:ٍ يف قراءة أيب عمروٍاهرَ عىل أيب طِ عن قراءتهُّين الفاريسَواقرأ(

، َ، وأيب محدونِمحنَّ أيب عبد الرُ روايةَيِهَ، و-َ وقعُ حيث- ِّيف موضع اجلر )=(من 
عن ٍبـريُن ج بـَ أمحـدُ روايـةَيِهـَ، وِ بـالفتحُين غـريهَ، وأقـرأِّ عن اليزيـديَ سعدانِوابن

َاليزيدي، وبه كان  .)٢ ()َ الباقونَ، وبذلك قرأٍ ابن جماهدُ يأخذِّ
َّقد أوضح اإلمام ابن اجلزري يف التحبريو ُّ َية كيفَُ  :َ، فقالِتيب الرتَِّ مذهبِجختري َّ
ِين الفاريس عن قراءتهَوأقرأ(  بإمالة فتحة النـون :ٍ أيب عمروِيف قراءةٍاهرَىل أيب طَ عُّ
 . -َ وقعُحيث- ِّوضع اجلريف م)=( :من

 ِّوريُّ الـدِ بروايةَه قرأَّ أنِم يف األسانيدَّه تقدَّ؛ ألنُ عنهِّ يعني من رواية الدوري :ُقلت
 .)٣()ُ فاعلمه؛ِقائقَّا من الدَذَ، وهٍاهرَ أيب طْنَ عِّ الفاريسَ عنٍ أيب عمروْعن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٣ص(قرة العني: انظر) ١(

 )١٨٦ص) (٢(

 ).٢/٤٧(النرش: ، وانظر)٢٤٩ص)  (٣(



 

 

 ٦١٢ 

َ ويؤيد هذا التخريج َّ ُ ِّ: 
ِ ذكر الداين للخالف يف مفردة ِ ِّ َّ البرصي مرتباُ ِّ: 

ِّويس عن اليزيديُّ، والفتح للسِّ للدوريُ اإلمالة  .)١ (ُ عنهِّ
َقال العالمة اجلعربي يف ذلك ِ َ ُِّ َ: 

َ أن الفتحْنِمَّ يف التيسريَوما ذكر(   أيب ُ روايةَاهد، واإلمالةُ جمِ، وابنٍبريُ ابن جُ روايةَّ
ِ؛ فبيان موافقةِّيٍ، وابن سعد عن اليزيدَ، وأيب محدونِمحنَّعبد الر  .)٢()ٍ النفرادُ
ُّ أخذ اإلمام الشاطبي،ِوبه ُ ُ يقول اإلمام  َ ُّالسخاويُ َ يف بيان ذلك َّ ِ َ: 

ِنا يقرأ باإلمالةُوكان شيخ( ِ له من طريق الدوري، وبالفتحُ ِّ مـن طريـق الـسويس، ِّ ُّ
 .)٣ ()ِة كذلكَّ يف كتب األئمٌوهو مسطور
 .)٤(-َة أبو شامُ اإلمامُل عنه تلميذه كام نق-ُّ السخاويِ عليهُوتابعه

ِّوعليه اقترص اإلمام ابن اجلزري  ُ ِ، وطيبتهِ، وتقريبهِيف نرشهَ  .)٥(ُ جرى العملِ، وبهِّ
ِّوروى مجع كبري أهل األداء عن أيب عمرو من رواية الدوري  ٍ ِ و الـذي ُ، وه)َالفتح(ٌ

ُغاربة، ومل يرووه، واملَونُّ، واملرصيَونُّ، والشاميَونُّ عليه العراقيَأمجع ٍ بالنص عن أحد يف ِ ِّ
َمحن بن اليزيدي، وسبطه أيب جعفر أمحد بـن َّ أيب عبد الرِريقَ من طَّ أيب عمرو؛ إالِرواية ِ ِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٥٦، ٦٤ص: (انظره) ١(

 ).٢/٨٦٥(كنز املعاين) ٢(

 ).٢/٤٦٥(فتح الوصيد) ٣(

 ).٢٣٧ص(إبراز املعاين: انظر) ٤(

ــع)١/٢٨٢(اإلحتــاف: انظــر) ٥( ــث النف ــة )١٥٩-١٥٨ص(، الفــتح الرمحــاين)٣٤ص(،  غي ــوغ األمني ،  بل
 ). ٢٥٢ص(



 

 

 ٦١٣ 

 .)١(حممد
ِّوصحح الوجهني اإلمام ابن اجلزري،    َُّ  :رشقال يف النَِّ
ْ من رواية الدوري، قرأ-ناَندِ ع–َ صحيحان ِهانْوالوج( ِنا هبِّ  .)٢ ()ُو هبام نأخذ، امِ

 : ِرشَّمن طريق الن ِّووجه الفتِح عن الدوري
ًهو املقدم أداء ِّب، واملوافق لرواية السويسا يف الكتً وطرقً روايةُ؛  ألنه األكثرَّ ُّ ِ ُ ِ)٣(. 

 .ِّللدوري ]٣٦:النساء[  )w(  :ِ يف كلمةُ  الفتح-٥

ُ االختيار ذكره  هذا   :، فقالِاملوضحيف  ِّ اإلمام الداينُ
 : اُ، ومهِ موضعنيَِكلَ من ذٍمروَتثنى أبو عْواس(

)u t( ،َو) x w (   ]حـدثني ْوقـد، هامَ فتح َلصْفأخ ]٣٦:النساء َّ
َ بن عيل عن أمحـدِيدَ عن زِنَد الباقي بن احلسْ عن عبَ بن أمحدُفارس ٍرح عـن أيب َ بـن فـٍّ
ُ اليزيدي عنهَمرُع ْاهلام، ونص عليَه أمَّأن: ِّ ُ عن اليزيدي ابنهِهام بالفتحَّ ، وأبـو ِمحنَّ الرُ عبدِّ

ُوهو الصحيح ، -ًمجيعا  - َمحدون َّ َ، وبه األخذ عن سُ ِائر أهل األداءُ ِ()٤(. 
 :ِ اجلامع  يفَوجاء

ٍوهبذا قرأت أليب عمرو( َ واإلمالة يف ذ،ِرقُّيع الطَ من مجُ ِ خارجة مـن قـولَِكلُ  أيب ٌ
ِ؛ ألن كرسة الراءِارفَ املتعِ ومذهبه،ٍعمرو َّ ِيميل من هذا الرضبُ، وهوالٍ بناءُكرسة ِ فيهَّ َّ  ؛ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٩ص(، حتريرات املنصوري)٢١٤ص(، إيضاح الرموز)١٤٣ص(تقريب النرش: انظر) ١(

)٢/٤٨) (٢.( 

 ).٣٩٥-٣٩٤ص(رق النرش مع بيان املقدم أداء، اختالف وجوه ط)٣٨ص(عمدة اخلالن: انظر) ٣(

 ). ٦٥ص)(٤(



 

 

 ٦١٤ 

ٍ كرسة إعرابِ فيهُ ما كانت الكرسةَّإال  .)١ ()-غري ال-َ
ُ، ومفردة البرصي؛ فلم يذكر سواه)٢(َّيف التيسريَبه جزم و ِّْ ِ )٣(. 

 

 : عىلِ يف اختيارهِّ  الداينُدااستنٌظاهر و
ُ ما قرأ به عىل أئمة اإلقراء، وما عليه أهل ِ ِِ َّ ِ  .ِ األداءَ

ِوتابعه عليه ِ، وهي رواية املغاربة، ِّالبرصيُعليه اجلمهور عن ، و)٤(ُّ الشاطبيُ اإلمامُ ُ َ
 . )٥(ِّ املرصينيُةَّوعام
 

 

َّوليس ثمة نص رصيح عن أيب عمروالبرصي يقطع به يف هذه املسألة، وإنام ال ِ ِ ِ ِ ُ ِّ ٌ ٌُّ َّ فـتِح  ْ
َّواإلمالة اختيار من بعض األئمة ٌِ ُ. 

ِويف ذلك يقول اإلمام ابن الباذش ُ ُ َ ِ َ: 
: ُعنـه ِ، وقيـلُففتحـه ]٣٦:النـساء[يف املوضـعني   )w(: ٍمروَتثنى أبو عْواس(
ابـن ُو اختيـار ُهَ و ،]٤٠:التوبة[   )¤( يف ِ بالفتح-اًأيض-: ُ عنهَ فيهام، وقيلِالةَباإلم
َ، وأحسب أن الفتحُ لهٍجماهد  .)٦() ُ عنهُ تؤثرَ، وال روايةِةَّ من األئمٌها اختيارِ يف ثالثتَُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٧٢٤-٢/٧٢٣) (١ .( 

 ). ١٨١ص: (انظره)٢(

 ).٨٢ص:(انظره)٣(

 ).٢/٤٥٨(، فتح الوصيد)٣٢٤:بيت رقم(متن الشاطبية: انظر)٤(

، )١٣٥ص(، التبـصـرة)١٧٠-١٦٩ص(، اهلادي)١/٢١٤(، التذكرة)٣٧١ص(االستكامل: - مثال-انظر)٥(
ــاح  ــوان)١/٣٤١(املفت ــد)٦٠ص(، العن ــوز)١٤٧ص(، املفي ــضاح الرم ــرش )٢١٠ص(، إي ــر الن ، حتري

 ).١٤٥-١٤٤ص(

 ).٢٧٢/ ١(اإلقناع)٦(



 

 

 ٦١٥ 

ُيؤيد هذا الرأي قول اإلمام و َ ِّْ َ   :ِ يف املبسوطَهرانِابن مُ

ٍواختلف عـن أيب عمـرو(  ُ عنـهَيِوُرَفـ  ]٣٦:النـساء[يف املوضـعني   )w(:يف ُ
َ أشـهر، وأكثـر فيـه عنـه، وقيـلُالفـتحوُ، واإلمالة، ُالفتح ُ ِ ُ ُبـل اإلمالـة أشـهر، وهـو : ُ ُ ُ

ُالصواب َّ()١(. 

ِ ابن اجلزري يف نرشهُ اإلمامَ  وأسند  .)٢( )w(ِّ للدوري يفِ اإلمالةَهْ وجِّ

ِوخالصة القول ُ: 

ِّأن للدوري عن البرصي ِّ ،  ِ وأصـلهِريـق احلـرزَ مـن طَالفتح)w(:ِ يف كلمةَّ
ِالوجهني ِ أن وجه الفتحَّ إال؛ِرشق النَّريَ من طْ ِو املقدم، وبه التصديرُ، وهُ وأكثرُ أشهرَّ َّ َّ)٣(. 

َ كلـمِّ للدوري يفُقليلَّ  الت-٦ ِ   يفُالفـتحَ، و  )Ð(َ، و )e( َ، و)"(:َ
)²( . 

هـذه  يف ٍ أيب عمروْ عنَاخلالف)٥( ِ، واملوضح)٤ (ِيف كتايب اجلامع ُّ ذكر اإلمام الداين
ُ الواردة عنهِواياتِّالر َم، وساقِلَالك ِ املتفرعةَرقُّالطَّفصل ، وِ ِّ . 

ِاختياره يف املسألة عىل ِّالبرصي ِفردةيف مَّونص  ِ يف معـرض ذكـر أحكـام -قال ف،ِ ِ
ِّرواية الدوري ِ-: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٥ص(املبسوط)١(

 ).٢/٤٢:(انظره) ٢(

 ).٣٩٥-٣٩٤ص(، اختالف أوجه النرش)١٤٨ص(،رشح ابن الناظم)١٤٠ص(تقريب النرش:  انظر) ٣(

 ).١٠٢٦-٣/١٠٢٥(، )٧٠٦-٢/٧٠٥: (انظره) ٤(

 ).١٣٩ص: (رهانظ) ٥(



 

 

 ٦١٦ 

ُفقــرأت  )e(َ، و]٥٦: الزمـر[)Ð(َ، و]٣١: املائــدة[)" (:َّفأمـا قولـه(
 .َْنيَ بَْنيَب:  عن قراءهتامِنَم، وأيب احلسِاسَعىل أيب الق -َّكله – َِكلَذ

ُوباألول آخذ، ِالص الفتحْبإخ: ِعن قراءته أيب الفتِحُوقرأته عىل   ِ ابـنُاختياروُ، وهَّ
َعىل أن أب ؛]٨٤: آية[ )²(: يف يوسفِ الفتح يف قولهِ عىل إخالصواُوأمجع، ٍجماهد  اَّ
ُوباألول قرأته مـن ، ِفظنيَّ اللَْنيَب: ِّ عن اليزيديَِكلَا ذَ قد روي:َا محدونَ، وأبِمحنَّعبد الر َّ

 .)١ ()ُوبه آخذور، ُ املذكِريقَّالط
َ ثم اقترص   َ بعد ذلك–َّ ِ ِ عىل ذكر وجه-َ  .)٢ (ِّويسُّ للسَّ فيهنِ الفتحِ

َّجزم يف التيسري،وبه   :َقالف َ
َوقرأت من ط(  :ٍروْيب عمَ عن أ-ِّ للدوري :ْ أي–ِل العراق ْ أهِريقُ
ْا كانـــت اســـَِذإ     )e(َو، )Ð(َ، و )"(   َ، وِفظـــنيَّا بـــني اللًتفهامَ

َ، وقرأت ذِبالفتح )²( ِريق أهل الرقة َ من طِ بالفتحَِكلُ  .)٣()-ِّويسُّللس: أي–َّ
ِّومال الداين الختيار وجه التقليل للدوري ِ  :يف  ُّ

ِه عـىل أكثر بِلقراءته؛ )e(َو، )Ð(َ، و)"( ُوعـضده ، )٤(ِهيوخُشـِ
ِ كبار أئمة أهل األداء له، وعىل رأسهم اباختيار ُِ ِ َّ  ْفقـد  شيخ الصنعة،ُّ البغداديٍبن جماهدِ

َالطيب بن غقال تلميذه أبو  :لبونِّ
ٍابن جماهد: أي-ُ يأخذَوكان(  يف ُ قرأتَ، وكذلكِفظنيَّ بني اللٍ يف قراءة أيب عمرو-ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف يسري) ٧٠-٦٩ص) (١(

 ).١٥٥ص(املصدر السابق: انظر) ٢(

 ).١٧٩ص) (٣(

 ).١٣٩ص(املوضح: انظر) ٤(



 

 

 ٦١٧ 

 .ِل العراق أهِرواية
ِّوقرأت يف رواية الرقيني: ُبِّقال أبو الطي ُّ وهي رواية أيب شـعيب الـسويس عـن -ُ ٍ

ِاليزيدي عن أيب عمرو بالفتح ِّوكذلك آخذ يف هذه الروايـة بـالفتِح، -ِّ َوكـذلك جـاء ، ُ
ٍمنصوصا يف كتاب أيب شعيب بالفتِح ِ ً() ١(. 

 ِّوريُّد  للـَْنيَ بَْنيَ  بِذه الكلمَ هِ عىل تلطيفِ املغاربةُمهور واألكثر، فجُاألشهروهو
         .)٢(ِّالبرصيعن 

 مل ِفظـنيَّ اللَْنيَ بُ، فاإلمالةِ عليهِلإلمجاع؛)²(:ِوجه الفتح يفِومال الختيار   
، وصـاحب اهلـادي، ِوى صاحب الكايف، وصـاحب اهلدايـةِ  س-رش كام يف النَّ-وهاْرَي

 .)٣(ِالفتح بُ لهَه قرأَّا، وأنً فيها خالفُبصـرة عنهَّوذكر صاحب الت
َّ يتحمل وجه التِ احلرزُوظاهر َ َقليل للدوري عن البرصي يف هـُ ِّ ؛ ِم األربـعِلـَذه الكِّ
 :ِ يف بيتهَِكلَوذ ،)²( ِألصل من فتحاًخالفا ملا يف 

َى أنى وَتَلْيَا وَيَو َسهِ قِهْريَ غْنَعَ وا          ْوَوـى طـََتْرسَا حَيَّ  .)٤(ُلعالا أسفى اَيَا وْ
 :ِ يف رشحهَ أبو شامةُ اإلمامقال

ٍ أن الدوري عن أيب عمرو:يعني( َّ ُّ َ أمال هذه الكَّ َلم األربع بني بـني، وهـَ ْ ُذا احلكـم ْ
َّمنقول يف التيسري و ِ ِري نفـسه؛ لكنـه قـالـَغريه عن أيب عمرو البصٌ مـن طريـق أهـل : ِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٤٢٧(اإلرشاد) ١(

 ).٢٠٩-٢٠٨ص(، إيضاح الرموز)١٣٩ص(تقريب النرش: انظر) ٢(

 ).١٤٧-١٣٤ص(، حترير النرش)٢/٤١(النرش:انظر) ٣(

 ).٣١٧:بيت رقم) (٤(



 

 

 ٦١٨ 

 َريـقَ يعنـي ط- بـالفتح ِقـةَّل الرْ أهِريقَومن ط: َ، قال-ِّ وتلك طريق الدوري-العراق
ِّالسويس ُ، وروى عنه فتحها، وروى فتح -ُّ  ِذهَ وهـ،َالثـة الباقيـةَّ الثَ، وإمالة)²(ُ
اظم ؛يبَّ الطه أيبِ ووالد،َبن غلبونن َ أيب احلسُطريق ن َعـ)²(ُ فلهذا اختزل النـَّ

ِ، وكأنه أشار بقولهَِكذلَك)²( أرادوا؛أخواهتا، وأحلقها هبا ْطـووا(: َّ َ ، َكِلـَىل ذِ إ)َ
ٌطووه، ومل يظهروه إظهار غريه، فوقع فيه اختالف كثري: أي ٌ ِ ِ ِ ُ َ()١(. 

  :وعليه

َّفوجه التقليل يف  .ِ القصيدِوائدمن ز)²(ُ
ُاعرتض اإلمامقد و  :َقالف ة، يادِّ هذه الزُّأبو عبد اهللا الفايس عىل َ

، ِا يف غـريهَمـ الِ ما فيـهَوجب ذكرُي؛ )َّالتيسري( اظم من نظمُما التزمه النَّ: فإن قيل
ِّ؛ ألن الزِيادة عليهِّذا من قبيل الزَوليس ه ِ إنام تكون مع ذكرِيادة عليهَّ ُ  ؟ِا فيهَ مَّ
 .)٢( فيهِ عليهَ سبيل النَّدرة، فال عتب عىلَ، وما وقع- كام ذكر-ُاألمر: قيل

 : ِّ الصفاقيس  ِمةَّ قول العالَوما أحكم
ُوكالمها ثابت صحيح؛ إال أن الفتح أصـح؛ ألنـه مـذهب(  ُّ ٌَّ َّ ْ مـن أهـل ِ اجلمهـورٌ

ُاألداء، وبه قرأ الداين عىل أيب احلسن، واقترص عليه غري ٌّ ، ومل يقرأ أبو حممد مكي ٍ واحدُّ َّ
َّ، وهو املأخوذ به من التيسري؛ ألنه مل يذكره يف األلفاظ املقللة -ُه بسواِع روايتهَسَمع و - ُ َّ ِ ِ ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٢٩ص(ينإبراز املعا) ١(

 .أمحد احلرييص. د: رسالة علمية حتقيق) ١٥٧ص(العقد النضيد: ، وانظر)٢/٤١٦(الآللئ الفريدة) ٢(



 

 

 ٦١٩ 

َّللدوري، فيؤخذ منه أن ُ ُّ، وكان حق الشاطبي ِه بالفتحِّ َ أن يذكره؛ ألنه التزم -رمحه اهللا-ُّ َّ
َّنظم التيسري، ويكون التقليل الذي ذكره من الزيادات، ولعل احلامـل لـه عـىل َّ َّ َّ ِ اختيـار َ ْ

َالتقليل ما فيه من موافقة   إىل ُ اإلضـافة-هـاُّكل–لها ْصَ؛ إذ أ)Ð(َ، و)"(َّ
ذه َ عـىل هـُ بكرس الفـاء، فاسـتثقلت الكلمـةِبفتح الفاء )²( فأصل ؛مِّ املتكلِياء
ُّ فتحة؛ ألن الفتح أخف من الكسِ فقلبت كرسة الفاء؛ِورةُّالص ا ًاء ألفـَ فانقلبـت اليـ؛رـَّ
 .)١ ()ً تنبيها عىل األصل، وأميلت لذلك؛ِءمت بالياِسُور

 :ِوخالصة القول
ِأن للدوري عن البرصي من طريق احلرز واألصل َ ِّ ِّ َّ : 

ـــل يف ـــانو ، )Ð(َ، و  )e( َ، و)"(ُالتقلي   ،)²(: يفِالوجه
  .ِ يف األداءَّ هو املقدمُالفتحُوجه ، وِ من زوائد احلرزُقليلَّوالت

َّوأما من طريق الن  .)٢(-ِّكلها- ِ األربعِ يف الكلمِ جيريانهان فالوج:رشَّ
ِفتح النون واهلمزة من-٧ ُّ  .ِّللسويس  )© (ُ

ُّحكى اإلمام الداين ِ اخلالف للسويس يف هذا احلرفُ ِّ ُ  :ِ، فقال يف اجلامعَ
َروى حييى عن أيب عمرو( ْ َْ ُبالفتح، وهبذا قرأت   ) ©(:َ َ ِ  ِّ يف رواية اليزيدي،- أنا–ْ

َما خال أبا شعيب السويس عن اليزيدي، فإن شيخنا أبا الفتح ُّطرق؛ ٍوشجاع من مجيع ال ََّ ِّ َِّ ُّ ُ
ْ عن قراءته يف روايته عنه بـالوجهني- يل–َحكى  ُ َِ ُّ، بإمالـة فتحـة اهلمـزة يف الـسورتني، ِ ِْ ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف يسري) ٣٣١-٣٣٠ص(غيث النفع) ١(

 ).٧٧-٧٥ص(، رشح منحة مويل الرب للقايض)٢٥٤ص(، عمدة اخلالن)١/٢٦٩(اإلحتاف: انظر) ٢(



 

 

 ٦٢٠ 

ِوبإخالص فتحها فيهام ِ ْ ْ()١(. 
ِ ظاهر عبارته يف التيسريحتتمل حكاية اخلالفو َِ ُ ِ َّ َ كذلك-ُ  :قالُ، حيث -ِ
ٌأمال الكسائي، وخلف( ُّ َفتحة النُّون واهلمزة يف السورتني، وأمـال خـالد فتحـة : َ ٌَ َ ِ ُّ ِ

َوقد روي عن أيب شعيب مثل ذلكِاهلمزة فيهام،  ُ ٍ َ ِ ُ() ٢(. 
ٍوحكى يف املوضح إمالة اهلمزة عن إبراهيم بن اليزيدي عن أبيـه عـن أيب عمـرو،  ِ ِِّ َ َ

َثم قال َّ:  
ٍوقد روي عن أيب شعيب( َ ِ َ مثل ذلكُ ُ() ٣(. 

ِّ مفردة البرصيَّورصح يف َّ وهي متأخرة يف زمن التصنيف عـن غريهـا-ِ ِ باألخـذ -ٌِّ
ًبوجه الفتِح للسويس، مستندا ْ ُ ُِّّ َ يف ذلكِ ِ  :ُّ، ونصهِ األداء لهِ عىل عملَ

َفأما قوله يف سبحان( َالف بـنيال خـَف  )© ª »(: ]٥١:آية[ِّ، وفصلت  ]٨٣:آية[َّ َ 
ِأهل األداء يف إخالص فتحة اهلمزة فيهام،  ِ ِ  .)٤ () ُوبه آخذِ

َّوهو املذكور يف أكثر كتب األئم ُِ ُ ِّة عن السويسُ ُّ ِ)٥(. 
ِاإلمام الشاطبي اخلالف للـسويس يف إمالـة اهلمـزةوقد حكى  ِّ ُّ ُّ َ؛ مـع أن عبـارة )٦(َُ َّ

ِالتيسري ليست رصحية به ً ْ َّ)٧(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بترصف يسري) ٣/١٢٩٢) (١(

 ).٣٤٨ص) (٢(

 ).١٦٦ص:(نظرها)٣(

 ).٦١ص) (٤(

 .، وغريها)٢/٤٠٧(، التذكرة)٥٠٤-٥٠٣ص(، االستكامل)١/٤٧٥(، اإلرشاد)٢٨٤ص(السبعة: انظر)٥(

 ).٢٣٨ص(، خمترص بلوغ األمنية)١٥٠-١٤٩ص(، الفتح الرمحاين)٣١٢:بيت رقم(متن الشاطبية: انظر) ٦(

 ).٢/٨٢٩(كنز املعاين: انظر)٧(



 

 

 ٦٢١ 

ِ يف حترير املسألةِّريُ ابن اجلزقال اإلمام ِ: 
َوانفرد فارس بن أمحد يف إحدى وجهيـه عـن الـسويس باإلمالـة يف املوضـعني، ( ْ ْ ُ َِ ِ ِِّ ُّ ِ َ

ُّوتبعه عىل ذلك الشاطبي، وأمجع الرواة عن الس ُّ ُُّ ََ ََّ َ ِ َ َويس من مجيع الطـرق عـىل الفـتِ ُّ ، ال ِحِّ
ْنعلم بينهم يف ذلك خالفا، وهلذا مل يذكره له يف ًُ َِ َِ ْ ِ املفردات، وال عول عليهَ َِّ() ١(. 

 :ِوعليه
ِّفيكون ذكر الداين ل  ُ ُّمن باب احلكاية ال الروايـة، ويـدل لـذلك َّلخالف يف التيسريُ ِ ِِّ

ِأنه ذكر احلكم لغري السويس بصيغة اجلزم، وحكاه له بصيغة التمريض َّ َُّ ْ َ ِّ ُّ ْ َ ْ)٢(. 
ِبقية ُومذاهب  ِالقـراءَّ ِ مبـسوطة يف مطـوالت-ِلمـةَكـم هـذه الكُيف ح - َّ َّ ِّ الفـن، ٌ
 .)٣(ِوخمترصاته

 

ِ فتحة الراء يف الكلمة التـي تـُ  إمالة-٨  ِ بعـدها لـساكنُ املاملـةُ األلـف فيهـاُذهبَّ
ِّل للسويسِيف الوص ٍمنفصل ُّ. 
ً املتطرفة سـاكنًا منفـصالُا لقيت األلفَِذ     إ    )Î Í (: يف الوصـل نحـوِّ

َفصلت[  .ُحتذفَّفإهنا  ]٢:احلج[   ) 89(َ، و]٤٥:ُِّ
َ واتفق املفخمون ِّ َوقـف عليهـا فإنلها؛ ْ قبِ عىل متحيض الفتحةَ، واملميلونَّ ِ َّفإهنـا  :ُ

ِىل ما تقرر مَع - َِكلَ ذُ ملن مذهبهِفظنيَّ بني اللُ، وتقرأْلِمُ ملن مل يُ، وتفتحُ ملن يميلُمتال ن َّ
 .)٤(اً موضعَوع ثالثون من هذا النََّقع ما وُ، ومجلة-ِاءَّ القرِولُأص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٣٤(النرش)١(

 ).٩٧ص(، إرشاد املريد)٣٦٦ص(لنفعغيث ا: انظر)٢(

 .، وغريها)١٨٩ص(، البدور الزاهرة)٢/٢٠٤(، اإلحتاف)١٣٧ص(التقريب: انظر)٣(

 .، وغريها)١/٤١٥(، النجوم الزاهرة)٢٧-٢٦ص(، قرة العني)٥٠٦-٥٠٥ص(رشح التيسري: انظر) ٤(



 

 

 ٦٢٢ 

ِ  واختلف عن السويس  يف إمالة األلفات ِّ ُّ ، وال ِال الوصـلَ يف حـٌلهـا راءْ التـي قبُ
 .ِاءَّ الرُ كسـرةَّ إال؛هاِ عند إمالتُيظهر

 :ُّ وقد أشار اإلمام الداين إىل هذا اخلالف يف غري موطن، منها قوله يف اجلامع

َواختلف(  ُذهب األلـف املاملـةَاء التي تـَّ فتحة الرِ يف إمالة-ً أيضا-ٍرو عن  أيب عمُ
 :ِقولها، وذلك نحو تنوينًْ ما مل يكن؛ِال الوصلَاها يف حَالذي يلق ِاكنَّبعدها للس

¤ ¥ (َ، و ]٩٤:التوبـة[   )3 4 5 (َ، و]٥٥:البقرة[   )¢ £ ¤(

ـــبأ[   )¦ §    )r q(َ، و]٢٠:النمـــل[)   ² ³́ (َ، و ]٦:س
ـــة[ -٢٣:طـــه[   )~ �¡(َ، و]١٨:ســـبأ[   )Z Y X W( َ، و]٣٠:التوب

 .ُبههْ، وما أش]٤٦:ص[   )K J(َو، ]٢٤

ُ عن اليزيدي عنهٍ، وأبو شعيبٍ، وأمحد بن واصلَ، وأبو محدونِمحنَّلروى أبو عبد اَرَف ِّ: 
 ِ يف روايـةُ، وبذلك قرأتِال الوصلَ يف حِ مع عدم األلفَِكلَ يف ذِاءَّميل فتحة الرُ يَه كانَّأن

ِّالسويس  : ِ أبو الفتح-يل –قال . ُ أيب عمران عنهِ عىل أصحابِ عىل أيب الفتح عن قراءتهُّ
 - أنـا–ُ، وبـذلك قـرأت ِ من ذات نفـسهَِكلَ الفتح يف ذُ أبو عمران خيتارَوقد كان

 ).ِ عن قراءتهَن  بن غلبونَذلك عىل أيب احلس

َثم اختار اإلمالة ِ بعد سوقه- َّ  :َ، فقال-ِهنيْ للوجَ
ً هبا نصا وأداءَه قد جاءَّ ألن:َ اإلمالةُوأختار( ُأبو العباس حممود:  ٍ عن أيب شعيبَّ  بن َّ
ُ اخلشاب، ومهٍد األديب،  وأمحد بن حفصَّحمم ، ً ومعرفـةً فهـامُعنـه ِاقلنيا من مجلة النـََّّ

ٍ نصا عن أيب عمرو-اً أيض– َِكلَ يف ذِ باإلمالةَوقد جاء ، وعبـد ِبـن الفـضلَّ، والعباس َّ



 

 

 ٦٢٣ 

 .)١ ()ٍعيدَ بن سِالوارث
ِاستند  الداين  يف اختياره عىل أمرين و ِ ُّ : 

ِوهوجيل يف قوله املتقدم يف اجلامع-ِقات، ِّ الثِلَ بنقُ عنهُد الوارُاألثر :ُلَّ األو ِ ِّ ِ ٌّ-. 
َ وقد علق اإلمام الفايس عىل ق ُّ  :ُو قولهُ وه-ُّالذي نقله عنه الداين- ِ أيب الفتحِولَّ

قـال ) ِ من ذات نفـسهَِكلَ الفتح يف ذَ خيتارَوقد كان أبو عمران: قال يل أبو الفتح(
 :ُّالفايس
ُنـه رواه عنـه أُاهرَّوالظ( ُ  ِ مـن ذاتُ يف قراءتـه بـام اختـارهَ أن يقـرأُه ال جيـوزَّ؛ ألنـُ
 .)٢()ِنفسه

ِثل يف القياس عىل أصلمت النَّظر، و:اينَّ الث ِ ِ، وإليـه أشـاريف مفـردة ِ يف الباب مذهبهَّ ِ
 :ِّالبرصي بقوله

َلينا عنه يف إمالة فتحة الراء؛ إذا جاءَ عَفِلُواخت(  َكِلـَ ذُ فقـرأتٌ سـاكن،ِاءَ بعد اليَّ
َّ، ورققت الالِباإلمالة ٍارسَعىل ف  :وبة يفَّ، والتِ يف البقرةUم اهللا ْ من اسُمَُّ

َ أجل اإلمْنِم]٩٤:التوبة[   )3 4 (َ، و]٥٥:البقرة[  )¢ £(  .لهاْ التي قبِالةْ
 :ُ عنـهَمـرانِ ع عـن أيبِنيَ بـن احلـسد اهللاِْىل عبـَ عِ عن قراءتهٌ فارس- يل-ىَكَوح

)r q(  ]ـــــــ ، ]١٨:ســـــــبأ[  )Z Y X W( َ، و]٣٠:ةالتوب
، ً ممـاالَّكلـهوالبـاب  ]٤٦:ص[   )K J(َ، و]٢٤-٢٣:طه[   )�¡ ~ (و
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)٢/٧٥٩) (١.( 

 ).١/٤٤٠(الآللئ الفريدة) ٢(

 .بترصف يسري) ١٥٦ص) (٣(



 

 

 ٦٢٤ 

َّقطع يف الت ِهبِو َ  .)٢(ِهذيبَّ، والت)١(ِيسريَ
ُّوذكر اإلمام الشاطبي يف ح ِرزه الوجهنيُ ِ)٣(. 

ِن زوائد القصيدِمِفتح يف  الُ فوجه:ِوعليه  .)٤( ِ عىل أصلهَ
َّوروى ابن مجهور وغريه عن السويس وجه الفتِح يف هذا النـوع    ِّ ُّ ُ َُ الـذي يف ُ، وهـو ٍ
، ِايتنيَايف، والغـَ، والكـِادي، واهلدايـةَ، واهلـِذكرةَّ، والتـِرةـَّكالتبـص– ِّ الفـنتبُك ِأكثر
 .)٥(هاِ، وغريِذكارِّ، والتِوضةَّ، والرفايةِن، والكْاديَشْواإلر

 :ِبعةَّ يف السٍقال ابن جماهد
 .)٦ ())¡¢£(:  يف مثلِ ترك اإلمالة:ُ عنهُواملعروف(

ِّ الكتاب األوسط للعامينجاء يفو َّ ِ: 
ِ، والعمل بخالفه-ِ أي وجه اإلمالة-اءَّ بني القرٍ بمعروفَِكلَ ذَْسولي( ُ() ٧(. 

ٌ عن السويس  مأخوذِحيحانَ صهانْوالوج ِّ   :ووجه الفتح هو، امِ هبُّ

ُاملقدم أداء؛ ألنه األكثر ً  .)٨ ( ًا، وروايةً طرقَّ
ُويتفرع    :ِوجهان )¡¢£(:و يف نحِ اإلمالةِ عىل وجهم اجلاللةْيف اسَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٨٨ص: (انظره) ١(

 ).٩١ص: (انظره) ٢(

 ).٣٣٥: رقمبيت :(انظره) ٣(

 ).٢٧ص(، قرة العني)٢/٧٨١(كنز املعاين للجعربي: انظر) ٤(

 ).٢٢٢ص(، إيضاح الرموز)٢/٥٩(النرش: انظر) ٥(

 ).١٠٧ص) (٦(

 ).٢٠٢ص) (٧(

 ).٢١٦ص(، رسالة ابن يالوشة)٥٢ص(، الرسالة الغراء )٥٥-٥٤ص(عمدة اخلالن: انظر) ٨(



 

 

 ٦٢٥ 

 .ِها جلعلها كالكرسةُها، وترقيقِروضُ لعِمَّ الالُ تغليظ
 :قولهب َّ، ونص عليه اجلامع ِقيقوجه الرتَّ منهام ُّواختار اإلمام الداين 

ــ( ــالَّفأم ــ- ِم مــن اســمهَّا ال ــه-اىلَتع ــرة[)¡¢£¤(: يف قول ، ]٥٥:البق
ِ، إذا أميلت فتحة الراء]٩٤:التوبة[   )5 4 3(َو َّ ن روى َ مـِلها عـىل روايـةْ قبُ
 يف ِحْ، وبـذلك أقـرأين أبـو الفـتِ؛ ألجل اإلمالةٌ فرقيقةٍن أيب عمروِّن اليزيدي عَ عَِكلَذ

و ُوهـ، ُابه عنـهَ أصحْ عنِرئْن املقَ عىل أيب احلسِ عن قراءتهِّويس عن اليزيديُّ السِرواية
 .)١ ()ُالقياس

ُ، كام نقله اإلمامِغليظَّ التَ وجه:ُّ والسخاوي،ُّ الشاطبيِ اإلمامانَواختار  َ أبـو شـامةَ
 : حيث قالِحه،يف رش
ِّ بعد إمالة، نحو قراءة السويس - تعاىل– م اهللاِْا إذا وقع اسَّوأم( ُّ ِ ، ففيه )¢£(ٍ
َّ؛ ألن يف الـرُقيـق، والرتَِّ الغـري املكـسورةِقـةَّ املرقِاءَّ كالذي بعد الرُفخيمَّالت: وجهان  ِاءَّ
 ِ عـن شـيخهُ وحكـاهوىل،َفخـيم أَّن التَ، وقال شيخنا أبو احلسِا من الكرسً شيئِباإلمالة
ِ يعني ابن احلاجب-، وقال يل الشيخ أبو عمروِّالشاطبي قيق أوىل ألمرين : -َ  :ِالرتَّ

 وال َ وال فـتح،ِّمَّ والـضِمت للفتحِّخُام فَّ وإن،ُقيق هذه الالم الرتََّ أصلَّأن:  أحدمها
 َ يف الوقـف بعـدِاءَّ برتقيـق الـرَكِلـَ ذُاعتبـار: اينَّ، والثـِنا إىل األصلْ فعد؛-هنا– َّضم

 .)٢ ()ِاإلمالة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٧٩٥() ١.( 

 ).٢٦٥ص(إبراز املعاين) ٢(



 

 

 ٦٢٦ 

 .)٢(َقيق أوىل، ووجه الرتَّ)١(ِ ثابتان يف األداء؛ِظرَ صحيحان يف النَِّوالوجهان
 : ٍ اختياراتُ، وفيها أربعٍ ابن عامرُقراءة: ًرابعا

 :ٍ هلشام يف كلمتيُاإلمالة -١
 . ]٤:الكافرون[   )2 (َو ، ]٥-٣:الكافرون[   ),(

ِشار اإلمام الداين إىل هذا االختيارأ   : بقولهِ يف اجلامعُّ
 :-َّ خاصة– َنورة الكافروُقوله يف س(

ِيف الثالثة    ]٥:آية[  ),(َ، و]٤:آية[   )2 (َو ، ]٣:آية[),( ، -َ ال غري-َّ
ِن رواية احللواين عن ه مٍ عامرُ ابنُ بعدها فيام رواهِ واأللفِنيَ فتحة العَوأمال ، كذا ٍامَشِّ

َقرأت من ه  عـن ِابهَحْ أصـْ عـنِنَىل أيب احلـسَتـه عـَ عـن قراءِىل أيب الفتحَ عِريقَّذا الطُ
ٍاحللواين، وكذلك حدثني حممد بن عيل عن ابن جماهد ٍّ َِّّ َ عـن اجلـامل عـن احللـواين عـَّ ِّ ن َّ

 َلـصْ وأخ،ُوبـذلك آخـذ، ِتـه عن قراءَ عىل ابن غلبون-اً أيض–ُ، وبذلك قرأت ٍهشام
 .)٣ ()اهاَوِيام سِ فَها، وال خالفَ فتحَالباقون
 :ىلَ يف أخذه بوجه اإلمالة عِّالداين ُدااستنٌّجيل و

ِّقراءته به عىل جل شيوخ ِ ِ قوة الرواية بالدرايةَوعضد جانب ِه وأشهرهم،ِ ِِّ ِّ فقـد  ،َّ
 :ُ املوضح قولهجاء

 

ِوعلة مجع ابن عامر يف حرفه  ( ٍ َبني األمرين يف ذلكَّ ِ  ؛ِغتنيُّ بـاللَذْ األخـَه أرادَّ أنـ:َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٨٧(النرش) ١(

 ).٥٥ص(، عمدة اخلالن)١/٤٥٦(النجوم الزاهرة: انظر) ٢(

)٢/٧٤٠) (٣.( 



 

 

 ٦٢٧ 

 .)١()َّ من األثر عن أئمتهَِكلَبعه يف ذَّلفصاحتهام؛ مع ما ات
ِوبه قطع يف مجيع َ َ ْو يف احلرز كاألصُ، وه)٢( كتبهَ  .)٣(ِلْ

ِ أما وجه الفتح يف هذه الكلم َ ُ ُ َّ : 
ِفقد رواه أبو بكر الداجوين عن أصحابه ُّ َ  .)٤(ٍم عن هشاَ

ِ ابن اجلزري عىل شيوخهُ اإلمامَ، وهبام قرأُ عنهِ والوجهان صحيحان ، وأسندمها يف ِّ
 .)٥(ِنرشه

ً   واملصدر هلشام أداء ِ وجه اإلمالة:َّ ُ؛ ألنه األكثرُ ُ وطرقا عنهً روايةُ ً)٦(. 

"( :ٍاء هلشام منَّ الرُإمالة  -٢   )!(  : منِ اهلاءُفتح، و)!(َ، و)! 

ُّ اإلمام الداينعليهَّ نص ُهذا االختيار  ُمن ذلك  قوله، فٍ موضع يف غريُ َ ِ  :ِ يف اجلامعَ
فتحـة  ِ بإمالة-ُّ، والكسائيُ، ومحزةٍعمرو، وأبوٍ عامرُم ابنُ وه-َوقرأ الباقون  (...

ِالراء يف مجيع القرآن  عـن ِنيَ اهللا بـن احلـسِ عن قراءته عىل عبدِالفتحى أبوَوَ رَ، وكذلكَّ
ٍواين عن هشام عن احللِأصحابه ن عن َ، وروى يل عن قراءته عىل أيب احلسٍ عن ابن عامرِّ
ِ عن احللواين عن هشام عن ابن عامر بإخالص الفتحِأصحابه ٍ ٌ، والذي نص عليه هشامِّ َّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٠٠ص(رشح التيسري: ، وانظر)٧٩ص) (١(

 ).١٠٩ص(، التهذيب)١٢٩ص(، مفردة ابن عامر)١٨٧ص(التيسري: انظر) ٢(

 ).٢/٤٦٣(دفتح الوصي: ، وانظر)٣٣١:بيت رقم: (انظره) ٣(

 ،)٤٣٦-٤٣٥ص(، بدائع الربهان)٩٤ص(التهذيب البن عياش: انظر) ٤(
 ).٢/٥٠(النرش: انظر) ٥(

 ).٤٠٢ص(اختالف وجوه النرش مع بيان املقدم أداء: انظر) ٦(



 

 

 ٦٢٨ 

ُ، وال يعرفُ عنهُحيحَّو الصُ، وهُاإلمالة: يف كتابه  .)١()َِكلَ ذَ غريُ األداء عنهُ أهلَ
ٍ مفردة ابن عامروجاء يف  :ُقوله ِ

 ِبفتح: اقي عن قراءتهَريق عبد البَ من ط-ٍارسَ بن فِأيب الفتح: ْ أي–ُوقرأت عليه (
ــَ ذَمجيــع ــاء   )!(َ، و )! " (:َّفــتح الــراء مــن: ُ، وزادين عنــهَكِل ِوفــتح الي  : مــنَ

َ، وقرأت ذ ]١:مريم[)   !(  عبـد ِريـقَ مـن طِ، وأيب الفتحِنَىل أيب احلسَ عَِكلُ
ًألن هشاما؛ ُوبذلك آخذ، ِباإلمالة: اهللا ِ نص عىل ذلك يف كتابهَّ َّ() ٢(. 

 :ِيف املوضحقال و
ِوقرأت له عىل ابن غلبون باإلمالة(  َ ُ، وبـذلك ورد الـنص عنـه-َّيف الراء: أي – ُ ُّ، 

 .)٣ ()ُوبذلك آخذ

 .)٤(ُ سواهِيسريَّ يف التْومل يذكر
ِد  الداين يف اختياره عىلٌّوجيل اعتام ِّ : 

ِموافقة املنصوص عليه   ُعليه أهلما  ِ، ومتابعةِِ  .ٍ عن هشامِ األداءِ
 .)٥(ِ األسالفَّ األئمةٍ واحد منُ غريَ أشارِوإليه
ِّاإلمام ابن اجلزريقطع وقد  ُ  :َقالف ،ِاءَّ الرِ بإمالةٍ هلشامُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف يسري) ١١٦٨-٣/١١٦٧) (١(

 ).١٣٠ص) (٢(

 .بترصف يسري) ٢٠٨ص) (٣(

 ).٣٥٦، ٣٠٧ص: (انظره) ٤(

 ).١/٣٢٢(اإلقناع: انظر)٥(



 

 

 ٦٢٩ 

ٍوالصواب عن هشام هو( ُ ِ اإلمالة من مجيع طرقه:َّ ٍ، فقد نص عليه هشام ٌ كذلك يف ُ َّ
 .)١ ()ِ بإسنادهٍ عن ابن عامرً منصوصا-اً أيض–، ورواه -ِ أعني عىل اإلمالة-ابهكت

 : قالُ، حيثِ اإلمالة فيهِحترجي ؛ مع ُ الياء لهِ فتحَ وجهَ مريمِ يف حرفَوزاد
ٌ ذكـوان، وهـشامُوابـن ،ٌ، وخلـفُاء محزةَ اليَوأمال( هام َحَ، وفـتُ عنـهِاملـشهور يف َ
 .)٢()َالباقون
ِ كلم يفَن ذكوان البُالفتح-٣ َ: 

)B(]و،]٨٨:يوسف َ)Y X(]و]١:النحل ،َ)z(]١٣:اإلرساء[.  
َ  حكى اإلمام الداين يف جامعه اخلالف  .ِ يف هذه املواضعَ البن ذكوانُّ

ُومما جاء فيه قوله َّ : 
ُوحدثنا فارس بن أمحد قال( نبوذ عن  َّأنا حممد بن ش: أنا عبد اهللا بن احلسني، قال: َّ

ٍاألخفش عن ابن ذكوان أنه أمال ثالثة أحرف َ َ ِ ِ: 
)  B(]ــف ــل[)YX(َو ،]٨٨:يوس ــص  ،]١٣:اإلرساء[)z(َو، ]١:النح َّون

ِاألخفش يف كتابه َم اجلـيمِشُيـ: َ، فقال)B(يف ِ عىل اإلمالةَ األكرب عن ابن ذكوانُ ُّ 
 .)٣()ِ من الكرسًشيئا

 :ِموضحهوقال يف 
ِوالذي قرأت به يف رواية(  َ ابن ذكوان من طُ ، ِّ عىل الفاريسِالثةَّ يف الثِريق األخفشَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٥١-٢/٥٠(النرش) ١(

 ).٩٥ص(، التهذيب البن عياش)١٥٤-١٥٣ص(رشح ابن الناظم: ، وانظر)٢/٥١(النرش) ٢(

)٢/٧١٢) (٣.( 



 

 

 ٦٣٠ 

 .)١ () بالفتحَ، وابن غلبونِوأيب الفتح
ِّيهن؛ دل عليه قوله يف مفردة الشاميَواختار وجه الفتح ف ِ َّ َّ: 

ِ به يف ذلك- أنا-ُوالذي قرأت( ُّوبه يأخذ الشامي، -َغري ال-َالفتح: ِ  .)٢ ()َونُ
 : املوضحِيفقوله و
َوقرأت له ذ(  ُوعىل ذلك أهل، ِ بالفتحَِكلُ ََ ِ  .)٣()  األداءَ
ُيتضح و  :ىلَ عٌ قائمِّختيار الداين لوجه الفتِحاَّ أن -مما سبق-َّ

ِام قرأ به البن ذكوان عىل شيوخهاألخذ ب َِ ِ أهل األداء، وما عليهِ  ِ أهلِ، وباخلصوصْ
 .َّالشام منهم

ُرج تركُ خيَكيف: ُوقد يقال ُ ِ الداين لوجهَّ َّ عليه، ومن أصوله اتباع ُ املنصوصِ اإلمالةِّ
 ؟  ِاألثر

ِ يف اإلرشادَب بن غلبونِّ اإلمام أيب الطيِقولجوابه يف  ْ: 
ٍهارون بن رشيكَ وذكر( َ ُ، وكـان يأخـذ ِ باإلمالةِ يف كتابهَ عن ابن ذكوانُ األخفشُ

 .)٤ ()ٍري إمالةَ بغِتهُ، وكذلك قرأت يف روايٍبغري إمالة
ِونص عىل اختياره  :ِ، بقولهِ يف االستكاملَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٠٠ص) (١(

 ).٤٦ص) (٢(

 ).١٥٧ص) (٣(

)١/٤٥٥) (٤.( 



 

 

 ٦٣١ 

ُوبالفتح قرأت يف الروايتني، وبالفتح آخذ( ِ ُ() ١(. 
َّ ابن الباذش جواب آخر يقوي األوِ اإلمامويف إقناع ِّ  :ُقولهوُ، أال وهُ ويعضدهَلٌ

َ، إال أن هبةَِكلَوى ذِا سَ مَوفتح( ِ رويا عن األخفشَ بن أيب داودَفرْ اهللا، وجعَّ : ُ عنهَ
)B(]وكذلك نص عليه األخفشِباإلمالة ]٨٨:يوسف ،ُ َّ. 

َوقرأت له من ط ِ، وابـن أيب داود متحقـق بـاألخفشِ بـالفتحِذا الكتـابَ هـِريقُ ٌ ِّ ُ ،
َعرض عليه ستا وثالثني ختمة، حك ً ْ  َ ُلك اخلزاعي عن حممد بـن عَى ذَِ َّ ٍبيـد بـن اخلليـل ُّ

 .)٢()ُعنه
ِعىل فتحهن األكثرون عن األخفـشو َ ، ِيـسريَّالـذي يف التوُ، وهَ عـن ابـن ذكـوانَّ
َ عىل إمالتهن من طَواألكثرونا، ، وغريمهِواحلرز ُوري عنهُّريق الصَّ ِّ) ٣(. 

 ابـن ُ اإلمـامُ يقولَِكلَ، ويف ذِرـش النَِّريقَ من طُ له هبامٌ مقروءِحيحانَ صِوالوجهان
 :ِّاجلزري

ِ واإلمالة صحيح عن ابن ذكوان يف األحرف الثالثة، قرأنا به من ٌّوكل من الفتح،( ِِ ْ َ ٌ
ُوبه نأخذُّالطرق املذكورة،  ْ() ٤(. 

 .اًمطلق) زاد (ِ يف فعلَ البن ذكوانُاإلمالة  -٤
 ًصلةَّ متـَِّال إْ، ومل تقـعًموضعاَرـ عـشَن هذا الفعل مخـسةَ مِنزيلَّ يف التَ وقعُمجلة ما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٠١ص) (١(

 ).٢٨٤-١/٢٨٣(اإلقناع) ٢(

 ).١/٢٧٤(إلحتاف، ا)١٤٢-١٤٢ص(، رشح ابن الناظم)٢٠٤-٢٠٣ص(إيضاح الرموز: انظر) ٣(

)٢/٣٣) (٤.( 



 

 

 ٦٣٢ 

 : يف اجلامعِ بقوله فيهَ ابن ذكوانَ مذهبُّمام الداينقد أوضح اإل، و)١(امئرَبض
ٍوأمال ابن ذكوان عن ابـن عـامر( َ ُ  َفْا، وكيـَحيـث وقعـ  -) ? (، و) _(: َ
ُواختلف عنه يف ، -َّترصفا َ ِ ُ   :-َّكيف ترصف-) زاد(ْ

ُفروى الشاميون، وابن ُ عن األخفش عنهٍ شنبوذُّ ُ، وابن املعىل، وابـنِ ُ، وابـن ٍ أنـسَّ
ُأنه أمال احلرف األول من س: ُعنه ُّغلبيَّد، والتَّخرزا َّْ َ   :و قولهُ، وهِورة البقرةَّ

)Y X W V(   ]وأخلص الفتح-َغريال- ]١٠:البقرة ،َ َ  َِكلَذَ، وكـُ فـيام عـداهْ
ِاألخفش يف كتابه اخلاص حكى َّ َ ُالمة  َسـ، وِمحنَّوسى بن عبد الـرُ مَى أبو عمرانَوَرَ، وُ

ِبن هارون، وأبو بكر النقاش عن األخفش َّ ِّ، والداجوين عن حممد بن موسى الـصوري َ ُّ َّ ُّ َّ
َأنه أمال ذلك يف مجيع القرآن، وبذلك: عنه ْ ِ َ ِ أقرأين الفاريس عن النقاش، وأبو الفتحَّ َّ  عن ُّ

 .)٢( )ِّلعام اِ يف كتابهُى األخفشَ، وكذلك حكُ عنهَ عن أيب عمرانِنَعبد الباقي بن احلس
َّفيتبني من قول الداين أن ِّ ُعن ابن ذكوان يف حكم فعل  َُّ  :ِروايتني) زاد(َ

، ِ األخفــشُطريـقوُ، وهٍ دون متييـز-َ وقـعُ حيــث- فيـه ِ اإلمالـةُ إطـالق:ُاألوىل
ُوري عنهُّوالص ِّ. 

ُ فيام سـواهُ، والفتح-َّ خاصة-ِ يف موضع البقرةُ اإلمالة:الثانية  ِريـق ابـنَو طُ، وهـِ
 .ٍ شنبوذ عنهِ، وابنِاألخرم
 .)٤(ِ، واملوضح)٣(ِيسريَّ يف الت-اً أيض– َذكراملذهبني و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٥٤-٢/٤٥٣(، فتح الوصيد)٢٤-٢٣ص(، قرة العني)١٤٢ص(املوضح: انظر) ١(

)٧١٤-٢/٧١٣) (٢.( 

 ).١٨٧ص: (انظره) ٣(

 ).١٤٥ص: (انظره) ٤(



 

 

 ٦٣٣ 

ِونص عبارته  :ِيسريَّ يف التُّ
   )VY (َو ، -اَ حيث وقع- ) ?(َ، و) _ (:ِوتابعه ابن ذكوان عىل إمالة (

  ُى غـريهَوَ، ورُفـش عنـهْ عن األخِ ابن األخرمُذه روايةَ، ه]١٠:آيـة[َّيف أول سورة البقرة 
 ) .ِيع القرآنَ يف مجِ باإلمالةُعنه

ُوتفهم عبارته ُُ ِ َ وهي متأخرة عن غريها-ِّمفردة الشامي يف ْ ٌ  اإلمالة ِ بمذهبُ أخذه-ِّ
 :ُ، حيث قالِاملطلق
َّ يميل فتحة الزاي من قولهَوكذلك كان( َّ جل وعـز-ُ َّ-:)Y V(   ]١٠:البقـرة[ ،
ن ِ، وشـبهه مـ]٢٤٧:البقرة[   )|(َ، و]١٢٤:التوبة[   );(َ، و]٢:نفالاأل[   )C(َو

 .ِّ، وعىل الفاريسِذه قراءيت عىل أيب الفتحَه، -َحيث وقع -ِلفظه 
ِبإمالة فتحة الزاي يف احلرف:  عىل أيب احلسنِريق ابن األخرمَمن طُوقرأت   الـذي َِّ

َّ جل وعز-رة، وهو قولهَّيف أول سورة البق َّ-: 
)Y X W V(   ]هـو : ُوالذي ذكره األخفـش يف كتابـه، -َغريال-]١٠:البقرة

 .)١ ()ُاإلمالة يف مجيع القرآن

ِّ تصدير الداينُمنهُفالظاهر   :    ألمرينِ إطالق اإلمالةِ لوجهُ
ِّموافقة ما نص األخفش عليه يف كتابه، وما قرأ به عىل جل  ِ َ ِ ُ  .ِشيوخهَّ

ِّومما يرجح هذا الرأي ُ َّ:  
ِّإ سناد الداين ُ َابن ذكوان من طِ لروايةْ ِريق األخفش يف التيسريَ َّ ِّ، ومفردة الشاميِ  عن ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٤-٤٣ص) (١(



 

 

 ٦٣٤ 

ِ، ومذهبهام إطالق اإلمالة)ًتالوة( ِّ، وأيب القاسم الفاريس)ًرواية( ِأيب الفتح:ِشيخيه ُ ُ)١(. 
ِيف حرزه  يف املذهبني ُّ الشاطبيُ اإلمامذكرو  .)٢(ِاألصلِاهرَظُ؛ كام هو يف ِ

ِومذهب اإلطالق ، ِ، واملـستنريِجريـدَّ، وصاحب التِ يف كتابيهِّ رواه أبو العز،ُ أشهرُ
 .)٣(هور العراقينيُ، ومجِواملبهج

ُّالعالمة اجلعربي ُ يقولَِكلَ ويف ذ ُ َّ: 
ُوالغاية اإلمالة( ُالنقاش، وهبةُ طريق :ُ ِّيب العـز، ؛ كـأُ، وعليـه األكثـرِ عن األعمشَّ
 .)٤()ِرمَوأيب الك

َوذهب اإلمام  :ُ، حيث قالِخصيصَّتيار مذهب التْ إىل اخِ ابن الباذشَ
 )Y V(َ، و-اَ وقعُ حيث-)_(َ، و)?(ِ ذكوان عىل إمالةُ ابنُوتابعه(

، ُعنـه ِ عـن األخفـشٍ، وابـن شـنبوذِ ابن األخـرمُ هذه رواية،-بْحس– ِيف أول البقرة
ِو متحقق باألخفشُليامن، وهُفر بن س جعَِكلَىل ذَعهامُوتابع اش َّ عنه، وقال النقـٌ ضابطِّ
ُىل رواية من خصص أميلِوأنا إيف مجيع القرآن، )زاد( يف ِ عنه باإلمالةُوغريه َ َّ() ٥(     . 

ُوقد نص بعض ِ عىل تقـديم مـذهب اإلطـالقِ أهل األداءَّ  ِقـولَ البـن ذكـوان، كِ
 :ِّ التلمساينِمةَّالعال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٣-٣٢ص(، مفردة ابن عامر)١١٧-١١٦ص(التيسري: انظر) ١(

 ).٣٢٠:بيت رقم(متن الشاطبية: انظر) ٢(

 ).٢/٤٦(النرش: انظر) ٣(

 ).٨٤٦-٢/٨٤٥(كنز املعاين) ٤(

 ).١/١٣٦(اإلقناع) ٥(



 

 

 ٦٣٥ 

ــةَوال خــالف (  ــ ]١٠:البقــرة[   )W V(يف إمال  ِن ابــن ذكــوان، ويف غــريهَع
 :ِوجهان

َاإلمالة، و ْ العراقيني، وعليُ مجهورَِكلَىل ذَعَ، وِيسريَّ التُ طريقَيِهُ ُ، والفتح ُها األكثرِّ
تيب يف األداءَ، وعىل هُ، وغريهِ العنوانُ صاحبِ عليهَواقترص ِذا الرتَّ ُ() ١(. 

ٍ ثالث اختيارات، وفيهاٍ عاصمُقراءة: ًخامسا ُ : 
 . ]٣٦:القيامة[)   n (َ، و]٥٨:طه[)   s(:ً وقفا يف كلمتيَ لشعبةُاإلمالة  -١
ُّ اإلمام الداين ىَكَح  : َقالف ِذين احلرفني، َ يف هَعبةُ لشَاخلالفِجامعه يف ُ
َوروى خلف، والعجيل، والوكيعي عن حييى بن آدم، ( ُِّ ُّ ْ ِ ُوابن أيب أمية، وعبيـدٌ ُ َّ  بـن َ

ِه يميل فتحة الواو، واأللفَّأن: عن عاصم ٍنعيم عن أيب بكر ِ ُ  )s(: بعدها من قولهُ
ْ، وكذلك حكى خلف عن حيِيف الوقف ومل ، )nml(:ِ يف قولـه يف القيامـةُيى عنهٌ
ِ الرواةُائرَ سْيذكر  .)٢ ()اً شيئَِكلَىل ذَ عِ عن أيب بكر يف الوقفَّ

ٍمفردة عاصم يف َّورصح  :ُ فيهام، حيث قالِ اإلمالةِوجهباختيار  ِ
َّوأمال فتحة الد(  :U من قوله ِ، والواوِالَ

 )s r(   ]و]٥٨:طه ،َ)n m l   (]خاصة، ويف ذَا وقفَِذإ  ]٣٦:القيامة َ ً  َكِلـَّ
ٍخالف، ونص عىل ذلك باإلمالة خلف بن هشام عن أيب بكر عن حييى  ٌ ٌِ َ َوبـذلك عنـه، َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٢ص(الرسالة الغراء يف ترتيب وجوه القراء: انظر) ١(

)٣/١٣٥٦) (٢.( 



 

 

 ٦٣٦ 

ُقرأت، وبه آخذ ُ()١(. 
ٌوبني   : عىلِ يف اختيارهُاستنادهِّ

ُموافقة املنص َوص عليه، وما قرأِ  .ِ شيوخه عىلِ بهِ
 :ِقولهِيب يف اإلرشاد بِّأبو الط  ُ اإلمامِإليه  َ أشار ُعني ماو ُوه 
ِ، فاختلف فيه]٥٨:طه[   )s r(:ا قوله تعاىلَّوأم(  :ٍاصمَ أيب بكر عن عْعن ُ

ِه كان يقف باإلمالةَّأن: فروى حييى بن آدم ، ]٣٦:القيامـة[)n m l (:، وكـذلكَ
ِو منصوص عليهُوه  .)٢() يى بن آدم عنهْ يف كتاب حيٌ

 : يف االستكامل-ً  أيضا- وبقوله 
ٍ قرأت أليب بكرَِكذلَوك(  .)٣ ()ِ بن آدم يف كتابهُ، وكذلك ذكره حييىٍعن عاصمُ

ِووجه اإلمالة يف هذين احلرفني ِ ِ ُ: 
ُاربة، واملرصيني عن شَ املغِرقُ من طَ لشعبةُّهواملروي  ْعيب عن حيِّ ُ، وأكثـر ُعنـهيى ٍ

َالنَّقلة عن شعبة ِّهام اإلمام ابن اجلزريَّوصحح، )٤( فيهامِ عىل الفتحِ  .)٥(ُ عنهُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١١٨ص) (١(

)١/٤٣٠) (٢.( 

 ).٥١٧ص) (٣(

 ).٢/٢٤٨(اإلحتاف: انظر) ٤(

 ).٢/٣٣(النرش: انظر)٥(



 

 

 ٦٣٧ 

ِوخالصة القول          ُ: 
رشَ من طُ لهَيأتيان ِنيَّأن الوجه ِ، ووجه الفتحِريق النـَّ ُقدم؛ ألنهامل ُ هوُ َّ ً األكثر طرقاٌَّ ُ ،

 .)١(ُ عنهًوراوية
َوأما من ط  .)٢( فيهامُ اإلمالةَّ إال؛ فليس لهِ وأصلهِريق احلرزَّ

 .اِدون غريمه  ]٧٢:آية[    اءْ يف موضعي اإلرسَ لشعبة)§  (:ِة كلمِ إمالةُحرص-٢
ِ اإلمام الداين  يف جامعهحكى ِ اخلالف عن شعبة يف هذا احلرف، فُّ َ َ  :َالقَ

َت اجلامعة عن أيب بكر ما خال األعشَوَور( َ ٍ ،  ]١٧:األنفال[   )+ , -(: ىُ
ـــَباإلم:  ]٧٢:اإلرساء[)   £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »(َو ـــثالثِةال ِ يف ال َّ 

ِالكلم، ٌ وكذلك روى محـادَ ُ، واملفـضلَّ ُّموين عـن َّ، وروى الـشِالثـةَّ يف الثٍمِاصـَ عـن عَّ
ِضجيعَّ والتِفخيمَّ بني التِيف املوضعني)Ð(:ىَاألعش  وبإخالص ِفخيمَّى بالتَوَ، ورْ
َ، قرأت ذِالفتح ن َ عـُقـارالنَّ، وكذلك قال ٍالبَ، وابن غِّموينَّريق الشَ من ط-هَّكل – َِكلُ
َ، وروى التيمي عن األعـشِّموينَّ عن الشِاطَّاخلي ُّ ى ابـن َوَ ور املـيم،ِرـبكـس)-( :ىْ
 عنه أنه ٍبيدُ، وروى أبو عِفخيمَّيف املكانني بالت)Ð(: عن أيب بكرِّ عن الكسائيِبريُج
 .)٣()ٍ عن أيب بكرِّ يف رواية الكسائيُاهلا، وبذلك قرأتَأم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤١٢-٤١١ص( النرش مع بيان املقدم أداء، اختالف أوجه)٢/٢٤٨((اإلحتاف: انظر) ١(

 ).٧٧-٧٦ص(، رشح منحة مويل الرب)٢١٧-٢١٦ص(، إبراز املعاين)٣٦٢ص(التيسري) ٢(

)٧٠٨-٢/٧٠٧) (٣.( 



 

 

 ٦٣٨ 

ِاختار حرص اخلالفو ْ  :-َِكلَ بعد ذ-َّ دل عليه قولهَ عن شعبة فيهام دون غريمها؛َ
ٍ عـن الكـسائي عـن أيب بكـرٍبيـدُيى، وأبوعْوروى حي( ِّ:)Ð( و ،) Ö(   يف

، ِفخـيمَّبـني الت: ، وقـال األعـشى عـن أيب بكـرِباإلمالة ]١٢٤،١٢٥:آية[احلرفني من طه 
َّوالت يهام عـىل ِ فـُوبـذلك قـرأت، ِفخيمَّبالت: ِّعن الكسائي عنهري بُضجيع، وروى ابن جَ

 . )١() ُوبه آخذ، ِرقُّ من مجيع الطٍعاصم
 : عىل- إليهَ فيام ذهب-َواعتمد 

ًتقديم الوجه األقوى رواية،  ِواألخذ ب ِِ ِام قرأ به عىل شيوخهْ ِ ِ . 
ِما الوجـه يف االقتـصار عـىل موضـعي اإلرساء دون غريمهـ: ُ وقد يقال َ ِ َّمـع أن ؛ اُ

َالقياس ي   ًأيضا؟-، فهام من ذوات الياء )طه( َي اإلمالة يف حريفـقتضَ
ِاتباع األثرُهو  :ُفاجلواب ُ ُ الذي يلزم منهِّ  .)٢ ()طه( موضعيُ إخراجَ

 

ً الداين توجيها لطيفاَأوردوقد  ً ِ يستأنس بهُّ ِ ِ يف هذه املسألةُ  :ِ قال يف املوضحُ، حيثِ
َّوأما علة من أمال ا( ُ؛ فإنـه) طـه:(َ، وفتح الذي يف)سبحان:( يفِذينَّللَّ  َ ملـا افـرتقَّ
 :ِذان يفَّالل

ىل َ عـً داللة؛ِفظَّ يف اللُهام وبينهَّ؛ فرق بينَُنى عندهْيف املع) طه( ، والذي يف)سبحان( 
 : بعدهَتعاىل، بدليل قوله ِنيَمى العَمن ع)  طه(َّذلك، وذلك أن الذي يف

)Ù Ø ×(]ْام يقابل به أعَّإن ]١٢٥:طه ُ ، ُ فتحـهَِكلذلَ فَّضده؛َّ؛ ألنه ِؤيةُّمى الرُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٧١٠(املصدر السابق) ١(

 ).١/٤٠٤(الآللئ الفريدة: انظر) ٢(



 

 

 ٦٣٩ 

ــ ــَتَكــام ف ــذي معــه يف ه َح ال ــسورةُ ِذه ال ــهُ، وهُّ    )Ð Ï Î Í( :ُوقول
 .ِ من جنسهَذ كانِ؛ إ ]١٢٤:طه[

َ؛ ألهنام من ع)سبحان( َّوأمال اللذين يف من :  قال قتادة يف تفسريمها، كامِى القلبَمَّ
َعمي عام ي ْ، ومل يـصدقِاتَ، وما يرى مـن اآليـِهار والنَِّيلَّ واللِ والقمرِمسَّرى من الشَّ ِّ 

َوعام غابُا، فهِهب ًمى وأضل سبيالْ أعِ من آيات اآلخرةُ عنهَّ ُّ() ١( . 
ِ   ورواية اإلطالق يف إمالة ِ ْ ُ)Ð(ِيف السورتني أسندها من األئمة َّ َُّ ِ:  

ُّ، والعامين)٣(َّ وسبط اخلياط ،)٢( ٍ جماهدُابن  .همُغري، و)٤(َّ
ِ غري مقروء هبا؛ لَيِهَو ٍ  .)٥ (ِّ ابن اجلزريُّ اإلمامَّها ، كام نصَ سندِصالَّدم اتَعُ
ِالطاء واهلاء منُفتح -٣ ُلشعبة من طريق الكسائي عنه) طه( ِ ِّ ِ َ َ. 

ُّيار أورده الداين     هذا االخت ُ  :ِ عند قولهِ يف جامعهُ
َواختلف عن أيب بكر( ُ ُ فروى عنه :ْ َ ُّحييى بن آدم، والعليمـي، َ َ ْ، وحييـى ُّوالكـسائيُْ

ْاجلعفي، وابن أيب أمية، وابن عطارد، وابـن جبـري بكـس ُُّ ُ ُ َّ ٍُ ُ َ َر الطـاء واهلـاء، وروى ـُ َ ِ ِ  ُعنـهَّ
ِاألعشى، والربمجي بفتح الطاء واهلاء،  ِ َّ ُّ ْ ُ َوقد روىْ َ ِتح عن قراءتـه يف روايـة  أبو الف- يل-ْ ْ

ِ بفتح الطاء وإمالة اهلاء-ُ عنه - ِّالكسائي ِ ُواألول هو الصحيح عنه، َّ ُ َّ َُّ() ٦(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٠٧ص(حجة القراءات: ، وانظر)١٢٨-١٢٧ص) (١(

 ).٣١٢ص(السبعة: انظر) ٢(

 ).٤٢٦ص(املبهج:  انظر)٣(

 ).١٨٦ص(الكتاب األوسط: انظر) ٤(

 ).٢/٣٣(النرش: انظر) ٥(

 .بترصف) ٣/١٣٥١) (٦(



 

 

 ٦٤٠ 

ِفاختار الداين األخذ بوجه فتح احلرفني من  ِ َ ُّ ِذا الطريق؛ موافقة لألكثرهَ ْ ً ُ ِ ًطرقـا عـن َّ
ِشعبة، وهو الذي عمل أهل األداء ُ ُ َ. 

ِاقترص الداين  يف موضحهِوعليه   ُّ ُ، وهو املذكور)١ (َ ِ يف كتب األئمةُ َّ ِ ُ ُ)٢.( 
 : ٍ اختياراتُ، وفيها ثالثَ محزةُقراءة: ًسادسا

ِ يف كلمَ حلمزةُاإلمالة -١ َ: 
)È( ]ــام , (َ، و]٢٨:هــود[   )Ï Î (َ، و]١٤٦:األنع  +  *(   

&(َو ،]١:األعىل ،٧٤:طه[  ) ÕÖ(َ، و]٦٣:هود[  %  $ َالزمر[)  #  ُّ:٥٧[ . 
ُحكى اإلمام َ ِ اخلالف حلمزة يف هذه الكلم، فقال يف اجلامعُّ الداينَ ِ َ ِ َ َ : 

ُواختلف شيوخنا يف قوله( ْ:) Ö Õ(َو  ،]٧٤:آية[   يف طه) p o(   ]ِيف]١:األعىل 
َذلكُ، فقرأت َ محزةِمذهب ِ  عـن ِنَي بـن احلـسِاقَ عىل عبد البـِ عن قراءتهِحْ عىل أيب الفتَ
ٍ عن سليمِ يف رواية اجلامعةِأصحابه ِ بـإخالصُ عنهُ َ، وقـرأت ذِ الفـتحْ  ِىل غـريهَ عـَكِلـُ
ِ، وعىل ذلك عامة أهل األداءِ اإلمالةِبإخالص ُ ٍ، وبه كان يأخذ ابن جماهـدَّ ، ُاشَّ والنقـ،ُ

 .ُ وغريهم،ٍاهرَ، وأبو طُّوأبو بكر اآلدمي

ِ واختل ُ َ، وهي ٍ أحرفِ يف أربعة-ذاَ هَ بعد-َ عن محزة َفْ  :ُقولهِ
)È Ç(   ]و]١٤٦:األنعـــــام ،َ) Ï Î(   ]و ]٢٨:هـــــود ،َ)  + *

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢١٠ص: (انظره)١(

ــسننري: انظــر)٢( ــبهج ). ٣٣٥-٣٣٤ص(، الكامــل)٢/٦٥٣(، املــصباح)٣١٠ص(، الكفايــة)٢/٢٨٧(امل امل
 ).٤١٧ص(



 

 

 ٦٤١ 

َالزمـر[)# $ % &( َ، و]٦٣:هود[   ), : ُ عنهِ عن أصحابهُ رجاءوى يلَرَف ]٥٧:ُّ
)È Ç(   أبو بكر اآلدمي، وسائرُ، وبه كان يأخذِ الفتحِالصْبإخ ُ  أيب ِ أصـحابُّ

 ِ باإلسـنادٍليمُن سـَ عـِ يف روايـة اجلامعـةِ عـن قراءتـهِين أبو الفتحَ، وأقرأِّي الضبَأيوب
ْمل يمل : قال يلو. ِالثةَّ الث الفتح يفِالصْبإخ) &(،ِيف احلرفني   )Î(: مِّاملتقد ِ ُ

َمحزة ما اتصل بضمري من ه ٍ ُ؛ إال حرفا واحدا، وهوِذا البابَّ ً ً  :ِاألنعامِ يف آخرُقولهَّ
)s r q p(   ]وأقرأين ذلك غري أيب الفتح يف رواية-َال غري- ]١٦١:األنعام ،ِ ُ َ 
ٍ عن سليمٍدَّ وخال،ٍخلف َ، وزعـم أنـه مل خيلـص الفـتح يف يشء مـن هـِإلمالة باُ عنهُ ٍ َ ُ ذا َّ
ِ؛ إال يف احلرفِالباب ُ األول من سَّ   ]٨٠:األنعـام[   )» ¬ ®(: ُقولـهوُ، وهِورة األنعامَّ

ُو قيـاس مـذهب ُ وهـ،ُومـا رواه يل أبـو الفـتِح، ِ أهـل األداءُوعىل هذا أكثر، -َغريال-
 .)١() َمحزة
 :ُ قولهِ يف املوضحَجاءو
ِوقد اختلف شيوخنا من أهل األداء يف ثالثة أح( ْ ُ َ  :ُ قولهَيِهَو، ٍرفَْ

)Ï Î(   ]و]٢٨:هـــــود ،َ) , + *(   ]و]٦٣:هـــــود ،َ ) % $ #

َالزمر[)& ِ، فأقرأنيه ابن أمحد يف رواية اجلامعـة عـن سـليم بـإخالص]٥٧:ُّ ٍ ُ َ ُ ، ِ الفـتحِ
ُمل يمل محزة ما اتصل بضمري من هذا الباب؛ إال حرفا واحدا، وهـو : وقال يل: وقال يل ً ً َّ ٍْ َّ ِ ُ

َ ذلك، وأقرأين  ]١٦١:األنعام[   )s r q p(: قوله يف آخر األنعام ِ ِ غريه يف روايـة َ ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف يسري) ٦٩٥-٢/٦٩٣) (١(



 

 

 ٦٤٢ 

ٍ، وخالدٍخلف ِ باإلمالة كقراءةَّ ُوالقياس ما رواه يل أبو الفتِح، -ً سواء-ِّي الكسائِ ُ ()١(. 
َ يف مفردة محزةَّورصح ِباختيار ِ  : َقال، فِالةَ اإلمِ وجهْ

ــرأ( ــوَوأق ــة[   ٍورة هــودُ يف ســِ يف املوضــعني)* (:ِالفتحين أب  َ، و]٦٣ -٢٨:آي
ــة[   )p o (َو  ،]٧٤:آيــة[   هَ يف طــ)Ö Õ( َ، و]٥٧:آيــة [مــرُّ يف الز)&(    ]١:آي
َوقرأت ع، ِالص الفتحْبإخ  .)٢ ()ُ آخذِوبه، ِالةَ باإلمنَىل أيب احلسُ

َقد اتضح و  : ىلَ عِ يف اختيارهِّ  الداينُدااستن -مما سبق-َّ
ُعليه عمل ما ِ املطرد يف البـاب؛ والَىل مذهب محزةَعِوقياسه ِ األداء، ِ أهلِ ِ  َوجـبُمَّ
 .ِجهإلخرا
ِّهواملنصوص عليه يف كتب الفنو ُِ ِالسبعةام يف ؛ كُ ، )٥(ِذكرةَّ، والت)٤(ِ، واالستكامل)٣(َّ
 .هاِ،  وغري)٧(ِاملَ، والك)٦(ِوضةَّوالر

ِواإلمالة يف هذه الكلم َ به، وال خالفُاملقروءُ هو:َ ِ  .)٨(َِكلَ يف ذِ
َ فيام طالعت من مصادر-ْومل أقف  ؛ سوى مـا  أيب الفتِحِهبْ إىل مذَ أشارمن َ عىل-ُ

ِذكره اإلمام ابن الباذش َ، حيث قالِ يف اإلقناعُ ُ: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بترصف يسري) ١٧٥ص) (١(

 ).٤٥ص) (٢(

 ).١٠٨ص: (انظره) ٣(

 ).٢٥٣ص: (انظره) ٤(

 ).١٩٩،٢٠١-١/١٩٨: (انظره) ٥(

 ).١/٣٥٠: (انظره) ٦(

 ).٣٢٩-٣٢٨ص: (انظره) ٧(

 ).٢/٢٨(، النرش)١٧٨-١٧٥ص(التيسري: انظر) ٨(



 

 

 ٦٤٣ 

ُوال خالف بينهام ( َ بعد هذا-َ َ البـاب عـِيعَ مجِ يف إمالة-ْ َّىل اخـتالف مثلـه؛ إال أن َ َّ ِ ْ
َفارس بن أمحد كان يأخذ حلمزة َُ َ    )* + , (َ، و]٢٨:هـود[   )Ï Î (: يفَ

َالزمر[)# $ % &( َو، ]٦٣:هود[ ْ يزعم أن محـزة مل يمـلَ، وكانِ بالفتح]٥٧:ُّ ُ َ َّ  مـن ُ
ٍ مما اتصل بضمريِذا البابَه َّ  .)١ ()   ]١٦١: آية[يف آخر األنعام  )s r(: َّ؛ إالَّ

َّال شك أن و  : ِّ الداينَعبارةَّ
ِقياس مذهبوُ، وهِفتحال  يل أبوُ، وما رواهِل األداءْذا أكثر أهَىل هَعَو(  .)٢ ()َ محـزةُ

 :ِويف املوضح
ِوالقياس ما رواه يل أبو الفتح( ُ ُ ()٣(. 

َهي ِ، أو من النساخُ سبق قلم منهِ َوأن الصواب، َّ َّ  .ِ، وليس أبو الفتحِنَاحلس أبو:َّ

|( :الفتح يف -٢  {  z(   ]٧١:األنعام[   . 

َمن املعلوم أن ورشا يبدل اهلمزة ُ ً َّ َالساكنة ْ ُ ألفا، وكـذا محـزةَّ هـا، ْليَ عِ لـدى الوقـفً
ُواأللف املوجودة يف اللفظ بعد الدال حيتمل ََّّ ِ ُ ُ: 

َ أن تكون املبدلة ُو أن تكون هي ألفأ، َ وال تقليلَ فال إمالةِ، وعليهِ من اهلمزةَ َ: 

)z (فيجريان فيهام عىل األص ْ  .ِلِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢٩٠-١/٢٨٩) (١.( 

)٢/٦٩٥) (٢.( 

 ).١٧٥ص) (٣(



 

 

 ٦٤٤ 

ِهذه املسألةإىل  ُّاينوقد أشار اإلمام الد َ، واختياره فيهاِ ٍ غري موضع يفُ َمـن ذلـك ، فِ ِ َ
  :ِامعاجل يف ُهلوق

 يف تسهيل َ محزةِهبْىل مذَع ]٧١:آية[)z } |(: ِورة األنعامُ يف سُا قولهَّفأم(
، ُ الفـتح: عليه حيتمـل وجهـنيَفِقُفإن و؛ ِا يف حال الوقفً وإبداهلا ألف،ِ فاء الفعلَمهزة

َ أن األلفُ، فالفتح عىلُواإلمالة ن ِ املبدلـة مـَيِ هـِالَّ بعد فتحـة الـدِفظَّ يف اللَ املوجودةَّ
ُ عـىل أهنـا ألـفُ، واإلمالـة) z(ِفلَ أَونُاهلمزة د َّ )z (مـن ِون املبدلـةُ د 
 ِ اهلمـزةِبت مع حتقيقَهَانت ذَ كْ قد) z(َ ألفَّ؛ ألنُأقيس: لَّ األوُوالوجه، ِاهلمزة
ِا جيـَ، فكذِلْال الوصَيف ح ٌهـا؛ ألنـه ختفيـفنِْ مـع املبـدل مَأن تكـون ُبَ ُ، والتخفيـفَّ َّ 

 .)١()ٌعارض
ِورصح يف املوضح باختيار وجه الفتح  :-ِ الوجهنيِإيراد بعد - قالُ، حيثَّ

ِ ذاهبة مع وجودْ ؛ ألن األلف قد كانت- عندي– ُ االختيارَِكلَذَو(  ً اهلمزة حمققـةً َّ 
ِ، فكـذلك جيـب أن يكـون مـع البـدلٍبال خالف َ َّ سـواء؛ ألن التِ مـن اهلمـزةُ  َخفيـفَّ
 .)٢()ٌعارض
 :ُ قولهِيف إجياز البيانَجاء و
 .)٣ ()ُوبه أقولُوهذا أوجه القولني، وأقيسهام، (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٧٦١) (١.( 

 ).٢٤٠ص) (٢(

 ).٢/٥٠٧(نقال عن رشح الدرر للمنتوري)٣(



 

 

 ٦٤٥ 

 :  االختيارَوجهٌّجيل أن و
َقياسه عىل  ْ فيه اإلمالة يف الوصْما امتنعتُ هـا ْليَ عَفِقـُذا وِإَ، فـٍاكنَ من أجل س؛ِلُ
 .ْ فأميلت؛ُرجعت األلف

ُوعىل األخذ بوجه الفتِح؛ نص غري َّ ْ ِواحد من أهل األداء، وأئمة اإلقراء ِ ِ ٍْ َّ ِ ْ . 
 :ِ ابن الباذشِ اإلمامُ قولَِكلَمن ذف

َّوذكر شيوخنا أن قوله (  َ محـزةِىل مـذهبَع ]٧١:األنعام[)y | { z(: تعاىلُ
َ حيتمل أن تكون األلـف التـي بعـد ا؛ يف الوقفِيف ختفيف اهلمز  دون ِ الم الفعـلِالَّلـدُ

 .)١ ()ٍ جائزُ غريٌ مردودُذا الوجهَ، وهُ لهَذلكِ لُ من اهلمزة، فتاملِاملبدلة
َ اإلمام أيب شامة ُوقول ِ: 

ِ جواز اإلمالة يف قوله تعـاىلِىل الوجهنيَينبني عَو( ُ :)| { z( ]٧١ :األنعـام[   
َ فإن أثبتنا األلف األ-اًأيض–، ولورش َحلمزة  ُا، وإن حـذفناها فـال، ويلـزمَّصلية؛ أملنَْ

 .)٢ ()ُ، فاالختيار املنعِ املبدلةِ األلفُ إمالةِمن اإلمالة
ِ وقول اإلمام  :ِّ اجلزري ُ ابنُ

ِوالصحيح املأخوذ به عنهام( ِ ُ ُ  .)٣ ()ُو الفتحُه: َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٣٥٢(اإلقناع)١(

 ).١٥٧ص(إبراز املعاين)٢(

 ).٢/٦٠(النرش)٣(



 

 

 ٦٤٦ 

 .)١(ُاألخذ به  و،ُجرى العملِوعليه 

 .]٤٠-٣٩: النمل[   )P(َ، و]٩:النساء[   )K(: يف كلمتيٍدَّ خلالُالفتح-٣
ُّ  ذكر اإلمام الداين ُ َدة محزةومفر ،)٤(ِوضحامل،و)٣(ِسرييَّتال، و)٢(ِامعاجليف  َ َاإلمالـة )٥ (ِ

ِ يف هذين احلرفنيَحلمزة ٍ عن خالدٍ بخلفِ َّ. 

ِ قرأ عىل أيب الفتح)K( يفِ الفتحِبوجه و َبالوجهني  قرأ ، وَ ، ِنَسعـىل أيب احلـِ
 .)٦(نَ عىل أيب احلسَ قرأِ، وباإلمالةِ عىل أيب الفتحَقرأ   )P( يفِوبالفتح
َرصح و ِباختيار وجه الفتح فيهام َّ ٍ خلـالد يف غري موضعِ  :ِيسريَّ يف التِ، كقولهَّ
ُوتفرد محزة(  :تعاىل يف قوله ً إشامماِزةِ بإمالة فتحة اهلم-ًأيضا – َّ

) Q P O( ]يف النَّمل، وبإمالة فتحة العني يف قولهِفنيْيف احلر ]٤٠-٣٩: النمل ِ َ َ ِ: 
)K(    وعن خالد يف ه]٩:آيـة[ يف النساء ،َ ٍ ٌ املواضع خالف، ِالثةَّذه الثَّ ُوبالفتح آخذ ِ
 .)٧ ()ُله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفـتح ). ٢١٣ص(، غيـث النفـع)٩٨-٩٧ص(، أجوبة املسائل املشكالت)٢/١٧(اإلحتاف: - مثال-انظر)١(

 )١٦٤ص(الرمحاين

 ).٧٤٤-٢/٧٤٠: (انظره) ٢(

 ).١٨٤-١٨٣ص: (انظره) ٣(

 ).٢٠٥، ص٨٥-٨٤ص: (انظره) ٤(

 ).١٥٥، ٤٤ص: (انظره) ٥(

 ).١٥٥ص(، مفردة محزة)٢/٧٤٤(اجلامع: انظر) ٦(

 ).١٨٤-١٨٣ص) (٧(



 

 

 ٦٤٧ 

ِواستند الداين يف اختياره  عىل أمرين ِ ُّ َ: 
ِّمتابعة نص :َّفاألول  ِ، وإليه أشار يف مفردة محزة بقولهِد عليهَّال خُ ِ َِ َ: 

َالص فتحـْبـإخ]٩:آيــة[)K(:ِساء يف النََّوقرأ   (  )Q P O (َ، وِة العـنيِ
ِ، كذا قـرأت عـىل أيب الفـتح-ً أيضا– ِبإخالص فتحة اهلمزة ]٤٠-٣٩: النمـل[ ، َكِلـَ يف ذُ

َوقرأت عىل أيب احلس ُ، واإلشامم يف النَّمـل كخلـف، واألول)K(: يفِهنيْن بالوجُ َّ ٍ ِ 
ِأصح؛ ألن خالد نص عىل ذلك يف كتابه َِ َ َّ َُّّ َّ() ١(. 

ِ  تقديم األكثر طرقا عن خالد، وإليه:َّوالثاين ٍ َّ ً ِ  : بقولهِ يف اجلامعَأشار ُ
ٍوقد قرأت يف رواية خالد( َّ ِ عىل ابن غلبون بإشاممُ ُوالفتح هـو الـصحيح ِ اإلمالة، َ َّ ُ

ُوهو الذي نص عليه احللواين وغريه عنه، هعن َّ ُُّ() ٢(. 
 

ُيضاف إليهام شهرة ُ ِ وجه الفتح يف األداءُ ُّأشار اإلمام السخاوي بقوله، وإليه ِ ُ: 
ُواختار احلافظ أبو عمرو له الفتح يف الثالثة؛ ألنه املشهور عنه( َُ ََّ ٍ ُ() ٣(. 

، )٦(ِرةـبـصَّ، والت)٥(ِذكرةَّالتـ، و)٤(ِةَّ يف الشاطبيٍدَّ خلال)K(والوجهان يف كلمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٥٥ص) (١(

)٢/٧٤٤) (٢.( 

 ).٢/٤٦٢(فتح الوصيد)٣(

 ).٢٧٢-٢٧١ص(، إبراز املعاين)٣٢٩-٣٢٨:بيت رقم: (انظره)٤(

 ).١/١٩٩: (انظره)٥(

 ).١٣٤ص: (انظره)٦(



 

 

 ٦٤٨ 

َوباإلمالة قطع ابن بليمة ِّ ُ، وبالفتح قطع  له)١(َ ُ العراقيون، ومجهورَ   .)٢(اءَ األدِ أهلُّ
َّوأما موضعا النمل َّ) Q P O(عنه املغاربة قاطبةَى اإلمالةَوَفقد ر ً ، وبعض ُ

َاملرصيني َوأطلق ا ِّ العراقيني وغريهم،ُ مجهورَ، وروى الفتحِّ َّلوجهني يف الشاطبية ْ ِ ْ
 .)٣(ِكاألصل

ُمقدم مصدر يف كل املسالك األدائية، وعـىل ذلـك نـص غـري : ُووجه الفتِح فيهام َّ َّ ِ َ ٌ ٌِّ َّ َّ
َواحد من العلامء ِ يقول العالمة ابن املنجرة َويف ذلك ،)٤(ٍ ُ َّ ُ: 

ْ        خالدهم يؤخر اإلمــالة           َُّ ِّ ُ                           )                                                      K) (P(ْبال حمالة ِ)٥(. 
 

ُ الكسائي، وفيها ثالثُقراءة: ًسابعا  : ٍ اختياراتِّ
 .)¿( َو، )¤( َو، )~( :نِانية مَّ األلف الثُإمالة -١

ِهذا االختيار مذكور يف اجلامع  :ِّ اإلمام الداينِ قولَ عندٌ

 )¤(َو، ]٥٨: البقـرة[)~(: كقولـه)طيئـةاخل( ِ مـن لفـظَا جاءَم(
: ، قالَ بن جعفرِ، أخربنا عبد العزيزُ وما أشبهه، ]٧٣: طـه[ )¿(َ و،]١٢: العنكبوت[

 َه أمـالَّأنـ: ِّ عـن الكـسائيَ عن أيب  عمرٍ بن فرحُأنا أمحد:  بن عمر، قالُأنا عبد الواحد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٦ص: (انظره)١(

 ).١/٨٢(، اإلحتاف)٢٥١ص(وز، إيضاح الرم)٢/٤٨(النرش: انظر)٢(

 ).٢٥٥ص(، حترير النرش)١/٨٣(، اإلحتاف)٢٥١ص(، إيضاح الرموز)٢/٤٨(النرش: انظر)٣(

 ).٣٤٦، ١٤١ص(، عمدة اخلالن)ب/١٥٤ب، /٦٠لوحة رقم ( متقن الرواية: انظر)٤(

 ).١٩ص(منظومة اختالف القراء السبعة)٥(



 

 

 ٦٤٩ 

 .- وقعُ حيث-َّ يف هذا الرضب-ً مجيعا– ِاءَاء واليَّفتحة الط
ٍحدثنا أبو طاهر، قال:  قال-ًأيضا–َّوحدثنا ابن جعفر  َ ْحدثني موسى بـن حييـى : َّ َ َّ

ِحدثنا ابن واصل عن حممد: املقرئ، قال َّ ِ ِ بن أيب عمر عن أبيه عن الكسائي بمثلَّ ِّ  .َِكلَ ذَ
َوحدثنا فارس بن أمحد  عن قراءتـه عـىل أصـحابه ِنيَحلس بن اَّحدثنا عبد اهللاِ:  قالَُّ

َأنه أخلص فتحهام : عن أيب احلارث عنه ْ ِّ، والعمل يف مذهب الكسائي من مجيع -ً معا–َّ َُ َ
َطرقه عىل إخالص فتحة الطاء، وإمالة فتحة الياء،  َ َ َِ َّ ُوبذلك قرأت، وبه آخذْ ُ() ١(. 

ِّ الداين للكسائي بإمالَفقطع ُّ ِة األلف الثانية منَّ ِ  :ً بناء عىل- حيث وقع-)خطايا(َِّ
ُ اتباع النص الوارد، واألخذ بام قرأ به عىل شيوخه، وموافقة ما عليـه عمـل عنـد  ِ ِ ِ ِِ َ ِّ ِّ

ِاألئمة َّ. 
ِوقد عد الداين ما حكاه شيخيه أبو الفتح  ُ ُ ُّ َّ ِن الكسائي من الفتحَ عْ َ ومها منه، فقـال  ِّ ُ ً

 :ِيف املوضح
ُوحدثني فارس( ِ بـن احلـسني الـسامري عـن قراءتـهَ بن أمحد عن عبـد اهللاَِّ ِّ ىل َ عـَّ

َأصحابه ع : ٍقال أبو عمـروٌهام، وذلك وهم، ِالص فتحْ بإخِّ عن الكسائيِ أيب احلارثْنِ
ُوالذي قـرأت بـه يف روايـة أيب ع ِ الـدوري، وأيب احلـارثَمـرُ ِّ ى َوسـُ، وأيب مٍصريَ، ونـُّ

َالشريازي عن الكسائي بإمالة الم الف ِ ِّ ً خاصـة-علِّ  بحـرف  ِ األداءُ أهـلُيعـرفوال، -َّ
 .)٢ ()َِكلَ ذَ غريِّالكسائي
ٌّم إمجاعي، احلكهذا و َّن، كقول اإلمام أيب الطيبَّو املذكور يف أمهات الفُهو ُ ِ ِ ِّ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٦٩٣) (١.( 

 ).١١١-١١٠ص) (٢(



 

 

 ٦٥٠ 

ــ( ــرد يف ه ــسائي فتف ــا الك َفأم َّ ُّ ــابَّ ــةَ بإمِذا الب ، )~(َ، و)¿(:ِال
ُ بال اختالف عنه-ُ حيث وقع-)¤(َو ٍ() ١(. 

 :َ مهران اإلمام ابنِوقول

ِّيميل يف كل الر(  ِّ ُ حيـث -)¤(َ، و)~(َ، و)¿ (:ِوايـاتُ
 .)٢()-َكان

ِّومل أقف يف كتب الفن  .)٣(ِ عىل خالفهْ
ِ كلم يفُالفتح -٢ َ: 

) Å (و ،َ )Ñ   (]َو، ]٣١:املائدة )J(  ]ِّللدوري ]٢٦:األعراف ُّ. 
ِّللدوري عن الكسائي يف ِ هذه الكلم ُّ َ  :ِنهاْوجِ

ُاإلمالة:َّاألول  ْ الرضير عنَ أيب عثامنِريقَن طِ مَ ِّ أيب الدوريَّ ُّ. 
ِالفتح م:َّالثاين  ِالطرقِائرَ سنُ و الذي ُوه -، ِّ النَّصيبيٍدَّ بن حممَجعفر ُ، ومنها طريقُّ
 .)٤(-ِيسريَّيف الت

 :ِبقوله ِيف اجلامع ُّاين اإلمام الدَ أشارهاموإلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤١٣ص(االستكامل : وانظر، )١/٤١٥(اإلرشاد)١(

 ).٥٨ص(املبسوط)٢(

 ).٢/٢٩(، النرش)١٨٠ص(، التيسري)١٨٦ص (، التلخيص)١٨٢ص(، اهلادي)١١٨ص(السبعة: انظر)٣(

 ).١٢١-١٢٠ص:(انظره)٤(



 

 

 ٦٥١ 

 ]٣١ :املائدة[)  Ó Ò Ñ( َ، و)Ä  Ç Æ Å (:ِيف املائدةُقوله (
ُ، أماهلام الكسائي يف رواية ق-ريَغال-يف احلرفني َّ، وفيام حدثنا به عبد العزيز بن حممد َتيبةُّ ُ َّ

َبن إسحاق عن أيب ط َ ِ بن عبد الرحيم الـرضيرُعيدَ سَثامنُ عن قراءته عىل أيب عٍاهرْ َّ  عـن َّ
َنه، وكذلك رواه عن أيب عثامن سُأيب عمر ع َ ُ ُ ُ أبو الفتح أمحد بن ِائر أصحابهُ  ِبد العزيـزَعْ
ٍبن بدهن َ، وغريه، وقياس ذْ  ومل ،]٢٦:األعـراف[  )J K( :ِ يف األعرافُ قولهَِكلُ

َيذكره أبو ط  .َّ، ولعله أغفل ذكرهٍاهرْ
َ عـىل أن اإلمالـةُّ، وهذا يـدلًبكرسها قليال)Ñ(:ِّورة عن الكسائيَوقال س َّ 

ِأصل عنه، وبإخالص  ْ ٌ َ للكسائي من مجيع الطريق، وبه كـان -َّكله –ُالفتِح قرأت ذلك ْ ِ َّ ِ َ ِّ
َيأخذ ابن جماهد، وبذلك قرأ الباقون َ ٍ ُ ُ()١(. 

ِّ، ومفردة الكسائي)٢(ِ وذكر يف املوضح  .)٣(ُ نحوهِ

ِوقطعه بوجه الفتِح يف هذه الكلم يتعارض مع قوله يف ال ُِ َِ ِتيسريُ َّ: 
َ الفاريس عن أيب طاهر عن أيب عثامن س يلوروى( َ َُ َّعيد بن عبد الرحيم الرضير عن ُّ َّ

ِّأيب عمر عـن الكـسائي َ َأنـه أمـال: ُ َّ: ) Å ( ،َو) Ñ(ِدةـيف احلـرفني يف املائـ ]
َ، وقرأت من طِريقَّ من هذا الطُوبذلك آخذ عنه، ُوه غريهْومل ير ،]٣١:آيــة  ٍن جماهدريق ابُ

  .)٤ ()ِبالفتح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٧٣٣-٢/٧٣٢)(١.( 

 ).٢٠٧ص: (انظره)٢(

 ).٤٤ص: (انظره)٣(

 ).١٨٢ص)(٤(



 

 

 ٦٥٢ 

ِوالصحيح أنه التعارض، وإنام تولد اخلالف من  ُ َّ َّ ََّ ُ  ِبعاتَ ط مجيع يفِ الفعلُتصحيفَّ
 .)١ ()ُآخذ(إىل )خذَأ(: منِيسريَّالت

َ دليل ذلك  :  حبريَّ يف التِّ ابن اجلزريِ اإلمامُ  قول:ُ
َ الفاريس عن أيب طاهر عن أيب عثامن س- يل-وروى ( َ َُ َّبن عبد الرحيم الرضير عيد ُّ َّ

ِّعن أيب عمر عن الكسائي َ َأنه أمـال: ُ َّ: ) Å (و ،)  Ñ(يف احلـرفني يف املائـدة 
ُوقـرأت مـن  -ِريـقَّمن هذه الطٍاهرَوبذلك أخذ أبو ط- ومل يروه غريه عنه،  ]٣١:آيـــة[

 .)٢()ِريق الكتابَو طُوه -ِ بالفتحٍطريق ابن جماهد
 :رش النَّ يف-ً أيضا– وقوله

ٍ يعني أبا طاهر - ُوبذلك أخذه: قال( ِ من هذا الطريق وغريه، ومن طريـق ابـن -ْ َّ
َّو حكاية أراد هبا الفائدة عىل عادته؛ وإالُوه. انتهى) جماهد بالفتح ِ َ َ َ فأي تعلق لطٌ ٍ ُّ ريق أيب ُّ

ِّعثامن الرضير بطريق التيسري؟ ولو أراد ذكر طريق أيب عثامن عـن الـدوري ُّ ََّ ََ  لـذكرها يف َّ
َأسانيده، ومل يذكر طريق النَّصيبي، ولو ذك ِّ ََ ِرها الحتاج أن يذكر مجيع خالفهِ ِ َ ْ() ٣(. 

َ كذلك-وأشار إليه ِ ِ العالمة الصفاقيس بقوله-َ ُّ ُ َّ: 
 َنعم؛ لكن ليس كام فهمـت؛ بـل: ُقلت) ُوبذلك آخذ: (َأليس قد قال: َفإن قلت(

َأخذ( َ ُفعل ماض،ٍ وضمريه يعود ) َ ُ ٍ َعىل أيب طاهر، ولو كان معنـاه مـا فهمـت؛ لتـدافعٌ َُ ََ ََ 
 .)٤ ()ُكالمه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٨ص(، وحتقيق أوتوبرتزل-ملعتمدة يف البحث وهي ا-)١٨٢ص(الضامن. طبعة التيسري حتقيق د: انظر)١(

 ).٢٤٥ص)(٢(

)٣١-٢/٣٠)(٣.( 

 ).١٩٤ص(غيث النفع) ٤(



 

 

 ٦٥٣ 

َأن هذا اخلطأَّوالظاهر  ُ اإلمـامَ، فقـد قـالِّواملتـأخرينِّ عىل املتقـدمني َانسحبقد  َّ
 :ِيسريَّاملالقي يف رشح الت

ِّ يف رواية الـدروي عـن الكـسائي ِ فيهام الوجهان-ِّ الداين:ْ أي-ِللحافظَو(  كـام –ُّ
 .)١()ترى

 

ُو الدافع لذكر هذه املُوهذا ه ٍسألة ضمن هذا البـاب، وهـو وجـود خطـأ يف فهـم َّ ِ
 .ِّعبارة الداين

ِّ عن الدوريِ الوجهنيُّوحكى اإلمام الشاطبي  :َ قالُ، حيثُّ
 .)٢ ()ِواري يف العقود بخلفهُيواري أ(

ُوهو خروج منه ٌ َّ، فإن طريقه عن الدوري جعفر بن حممِ عن طريقهُ ُ ِّ ُُّ َ  كام -ُّد النصيبيَّ
ِ، وقد أمجع النَّاقلون عنه عىل الفتح-َّتقدم ِ فوجه اإلمام:وعليه،  ُ ِّ من الزيادات التـي ال ُ
 .)٣(ؤخذ هباُي

َصحح اإلمام ابنُ اجلزري الوجهني للـدوري، وأسـندمها يف نـشـرو ِّ ِّ  ُ، ووجـه)٤(ِهَِّ
 .)٥(ُشهرَ أِالفتح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٩٣ص(رشح التيسري)١(

 ).٢/٤٦١(فتح الوصيد: ، وانظر)٣٢٩:بيت رقم(متن الشاطبية)٢(

، إرشـاد )٩٧ص(، أجوبـة املـسائل املـشكالت)١٥٨-١٥٦ص(،الفتح الرمحـاين)٤٤ص(قرة العني: انظر)٣(
 ).١٠٣ص(داملري

 ).١/٢٥٦(، اإلحتاف)أ/٢٤٤: لوحة رقم( ،  لطائف اإلرشارات)٣١-٢/٣٠(النرش: انظر)٤(

 ).٢/٨٦٠(كنز املعاين للجعربي: انظر)٥(



 

 

 ٦٥٤ 

ِّلنصري عن الكسائي      )Ì(    َو، )5  (َو، ),(  :ِاإلمالة يف أحرف-٣ ٍ ُ. 

ــدادي ــن يوســف البغ ــصري ب ــة ن ِّرواي َ ُ ِ ُ ــسندة يف اجلــامع)١(ُ ــسائي م ــن الك ِ ع ٌ ْ ِّ)٢( ،
، )٨(طْواألوسـ ،)٧(ِ، وغاية االختـصار)٦(ِتنريْ، واملس)٥(ِلِ، والكام)٤(ِهجْ، واملب)٣(ِوالكفاية
 : قوله يف اجلامع، وذلك يف- رمحه اهللا-َّوقد أشار اإلمام الداين .ِوغريها

ِوقد نص اإلمام الداين عىل اختيار اإلمالة له يف هذه الكلم بقوله يف اجلامع ِ ِ ِِ ُ َِّ ُّ ُ: 
َواختلف عن الكسائي يف أربعة أحرف منها، وهي( ٍِّ ِ َ ُ ْ:  

ِفروى عنـه أبـو احلـارث )5(َ، و)§(َ و،- يف املوضعني-),( ُ
َإخالص فتحها، ور ِ َ َّى الباقون عنه إمالتها؛ عىل أن فاَوْ ََ َّرس بن أمحد قد خـري يف روايـة ُ َ َ َ

ُنصري عنه َ  ُ آخـذِوباإلمالة)Ì(َ، و)65(َ، و),(َ واإلمالة يف،ِيف الفتح: ُ
 .)٩ ()له

ُومل ينص الداين عىل علة اختياره وجه اإلمالة يف هذه الكلم لنُصري، والذي يظهـر  ٍ ِ َّ ُّ َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٣٣١-٣/١٣٣٠(، غاية النهاية)٢١٣ص(معرفة القراء: انظر ترمجته)١(

 ).١/٣٨٦: (انظره)٢(

 ).١٠٩ص: (انظره)٣(

 ).٦٢ص: (انظره)٤(

 ).١٦٣ص:(انظره)٥(

 ).١/٣٧٧: (انظره)٦(

 ).٨٢-١/٨١: (انظره)٧(

 ).٣٤ص: (انظره)٨(

 ).٦٩٤ص) (٩(



 

 

 ٦٥٥ 

ْأنه أخذ بام عليه العمل يف روايته، فلم يذكر أحد ممن أسن ٌ َِّ ُ َّدها اخليار عنه فيهنَ َ َ)١(.  
ِورواية نصري عن الكسائي خارجة عن طرق النَّرش املـسندة ْ ِِّ ُ ٌ ٍُ ٍ، فهـي غـري مقـروء)٢(ُ ُ َ 

 .هبا
َوأختم اختيارات الداين يف الباب؛ بذكر مسألة يتفرع عنها عدة مسائل، أالوهي  َّ ِّ ُِ ٍ َِ َُ َ َّ ِ : 

ِحكم الوقف عىل املامل( ِ ُ.( 
 :ِ قسمنيعىلُ اإلمالة لهاُخْاأللفاظ التي تد

ِا يكون فيه حمل اإلمالةَم: مهاُأحد ُّ ٍ عـىل حـد واحـد؛ ِ والوقفِلْ، وسببها يف الوصُ ٍّ
ٌ يف أنه ممال يف احلالنيَفهذا ال خالف َّ. 

ِ ما يكون يف الوصل:اينَّالث ْ ِخالف الوقف عىل ُ ِوهذا القسم عىل رضبني، ِ ُ: 
ٌ ما عرض له تغيري:َّ األولُبَّالرض َ َقـد أبـان  يف الوقـف، وِ اإلمالـةِوجبُال م بزوَ

ُّاإلمام الداين  : يف اجلامعِ بقولهَّكمه مفصال حُ
َاعلم أن مجيع ما ذكرته من املامل مشبعا كان أو غري( ًَّ َْ ُ َّ مشبع، فإن ذلك اللفظ نفسْ َّ ٍ  ُهْ

ِتستعمل فيه يف الوقف ُ كام يستعمل-ُ  ِ عليهَّ؛ لإلعالم بأن املوقوف-ٌ سواءِ فيه يف الوصلُ
ًيستحق ذلك يف حال الوصل؛ حرصا عىل البيان  ْكام يوقف بالروم واإلشامم؛ ألجـل -ُّ ُِ َّ

ِهذا املعنى، وهذا مما ال خالف فيه بني القراء وأهل األداء؛ إال ما كان من الكلـم التـي  َ َ َ ْْ َّ ََّ ِ
ِالراء فيهن جمرورة، ويقع طرفا بعد األلف الزائدة َّ ْ ًَّ ٌ  :ِله، نحو قوِ واملبدلة،َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٥٢٣(، املستنري)١٦٤ص(، الكفاية)١٨٥ص(املبهج: - مثال-انظر) ١(

 ).١٣٩-١/١٣٤(النرش: انظر)٢(



 

 

 ٦٥٦ 

)Y(   ]و]٨:الرعد ، َ)٣٨:األعـراف[   ) - .{(َ، و ]٢٧٠:البقـرة[   )/ 0[  ،
>  (:، نحـو قولـهٍ راءَ فيه بعد األلف غـريُ املكسورُ احلرفَوكذا ما كان،  ما أشبههو

، ومــا  ]١٥٩:البقــرة  [){ ~(َ، و]١٨:الرعــد[   )é è( َ، و]٨:البقـرة[   )=
 .)َْنيَ بَْنيَ، أو قرأ بًذلك إمالة خالصة َ يف مذهب من أمالُأشبهه

 :َّ ثم أورد مذاهب أهل األداء فقال
ْفإن أقوما من أهل األداء يذهبون إىل أن الوقف عىل ذلك يف مذهب من أمالـه يف ( َْ َّ َِّ ً

ْالوصل، أو قرأه بني اللفظني بإخالص الفتح َّ ُ َْ ْ؛ ألن اجلالب لذلك فيه يف حـال الوصـل َ َ َ َّ
َّهو جرة اإل ِّعراب، أو كرسة البناء، ومها ذاهبتان يف الوقف؛ إذ ال يوقف عىل متحـرك، َ ُْ ِ َ َ َ ْ

ُفوجب إخالص الفتح لأللف قبلها؛ لعدم اجلالب إلمالتها ه َ ْ ُِ ِ َّناك، وذهابه مـن اللفـظ ْ َ
 .ًرأسا

ِوذهب آخرون من أهل األداء َِ ْ ُ وهم األكثر-ََ َإىل أن الوقف عىل ذلك يف مـذهب : -ُ َْ ِ َ َ َّ
َّال باإلمالة اخلالصة، ويف مذهب من قرأ بني اللفظـني ومل يـشبع بـني اللفظـني ْمن أم َّْ ُ َ َ ْ ِ َ ِ َ-

ٍ، وذلك ملعان كثرية- سواءِكالوصل ٍ َ. 
ِوكان آخرون يذهبون إىل أن الوقف عىل ذلك يف مـذهب مـن أخلـص اإلمالـة يف  ِ َ ْ َْ َِ ْ َْ َّ َ َ َ

ْالوصل بإمالة يسرية عىل مقـدار اإلشـارة إىل الكـس َ ِ ٍ ُ أال تـرى أهنـا ال تـشبع هنـاك، ؛ِرـٍ ْ َّ
ْفكذلك ال تشبع اإلمالة لأللف قبلها ُ  :َختم ببيان اختياره، فقالَّثم و) ُ

َألنه إذا وقف عىل ذلك يف ؛ ِمناه يف صدر البابَّ ما قدِ إليهُ ونذهب،ُوالذي نختاره( ِ َ
ِمذهب من رأى اإلمالة اخلالصة يف الوصل بإمالة يسرية مل يكن بني  مذهبـه، ٍ  ومـذهب َ

َّمن رأى التوسط يف األصل فرق، فأشكل ذلك عىل املتعلم والـسامع؛ فوجـب لـذلك  ُِّّ َ ِ َ ٌ َ



 

 

 ٦٥٧ 

ِمحل الوقف عىل الوصل يف ذلك يف مذهب اجلميع َ ِ َِ ِ() ١(. 
ُوذكر يف املوضح نحوا منه  :ِّوقال يف مفردة البرصي، )٢(ً

 

ُوباألول قرأت،  (  . )٤(َّيف التيسري سواه  ومل يذكر،)٣ ()ُوبه آخذَّ
 : ُ وجه اختياره-ام سبقفي-ُّوجيل 

 .ِ من العملِ، وما عليه أهل األداءِ عىل شيوخهِ بام قرأ بهُوهو األخذ
َ مذهب األكثرينوهذا ِ، واختيار مجاعةُ ُ املحققني، وعليه عمل ُ ِ ِعامةِّ مل َ املقـرئني، وَّ

ِ أكثر املؤلفني سْرُذكَي َ ِّ  .)٥( ُواهُ
ِواألوىل حرص اخلالف  ُ ْ ِالراء املكسورة الواقعة  يف- هذا النَّوع يف-َ ِ ُ ً طرفا بعد ألف َّ

َ وإخراج ماعدا ذلك)/0(:نحو ِ َ ِ، وهذا الذي نص عليه الـداين يف املوضـحُ ُّ َّ َ 
 :بقوله

ِهذا مما ال أعلم فيه خالفا بني القرأة، وال بني أهل األداء( ْ َِّ ً ِ؛ إال ما كان مـن الكلـم ُ َ َ
َّالتي الراء فيهن جمرورة،  ُ ِ الزائدة املبدلةِا بعد األلفً طرفْووقعتَّ َّ() ٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف) ٧٥٥-٢/٧٥٢) (١(

 ).٢٣١-٢٢٩ص: (انظره) ٢(

 ).٦٦-٦٥ص) (٣(

 ).١٨٨ص: (انظره) ٤(

 ).٢/٥٥(النرش: انظر) ٥(

 ).٢٢٩ص) (٦(



 

 

 ٦٥٨ 

ُو أكده اإلمام  : بقولهِ ابن الباذشَّ
 :ِ يف الوقف أصالنُمَعدُ لسبب يِلْ يف الوصُاملامل(

ْ جمرورا، فال أعلم خالفا بني أهل األداء يف األخذ -ُ حيث وقع-)=(:أحدمها    ِ َ ِ ْ ً ُ ً-
ِ باإلمالة يف الوقف-ملن أماله يف الوصل َ. 

ُالراء املكسورة نحو: والثاين ، فهـذا هلـم -وقع ُحيث –وبابه )k(َ، و)-(:َّ
 .)١ (...)ٍل أقواُ ثالثةقَّ أو رق،ِلْ من أمال يف الوصِهبْيف مذ ِفيه

 

ِّوقد اختلف عن السويس يف ُّ َ ِ ٍ الراء املكسورة الواقعة طرفا بعد ألف موقوف عليهاُ ٍ ًِ ُ َّ:  
ٍفروى ابن حبش َادا بالعارض، وكان بعضهم يأخذ فيه ب؛ اعتدٍ عنه الفتحِ َ ًُ ، َْنيَ بـَْنيُ
ٍفيصري له ثالثة أوجه، ُ َويشبه إجراء ُ َ من اإلمالة، وبني بـني، والفـتح- ِالثةَّ الثُ َْ َْ َ  ُ إجـراء-ِ

ِ من املد، والتوسطِالثةَّالث ُّ َّيف سكون الوقف بعد حرف املد؛ لكـن الـراجح يف ِ، والقرصِّ ِّ ِ
ُد بالعارض، ويف اإلمالة عكسهِّباب املد هو االعتدا ُ، والفرق بني احلالني أن املد موجبهُ َّ ُ 

ْ وقد حصل فاع،ُاإلسكان  .)٢(عتربُ، وقد زال فلم يُ موجبها الكرسَ، واإلمالةُِربتَ
ِّ للسويس ِقليلَّ والتِ الفتحَووجها  ِزْعىل احلـرِرـش مـن زوائـد النـَّ- يف هذا النَّوع-ُّ

 .)٣(ِوأصله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٤٧-١/٣٤٦(اإلقناع) ١(

 ).٢٢١-٢٢٠ص(، إيضاح الرموز)١٤٨-١٤٧ص(، تقريب النرش)٢/٥٥(النرش: انظر) ٢(

 ).٨١ص(، رشح منظومة مويل الرب للقايض )٩٦ص(،  التهذيب البن عياش )١٨٠ص(التنوير: انظر) ٣(



 

 

 ٦٥٩ 

ِغيري يف الوصلَّ التُض له ما عر:يناَّب الثَّالرض ِ بزوال حمل اإلمالةُ َّ؛ ألجل الـساكن ُّ
 :وهوعىل نوعني، ُهَيِقَل

 يف كتاب اهللا ُ، ومجلة الوارد منه]٥:البقرة[   )H G F E D( : نحو،َّالتنوين: ُلَّ األو 
 .)١(ً موضعاَ وثالثونٌثالثة

ُوقد اختلف يف ح ْم الوقف عىل االسكُ  :َّم املقصور املنون عىل ثالثة مذاهبِ
ً سواء كان االسم مرفوعـا، أو منـصوبا، أو جمـرورا، و -ًمطلقا –الفتح /١ ًٌ عليـه ً

َّبعض النحاة الكوفيني، والبرصيني، وإليه ذهب السريايف، وحجتهم ِّ َّأن األلـف التـي : ُِّّ
 .ِقف لزوالهُ؛ تثبت يف الوِنوينَّ ألجل التِسقطت يف الوصل

َّوإليه ذهب أبو عثامن املازين، وحجـتهم ،-اً مطلق-واإلمالة/٢ َّأن الت: َُّ ام َّنـِنـوين إَّ
ِيبدل ألفا يف االسم الصحيح َّ َ؛ النفتاح ما قبله، وذً  ِ املقـصورةِ يف األسـامءٌ موجـودَكِلـُ

ُا، وجرا، فاأللفًا، ونصبًرفع  .الثةَّنوين يف األحوال الثَّي ألف التِ ه 
ِفرقة بني املنصوبَّالت/٣ ً، فيامل مـا كـان مرفوعـِ، واملجرورِ، واملرفوعُ َ ا، ًا وجمـرورُ

ًويفتح ما كان منصوبا َّ، و ينسب هذا املذهب إىل سيبويه وأتباعه، وحجتهمُ َأن األلف: ُِ َّ 
َّ يف حـالتي الرفـع واجلـر هـي األصـلية، واملبدلـة مـن التَاملبدلة َّ  ِصبنـوين حـال النـَِّّ

ِكالصحيح َّ. 
، َةالثـَّالثَ األحـوال َأمال: اينَّ، ومن قال بالثةالثَّ الثَفتح األحوال: َّفمن قال باألول

 .)٢(، وفتح املنصوبَ واملجرورَ املرفوعَأمال: ِالثَّومن قال بالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٣٧ص(املوضح:انظر) ١(

 ).٥٠٥-٥٠٣ص(، رشح التيسري )٢٥١-٢٤٦ص(عقد النضيد، ال)١/٤٤٣(الآللئ الفريدة: انظر) ٢(



 

 

 ٦٦٠ 

َاختار اإلمام الداين إطالقو ُّ ُ ِ، قال يف اجلامع)١(م املقصورْ يف االسِ اإلمالةَ َ: 
ِا بالصحة وأوالمهِ القولنيُأوجه(  مـن ُي املبدلـةِ هـَ املحذوفـةَِّن إ:َ قـول مـن قـال:َّ

 : جلهات ثالثِنوينَّالت
ِ إمجاع السلفُ انعقاد:إحداهن  ِ هـذه األسـامءِم ألفـاتْسـَ عىل رy من الصحابة َّ

 . يف كل املصاحفٍياءات
 .ِف بإمالة هذه األلفات يف الوقِة القراءةَّ وأئم،ِربَص عن الع ورود  النَّ:والثانية
ِ وقوف بعض العرب عىل املنصوب املنون:والثالثة ً ، نحو رأيت زيـدا، ورضبـت َّ

َّعمروا بغري عوض من الت ً ُنوين، حكى ذلك سامعا منهم القراء، واألخفشْ َّ. 
ُوالعمل عند القراء، وأهل األداء عىل األول، وبه أقول َّ ِ َّ ِّ؛ لورود النص املذكور بـه، ُ

 .)٢ ()ِوداللة القياس عىل صحته
ِ، والتمهيد)٣(ِوذكر يف املوضح  َ، وإرشاد املتمـسكنيَّ  ِ، وإجيـاز البيـان، واالقتـصادِّ

 .)٤(ُنحوه
 .)٥(ُ سواهْ، فلم يذكرِيسريَّ يف التَوبه قطع

 

ِّالداين أن هذا املذهب يقويهوضح وقد أ َُّّ : 
ُموافقة رسم املصحف، ومتابعة ما ِّجمئ النص، و ِ ِ حذاق القراءِعليهُِ َّ ِمـةأئ وَّ ، ِاألداءَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٨٧٦(كنز املعاين للجعربي: انظر) ١(

)٧٦١-٢/٧٥٩)(٢.( 

 ).٢٤٠-٢٣٧ص: (انظره) ٣(

 ).٢/٥١٥(نقال عن رشح الدرر للمنتوري) ٤(

 ).١٨٨ص: (هانظر) ٥(



 

 

 ٦٦١ 

  .ُ القياسُيعضدهما اس، وَّالعربية من النَِّأهل و

 :ٌّمكيُاإلمام قال 
ِ هو اإلمالة يف الوقف:والذي قرأنا به(  ِ يف هذا كلهُ ىل األلـف َ عـِ عىل حكم الوقفِّ

ِاألصلية، وحذف ألف  :ِابن الباذشُ اإلمام َقال و، )١ ()ِنوينَّ التَّ
ْ أهل األداء، وهذا الـذي ُ أخذ معظمِالثةَّ األحوال الثَ يف هذا الفصل يفِوباإلمالة(

 : ُّ اجلعربي العالمةوقال، )٢()ُّال يصح غريه
ُوهو األشهر، وبه قرأت( ُ() ٣(. 

َوقد فرق اإلمام املهدي بني مذهب أيب عمرو البرصي وورش، وبني مذهب محـزة  ٍ ِّ ُّ ُ َّ
َوالكسائي يف ذلك ِ َ ً مرفوعا، أو جمرورِصور فيام كان من املقَ، فذكر اإلمالةِّ  فيام َا، والفتحً
َّكان منصوبا، وأن َ مذهب ورش جيري يف ذً َّري؛ إالـ عـىل مـذهب البـصَِكلٍ َ أنـه بـِّ  ْنيَّ

 .)٤(ِالثةَّ يف األحوال الثِّ حلمزة والكسائيَفظني، وذكر اإلمالةَّالل
ِ الداين هلذا املذهبِ يف ذكرَّولعل  ً إشارة ِ املفردات دون غريها منِّ يف مفردة البرصيِّ

َّإىل رد هذا الت  :َ، حيث قالفريقِّ

ٍفأما قوله يف سبأ( َّفإن الر  ]١٨:آية[)]\(:َّ ِاء حتتمل الوجهنيَّ ُ : 
َّ إذا وقف عىل األلف املبدلة من التَِكلَ، وذ الفتحَإخالص  مـن ِ املبدلـةَونُ دِنـوينِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٢٠١(الكشف) ١(

 ).١/٣٥٥(اإلقناع) ٢(

 ).٢/٨٧٥(كنز املعاين) ٣(

 ).١٠٤-١/١٠٣( اهلدايةرشح: انظر) ٤(



 

 

 ٦٦٢ 

ِت عىل املبدلة إذا وقفَِكلَ، وذَواإلمالة الياء، ُوهذا هو نوين، َّون املبدلة من التُ دِ من الياءَ َ
ُالوجه، وعليه العمل، وبه آخذ ُ ُ() ١(. 

 

ُّهب اإلمام الشاطبيوذ َّ إىل حكاية اخلالف يف املنون ُ ِ ِ  :َ، حيث قال-ًمطلقا–ِ
ُوقد فخم َوا التنوينَّ ُا ورققوا     ً وقفَّ ُوتفخيمهم يف النَّصب أمجع أشم      َّ ُ  .)٢(الُ

 :َ، فقالُّ السخاويُ اإلمام عليهُبعهاوت
َوقد فتح قوم ذلك كله، وفتح قوم املنصوب من ذ( َ َ ُ ٌَ ٌَّ  .)٣ ()ُواهِوا ما سُ، وأمالَِكلْ
ِّوعلق اإلمام ابن اجلزري عىل  ُ ِ هذا املذهب بقولهَّ ِ: 

ِوال أعلم أحدا من أئمة القراء ذهب إىل هذا القول، وال قال به، وال أشـار إليـه (  َِ َّ َّ ُِ ْ ََ ِ ً
ُيف كالمه، وإنام هو مذهب نحوي ال أدائي، دعا إليه القياس ال الروايـة َّ ٌُّ ٌّ َُ َّ َ، ثـم أطـال يف ِ َّ

ِسوق كالم النَّحاة وغري ِ َهم، إىل أين قالَ ِ ما ذكرنا أن اخلالف يف الوقف - ُجمموعَّفدل : َ َ َّ َ
ِعىل املنون ال اعتبار به، وال عمل عليه، وإنام هو خالف نحوي ال تعلق للقراءة به ِ ِِ ُِّ ٌّ ٌَّ َّ() ٤( ،

َّوأكده بقوله يف الطيبة َّ: 
ِذي التنوينِا بَمَ و ْ خلف يعَّ ُ ٌ ْ قبل ساكن بام أصل قفْلَىل            بَتُ ِّ ُْ ٍ َ ) ٥(. 
ٍأليب عمرو البرصي بإسهاب)- , (: كلمةِكمُ حُ بيان سبققد و ِّ)٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٣ص)(١(

 ).٣٣٧:بيت رقم(متن الشاطبية) ٢(

 ).٢/٤٦٩(فتح الوصيد) ٣(

 ).٥٨-٢/٥٧(النرش: انظر) ٤(

 ).٦٣٣-١/٦٣١(رشح النويري: ، وانظر)٣٢٤:بيت رقم) (٥(

 ).٦٠٦ص(البحث: انظر)٦(



 

 

 ٦٦٣ 

َأن يكون حرفا من سائر:اينَّوع الثَّالن ً ُ املعجم، وهوِحروفَ ِ ٍعىل ستة أنواعْ َّ: 
ــــفَّالم الت/١     ــــه،ِعري ــــرة[   )̀ b a(: كقول ̀ (َ، و]١٧٨:البق  _ ̂

a(]و]١٥٤:األنعام ،َ)X W   (]١٨:سبأ[. 

 .- وقعُ حيث–   ]٢٧:احلديد[   )Y X W(: تعاىلالباء يف قوله/٢ 
، ]٢٤-٢٣: طــه[   )} | { ~ �¡(:  تعــاىليف قولــهالــذال / ٣         
 .ِّعىل قراءة من مل ينون ]١٧-١٦: النازعات[   )& ')(َو

 .]٧١:األنعام[   )z } |(: تعاىلاهلمزة يف قوله/ ٤

   .]١٣٤:األعراف[   )Z Y ] \ [(: تعاىلالدال يف قوله/ ٥  
 .)١ (]١٣٨ :األعراف[   )- . / 0(: تعاىلاجليم يف قوله/ ٦

 :ُّويف بيان حكم هذه األنواع يقول اإلمام الداين
ِفأما ما يامل منه األلـف التـي يف آخـره املنقلبـة عـن اليـاء( ُ ِ ُ ُ ُ ُ، ويقـرأ بـني ِ، والـواوَّ
َّفإنه إذا لقي تلك : اللفظني ِاأللـف سـاكن يف الوصـل سـقطت؛ لـسكوهنا وسـكونَ ُ ْ ٌ ه، َ

َوذهبت اإلمالة بني اللفظني؛ ألن ذلك إنام كان َ َّ َُّ َّ من أجل وجودها يف اللفظ، فلـام ؛يهاِ فََّ َّ ْ
َّها، فإن وقف عليها انفصلت من الساكن تنوينًا ِمَ بعد-ًأيضا– َِكلَم ذِدُمت فيه عِدُع ْ–

ُمالة، و بني اللفظني برجٍتنوين، ورجعت اإلريَ، أو غ-كان َّ  .)٢ ()ٍها حينئذِوعُ
َوهذا حكم إمجاعي ال خالف فيه ِ؛ إال أنه وقع خالف بني أهـل األداء يف كيفيـة )٣(ٌّ َّ ٌ َ َّ َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٨٩-١٨٨ص(، املفيد)٢٠١ص(، الكتاب األوسط)٢١٨-١/٢١٧(التذكرة: انظر)١(

 ).٢٣٢ص(، واملوضح)١٨٨ص(التيسري: ، وانظر)٢/٧٥٥(امعاجل)٢(

 ).٢/٥٦(، النرش)١٧٢ص(، اهلادي)١٠٠ص(، املوجز)٤٥٠-١/٣٨٧،٤٤٩(اإلرشاد: انظر)٣(



 

 

 ٦٦٤ 

  .    ]٣٣:الكهف[ )Ä Ã Â Á (:من قوله تعاىل)Á(:الوقف عىل كلمة
ُّوقد أوضح اإلمام الداين هذا اخلال َ  :ف بقوله يف اجلامعْ

ُفإن النحويني اختلفوا يف ألفها   ]٣٣:آيــة[ )Â  Á(:َّفأما قوله يف الكهف    ( َ ْ َّ: 
ُهي ألف تثنية، وواحد : ُّ فقال الكوفيون ٍ ُ)Á()َكلت ْ هـي : ُّوقال البرصيون، )ِ
ٍألف تأنيـث، ووزن  ٍ، والتـاء مبدلـة مـن واو)إحـدى، وسـيمى(ِفعـىل كــــ) كلتـا(ُ ٌ ُ ،

ُواألصل َكلوى( ْ ْ َّفعـىل األول ؛)ِ َ َال يوقـف عليهـا باإلمالـة املـشبعة يف مـذهب محـزة: َ ْ ِ ِْ ِ ْ ُُ 
َوالكسائي، وال ب َّ يف مذهب أيب عمرو، ومذهب من روى التوسط يف اللفظ عن َْنيَ بَْنيِّ ُّ َ ْ ِْ

ُنافع؛ ألن ألف االثنني ال جيوز َ ٌا جمهولة ال يعلم هلا أصلِها؛ لكوهنُ إمالتَّ ُ ، ٍ وال واوٍ يف ياءٌ
ُ مشبهة بام أصله-ًأيضا –وال هي  ْ ِيوقف عليها باإلمالة: اينَّوعىل الثِ من األلفات، َِكلَ ذَّ ْ ُ 

ِاملشبعةْاملشبعة، وغري َّ يف مذهب املسمني، ْ َّوالقراء وأهل األداء عىل األولْ ِْ ُّ() ١(. 
  .)٢(وذكر يف املوضح نحوا منه

 : يف مفردة محزةِولهَّورصح باختياره وجه الفتح بق
ِيف سـورة الكهـف )Â Á(: يف الكهـفَّفأما قوله تعـاىل( َّفـإن   ]٣٣:آيـــة[ُ

ْالوقف يف مذهبه َ الفتح، ورسمه يف كل املصِالصْبإخ:َ ِّ ُ باأللف، وكوهنا عنه، فهِاحفُ و ُ
ُهبذه األلف تثنيـة، وواحـد ِ)Á(عنـدهم):َكلـت ْ ، وبـه ِ أهـل األداءَكِلـَىل ذَوعـ، )ِ

 .)٣()ُاألخذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٣٢ص(، اإليضاح البن األنباري )١/١١٠(، رشح اهلداية)١/٢٠٢(الكشف: ، وانظر)٢/٧٦١) (١(

 ).٢٤٢-٢٤١ص: (انظره)٢(

 ).٥٢ص)(٣(



 

 

 ٦٦٥ 

ِ الداين يف اختيارهُدا استن-َمما سبق-َّاتضح و  )Á( الوقف عىلِ الفتِح حال وجهِّ
 : أمورِعىل ثالثة

ِاتباع النص الوارد يف املسألة ِّ ِّ وقد قال الداين يف مفردة الكسائي،َّ ُّ : 
َّوال أعلم أحدا جاء بالوقف عىل ذلك نصا غري الكسائي؛ غري أن املبار( َ َِّ َ ُ َ ِ ِك حكـى ً
ُأنه كان يقف عىل : عنه َّ)Á(وعىل ذلك الوقف، وبه األخذِباأللف ،ُ ُ َ() ١(. 

 ِنـعْ وقد جـاء يف املق،ِ رسم املصحفَ، وبام وافقِل األداءْ بام اشتهر عن أهُواألخذ
 :ُقوله

ىل َ عـَكِلـَ وذ،ِباأللف ]٣٣:آيـــة[ِيف الكهف )ÂÁ( فيهاُّ وجدتَِكلَذَوك(
 .)٢ ()أنيثَّ إن كانت للتِىل مرادَع، أوِثنيةَّلتَّأن األلف ل

ٍسليامن بن نجاح اإلمام قال  ُ: 

))ÂÁ(ِبألف بعد التاء بإمجاع َّ ْ  .)٣()ِاحفَ املصٍ
 

َّ اإلمام أبو الطيب َعموقد ز ُ فيام نقله القريواين، وتلميذه-َبن غلبونُ َّ أن -ُّ املهدويُّ
َكذلك ، و)٤(ٌ الوقف إمجاعِالَح)Á(فتح ِ َ ِ عليه ابن رشيح يف الكايفَّنصَ ٍ)٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥١ص) (١(

 ).٣٦٣ص) (٢(

 ).٣/٨٠٧(خمترص التبيني)٣(

 ).١١١-١/١١٠(، رشح اهلداية)١٩٢ص(اهلادي: انظر)٤(

 ).١/٢٧٨:(انظره)٥(



 

 

 ٦٦٦ 

ِوليس هذا بمسلم به َّ ِنص عىل إمالت، فقد َ ً اإلمالة العراقيـون قاطبـةِها ألصحابَّ ُّ ،
َّ اإلمام سبط اخلياطِكقول ِ: 

ٌ، ومحزة، والكسائي، وخلفُقرأ األعمش(  ُّ)Á(َ؛ ألن ألفِيف الوقف باإلمالة ها َّ
ِأنيث، والياء بدل المَّللت ُ ِألف منقلبة عن ياء؛ جلواز إمالتها يف الوقفها، التي هي ُ ٌ ٌ()١(. 

َوكذلك ذكر ِ  .اِ، وغريمه)٣(، والكفاية )٢(ِاية االختصارَ يف غُ
ٌّ اإلمام مكيَوذهب ِ إىل اجلمع بني الروايةُ ِّ، واملذهب النحويِّ َ: 

ِ أن أبا عمرو البرصي يقف بني اللفظني عىلَذكرف   ٍُ ِّ َّ)Á(ُري، ومذهب ـَّ؛ألنه بص ٌّ
ْريني بـأرسهم يفـلبصا ِّ)Á(َأن ألف  حلمـزة َ، وذكـر)ِفعـىل( بـوزنَّأنيـث، وأهنـاَّهـا للتَّ

َّوالكسائي يقفان بالفتح؛ ألن ِ  .)٤(ِثنيةَّني للتِّ ألفها يف مذهب الكوفيِّ
ِصحح اإلمام ابن اجلزري كال الوجهني، واختار تقديم وجه الفـتحقد و ِّ  ُ، حيـثَّ
 :قال

ِّ، فقد جاء به منصوصا عن الكـسائي ُ إىل الفتح أجنحِّولكنيِّوالوجهان جيدان، ( ً ُ َِ ِ
َسورة بن املبارك فقال َ :)ÂÁ( ٥ ()-ِ يف الوقفِيعني بالفتح-باأللف(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٠٩ص(املبهج)١(

 ).٣٣٠-١/٣٢٩: (انظره)٢(

 ).٣٠١ص:(انظره)٣(

 ).١٤٢ص(التبرصة : انظر)٤(

 ).٢/٦٠(النرش)٥(



 

 

 ٦٦٧ 

َّ، واملقدم أداء واملصدر هو)١(ُوعىل األخذ هبام جرى العمل َّ : 
ٍ الفتح، وعليه نص غري واحدُوجه ْقال صاحب عمدة اخلالن، ِ من أهل األداءَّ ُ: 

  

ِال تقليل لـورش، وإلمالـة حلمـزة، والكـسائي، وخلـف يف اختيـاره يف كلمـة(  ِ ٍ ِّ َ ٍ َ 
)Á(ُيف كل املسالك، وه ِ َ ِو الصواب، واألرجح عند ابن اجلزري كام يف نرشهِّ ِّ ُ ُ ََّ ()٢(. 

 :ُّمة التلمساينَّوقال العال
ُوالراجح الفتح( ُ  .)٣ ()ُ، وبه قرأتِ للجميعَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٩٣ص(، البدور الزاهرة)٢/٢١٤(، اإلحتاف)٦١ص(قرة العني:  انظر)١(

 ).٣٧٣ص(غيث النفع:  ، وانظر)٢٩٥ص) (٢(

 ).٩٢ص(الرسالة الغراء) ٣(



 

 

 ٦٦٨ 




َهي التي  :هاء التأنيث َتكون يف الوصل تاء، ويف الكتابة هاء، وكذلك حِ ًْ ًِ  ِال الوقفُ
 .)١(اهْعلي

ِ باهلاء دون التاءِّعربعنهاو ُ يف اخلـط، وال يقـدحً؛ كوهنا موجـودةِ يف أكثر الكتبَِّ ِّ- 
ِ يف أصالة التاء، وفرعية اهلاء-هذا َّ ِ)٢(. 

ِالتها لغة شائعة لبعض العربوإم َ ٌ ٌ ُّقال اإلمام الداين، )٣ (ُ ُ  :يف املوضح َ
ُوهذه اللغة الباقية يف أهل الكوفة إىل اآلن، وهبا يعرفون من غريهم، وهـم بقيـة( ُ َُّ ُُ ْ َِ ُّ 
َأبناء الع  .)٤ ()ِربِ

ِو اختلف أهل األداء يف حمل اإلمالة يف هذا الباب ِّ ُ َ: 
ُوقد أشار اإلمام ابن اجل  :َقال ُ، حيثِإىل هذه املسألة ِّزريَ

ِاختلفوا يف هاء التأنيث( َّ َ َّهل هي ممالة مع ما قبلها، أو أن املامل : ْ ٌْ َّ ما قبلها، وأهنا هوْ ْ 

 ٌ ممالة؟ْ ليستَنفسها
َّ فذهب مجاعة من املحققني إىل األول َ َِّ ُ، وهو مذهبٌ ِّ احلافظ أيب عمرو الـداين، وأيب ْ ْ

ِّالعباس املهدوي، ْ وأيب عبـد اهللاِ بـن سـفيان، وأيب عبـد اهللاَِّ ، وأيب القاسـم ٍ بـن رشيـحَ
 .ِّالشاطبي، وغريهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٦٢(، النرش)١٠٥ص(، الكنز)١٩٣ص(، اهلادي)١/٣٠٣(املصباح: - مثال-انظر) ١(

 ).٥٠٩ص(رشح التيسري: انظر) ٢(

 ).٢/٨٨٠(، كنز املعاين)٢٤٢ص(إبراز املعاين: انظر) ٣(

 ).٢٤٨ص) (٤(



 

 

 ٦٦٩ 

َّوذهب اجلمهور إىل الثاين ِ، وهو مذهب مكـي، واحلـافظ أيب العـالءُ َ ٍّ ْ  ،ِّ، وأيب العـزُ
ٍوابن الفحام، وأيب الطاهر بن خلف َ َّ ٍ، وأيب حممد سبط اخلياط، وابن سوارَّ ُ  .، وغريهمََّّ

ُأقرب إىل القياس، وهو ظاهر كالم سيبويه، حيث: َّول واأل َِ  :  قالُ
ُأظهـر يف اللفـظ، وأبـني يف : ، والثـاين-َ يعنـي يف اإلمالـة-) َّشبه اهلاء بـاأللف( َّ ُ ْ

ُالصورة، وال ينبغي أن يكون بني القولني خالف؛ فباعتبار حد اإلمالـة، وأنـه تقريـب  َُّّ َِّ ْ ٌ ِ َ
ْالياء؛ فإن هذه اهلاء ال يمكـن أن يـدعى تقريبهـا مـن ْالفتحة من الكرسة، واأللف من  ََّ ُ َ

ُّالياء، وال فتحة فيها فتقرب من الكرسة، وهذا مما ال خيالف فيه الداين، ومن قال بقوله ِ ُ َ َّ ُ َ َ. 
ٍّوباعتبار أن اهلاء إذا أميلت، فال بد أن يصحبها يف صوهتا حال من الضعف خفي  َّ ُْ َ ْ َُّ ُ َّ

َخيالف حاهلا؛ إذا مل ي َّكن قبلها ممال، وإن مل يكن احلال مـن جـنس التقريـب إىل اليـاء، َ ُ ٌ ْ
ُفيسمى ذلك املقدار إمالة، وهذا مما ال ُخيالف فيه مكي، ومن قال بقوله؛ فعاد النِّزاع يف  َ ٌُّ ُ ًَّ

ْذلك لفظيا؛ إذ مل يمكن أن يفرق بني القولني ُ  َّ ْ ْ() ١(. 
ِوقد سبق ابن اجلزري إىل ذكر املذهبني، و ِ ِّ ِاجلمع بني القولنيَ ِ: 

َّ بعد إيراد كالم الداين يف الت–ُحيث قال ، ُّ املالقيُ اإلمام  :ِّ، ومكي يف التبرصةِيسريِّ
ُوال ينبغي أن يفهم عن احلافظ، واإلمام أهنام خيالفان يف هذا، فأما تنصيصهام عىل ( َُّ َّ

َأن اهلاء ممالة؛ فيمكن محله عىل أن اهلاء إذا أميل ما َ ََّ ٌ َُّ ُ َ قبلها؛ فالبد أن يصحِ ا ِبها يف صـوهتَّ
ُ من الضعف خفي، خيالف حاهلا إذا مل يكن قبلها ياء، وإن يكن احلالٌحال ُ ٌ ٌّْ  ِ مـن جـنسَّ

ًالتقريب إىل الياء؛ فسميا ذلك املقدار إمالة َ َّ ِ َّ ()٢(. 

ِورأى اإلمام الفايس أن كال من املذهبني ْ َّ ُّ ْ قد وقـع يف مـشكل عنـد تفـسري معنـىُ َ ٍ ْ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٥٧ص(، ورشح ابن الناظم)٢/٤٧٣( فتح الوصيد:، وانظر)٦٧-٢/٦٦(النرش) ١(

 ).٥١٦ص(رشح التيسري) ٢(



 

 

 ٦٧٠ 

َّاإلمالة يف هاء التأنيث، فق َ  :َالَ
ْوفرس بعضهم اإلمالة فيهام  بتقريب الفتحة من الكرسة، واهلاء مـن اليـاء، وفيـه ( َِّ َ ُ

ِإشكال؛ ألن تقريب اهلاء من الياء غري متأت؛ بخالف تقريب األلف مـن اليـاء؛ فإنـه  ٍّ ُ ِ َ َّ ٌ
ْ حيث كانتا مدتني ناشئني من الفتحة والكرسة، و-ٍّمتأت ِ َّ ِإذا قربت الفتحة من الكرسة؛ ُ ُ

َّكانت املدة الناشئة  عنها بحسب ذلك بخالف اهلاء، فإهنا ليست بمدة فتقرب من الياء  ََّّ ِ
ُبقريب الفتحة التي قبلها من الكرسة، والوجه  ُأن تـزاد بإمالـة اهلـاء مـا حيـصل مـن : َْ ِ َ ُ

ِانحراف الصوت هبا مستقبال إىل الصدر بعد الفتحة املق ِ َِ َّ ْربة من الكرسةًَّ َِّ ()١(. 




 . هاء التأنيثِ يف إمالةِّ اخلاصِ باملذهبُاألخذ -١
ِّأنيث وما قبلها يف الوقف للكسائي مذهبانَّيف إمالة هاء الت ِ)٢(: 

َأهنا متال عند مجيع حروف اهلجاء ما عدا األل: ، أياإلطالق: َّاألول ِ َ ِ ِ َ ُ ُ  .ِفَّ
ِقال اإلمام الداين عن هذا املذهب يف اجلامع ْ ُّ َ: 

َمل يأت عنهام نص بتخصيص يشء من ذلك، وبإطالق القياس يف ذلك يف مجيـع ( ِ َِ ْ َِ َ ٌّ َُ ِ ٌِ ِ ْ َ
ْالقرآن قرأت هلام عىل أيب الفتح  ِ َ َ ُ ْ ِ َ عن قراءته عىل عبد الباقي، وهو مذهب أيب - شيخنا–ْ ْ ُ
ُمزاحم موسى بن عبيد اهللا اخل ِ فيام بلغني عنـه، وكـان إمامـا يف قـراءة -ُرمحه اهللا-ّاقاينٍُ ِ ً َ َ

َالكسائي، ومذهب مجاعة من أهل األداء والنحويني َِّ ْ َ ْْ ٍ ِ ْ ِّ()٣(. 
ِّمفردة الكسائي وقال يف  ِ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٤٤٥(الآللئ الفريدة ) ١(

 ).١٥٠-١٤٩ص(، تقريب النرش)٥٣٣-٥٠٧ص(، رشح التيسري)١٤٥ص(، )٢٣٩-١/٢٣٥(التذكرة: انظر) ٢(

)٧٦٤-٢/٧٦٣) (٣.( 



 

 

 ٦٧١ 

ِومل يأت ( َنص يعمل عليه، وأنه استثنى من ذلك - عنه–ْ ْ َّ ُ ُ ُوكـذلك قـرأت ، ًشـيئا ٌّ
ِعىل فارس بن أمحد عن قراءته َ ِّ، وكذلك حـدثني حممـد بـن أمحـد عـن األنبـاري عـن ِ َ ََّّ

ِإدريس عن خلف عن الكسائي، وبه كان يأخذ أبو مزاحم موسى بن عبيد اهللا بن حييى  ُ ٍَ ُ َ ِ ٍِّ
ِّوكان إمام هذه القراءة، وهو اختيار ابن األنباري من النَّحويني، ُّاخلاقاين ِّ ُ َُ َ() ١(. 

 .ا منهًريب ق)٣(يسريَّ، والت)٢( وذكر يف املوضح
ٌأهنا متال إذا وقع قبلها حرف: ْ، أيقييدَّالت: َّوالثاين  ْ َّْ َ  :ِ من حروف عبارةُ

ْفجثــت  ( ٍزينــب لــذود شــمسَ ْ َْ ِ ْ ً وهــى مخــسة عــرش حرفــا-)َُ َْ َ َ ْ  )(  ( : ْ نحــو-َ
 -ً أيـضا–ُال ُومتـ ،]٦٠:النمـل[ ) [  ^  (َ و،]٧٤:البقرة[ )©(َ و،]٣٠:البقرة[

َإذا وقع ِ قبلها حرف من احلروف األربعة املجموعة يف لفظ َ ُِ ْْ َأن يقـع : بـرشطني) ْأكهر( ْ َ
ٌقبل كل حرف منها ياء ساكنة، أو كس ِ ٌٍ ْ ِّ ٌرة متصلةـْْ َّ ِ منفصلة بـساكن نحـوْ، أوٌ َ ٌ ِ:)  Y  

 ،]٥٣:الـنجم[)O    ( َو ،]٢٤٩:البقـرة[) V  U (َو ،]١١٠:املائدة، ٤٩:آل عمران[)
 . ]١٣:آل عمران[)l  ( َو ،]٤٥:البقرة[ )¦ (  َو ،]١٣:األنعام[ )> (َو

ُوتفتح يف حالني َ َإذا وقع قبلها حرف من احلـروف العـش: ْ ِ ٍ ْ َ ْ ََ َ َرة املجموعـة يف قـول ـِ ِ ِ َ
ِّاإلمام الشاطبي  َّ: 

َحق ضغا( ِ ُّ َط عص خظاَ َ ٍ َ  ،]٢٦:البقرة[) R  Q (َ و، ]٣٣:عبس[)Ê  ( :نحو)ٍ
)  S( ]ــــدثر ــــرة[)Ý  (  َ و، ]٢٩: امل  )n   m  l  k   (َو ،]١٩٦:البق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٣-٥٢ص) (١(

 ).٢٤٥ص: (انظره) ٢(

 ).١٩٠ص: (انظره) ٣(



 

 

 ٦٧٢ 

ِوكذلك إذا كان قبلها حـرف مـن حـروف ، ]٤٣: البقرة[ ٌ ْ ْ َ َ ِ ُ، ومل يكـن قبلهـا يـاء )ْأكهـر( َ ْ
ْساكنة، أو كس ٌ ِ ْرة متـصلة، أو منفـصلة نحـوـَ ِْ َِ ٌ َّ:) Ê(   ]و ،]١٥٦:آل عمـران َ) )(   

 . ]٦٦:األعراف[   )È (َ و  ،]٤٧:النجم[   ). (َو  ،]٢٤:الفتح[
ْقال اإلمام الداين عن هذا املذهب يف ا ُّ  :ِجلامعَ

 

ِوكان ابن جماهد، وابن املنادي، وأبو طاهر، وأمحد بن نرص، ومجيـع أصـحاهبم ( ٍُ ُ ُ ُ ُْ ُ ٍ ِ َِ ِ ٍ ُ :
ُخيصون من ذلك يف الفتح يف قراءة الكسائي واألعشى ما فيـه قبـل اهلـاء أحـد عـرشة  َْ ْ ُِّ ِ ِ ِ َِ ِّْ ِ ِ َ َ

ٍأحرف َحروف االستعالء السبعة، وحرفان حلقيـان، ومهـا احلـاء:ْ َ ْ َّ ِْ َِّ ِ ُ والعـني، واحلـرف ُ
ِّمفردة الكسائي وقال يف ، )١ ()هو األلف: َالعارش  :ُعنهِ
ُوكان ابن جماهد خيتار فتح هاء التأنيث وما كان قبلها؛ إذا كـان احلـرف املتـصل ( َّ ُ َ َ َِ ٍَ ُُ

ٍأحد عشـرة أحرف ِْ َ َّحروف االستعالء السبعة، وهن:َ ِ َّ ِ ُاخلاء، والغني، والطاء، والظاء، : ُ ُ ُُ
ٍ والضاد، وثالثة أحرف حلقية، وهيُوالصاد، ٍْ ُ -ٌ جمتمع عليه-ُاحلاء، والعني، واأللف: َّ

َّثم جعل ابن جماهد  بعد هذه األصول للراء، واهلمزة، واهلاء؛ إذا اتصل هباء التأنيث ... ِ ِ َ َّ
ًأقواال، فأمال بعضا، وفتح بعضا ً ً() ٢( . 

َ التقييد، مستندا يف ذمذهبب َاألخذ ُّواختار الداين ً َلك عىلَّ ِ :  
َ، ونص عىل ذلك يف غـري موضـعِ اإلقراءِةَّ، وأئمِل األداءْ بام عليه أكابر أهِاألخذ َّ ،

 :ِكقوله يف اجلامع
ِوبمذهب ابن جماهد وأصحابه قرأت يف مذهب الكسائي عىل ابن غلبون وغريه، ( ِ ٍَ ْ ِْ ِْ ِّْ ُ ُ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف يسري) ٧٦٥-٢/٧٦٤) (١(

 ).٥٤-٥٣ص) (٢(



 

 

 ٦٧٣ 

َواملذهبان جيدان صحيحان، وال شك أن ابن جماهد، وابن ْ َ ُِّ َّ ِ َ املنادي، وأمحد بن نرص وأبا ِ ْ َ
ٍطاهر مع وفور معرفتهم ومتكنهم من علم صناعتهم؛ بنُوا  ذلك عىل أصـل وثيـق مـن  ِْ ْ َْ َ َِ ِ ُِّ

ٍرواية وأداء؛  ِفيجب املصري إليه، ويلزم الوقوف عنده، وكذلك ما اختاروه،  وما عملوا  ٍ َ ُ ُ َُ ُ ُ َ ُ
ِبه، وحكموا بموجبه ِ ِقوله يف مفردة الكس، و)١ ()ُ  :ِّائيِ

ِكمذهب ابن جماهد واختياره، وأما أصله فقد قرأت عىل أيب احلسن عن قراءاته، ( ِ ٍِ ُ ْ ْ َّ ِ
 .)٢() ُوبه آخذ

َّوجاء يف الت  :ُ قولهِيسريَ
ْوبإطالق القياس يف ذلك قرأت عىل أيب الفـتح عـن قراءتـه عـىل عبـد البـاقي،  ( ْ َ ُِ ِ ْ

ٍّوكذلك حدثنا حممد بن عيل قال ُ ِّألنباري، قالَّحدثنا ابن ا: ََّّ ٍحدثنا إدريس عن خلـف : َ ُ َّ
ُواألول أختارِّعن الكسائي،  ُ ُ؛ إال ما كان قبل اهلاء فيه ألف؛ فال جيوز اإلمالـة فيـهَّ ٌَ َ ْ َّ ِ() ٣( ،

ُّ اإلمام املالقي يف رشحهقال ُ: 
ُواألول أختار": وقوله(  ْإال ما كان قبل اهلاء ": ٍجماهد، وقولهمذهب ابن :  يعني"َّ َ َّ ِ

ُألف؛ فـال جيـوز اإلمالـة فيـهفيه  ٌ َذا االسـتثناء يرجـع إىل  مـا قبـل قولـهَ هـ"َ ُ ُ َّواألول : ْ
 .)٤()ُأختار

َخالفا ملن ف َأن الـداين خيتـار مـذهبِيـسريَّ من عبارة التَمِهً ُ َّ ْ اإلطـالق، فقـد نقـل َّ
 :ُ قولهُّاجلعربي عن بعضهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٧٦٨) (١.( 

 ).١٥٩ص(التهذيب: ، وانظر)٥٥ص) (٢(

 ).١٩١-١٩٠ص) (٣(

 ).٥٣٣ص(رشح التيسري)٤(



 

 

 ٦٧٤ 

ْوبعض يقول سوى ألف أمل              ومن صنَّف ا ُِ ٍ ِ َِ ٌ َّلتيسري ذا الوجه أيداْ ِ َّ)١(. 
ُوأما قول اإلمام ابن الباذش َّ: 

َفهذا تفسري اختيار ابن جماهد، وإليه مال النَّاس، وبـه أخـذوا، وإيـاه اختـار أبـو ( ََّ ُ َ ْ َِ ُ ٍ ُ ِ ُ
َّمرو؛ عىل أن أيب َّحممد، وأبو ع ٍ ْt أخربين غري مرة أن أبا احلسن عـيل بـن عبـد الـرمحن َّ َ َّ ْْ َ َّ َّ ٍ

ُاملقـرئ احلــافظ أخـربه ِ ِأن أبــا عمـرو رجــع عـن اختيــاره ذلـك إىل اختيــار إطــالق : ِ ْ َ َِّ ِْ ِ َ ْ
 .)٢()َالقياس

َّ فلم أقف يف كتب الداين عىل ما يدل عليه، وال إىل من أشار إليه؛ بل إن امل ُّ ِّ َنصوص َّ
ِعىل خالف ما حكاه ابن الباذش ُ ِ. 

ِّوعىل األخذ بمذهب التقييد األكثرين من أئمة الفن،  ََّ ِ ِِّ ِّكقول اإلمام أيب الطيبِ ِ: 
ُفهذه عرشة أحرف يف قول ابن جماهد وغريه، وقوله هو املختار، وبه قرأت،  وبه ( ُ َ ِ ٍ ٍ

َّآخذ؛ ألنه هو املقدم يف هذه الصنعة يف مذهب القر ُِ َّ َّ َّ  .)٣ ()اءُ
 :ِّلألهوازييف الوجيز َِجاء  و 
ِّوباختيار الشيخني أيب بكر، وأيب احلسني قرأت عىل أكثر الشيوخ للكسائي، وبه (  ُُّ َُّ ِ ِ ْ

َرأيت أهل العراق يأخذون به عنه ِ ُ() ٤(. 
ُوأيده اإلمام  : قالُ، حيثِّ ابن اجلزريَّ

ْهذا الذي عليه أكثر األئمة، وجلة أهل األ  ( ََّ ُ َّْ ُداء، وعمل مجاعة القراء، وهو اختيار ُ َّْ ُ ِ ِِ ُ َ
ِاإلمام أيب بكر بن جماهد، وابن أيب الشفق، والنقاش، وابن املنَادي، وأيب طـاهر بـن أيب  َِ ََّ ْ َّ ٍ ْ ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٨٨٤(كنز املعاين)١(

 ) ١/٣١٩(اإلقناع) ٢(

 ).١/٤٨٧(اإلرشاد) ٣(

 ).٩٣ص) (٤(



 

 

 ٦٧٥ 

َّهاشم، وأيب بكر الشذائي، وأيب احلسن بـن غلبـون، وأيب حممـد مكـي، وأيب العبـاس  ٍّ َّ ٍَ َ َ ََ ِ َّ ْ َ
َاملهدوي، وابن سفيان، وا ُ ِّبن رشيح، وابن مهران، وابن فـارس، وأيب عـيل البغـدادي، ِّ ْ ْْ ٍّ َ ٍ َ َ ِ ُ

َوابن شيطا، وابن سوار، وابن الفحام الصقيل، وصاحب العنوان، واحلافظ أيب العالء،  َ ِّ َّ ْ ْ ِْ ِ ِِ ِ
ُوأيب العز، وأيب عيل البيطار، وأيب إسحاق الطربي، وغـريهم، وإيـاه أختـار، وبـه قـرأ  َْ َ َ َُ ِّ َِ ِ َِّ َ ٍّ ِّ ِ

ِّب التيسري عىل شيخه ابن غلبون، وهو اختياره، واختيار أيب القاسـم الـشاطبي، صاح َُّ ََ ُ ْ ْ ُُ َ ِ َ َّ
َوأكثر املحققني ِّ ُ()١(. 

َ مأخوذ هبام، فوجه التقييـد أشـهر، واإلطـالق أثبـت، وجـرى ٌوالوجهان مقروء ٌ
ِّالعمل عىل تصدير مذهب ابن جماهد، واختيار الداين، والشاطبي، و َّ ِّ َّ ْ ُ َِ ِ ْ ْ  .)٢(ِّابن اجلزريُ

 . ]٣٠:الروم[   )© (:أنيث يف كلمةَّ هاء التُإمالة/ ٢ 

َ  إذا وقف َّ الكسائي عىل هذه الكلمة وأمثاهلا مما رسـم يف املـصحف بالتـاء، فإنـه ِ َّ ِ ِ ِْ َُ َُّّ َ َ
 .)٣(َيقف باهلاء

ِوقد اختلف أهل األداء يف حكم الوقف عىل  ْ َُ ِ ُ ِّ هذه الكلمة للكسائيْ ِ َ  َأشـارِ، وإليـه َ
ِاإلمام الداين يف اجلامع بقوله ُّ َّ ُ: 

ُوقد كان أبو طاهر وأصحابه، وأمحد بن نرص وأتباعه( ُ َْ ُ ٍْ َ َ:  
ُّيرون إخالص الفتح للهاء وما قبلها يف قوله يف الـروم َ ََ َْ ْ :) ª ©( ]٣٠:آيـة[     

ِيف مذهب الكسائي؛ ألنه يقف عليه دو ُ َّ ِن عاصم باهلاء؛ خالفا لرسـمه يف املـصاحف، ِّ َ ْ ً ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٢٦-٢٢٥ص(إيضاح الرموز: ، وانظر)٢/٦٤(النرش) ١(

 ). ٦٢ص (، غيث النفع)٣٨-٣٦ص(، عمدة اخلالن)١/٢٩٣(، اإلحتاف)٢٢-٢٠ص(نيقرة الع: انظر) ٢(

، )٥٢٥-٢/٥٢٤(، فـتح الوصـيد)٢٠٣ -٢٠٢ص(، التيسري)١٣٦ص(، الكامل)٢٥٦ص(اهلادي: انظر) ٣(
 )٩٧-٢/٩٦(النرش



 

 

 ٦٧٦ 

َوذلك لكون الساكن احلائل بني الراء والكرسة حـرف اسـتعالء، فهـو يمنـع اإلمالـة،  َُ ُ ٍْ َ ْ َّ ْ ََّ
َّوكان غريهم يرون إخالص اإلمالة للهاء وما قبلها يف ذلك يف مذهبه؛ اعتامدا عىل قوة  ً ْ َ َْ َ َِ ْ ُ

َّالكسـْرة، وضعف الساكن،   القاعـدة يف عـدم ِمـع طـرد: ْ أي-َّ مـع األولـنيُوالقيـاسْ
 .)١ () ِاالعتداد بالفاصل

ُ وجاء يف املوضح قوله ِ َ: 

ُّوقد اختلفوا يف موضع من ذلك، وهو قوله يف الروم( ُ ُ ِ َ ٍُ َفكان   ]٣٠:آية[)   ©(: ْ َ
ُأبو طاهر ٍ وأصحابه ٍ ْيقفون بالفتح؛ لكون احلرف الساكن حرف است: َ ْ َّ َْ ْ ِ ْ َ ُعالء، فهو يمتنـع ُ ُ ٍْ

َمن اإلمالة؛ لقوته عىل الفتح باستعالئه، وكان آخرون َ ِ ِْ ْ َ َّ َّيقفون باإلمالة؛ اعتـدادا بقـوة : ِ ً َ ِ ُ
َّالكرسة، وأن الساكن ليس بحاجز حصني خلفته ٍَّ َ َ ْ َّ ْ( )٢( . 

ْورصح الداين باخ ُّ ِّتيار وجه اإلمالة يف مفردة الكسائي، فَّ َِ ْ  :َقالِ
ٍأبو طاهر: ْأي-ُ خيتار-ً أيضا–َوكان ( ِ فتحة الراء يف قوله-َ ِ َّ َU:  

) ª ©( ]ُمن أجل الطاء، وباألول قرأت ؛]٣٠:الروم َّ َ َّْ  . )٣()ُوبه آخذ، ِ
َّوهو املفهوم من الت ُ ُ؛ ألنه استثنى املفتوح، واملضموم قبل الـراء؛ فبقـي غـريه  ِِيسريُ ََ َّ َِ َّ

 . )٤(ِعىل اإلمالة
 : عىل أمرينِ يف اختيارهُّواستند الداين
ِاألخذ بام قرأبه ِقياسه عىل أصله، وُ ِ ِ؛ من حيث إمالةحروفَ ْإن وقـع قبلهـا ) أكهر(ُ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٧٦٧) (١ .( 

 ).٢٤٧-٢٤٦ص) (٢(

 ).٥٥ص) (٣(

 ).١٥٠ص(تقريب النرش، )٢/٨٨٦(، كنز املعاين للجعربي)١٩٠ص(التيسري: انظر)٤(



 

 

 ٦٧٧ 

ٌكرسة متصلة، أو منفصلة ٌ َّ ْ. 
ُ مستحن، وله:ُووجه الفتح ُ وجاهته، وهٌ ِاختيار مجع مـن األئمـة؛ كـابن شـيطا، وُ ِ َّ ٍُ

َوابن سوار، وسبط اخلياط، وأيب العالء، واب َّ ِ ٍ ِّن الفحام، وأيب العزِ ِ َّ)١(. 
َ اإلمام أبو شامة قال  ُ: 

ُواختلف يف( ُألجل أن الساكن حرف االستعالء؛ فقوي املانع، وهـذا  )©(ْ َ ُ َّ َّ
قيق، فكـذا يمنـع  ُوجه جيد، ويقويه ما يأيت يف الراءات، فإنه اعتد به حاجزا، فمنع الرتَّ ِّ ِّ ٌ ُْ ً َّ َّ ٌَّ

ُّاإلمالة، ولكن مها بابان كل باب ٌ لقارئ؛ فال يلزم أحدمها مذهب اآلخر، والكل جائزَ ُّ ِ َ ُ :
ُّاإلمالة، والرتك يف اللغة ُ ُ() ٢(. 

 :ُّ اجلعربي عنهَّ العالمة وقال
ُوهو األشهر، وبه قرأت(  ُ ُ() ٣( . 

ُواجلمهور عىل عدم االستثناء؛ طردا للقاعدة، ومل يفرقوا بني قوي وضعيف، وهو  ٍ ِِّ ُ ً ُِّ ْ َُ ِ َ
ُاختيار ابن جما ُّ، واعتمده اإلمام الشاطبي)٤(ٍهد، ومجاعة من أصحابه ُ ُ ُ)٥(. 

ٌوالوجهان صحيحان مقروء هبام ِ َِ ًتقديم أن وجه اإلمالة أوىل؛ أخـذا بـام َّأن َّ؛ إال )٦(َ َِّ َ َ
َّعليه اجلمهور، ولدخوله ضمن االختيار السابق ِْ َ ِ َ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٢٥ص(، إيضاح الرموز)٢/٦٤(النرش: انظر) ١(

 ).٢٤٥ص(إبراز املعاين) ٢(

 ).٢/٨٨٦(كنز املعاين) ٣(

 ).٢٢٥ص(، إيضاح الرموز)٢/٦٤(النرش: انظر) ٤(

 ).١/٤٥١(الآللئ الفريدة: انظر) ٥(

 ).٢٤٨ص(، البدور الزاهرة)٤٦٥ص(، غيث النفع)١/٢٩٤(اإلحتاف: انظر) ٦(



 

 

 ٦٧٨ 




َمجهور العلامء إىل أن األَ   ذهب  َّ ِ ٍ يف الـراء التفخـيم؛ لعـدم افتقـاره لـسبب، َصـلُ ِ َ ُ ََّّ
ُوالرتقيق فرع؛ الفتقاره له ٌ ُ، وإنام كان األصل يف الراء التفخـيمُ َِّ ُ ْ ِألهنـا أقـرب حـروف : َّ ُ َّ

ُاللسان إىل احلنك األعىل، فأشبهت حروف االستعالء؛ لقرهبا منها، و العلـل املوجبـة  ُ ِِّ ِْ ِْ َ
ْلرتقيقها؛ ال ختلو من أن  ٍتكون كرسة، أو ياء، أو ألفا منقلبة عن ياءْ ً ً ًَ ً)١(. 

ِوللقراء يف الراء مذاهب جارية عىل أصول وقواعد؛ال جيوز جهل القارئ هبا َ ٌ ُُ ْ َ ُ ُُ ََ ِ ٍ ُ ِ َِّ َ كام ال -َّ
َجيوز جهله بمذاهبهم يف اإلظهار واإلدغام والفتح واإلمالة وبني اللفظني، وغري ذلك ِْ َّ ْ َِ ِ ْ ُِ ِ ِ  من  ُ

ِأصول الق ِ ٍوإذا اعتربت مذاهب القراء يف الراء وجدت عىل ثالثة أقسام، -ِراءاتْ َ َّ َِّ ِْ ْ ُُ ُ َِ: 
ُقسم مل خيتلفوا يف تفخيمه، وقسم مل خيتلفوا يف ترقيقه، وقسم اختلفوا فيه، فرققـه َّ ِ ِ َِ ٌَ ْ ْ ٌ ْ 

ٍورش، وفخمه سائرهم، ولورش ْ َ ِْ َّ ِ فيام رققه من ذلك-ٌ َ َ أصول مضبوطة تـشكل عـىل -َّ ْْ ُ ٌ ٌ
ِري من القراءكث َّ ٍ)٢(. 

قيق رضب من اإلمالة،  ُوالرتَّ َ ٌ ْتقريب الفتحة من الكرسة: ُّوحدهُ َ َّ، وقـد عرب)٣(ُ ٌقـوم ْ
قيق يف الراء باإلمالة بني اللفظني  ِعن الرتَّ َّ ِ َ َّ ِ كام فعل الداين، وبعض املغاربة-ِ َ ُ ُّ َ َ)٤(. 

ِوللعلامء يف أحكام الراءات م َّ َ ِ ِ ٌذاهب ومقاصد، وحدود ُ ُِ ِّ، وأكثر أئمة الفـن ِوقواعدَ ِ َّ ُ
َعناية بذلك ْقراء املغـرب، ومـص: ً ِ ْ ُ ُر، والـشام، ومـن جـاورهم، وسـلك منهـاجهمـَّ َ ََ َِ  ؛َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــر) ١( ــة: انظ ــرة)١/١٤٣(رشح اهلداي ــوم الزاه ــاين)١/٤٣٥(، النج ــز املع ، رشح التيــسري )٢/٨٨٩(، كن

 .، وغريها)٥٣٧ص(

 ).١/٤٥٤(الآللئ الفريدة: انظر)٢(

 ).٢/٤٨٣(فتح الوصيد)٣(

 .، وغريها)٢٤٨ص(، إبراز املعاين)١/٢١٥(، الكشف)١٩٢ص(،  التيسري)١/٢١٩(التذكرة: انظر)٤(



 

 

 ٦٧٩ 

َفدونوها يف كتبهم، ورشحوها، ومهدوا قواعدها وأوضحوها ُ َّ ُ ََّ ِ ِ) ١(. 
َّولإلمام الداين كتاب مفرد يف أحكـام الـر يف َ، أشـار إليـه ٍمـات لـورشَّ والالِاءاتٌِّ

 :اجلامع عند قوله
َّوقد أثبت عىل البيان عن ذلك يف كتايب املصنَّف يف الـراءات، فـأغنى ذلـك عـن ( ِ ُّ
 :، ويف املوضح عند قوله)٢ ()َاإلعادة

َّوقد رشحت ذلك رشحا كافيا بالغا يف الكتاب الذي عملته يف الراءات( ُ َْ ً ًِ ً َ ، ويف )٣ ()ُ
 : عند قولهَّالتهذيب

ِن عن ذلك جمـردا يف كتـاب األصـول، ويف كتـاب الـراءات ُوقد أتيت عىل البيا( َّ َِّ ُ َ َ ِ
 .)٤()له

َوقد أوجز َ اإلمام الداين مذهبْ ُّ ٍش يف هذا الباب بقوله يف مفردة نافع ورُ ِ ٍ: 
َّوتفرد ورش يف رواية أيب يعقوب، وعبد الصمد( َِ ِ ٌ ًبإمالـة فتحـة الـراء يـسريا مـع : َّ َّ ِ ِ

ِالكرسة الالزمة، أو الياء السا ِ ْكنة، وسواء حال بـني الكـرسة وبـني الـراء سـاكن، أو مل ْ ٌ ِ ٌِ
ُمل يقع بعد الراء حرف ا ْحيل؛ ما ِ ٌستعالء، أو راء مكررة مضمومةْ ٌ َّ ٌ يكـون ، أوٌ أو مفتوحةِ

ُاالسم أعجميا، مؤنثا، أو تكون َّ ّ ُ الكرسة التي قبل الـراء يف حـرف زائـد؛ فإنـه خيلـص ُ َّ ٍُ ٍ ْ
ٍالفتح للراء يف ذلك بإمجاع َ َّ َ() ٥(. 

ِوللقراء من األئمة املرصيني واملغاربـة فـيام رووه عـن ورش مـن طريـق األزرق  ِ ٍ ُ َِّ ِ َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣١٦ص (هداية القراء: انظر)١(

)٢/٧٨٠) (٢.( 

 ).٥٠ص(معجم مؤلفات الداين: ، وانظر)٢٦٧ص) (٣(

 ).٤١ص) (٤(

 ).٧٣-٧١ص(، التعريف)١٩٥-١٩٢ص(التيسري: بترصف يسري، وانظر) ٥٣-٥٣ص) (٥(



 

 

 ٦٨٠ 

 :ِوغريه مذاهب
ِمنها مااتفقوا مع غريهم عىل ترقيقه ْ َعـىل تفخيمـه، ومنهـا مـَّ، ومنها مـا اتفقـوا َّ ا ِ

َّاختلفوا فيه، ومنها ما خصوا به ورشا من الط ً ُّ  .)١(ِريق املذكورةِ


َّتفخيم الراء يف موضع/ ١  ].١٨:ص[)   4(: ُ
ِأشار اإلمام الداين  إىل هذا احلكم يف اجلامع، وذلك عند قوله َ ِ ِ ُ ُُّ: 

ِوقد كان شيخنا أبو احلـسن يـرى إمالـة الـراء يف قولـه( َّ ََ َِ ِ ُ  ؛]١٨:ص[ )4( :ْ
ُلكون حرف االستعالء فيه مكس ِْ ِ ِ ِورا، وخالف يف ذلك عامة أهل األداء من املـصْ ْ َّ َريني ـًَ ِّ

ِوغريهم، فأخلصوا الفتح للقاف يف ذلك؛ محال عىل ما انعقـد اإلمجـاع عـىل إخـالص  ْ ُْ ََ ً َ ِ َ
ًالفتح فيه؛ مع كـون حـرف االسـتعالء فيـه مكـسورا نحـو ُ ْ ِْ ِِ ، ]١٤٢:البقـرة[)6 7(:ْ

ُت عىل ِ، وشبهه، وبذلك قرأ]٢٢:ص[)edc(َو، ]٧٤:املؤمنون[)ÞÝ(َو
ِابن خاقان، وأيب الفتح   . )٢ ()عن قراءهتامَ

َورصح   :َ، فقالِفخيمَّ وجه التْباختيار ِيف إجياز البيانَّ
ِوكان شيخنا أبو احلسن يرى إمالة الراء يف قوله( َّ ََ َِ ِ ْلكـون ؛   ]١٨:ص[)4(:ُ ِ

ُاملستعيل مكسورا، ف ْهو يوجب اإلمالة، وخالف يف ذلك سائر أهـل األداء، فأخلـصوا ْ ِ ْ َ َ ُ ُ
ِالفتح يف ذلك؛ كإخالصـهم لـه يف ْ    )? @(،  ]١٤٢:البقـرة[   )6 7 8(:َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٥٩ص(رشح ابن الناظم) ١(

)٢/٧٧٦) (٢.( 



 

 

 ٦٨١ 

ُوهو قياس الرواية، وبه آخذ، ِ، وشبهه  ]٥٣:الشورى[ ِ ِ ِّ ُ ُ() ١(. 
 :ِ وقال يف املوضح

ْوال أعلم خالفا بني أهل( َ ً ِ األداء لقراءة ورش عن نافع من املـرصيني وغـريهم يف ُ َ ِّ ٍْ ِ َ
َإخالص فتِح الراء يف ذلك ِ َِ َّ ُ، وإنام قال ذلك شيخنا ْ َ ِ َ ََ ْ رمحه اهللاُ فيام أحسبه-َّ ً قياسـا دون -ُ

ُأداء؛ الجتامع الكل عىل خالف ما قاله ِِّ ِ ْ ً()٢(. 
 ج

ْواستند اإلمام الداين  يف اختياره َُّ  : عىل-ٌ كام هو ظاهر-ُ
ِ من جهة تفخيم،ِوعىل القياسُ أهل األداء، ِ بام عليهِاألخذ َ الـراء إذا وقعـِ ِ ْت قبـل َّ

َ وإن حال بينهام حائل؛ ألن األلف،ٍف استعالءْحر َّ ُّ حاجز غري حصني، وقد بني الـداين  ٌْ َّ ٍ ٌ
 :َهذا املوجب بقوله

َّوقد كان شيخنا أبو احلسن يـرى إمالـة الـراء يف قولـه( َ َِ ُ  ؛  ]١٨:ص[)4(:ْ
ُلكون حرف االستعالء فيه مكسورا، واإلمالة والرتقيق حيسنَان فيه؛ فعارضته بقولـه ْْ ِ ِ ُِ ُ َ ً ْ ْ: 

ُ وشبهه، وألزمته اإلمالة ملا حكاه  ]١٤٢:البقرة[   )6 7 8( ِ َِ ُ ِ() ٣(. 
َوعىل وجه التفخـيم دون غـريه ُ ِْ َّاقتـصـر يف التيـسري: َّ ِمفـردة ، و)٥(ِيبَّ، والتهـذ)٤(َ

َ، والتلخيص، وإرشاد املتمسكني، واالقتصاد)٧(َّ، والتعريف)٦(ٍنافع ِ َ ِّ ْ َّ) ٨(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٥٧٤(نقال عن رشح الدرر للمنتوري) ١(
 ).٢٦٠ص) (٢(
 ).٢٦٠ص (املصدر السابق) ٣(
 ).١٩٣ص: (انظره) ٤(
 ).٤١ص: (انظره) ٥(
 ).٧٣ص: (انظره) ٦(
 ).٥٣ص: (انظره) ٧(
 ).٢/٥٧٥(نقال عن رشح الدرر للمنتوري) ٨(



 

 

 ٦٨٢ 

ِوتبعه اإلمام الشاطبي عىل االقتصار عليه ِ ْ ُّ ُ ُ َ) ١(. 

ُوهو املذكور يف جل كتب الفن ، ومل يذكر ِّ ِ ِّ ُ  ،)٣(يِادَواهلـ ،)٢(َّ يف التـذكرةَّقيق إالالرتَُّ
 .)٦(َّالطربي ُتبى، وتلخيصْواملج ،)٥(طَ،واألوس)٤(نوانُوالع

 :ُّقال العالمة احلكري
ٌوأحلق بعض( ُبه، والصحيح تفخيمه، وه ]١٨:ص[)4(َ ُ ُ َّ  .)٧()ُو املعمول بهِ

ِ يف هذه املسألةُومجاع القول ِ: 
قيق  ِ أن لألزرق من طريق احلرز وأصله الرتَّ َ ر ـِ، ويأيت له من طريق النَّش-َ ال غري–َِّ

 .)٨(الوجهان

َّووجه الت ٌفخيم مقدمُ َّ  .)٩( يف األداءِ

َّترقيق الراء يف / ٢ ِكلمُ َ : 
) À(   ]ـــــرة 7(َو ،]١٢٥:البق  6 ـــــام[   )5  f (َ، و]١٣٨:األنع  e  d c(   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٥٤ص(، إبراز املعاين)٣٤٩:بيت رقم(متن الشاطبية: انظر) ١(

 ).١/٢٢٢: (انظره) ٢(

 ).٢٢٢ص: (انظره) ٣(

 ).٦٢ص:  (انظره) ٤(

 ).٢١١ص: (انظره) ٥(

 ).٢٣١ص(، إيضاح الرموز)٢/٧٣(النرش: انظر) ٦(

 ).١/٤٤٥(النجوم الزاهرة) ٧(

، املطلـوب للـضباع )٩٩ص(، التهـذيب البـن عيـاش)١/٢٩٨(، اإلحتـاف)٥٠٠ص(غيث النفـع: انظر) ٨(
 ).٤٣ص(

 ).٢٢١ص(، الدليل األوفق)١٣٤ص(، التوضيح والبيان )٤٤٣ص(اختالف وجوه النرش: انظر) ٩(



 

 

 ٦٨٣ 

c b(َو  ،]١٨:الكهف[   )i (َو، ]١٤٠:األنعام[  a(   ]َو ، ]٢٢:الكهف) Â (   
 .]٤٣:املعارج[      )? (َو  ،]٣٢:احلاقة[  )Ú (َ و ،]٣٥:الرمحن[      )« ¼ (َ و،]٦٣:طه[

ُورد  ذكره ُهذا االختيار  ِع، وذلك عند قول اإلمام الديف اجلامَ َ  :ِّاينِ
ِ خالف أبو احلسن ْوقد    ( َ ُ َ اجلامعة من أهـل األداء يف الـراء التـي يليهـا -ً أيضا–َ ََّ ِ ْ ِ َ َ

ْكرسة الزمة، ويقع بعدها أحد ثالثة أحرف ِْ ُ ٌْ ُ ً وسـواء كانـت حرفـا-ُألف االثنني: ٌ  ْ أو،ٌ
ُ، أو ألف بعدها مهزة؛ أو ألف بعدها عني، فكان خيلص-ْاسام ْ ْ ْ ُْ ٌَ ٌ ِ الفتح للراءٌٌ َّ ِ مـن أجـل ؛َ ْ
ِفــألف االثنــني، ذلــك   ،]٦٣:طــه[)Â(َ و ،]٣٥:الــرمحن[)¼(: نحــو قولــه،ُ
ِ، وما أشبهه، واأللف التي بعدها مهزة نحو قولـه]١٢٥:البقـرة[) À(َو ٌ ْ ُ َُ َ:)7 65 (
 ُواأللـفُومـا أشـبهه،   ]٢٢:الكهـف[)c b a (َو، )f e d c(َ، و]١٣٨:األنعام[

ِالتي بعدها عني نحو قوله ٌ ْ:) i(   ]و ،]١٨:الكهف َ) Ú(   ]َو، ]٣٢:احلاقة) ?(   
ُوما أشـبهه، وقـرأت  ،]٤٣:املعارج[ َّ ذلـك كلـه-ُ ِ عـىل غـريه باإلمالـة اليـسرية، -َ ِ َِ ُوهـو َ

ُالصحيح يف األداء، والقياس، وبه آخذ ُ ُ َِّ() ١( . 
 :ُ قولهِيف املوضحوجاء 

ُوهذا الذي قاله( َّإنام يصح إذا كان القصد إىل إمالة فتحة الراء : -أبو احلسن: ْ أي-َ ِ ِ ُ َُّّ
َدوهنا لعلة جتلب اإلمالة فيها، فذلك غري مراع يف منع إمالتها، وال ملتفت إليه؛ أال ترى  ِ ِ ٍ ُ َ ُ َّ

َّأنه قد ال يقع يشء من ذلك بعدها، فتامل فتحتها، فدل ُُ َ ٌَّ ْ ذلك عىل صحة ما قلنا؛ هذا مع ُ َّ
ِأن أهل األداء جممعون عن ورش عىل إجراء القياس ِ يف هذه املواضع، وطرد اإلمالة  ْ َ ِ ٍِ َِ ُ َ َّ-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٧٧٦) (١.( 



 

 

 ٦٨٤ 

ْالتي هي بني بني فيها ِ، وبذلك قرأت عىل اخلاقاين، وعىل أيب الفتح عن قراءهتام-ْ ْ ِّ ُ َ() ١(. 
ُوجيل اعتضاد الدا َّين يف اختياره وجه الرتٌّ ْ ِقيق يف هذه الكلمِّ  : عىلَ

ِ بمذهب أهل األداء، وعىل القياس عىل النَِّاألخذ ِ ْ ِ ِ ترقيق الراء يفِظائرْ ِ املفتوحـة إذا َّ َ
ٍّسبقت بكرس أصيل ٍ ُ. 

ِووجه التفخيم يف هذه األحرف صحيح، قرأ به املحقق ابن اجلزري عىل شيوخه،  ِِّ ٌ ُِّ َِ َ ِ َّ
 .)٢(ِنرشهُوأسنده يف 

ِووجه الرتقيق مق ِدم أداء؛ ألنه مذهب اجلمهـور، كـام أنـه املوافـق ملـا يف التيـسري ُ ُ َّ َّ َِّ ُ ً
 .)٣(واحلرز

 . ]٧١:األنعام[  )u (:ِ يف كلمةِالوجهان/٣

ُّ اإلمام الداينَّنص    ِ عـىل الـوجهني يف هـذه الكلمـةُ َ َ ِ  ،)٥(ِواملوضـح،  )٤(َ يف اجلـامعْ
ِواالقتصاد، والتلخيص، والتمهيد،  َِّ َِّ   .)٦(َالبيان َوإجيازَ

ِ بالوجهني يف كتاب اإلبانة يف اِباألخذَّورصح  َ َْ ٍلراءات والالمات لورش، فِ ْ  :قالََّّ
ِوزادين( ِخلف بن إبراهيم بن خاقان عن قراءته عن أصـحابه َ َ ْ ُِ ِ َ ِ َ َأمحـد بـن أسـامة، : ُ ِ َ

ْوأمحد بن أيب الرجاء، وأيب عبد اهللا األنامطي، وغريهم عن إسام َِ ِّ َِّ ِ َ َعيل النحـاس عـن أيب َ ِْ َّ َ
ِيعقـــوب عـــن ورش يف االســـتثناء ْ ِْ ٍ َ ـــه: ْ ـــراء يف قول ِإخـــالص فتحـــة ال َّ َ َ ِ يف َ تعـــاىلْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٦١ص) (١(

 ).١٨١ص(منظومة التنوير للطيبي: ، وانظر)٧٣-٢/٧٢(النرش)٢(

 ).٤٣٨-٤٣٥ص(اختالف وجوه النرش: انظر)٣(

 ).٧٧٨-٢/٧٧٧: (انظره)٤(

 ).٢٦٣ص: (انظره)٥(

 ).٢/٥٤٧(رشح الدرر للمنتوري: انظر)٦(



 

 

 ٦٨٥ 

ِ أصحاب إسامعيل النحاس، وأصحاب حممـد َوكذلك ،]٧١:آيـة[)vu(:َاألنعام َّ َ َّ ُ ِْ َ ِ
ٍاألنامطي، وأصحاب أمحد بن هالل ْ َِ َيروون ذلك منـصوصا، وكـذلك ر: ِّ ً ُ َُ  -ً أيـضا-ُواهَ

ُحممد بن خريون، وزكريا بن حييى عن قراءهتام عن أصحاهبام عـن ورش، وقـد قـرأت  َ ٍَ َ ْ َِّ ِ َ ُ َّ
ِذلك عىل أيب الفتح فارس بـن أمحـد، َ َْ َوعـىل أيب احلـسن بـن غلبـون َ َ ِ املقـرئني-َ ْ َ  عـن -ِ

ْقراءاهتام عن أصحاهبام عن أيب بكر بن سيف، وأيب عيل النحاس عن  َّ َ ْ َ ٍّْ َ ٍ َِ ِ ْ ُأيب يعقـوب عنـهِ َ ْ َ :
َبإمالة فتحة الراء قليال بني اللفظني من أجل الياء؛ طردا ملذهبه يف نظائر ذلك  ِ ِ َِ َ ً َِ ِ َ ْ ْ َِ َّ ْ ْ مما قبل -َّ َّ

ٌالراء فيه ياء قبلها فتحة ْ ٌ ِ يف ذلك آخذ كقراءيت- مجيعا-ْوبالوجهني ، -َِّ ُِ() ١(. 

ِ بالوجهني؛ لقراءته هبامْاألخذ ُّالداينقد آثر و ِّ، وألن لكل منْهام ما يعضده ويقويه، ِ َ َُّ ِّ
َّفالتفخيم نص عليه ُإسامعيل النحاس يف كتابه، والرتقيق ِ َ َّ ُ يقويه قياسـه ُ   يفِعـىل نظـائرهِِّ

ُاحلكم، ولكل من الوجهني نقلته ْ ََ ِّ ْ. 
َواقترص ِيف التيسري ْ ِ، والتهـذيب)٢(َّ ِ، والتعريـف)٣(َّ ٍمفـردة نـافع، و)٤(َّ ْعـىل وجـه ) ٥(ِ

قيقا ِ دون التفخيمِلرتَّ َّ. 

قيق خروج منه عن طريقه؛ ألنه التزم فيه رواية  َواقتصاره يف التيسري عىل وجه الرتَّ ِ َِّ ٌَّ ْ ُ
َورش من طريق ابن خاقان ِ َّ، ومذهبه التفخيمٍ  .)٦(-َّتقدم  كام-ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٥٤٨(نقال رشح الدرر للمنتوري)١(

 ).١٩٣ص: (انظره)٢(

 ).٤١ص: (انظره)٣(

 ).٧٣-٧١ص: (انظره)٤(

 ).٥٣ص:(انظره)٥(

 ).٢/٧٣(، النرش)١١٢ص(التيسري: انظر)٦(



 

 

 ٦٨٦ 

ــشاطبي الــوجهني يف حــرزه ِوذكــر اإلمــام ال ِ ْ ُّ ُ ــه ،)١(َ ِوجــه التفخــيم مــن ف: ِوعلي َّ ُ
 .)٢(اداتِّالزي

َابن بليمة ِوتلخيص ،)٤(ايفَوالك ،)٣(ِبرصةَّ ومها يف الت ، )٧(واهلـادي ،)٦(،واإلقنـاع)٥(ِّ
 .)٨(ِواهلداية

َّواختار وجه التفخيم احلرصي يف الرائية ُّ َْ َِ َّوابن الفحام يف الت ،)٩(َّ   .)١٠(ِجريدَّ

ٌوالوجهان صحيحان مقروء ِ  .)١١( هبام لألزرقَ

ُوقد تنازع أهل األداء َّ القول يف الوجه املقدم منهامَ ِ َ: 
َّفنص بعضهم عىل تقديم وجه الت َ َِّ َفخيم؛ ألن الداين وإن قطع بالرتَُّ َّ َّ ؛ ِ يف تيـسريهِقيقِ

َّجل مسالك األتراك األدائية وعليه ،)١٢(ِا عن طريقهً فيه خروجَّأن َّإال ِ ُّ)١٣(. 
ُخاصة املغاربةو َوذهب مجهور أهل األداء،  ً ِقيق، كقـول ِيم وجه الرتَّ تقد منهم إىلَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٥٣-٢٥٢ص(،  إبراز املعاين)٣٤٦:بيت رقم: انظره)١(

 ).١٣ص(، قرة العني)٢/٩٠٠(كنز املعاين للجعربي: انظر)٢(

 ).١٤٩ص: (انظره)٣(

 )١/٢٩٩: (انظره)٤(

 ).٤٩ص: (انظره)٥(

 ).١/٣٣٢:(انظره)٦(

 ).٢٢٠ص: (انظره)٧(

 ،)١٥٢ص(تقريب النرش: انظر)٨(
 ).٤٠٧ص(منح الفريدة احلمصية يف رشح القصيدة احلرصية البن عظيمة: انظر)٩(

 ).١٣٩ص: (انظره)١٠(

 ).٢١٢ص(، غيث النفع)١/٢٩٨(، اإلحتاف)١٣ص(، قرة العني)١٢٧ص(النقريب واحلرش: انظر)١١(

 ).٥٤ص(النجوم الطوالع: انظر)١٢(

 ).١٧٦ص(عمدة اخلالن: انظر)١٣(



 

 

 ٦٨٧ 

ِّالعالمة املنتوري ِ: 
ِّواختيار األستاذ أيب عبد اهللا القيجاطي( ُِtِعليـه، وبـه  ُقرأت  فيه بني بني، وبذلك
 .)١ ()ُآخذ

ِّوقول العالمة التلمساين ِ :  
ُواألشهر ترقيق( ُ)vu(  ْلورش، وبه قطع يف التيسري، وقرأت بالوجهني َُ َّ ٍ()٢(. 

  .)° ( :ِبفخيم يف باَّالت/٤

َكل راء منصوبة منونة قبلها ساكن صحيح غري حرف االستعالء، وقبـل :ُاملراد به ُِّ ٍْ ِ ٍ ٍَ ٌ ٌ ْ َّ
َذلك الساكن كرسة، ومجلته ستة أحرف هي ٍَّ ُ ُ ٌ َ : 

 .)٣( )ÇÆ(َ، و)?(َ، و)7(َ، و)Â(َ، و)x(َ، و)°(
َ أبان اإلمام الداين احلكم وقد ُُّ ِيف هذه األحرف بقوله يف اجلامعَ ِ ِ ْ: 

ِفأقرأين ذلك أبو احلسن( َ َ ِ َ ْ بإمالة الراء بني بـني وصـال ووقفـا؛ ألجـل الكـس:َ َّ َِ ً ً ْ ، ِرةـِ
ِوضعف الساكن احلائل بينها وبني الراء، وأقرأنيه ابن خاقان وأبـو الفـتح ْ َ َ ُ ِْ َِّ ْ ْبـإخالص : َّ

ِالفتح؛ مناقضة لألصل، وعىل ذلك عامة أهل األداء من املرصيني وغـريهم، و ِّ َ َ ْْ َّ َ ً َكـذلك ْ
ُمجيع أصحاب أيب يعقوب وأيب األزهر وداود عنهم عـن ورش، وكـذلك حكـاه  ُرواه َ َ ْ ْ َُ ِ ْ ْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٥٤٩(ح الدرر اللوامعرش)١(

 ).٢١٩ص(، والدليل األوفق )١٢٦ص(التوضيح والبيان:  ، وانظر)٧٥ص(الرسالة الغراء)٢(

، فـتح املعطـي للمتـويل )٢٨٠ص(،  القصد التازي)٢٥٠ص(، إبراز املعاين)٥٤٢ص(رشح التيسري : انظر)٣(
 ).٤٣ص(



 

 

 ٦٨٨ 

ٍّحممد بن عيل  عن أصحابه،  .)١ () ُآثر: ُأقيس،  والثاين: َّ واألولَّ
ِوذكر الوجهني  :ُ يف املوضح، حيث قال-ً أيضا-َ

ِفإن أبا احلسن حكى( َ إمالة فتحة الراء يف ذلك لناَّ َّ ِ َل الكرسة، وأن الساكن  من أج؛َ َّ ْ
ٍليس بحاجز حصني ٍ ما مل يكن حرف استعالء-ٍ  : نحو-َ

)Ã(   ]ــرة ــرة[   )® (َو ،]٢٨٦:البق ــف[   )ë (َو ،]٦١:البق ــإن  ]٩٦:الكه َّف
ِالراء مفتوحة معه، وأقرأين ذلك غريه بالفتح ُ ٌ َّوعليه عامة أهـل األداء مـن املـص، َّ ِّيني رـِ

ُّ، وذلك عىل مراد اجلمع بني اللغتنيوغريهم ْ َ() ٢ (. 
 :ِقال يف إجياز البيانو
ِفكان أبو احلسن( َ يرى إمالة فتحة الراء يف ذلك؛ طردا للقياس يف نظـائره يف غـري َ َ َِ َ ً َِ َّ َ

ُاملنون، وكان غريه يرى إخالص الفتح فيه، وه َ ُ َّ، وكـذا نـص َنيِّريـَّو قـول عامـة املـصََّ
َيل النحاس يف كتابه، وحممد بن عيل عن أصحابه، وبذلك قرأت عىل ابن خاقان، إسامع ِ َ ُ َّ ِ َّ

َوفارس بن أمحد عن قراءهتام، وذلك نقـض لألصـل املتقـدم املجمـع عليـه،  ِّ َْ ٌ َ ِ : َّواألولِ
 . )ُآثر: ُأقيس، والثاين
 :ُ قولهِ يف االقتصادوجاء

َّوعليه عامة(  ٍحاب ورشَ يعقوب، وغريه من أصأيبِ أصحاب ِ ِ() ٣(. 
 

ُتضحفا ِ الرتقيق أقيس يف الدراية، َمذهبَّأن  -َ مما سبق-َّ ِّ ُ ،  ِِّ آثر يف الروايـةَوالتفخيمَّ
 :َّوجه التفخيم ألمورَ األخذ بُّ الداين َوقد اختار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٧٧٩-٢/٧٧٨) (١.( 

 ).٢٦٤ص) (٢(

 ).٢/٥٧٩(ينقال عن رشح الدرر للمنتور)٣(



 

 

 ٦٨٩ 

ِّاتباع النص، وم  ِ جل النَّقلةِعليهِاألخذ بامِ مذهب أكابر أهل األداء، وِوافقةِّ  .      ُه عنُّ
 .)٤(هذيبَّ، والت)٣(ٍ، ومفردة نافع)٢(عريفَّ، والت)١(ِيسريَّ اقترص يف التِليهوع  

ُّواختاره اإلمام الشاطبي يف حرزه، حيث قال ُ َ: 
َوتفخيمه ذكرا وسْرتا وب      َ َ ُ ًَ ً ُِ ِ ِْ ْ ُابه             َ َلدى جلة األصحاب أعمر أرحالَ ُ َ َْ َُ َ ِ َ ِ َّ ِ)٥(. 

ِقيق من زيادات احلرز عىل األصلوالرت ْ ِ ُ)٦(. 
ِونص عـىل اختيـار التفخـيم ْ ٍّ، وابـن بـري )٧(ُ ابـن املـرابط :َّ ُّ، واحلـصـري )٨(ُ ْ)٩( ،

 .)١١(ُوغريهم، وهو مذهب اجلمهور، )١٠(ُّواحلكري
 
 

ٌيحان مقروء هبامْو الوجهان صح ِواملصدر منهام يف األداء، ِ ُ َّ وجه التفخيم:َّ ُ)١٢(. 
 .)°(: َّ يف املنون عدا  بابُقيقَّالرت/٥

َّواملراد باملنون ٍ كل راء منونة بعد كرسة، أو ياء ساكنة :-ِ يف هذا الباب– ُ ٍ ٍٍ ٍْ َ َّ ُّ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٩٣ص: (انظره)١(
 ).٧٣-٧١ص: (انظره)٢(
 ).٥٤-٥٣ص: (انظره)٣(

 ).٤١ص(التهذيب: انظر)٤(

 ).٤٨٨-٢/٤٨٧(فتح الوصيد: ، وانظر)٣٤٦:بيت رقم) (٥(

 ).١٧ص(قرة العني: انظر)٦(

 ).١٣٥-١٣٤ص(التقريب واحلرش: انظر) ٧(

 ).٣٦٨-٣/٣٦٣(الفجر الساطع : انظر) ٨(

 ).٤١٢ص(ة احلمصية يف رشح القصيدة احلرصيةمنح الفريد: انظر)٩(
 ).٤٤٠-١/٤٣٩(النجوم الزاهرة:انظر)١٠(

 ).٢/٧١(النرش: انظر)١١(

 ).٩٢-٩١ص(، حل املشكالت)١٢٣-١٢٢ص(،  النجوم الطوالع)١٠٧-١٠٦ص(غيث النفع: انظر)١٢(



 

 

 ٦٩٠ 

َّة ما وقع بعد كرسة عرشون حرفا، والذي بعد الياء الساكنومجل ِ ً ٍُ  :ِة عىل نوعنيَ
ٍأن تكون الياء حرف لني،: أحدمها َ  :ٍ يف ثالثة ألفاظ، هيَ وذلكَ

)º( -و - حيث وقع ،َ) (َو ،]١٠:الطور[   )³ m(   ]٣:ِالفيل[ . 
ٍّأن تكون الياء حرف مد، وهو عىل رضبني: الثاين َ َ: 
  :ً حرفا، نحو، ومجلته اثنان وعرشون)فعيال(َأن يكون عىل وزن:األول

)Ç( ،َو   )I( ،َو)¬(   

ِأن تكون عىل غري ذلك الوزن: الثاين َ  :ً، ومجلته ثالثة عرش حرفا، نحوَ
 .)١()   É(َو، ) 8   (َو، )`(

ِار اإلمام الداين األخذ بوجهواخت َ ُّ ُ ِ ترقيق الراء يف املنون يف احلالنيَ َّ  أشـار يف ِ، وإليهِ
 :ِاجلامع بقوله

ُوقد اختلف علامؤ( ِنا يف إمالة الراء، ويف إخالص فتحها َ ِِ ْ َّ ْ يف حال الوصل -ً أيضا–ِ َِ
ً خاصة– ِ إذا حلقها التنوين، ووليها كرسة أو ياء، نحو قوله-َّ ٌِ ٌْ َّ ِ: 

) É( ،َو)¦  (و ،َ) I( ،َو)S (و ،َ) º(و ،َ) m(،   وما 
 .ُأشبهه

َفكان أبو طاهر بن أيب هاشم ِ ال يرى إمالتها فيه:َ ِ ُ التنـوين؛ ألنـه يمنـع ْ من أجـل؛َ َّ َِّ
َاإلمالة، وتابعه عىل ذلك عبد املنعم  بن عبيد اهللا ومجاعة، وكان سائر أهـل األداء مـن  ُْ ُ َ َُ ِ َ

َاملرصيني، ومن أخذ عنهم من املغاربة َ ْ ْيميلوهنا يف حالة الوصل : ِّ َ َ كام يميلوهنا يف حال -ُ ُ
ْالوقف؛ لوجود اجلالب إلمالتها، وهو الكرسة، وال ُ ِ ُّياء يف احلـالني ، وعـىل ذلـك يـدل ِ َ َ َ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٠٠-١/٢٩٩(، اإلحتاف)٢/٧١(، النرش)٥٤٢-٥٤١ص(رشح التيسري:انظر)١(



 

 

 ٦٩١ 

ِنص الرواة عن ورش؛ ملجيئه  ِ ُّ ِ من غري تقييد بذكر تنوين أو غريه، -ً مطلقا–ُّ ٍ َ وهـذا هـو ْ
َّالصواب، واألول خطأ ال شك فيه َّ() ١(. 

 :وقال يف املوضح
ُوهو الصواب، وبه قرأت، (  ُ َّ  .)٢ ()ُوبه آخذُ

 : عىل-ٌّجيل كام هو -ُّواستند الداين يف اختياره
ِ األخذ بام قرأ به عىل أئمة األقراء،  َّ ِ ٍ وما جاء به النقلة عن ورش يفَِ  .ِ األداءِ

ِّوهو مذهب اجلمهور من أئمة الفن،   َُّ ِ  :ِّهدويللم ِجاء يف رشح اهلدايةُ
َفإن كانت هذه الراء املنونة  املنصوبة قبلها ياء ساكنة، أو كرسة تليها؛ فال خالف ( ٌ ٌ ً ٌُ ُ ََّّ ِ

قيق يف الوقف، وذلك نحـوع َنه يف الرتَّ ِ ِ :)S( ،َو)É(واختلـف  عنـه ،ُ  يف ُ
قيق، والتفخيم، : ِالوصل ُفروي الرتَّ َّ ُوالرتقيق أشهرُ َّ، وأشبه باألصل، وإنام رققهـا يف ُ ِ ُ– 

ٍ؛ ألن الكرسة، أو الياء قد وليتها من غري حاجز حيجز بينهام-هذا األصل َّ() ٣(. 
 :ِاذشالبِيف اإلقناع البن  و

ٍوذكر أبو عمرو( قيق يف نحـو-ُّالداين: أي-:َ َ أن بعضهم أخذ بالرتَّ    َو، ){ (:َّ
)É(ــال ــه فإمجــاع، ق ــف عن ــالتفخيم يف الوصــل، وأمــا الرتقيــق يف الوق ٌ، وب ُ ُْ َّ َّ :

قيق يف الوصل كالوقف،  ِوالصواب الرتَّ ُ  .)٤ ()ُوهو كام قالَّ
ِ     ومذهب التفخيم يف الراءات امل َّ ِ َّ ُنة املنصوبة صحيح ثابت، قرأ به اإلمامَّنوُ ٌ ٌ  ابـن ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٧٨٠-٢/٧٧٩) (١.( 

 ).٢٦٥ص)(٢(

)١/١٥٢)(٣.( 

)١/٣٣٠) (٤.( 



 

 

 ٦٩٢ 

ِاجلزري عىل شيوخه  .)١(، وأسنده يف نرشهِّ
ِسالك عن األزرق يف الراءات املناملْ وقد اختلفت  َّ َْ َونة املنصوبة عىل مخسة مذاهبَ ُ َِّ ،

 :هي
ِترقيق اجلميع /١ َّ مذهب صاحب العنوان، واملجتبى، والتذكرة، ُوهو: - مطلقا-ُ ْ ُ ُِ
َيب معرش، وأحد الوجهني يف الكـايف، والـشاطبية، وبـه قـرأ الـداين عـىل شـيخه أيب َوأ َْ ْ ُّْ َّ َ ِ ُ

  .َبن غلبون احلسن
ِوهو مذهب صاحب اإلرشاد، والكامل: -اً مطلق-ُالتفخيم/٢ ُ. 
ـــيم/٣ ـــمُتفخ  -)? (َ، و)7( َ، و)Â (َ، و)x (َ، و)° (: كل
ْصاحب التجريد، وأحد وجهـي ُوهو مذهب  :-اً مطلق-َّ مع ترقيق ما عداهن-ًمطلقا ُ َّ ِ
 .ِبرصةَّالت

َّتفخيم الكلامت اخلمس الس/٤ ًابقة، مع تفخيم غريهن وصال، وترقيقه وقفاُ ًِ َّ: 
ِوهو مذهب املهدوي، وثاين الوجهني يف الكايف ِّ ِ ُ. 

ـــم/٥ ِتفخـــيم كل  َ، و)? (َ، و)7(َ، و)Â (َ، و)x (َ، و)°(:ُ
)ÇÆ(-ُّوهو مذهب ابن بليمة،  والداين يف  :-ً مطلقا-َّ مع ترقيق غريهن-ً مطلقا ِّ ُ

َالتيسري، ويف اجلامع من قراءاته عىل شـيخيه أيب الفـتح، وابـن خاقـان، وثـاين وجهـي  ْ ِ
 .)٢(ِالشاطبية، والتبرصة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧٢-٢/٧١: (انظره)١(

ــر)٢( ــشـر: انظ ــاف)٧٢-٢/٧١(الن ــضري)٣٠٠-١/٢٩٩(،  اإلحت ــروض الن ــوب )٢٦٧-٢٦٥(، ال ، املطل
 ).٤٨-٤٧ص(، رواية ورش وحتريراهتا من طريق طيبة النرش )٣٩ص(



 

 

 ٦٩٣ 

َّتفخيم الر/ ٦  ].٦٣:الشعراء[)   > =( :يف ِاءُ
ْاختلف أهل األداء يف حكم الراء يف هذه الكلمة، وإىل هذا اخللـ ُِ َّ ِ َبه أشـار ِف وسـبَ ِ

 : بقوله يف اجلامعُّاإلمام الداين
ُوقد اختلف أهل األداء يف قوله(  فمـنهم مـن  :]٦٣:آيــة[يف الشعراء )>=(: ْ

ْيفخم الراء فيه؛ ألجل حرف االستعالء، ومنهم مـن يرققهـا؛ لوقوعهـا بـني حـرفني  ْ ْ ْ َ َُّ ِّ ِ ِّ
ِمكسورين ْ ُ، واألول أقيسُ  )4(، و]٦:الفاحتـة[)   8(ٍهب ورش يفْ عىل مـذَّ

 . )١ ()]١٨:ص[
ِ الكـرسة املـسموعة بتقابـل املـانعُ ضعف:َّوجه التفخيمَّأن  :ُومراده ُ ُ وهـو حـرف -ْ
ِاالستعالء ِ ضعف الراء بني كرستني:ووجه الرتقيق، -ْ ْ ِ ُ.  

ُ وجه التفخيم، حيثرهَّورصح يف اإلبانة باختيا َّ  : قالْ
ـــار(  ـــكُواالختي ـــدي- يف ذل ُ التفخـــيم- عن ـــهَّ ِ؛ كـــام أمجـــع يف قول َ ـــاىلُ  : تع

)A@? (  ]َو  ،]١:إبــراهيم)@?>=<;(]٥٢:الــشورى-
قيق؛ لوقوع الراء يف ذلك بني كرستني ال حائل بينها ، ]٥٣ ْوشبه ذلك، وال أمنع من الرتَّ َ ُِ ِْ َِّ ِ ِ َ
ِام، والنص يف كال الوجهني معدوم، ومثله يضبط أداء عمن يوثـق بنقلـه وفهمـه، وبينه ِ ُِ ُ ْ َُّّ ً ٌُ ِ

 .)٢()ٌوقليل ما هم
َّو العلة يف اصطفائه وجه التفخيم ِ : 

َّقياسه عىل مذهب ورش يف تفخيم  الر ُِ ٍ  ٍ مكـسورٍ اسـتعالءُا وقع بعدها حرفَِذاء إِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٧٨٤) (١.( 

 ).٢/٥٩٠(نقال عن رشح الدرر للمنتوري)٢(



 

 

 ٦٩٤ 

 . ) ?@ (:كام يف
ِوالتفخيم ظاهر كالمه ُ  ،)٤(ِ، واملوضـح)٣(ِعريـفَّ، والت)٢(ِيـسريَّ، والت)١(حديدَّ الت يفُ

 ،)٧(ِّ وإرشاد املتمسكني، واالقتصاد )٦(، و)٥(ِهذيبَّوالت
 :ُّ قال اإلمام اجلعربي

َّوبه قطع يف التيسري: ُّوالتفخيم(  َ ِ() ٨(. 
ُاره اإلمام ابن اجلزري ، حيث ، واختُقيقالرتَّهو اجلمهورُومذهب ِّ  :قالُُ

ُ من سورة الشعراء)=(ختلفواوا( ْمن أجل كرس حرف االستعالء ]٦٣:آيــة[ِ ْ ِ ْ ِ- 
ُوهو القاف ِ، فذهب مجهور املغاربة، واملرصيني إىل ترقيقـه، وهـو الـذي قطـع بـه يف -ُ َِ ِّ ََ ُ

ِالتبرصة، واهلداية، واهلادي، والكايف، والتجريد، وغريها َّ ََّ َ. 
َوذهب سائر أهل األداء إىل ا َْ ِلتفخيم، وهو الذي يظهر من نص التيـسري، وظـاهر َ َّ َِّّ َ ُْ

ُالعنوان والتلخيصني، وغريها، وهو القياس، ونـص عـىل الـوجهني صـاحب جـامع  ْ َّ ُ َ ُْ َّ
َّالبيـان، والــشاطبية، واإلعـالن، وغريهــا، والوجهـان صــحيحان؛ إال أن النُّــصوص  ِ َِ ْ َْ َّ

قيق، وحكى غري واحد عليه اإل ٍمتواترة عىل الرتَّ َ  .)٩ ()َمجاعٌ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٥٩-١٥٧ص:  (انظره)١(

 ).١٩٤-١٩٢ص: (انظره)٢(

 ).٧٣-٧١ص: (انظره)٣(

 ).٢٦٠-٢٥٩ص: (انظره)٤(

 ).٤١ص: (انظره)٥(

 ).٥٤-٥٣ص: (انظره)٦(

 ).٣/٣٨٧(، الفجر الساطع)٢/٥٦٠(نقال عن رشح الدرر للمنتوري)٧(

 ).٢/٩٠٦(كنز املعاين)٨(

 ).١٥٤ص(تقريب النرش: ، وانظر)٢/٧٧(النرش)٩(



 

 

 ٦٩٥ 

ِّوعليه سار أهل األداء، كقول العالمة املتويل  ِ ِ: 
ُواألحسن الرتقيق(  ِّ، وقول العالمة املارغني)١() ُ ِ: 
ٌوكالمها مقروء به (  قيق- عندنا-ُ ُ، واملقدم الرتَّ َّ() ٢(. 

ٌام الداين السابق مقيد اإلمُاريواخت َّ َّ ِبالوقف عـىل هـذه الكلمـة ِّ ِ َّباإلسـكان، أمـا ِ  إذا ِْ
ِوقف عليها بروم كرسهتا؛ فب َ ِ  :، وإىل هذا االختيار أشار يف اإلبانة بقولهِالرتقيقُ

قيق ( َّعىل أن الوجهني من التفخيم والرتَّ ِ ْإنام يكونان يف الوصـل : - يف ذلك-َّ ِ ُ ال -َّ
ُ، فأما إذا وقف عىل ذلك، ومل يرش إىل جرة القاف، وال قدرت، وسكنت وعو-َغري ْ َِّ ُ َ َّ َِّ ُ َُ مل ِ

ِّ، فخمت الراء، ومل ترقق رأسا، كام فخمـت يف ُوهو االختيار يف مذهب نافعْبإسكاهنا،  ُِّ ًَّ ُ َُّ
ِالنفتـاح حـرف  ]٣٠:الـروم[   )© ª  (َو ، ]١٢٢:التوبـة[   )Ã (:- تعـاىل–قولـه  ِ

َاالستعالء، كذلك حكمه إذا سكن  َ ُ ِْ ُ يوجب ال-ٌسواء -ُ قيقُ ِتفخيم، ويمنع من الرتَّ ُ َ َ َّ() ٣( . 
َويف ذلك يقول العالمة ابن القايض ُ َُّ ُ : 

ْ بَرتقيق شهر    )=(ُوالوصل يف ِ ُ ْوالوقف بالتفخيم للكل ذكر ٍ ِ ُ ِّ َّ ُ 
َنص علي ْحجته السكون خذ برهانه  ْةــبانِي اإلــُّه الداين فـــَّ ُ ََّ ْ ُّْ ُ ُ) ٤( .                                                         

ِّوقد حرر املسألة العالمة مصطفى امليهي َِّ  :قالف ، )هـ١٢٢٩ت(ُ
ِمن أجل كرس القاف؛ يقتيض اختصاص الوجهني بالوصـل، والوقـف : وقوهلم( ِِ ْ َ َِ ْ

َبالروم ال اإلسك ْ ُان؛ لعدم الكرس فيه، واألوجهَّ َِ ًأن من فخم وصال فخم وقفـا، ومـن : ْ ً ََّّ َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/١٢٥(هداية القاري : انظر، و)٣٥ص(فتح املعطي)١(

 ).١٢٥ص(النجوم الطوالع)٢(

 ).٢/٥٩١(نقال عن رشح الدرر للمنتوري)٣(

 ).٣/٣٨٦(الفجر الساطع البن القايض)٤(



 

 

 ٦٩٦ 

ِرقق وصال جوز الوجهني وقفا؛ لالعتداد بالسكون وعدمه ِِ ُّ ْ ً َّْ َّ ْ() ١(. 
َّاعتبار السبب يف الرتقيق إذا تقدم فقط/٧ َّ َّ ُ. 

ُما وجد من الراءات بعده كرس أو ياء، وقد انعدم فيه موجب الرتَّ ُ ُُ ٌ َّ ََ ٌَ ِ ُقبلـه، فهـوقيق ِ ُ َ 
ُمفخم، وال يعتد بام بعده ُّ ٌ َّ)٢(. 

ًوذهب بعض أهل األداء إىل جعل السبب بعد كقبل، فرققوا الراء قياسا ََّّ َُّ ْ َُ ِ ٍّ ال بنص ،ُ
 .)٣(ٍّقوي

ِإلمام الداين إىل هذا املذهب بقوله َوقد أشار ا  :يف اجلامعُّ
ْوقد كان حممد بن عيل، ومجاعة من أهل األ( ٌ ٍَّ ُ َّ ٍداء من أصحاب ابن هـالل وغـريهْ ِ ِ ِ :

ِيروون عن قرائهم ترقيق الراء يف قوله ِ َّ ََّ َ ُ:)LK(] ِ؛ مـن -ُ حيث وقع- ]١٠٢: البقرة
ِأجل اهلمزة،  ُوتفخيمها أقيسْ ُ؛ ألجل الفتحة قبلها، وبه قرأتُ ْ َْ() ٤(. 

 :َ وقال يف املوضح
ٍّوكان حممد بن عيل األذفوي( ُ َّ َذهب ورش ترقيـق الـراء الـساكنة؛ إذا َيروي يف م: َ ِ َّ َّ َ ٍ

ٌوقع بعدها مهزة جمرورة، نحو ٌ ْ َ:)LK(ِوشـبهه؛ مـن أجـل  ]١٠٢: آيـة [من البقرة
ِاجلرة، وعىل ذلك عامة أهل ُ األداء من املرصيني القـدماء،  ِِّ َّ ِوالقيـاس إخـالص فتحهـا َّ ُ ُ

ْلفتحة امليم قبلها َِ() ٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ب/١٢٣لوحة ( فتح الكريم الرمحن يف حترير بعض آي أوجه القرآن للميهي)١(

 ).١/٤٩٨(فتح الوصيد: انظر)٢(

 ).١/٤٤٦(النجوم الزاهرة: انظر)٣(

)٢/٧٨٤) (٤.( 

 ).٢٦٧ص) (٥(



 

 

 ٦٩٧ 

 :ِ يف اإلبانةجاء و

ْ عىل من قرأت عليه من مشيختي، - ذلك-ُم قرأتَّوبالتفخي(  َ ِ ُ ِوهو القيـاس مـن َ ُ ُ
َأجل الفتحة  .)١ ()ُوبه آخذ، ْ

ُّقد اعتمد الداينو  : ىلَ  ع- ومن قال بقوله-ِّ يف رد مذهب األذفوي َ
ِما قرأ به عىل شيوخه، وقياسه عىل  ِ  . بهِ، وعىل  املعمولِقواعد البابَ

ُّالمة السخاوي يف ا العقال َّ ِّالنتصار ملذهب الداينُ ِ ِ: 
َّومن حجة أيب عمرو عىل التفخيم( ْ َ أن الياء إذا حتركت بالفتح؛ التحقـت بـسائر :َّ َّ َِ َّ

ًاحلروف، فلم توجب إمالة وال ترقيقا، قال ً ًولو كان هذا املـذهب صـحيحا؛ لكانـت : ُ ُ َْ
َالياء الساكنة به أوىل، وكذلك الكسـْرة؛ إذا كانتا توجبان ذلك إذ ِ َ ُِ ُا سبقتا، فكان يوجب َ َ َ

  .)- (َو، )F (َ، و) ° (َ، و)S (:َترقيق
µ ´ ³ (َ، و)q(َو، )3 (َو، ) F (:ِرة يف نحـــوـوللكـــس

 ،  )~ �  (َ، و)}(َو، ) r q p (َ، و)2 3 (َ، و)¶ 
َّويف اإلمجاع عىل تفخيم الراء  َ َّ دليل بني عىل خطأ من رقـق الـراء- يف هذه املواضع-ِ َِّّ َ ٌ- 

َ، واعتل بمكان الياء-مَّفيام تقد َّ() ٢(. 
ِّوهو مذهب اجلمهور من أئمة الفن ُِ َّ ِ) ٣(. 

قيق لور ْوذهب بعضهم إىل األخذ بالرتَّ ِ ِش، وبالتفخيم لغريه، وعليـه ُ َّ ِّابـن بلٍ  َيمـةُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٥٩٣(نقال عن رشح الدرر للمنتوري)١(

 ).٤٧٣-١/٤٧١(الآليل الفريدة: بترصف يسري، وانظر) ٥٠٢-٢/٥٠٠(فتح الوصيد)٢(

 ).٣٢٨-١/٣٢٦(اإلقناع:انظر)٣(



 

 

 ٦٩٨ 

 .)١(وغريه
َقد رد اإلمام الشاطبي عىل اآلخذين هبذاو َُّّ َ املذهب ونسبهم إىل الـرأي والقيـاس، ُ َْ ِ
 :فقال

َوم َا بعده كرس أو اليا فام هلم             بَرتقيقه نـَ َِ ِ ِ ْ َ ِْ ُ َ َ َ ُ ْ َْ ِ َ ٌ ِص وثيـَ َ ُق فيمثالــٌّ َْ َ ٌ 
ٌوما لقياس يف القراءة مدخل          َْ ْ َ َ َِ ِِ ٍ َ ِّ  فدونك ما فيه الرضا متكفالَ َ ََ ُ ِّ َِ ِ َ َ ُ)٢(. 

ُّقال العالمة اجلعربي ُ  :يف رشحه َ
قيق عىل : ْأي(  قيق رواية عن أشياخنا، وال جيوز لنا أن نقيس الرتَّ َمل يتصل لنا بالرتَّ ُ ٌ ْ

ِّاإلمالة، وال الكرسة والياء املتأخرين عىل املتقدمني دون روايـة، وال جيـوز للمرقـق ُ ٍ ِْ َِّ َْ  أن ِّ
ُيطرد األصلني كذلك؛ إذ وجوه القراءات منقولة نقال متواترا ال يدخلها الرأي، وجاز  ُ ًْ ٌ ِْ َ

َيف األحكام لإلقراء عليه، ثم حض عىل اتباع األثر، فقال ِّ َّ َّ ِ َإلزم النَّقـل املتـواتر ضـامنًا  : ِ
ٌلتقديره والذب عنه، أو النَّقل املتكفل بالرضـا لـشهرته، وفيـه بلـوغ ب ِِّ ُِ ِاالقتـصار عـىل ِّ

 .)٣ ()ِاختياره
ٍّجاء يف نظم العالمة ابن بريو ِ َّ ِ َ: 

ْوقبل كس َ ِّاء فخام  ــٍرة ويــْ ِرء ثـي املــِف  ٍ ْة  ومريامـــَّم قريـــْ ٍ 
َإذ ال اعتبار لتأخر السب َّ ُّ ْ ْ َهنا وإن حكي عن بعض العرب  ب ِ ْ ُ َِ َ ُ)٤(. 

 :فقال، -ِ كعادته-ِّزري  املسألة ابن اجلُاإلمام َّحررو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٧٦(، النرش)٥١ص(تلخيص ابن بليمة: انظر)١(

 ).٣٥٤ -٣٥٤:بيت رقم(متن الشاطبية)٢(

 ).٢/٩١٢(كنز املعاين)٣(

 ).٢٨٦-٢٨٥ص(القصد التازي)٤(



 

 

 ٦٩٩ 

ٍمل يأت عن أحد منهم خالف يف حرف من احلروف سوى ثالث كلامت، وهي( ٍ ٍ ٍ ٌِ ْ ْ: 
ْحيث وقعت-)   ¦(: َّفأما )L(َ، و)¹ (َو   ،)¦(  )¹(، و-ُ

قيق فيهام جلميع ال ِفنص عىل الرتَّ ِ َ ٌّقراء أبو عبد اهللا بن سفيان، وأبـو حممـد مكـي، وأبـو َّ َّ ُ َُّ ْ َْ ِ
ُالعباس املهدوي، وأبـو عبـد اهللاِ بـن رش ُّ ٍّيـح، وأبـو القاسـم بـن الفحـام، وأبـو عـيل َ َّ َ ٍ

َاألهوازي، وغريهم من أجل سـكوهنا ووقـوع اليـاء بعـدها، وقـد بـالغ أبـو احلـسن  َ ْ َ ُِّ ُ ِ ُ
ِاحلرصي يف تغليط من يقول بتفخيم ُ ْ ُّ  :َ فقال، ذلكْ

َ     وإن سكنت َ ِ والياء بعد كمريم             فرقق وغلط من يفخم عن قهرِْ ْ َ َِّ ِّْ َ ُْ ِّ َ ْ ٍ َ َُ 
ِوذهب املحققون ومجهور أهل األداء َ ْ َُ ْ َ َّ إىل التف:ِّ ٌّخيم فيهام، وهو الذي ال يوجد نص ِ ُ ْ ُ ِ ِ

َعىل أحد من األئمة املتقدمني بخالفه، وهو الصواب، وعليه العمل يف سائر األمصار،  َ ُ َّْ َ َِّ ُ ُ ِ ٍِّ َ
ِوهو القياس الصحيح، وقد غلط احلافظ أبو عمرو الداين وأصحابه القائلني بخالفـه،  َِ َ ُُ ُ َّ ُُّ ٍ ْ َّ َ ْ ُ

ِوذهب بعضهم إىل األخذ بالرتَّ ْ ِ ُ ُقيق لورش من طريق األزرق، وبالتفخيم لغـريه، وهـو َ َ ِ َِّ ْ َ ٍ ْ
ِمذهب أيب عيل بن بليمة وغريه، والصواب املأخوذ به هو التفخيم للجميـع؛ لـسكون  َ ُ َّ ُُ َّ ُ ُ َ ِْ ِّ ِ ٍّ َ
قيق، وال فـرق بـني ورش، وغـريه يف  ِالراء بعد فتح، وال أثر لوجود الياء بعدها يف الرتَّ ِ ٍ َْ ْ ََّ ِ ْ َ ُ ٍْ ْ

 .َذلك
ْالتفخيم هو األصح، والقياس لورش، ومجيـع القـراء، وهـو الـذي مل يـذكر يف و َّ ْ َُ ُ ًُّ ِ ٍ َّ

ُالشاطبية، والتيسري، والكايف، واهلادي، واهلداية، وسائر أهل األداء سواه ِ ِ ْ ُ َِ ِ َِ ََّ َ ِ َّ() ١(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٦٥ص(، رشح ابن الناظم)٤١٨ص(منح الفريدة احلمصية: بترصف، وانظر) ٧٧-٢/٧٦(النرش)١(



 

 

 ٧٠٠ 


   

ِاألصل يف الالم َّ ُ قيقُهو  :ْ َّ؛ حتى يدخل عليها التُالرتَّ    .)١ (ُ توجبهٍلُفخيم لعلَ
ُوالتغليظ َّ عبارة عن زيادة عمل الال:-َ يف هذا الباب-َّ ِ َ َ ْم إىل جهة العلو واالرتفـاع،  ٌ َ ِ

ِوضده ترك ذلك َ ُ ْ قيق-ُّ ُ وهو الرتَّ ُ-. 
ُ وبعضهم يقول قيـق؛ فيقابـل بيـنهام : ُ ُالتفخـيم والرتَّ ُ ُ َّ كـام يف الـراء،  وقـد عـرب -َّ َّْ

َّي بالتغليظ أولَّالشاطب ِ َّيسري، وبالتفخيم يف آخره؛ تبعا لكتاب الالَّ للتً الباب؛ تبعاُّ ، ِماتِ
ُواملشهور األول َّ ُ)٢(. 

ٍوقد اختص املرصيون بمذهب ْ ُّ ِ عن ورش يف الالمَّ َّ ِ، ومل يـشاركهم فيهـا سـْ ِ ْاهم، َوْ
ِورووا من طريق األزرق ْ َ ْ ِ، وغريه عن ورش تغليظ الالمَ َّ َ ْ ٍ ْ ِ ِ؛ إذا جاورهـا حـرف تفخـِ ُ ْ َ َ ، ٍيمِ

َّواتفق اجلمهور منْهم عىل تغليظ الالم؛ إذا تقدمها  َِّ َّ ِ ْ َ ٍروط ـِبـش) صاد، أو طـاء، أو ظـاء(ُ
ً أن تكون الالم مفتوحة، :ٍثالثة، وهي َّ ًوأن يكون أحد هذه احلروف الثالثة مفتوحاَُ ِ ِ ُ  أو ،َ

ْساكنا، واختلفوا يف غري ذلك، وشذ بعضهم ُ َّ َِ ُ فيها بام مل يروه غريهَ ْ ِ)٣(.   
ُفأما الالم من اسم اهللا  َّU : ،ْفاجلميع ُ جممعون عىل ترقيقها مع الكرسة مـن أجلهـا ْ َ ِ

ِسواء  كانت أصلية أو عارضة؛ فإن وليهـا فتحـة أو ضـمة أمجعـوا عـىل تغليظ ُ َ ٌَّ ٌ ً ْ هـا مـن ٌ
ِأجلها، وكذا إن انفصلت عن الكرسة ْ َ ْ َ ُ هبمزة الوصل مفتوحة قبلها، وابتِْ ْ ًْ ِّدئ هبا فخمت ْ َ ِ

ٍبإمجاع ْ)٤(.   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،)٢٢٠-١/٢١٩(، الكشف)١/١٢٧(رشح اهلداية:انظر)١(
 ).٢/٩٢٥(، كنز املعاين للجعربي)٣٨٢-٣٨١ص(، العقد النضيد)٢٦١ص(إبراز املعاين: انظر) ٢(

 ).٢/٨٣(، النرش)٥٥ص(، مفردة نافع)١٩٧ص(التيسري: انظر) ٣(

 ).١٥٦ص(، تقريب النرش)٢٨٦ص(، اجلامع املفيد)٢/٢٦٨(، رشح اخلاقانية)١٦٠ص(التحديد: انظر) ٤(



 

 

 ٧٠١ 

َّوعلل بعض علامء التجويد اختصاص الم لفـظ اجلاللـة بـالتفخيم للتنبيـه عـىل  َِّ ِ ِ َ ِ ُ َّ
ِعظمة املسمى به وجالله َِّ)١(.   


ٍ، وكانت رأس آيةٍم إذا وقع ألف ممالةَّترقيق الال/١ َ. 
ُّشار اإلمام الداين  أ ٍالختيار يف غري موضع، كَهذا اإىل  ُ  :ِقوله يف اجلامعِ
َفإن وقعت   ( ٍ الالم مع الصاد آخر فاصلة يف سورة أواخر فواصلها عىل ألف َهذهْ ٍِ ُ ُ َ َُ ََّّ

ُمنقلبة من ياء، ومجلة ذلك ثالثة مواضـع ُ ويف  ، ]٣١:آيـة[   )U T S R(ِيف القيامـة : ٍ
َ ففيهـا عـىل  ،]١٠:آيـة[)   x w v(ويف العلـق ،  ]١٥:آية[   )Ù Ø × Ö(ّسبح  َ

ْمذهب أيب يعقوب، وأيب األزهر  َ    :ِوجهانْ
ُ التغليظ:أحدمها ِ؛ لكوهنا مفتوحة، قد وليها صاد مفتوحة طردا ملـذهبهام يف نحـو َّ ً ٌٌ ً ْْ ِ

 .َذلك

َ، فتكون بني بني ألجل األلف املنقلبة عن الياء بعدها محال عىل ما ُقيقَّ الرت:والثاين ًَ ُِ َ ِْ ِ
ٍقبل ذلك، وما بعده من رءوس الفواصل، واتباعا له؛ ليأيت  اجلميع بلفـظ واحـد، وال  ٍ ُِ َ ُ ْ ًْ ِ َ َِ ُ

ِخيتلف، والوجهان صحيحان،  ِ ُغري أن الثاين أقيسُ َّ() ٢(. 
َوذكر يف املوضح نحوه، وزاد  ُ ِ َ: 

ٌكال الوجهني مجيل؛ و(  ُغري أن اآلخر أوجه وأقيسْ ُ َ َّ َ() ٣(.   
قيق ِوقال يف االقتصاد عن وجه الرتَّ ْ ِ َ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٠٦ص(غانم قدوري. ، رشح املقدمة اجلزرية د)٦٢ص(رسالتان يف جتويد القرآن للسعيدي) ١(

)٧٨٩-٢/٧٨٨) (٢.( 

 ).٢٧٠ص) (٣(



 

 

 ٧٠٢ 

ُأليـق بمذهبـه وأقـيس - عنـدي-َوذلك(  ِ ٍ رؤوس اآلي الـسورة بلفـظ ِ؛ ملوافقـةُ ُّ ِ
 .)١ ()ٍواحد

َّوعليه عول  .)٢(َّيف التيسري ِ
ُين، حيث قالِ إىل اختيار الداِ ابن الباذشُوقد أشار اإلمام ِّ: 

قيق( قيـق ، وهـو - عندهم-ُوالرتَّ ُ والتفخيم جائزان، واملختار له عند مجاعـة الرتَّ ُ ٍ َ َُّ ُِ َ َ
ْاختيار ابن سفيان، وأيب حممد، وأيب عمرو، وهو اختياري ٍْ ْ َّ ٍُ َ() ٣(. 

ُ  ووجه الرتقيق هو األرجح ُ َّ ِ، والطيبة)٤(َّ يف الشاطبية كامِ ُ، وعليه اجلمهور، وهـ)٥(ِّ ِ و ِ
ُاملقدم يف األداء ِ؛ بل واملقروء به لألزرق، قال صاحب اإلحتاف)٦(َّ ِ: 

ْوبذلك مع مـا تقـدم يف بـاب اإلمالـة يف رؤوس اآلي مـن تقليلهـا    ( َ ِ َّ ِ  - فقـط–َ
ُلألزرق؛ يعلم أنه يقرأ له ُ َُّ ُ بوجه واحد يف رؤوس اآلي الثالث املتقدمة، وهـو التقليـل ِ َّ ُِّ ِ ٍ ٍَّ

قيق فقط  .)٧ ()ِمع الرتَّ
َّتغليظ الال/٢ ٍ ممالة، ومل تكن رأس آيةٍم إذا وقع ألفُ َ ْ. 

وع، َّأوضح اإلمام الداين ماهية هـذا النـَّ َُّ ٍ واختيـاره فيـه يف غريموضـع، كُ  يف ِهلـوقُ
 :ِاجلامع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣/٤٢٦(الفجر الساطعنقال عن ) ١(

 ).١٩٧ص:(انظره)٢(

 ).١/٣٤٢(اإلقناع)  ٣(

 ).٢٦٤-٣٦٣ص(، إبراز املعاين)٣٦١:بيت رقم: (انظره)  ٤(

 ).١٦٨ص(، رشح ابن الناظم)٣٤٨:بيت رقم: ( انظره)  ٥(

 ).١/٣٤٢(اإلقناع)  ٦(

 ).٣٢٩ص(هداية القراء: ، وانظر)٢/٣١٠) (٧(



 

 

 ٧٠٣ 

ٌفإن أتت الالم وقبلها صاد   ( ْ َّ ْ ٍ وبعدها ألف منقلبة من ياء يف غري فاصلة، -ًأيضا–َ ٍ ٌ ٌ ْ
ُومجلة ذلـك مخـسة   يف االنـشقاقَ، و]١٨:آيـة[   )0 1(ُيف سـبحان : مواضـعُ

)f e   (]ويف الغاشــية ]١٢:آيــة ،)B A @(   ]يف الليــلَ، و]٤:آيــة) # " !

̧ º ¹(: ُوكذا قوله، ]٣:آية[   )f e(، ويف املسد]١٥:آية[)   $  ¶ µ   (
َ؛ ألنه منون، و-َّ خاصة-ْ عند الوقف ]١٢٥:آية[ َّ َّ)Ç Æ Å(   ]َألن األلف ، ]١٢:آية َّ 

ِ يف الوصلُتذهب   :َّ عىل مذهبهام يف هذه الالم وجهانْ
قيق عىل قوهلام  َالتغليظ والرتقيق، فالتغليظ عىل ما أصاله يف الالم مع الصاد، والرتَّ َّ ََّّ ُ َّ

ْيف إمالة األلف املنقلبة من الياء وما قبلها،  َ َ ِ َّواألقيس هاهنا التغليظ بخالفِ  ما هـو فـيام ُ
قيق، وقرباه هاهن َّقبله؛ لعدم اإلتباع والتشاكل اللذين حسنا الرتَّ َّ ْ َْ َّ  .)١ ()اْ

ِ وجاء يف املوضح  : ُ قولهَ
قيق إنام حسن َّ التفخيم-ناُ هاه-ُواألوجه( َ؛ بخالف ما هو فيه قبله، وذلك أن الرتَّ ُ ُْ َّ ِ َ َّ

َمن أجل املشاكلة به بني الفواصل؛ لتأيت ِ َ َ َ عىل لفظ واحـد، فلـام عـدم ذلـك-ً مجيعا-ِ ِ ٍ ٍُ ْ- 
ُهاهنا ُ ومل يكن قبله، وال بعده ما يتبعه-َ ُ ْ ُ ْ ّ، فيسوي بذلك بـني لفظـه، فيحـسن وخيـف، ْْ َ ُ ِ َ

ُفكان التفخيم أوجه ُ َّ َ ()٢( . 
ِ قطع يف التيسريِوبه َّ  .)٤(ِ، وغريه)٣(َ

ُوقد أبان العالمة َّ ِ اجلعربي كيفية خترجيهَ َّ  :ُ حيث قال،ُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢/٧٨٩)  (١.( 

 ).٢٧١ص) (٢(

 ).١٩٧ص: (هانظر) ٣(

 ).٣/٤٢١(الفجر الساطع: انظر)٤(



 

 

 ٧٠٤ 

قيق ( ِومل يتعرض يف التيسري لغري الفاصلة؛ فمفهومه القطع بتفخيم غريهـا، فـالرتَّ ُ ُ ِ َ َّ ْ َّ
 .)١()ِّلزياداتمن ا

ُوممن وافق اجلعربي  يف قوله اإلمام ابن الوجيه، حيث ِ ُِ َُّ  : قالَ
َوالذي قطع به األكثرون، ( َ َّوالداين يف التْ ، وحكـى يف إجيـاز البيـان ِيـسري التغلـيظُّ

ٌ أوجه، وإن كان بعد الـالم ألـف منقلـب عـن -ْ عندي-ُوالتغليظ:  الوجهني، ثم قال ٌُ ِ َّ َ
 .)٢()ٍياء

ُالعالمة ، و)٣(ُّ املالقي ُ اإلمام-َكذلك–ذكره و  .)٤( ِايضَ القُابنَّ
ِّوهذا بخالف من ذهب إىل أن الداين قطع يف التيسري بالرتقيق كابن اجلزري، ومن  َ َِ ِ َّ َّ َّ ِ

ُنقل عنه ِ، ونص عبارة النَّرش َ ِ ُّ: 
َفروى بعضهم تغليظها من أجل احلرف قبلهـا، وروى بعـضهم ترقيقهـا     ( َُ ُْ ْ ْ َْ ِ ِمـن ِ

َّأجل اإلمالة، ففخمها يف التبرصة، والكايف، والتذكرة، والتجريد، وغريها، ورققهـا يف  ِ َّ َّ ََّ َّ ِ ْ
ِاملجتبى، وهو مقتىض العنوان، والتيسري، وهو يف تلخيص أيب معرش أقيس، والوجهان  ْ ُ َ ْ ُ ٍْ َ ْ ُ َُّ َ ْ

ِيف الكايف، وتلخيص ابن بليمة، والشاطبية، واإلعالن، وغريها ِ ْ ِ َّ َ ِّ ِ َ َ() ٥ (. 
ًووجه التفخيم مقدم أداء َّ َُّ ٍ، وقد نص عىل ذلك غري واحدُ ُ َ َّ ِ من األئمـةْ ِابـن  َ، كقـولَّ

 :الباذش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٩٢٥(كنز املعاين)  ١(

 ).٩٨ص(الكنز) ٢(

 ).٥٦٩ص(رشح التيسري: انظر) ٣(

 ).٣/٤٢١(الفجر الساطع: انظر) ٤(

 ،  املطلـوب)١/٣١٠(، اإلحتـاف)٢٣٦ص(، إيـضاح الرمـوز)١٥٦ص(تقريب النشـر: ، وانظر)٢/٨٤) (٥(
 ).٤٦ص(



 

 

 ٧٠٥ 

ُفالذي أخذ به النَّاس له ( ِ ِ َ ِ يف هذه اخلمسة-َ ِّ السخاويِ، وقول)١ ()َّ بالتفخيم-َ َّ: 
ُوالتغليظ ( ِّ، وقول الصفاقيس)٢ ()َ أوىل-ُ ها هنا-َّ َّ ِ: 
ُرش وجهان التفخيم، وهو مقدم يف األداء كأمثاله والرتقيـق، فيه لو   )0(( َ َِ َ ِِ َّ َُّ ٍ

قيق َوال يأيت تقليله إال عىل الرتَّ ِ ُ ْ() ٣(. 
ِوال ريب أن التغليظ واإلمالة ضدان ال جيتمعان؛ فالتغليظ إنام يكون مـع الفـتح،  ْ َّ َّ َُّ ُ َ َ َِّ ِ ِْ ْ َ

ُأما إذا قلل األلف يف ذلك؛ فال تكون إال م َ َ ِ َ َّ ِ قيقَّ  .)٤ (ِع الرتَّ

َّوقد تقدم يف دراسة باب الفتِح واإلمالة وبـني اللفظـني ْ َّ ٍ الـداين خيتـار لـورش َّأن: ْ ُ َّ
ُّاء مع توسط البدل، وهوَ اليِ يف ذاتَّالتقليل َالوجه املشهور، واملأخوذ بـه عنـد املغاربـة ِ َ ُ ُ ُ
 .)٥(َاليوم

ُالتغليظ/٣ ِذا حال بني احلرفِ إَّ ْ ٌ والالم ألفَ َّ. 
ِختلف أهل األداء يف ا ُ َ ُهذه النَّوع، ومجلة ما وقع منـهْ َ ُ ِ َنزيـل مخـسة مواضـعَّ يف التَ ُ ،
ٌ مع الصاد، وثالثةِاثنان  :اء، وهيَّ مع الطَّ

) Æ(   ]ـــرة ـــساء[   ), -(َو ،]٢٣٣:البق ـــة ورش- ]١٢٨:الن ـــىل رواي ٍ وع ِ 
َّبفتح الياء والصاد والالم، و) َّيصاحلا( َ ٍتـشديد الـصاد وألـف بعـدهاْ ِ َّ    ) ¼(َ، و-ْ
ِ، فرقق بعض؛ لبعـد ]١٦:احلديد[   )µ ¶ ¸(َو ، ]٤٤:األنبياء[   )µ(َو، ]٨٦:طه[ ٌ َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٣٤٢(اإلقناع) ١(

 ).٢/٥١١(فتح الوصيد)٢(

 ).٣٦١ص(غيث النفع)٣(

 .، وغريها)١/٣١٠(، اإلحتاف)٢/٨٧(، النرش)١/٢٢٣(،  الكشف)١/٤٨٧(الآللئ الفريدة: انظر)٤(

 ...).ص(البحث: انظر)٥(



 

 

 ٧٠٦ 

ِذه األحرفَ عن هِمَّالال ِ، وفخم بعـض؛ لوجـود حـرف االسـتعالء، وتـركْ ِِ ْ ٌ ِتـداد ْ االعَّ
ْلفاصلة لضعفهاِباأللف ا ِ. 

ُّاإلمام الداين وقد ذكر ِ، وإجياز البيان، وإرشاد )٢(، واملوضح)١(ِالوجهني يف اجلامع ُ
ِاملتمسكني، والتلخيص، واإلبانة ِيف جل كتبهِغليظ َّ التوجه َّرجحو ،)٣(ِّ ِ، ورصح بـهِّ َّ) ٤( ،

َّظاهر التُوهو  ٍمفردة نافع، و)٥(ِعريفُ ِ)٦(. 
 

َّوقطع يف التيسري با قيقَ  :؛ لقولهلرتَّ
ْووليها من قبلها(  ُ، نبه عىل ذلك العالمة)٧ ()ِ ََ ِ  .)٨(ُّ اجلعربيَّ

 :ِوعليه
ِ املذكور يف احلرز من الزيادات عىل األصلِفخيمَّالتُوجه  ف ِ ِّ ِ ُ)٩(. 

 
 

َّووجاهة الت   :ِملَغليظ يف هذه الكُ
َّألنه األقوى قياسا، واألقرب إىل مذهب رواة التفخيم َِّ ُ ً)١٠(. 

ُنص اإلمام املهدوقد و ٍي عىل علة لطيفة يف اختيارَّ َّ ِجه الّرتقيق،وُّ  :فقال َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧٩٠-٢/٧٨٩: (انظره)١(

 ).٢٧١ص: (انظره)٢(

 ).٢/٦١٧(نقال عن رشح الدرر للمنتوري)٣(

 ).٩٨ص(املعاين للجعربي، كنز )٥٧٠ص(رشح التيسري: انظر)٤(

 ).٧٤ص: (انظره)٥(

 ).٥٥ص: (انظره)٦(

 ).١٩٧ص(التيسري) ٧(

 ).٢/٩٢٤(كنز املعاين :انظر)٨(

 ).٣/٤١٨(الفجر الساطع: انظر)٩(

 ).٢/٨٥(النرش: انظر)١٠(



 

 

 ٧٠٧ 

َّفإذا جاءت األلف بني الالم والصاد، نحو( ََّ َُ:)  Æ(   ]َّفقد ذكرنا أن   ]٢٣٣:البقرة ْ
ْفيه الوجهني ٍعن ورش قيق؛ فـألن األلـف قـد : ِ قيق، والتفخيم، فمن أخـذ بـالرتَّ َالرتَّ ََّ َ ْ َ َّ

َّحجزت بني الالم و الصاد، ومن أخذ بالتفخيم؛ فإنه مل يعتد باأللف لضعفها، وألهنـا  َّ َّ َِّ َ َّْ َِّ ْ
ُتزيد التفخيم حسنًا؛ إذ هو من جنسها،  ُ َّ َّ، ويقوي ذلك أنه  مل يـرو ُواألخذ بالرتقيق أوىلُ َ ِّ

َّأحد عن ورش أنه فخم ٍ َّفإمجاعهم عنه إذا حال بني الطاء والالم : ٌ َّ َِ َ ِ َّحائل؛ دليل عـىل أن ُ ٌ ٌ
َالصحيح يف َّ:)  Æ(   و ،)- ,(   ]١ ()ُالرتقيق  ]١٢٨:النساء(. 

ِووجه التغليظ يف هذه الكلم ِ ُ : 
ِّاختيار اإلمـامني الـشاطبيُهو ُمذهب اجلمهور، و ُاملقـدم، و)٣( ِّ، ابـن اجلـزري)٢(ُِ َّ 

 .)٤(ًأداء
 

ُالتغليظ يف /٤ ِالالم املتطرفةَّ ِّ  .هاْليَ عِ حال الوقفَّ
ُالالم املتطرفة املوقو ِّ ُف عليها الداخلة يف هذا النَّوعُ َ  :، هيَ مواضعُ سبعةِ

   )* +  (َو، ]٢٤٩:البقـرة[   )! "  (َو ،]٢١، الرعـد ٢٧:البقرة [)£ ¤(
   )B A(َو، ]٥٨:النحــل[   )E (َ، و]١١٨:عــرافاأل[)   Ì (َ، و]١١٩:األنعــام[
 .)٥ (]٢٠:ص[

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/١٣٠(رشح اهلداية)١(

 ).٣٩٧ص(، العقد النضيد)١/٤٨٦(الآللئ الفريدة: انظر)٢(

 ).٢/٨٥(النرش: انظر)٣(

، ، النجــوم الطوالــع )٤٥ص(، فــتح املعطــي)١١٥ص(، غيــث النفــع)١/٤٥٤(النجــوم الزاهــرة: انظــر)٤(
 ).٥٩ص(،  الرسالة الغراء )٤٥٩ص(، اختالف وجوه النرش)١٣٢ص(

 ).١/٣١٠(، اإلحتاف)٥٦٩ص(رشح التيسري: انظر)٥(



 

 

 ٧٠٨ 

ِ وقد قطع اإلمام الداين بوجه التغليظ يف مجيع كتبه؛ مستندا يف ذلك عىل قياسه عىل  ِ ِ ِ َِ َ ً َُّ ُّ ُِ
ُّأصل ورش يف الباب، وكون السكون عارضا، والعارض ال يعتد به يف تغيري األصـول؛  ُ ً ُّ ِ ِ ٍ

 .)١(ِلزومهلعدم 
ِ كقوله يف اجلامع ِ : 

َّفإن وقعت الالم مع الثالثة األحرف املذكورة اجلالبة لتغليظها، وتفخيم اللفظ   ( ِ ِ ِْ َّ َّ ْْ ُ َ
ُهبا طرفـا يف الكلمـة، نحـو قولـه ِ  )! "(َو، ]٢١، الرعـد ٢٧:البقـرة [)£ ¤(: ً

ْ وما أشبهه، ووقف عىل ذلك احتمل وجهـني ،]١١٨:األعراف[)   Ì(َو ،]٢٤٩:البقرة[ ُ َُ َ َ َ ِ ْ
 : ِيف الوقف-ً أيضا–

ِ، فـالتغليظ؛ لكـون سـكوهنا عارضـا؛ إذ هـو للوقـف ُقيـقَّ والرت،ُغليظَّالت ِْ ْ ُُ ِ ً ُ ْ فقـط، َّ
َفعوملت لذلك  ْ ِ قيـق؛ لكوهنـا سـاكنة؛ ألن مـا سـكنُ َمعاملة املتحركة املفتوحة، والرتَّ ََ َ ِّ ََّ ً َُ ِ 

ٍللوقف كالالزم، فعوملت لذلك معاملة الساكنة يف كل حال ِّ ِ ِ ِ َِّ َ َّ ْْ ُ. 
ُواألول أوجه؛ َ ِ إذ فيه داللة عىل حكم الالم يف مذهب من ذكرناه يف حال الوصل، َُّ ْ ُ ُ َِ َِ ْ َّ ٌ ْْ ِ

َكام دل الوقف عىل الكلم التي  الراء فيهن متطرفة جمرورة باإلمالة اخلالصة، وباإلما َِّ َ َّ ٌَّ ٌ ِْ َ ِلـة َّ
َاليسرية مع عدم اجلـرة اجلالبـة، لـذلك فيـه عـىل حـال الوصـل يف مـذهب مـن رأى  َ َّْ ِ ْ َ َ ِ ِ َِ َ

َذلك َ()٢(. 
ُيف املوضح نحوهَذكر و ِ)٣(. 
 :َّ يف التيسريَجاء و
ُ وكذلك إن وقعت الالم  طرفا، ووليتها الثالثة األحرف، فالوقف عليها حيتمل( َ ُ ُْ ُ َّ ً َّ ْْ َ َ َ َْ ِ ُِ ِ َ :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٤٨٦(الآللئ الفريدة: انظر)١(

)٧٩٠-١/٧٨٩) (٢.( 

 ).٢٧١ص: (انظره)٣(



 

 

 ٧٠٩ 

ُالتغليظ والرتَّ ُوالتغليظ أقيسُقيق، َّ ُ ِ؛ بناء عىل الوصل َّ ْ ً() ١(. 
ِقال اإلمام أبو شامة يف بيان وجاهة هذا االختيار ِ َ: 

َمل كان التفخيم أفضل فيام سكن للوقف، ولقائل أن يقول: َفإن قلت( ٍَ َ ْ َِ َ َ ُ ِينبغـي أن : َّ
ًال جيوز التفخيم أصال  ْ ُ َّ َّ يف الراء املكـسورة أهنـ-َ كام سبق-َ ُ َِّ َّا تفخـم وقفـا، وال ترقـق؛ ِ ً َّ
قيق ِلذهاب املوجب للرتَّ ُ وهو الكرس-َ ُهنا قد ذهب الفتح الـذي هـ ، وها-ُ ُْ ٌو رشط يف َ ْ

ُتغليظ الالم، وكال الذهابني عارض ، قلت ٌ ْ َ َّ َّ ِ ِب التغليظسب: ْ َّ ُ قائم، وهـو - هنا-ُ ُوجـود ٌ
ِّحرف االستعالء، وإنام فتح الالم رشط فلم يؤثر فيه ٌْ ْ ُْ َّ ِ سكون الوقـف؛ لعروضـهِ ِِ ِ وقـوة ُ َّ

ِالسبب، فعمل السبب عمله؛ لضعف املعارض، ويف باب الوقف عىل الـراء املكـسورة ِ ِ ُِ َّ َّ ََّ َ ْ ُ َِ ِ 
َزال السبب بالوقف، وهو الكرس فافرتقا ُْ َُّ ِ َ() ٢(. 

َ وقد روى مج قيق يف الوقـف، وهوْ ُاعة الرتَّ َ َ َالـذي يف الكـايف، واهلدايـة، واهلـادي، ٌ ِ َ َ
ِلتجريد، وتلخيص العباراتوا ِْ َّ، والقصيدة احلرصية)٣(َّ ْ)٤(.   

ٌالوجهني صحيح كال   و ُغليظ اختيارَّالت ، وِْ ابـن ِ،  والعالمـة )٥(ِّ الـشاطبيِ اإلمـامُ
ِّاإلمام ابن اجلزري و)٦(ٍّبري  ُاملصدر ُوهو، )٧ (ِ  .)٨(ِ يف األداءَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٩٧ص) (١(

 ).٢٦٣ص(إبراز املعاين) ٢(

 ).٢٣٧ص(، إيضاح الرموز)١٧٥ص(، تقريب النرش)٢/٨٥(النرش: انظر) ٣(

 ).٤٢٩-٤٢٨ص(منح الفريدة احلمصية  يف رشح القصيدة احلرصية: انظر) ٤(

 ).٣٩٩-٣٩٨ص(، العقد النضيد)٥١١-٢/٥١٠(فتح الوصيد: انظر) ٥(

 ).٢٩٤ص(القصد التازي: انظر) ٦(

 ).٣١١(، اإلحتاف)٢/٨٥(النرش: انظر) ٧(

، الــدليل األوفــق )٢٧ص(، النجــوم الزاهــرة)٦٥ص(، غيــث النفــع)١/٤٥٤(النجــوم الزاهــرة:  انظــر) ٨(
 ).٢٣٩ص(



 

 

 ٧١٠ 

َّترقيق الال/٥ ِم الساكنةُ  ].١٤:، الرمحن٣٣، ٢٨، ٢٦:ِاحلجر[   )¢ (: منَّ

ُّ اإلمام الداينأشار ٍ إىل هذا االختيار يف غري موضع، ُ  :يف اجلامعِكقوله  ِ
ًعىل أن قوما( َ من منتحيل قراءة نافع رواية عن ورش عنه مـن املغاربـةَّ ُ َ ٍ ِ ِ َ يغلظـون :ُ ِّ

ِ؛ لوقوعهـا بـني صـادين، ومل أقـرأ بـذلك،َ  )¢(: َّالالم من قوله ْ ْ ِ ْ َ ْ ِ  ُهـوُيـق َّوالرتقُِ
ِالقياس؛ محال عىل سائر الالمات السواكن َّ َ ََّ ًِ َِ ُ( )١(. 

 :ِيف إجياز البيانَقال  و
ِوقد كان بعض أهل األداء يغلظون الالم الساكنة يف  قوله( َّ َ َِّ ِ ُ   : تعاىلْ

قيق قرأت؛ )¢( ُ؛ لوقوعها بني حرفني مستعليني، وبالرتَّ ْ ْ َْ ِ ًقياسا عـىل سـائر ُ
ُه آخذَّالالمات السواكن، وب ِ.( 

 :ُ قولهيف اإلبانةجاء و
ُوبذلك قرأت(  َ يريد الرتقيق-َ  . )٢( )ُوبه آخذ، -ُ

ِواستند الداين يف هذا االختيار ُّ  : 
َّالقياس يف ترقيق النظائر من  عىل شيوخه، وعىل ِ بهَعىل ما قرأ ِ  .َّالسواكنِ

َّتفخيم الالقد ورد و ِ يف اهلداية، وتلخيص العبـارات، وا )¢(م يفُ ْ ي، ِادَهلـَ
ٍوأجرى الوجهني صاحب التبرصة، والكايف، والتجريد، وأبو معرش َّ ُ  .)٣(ُّ الطربيَْ

َّووجه الرت ًقيق هو األصح روايةُ َ، وعىل ذلك )٤(-ٍواحد ُ غريُحكى تفخيمهوإن -، ُّ ِ َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٧٢ص(املوضح: ، وانظر)٢/٧٩٠(اجلامع)١(

 ).٢/٦١٣(نقال عن رشح الدرر للمنتوري)٢(

 ).٤٧ص(، املطلوب)١/٣١١(، اإلحتاف)٨٦-٢/٨٥(النرش: انظر)٣(

 ).١٦٨ص( رشح ابن الناظم:انظر)٤(



 

 

 ٧١١ 

َّنص مجع كبري من األئمة، كقول  ٌ ٌ َمام أبو شامةاإلَّ ِ: 
ِوبعضهم غلظ الالم من( َّ َّ ُ ِ؛لوقوع )¢(ْ َّها بني حرفني مـستعليني؛ فـالتغليظ ِ ْ ْ ْ َْ

َّعند األكثر ال يقع؛ إال يف الالم املفتوحة، وال فرق بني أن تكون خمففة، أو مشددة ََّ َ َّْ ْ َ ُِ َ() ١( ،
ِّول اإلمام ابن اجلزريوق ِ ِ: 

قيق صاحب التيسري، والعنوان، والتذكرة، واملجتبى، وغريها، وهـو  ( ُوقطع بالرتَّ ُ ْ ُ ََّ َّ ِ
َ رواية وقياسا؛ محال عىل سائر الالمات الـسواكن، وقـد شـذ بعـض املغاربـة، ُّاألصح ُ ََّ َّ ً ًَّ َ ً

َواملرصيني فرووا تغليظ الالم يف غري ما ذكرنا ِ َّ َ ْ َِّ َ() ٢(. 
ِّالعالمة الصفاقيس ِول وق َّ ِ: 

ِالصحيح يف الروايـة، والقيـاس ترقيـق الـالم؛ ألنـه سـاكن، وال تفخـيم إال يف ( ٌِ ُ ََّّ َّ ُ ِّ
ُوح، وهو املأخوذ به مفت ُ َّ، وذهب بعض أهل األداء كابن بليمة إىل التفخـيم؛ -َ عندنا–ٍ َ ِّ َ َِ ٌ

ْلوقوعها بني صادين ِ()٣(. 
ْترقيق الالم الواقعة بني حرفني مستعليني/٦ ْ ُ. 

ُرصح اإلمام ِ هبذا االختيار يف غري موضع، كقوله ُّ الداينَّ ٍ َ  :يف اجلامعِ
ُفــإن وقعــت الــالم املفتوحــة( َّ ِ بــني حــرفني مــستعليني، نحــو قولــهُْ َ ْ ُ ْ:) Z(   

ـــــة[ ـــــام[   )Ë Ê (َ، و]١٠٢:التوب    ) µ  (َ، و]٢٤:ص[   )¢ £  (، و]١٤٦:األنع
ــــــساء[ ــــــتح[   )I  (َ، و]١٤٦:الن ــــــف[   )) (  (َ، و]٢٩:الف   ،]٢٣:يوس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٦١ص(إبراز املعاين)١(

 ).٢/٨٦(النرش)٢(

 ).٣٤٦ص(غيث النفع)٣(



 

 

 ٧١٢ 

   )s( َ و ،]٨٦:ِاحلجــر[   )ª (َ، و]١٦:الرعــد[   )o (َ، و]٢٩:البقــرة[   )À(َو
ِفقوم من أهل األداءُوما أشبهه،  ، ]٥:احلج[ ِ ٍ يغلظون الالم يف ذلك يف مذهب ورش من :ٌ ْ َْ َ َّ َِ ِّ

ِطريق األزرق من أجل حريف االستعالء،  ْ ِ ْ ِ ْ ٍلعدم النَّص عـن ورش ِّ يرققوهنا؛ :ُوآخرون َ ْ َ ِ
ُوبذلك قرأت ، وبه آخذفيه،  َُ() ١(. 

 :ِ يف املوضحِوله وق
َفقوم من أهـل األداء يفخمـون الـالم يف ذلـك؛ مـن أجـل حـ( ِ َ َ ِّ ِ ْ ْريف االسـٌ ِتعالء، ِ

ًوآخرون يرققوهنا؛ اتباعا للم ِّ ِّ ِنصوص عن ورش، وتركا للقياسَ ًٍ ْ ِ ِ عليه ما ال نـص فيـه، ُ َّ َ
ٌة فيه واحدة، َّوإن كانت العل ُوبذلك قرأت، وبه آخذِ ُ َ() ٢(. 

َّونص عىل القطع برتقيق هذا النَّوع يف غري موطن كام يف التيسري ٍ ِ ِ  .)٤(َّ، والتحديد)٣(َّ
ِقال اإلمام أبو شامة عن مذهب التفخيموقد  َّ ُ: 

ًكل هذا قياس عىل رواية ضعيفة نقال ولغة( ً ٍ ٍ َ ٌ ُّ() ٥( . 
ُوعده اإلمام ُ ِ من الشاذ املرتوكِّ ابن اجلزريَّ  :قالف ،َّ

ِوذلك كله شاذ  ال نأخذ به( ُ ٌّ ِ، وإن قرأنا بهُّ ْ() ٦(. 

َّوال بد من املحافظة يف مثل هذا عىل ترقيق الالم؛ لئال ِ ِ ِ ِ يسبق  اللسان إىل التفخـيم َّ َُّ َ
ِ ما يفخمه ورش عىل أصلهَّ؛ إالِليرسه عليه ٌ ِّ) ٧(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٧٩١) (١.( 
 ).٢٧٣ص)(٢(
 ).٥٧٢ص(، رشح التيسري)١٩٨ص:  (انظره)٣(
 ).١٥٩ص: (انظره)٤(
 ).٢٦٢ص(إبراز املعاين)٥(
 ).٣٣٠(، هداية القراء)١٦٨ص(رشح ابن الناظم: ، وانظر)٢/٨٦(النرش)٦(

 ).٦٦ص(، تنبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني )١٧٨ص(، املوضح )١٩٠-١٨٩ص(الرعاية :  ظران)٧(



 

 

 ٧١٣ 




ْأصل حيتاج القارئ إىل معرفته؛ حلاجته التي تدعوه إىل الوقف عـىل احلـرف وهو  ِ ِ ُِ ُُ ٌ
ِعند انقطاع نفسه عليه َ َِ َ) ١(. 

ًلوقف يف العموم يقتيض أمورا ُومصطلح ا ِ ُ  :ًأربعةِ
ْوهــو أواخــر الكلــم أي: ًموقوفــا عليــه: َّاألول ِ َ ُ َاحلــروف األخــرية مــن الكلــم : ُ ُ ُ
 .َّالوضعية

ًوهو حركة املوقوف عليه فيام كان منه متحركـا وصـال، وهـو : عنهًموقوفا : الثاين َ ُِّ ُ ِ ُ
ُاملقطوع عنه الصوت، واملكفوف عنه النُّطق ُ َّ ُ. 

ُ وهــو األوجــه التخيرييــة الثالثــة:ًوموقوفــا بــه: الثالــث ُ َّ ُ َّاإلســكان، والــروم، ( ُ
 ).واإلشامم

ِ وهو غرض الوقف، أو ما أجلأ إليه من:ًوموقوفا له: الرابع ْ ُ ٍ إخبـار، أو اختبـار، أو ُ ٍ
 .)٢ (ٍرضورة أو غريه

ُّقال اإلمام اجلعربي ِ يف رشحه عىل احلرزُ ْ ِ: 
َحق هذا الباب أن يذكر آخر األبواب؛ خلصوصيته، لكنَّه تب( َّ ُ ْ ُِ َِ َ  .)٣ ()َّ التيسريَعُّ
ِقد أخر الداين يف اجلامع و ُّ ُذا الباب، وأورد قبلهَ هَّ ِباب ذكر مـذاهبهم يف الوقـ َ ِ ْ ف َ
ِّمرسوم اخلط َعىل ُ)٤(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٤٩٤(اإلرشاد) ١(

 ).٢٤٧ص(الدليل األوفق إىل رواية ورش من طريق األزرق: انظر)٢(

 ).١٩٩ص(التيسري: ، وانظر)٢/٩٣٣(كنز املعاين) ٣(

 ).٢/٧٩٦: (انظره) ٤(



 

 

 ٧١٤ 

ٌوالوقف يف كالم العرب عىل أواخر الكلم له أوجه عديدة، ٌ َِ َِ َواملستعمل منهـا عنـد  ُ ُ
َأئمة القراءة تسعة أوجه، هي ٍَّ ِ:  

ُالسكون ُ، والرومُّ ُ، واإلبدالُ، واإلشاممَّ ُ، واإلدغامُ، والنَّقلْ ُ، واحلذفْ ُ، واإلثبـاتْ ْ ،
 .ُواإلحلاق
َقصد  و ِ ْ بيان ما جيوز الوقف عليه بالسكون، وبالروم، وباإلشامم ِالبابيف هذا ُ َّ ُِّ ِ ُ ُ ُ)١(. 

َّهو األصل املختار؛ ألن العرب تبتدئ باملتحرك، وتقف عىل الساكن، : ُواإلسكان ِّ ُُ ُ َ َّ ُ
ُّويف ذلك يقول اإلمام الداين ُ ُ: 

ْاعلم أن األصل أن يوقف عىل الكلم املتحركة يف حال الوصـل( َ ُِ ِّ ِْ َ َ َّ بالـسكون؛ ألن ََّ ُّ
َمعنى الوقف عىل احلركة َ ْ ُترتك، كام يقال: ْ أي-ْ ُ َ ْوقفت عـن كـالم فـالن أي: ُ ٍ َ ُتركتـه، : ُ

َوألن الوقف  ُ ضد االبتداء، فكام خيص االبتداء باحلركة؛ كذلك خيص الوقف -ً أيضا–َّ ُّ ُُّ َُ ِ ُ ُّ
ِبالسكون، وذلك لغة أكثر العرب، وهو اختيار أمحد بن حي َ ْ ُ َ ِ ُ َ ِ ٌ، ومجاعـة مـن - ثعلب–يى ُّ

ِّالنحويني، واحتجوا باخلرب الذي جاء عن النبي  َ ُّ ِْ َr :ِّأنـَّه كان يقف عىل آخر كل آية َ َ َ()٢(.  
ِماهية الرومُّقد أبان الداين و َّ ِ، واإلشامم بقولهَّ ِ:  
ُفهو إضعافك الصوت باحلركـة؛ حتـى يـذهب بالتـضعيف معظـم : َّفأما الروم( َ ُِ َِّ ََّ َّ ُ
ْ، فيسمع هلا صوت خفي، وهو يستعمل يف احلركات الثالث؛ إذا كن إعرابـا أو ِصوهتا َّ َ َُّ َ ُ ُ ٌّ ٌ

َّبناء؛ غري أن من عادة القراء أن ال يروموا النَّصب والفتح خلفتها َّْ َ َُ َّ ًَ. 
ٍفهو ضم الشفتني بعـد سـكون احلـرف مـن غـري إحـداث يشء يف : وأما اإلشامم ِ َ ْ ُ ُِّ ْ َُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٤٥ص(، الآللئ السنية )٢/٨٩(، النرش)٥٧٤ص(ح التيسري، رش)١/٤٩١(الآللئ الفريدة: انظر)١(

 ).٢/٩٠(، النرش)١/٥٠٤(، اإلقناع)١٩٩ص(، التيسري)١٦٩ص(التحديد: ، وانظر)٢/٨٢٥(اجلامع)٢(



 

 

 ٧١٥ 

َّجسمه، ويستعمل يف الر ُْ  .)١ ()-َ ال غري-ِّفع والضمُ
ُوالروم أتم من اإلشامم ُّ  .)٣(ِو يف اإلشارة أشهر وأظهرُ، وه)٢(َّ

ٍوأكثر مشاهري النقلة يأخذون بالروم واإلشامم للقراء مجيعا رواية واختيارا، ولنافع  ِ ًِ َّ َّ ًُ ً ِ َِ َّ ِ
ٍوابن كثري وابن عامر اختيارا دون رواية َ ً ٍ ِ ِويف ذلك ي، ٍ  :ُّالداينمام  اإلُلوقَ

ُووردت الرواية( ٍ عن عاصم ومحزة و الكسائي وأيب عمـرو- لدينا-ِّ ِّ َ أهنـم كـانوا : ٍ
ِيقفون عىل ذلك باإلشارة إىل حركة اإلعـراب، وحركـة البنـاء؛ للداللـة بـذلك عـىل  ِ ِ ِ َ َ

ِكيفيتها يف حال الوصل، وللفرق بني ما سكن يف الوقف َ ََّ ِ َ، وبني ما سـكن يف -َّ خاصة-ِ َ
ٍكل حال ٍفأما نافع وابن كثري وابن عامر... ِّ ٌ ٌ عنهم رواية يف ذلك، وال - عندنا–َفليس : َّ ْ
 :، وقال يف مفردة يعقوب)٤ ()يف غريه

ْاعلم أن الرواية ثبتت( َّ َأنه كان يشري إىل حركة اإلعـراب، وحركـة : ُ عنه- لدينا-ْ ِ ُ
َالبناء عند الوقف عىل أواخر الك ِ  .)٥ ()ِلمِ

ُ فالقراء:ِ وعليه  : هلم مذهبانَّ
 .ُّاملروي عن األقل: ُّ السكون:األول
 .)٦( فال تفضيل؛ِاملختارة لألكثر:  اإلشارة:الثاين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٨٣١-٢/٨٢٩(اجلامع: ، وانظر)٣٩ص(مفردة عاصم) ١(

 ).١٥٩ص(ح الفكرية ، املن)٤٤٠ص(، اجلامع املفيد)٢٠٨ص(، املوضح للقرطبي)١٦٩ص(التحديد: انظر) ٢(

: ، وللتوســع يف دراســة مــصطلحي الــروم واإلشــامم انظــر)١/٣٠٤(، اإلقنــاع)١/٣٠٢(املفتــاح: انظــر) ٣(
 ).٢٣٤-١/١٦١(مصطلحات علم القراءات يف ضوء علم املصطلح احلديث 

 ).٢٩٢-٢/٢٩١(رشح اخلاقانية) ٤(

 ).٥٦ص(ئي، مفردة الكسا)٦٥ص(، مفردة محزة)١٩٩ص(التيسري: ، وانظر)٥٨ص) (٥(

 ).٢/٩٣٧(كنز املعاين للجعربي) ٦(



 

 

 ٧١٦ 

ُاين أئمةَّ الثِ املذهبوعىل ِ أهل األداء، ومـشايخ اإلقـراء؛ َّ َّفـصار األخـذ بـالروم، َِ ُ َ
َواإلشامم إمجاعا منهم سائغا جلميع القراء برشوط خمصوصة يف مواضع معر ٍ َّ ً ً ِ   .)١(ٍوفةْ

َقد نص اإلمام الداين عىلو َُّ ِارة حال الوقـف للجميـعَ األخذ بمذهب اإلشُ  يف غـري َ
 :، فقال يف اجلامع ٍموضع
ِواختيار عامة من لقيناه، أو بلغنا عنه من أئمـة أهـل األداء( ِ َّ َّ ُُ ُْ ِ أن يوقـف للجميـع :ُ َ َُ

ِباإلشارة إىل حركات أواخر الكلم؛ ملا فيه من البيان  َ ِ َِ َ ِ ُعن كيفيتهن يف حال الوصل، وهو َ ِ ْ َ َّ
َاختيار داود بن أيب طيبة  َْ ََ ٍ صاحب ورش-ُ ِ، ذكـر ذلـك يف كتـاب الوقـف واالبتـداء -ِ ْ ِ َ َ َ

 .)٢()له
 :َّيف التحديد وقال

َواختيار عامة شيوخنا، ورؤساء أئمتنـا يف مـذهب اجلامعـة( ْ َّ َّ ُِ َ الوقـف عـىل ذلـك :ِ ُ
ِباإلشارة؛ ملا فيه  فيها من ال ِ ِ ِداللة عىل كيفية احلركة يف الوصل؛ طلبا للبيانَ ً ِ ْ َّ ّ() ٣(. 

ِوأشار إليه يف األرجوزة، وذلك عند قوله َِ َ: 
ـــه ـــن األيم ـــه م ـــى عن ـــن أت ْمم ُ َّْ ِ َ َّ ِ 

 
َّالــــروم واإلشـــــامم يف األمتــــــه  ُ ُ َِّ َ ْ 

ـــــسائي  ـــــة محـــــزة والك ِّرواي ِ َ ْ ُ 
 

ـــالء  ـــن الع ِواب َ ـــة األداءِ ـــن جه ِ م َ َ ِ ِ 
ــنَّص والروايــة  ــن طريــق ال ْال م َِّ ِّ ِ 

 
ــــة  ــــى حكاي ــــه أت ْوعاصــــم عن ُ ٌَ َ 

ِّوجـــاء يف الوقـــف عـــن املكـــي  ََ ِ ْ 
 

ِّمــــا لــــيس بالثابــــت والقــــوي  َ ِْ َّ َ 
ــــة  ــــل ويف الرواي ــــد يف النَّق ِأري ِّ ُ ُ 

 
ــــة  ــــاس النَّحــــو والدراي ِال يف قي ِّ ِ َ 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٩١(النرش: انظر) ١(

)٢/٨٢٨) (٢.( 

 ).١٦٩ص) (٣(



 

 

 ٧١٧ 

ـــى اإلســـكان ـــه أت ـــذي عن ُإذ ال ْ ُ ِ 
 

َوقـــد مـــ  ْ َ ـــانَ ـــك البي ُىض عـــن ذل َ َ 
ـــه  ـــنهم في ـــأت ع ـــريهم مل ي ِوغ ُ ْ ُ 

 
ــــه  ــــذي نروي ــــذا ال ــــة ه ِرواي ْ ْ َ ُ 

ِواالختيـــار الوقـــف باإلشـــامم  ْ ُْ ُ ْ 
 

ـــروم يف القـــرءان والكـــالم  ِوال َِ ْ َّ) ١(. 
 

  
َّوهذا املذهب عليه  كبار األئمة األسالف، قال  ِ َاإلمام أبو احلسن بن غلبون ُ ِ ُ: 

ِ شيوخنا يطالبوننا بـالروم واإلشـامم يف كـل القـراءاتَوكان" :  tقال أيب    (  ِّ ْ ِ َُّ َ- 
ُيف مجيع ما تقدم، وهو املختار: ْيعني ُ َّ َ ُ، وبه قرأت أنا "ِ ِوإن  وقـف واقـف يف ،  -ً أيضا–ِ ٌ َِ َ َ َ

ِّسائر القراءات باإلسكان يف كل هذا، فـال بـأس؛ ألن اإلسـكان هـو األصـل يف كـل  ُ َِّ َّ َ َ ْ ِ ِ
َموقوف عليه، وإن كا َ ُن االختيار هو الروم واإلشاممٍ ُ َّ ُ ِّ؛ ألهنـام يبينـان مـا -َّ كام عرفتك-َ ُ َّ

َّتستحقه الكلمة من احلركة يف حال االتصال َ ُ ُّ()٢(. 
 .)٣(ُّ العامين نحوهُ اإلماموذكر

 

ُوقال ابن الباذش َ: 
َواالختيار عند أهل األداء (  ْ ِ ُ ً قديام وحـديثا-ْ ِ األخـذ بـالروم واإلشـامم جلميـع-ً ِْ َّ ُ 

َالقراء، ويعتلون الختيار ذلك بام ذكر خلف، وهو اختيار ابن جماهد، كـام أخـربين أبـو  ٍ ُ َ َُّ ٌ َ ْ َّ
ِّالقاسم عن أيب معرش عن اجلرجاين عن اخلزاعي ُِّ ٍ َ ِ. 

ِوأخربين أبو احلسن بن كرز عـن ابـن عبـد الوهـاب قـال َّ ٍ ُ ِ ٍّ أبـو عـيل - يل–قـال : َ
ُكان ابن جماهد خيتار اإل: ُّاألهوازي ٍ َشارة يف حال الوقف يف املرفوع واملجرور، وبه كان َ ِْ ْ َِ َ

َيأخذ للجامعة، وهو اصطالح من علامء املقرئني، قال أبو جعفر ِ ُ َُ ِ َّوالقراء يؤثرون الروم : ُ ُْ ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٠٩٧ – ١٠٩٠: بيت رقم) (١(

 ).١/٤٩٨(اإلرشاد: ، وانظر)١/٢٤٢(التذكرة) ٢(

 ).١١١ص(الكتاب األوسط)٣(



 

 

 ٧١٨ 

ْعىل اإلشامم؛ ألنه أبني منه، وهم جممعون عىل األخذ يف املنصوب غري املنون باإلسكان  َّ ِ ْ َ ُ ْ
 .)١ ()- ال غري-

ُل قول املالقي عند رشحه لعبارة الداين يف التيسري، والتي يقول فيهاوما أمج ِّ ِ ِّ: 
ِواستحب أكثر شيوخنا من أهل القرآن أن يوقف يف مذاهبهم كلهم باإلشارة؛ ملا " ِّ ِ َ َُ ُ َّْ ُ

ِيف ذلك من البيان  : قال)٢ ("َ
َملا يف الوقف بالروم واإلشامم من بيـان احلركـة التـي تثبـ: ْيعني   ( َْ ِ ِ ْت يف الوصـل َِّ ُ

ِللحرف املوقوف عليه، وهذا التعليل يقتيض استحسان الوقف بـالروم واإلشـامم؛ إذا   ْ َّ ِْ ِ ِ َِ ْ ُْ ُ َّ َ
َكان القارئ بحرضته من يستمع قراءته، أما إذا مل يكن بحرضته أحد يسمع تالوته؛ فال  ٌُ ْ ُِ ِِ َّ َ ُ َ

ُيتأكد الوقف إذ ذاك بالروم واإلشامم؛ ألنه غري حمت َّ َُّ َ ْ ِ ُ ُاج إىل أن يبني لنفسه، وعند حضور َّ َ ِ ِّ ُ ٍ
َّالغري يتأكد ذلك؛ ليحصل البيان للسامع، فإن كان السامع عاملـا بـذلك؛ علـم صـحة  ُِ َ َ َّ ََّ ََّ ُ ِ
ِعمل القارئ، وإن كان غري عامل؛ كان يف ذلـك تنبيـه لـه؛ لـيعلم حكـم ذلـك احلـرف  ِ ِْ َ َ ََ ٍَ َ َُ ٌ ََ ََ َ

َاملوقوف عليه كيف هو يف الوصل؟ وإ ْ َ َ ِ ِّن كان القارئ متعلام ظهر عليه بني يدي املتعلمُ ِِّ َ ِ َ َُ َ :
ِّهل أصاب فيقره، أو أخطأ فيعلمه َ ْ َُّ َ . 

ُوكثريا ما يعرض َ مع املتعلم يف مواضع من القرآن يكون القارئ قـد اعتـاد - يل-ً َُ ُ ِّ
ْالوقف عليها، ومل ينبه عىل وصلها؛ كقولـه    )¦ § ¨ © ª(:- تعـاىل-ِّ

ُفيقـف القـارئ عـىل  ]٢٤:القصص[   )Z Y X W V U T S  (، و ]٧٦:يوسف[ ُ
ُبالسكون عىل عادته، فأشعر بأنه ال حيسن الوصـل فـآمره بوصـلها، فيقـرأ َُ ُ ُ ، )ٍعلـيم( :ُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٠٩-١/٥٠٨(اإلقناع) ١(

 ).١٩٩ص) (٢(



 

 

 ٧١٩ 

 .)١ ()ِباخلفض) ٍفقري(و
َّناة من دخول الروُوهناك مواضع مستث ِم واإلشاممٌ ِ، وقد اتفق أئمة القراءة عىل عدم ْ ِ َّ َ َّ

 : َ مواضعِجوازمها يف مخسة
ُاألول ِّ ما كان ساكنًا يف الوصل لعدم املحل، نحو:َّ َ ْ َ:) n m( ، ), +(. 
ٌ ما كان يف الوصل متحركا بالفتح غري منون، ومل تكن حركته منقولة، نحو:الثاين َُ َّْ ِّْ: 

)' & %  ( ،) Õ Ô(.   
ِاهلاء التي تلحق األسامء يف الوقف بدال من تاء التأنيث، نحو: ُلثالثا َِّ َ ًَ ْ َ ُُ:)  ,(. 

َميم اجلمع يف مذهب من وصلها :َّالرابع                             ِ ُ . 
ٍ املتحرك يف الوصـل بحركـة عارضـة، نحـو:اخلامس َ ِِّ:)- ,( ،) & % $

'   ()٢(. 
ِواختلف أهل األداء يف اإلشارة  با ِ ِلروم واإلشامم يف هاء الكنايةَ ُ ذلـك يقـول ، ويفَّ َ

ِاإلمام الداين يف اجلامع  ُّ ُ: 
ِوقد اختلف أهل األداء يف اإلشارة إىل هاء الكناية؛ إذا انكـس( َ ِ ُ ر مـا ـَرت وانكـسـََ

ِقبلها،  أو كان ياء، أو انضمت وانضم ما قبلها؛ أو كان واوا، نحو قوله ً ْ َْ ََّ َّ ً:  
)Q P O ( ،َو)@ ( ،َو)  -( ،َو)¦( ،َو)Ô Ó( ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٨١ص(رشح التيسري) ١(

، إبــراز املعــاين )١٠٨-١٠٧ص(، التبــصـرة)٢٩٤-٢/٢٩٣(، رشح اخلاقانيــة)٢٠١ص(يــسريالت: انظــر) ٢(
-٤٤٠ص(، اجلـامع املفيـد)١٥٨ص(، تقريب النرش)٤٦٥-١/٤٦٣(، النجوم الزاهرة)٢٧١-٢٧٠ص(

 .، وغريها)٤٤٢



 

 

 ٧٢٠ 

 . )-(َو، )Å (َ، و)³ ´(و
َ ال يـرى اإلشـارة إىل هـذه اهلـاء عنـد الوقـف؛ اسـتثقاال لتـوايل :ُوكان بعـضهم ً َِ ْ َ َِ َ ِ َ

ِالكرسات والضامت،  َّ ِ يرون اإلشـارة إليهـا؛ كـسائر املبنـي الـالزم مـن :وكان آخرونْ َّ َ ِ َ َ
ِالضمري وغريه،   .)١()ُوذلك أقيسَّ

ِداين يتضح أن أهل األداء يف إجراء الروم واإلشامم عىل مذهبنيومن قول ال  ِ َّ ِ َّ ُ ِّ: 
َفمن القراء من أجازمهـا فيهـا محـال عـىل بـاب البـاب، ومـنهم مـن منـع ذلـك  َ ً َ ِ َّ
ٌللتخفيف؛ لئال خيرج من واو أو ضم إىل ضم، ومن كرس أو ياء إىل كرس وفيه ثقل، فإن  ٍ ٍٍ ٍّ ٍّ ٍ َ ِ َّ

ٌكان قبلها فتحة أو ألف س َاكنة فال خالف يف جوازمها ٌ ٌ. 
َومن خالل النَّظر يف نصوص الداين يف كتبه األخر ِ ِّ ِ ِ ْ؛  نجد أنه جود كـال املـذهبني، ِ َّ ُ

 :فقال يف إجياز البيان
ِّوالوجهان جيدان(  ِّ،  وذكر يف التمهيد الوجهني، وقال يف إرشاد املتمسكني)ِ ِ: 
ِ، وهو ظاهر قولـه )٢(-َّ خاصة-ِارةِلخيص وجه اإلشَّ، وذكر يف الت)ِّومها جيدان(  ُ

  .)٤(َّ اخلاقانيةِ، ورشح)٣(يف التيسري
 :ِيف حترير هذه املسألة ِّقال اإلمام ابن اجلزري

ْفاختلفوا يف اإلشارة فيها بالروم، واإلشامم : َّهاء الضمريَّوأما (  ََّ ُ ٌفذهب كثري مـن ْ َ
َأهل األداء ِ إىل اإلشارة فيها :ْ َّذي يف التيسري، والتجريد، والتلخيص، ُ، وهو ال-ً مطلقا–َ َّ َِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٨٣٤) (١.( 

 ).٢/٦٩٣(نقال عن رشح الدرر للمنتوري) ٢(

 ).٢٠١ص: (انظره) ٣(

 .)٢٩٤-٢/٢٩٣: (انظره) ٤(



 

 

 ٧٢١ 

ٍواإلرشاد، والكفاية، وغريها، واختيار أيب بكر بن جماهد ُِ ُ َْ. 
ٌ من حيث إن حركتهـا عارضـة، -ً مطلقا–َ إىل منْع اإلشارة فيها :َوذهب آخرون  َّ َُ ِ ِ

َّوهو ظاهر كالم الشاطبي، والوجهان حكامها الداين يف غري التيسري َ ُّ ُ َّ ََ ِّ َ ُ. 
َّوذهب مجاعة من املحققني إىل التفصيل ِ ِّ ٌ َ فمنعوا اإلشارة بالروم، واإلشـامم فيهـا؛ :َ ُِ َّ َ ِ

َّإذا كان قبلها ضم، أو واو ساكنة، أو كرسة، أو ياء ساكنة طلبا للخفة؛ لئال ْخيرجوا من  ًٌ ٌ ٌْ ٌٌّ َ ِ
ٍضم، أو واو إىل ضمة، أو إشارة إليها، ومن كرس، أو ياء إىل كرسة، وأجـ ٍٍ ْ َّ َازوا اإلشـارة ٍِّ ُ

َإذا مل يكن قبلها ذلك حمافظة عىل بيان احلركة حيث مل يكن ثقل، وهو الذي قطع به أبو  ُْ ٌ ُ َ ًِ ِ
َحممد مكي، وأبو عبـد اهللا بـن رشيـح، واحلـافظ أبـو العـالء اهلمـداين، وأبـو احلـسن  ٌّ َُّّ َ ٍْ

ُوهو أعدل املذاهبُّاحلرصي، وغريهم،   .)١ ()ْعندي  ُ
ِّ ابـن اجلـزري، وجـرى ُعـىل مـا اختـارهِيل أعدل املذاهب َّوعليه فمذهب التفص

ِاألخذ به  :َّ، قال العالمة الضباع)٢(ً تبعا له؛ُ
ُوالذي استقر عليه العمل(  ِّهو التفصيل املتقدم: َّ َُّ() ٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٥٨ص(تقريب النرش: بترصف، وانظر) ٩٣-٢/٩٢(النرش) ١(

 ).٨٧(، غيث النفع)١/٣١٦(اإلحتاف: انظر) ٢(

 ).١١٤ص(إرشاد املريد)٣(



 

 

 ٧٢٢ 




ُ املصحف عىل ما وضعته عليه الصحابة  خط:ْيعني َ َْ ِ ْy ِملا كتبوا املصاح َ َف يف زمن َ
ِ، وأنفذها إىل األمصار، ففيها مواضع وجدت الكتابة فيهـا عـىل خـالف مـا tَعثامن  َ ُ َ َِ ُ ُ َ ِ

َالنَّاس عليه اليوم يف الكتابة، و َ ُصنِّف يف ضبط ذلك تصانيف، قد َ ِ َ ْ ِككتاب املقنع لإلمام َُ ِ ِ
ُ نظمهالذي، وِّأبو عمروالداين َ الشاطبي يف قصُ اإلمامَ ُّ َّيدته الرائيَّ  .)١ (ِةِ

ِّواملراد بمصطلح مرسوم خط املصاحف َُ ْتصوير الكلمة بحروف هجائها بتقـدير : ُ َ ِ ُ
ِاالبتداء هبا، والوقف عليها، ولذا حذفوا صورة التنوين، وأثبتوا صورة مهزة الوصـل،  ْ ُ َ َّ َ ُ َ ِ ِ

ٍثم إن طابق اخلط اللفظ؛ فقيايس، وإن خالفه بزيادة أو حذف ٍ ُ ٌّ ُّ ْ ٍ أو بـدل، أو فـصل، ،َّ أو ٍ
ه ُوصل، فاصطالحي، وأكثر خط املصاحف موافق لتلك القـوانني؛ لكنـَّ َِ َ ِ ٌ ِّ ُ ٌّ َ قـد جـاءت ٍ ْ

ِأشياء خارجة عن ذلك يلزم اتباعها، وال يتعدى إىل سواها َّ ُِّ ُ ُ َُ ٌ)٢(. 
َومجيع املسائل الواردة يف هذا الباب ِ ِ ُ ليس بمحل للوقف، وإنام يقف -َ إال اليسري-ُ ِ َِ َّْ ٍّ

َالقارئ عليه ع َند انقطاع نفسه، أو عند سؤاله ممتحنًا عن كيفية وقفه عليه؛ فقد جـرت ُ َ ُِ ِ ِ َِّ َ ْ ِ َ َ
ُّالعادة بالسؤال عن ذلك ُّ، وهذا ما أشار اإلمام الداين  يف )٣(ُ  :قولهب ِاجلامعُ

َّوإنام يذكر الوقف عىل مثل هذا ممـا يتعلـق بـام يتـصل بـه عـىل وجـه التعريـف ( َّْ ِ َّ َ ُ
ُد انقطاع النَّفس عنده؛ خلرب ورد عنهم، أو لقياس يوجبه قوهلم، ِبمذاهب األئمة فيه عن ِ ُ ُ ٍَ ِ ِ َ َ

ِال عىل سبيل اإللزام واالختيار؛ إذ ليس الوقف عىل ذلك، وال عىل مجيع مـا قـدمناه يف  ُ َ ََّ َ َ َ ََ ُْ ِ ْ ِ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٧٣ص(إبراز املعاين: انظر) ١(

 ).٣٤٦ص(، هداية القراء)١/٣١٩(، اإلحتاف)٢/٩٥(النرش: انظر) ٢(

 ).١/٥٠٢(الآللئ الفريدة) ٣(



 

 

 ٧٢٣ 

ٍهذا الباب بتام، وال كاف، وإنام هو وقف رضورة، وامتحان، وتعريف ٍ ٍٍ ُ َّ ٍّ  .)١()- ال غري-َ
ِّيف رشح التيسري  للاملقيوجاء  ِ: 

َواملقصود من هذا البـاب( ُ أن األصـل أن يثبـت القـارئ يف لفظـه مـن حـروف :ُ ُ َ َّ
ْالكلمة؛ إذا وقف عليها بام يوافق خط املصحف وال خيالفه؛ إال إذا وردت روايـة عـن  ٌُ َّْ ُ ََّ ِ َ َ

ِّأحد من األئمة ختالف ذلك؛ فيتبع الرواية َُّ ِ َ كام يذكر يف هذا ال-ٍُ َ وإذا اعتربت هذا ،-بابُ َ ْ َ
ْوجدت كل واحد من القراء قد خالف املرسوم يف مواضع كثـرية مـن القـرآن وصـال  ٍَ ٍِ ُ ََّ ْ َّ

َووقفا؛ فيقول السائل عند ذلك ًَّ ُ: 
سبة  ٌفام وجه اختصاص هذا الباب هبذه األلفاظ املعينة التي ذكر، وهي قليلـة بالنـَّ َ َِ َ َّ َ ُ َْ ِ َ ِ

ِّإىل ما وقعت فيه التالو ٍة خمالفة للرسم بالزيادة، أو بالنَّقص من القراء، أو باختالف؟َ َّ َِّّ ً 
َ أن املقصود من هذا الباب بيان ما وردت فيه رواية ختـالف املرسـوم يف :ُفاجلواب ٌ ُ َِّ َ َ

ِّالوقف، حيث ال ينبغي أن يتعمد الوقف من جهة أن معنى الكالم يقتيض االتصال بام  َّ َُ
َّسبب يعرض من نسيان، أو انقطاع نفس، أو لإلعالم بأن تلك َّبعده، وإنام يوقف عليه ل ْ ٍ ٍ ٍ

ُّاملواضع لو كانت مما خيتار  الوقف عليها كيف كان يكون، وحيصل الشذوذ يف الوقـف  ُ َ َُ ُ َ
ْعىل ما ذكر يف هذا الباب من وجهني َ ِ ُ َّخمالفـة الـنَّص، والثـاين: ُأحدمها: َ ُكـون املعنـى : ُ

ُيستدعى االتصال بام بعده َّ ْ() ٢(. 
َّونظم العال ََ  :، فقالَايض هذا احلكمَ ابن القُمةَ
ِف باالختيار  ــْوا الوقــُومنع ْ ِيف باب رسمهم لكل قاري  َ َ ِّ ِ ْ ِ َ ِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٨٢١) (١.( 

 ).٥٩٠-٥٨٩ص) (٢(



 

 

 ٧٢٤ 

ِإال يف االختبار قل واإلرضار   ِْ ِ ْ َّْ ٍأو علم قارئ ب  ِ َ ِ ْ ِه أو انتظارَ َ)١(. 




ِإطالق اتباع مرسوم املصحف جلميع القراء-١ ِّ ُ. 
ُّقال اإلمام الداين ِ يف رشح القصيدة اخلاقانية ُ  :عند قول ناظمهاَّ

ِّ وقف عند إمتام الكالم موافقا               ملصحفنا املتلو يف الرب َ ِّ َ ْ َْ َِ ًِ ِْ َِ ِ والبحرْ ْ َ. 
ٍوأما الوقف عىل مرسوم خط املصحف الذي ندب إليـه أبـو مـزاحم  ( ِِّ ُ  يف هـذا -َُّ
ِالبيت ْ إىل اتباعه، وأمرنا باستعامله؛ فإن الرواية ثبتت لدي-ْ َ ِّ ِ ٍنا بذلك عن نافع وأيب عمرو ِّ ٍ َ

ٍومحزة والكسائي، وعن عاصم بتأويل، وليس يف ذلك عندنا عن ابن كثري وابـن عـامر  ٍ ِ َ ٍ ٍ ِّ َ
ِواختيار أئمتنا، وسائرٌيشء،  َّ ِمن لقينا من شيوخنا ُ ِ َ: 

ِأنه يوقف يف مذهبهام عىل املرسوم؛ إذ خالفه يف الوقف ُ ْ ِْ ُ ِ ُ ُ بال دليل من رواية يعمل -َّ ٍ ٍ
ٍ ممتنع، وغري جائز-ْيهاعل ُ ِثم ساق اآلثار بأسانيده عن القراء اخلمسة، وقـال يف خـتم ) ٌ َِ َِّ َّ

 :ذلك
َفعىل الرواية املجملة عن هؤالء؛ جيب الوقوف عىل مـا رسـم يف املـصحف مـن ( ْ ُ َِ ِ ُِ َ َِّ َُ

َاملقطوع واملوصول، والزيادة والنُّقصان، وثابتا وحمذوفا، وما رسم منها باهل َ ُ َِ ً ًُ ِّ ِاء عىل حال ُ َ َ
ُرسمه من غري خالف له؛ ما مل ترد يف يشء من ذلك رواية عن أحد منهم جيب الوقوف  ُ َ ْ ْْ ٍْ ٍ ِ ٌِ ٍ

َعندها فيصار إليها ُ َ ِ()٢(. 
ُ وجاء يف التيسري ما يؤيد ذلك، وهو قوله ِّ ِ َّ: 

ْاعلم أن الرواية ثبتت ( َ ِّ َ عن نافع، وأيب عمـرو، والكـوفيني-ْ لدينا–َّْ َِّ ُ ْ َم كـانوا َّأهنـ: ٍ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٦-٤/٢٥(الفجر الساطع) ١(

)٢٩٦-٢/٢٩٥) (٢.( 



 

 

 ٧٢٥ 

ٌيقفون عىل املرسوم، وليس يف ذلك يشء  َُ َُ ِ يروى عن ابن كثـري، وابـن عـامر، -َ عندنا–َ َِ َ ْ ُ
ُواختيار أئمتنا أن يوقف يف مذهبهام عىل املرسوم َّ ُْ َْ ُ كالذين روي عنهم ذلك-ُ َِ ُ-()١(. 

َّأما يف اجلامع فقد رصح به ِ ِ وبالتعليل له، ،َّ  :َقالفَّ
َاعلم أن الذين و( َّ َّردت عنُهم الرواية باتباع مرسوم اخلط عنـد الوقـف مـن أئمـة ْ ُ ِِّ ْ ِّ َُ ِّ َ

ُّنافع وأبو عمرو والكوفيون: ٌالقراءة مخسة ٌُ ٍ ُّ عاصم ومحزة والكـسائي-ْ َ، ومل يـرد عـن -ٌُ ْ ْ
َابن كثري وابن عامر يف ذلك يشء يعمل عليـه،  َُ ُ ٌ َ ِ َ َ ْواختيارنـا أن يوقـف يف مـذهبهام عـىل ِ ُ ُ

ِّمرسوم اخلط؛ ِ كمذهب من جاء عنه ذلك نصا؛ إذ خمالفته والزوال عنـه إىل غـريه بغـري ُ ِِ ُِ ََّّ ُ ْ ََ َ َ ْ
ٍدليل من خرب ثابت، أو قياس صحيح غري جائز ِ َ ٍ ٍٍ() ٢( . 

َوما أحكم قوله يف إجياز البيان ِ َ َ: 
ُواعلم أن الرواية عنه( َ َِّّ ِ معدومـة مـن طريـق ورش، وغـريه مـن -ٍعن نافع:  أي-ْ ٍ ْ َ ٌ
ُ عنه؛ غري إسحاق بن حممد املسيبي، فإنه روى ذلك منصوصا، فوجب استعامل َالنَّاقلني َ ً ُ َ َّ َُّ ِّ َّ ِْ َ َ

ًما رواه؛ إذ املصري إىل خالف ذلك بغري دليل من رواته ال يسع أحدا ُ ٍُ َ ِ َِ ُ ِ() ٣(. 
ْوجيل اعتامد الداين يف هذه املسألة  عىل ِّ ٌّ: 

 .ة اإلقراء، وأهل األداءَّ ما عليه أئم
ُّخذ به لكل القراء جرى العمل، ويف ذلك يقول اإلمام الشاطبيوعىل األ ُ َُّ ِّ ْ: 

ُّوكوفيهم واملازين ِ ِ ْ َ ُّ َْ ِ ٌ ونافع           ُ َِ ِ  عنُوا باتباع اخلط يف وقف االبتالَ ِ ِْ َ َْ ِِّ ِ َّ ِ ُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٠٢ص) (١(

)٢/٧٩٦) (٢.( 

 ).٦٩٦-٢/٦٩٥(نقال عن رشح الدرر للمنتوي) ٣(



 

 

 ٧٢٦ 

َوالبن كثري يرت ْ ُ ْ ٍَ ِ َ ٍىض وابن عامر          ِ ِ َ ِ ْ َّ  وما اختلفوا فيه حر أن يفصالَ ُ َ ََ ْ َُ ٍ ِ ِ َ َ َ)١(. 
ُّقال اإلمام السخاوي يف رشحه َّ: 

ِيرتىض هلام الوقف عىل الرسم هلام اختيارا من أهل األداء، والنَّاقلني للقـراءة : ْأي( َ ْ ُِ ْ ً ْ َّ َ َُ
 .)٢ ()ُعنهام

 :، فقالِاألخذ به عىل ِّ ابن اجلزري ُإلمامَّوأكد ا
َوقد ورد( َ ذلك-ْ ِ ِّ نصا وأداء عن نافع وأيب عمرو وعاصم ومحزة والكسائي وأيب -َ ْ ًَ َِ َ ََ  

ُجعفر وخلف، ورواه  ٍَ ُ نـصا األهـوازي، وغـريه عـن ابـن عـامر، ورواه -َ كذلك–َ ُ ُّ  ٍ َ– 
ِّ أئمة العراقيني عن كل الق-َكذلك َ ِّ ِ ُ َراء بالنَّص واألداء، َّ َوهو املختار عنـدنا، وعنـد مـن َّ ُ ُ

َتقدمنا للجميع، وهو الذي ال يوجـد نـص بخالفـه، وبـه نأخـذ جلمـيعهم كـام أخـذ  ُِ ِ ُِ ٌّ ُ َُ َُّ ِ
 .)٣()َعلينا
ِ الوقف حلمزة عىل كلمة-٢ َ  .ِاءَّبالت   )+( :ُ

ِ   اهلاءات يف القرآن  :ِ عىل قسمنيُ
ِمنها ما رسم باهلاء، ومن َ ُها ما رسم بالتاء، فام رُِ َ َ فال خالف بـأن الوقـف ؛ِ باهلاءَمِسُِ ََّ

ُعليه باهلاء، وما ر ِ يف اخلط بالتاءَمِسِ  ،ُّ والكسائي،ٍ وأبو عمرو،ٍفابن كثري: ِ فاختلف فيه؛ِّ
َويعقوب يقفون ً باهلاء، والباقون يقفون باهلاء؛ اتباعِ عليهُ ِّ ِ ِا للرسمَ َّ)٤(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٧٧-٣٧٦:بيت رقم(متن الشاطبية) ١(

 ).٢/٥٢٣(فتح الوصيد) ٢(

 ).١/٣١٩(، اإلحتاف)ب/١٩٣لوحة (لطائف اإلشارات: ، وانظر)٢/٩٦(النرش) ٣(

 ).١٥٩(، تقريب النرش)٢٦٣ص(، التحبري)٢٠٣ص(لتيسريا: انظر) ٤(



 

 

 ٧٢٧ 

ًلتاءات عددا نظام ونثرُوقد أحىص األئمة هذه ا ً ً ُّ اإلمام الـداين يف َّ، واستوفاهن )١ (اَّ ُ 
 .)٢(ِاملقنع
ُوأما كلمة  َجاءت يف أربعة مواضع،ف   :)+ (َّ ِ  يف ٌ يف البقرة، وموضعِموضعان ْ
ً، وقد اختص بالوقف عليهن باهلاء الكسائي؛ اتباعا  لسنَِّحريمَّ يف التٌ، وموضعِالنِّساء ِّ ُّ ِ َّ ِة َّ
 .)٣(ِءةالقرا

ِوورد خالف عن محزة يف هذه الكلمة َ ٌ  : ِ البن الباذش، جاء يف اإلقناعَ
َواختلف فيها عن محزة( َ ْ فحدثني أبو الوليد بن طريف عن أيب القاسـم بـن عبـد :ُ ُ َِ َ ََ ٍ َّ

 : َّالوهاب قال
َ شيخنا األهوازي يف جامع دمشقيلَقال  ِ َ ُّ ْ َّ شـيخنا أبـو حفـص الكتـاين يف يلقال : ُ َ ْ ُ

َع املنصور ببغدادجام ْمحزة يقف عليها باهلاء، قال أبو جعفر: ُْ َ َ ُ َهي رواية الـدوري عـن : ُ ُّ ُ ِ
ُسليم عن محزة، وروى خلف عن سليم عنه الوقف بالتاء فيها، وكذلك نص عليه ابن  َّ َُ َّ َُ َ ٌُ َ ٍ

َجماهد عنه، وكذلك قرأ الباقون َ َ ٍ ُ() ٤(. 
َّ صاحب التلخيص-ً أيضا-وذكر اخلالف عنه ُ)٥(. 

ُّوقد نص اإلمام الداين َّواختار له وجه الت، َعىل اخلالف حلمزةيف اجلامع  َّ ً مستندا؛ِاءَْ ْ  
َيف ذلك  ِ ِموافقة الرسم :عىلَ  : قالُ، حيثُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-٣١٣ص(، دليـل احلـريان)٤٦٣-٤٤١ص(، الوسـيلة)١٧٩-١٦٥ص(اإليضاح البـن األنبـاري: انظر) ١(

 ).٩٨-٢/٩٦(،النرش)٢٦٧-٢٦٠ص (،  اجلواهر املضية عىل املقدمة اجلزرية  )٣١٧

 ).٥٠٣-٤٨٧ص: (انظره) ٢(

 ).٤٨ص(، البدور الزاهرة)٢/٩٩(، النرش)٢٠٣ص(، التيسري)١٣٩ص(السبعة: انظر) ٣(

)٢/٥١٨) (٤.( 

 ).٢١٧ص: (انظره) ٥(



 

 

 ٧٢٨ 

َوحدثنا ابن  خواستي، قال( ُ َأنا ابن أيب هاشم، قاال: َّ َّنا أمحد بن حممد ، قـال: َ نـا : ُ
َخلف عن سليم عن محزة ُ ُأنه كان يقف : ٌ ُبالتاء، وهذا هو الصحيح عنه؛ َّ َّ ُ َ ِّألن الـروايتني َّ َّ

َملا اختلفتا عنه كان ُأوالمها بالصواب التي توافق مذهبه يف اتباع املرسوم َُ ِّ ُُ َّ َ() ١(. 
ُوهو املعتمد عند كبار أئمة الفن، قال صاحب اهلادي َِ ِ َ ُ: 

َوكان أبو بكر ابن جماهد، وأبو الطيب بن غلبون( َِ ّ َمزة بالتاء، وللباقني َيأخذون حل: ٍ َّ َ
  .)٢()باهلاء

ِوقال اإلمام اهلذيل عن مذهب محزة يف هذا النَّوع ُّ ُ: 
ِوالصحيح أن ما كتب يف املصحف بالتاء، فالوقف عليه بالتاء، وما كتب باهلـاء، ( ُِ َُّ َّْ َّْ ُ َّ

َفالوقف عليه باهلاء  ْ ()٣(. 
ِومل يسند اإلمام ابن اجلزري يف نرشه سواه، ومل ي ِّ ُعترب غريه، حيث قالُ ْ: 

ُوقد ورد اخلالف عنه، والصواب التاء( َّ ُْ َّ ُ َُ ِ() ٤(. 
 

 

 .ِّلكسائيِّ للبزي، واِباهلاء ]٣٦:املؤمنون[   )§(: عىل حريفُ الوقف-٣

ٍ     قال اإلمام سليامن بن نجاح ُ ُ: 
ــف يف )§ ¨(( ــد األل ــاء ممــدودة بع ــصاحف بت ــع امل ِكتبومهــا يف مجي ٍ ِْ ٍ ِ ُ
ِضعني، وكذا أمجع القراء السبعة من مجيع الروايـات عـنهماملو ِ َّ ُ َ ِّ املـشتملة عـىل نيـف -ِ ِ

َّوستني ومائة طريق عىل نصب الت ِّ ٍ ِ ٍ دون تنوين، واختلفوا يف إقرارهـا ِاء فيهام يف الوصلَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢/٨٠٠) (١.( 

 ).١/٤٥٤(، اإلرشاد)١٣٩ص(السبعة: ، وانظر)٢٥٤ص) (٢(

 ).٤٢٧ص) (٣(

)٢/٩٩) (٤.( 



 

 

 ٧٢٩ 

ِّساكنة يف الوقف؛ محال عىل اخلط ًً ِ() ١(. 

ِّوقد اختلفت الروايات يف أمهات الفن يف حتد ِ َّ ُِّ َّيد أي املوضعني ، فمنهم من خـصه ْ ِِّ
َباألول، ومنهم بالثاين فجاء يف كتاب الوجيز ل َِّ َ  :ِّألهوازيِإلمام اَّ

ُأبو عمرو والكـسائي ويعقـوب)§ ¨(( ُّ ِباهلـاء، َّالثانيـة َيقفـون عـىل : ٍ
ِوالباقون يقفون عليها بالتاء، وكلهم يقفون عىل األوىل بالتـاء، ولـيس مهـا يف موضـع ُ ِ ُ َ َ َُّ َّ 

ُوقف، وإنام الغرض معرفة ذلك ُ ِ، وقال صاحب بستان اهلداة)٢ ()ٍ ُ َ: 
ُّواملكيان، والكسائي عىل( ِ باهلـاء، -ًمعا-   )§(َّ ِّويف الكـايف عـن الكـسائي، َ َ

ٌوقنبل خالف  َّفيهام، وعـن البـزي يف األول، ٍ َّرة عنـه يف الثـاين باهلـاء، ويف ـَّويف التبـصِّ ِ
ِالتذكرة اإلمجاع عىل التاء ُ  . )٣ ()َّ يف األولِ
ِعالمة اجلويف كنز املعاين لل  :ِّعربيَّ

ْووقفه باهلاء عىل الثانية منبه عىل أهنام جريـا جمـرى ( َّ ٌ ِّ ِ َّ ُ َمخـسة عـشـر(ِْ َ َ  َّ، فتوسـطت)َ
 .)٤ ()ُاألوىل

ِوقد رصح اإلمام الداين يف مفردة ابن كثري هبذا اخلـالف، واختـار إطـالق احلكـم  َ َ ُّ ُِ ٍِ َّ
ُّدا عىل األثر يف ذلك، ونصهُعليهام مستن َ ْ ً: 

َباهلاء يف احلـرف األخـري، )§¨(: U عىل قوله-ً مجيعا–ُووقفت هلم ( ْ
َوزادين أبو الفتح عن قراءته احلرف األول، فوقفت عليـه يف احلـرفني باهلـاء، وبـذلك  ِ َ ِ ْ ُ َّ ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤/٨٩٠(خمترص التبيني) ١(

 ).٢٣٠-٢٢٩ص) (٢(

)١/٣٧٩) (٣.( 

 ).٢/٩٨٠(كنز املعاين)٤(



 

 

 ٧٣٠ 

ُنص عليها احلسن ِّ بن احلباب عن البزي عنهَّ ُوهو الصحيح عنه، -اً مجيع–َباهلاء: ُ َّ ُ() ١(. 
ِوعىل هذا اجلمهور من املؤلفني، وهو املعترب يف األداء ُ َُ ِّ)٢(. 

َوحكى يف  اجلامع اخلالف فيهام عن الكسائي، واختـار ِّ َ لوقـف علـيهام ِوجـه اُ لـه  ِ
 :باهلاء، فقال

ِواختلف  ،ِ باهلاءِّيِّ من رواية البزٍ كثريُ عليهام ابنَوقف( َيف ذلـك ُ ِ  عـن -ًضاأيـ –َ
ُفروى عنه أبو عمر الدوري، وقتيبة، والفراء،  ورسيج بن يونس: ِّالكسائي ِّ َُ ُ َّ َ َُ َأنه وقـف : ُّ َّ

ِعليهام باهلاء، وروى عنه سورة  بن املبارك َ َُ ِ َأنه سئل عن الوقف علـيهام، فقـال: َ ِباهلـاء : ُ
َوالتاء، قال َّواهلاء أحب إيل، : َّ ٍقال أبو عمروُُّ ُوهو الصحيح: ْ ُ، وحـدثنا فـارس بـن  عنهَّ َّ
ُنا عبد الباقي بن احلسن املقرئ، قال: َأمحد، قال ٍقرأت يف قـراءة عاصـم وابـن عـامر، :ْ ِ ُ

ِفوقفت باهلاء َّوالعمل يف قراءتيهام عىل التاء: قال أبو عمرو. ُ ُ() ٣(. 
َّوبه قطع يف التيسري  .)٥(ِ، واملفردات)٤(َ

َوبني أن الداين أخذ  َّ َِّّ ِفالكسائي عـىل أصـله مـن الوقـف باهلـاء عـىل ِه، عليَّباملعول ٌ ِ ُّ
ِهاءات التأنيث املرسومة يف املصحف تاء، ومل يرد نص رصيح بخالف ذلك، وكـذلك ِ ِ ٌِ ٌّ ً َّ 

َبالنَّسبة البن عامر وعاصم؛ فإن أصلهام اتباع املرسوم، وال دليل عىل خالفه ِ ُ َّْ َّ ِ ِ.   
َّويزيد من طريق الن ِرش عىل ما يف احلرز وأُِ ٍوجه الوقف باهلاء لقنبل: ِصلهِ ِ ُ)٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٣٧-١٣٦ص(مفردة ابن كثري)١(

 ).٢/٩٨(النرش: انظر)٢(

 بترصف) ٨٠٣-٢/٨٠٢) (٣(

 ).٢٠٣ص(التيسري: انظر)٤(

 ).٦٦ص(، مفردة ابن عامر)٤٠ص(، مفردة عاصم)٥٧ص(مفردة الكسائي: انظر)٥(

 ).١٨٢ص(، التنوير)١٠١ص(، التهذيب)١٧٣ص(، رشح ابن الناظم)٢/٩٨(النرش:  انظر) ٦(



 

 

 ٧٣١ 

ِ قطع التاء-٤ َّ ِّوالوقف عليها للكسائي باهلاء  ]٣:ص[) 5 6 (: يف عن احلاءُ ُ. 
 :ِيف اجلامع يف بيان ذلك ُّقال اإلمام الداين

ُقوله يف سورة النَّمـل( 5 6  (:ُ ويف سـورة ص ، ]٦٠:آيـة[  )[ ^  (:ُ

ِوقف عىل الـثالث الكلـم     ]١٩:آية[)~ � (:ُ، ويف سورة النَّجم   ]٣:آية [)7 َ َّ ََ َ َ
ِباهلاء الكسائي وحدهث، ووقف عليهن الباقون بالتاء َّ َ ُّ  :إىل أن قال) َ

َونا حممد  بن أمحد، قال( ُ َنا ابن األنباري قال: َّ ِّ ُكان الكسائي، والفراء، واخلليـل، : ُ ُ َّ ُّ
ــش ُوســيبويه، واألخف ِ ــذهبون إىل أن : ِ َّي ــن )5 6 (َ ــة م ــاء منقطع ٌالت ُ) 6(  ،

ْوليـستَمعناهـا : َويقولون َ، وكـذلك هـو يف املـصاحف اجلـدد والعتـق بقطـع التـاء َ ُ ُِ ُ َِ ِ ُ َ
ٍقال أبو عمرو )6 (من ُوهذا مذهب: َ ُأئمة القراءة، وعليه العمل َ َّ() ١(. 

ِوأكده يف املقنع بقوله َّ: 
ْومل نجد( ُ يف يشء من مصاحف أهل األمصار، وقد رد ما حكـاه -َكذلك – ذلك ْ َّ َ َْ ِ َ

ُأبو عبيد  غـري واحـد مـن علامئنـا؛ إذ عـدموا وجـدوا ذلـك ُ ِ ٍ ٍَ ْ ِ ٍ يف يشء مـن -َ كـذلك-ُ َ
َاملصاحف القديمة وغريها ِ ِ َ()٢(. 

َّوأما حكاية أيب عبيد القاسم بن سالم ِ ٍُ ُ ٌأن التاء مفصولة من: َّ َوال(ََّ ٌولة بــ  موص )َّ
ُّ حجة ودليال، وكـلا، وذكر هلِفقد ذكرها يف كتاب القراءات )6 ( ً  َّ إالِ مـا جـاء بـهَّ

ٌيسريا مردود  :،من ذلك قوله)٣ (ً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٧ص( مفردة الكسائي،)٢٠٣ص(التيسري: ، وانظر)٨٠٥-٢/٨٠٤) (١(

 ).٤٨٥-٤٨٤ص) (٢(

 ).١٤٩-١٥/١٤٥(، تفسري القرطبي)٤٣٧ص(الوسيلة: انظر) ٣(



 

 

 ٧٣٢ 

ِ عىل هذا احلرف -ِ عندي–ُوالوقف  ( ْ ْ؛ ألين نظرهتـا يف )حتـني(ُ، واالبتـداء )وال(َ َّ
ُّالتاء متصلة، وألن تفـسري ابـن عبـاس يـدل) حتني(اإلمام  َّ ِ َ ُ عـىل أهنـا أخـت َّ ، )لـيس(َّ

َّوالعـرب تلحـق التـاء بأسـامء الزمـان : الت، قال-ال-ال: واملعروف ِ َّ ُُ ِ ُ حـني، واآلن، (َ
ْكان هذا حتني كان لك، وكذلك تـاوان ذاك، واذهـب تـاالن، فاصـنع : ُفتقول) وأوان َ َ ََ

ِّكذا، وكذا ومنه قول السعدي َّ ُ: 
َالعاطفون حت ِ ٍني ال من عاطف         َ ِ ُ   واملطعمون زمان أين املطعم ُ ْ َ َ ْْ ِ(...) ١(. 

َوقد أورد  َّأبو جعفر النحاس اإلمام ْ ِ يف كتابـه إعـراب القـرآنْ ٍ حجـج أيب عبيـد، ِ َ
ًونقضها مجيعا  َ)٢(. 

ُو انترص اإلمام ابن اجل َّزري أليب عبيد من جهة أنه رأى التاء متـصلة بــ َ َّ َ ٍ ِّ) 6( 
َيف مصحف عثامن  :ُ، حيث قال يف النرش ْ

ِّوهو مع ذلك إمام كبري وحجة يف الدين، وأحد األئمة املجتهدين؛ مع أين ( ْ َ ْ َّ َّْ ٌُ ِّ ٌ ٌَ ِ َِ  -أنا–ُ
ُرأيتها مكتوبة يف املصحف الذي يقال له ْ ً ُاإلمام مـصحف عـثامن : ُ ُt) مقطوعـة، ) ال

َوالتاء موصولة بحني، ورأيت به أثر الدم، وتبعت فيه ما ذكره أبو عبيد فرأيته كـذلك،  ُ ٍُ ُِ ُ ُِّ ََّ
ُوهذا املصحف  ْ ُ اليوم باملدرسة الفاضلية من القاهرة املحروسة- هو–َ َ ََ ِ َّ() ٣(. 

ِويمكن حل هـذا اإلشـكال بوجـود الرسـمني يف املـصاح َّ ِ ِ ُّ  منـه ُ، واألجـود)٤(ِفُ
ُحكم قولواأل  :ِّ الفايسِ اإلمامُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، وغريها)٢/١١٢(، النرش)١٧١-١٧٠ص(اإليضاح البن األنباري: انظر)١(

 ).٣٠٥-٣/٣٠٣: (انظره)٢(

)٢/١١٣) (٣.( 

 ).٦٩ص(سمري الطالبني)٤(



 

 

 ٧٣٣ 

َواألكثرون عىل خالف ذلك، ومحلوا ما حكاه عن اإلمام عـىل أنـه ممـا خـرج يف ( َُّ ِ َ َ ِ َ ْ
ِخط املصاحف عن القياس، وما أنشده عىل أنه مما شذ وندر من اللغـات ُِّ َ َّ ُِّ ، ووافقـه )١ ()ِ

 .)٢ (ُّالقسطالين عيل هذا الرأي
ُّوقد أشار اإلمام الشاطبي يف ا ُ ِلعقيلـة إىل ضـعفَ ِ مـذهب الوصـلِ   َ، وذلـك عنـدْ

 :ِقوله
ٍأبو عبيد  ُ ُ َ واصله الـ          إمام والكل فيه أعظم النُّكراَوال حتنيَ َُ ْ َ ِ ُّ ِ ُ َِ)٣(. 

ِّبن اجلرزي يف مقد ااإلمام -كذلك–ِأشار إليه و ِّ ِمتهْ  :ِ بقولهِ
َ حتني يف اإلمام صل ووهال........              .............        ِّ ُ َ ْ ِ ِ َ ِ َ ِ َ)٤(. 

ِواملعمول به يف املصاحف َ  .)٥( هو الفصل:ُ
ٍ الوقف بالدال من ياء يف موضع-٥ َّ ُ) :  9  8  .ِّللكسائي ]٥٣:الروم[ )7 

7 8 9 (َ، و ]٨١:النمل[   )H G F E (:         قرأ محزة يف املوضعني 
ِبتـاء فوقيــة مفتوحــة، وإسـكان اهلــاء   ]٥٣:الـروم[   ): ْ ٍ َ مـن غــري ألـف بعــد اهلــاء، َّ ٍ َ
ِونصب ْ)H(    ،والباقون بالباء املوحـدة املكـسورة، وفـتح اهلـاء، وألـف بعـدها ،ْ َّ ٍَ ِ َِ ْ
 .)٦( )H(ِوخفض
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 ).١/٥١٧(الآللئ الفريدة)١(

 ).١٣٠ص(سنيةالآللئ ال: انظر)٢(

 ).٥٦٩ص(، الدرة الصقيلة)١٥٤ص(تلخيص الفوائد : انظر)٣(

 ).١٤٥-١٤٤ص(، املنح الفكرية)١٥٥ص(الفصول املؤيدة: انظر)٤(

 ).٧٦ص(، مرسوم اخلط )٤/١٠٤٧(، خمترص التبيني)٤٨١ص(املصاحف:- مثال-انظر)٥(

 ).٤٩٥-٤٩٤ص(، التحبري)٣٩٧ص(، التيسري)٣٥٠ص(السبعة:انظر)٦(



 

 

 ٧٣٤ 

َ  واتفقوا عىل الوقف يف سورة النَّمل بالياء موافقة ملرسوم املصحف ْ َِ ُ ُِ ِ ْ َ ُأما موضع ، )١(َّ َّ
ِالروم فاختلف فيه ِ ُ ُّ: 

ُفأما محزة َفقد قطع: َّ ْباإلثبات أبو احلسن بن غلبون يف التذكرة ُ لهْ َ َّْ َ ِ والداين يف مجيع ،ِ ُّ
َكتبه، وابن بليمة ِّ َ، واحلافظ أبو العالُ ِ، وقطـع لـه باحلـذفُء، وغريهمُ ُ املهـدوي، وابـن َ ُّ

ُسفيان، وابن سوار، وغريهم ُ ُ ِّومل يتعرض له أكثر العراقيني. َ ُ َّْ. 
ُّوأما الكسائي َّ فقطع باإلثبات لـه أبـو احلـسن بـن غلبـون، و الـداين يف التيـسري :َّ َُّّ َ ِْ َ ِ َ

ُواملفردات، وصاحب اهلداية، واهلادي، والشاطبية، وغريه َّ َّ ِ ِم، وقطع لـه باحلـذف أبـو ْ َ
َّحممد مكي، وابن الفحام ٌّ ُ وابن رشيح عىل الصحيح عنده، وابن سوار، ،َّ َ ُ َّ ِأبـو العـالءوُ َ ،

ِوغريهم، وذكر له الوجهني أبو العز القالنيس، والداين يف جامعه َّ ُّ ُِّ ِ َ)٢(. 
ِواختار له الداين يف اجلامع وجه احلذف،  َ ُّ  :ُحيث قالَ

َواختلف عن الك( ِ ْسائي يف الوقف عىل احلرفنيُ َ فحدثنا حممد بن أمحد، قال:ِِّ َ ُنا ابن : ََّّ
ْنا حممد  بن حييى، قال: ِجماهد، قال ِنا خلف عـن الكـسائي أنـه كـان يقـف باليـاء يف : َّ ُ ٌَ َّ ِّ

َاحلرفني، وكذلك روى سورة عنه، وحدثنا عبد العزيز بن جعفر، قال َ ُْ ْ ُ ََّ ُ ْنا عبد الواحـد : َ
َّنا عياش  بن حممد، قال: لَبن عمر، قا ُ َنا أبو عمرو عن الكسائي أنه وقـف علـيهام : َّ ِّ ْ– 

ُ بغري ياء، وكذلك روى احللواين  عن أيب عمر عنه-مجيعا ُ ُّ َ ََ ٍ. 
ُوالعمل عند أهل األداء يف مذهب الكسائي عىل رواية خلف عنه، عىل أن مـا رواه  َ َّْ ٍ ِ ِِّ ْ َ ُ

ْ وأبو عمرو  ال يلتبس  بمذ- هو– ُ َ ُهب الكسائي ؛ ألنه إذا وقف عليهام بغري ياء خالفـه ٍْ َ َ َِّ ِّ
 .َّيف الذي يف النمل
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 ).١/٣٢٥(اإلحتاف). ٤/٩٥٨(، خمترص التبيني)٣٦٩ص(ملقنعا:انظر)١(

 ).٢٤٦-٢٤٥ص(، إيضاح الرموز)١٦١ص(، التقريب)١٠٥-٢/١٠٤(النرش: انظر)٢(



 

 

 ٧٣٥ 

ُوحدثنا  فارس بن أمحد  َنا عبد اهللا بن أمحد، قال: ، قال-ُ شيخنا–َّ ُنـا إسـامعيل، : ْ
ِنا أبو سلمويه ، قال: قال ْ َنا حممد بن يعقوب، قال: َ ُنـا قتيبـة عـن : َّنـا العبـاس، قـال: َّ

ُ كــان يقــف ِّالكــسائي أنــه َ)H G F E(   ]عــىل اليــاء قــال]٨١:النمـل َ وقــال : َ
ُما كان بالياء وقفت بالياء: ُّالكسائي ِ ُوما مل يكن فيه ياء ثابتة وقفت بغري ياء؛. َ ٌ ٌ  هذاَّ فدل ْ

ٍعىل أنه يقف عىل الذي يف الروم بغري ياء َ ُ ُ، وهو الـذي يليـق بمـذهب الكـسائي، وهـَُّّ ُِّ و ُ
ُالصحيح   .)١ ()ه عن- عندي–َّ

َّفاتضح من قوله أن سبب أخذه بوجه اإلثبات للكسائي يف موضع الروم ِِّ ِ ِ َ ََّ َّ: 
ِ هو متابعة النص، وموافقة املرسوم، ُ ُ ِ واالعتضاد بام عليه عمل أهل األداءُِّ ُ ُ ِ ُ. 
ِوهو الـذي يف تـذكرة أيب احلـسن ْ َّ ، واملـذكور يف الـسبعة)٣(، وإرشـاد أبيـه)٢(ُ ُ)٤(  ، 

َيف املبسوط البن مهرانجاء ِ شيوخ اإلقراء، ُشتهر عندوامل ِ: 
ِوهو مشهور عن الكسائي من طريق خلف، فأما سمعناه مـن مذهبـه فيـه عـن   ( ِ ٍُ َّ ِّ ٌِ ُ

َّالقراء، وقرأناه عىل املشايخ يف كل الروايات عنه مثـل سـائر القـراء ِّ َِّ ُ ُِّ ِ  -ُ هاهنـا-ُيقـف: ْ
ِبالياء، وهناك بغري ياء عىل ما يف الكتاب ٍ ِِ َ()٥(. 

َواعتمد هذا املذهب َ ٍ اإلمام ابن نجاح، فقالْ  :َّ يف خمترص التبينيَ
ْ بالياء، ويف الروم بغري ياء؛ اتباعا للمرسوم، وملن أخذنا ذلـك -ُ هنا-ْووقفنا هلم( ُ َُّّ ٍ َ َ
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)٨٠٨-٢/٨٠٧) (١.( 

 ).٢/٤٧٨: (انظره)٢(

 ).١/٥٢٣(، اإلقناع)٢/٧٧٩: (انظره)٣(

 ).٣٥٠ص: (انظره)٤(

 ).٢٠٥ص) (٥(



 

 

 ٧٣٦ 

َعنه؛ إذ ليس للقياس طريق يف كتاب اهللا ِ ْ ُِU  ()١(. 
َوعىل وجه احلذف مجهور العراقيني،  ِّ ُ ِ  :ِّألهوازيِاإلمام ا ِلكام يف قوِ

ْوكلهم وقفوا عليه بغري ياء؛ غري محزة ويعقوب، فإهنام يقفان بياء، وليس ( ََّ َ َ ٍ  -ُ هو–ُّ
ُموضع وقف، وإنام الغرض معرفة ذلك ُ َّ ٍ ُ()٢(. 

ِوقول اإلمام ابن ِ  :ِّ األنباريِ
ُّوكان الكسائي يقف( َ)G(   َّيف سورة النمل والروم، واحلجـة لـه يف هـذا أن َّ ُّ ُِ 

ُّالياء مل يقارهبا ساكن يوجب هلا السقوط ْ َُ ٌ() ٣(. 
ًوالوجهان صحيحان نصا وأداء  َّ ِْ  . )٤( كام يف النَّرش-ِ

 ج

َّ الوقف عىل الالم من-٦ ُ:)c(  ِّيف مواضعها لغري أيب عمرو، والكسائي يف أحد َ
 .َوجهيه

ِ    اتفقت املصاحف عىل قطع الم اجلر عن جمرورِ ها يف أربعة  ِ ِّ ِ ْ ُ َ ْمواضع وقعت قبلها َّ َ َ
ُاالستفهامية، وهي قوله) ما( ََّU : 

)Ñ Ð Ï Î   (]و]٧٨:النــساء ،)Y X W(   ]َو ،]٤٩:الكهــف)  b

e d c(   ]و ]٧:الفرقان ،َ) Ñ Ð Ï(   ]٣٦:املعارج[) ٥(. 

ِ   ونص عـىل اخلـالف يف الوقـف  ِ َيهن اجلمهـور مـن املغاربـة، واملـصعلـَّ ُ ِريني، ـَّ ِّ
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)٤/٩٥٨)(١.( 

 ).٣١٦ص(وجز لهامل: ، وانظر)٢٥٨ص(الوجيز)٢(

 ).١٤٤ص(اإليضاح)٣(

 ).١/٣٢٥(، اإلحتاف)٢/١٠٥: (انظره)٤(

 ).١/٣٩٣(، إرشاد القراء والكاتبني)٩٠ص(، اجلامع البن الوثيق)٤٨٢ص(املقنع:انظر)٥(



 

 

 ٧٣٧ 

ِّوالشاميني، والعراقيني ِاتفق كلهم عن أيب عمرو عىل الوقف عـىل ، وِِّ ْ ُّ ْواختلـف  ، )مـا(َّ
ْعن الكسائي بني الوقف عليها، أو عىل الالم بعدها ْ َِ َّ ْ ْ ْفذكر الوجه:ِّْ ُّ أبو عمرو الداين، ِني لهَ ْ ُ

َوابن رشيح، والشاطبي، واآلخرون  ُّ ِّ اتفقوا عن الكـسائي عـىل الوقـف عـىل - منْهم–ُ َّ
 .)١ ()ما(

ِ اإلمام الداين يف اجلامع بَ أشارِوإليه ُّ َّ  :ِقولهُ
َواختلف القراء يف الوقف عىل ذلك( ِ ُ َّ َ ْ فحدثنا عبد العزيز بن جعفر، قال:َ َ ْ ْنا عبـد : َّ
َاحد بن عمر، قالالو َ اد، قـال: ْ ٍنا عمر بن عيل بـن جنـَّ ٍّ َنـا حممـد بـن سـمعان بـن أيب : ُ َ َّ

ٍمسعود، قال َّنا سورة عن الكسائي أنه كان يقف فيهن عىل : َ َ ِّ ُخالفـه عنـه نـصري، ؛ )ما(َُ
َفحدثنا فارس بن أمحد ، قال َنا عبد الباقي بن احلسن، قال: َُّ  .ُنا إبراهيم بن احلسن ح: ْ

َحدثني بن يونس، قـال: َنا أبو طاهر، قال: ُّثنا  الفاريس، قالَّوحد ُ َّنـا حممـد بـن : َّ
ِعبد الرحيم، قال َّ ِنا حممد بن عيسى، قال: ْ ُّقال الكـسائي: نا نصري، قال: َّ الوقـف عـىل :َ

)Ï(   عىل الكتاب ِ. 
َواخلربان عنه صحيحان ُ؛ ألن قتيبة روي عنه أنه كان يقف يف قولهِ َ ُ ُ ََّ ِ ُ: 

)WY X (]ُويقــف عــىل، »ِمــال« ]٤٩:الكهــف)e d c(   
)   Ñ Ð Ï Î(َومل يـذكر، »ِمـال«  ]٣٦:املعـارج[   )Ñ Ð Ï( وعىل  ،]٧:الفرقـان[
ُ، فدلت روايته  ]٧٨:النساء[ ٌ عىل أن الوجهني يف ذلك عنده سواء، وأنه خيت-هذه–َّ ُ ْ ُارمهـا َّ

ْبجمعه بينهام يف حرفه ِ ِ. 
َّوروى أبو عبد الرمحن،  وإبراهيم  ابنا اليزيدي عن أبيهام عن أيب عمـرو أنـه كـان  ِّ ُْ َّ
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 ).٢٤٧ص(، إيضاح الرموز)٢/١٠٩(النرش: انظر)١(



 

 

 ٧٣٨ 

َّيقف يف األربعة األحرف عىل ما، وقال إسامعيل النحاس َ ُكان أبو يعقـوب  صـاحب : ُ ُ
ُورش يقف عىل  ٍ)Ï(،   )c b(َوأشباهه كام يف املصحف، وكان عبـد الـص ْ مد ِ

ِوليس عند الباقني يف ذلك نص؛ سوى ما جاء عنهم مـن  ويطرح الالم، )فام(يقف عىل  ٌّ ْ
ٌاتباعهم لرسم اخلط عند الوقف، وذلك يوجب يف مذهب من روى عنه أن يكون وقفه  ُ َ َ ْ ِ ُ َ ِ َ ِِّّ

ِعىل الالم َّ() ١(. 
َو ظاهر أن الداين استند  َّ  :ِّ والكسائي عىل،ِّ  للبرصي- فيام ذهب إليه-ٌَّ

َ اتباع األثر والنص، وللباقني عىل موافقة  ِّ  .مرسوم املصحفِّ
َّ وبه قطع يف التيسري  . )٣(ِ، وغريه)٢(َ

ٍووجه وقف أيب عمرو يف هذه األربع عىل ِ ُ   ):ما(ْ
ِمراعاة القياس َّ، وإحلاقها بجميع احلروف املفردة اجلارة، ُ ِ َّووجه الوقف عىل الالمِ ِ ُ :
َّاتباع الرسم، واالقتدا ِومجع الكسائي بني املذهبنيُء به، ِّ ْ ُّ َمراعاة لوجهيهام: َ ْ ِ ً)٤(. 

ِّإلمام ابن اجلزري معقال ا ِّقا عىل قول الداينِّلُ ِ  : يف اجلامع َّ السابقً
ٌوفيام قاله آخرا نظر( ً َّ؛ فإهنم إذا كانوا يتبعون اخلط يف وقفهم؛ فام املـانع مـن أهنـم ُ َُّ ِّ َ ْ ُ ِ

َّ هو أوىل وأحرى؛ النفصاهلا لفظا ورسام، عىل أنـه رصح َ؛ بل)ما( عىل- أيضا–َيقفون  َّ ً ً َ ْ َ ُ
ِبالوجهني مجيعا عن ورش، فقال إسامعيل النحاس يف كتابه َّ ً ُْ َ ُكان أبو يعقوب صاحب : ٍ َ ْ َ

ْ وأشباهه كام يف املصحف، )c(:، وقالوا)Ï(ُ يقف عىل-ْ يعني األزرق-ٍورش ُ ْ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٨١٧-٢/٨١٦(اجلامع)١(

 ).٢٠٤ص: (انظره)٢(

 ).٢/٧٢٧(رينقال عن رشح الدرر للمنتو)٣(

 ).١/٥٢١(، الآللئ الفريدة)٢/٢٥٤(رشح اهلداية: انظر)٤(



 

 

 ٧٣٩ 

ُوكان عبد الصمد يقف عىل  َّ ْ ْالالم انتهى؛ فدل هذا عىل جواز الوجهني ْ ويطرح )فام(َ َ َ َّ َّ– 
ِ عنه، وكذا حكم غريه-ًمجيعا ْ ُ() ١(. 

ِوما ذهب إليه ابن اجلزري من جواز عىل ِّ ُللجميع النفصاهلا رسام، سبقه إليـه  ) ما(َِ ًَ ِ
ُّالعالمةاجلعربي،  :ُ حيث قالَّ

ُهذه الالم باعتبار أهنا عىل حرف واحد؛ أصلها أن تكت( ٍ ٍ ْ َّ ُِ ْب موصـولة بـام دخلـت َّ ً َ
ُّعليه، وباعتبار أهنا كلمة أصلها أن تكتب منفـصلة، رفـض هـذا األصـل لتوحـدها،  َ ُْ َ ِ ُ ً ٌ ِ
ْوفصلت هذه املواضع تنبيها عىل األصل املنسوخ، وال يلزم من فصلها عن مـا بعـدها  ْ َُ ً ُُ ُِ ِ

ُأن تتصل بام بعدها كام توهم؛ ألنه خيل بمقصود فصلها، واملواضع  ْ ِِّ ِ ُّ ) مـا(التي وصـلتَّ
ُفيها عكس هذه،  ِفعىل هذا جيوز لكل القراءْ َّ ِّ ُ  .)٢() ما الوقف عىل َ
ُأخذ أهل األداء، وجرى عملهم عـىل ِوهبذا القول  ِ ْ ، أو )َمـا( الوقـف عـىل ِجـوازَ

ِكسائر الكلامت املفصوالت ِّ للكل)َّالالم( ِ ُِ َ َ )٣(. 
ُّقال العالمة ابن عبد احلق السنباطي ُّ ِّ  :)هـ٩٩٥ت(َّ

َواألشهر الوقف يف كل ذلك برسمه للكسائي وأيب عمرو كغريمها؛ نبه عىل ذلك (  ََّ ٍ ِّ ْ ُِ ِّ ُ
ِّالشمس ابن اجلزري ُ() ٤(. 

َّوقال صاحب عمدة اخلالن َ: 
ِواألصح واألسلم عند أهل األداء( ُ ِ جواز الوقف عىل :ُّ َّجلميع القـراء، وكـذا ) ما(ُ ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١١٠-٢/١٠٩(النرش)١(

 ).٩٨٤-٢/٩٨٣(كنز املعاين)٢(

، منـار اهلـدى )١٧٤ص(، غيـث النفـع)أ/١٥٦:لوحـة رقـم( ، اللطـائف)٢٤٧ص(إيضاح الرموز: انظر)٣(
 .وغريها) ١١٧ص(، إرشاد املريد)٢١٨ص(لألشموين

 ) .١/٢٨٧(ق السنباطيرشح ابن عبد احل) ٤(



 

 

 ٧٤٠ 

ِعىل الالم؛ إعالنا لبيـان الرسـم يف َّ ِ ً ِ مقـام الروايـة؛ بـشِ ِّ َّرط أن ال يبتـدئ القـارئ عـام ـِ ُ َ ِ
 .)١()بعدها

ِّويف حتريرات العالمة اجلمزوري ِ َّ ْ: 
ْويف النَّرش للكل اخلالف فقف هلم        عىل  ْ ُِ ِّ ِ ِالالم(ْ ْ أو)َّ ِإن أردت لالبتال) َما (َ ْ َّ ْ)٢(. 

b a (:من   ) b(ُ الوقف عىل-٧  .ِّ والكسائي،َمحزةلغري ]١١٠:اإلرساء[   )`   
ِّهذا االختيار منصوص عليه يف اجلامع عند اإلمام الداين ِ ِ ٌ ُ: 

ِّجاء النص عن محزة والكـسائي بـالوقف عـىل( َ ُّ:)a `(    دون)b (   ،ُمحزةاَّفأمـ: 
ُحممدَّفحدثنا  ِنا حممد بن  القاس: َ بن أمحد، قالَّ َ ْنا سليامن بن حييى، قال: م، قالَّ ُنا ابـن : ُ

ِكان محزة وسليم يقفان: َسعدان، قال ٌ ُوالوقـف : َقال ابن سـعدان)`a( عىل-اً مجيع-ُ
ِّصلة ألي،    ) b(َّ ألن    ) b(ِّاجليد عىل ْنا عبد : َّ فحدثنا  أبو الفتح، قال:ُّوأما الكسائيٌ
ُنا إسامعيل، قال: اهللا، قال َّنا أمحد بن حممد، قال: ِ َنا حممد بن يعقوب، قال: ُ ُنا العباس، : َّ َّ

ِكان الكسائي يقف عىل األلف من: ُنا قتيبة، قال: الق ُ ُّ)a`(. 
َوالنص عن الباقني معدوم يف ذ ٌ َ َ، والذي نختاره يف مذهبهم الوقف عىلَِكلُّ ُ)b( ،

ِوعىل هذا يكون حرفا زيد صلة للكالم؛ فال يفصل من  ُِ َ ً َُ ِ َ ً، وعىل األول يكون اسـام)أي(َ ُ َّ َ 
ِال حرفا، وهي بدل من  ٌ ِ ُجوز فصلها، وقطعها منها، في)أي(ً ْ ُ() ٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٤٤ص) (١(

 ).١٧٧ص(الفتح الرمحاين) ٢(

)٢/٨١٧) (٣.( 



 

 

 ٧٤١ 

 .)١(َّ التيسري كذلكه يفُو نقل
ِوجيل اعتامد الداين يف األخذ بمذهب األخوين ِّ ُ ِّعىل اتباع النص :ٌّ  :، وللبـاقني عـىلِّ

َّمحلها عىل املوصول؛ ألن ُ)b( ملا دخلت كانت داخلة للتوكيد؛ فصارت مع ما قبلهـا ْ ْ َ َْ ْ ِْ َّ ُ َ
ِكاليشء الواحد ِ َّ)٢(. 

 

ِوقد اتفقت مجيع املصاحف عىل كتابة َِ ُ َّ) b a `(   ِحرفني منفصلني)؛ لكن مع هذا )٣
ْاالتفاق، فإن اخلالف قائم هل مها منفصلني رسام وحكام، أو حكام فقط ؟ ًَّ ً ً ٌْ َ ِّ 

ُّيف ذلك يقول العالمة اجلعربيَو َّ ُ: 
َّور التخصيص؛ بل من االخـتالف يف كيفيـة الرُذه من صَست هْولي( َّ ِ ٌّ، وكـل ِسـمَّ

ُيدعي اتباعه ِّ َّ()٤(. 
ْوأكثر الكتب ساقطة منها هذه املسألة، خالية من ذكرها، وظاهر حاهلم محل حكم  ُُ ُ ُْ ِ ٌ ُ ٌ ِ

ِالوقف عليها عىل  قوله ْU :)Ï Î   Í(   ]وعـىل مـذهب هـؤالء ال  ]٢٨:القصص ،ِ َ َ ْ
َّيكون يف الوقف عليها خالف بني أئم ٌ َ ِ ْ  .)٥(ِة القراءةُ

ِّاإلمام ابن اجلزري إىل َوذهب  َام منفصلتني رسام وحكام،  فقالَّأهنُ ً ً ِ: 
ٍوأما اجلمهور فلم يتعرضـوا إىل ذكـره أصـال بوقـف، وال ابتـداء، أو قطـع، أو ( ْْ ْ ًٍ ْ َ ٍْ ِ َّ ْ ُ َّ

َوصل؛ كاملهدوي ِ وابن سفيان، ومكي، وابـن بليمـة، وغـريهم مـن املغاربـة، وكـأ َ ِ َ َِّ ٍّ ِ ِّ يب ٍْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٠٤ص: (انظره) ١(

 ).٢/٧٢٨(رشح الدرر للمنتوري: انظر) ٢(

 ).٣/٧٩٩(خمترص التبيني: انظر) ٣(

 ).٢/٩٩١(كنز املعاين) ٤(

 ).١٠٨-٢/١٠٧(، النرش)١/٣٨٣(، بستان اهلداة)٢/٩٩٠(كنز املعاين: انظر) ٥(



 

 

 ٧٤٢ 

َمعرش، واألهوازي، وأيب القاسم ابـن الفحـام، وغـريهم مـن املـرصيني، والـشاميني،  َِّ ِّ َّ ِّ َّْ ِ َ
ِّوكأيب بكر بن جماهد، وابن مهران، وابن شيطا ، وابن سوار، وابن فـارس، وأيب العـز،  َُ َِ ِْ ِ َِ ِ ْ

ِّوأيب العالء، وأيب حممد سبط اخلياط، وغريهم من سائر العراقيني ِّ ََ ِِّ َِ َ َ. 
َىل مذهب هؤالء ال يكون يف الوقف عليها خـالف بـني أئمـة القـراءة، وإذا مل َوع ِْ َّ ٌ ْ ُ ِْ َ

ٍّيكن فيها خالف فيجوز الوقف عىل كـل مـن ُ ٌُ ِ)a`(ومـن ،)b( ِ؛ لكـوهنام كلمتـني ِ
ِانفصلتا رسام؛ كسائر الكلامت املنفصالت رسام،  ِ َ ً َّ األقـرب إىل الـصواب، - هو–َوهذا َ ُ

ُوهو األوىل باألصول ِوهو الذي ال يوجد عن أحد منهم نـص بخالفـه ،َُ ٍُّ ْ َ ُ، وقـد تتبعـت ُُ َّ ْ
ُّنصوصهم؛ فلم أجد ما خيالف هذه القاعدة، والسيام يف هذا املوضع، وغاية ما وجدت  َ َ ُْ ََ ِ َّ َِ َ ُ ْ ِ َ

ِالنص عن محزة، وسليم، والكسائي يف الوقف عىل  ِّ ُ َ َّ)a`( فنص أبو جعفر حممـد بـن ،ُ َّ َ َّ
ُّسعدان النحوي َ ُ الرضير َ ُ، واليزيدي ، وإسحاق املـسيبي، وغـريهم -ُ صاحب سليم-َّ ُّ ُ ُّ

ِّعىل ذلك، قال ابن األنباري َ َِ ْثنا سليامن بن حييى : َ َّ يعني الضبي -ُ َّ َ ثنا ابن سعدان قال-ْ َ ُ :
ِكان محزة وسليم يقفان  ُ ُ َ، ثم قال ابن سعدان)`a( عىل-ً مجيعا–َ َوالوقف اجليد عـىل : َّ ِّ ُ

)b(َّألن )b(ُّصلة ألي، وهذا غاية ما وجدته، وغايـة مـا رواه الـداين ُ َِّ َّ َ ُ َّفظهـر أن ؛ َ َ
ِّالوقـف جـائز جلمـيعهم عـىل كـل مـن كلمتـي ِ َ َ) :)a `( ،)b( ( ِكـسائر الكلــامت َ

َاملفصوالت يف الرسم، وهذا الذي نراه، ونختاره ونأخذ به تبعا لسائر أئمة القراءة َّ َ ًَّ ُ ُ َ ُُ ِ() ١(. 
ِوما ذهب إليه ُ ابن اجلزري هو اختيارَ َ أيب احلسن بن غلبون  اإلمامِّ  :قال ُ، حيثِ

ٌوكال الوجهني حسن مجيل(  ٌ ْ() ٢(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٦٢ص(التقريب: بترصف، وانظر) ١١٠-٢/١٠٩(النرش) ١(

 ).٢/٤١١(التذكرة) ٢(



 

 

 ٧٤٣ 

ُوعىل األخذ به جرى العمل ُّ، وأنشد يف ذلك العالمة الطيبي)١ (ِ ِّ َّ َ: 
ُّ     وقف لالبتال عىل أيا وما              لكلهم صحح كل منهام َِّ ِّ ُ  ْْ َُ ِ ِ َِ ْ)٢(. 

 

ِ الوقف عىل الياء-٨  .ِّ للكسائي ]٨٢:القصص[    ) ³ (َ، و)�( منُ
ًأمجعت املصاحف عىل كتابتهام كلمة واحدة موصولة ًً ِ ُِ َ ْ ُّ السخاويُ اإلمام، قال)٣(َ َّ:  

َّفاألئمة جممعون عـىل أنـ ]٨٢:القـصص[    ) ³ (، و)�( :َّوأما( َ ُ ٌه كلمـة َّ ُ
ُواحدة؛ ألنه حيتمل أن تكون الكلمة األوىل ُ َ ُ َّ  :َّ، كام قال الشاعر)ويك:( ٌ

ُأال ويك املرسة ال تدوم ُ ُ َّ َ ْ َ َ. 
َوحيتمل أن تكون  :، كام قال)ْوي:( ُ

ْوي كأن مل يكن له نشب حيـــ         ُ ٌ ُ ْ ْ ََ َ ُ ْ ْ ِّبب ومن يعش عيش رض    َ ُ ََ ْْ َ ْ َِ. 
ِوال يمكـن الكاتـب أن جيمعهــام، فكتـب الكلمتــني كلمـة واحــدة؛ ليبقـى هــذا  ً ً ِ َ َُ َ ْ

 .)٤ ()ُاالحتامل
ُواختلف يف الوقف عليهام عن الكسائي وأيب عمرو، وتعددت الرويات ع ُِّ َِّّ ِ  : ْنهامِْ

ِّفروى مجاعة من أهل األداء عن الكسائي َِ ْ ِ أنه يقف عىل الياء مقطوعة من الكاف:ٌ ً َ ُ ؛ َّ
َألنه اسم فعل يقوله املتعجب أو املتندم، وإذا ابتدأ ابتدأ بالكاف، هكذا ِّ َِّّ ُ ٍ َّكأن، وكأنه:( ُ َّ( ،

َ أنه يقف عىل الكاف مقطوعة من اهلمزة أراد بيـان:ٍوعن أيب عمرو ًَ ِ ِ ُ َ املعنـى، وإذا ابتـدأ َّ ْ
َابتدأ باهلمزة، هكذا  َّأن، وأنه(َ ون واهلـاء، اتباعـا ملرسـوم ). َّ ِووقـف البـاقون عـىل النـُّ ً َِّ ِ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، وغريها)٨٧ص(،  تقريب النفع للضباع)٩١ص(، الرسالة الغراء)٣٢٧-١/٣٢٦(اإلحتاف: انظر) ١(

 ).١٨٢ص(منظومة التنوير) ٢(

 ).٨٤ص(، املخترص للعقييل)٤/٩٧٤(، خمترص التبيني)٤٨٤ص(املقنع: انظر) ٣(

 ).٤٣٥-٤٣٤ص(الوسيلة) ٤(



 

 

 ٧٤٤ 

 .)١(ِاملصحف
ُوقد حكى اإلمام ِ يف جامعه اخلالف عن الكسائي، واختار له وجه الوقـف ُّ الداينَ َِ ُ ِّ َ

ِّعليهام بالياء؛ معتضدا باتباع النص، فقال ِ ِّ ً ِ: 
ْرسام يف كل املصاحف موصـولني،   ]٨٢:القصص[)³(، و)�¡(( َِ ِِّ ُ

ْواختلف يف الوقف عليهام، فحدثنا عبد العزيز بن جعفر، قال ْ َّ َُ ِ ْ َنا عبد الواحد بن عمر، : ِ َ ْ
َنا إسامعيل بن يونس، قال: قال ُ ِّنا أبـو عمـر عـن الكـسائي: ِ ِ ُأنـه كـان يقـف : ُ َ ْوي(ُ َ( ،

ُ، ويف احلرف الثاين كذلك، وروى قتيبـة عنـه)َّكأن(ْويبتدي ُ ََّ َْ ِ َ الوقـف )�¡ (:َ
 .ٌإنام هي صلة: َعىل الياء، وقال

َوحدثنا فارس بن أمحد، قال َّقـال خـالد، وقـال : َنـا أبـو احلـسن املقـرئ، قـال: َُّ
َ حرفان يف املعنى)�¡(: ُّالكسائي ْ. 

َفدل هذا عىل أن االنفصال : قال أبو عمرو ََّّ َّيف هـذه الكلمـة يف التأويـل  -ُ عنده–َ َ َ
َوالتقدير دون اللفظ، لتخصيصه بذلك  املعنى وحده ََّ ِ ْ َّ ُ. 

ُ    وروى احللــواين عــن أيب عمــر عنــه ُْ ُأنــه يقــرأ: ُّ  )³(، و)�¡(ُ
َهيمزمها، وال يقطعهامن ْ َ ُ ْ َ. 

ُوباألول قرأت عىل أيب الفتح من قراءته، وبه آخذ  ِ َ َ َُّ ِ. 
ــي ــن الروم ِّوروى حممــد ب ُّ َّ ــالَُ ــن موســى، ق َ عــن أمحــد ب َ ــا عمــرو :ْ ــمعت أب َس

َمقطوعة يف القراءة، موصـولة يف اإلمـام، وهـذا )³(، و)�¡(:يقول َ ُ ْ ِ ِ ٌ ْ
ًيدل عىل أنه يقف عىل الياء منفصلة ِ َ ََ ُ ِ َّ ِّوروى ابن جماهد يف جامعه عن أيب حاتم الـرازي  .ُّ َ ْ َ ٍْ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٦٢ص(، التقريب)٤٨٨-١/٤٨٧(،  النجوم الزاهرة)٢/٤٦٣(، رشح اهلداية)٤٥٤ص(اهلادي:انظر) ١(



 

 

 ٧٤٥ 

ُعن أيب زيـد عنـه ٍْ ْوي(ُأنـه يقـف فـيهام : َ ِ، ويبتـدئ با)َ ٌلكـاف، وهـذا موافـق ملـذهب ُ َ ِ َ
 .)١ ()ِّالكسائي

ْ يف مفردة الكسائي عند ذك-ًأيضا – وأشار إليه  :َفقال؛ ِذين احلرفنيَر هِّ
ُ؛ فاعتمدت فيه عىل مـا رويتـه ِومل يكن شيخنا أبو احلسن يتقن معرفة هذا الباب( ُّ

 .)٢ () ُوبه آخذَعن فارس بن أمحد، وغريه، 
ُّقطع الداينه وب  .)٣(يسريَّ يف الت َ

َّوالوجهان حمكيان عنهام  ْ ْ، واإلرشـاد، والكفايـة، واملـبهج، ِرةـَّ يف التبص-ً أيضا–َِ ِ َ ْ
َّوغاية االختصار،  واهلداية، والشاطبية،  َوأكثر أهل األداء خيتار يف هذين احلرفني اتباع َ ِّ ِ ِ ُ ُِ

َّبصيغة التمريض والتضعيفُ حكاية ما خالفه املرسوم، وعىل  َِّ ِ)٤(. 
ٌّ اإلمام مكيُلقو:  ذلكفمن ُ: 

َّواملشهور عنهام مثل اجلامعة برتك الفصل عىل ما يف السواد( ُِ ِ ِ ُ() ٥(. 
َّ وقول اإلمام سبط اخلياط ِ ِ ِ: 

ــيهام ( ــف عل ــة أن الوق ــن اجلامع ــراءات ع ــق الق ــن طري ــهر م ــاهر األش َوالظ َّ َِّ ِ ِ ُ
ِ عىل ما يف املصحف)³(َو، )�(بكاملهام َ() ٦(. 
َّ اإلمام السلووق   :ِّخاويِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف) ٨١٩-٢/٨١٨) (١(

 ).٥٨ص) (٢(

 ).٢٠٤ص: (انظره) ٣(

 ).٢/١١٣(النرش: انظر) ٤(

 ).٢٩٩ص(التبرصة) ٥(

 ).٤٥٥ص(املبهج) ٦(



 

 

 ٧٤٦ 

َّواملعتمد ملن وقف عىل الكلمة بكامهلا اتباع الرسم( ِّ َُ ِ َ() ١(. 
ُ ابن اجلزري، حيث قالواختاره اإلمام ِّ: 

ِواآلخرون مل يذكروا شيئا من ذلك عن أيب عمرو، وال الكـسائي؛ كـابن سـوار، ( ِ ِْ ِّْ ْ َ َ ًَ َ َُ
ِوصاحبي التلخيصني، وصاحب العنوان، وصـاحب التجريـد، وابـن ْ َ َ ََّ َ فـارس، وابـن َِّ

َمهران، وغريهم َفالوقف عندهم عىل الكلمة بأرسها، . ِ ْ َ َ ُوهـذا هـو األوىل، واملختـار يف ُ َ َ
َّمذاهب اجلميع؛ اقتداء باجلمهور، وأخذا بالقياس الصحيح ِ ً َُ ً() ٢(. 

ُوعليه جرى عمل ِ أهل األداءِ ُّ، قال العالمة اخلليجي)٣(ِ َ: 
َاملختار للجميع( َ الوقف عىل الكل:ُ َّمة بأرسها؛ التصاهلا رسام باإلمجاع، ولذا قدمه ُ ِّْ ً ِْ

  :ُّالشاطبي يف قوله
َوقف ويك" ْ َ َْ ِأنه ويكأن برسمهِ ِ ْ َ ِ َّ َ ََ ْ َ ْ َّ". 

َفالوقف عىل الياء، أو الكاف ضعيف ملن روي عنه ْ َِ ُ ٌ ُِ َ() ٤(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٥٣٧(فتح الوصيد) ١(

 ).١٦٢ص(التقريب: ظر، وان)٢/١١٣(النرش) ٢(

 ، وغريها)٣٥٦ص(، عمدة اخلالن)١٦٨:لوحة رقم(، متقن الرواية)١/٣٢٨(اإلحتاف: انظر) ٣(

 ).١٤٨-١٤٧ص(حل املشكالت) ٤(



 

 

 ٧٤٧ 




ُّذكر اإلمام الداين ْالياءات املختلف فيها يف بابني ُ َ ِ: 
ُ الزوائدُ الياءات:الثاين، و ِ اإلضافةُ ياءات:َّألولا َّ. 

َوخصص هلام بابني يف التيسري واملفردات دون اجلامع، ثم عرج عليه َّ ََّّ َّ ِ َ ِّ يف ختم كل امِ ِ
َّسورة مبينا مواضع اخلالف بني القراء َ ِّ ٍ . 

َّجاء يف باب ذكر مذاهبهم يف ياءات اإلضافة من كتاب التيسري قوله ِ َ َ َ ْ َ: 
ًوسنذكر ما جاء يف كل سورة من هذه اجلملة باالختالف فيه مرشوحا يـاء يـاء، ( ً ْ ُ ًُ َِ ِْ َ ِّ ِ

ُوإنام نجمل ُ أصوهلم، وننبه عىل ما شذ من مذاهبهم؛ لـيحفظ ذلـك جممـال،  -ُ ها هنا-َّ َ ِ َِ َ َّ َِ ُ ِّ
َّويقاس عليه ما ورد منه مفرقا َ َ َّ، وقال يف باب  الياءات الزوائد)ُ ِ: 

ْوسيأيت مج( ُّيع ما ورد من ذلك باالختالف فيه يف أواخر السورَ ِ ِ ْ َ َ ُ() ١(. 

َّ ابن جماهد يف السبِ اإلمامُجاوهذا منه ٍ  :ِعة،  حيث قالُ
ُفجعلت ما حرك من الياءات مذكورا يف آخر كل سور( ِِّّ ً َ  .)٢ ()ٍةُ

ــه مــن بعــده  ُوتابعــه علي ِ مــن األئمــةِ ــون- َّ ــي غلب َكــام عنــد ابن  ،)٤(ٍّمكــيو ،)٣(َ
ِاجلزري يف نرشه وابن ،)٦(َّاخلياط ِوسبط ،)٥(ٍّوازيواأله  .)٧(-ِوتقريبه ،ِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٠ص(مفردة ابن كثري: ، وانظر)٢٢٢، ص٢٠٨ص) (١(

 ).١١٤ص(السبعة) ٢(

 ).٢/٢٨١(، التذكرة)١/٥٦٩(اإلرشاد: انظر) ٣(

 ).١٧٥-١٧٤ص(التبرصة: انظر) ٤(

 ).١٢٥ص(الوجيز:انظر) ٥(

 ).٣٠٣-٣٠٢ص(املبهج:انظر) ٦(

 ).١٨١(، التقريب)٢/١٧٨(النرش:انظر) ٧(



 

 

 ٧٤٨ 

ِوالفرق بني البابني ُ أن ياءات اإلضافة ال تكون إال ضمري املتكلم، وال تكـون إال :ُ ُ َِّّ َ ِ
ْثانية يف السواد، واخللف فيها دائر بني الفتح واإلسكان، وهـذا يف حـال الوصـل، وال  ِ ِ ٌ َُّ ً

ٌحيذف منهـا يشء  ُ ٌيف الوصـل؛ إال إن عـرض أن يقـع بعـد يشء منهـا حـرف سـاكن، ُ ٍ َ َ َْ
ِفتحذف إذ ذاك عىل قراءة من سكنها، كقراءة من قرأ َِّ َ ُ: 

)v u(]َالزمـــر 5 ( و ،]٣١-٣٠: طـــه[)ÆÅ ÄÃÂ(، و ]٥٣:ُّ
َّ، بإسكان الياء، وأما يف الوقف فال بد من إثباهتا؛ لثبوهتـا يف  ]٦:الصف[   )6 7 8 ِ َّ ِْ

ِالسواد َّ. 
ــاءات ُ وأمــا الي ــدَّ ُ الزوائ ــاء يف: َّ ــا مــا هــو ضــمري املــتكلم، كالي ِفمنْه ِّ ُ:)\  ( ،

ْ، ومنها ما هو الم الكلمة من االسـم، كاليـاء يف ) Ç Æ(َو، )  q(َ، و)e(و ُِ ُ
،  ]٩:الرعـد[   )_ (َ، و ]٦:القمـر[   )È(َو  ،]٩:الفجـر[   )J(:- تعاىل-قوله

ِومنها ما هو الم الكلمة من الفعل، كالياء يف قوله تعاىل ِ ُ    )¥(َو،  ]٤:الفجر[   )+(:ُ
ٌ، وليس منها يشء ثابت يف]٦٤:الكهف[   ) I H (َ، و ]١٠٥:هود[ ُ َ ٌ الـسواد، واخلـالف دائـر ْ َُّ ِ

ٌفيها بني احلذف واإلثبات، وال حيرك منها يشء يف الوصل؛ إال أن يعـرض هلـا سـاكن  َْ ُ ٌَ َُّ ِ ِ ِ

 . ]٣٦:النمل[   )) ((:ْبعدها، فيحركها من أثبتها، وذلك يف قوله تعاىل
ِّ؛ ألهنا يف قراءة من أثبتها زائدة عىل خطِوائدَّزبالِّوسميت   ًْ  .)١(ِ املصحفَّ

ِواألصل يف ياء اإلضافة ُ هي التحريك؛ ألهنا اسم عىل  حـرف واحـد، وال ينطـق ُ ٍ ٍ ٌ ُ ْ َّ
ِباسم عىل حرف واحد، فحركـت ل ٍ ٍِّ ِوى باحلركـةْتقـٍ ُ، واختـري هلـا الفـتحَ ُّ ألنـه أخـف ؛َ َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الفــتح الربــاين )١/٣٣٣(، اإلحتــاف)١٠٠٣-٢/٩٩٨(كنــز املعــاين:  ، وانظــر)٦٠٥ص(رشح التيــسري) ١(

 ).١١٥-٩٨ص(



 

 

 ٧٤٩ 

 .ِاحلركات
ِّ الداين، واملشار إليه يف األرجوزة املنبهة يفِ اإلمامُوهذا هو اختيار ِ ُ  :ِ قولهِّ

ِّوالفتح األصل عند جل      ُُ ْ ِوغريه فرع بال التباسِ النَّاس         َُ ْ ٌ ُ ُ َ)١(          . 
 

ٌواإلسكان يف ياء اإلضافة ختفيف، ورأي الكوفيني أن اإلسكان أصل؛ ألنه م َ ُِّ ُ ٌ ِ  .ٌّبنيِ
َومن خالف أصله من القراء يف يشء منها؛ فإنام فعل  َّ ٍ ِ ُ ِ مجعا بني اللغتني- ذلك-َ ً)٢( ،

ِقال اإلمام ابن خالويه ُ ُ: 

ٍرب يف ياءات اإلضافة أربعة أوجهَوللع( ُ ْ َ ًفتحها عىل األصل، وإسـكاهنا ختفيفـا، :ِ َ ُ ْ ْ َُ
ِوإثبات األلف بعدها تليينًا للحركة، وحذفها اختصا ِ َِ ْ َْ ُ  .      )٣ ()ًراْ

ٍوجاءت ياءات اإلضافة يف الكتاب عىل ثالثة أقسام ِ ِ ُ: 
ً مخسامئة وست وستون ياءُومجلتهُوهو األكثر، : َّمتفق اإلسكان-١ َ ٌّ. 
ٌوذلك ملوجب إما أن يكون بعدها ساكن: َّمتفق الفتح- ٢ ْ َّ ٍ: 
َومجلته إحدى عرشة كلمة يف ثامنية عرش موض)الم تعريف، أو شبهه( َ ً َ ُْ  . ًعاِ
ًوهــي ال ختلــو أن تالقــي مهــزة مفتوحــة، أو مكــسورة، أو : وُخمتلــف بيــنهام-٣ ًُ َْ ً ِ ْ ِ

َمضمومة، أو تالقي  ِ ً ُالتعريف، أو مهزة الوصل، أو سائر حروف املعجم، ومجلتـه )ْأل(ْ َ َِّ ْ ِْ ُ َ ِ
ُّمائتان وثنتا عرشة ياء، وعدها الداين واألهوازي وغريمها ُّ َّ ًَ ْ َمائتان وأربع عـش: ِ ً يـاء، َرةـِ

ُفزادوا موضعني، ومها    )x w v u     y(َ، و ]٣٦:آية[يف النمل   )' ) ((: ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٩٨١:بيت رقم) (١(

 ).٩٤-٩٣ص(، حجة القراءات)١٦١-١/١٥٨(، رشح اهلداية)٤١٨-١/٤١١(احلجة للفاريس: انظر) ٢(

 ).٧٤ص(احلجة يف القراءات السبع) ٣(



 

 

 ٧٥٠ 

¯  (َ، و]٩٣:آية[ يف طه   )_̀  a(: ، ومهاِ موضعنيَ، وزاد آخرون ]١٨:آية[ يف الزمر
 . ]٢٣:آية[  يف يس  )° ±

َ وذكر هذه األربع يف باب الياءات الزوائـد؛ أوىل أقـرب؛ حلـذفها يف الرسـم، وإن  َّ ُِ ِ ِْ َّ ِْ
َكان هلا تعلق هبذا الباب من حيث فتحها، وإسكاهنا ْ ِ ْ َِ َ ٌ ُّ)١( . 


َ إسكان الياء يف موضع-١ ِ  .ٍهلشام ]٩٢:هود[  )] \ (:ُ

ُّحكى اإلمام الداين ٍ اخلـالف هلـشامِّ الـشاميِمفـردةِ يف اجلامع، وُ  ِ؛ مـع تـصـرحيه َ
ً وجه اإلسكان؛ معتمدا عىلِباختيار ِ َاملعمول به عند أهل األداء ِ  :، فقال يف اجلامعْ
َ فتحها احلرميان، وابن عامر يف رواية ابن ذكوان، وا ]٩٢:هـود[  )] \( ِ ِ ُ َّ َْ ِ بن َ

َبكار، وابن عتبة، وأيب عمرو، وأسكنها الباقون، وقد روى  َْ ََ ٍَّ ِ أبو الفتح عن قراءته - يل–ُ ِ ِ ْ
َيف رواية هشام عن ابن عامر ِ ٍ ِ َفتحها، : ِ ِوعىل اإلسكان العمل يف روايتهْ ُ ِ َ() ٢( ، 
ِّوقال يف مفردة الشامي ِ: 

ُإسكان الياء، ويف ذلك خـالف عنـه،  ب ]٩٢:هود[  )[ ] \(َقرأ    (  ٌَ َ ِ ْ
ُوباإلسكان آخذ ِ()٣(. 

ِوبه قرأ عىل شيخه أيب احلسن بن غلبون، ِ ِوبه قطـع يف التيـسري َِ َّ َّ؛ مـع أنـه أسـند )٤(َ
ٍرواية هشام ِ من طريق شيخه أيب الفتح بن فارس، وهو من املواضع التـي خـرج فيهـا َ َ َ ِ ُ ٍ ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢٢-٢/١٢١(، النرش)١/٥٠٥(، النجوم الزاهرة)٢/٥٥٠(، فتح الوصيد)١/٥٣٦(اإلقناع: انظر) ١(

)٢/١٢١٣) (٢.( 

 ).١٣٨ص) (٣(

 ).٢١١ص(التيسري: انظره) ٤(



 

 

 ٧٥١ 

ِعن طريقه َ. 

ٍوقطع اجلمهور هلشام ب ُ ْ، وهو الذي يف املبهج، وجـامع اخليـاط، واملـستنري، ْالفتِحَ َّ َ ِْ ُ
ُوالكامل، والكفاية الكربى، وسائر كتـ َ ْ ِ ُب العـراقيني، وهـوَ ِّ ُاألكثر واألشـهرُ  كـام يف -ُ

 .)١(-ِالنَّرش
ُوالوجهان صحيحان، ووجه الفتِح هلشام يف ِ ُ؛ ألنـه األكثـر َّمقدم)]\(:ِ َّ

َّطرقا ورواية عنه، قال العال ً َ يف بيان ذلكُّمة الصفاقيسًَ ِ َ: 
ُفلم يتفق عنه عىل اإلسكان؛ بل لـه الفـتح ( ُْ ِ ْ َ ْ ِ، وبـه قطـع أكثـر القـراء، -ً أيـضا–َّ َّ ُ َ َ َ ِ

ُواقترصوا عليه يف تآليفهم، واملأخوذ به عند من يقرأ بام يف التيسري والشاطبية اإلسكان  ُْ ِ َِّ َّ َُ ُ ُ
َّ؛ مع أن الداين - فقط– ُّج فيه عـن طريـق التيـسري، وتبعـه الـشاطبي،  خر-ُ رمحه اهللا-َّ َّ ُ ََ َّ َ َ ِ

َواألوىل القراءة بالوجهني؛ ألن الوجهني صحيحان، والفـتح أكثـر وأشـهر، وبـه قـرأ  ُ ُ ُ َ ْ َ ْ ِْ َّ ُ َ
ٍالداين عىل شيخه أيب الفتح، وهو طريقه يف رواية هشام ِ ُ َ ُ ْ ِ ُّ() ٢(. 

ُّوقال العالمة املنصوري َّ: 
ُوالفتح يف الشهرة أرجح( ُُّ() ٣(. 
ِ إسكان الياء يف موضع-٢ ُ ِّأليب عمرو البرصي ]٢٠:النمل[  )° ± ² ³(ْ ٍ. 

ِّهذا االختيار منصوص يف اجلامع عند قول اإلمام الداين ِ ٌ ُ َ: 

ٍفتحها ابن كثـري، وعاصـم بخـالف عـن   ]٢٠:النمل[   )° ± ² ³ ´(   ( ٌ َ ُ َ
ُّحفص، والكسائي َ، وابن عـامر يف روايـة ورش، وكـذلك روى حممـد بـن إسـامعيل ٍ ُ ُّ َ َ ِ ٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٣٠-٤٢٩ص(، الروض النضري)٢/١٢٥: (انظره) ١(

 ).٣١٥-٣١٤ص(ث النفعغي) ٢(

 ).١٢٦-١٢٥ص(، إرشاد املريد)٢٢٠ص(رسالة ابن يالوشة: ، وانظر)٢١٦ص(حتريرات املنصوري) ٣(



 

 

 ٧٥٢ 

مذي عن ابن ذكوان،  والـداجوين عـن أصـحابه، والنقـاش عـن األخفـش عنـه،  ُالرتِّ ْ ِِّ ْ ُ َّ َِ ِّ َّ َ
ٍوأسكنها الباقون، وكذلك روى اجلامعة عن اليزيدي؛ إال ابن سعدان، وابـن واصـل،  ِ َ ُ ََ ِّ َ َ َ

َفإهنام حكيا عنه أنه فت ُ َّحها، وروى األصبهاين عن ابن سعدان عن اليزيدي أنَّ ِّ ْ ََ َه أسكنها، ُّ
ُوهو الصواب َّ ُ() ١( . 

َوبه جزم ِّمفردة البرصي، و)٢(يسريَّ يف التِ ِ)٣(. 
ْحكاية وجُبقت الكتب عىل ْأطقد و  ِه اإلسكان دون غريهِ َِ ُ، وهو املسند واملقروء )٤(ِ ُ ُ
 .)٥(ِبه

ِّ ومل أقف يف كتب الفن عىل ِ ْ ِ من ذكر فتح هذه الياءْ ِري؛ سـوى مـا جـاء يف ـْ للبـصَ ِّ
ْكتاب املص ُباح أليب الكرم الشهرزوري، حيث قالِ ِّ ِ ِ: 

َفتحها ابن كثري، وأبو جعفـر مـن ط)° ± ² ³ ´(( ٍ ُ ِّريـق النهـرواين، َ ِ
َوعاصم، والكسائي، واحللواين عن هشام، وهارون عن أيب عمرو؛ إال أن هارون قال َّ ٍَ ْ ٍ ُّ ِّ ٌ :

ِ أبو عمرو بن العالء- يل-قال ِ ِإين قرأت عليه، وبلغت إىل هذا املوضع:ِ ُ ُ َافتح اليـاء يف : ِِّ
ِكل القرآن ِّ:)Â Á(  ]و]٤:يوسف ،َ) n m l k j i h    (  ]٢٢:إبراهيم[ ،

، و  ]٢١:الــدخان[)   6 7 (َ، و]١٨:طــه[  )Y X W(َ، و]٢٣:ص[   )o n  (َو
ْما كان مثله، وأسكن ُ َ:) ´ ³ ² ± °(() ٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٣/١٤٤٦)  (١.( 

 ).٣٩٨ص: (انظره) ٢(

 ).١١٧ص: (انظره) ٣(

 ).٢/٧٦٢(، املفتاح)٤٣٤(، املفيد)٣٣٨(، الكفاية)٣٥٦ص(، التلخيص)٣٤٥ص(السبعة: انظر)٤(

 ).٤٤٣ص(، غيث النفع)١٣٢-٢/١٣١(، النرش)٣٠٢ص(، إبراز املعاين)١/٥٢٤(هرةالنجوم الزا: انظر)٥(

)٢/٧٠١) (٦.( 



 

 

 ٧٥٣ 

ِ إسكان الياء يف موضع-٣ ُ ْ:)?  .ِّللبزي  ]٦:الكافرون[ )< 

ِتشعب اخلالف عن رجال البزي يف حكم ْ ِّ َِّ َ وإليه أشارِ هذه الياء،ُ ُّاإلمـام الـداين  ِ يف ُ
 :ِهقولبجلامع ا

َواختلف عن ابن كثري( ُْ َ ٍّ فحدثنا حممد بن عيل قال:ِ ُ ٍنـا ابـن جماهـد قـال: ََّّ َّحـدثني : ُ
َمرض بن حممد عن البزي عن ابن كثـري ْ ِّ ِّ ٍَ َّ ًنـصبا،  ]٦:الكـافرون[ )<?(ُُ َ وكـذلك روى ْ َ

ِّاللهبي عن البزي، وحممد بن بندار عن أصحابه املكيني َ ْ ِِّ َّ ِّ َ َ عنـه، وكـذلك حكـى َّ َ و ُ أبـ يلُ
ِّالفتح عن قراءته عىل عبد اهللاِ بن احلسني عن ابن الصباح عـن أيب ربيعـة عـن البـزي،  َ ََّ َْ ِ ْ
ِّوذكر ذلك أبو ربيعة يف كتابه عن البزي، وقنبل باإلسكان، وبذلك قرأت عىل الفاريس  ُ َِّ ْ َ

ِّعن قراءته عىل أيب بكر النقاش عن أيب ربيعة عن البز َ ََ َّ ُّي، وكذلك روى ذلك اخلزاعـي ِ َ
َّعن أصحابه، والزينبي عن رجاله، واحللواين عن القواس ُّْ ِ ُِّ َّ. 

ٍ حممد بن عيل عن ابن جماهـديلَوكذلك قال  ٍّ َّأنـه قـرأ عـىل قنبـل عـن القـواس، : َّ َ
ُّوكذلك روى حممد بن هارون، واحلسني بن خملـد،  والعبـاس بـن أمحـد الـربيت  عـن  َّْ َّ ََ ٍ ُ َ َ

ٍنا ابن جماهد عن اخلزاعي عن ابن فليح: َّي، وكذلك نا حممد قالِّالبز ِّ َ ُ() ١(. 
ِ يف التيسريَّرصحو ِ، ومفردة املكي باختياره وجه اإلسكان،َّ َ ِ ِ وبـه قـرأ عـىل شـيخهِِّ َِ َ 

ِ يف التيسريقالِّالفاريس،  َّ: 
ٌ، والبزي بخالف عنه، وحفص، وهشام ٌنافع ( ٌ ُ  َ، والباقونِاءَ الي بفتح)<? (:ُّ

ِبإسكاهنا ،  ُوهو املشهور عن البزي، وبه آخذْ ِّ ُُ() ٢(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١٧٢٩-٢/١٧٢٨) (١.( 

 ).٥٣٣ص( )٢(



 

 

 ٧٥٤ 

َوأنشد يف ذلك   :ُبعضهمَ
ِّوإسكاهنا املشهور للبز ُ ُ ْ ِ َّ   بتيسريه الداين هناك تأملواُي قاله              َ َ َ ُّ َّ َِ ِ)١(. 

 

 :ِّ املكيِفردة وقال يف م
ٍّوحدثنا حممد بن عيل قال( ُ ٍحدثنا ابن جماهد قال: ََّّ ُ ِّحدثنا مرض عن البـزي : َّ ُ َّ) >

ُوروى اخلزاعي، وابن هارون، وابن احلباب، وأبـو ربيعـة، وغـريهم ِبفتح الياء،    )? َ ِ َ ُ ُُ َ ُّ َ
َبإسكان الياء، وب: ُعنه ْ، وقد حدثنا فارس بن أمحد عن قراءتـه عـىل عبـد اهللا بـن ُه آخذْ ُِ َ َّ

َاحلسني عن ابن الصباح عن أيب ربيعة عنه َّ َبفتح الياء، وبذلك قـرأت عليـه مـن هـذا : ِ ِ ُ َ ِ
ِالطريق، والذي حكاه أبو ربيعة يف كتابه َ ُهو اإلسكان : َُّ َ، وبذلك قرأت عـىل -َ ال غري-ُ ُ

ِالفاريس، وعىل غريه ِّ() ٢( . 
ِّاتضح من نصوص الداين اعتامده يف أخذه بوجه اإلسكان للبزي عىلقد و َِ ِ ِ ِّ ِ َّ: 

ِاتباع ُ األثر،  ِكثرة نقلته عنه، واشتهاره وجه اإلسكان يف األداءوِّ ِ ْ ِ ِ ُِ. 
ِووجه اإلسكان رواية اجلمهور ُ ِ َ، وبه قطع العراقيون من طريق أيب ربيعـة، وقطـع ُ َ َ َ ََ ُّ َ

ِّبــالوجهني للبــزي صــا ــة، والتــذكرة، والتبــصْ َّحب اهلداي َّ ــدِرةـُ ِ، والكــايف، والتجري َّ َ ،
ُوالشاطبية، وغريه، وه ِ َين عىل أيب احلسن بن غلبونُو قراءة  الداَّ َ َ ِّ. 

ُ والوجهان صحيحان ، واإلسكان أكثر وأشهر ُ ُ ِ  .)٣ (ِّ ابن اجلزريُمامَّ كام قرر اإل-ِ
ْوعىل األخذ بالوجهني للبزي مع تصدير اإل ِّ ِسكان جرى العمل يف مجيـع املـسالك َِ ُ ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٠٦ُاإليضاح ملا ينبهم عن الورى يف قراءة عامل القرى ص)١(

 ).١٣٥ص) (٢(

 ).٥٨٣ص(، الروض النضري)٢/٦٣٤(، اإلحتاف)١١٤ص(حترير النرش: ، وانظر)٢/١٣١(النرش)٣(



 

 

 ٧٥٥ 

 .)١(َّاألدائية
ِويف رسالة العالمة ابن املنجرة قوله َّ: 

ِّ قدم البز)<?( َ ُّ    إسكان يائها وذا جيلُّي             َّ َ ََ ِ ْ ِ)٢(. 
ِ فتح الياء يف موضع-٤  .ٍلورش ]١٦٢: األنعام[)§: :ُ

ِبإسكان الياء)§:ٌ  قرأ نافع  ٍ بخلف عن ورشْ ِ اجلـامع، والتيـسريكـام يف ٍ َّ ،
ِوالتبرصة، والكايف، والعنوان  ُ َ ِ ِ والشاطبية، وغريها-ً خالفا ملا يف النَّرش-َّ َّ. 

ِ وقطع له باإلسكان  ْ ِاإلرشـاد، والتـذكرة ، واملجتبـى، والـوجيز، واهلدايـة، و يف َ ِ َِ ْ َّ
ِاهلادي، وغري  .)٣(هاَ

ُّوقد أخرب اإلمام الداين  ِأنه قرأ عىل شيخه ُ ْ َ ِأيب الفتح فارس بـن أمحـد بوجـه فـتح َّ َ ِ 
ِالياء لورش، وقرأ عىل بقية شيوخه باإلسكان، ْ ِ َّ َ ِجاء يف كتاب التعريف ٍ َّ َ: 

ٍوأقرأين أبو الفتح عن قراءاته يف رواية أيب يعقوب عن ورش« َ ِ  ِ بفـتح)§::ْ
ِالياء، وقرأت عىل غريه باإلسكان ْ ِ ُ َ، وبذلك قرأ الباقونُوبه آخذ، َ َ«)٤(. 

ٍر وجه اإلسكان لورش،  وواختا ِنص عليه َ َمن ذلـك ف، )٥(ِكتبهَيف غري موضع من َّ
ِقوله يف اجلامع ُ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، اختالف وجوه طرق النرش مـع بيـان املقـدم )٢٢٩ص(، رسالة ابن يالوشة)٤٦١ص(عمدة اخلالن: انظر)١(

 ).٤٩٠ص(

 ).٣٨ص(منظومة اختالف القراء السبعة)٢(

 ).٤٧ص(، املطلوب )١٩٢-١٩١ص(، حتريرات املنصوري)٢/١٣٠(النرش: انظر) ٣(

 ).٨٦(ص)٤(

 ).٤/٤٢( الفجر الساطع رشح الدرر اللوامع ،)٧٤٢-٢/٧٣٢(رشح الدرر للمنتوري: انظر) ٥(



 

 

 ٧٥٦ 

ِّوعىل ذلك عامة أهل األداء من املرصيني وغريهم( ٌوهـو الـذي رواه ورش عـن ، َِّ ُ
ًنافع أداء   وسمعا ٌوالفتح اختيار منه،ً  .)١ ()َّاختاره لقوته يف العربية ، ُ

 :ُ وقوله يف التيسري
ٍسكنها نافع بخالف عن ورش)§:( ٍ ٌ ْوالذي أقرأين بـه ابـن خاقـان عـن ، َّ َُ

َّ؛  ألن أمحد بن عمر بن حممد حدثنا قالُوبه آخذِأصحابه عنه باإلسكان،  ََّ َِ ُحدثنا أمحـد : َّ َّ
َبــن إبــراهيم قــال ٍأنبأنــا بكــر بــن ســهل قــال: ْ ْ ُ ْأنبأنــا أبــو األزهــر عــن ورش عــن : ْ

ِ واقفة الياء)§:ٍنافع َ ْقال أبـو األزهـر ، ُ َوأمـرين عـثامن بـن سـعيد أن أفتحهـا  :َ ٍ َ َ َُ
َوزعم أنه أقيس يف النَّحو، وحدثنا خلف بـن إبـراهيم املقـرئ،  قـال)5::َمثل َُ َّ َِّ ُ َ :

ٍحدثنا أمحد بن أسامة عن أبيه عن يونس عن ورش عن نافع ٍ َ ِ َ ُ ِموقوفة الياء، )§: :َّ ُ
ــاء)¨: ــصبة الي ِ منت ــونس :ُ ــال ي ــال :َق ــثاميل ق ــصب :ُن ع َ وأحــب إيل أن تن َُّّ
َوتوقف )§: َفدل هذا من قول ورش عىل أنه كان : ٍقال أبو عمرو .)¨:ِ َّ ٍ َّ

ِيروي عن نافع اإلسكان، وخيتار من عند نفسه الفتح ُ()٢(. 
 :وقوله يف إجياز البيان

ِّوأوجه الروايتني، وأوالمها بالصحة(  ُُ َ ِ َرواية من روى اإلسكان عـن ورش عـن : ِّ َُ
ُدون غريه، وهو الذي ثبت نقله  برواية من جيب الوقـوف عنـد مـا رواه، ويلـزم ٍنافع  ُ ُُ ِ ُ َ

ٍاملصري إىل ما أداه، والقول بام حكاه، دون قياس ونظر ٍ ُ َُّ ُ()٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٣/١٠٧٣) (١.( 

 ).٢٨٦(ص )٢(

 ).٣٢٣ص(القصد التازي: ، وانظر)٢/٧٣٨( رشح الدرر اللوامع للمنتوريًنقال عن)٣(



 

 

 ٧٥٧ 

ٍمفردة نافعَّوأكده يف           : بقولهِ
ِواتفقا عىل إسكان الياء يف األنعام يف قوله( ِ ِ ِ ٍعىل خالف عـن  ]١٦٢: آيـة[ )§::َّ
َرش يف ذلك، و ُ  واملشهور عنه اإلسكان، وبه آخذٍ ُ ُ ُ() ١(. 

ٌوعليه فمعتمد الداين يف اختياره قائم عىل ِّ ُُ َ ِ: 
ِاتباع األثر - ِ والروايةِّ ِّ . 
 .ِ أهل األداءَعندِهرْشتاملِاألخذ ب -

ِوقد أطال اإلمام الداين يف جامعه القول يف االنتصار الختياره     ِ َ ُّ ُ، والـدفاع عنـهُ ِّ ،     
ِوبيان حجته ومعتمده يف ذلك َّ)٢(. 

َومما حيسن إيراده يف هذا السياق ما ذهب إليه اإلمام أبو شامة  ِ َِ ُ ُِّ ِمن ضـعف وجـهَّ ِ ُ   
ُ الداين، حيثِ اإلمامِاإلسكان؛ واعرتاضه عىل اختيار  ِ عند قـولِ للحرزِ يف رشحهَ قالِّ

 :ِناظمها
َوحمياي     "        ََ ْ ُـي باخل)ِجـ(َ َلف وْ ِ ُالفتح ْ ْ َ َوال)ُخـ(ْ َّ"  
 : قال

ُفذكر أن قالون أسكنَها، ولورش فيها خالف، وفتحها البـاقون، وهـو األقـيس يف  ( ُ َ َ ََّ ٌ ٍ ْ َ
َملك: َّخوال أي: (َّالعربية؛ فلذا قال ِ، وإنام ضـعف اإلسـكان؛ ملـا فيـه مـن اجلمـع بـني )َ ْ ِ ِ ُ ُ َ َّ

َالساكنني، وال يليق بفصاحة القرآن إال ذلك، أ َّ ِ ِ ُ ِ ِال ترى كيف أمجعوا عىل فتحَّ َ ُ َ َ ::5( ،
ٍ، وشنَّع بعض أهل العربية عىل نافع)§::  وكالمها مثل)¿:و َّ ِ - رمحـه اهللا-ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١١٦ص) (١(

 ).١٠٧٦-٣/١٠٧٣: (انظره)٢(



 

 

 ٧٥٨ 

َمتعجبا منه كيف أسـكن  ُ ُ، وكـان الوجـه عكـس )¨(َ وفـتح بعـدها)§:َِّ ُ
ُذلك، أو فتحهام معا، والظن به أنه فتحهام  َُّّ ُ، وهو أحد الـوجهني عـن ورش عنـه،-ً معا–ِ ٍ ِ ُ 

َوهي الرواية الصحيحة؛ فقد أسندها أبو بكر بن جماهد يف كتاب اليـاءات عـن أمحـد بـن  َْ ُِ ٍِ ِ ْ ْ ُِّ َّ
َصالح عن ورش عن نـافع اليـاء يف  ٍ ْ، ، مفتوحتـان، ويف أخـرى عـن )§¨(َ

َّكان نافع يقرأ أوال : ورش قال ِ  ساكنة الياء، ثم رجع إىل حتريكها بالنَّصب)§:ٌٌ َّ َ. 
َاية تقيض عىل مجيع الروايات؛ فإهنـا أخـربت بـاألمرين، ومعهـا ِّفهذه الرو: ُ قلت ْ َ َّ ِِّ َ َ

َّزيادة علم بالرجوع عن اإلسكان إىل التحريك، فال تعارضـها روايـة اإلسـكان؛ فـإن  ُ َُ َّ ُِ ِِ ِ ِ ُّ ْ
َاألوىل معرتف هبا ، وخمرب بالرجوع عنها، وكيف وإن رواية إسامعيل بن جعفر َ َّ َ ٌُّ ٌ ُ وهـو -ُ

ٍأجل رواة نافع ِ ْ موافقة ملا هو املختار، قال ابن جماهـد أخـربين حممـد بـن اجلهـم عـن -ُّ َُ َّ ُُ ٍ ٌ
ٍاهلاشم عن إسامعيل بن جعفر عن أيب جعفر، وشيبة ونـافع َ َ ْ َأهنـم ينـصبون اليـاء يف: َْ َّ :

ٍوهذه اآليـة مـشتملة عـىل أربـع يـاءات :ُ، قلت)§ ¨ ©( ِِ ٌ ُ) ¥ ¤ £

َّألولتان ساكنتان بال خالف يف هذه الطرق املشهورة؛ فكأن فا   )¦ § ¨   ُِّ ٍ ِ ِ َّ َ
ِنافعا أسكن اثنتني، وفتح اثنتني  َِ َ ً. 

ًوال ينبغي لذي لب إذا نقل له عـن إمـام روايتـان إحـدامها أصـوب وجهـا مـن  ُ ْ ٍِّ ِِ ٍ ِ ُ َ
ْاألخرى؛ أن يعتقد يف ذلك اإلمام إال أنه رجع عن الضعيف إىل األقو ََّ َ َّ ََّ ِ ِ َْ َّ، وال يغـرت بـام ىِ

َّ فإن يف كتاب اإلجياز من اختياره اإلسكان وذكر وجهه من جهة العربية،)الداين ( ُذكره
ِغاية ما استشهد به قول بعض العرب ِ َ ِ َ ْ ِالتقت حلقتا البطان، وله ثلثـا املـال: (َ ُ َْ ِبإثبـات ) َ

ِاأللف فيهام، وهذا ضعيف شاذ مل يقرأ بمثله ُِ ٌّ َ َ َ() ١(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٠١-٣٠٠ص(إبراز املعاين)١(



 

 

 ٧٥٩ 

ُالعالمةَّوقد تكفل  ِ اجلعربي يف الكنز بنقض كالم أيبَّ َّرد ما استدل به مـن ، وَ شامةُّ ِّ
ٍأخبار  َّبحجج عقلية و نقليةْ َّ ٍ)١(. 
ِكذلك صنع اإلمام ابن اجلزري، وانترصملا ذهب إليهو َ ِّ َُ  .)٢(ُّ الداينَ

ٍوممن تأسى بالداين يف اختياره وجه اإلسكان لورش يف هذه الياء  ِ ِّ ََّّ : 
ِ، وابن املرابط )٣(باذش ُابن ال ُّ، واملنتوري وشيخه القيجاطي)٤(ُ   )٦(، وابن القايض)٥(ُّ
 .همُ ، وغري)٧(ُّواملارغني

ٌوالوجهان صحيحان مأخوذ هبا ِوجـرى العمـل عـىل تقـديم وجـه اإلسـكان، )٨(ِ ِ ْ ُ َ 
ًلورش أداء ٍ)٩(. 

ِوإذا أخذ لورش من طريق األزرق باإلسكان ِ َ ٍ َ ِ ِّفالبد من املد ا: ُ ًملشبع وصال ووقفا؛ َّ ً
ُالجتامع ساكنني، والفتح والتقليل ُ ِ  .ٍ أوجهُ فهذه أربعة، معهامِ يأتيانْ

ُوالفتح والتقليل يف الوصل والوقف، فيتحصل معهام ثامنية،تضاف إليها األربعـة  ٌُ ُ َُّ ِ ِ َّ
ًاملتقدمة فتكون اثنا عرش وجها، أربعة وصال، وثامنية وقفا ٌ ٌ ًُ ً َ ِّ)١٠(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٠٣٨-٢/١٠٣٧(كنز املعاين)١(

 ).١٣٤-٢/١٣٣(النرش: انظر)٢(

 ).١/٥٦٧(اإلقناع: انظر)٣(

 ).٢٠٤ص(التقريب واحلرش: انظر)٤(

 ).٢/٧٤٣(رشح الدرر للمنتوري: انظر)٥(

 ).٤/٥٠(الفجر الساطع: انظر)٦(

 ).١٣٦ص(النجوم الطوالع: انظر)٧(

 ).٤٦ص(، فتح املعطي)٢/٤٠(، اإلحتاف)١/٥٢٦(، النجوم الزاهرة)١٠٩ص(املخترص البارع: انظر)٨(

 .، وغريها)٢٣١ص(، التوضيح والبيان)٢١٩ص(، رسالة ابن يالوشة)٧٧ص(الة الغراءالرس: انظر)٩(

 ).١١٧ص(، حل املشكالت)٢٣٣-٢٣٢ص(،  غيث النفع)١٣٣-٢/١٣٢(النرش: انظر)١٠(



 

 

 ٧٦٠ 

ِ فتح الياء -٥  .َلقالون ]٥٠:فصلت[   )n m( :يف موضعُ

ِاختلف يف هذا املوضع ُّ اإلمام الداين َّنصقد َدون غريه، و ُ ِعىل هذا اخللف يف غـري ُ ْ ُ
 :ٍموطن، فقال يف اجلامع

ٍوقرأهتا عىل أيب الفتح يف رواية قالون من طريق احللواين، والشحام، وأيب نـشيط  ( َِ َّ ِّ َ َ ِ َ ُ
ِبالوجهني  :َّتيسرييف القال ، و)١()ْ

))n m l(   َفتحها نافع باختالف عن قالون، وأبو عمرو ٍ ٌ َ() ٢(. 
ِّ وزاد احلكم بيانا يف مفردة املدين ِ ً  :َقال، فَ

ِوأقرأين أبو الفتح، وأبو احلسن عن قراءهتام( ِ ِ َ:) p o n m l(   ]َفـصلت ُِّ:٥٠[  
ًسكان والفتح مجيعاِباإل َىل الفتح عن قالونَّ، ونص عِ َأمحد بن صالح، وأمحد بن يزيد، : ِ ُ ٍُ

ِونص عىل اإلسكان ِّإسامعيل بن إسحاق القايض، وإبراهيم بن احلسني الكسائي: َّ ُ ُِ َ ُ() ٣(. 

ُّمال الداين إىل ترجيح وجه الفتح وتقديمه؛ دل عليه قولـه يف كتـاب التـذكر قد و ِ َِّ َّ َِ ِ ْ ُّ
ِلرتاجم القراء َّ: 

َوقد اختلف( ِ َ يف هذه الياء عن قالون، ُ ُواملشهور عنه الفتحِ ُ ُ() ٤(. 
ٍكام أن ظاهر قوله يف التيسري يفيد عنه أن الفتح أشهر؛ ألنـه نـص عـن نـافع عـىل  َ َّ ُ ََّّ َُ ََّ َِّ

َالفتح، ثم ذكر اخلالف عن قالون َ ِ َّ َ، ومل يذكر هذا اخللـف يف بـاب يـاءات اإلضـافة؛ )٥(ِ ْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١٥٦٦-٤/١٥٦٥) (١.( 

 ).٤٤٨ص) (٢(

 ).١١٥ص) (٣(

 ).٢/٧٣٤(نقال عن رشح الدرر للمنتوري) ٤(

 ).٣٢٢ص(القصد النافع: انظر)٥(



 

 

 ٧٦١ 

ِوإنام أخره إىل فرش سورة ف َّ  .)١(ِّصلتَّ
َّوعليه اقترص يف الت َ ُأيب نشيط، واحللواين عنه: َعريف لقالون من طريقيِ ِّ ٍ)٢(. 

ُويف ذلك نظم بعضهم َ َ ََ َ ِ ِ: 
ِويف َ)m l(   ذكر    ِّبفصلت ْ َ ْخلفا بيا النَّفس وعن عيسى أثر َ ََ ِْ َْ ًِ ْ ُ 

َّللشيخ والد ِ ِانــي وجهــان    َّْ َورجحا الفتح عل ْ ِى اإلسكانــَّ ْ 
ُ الكشف والتيسري واإلمام     يف ِ َّ ِ َح عنه وانتهــالفت ْ ُ  .)٣(ُى الكالمــُ

ِوبني استناد الداين يف اختياره عىل ِّ ُِّ ٌ: 
ُشهرته عند أهل األداء يف قوله، ويقوي شهرته جميئه ُ ِّ ِ َ  .ِ والقياسِلْ عىل األصِ

َالفتح قطع ِوجه بو ُّقلة، ومل يذكر العراقيون، وجلُ أكثر النَُّلهِ َ ُّ َّ سـواه، وقـل ِ املغاربةِ ُ
ٍمن ذكر اإلسكان لقالون من طريق أيب نشيط ِ َ َ)٤(. 

ِ ابن املرابطُ اإلمامقال ُ: 
ُواألشهر عنه فيها الفتح( ُ ُّ العامينُ اإلمام،وقال)٥ ()ُ َّ: 

ُوالصحيح عن نافع التحريك(  َّ ٍ ُ َّ() ٦(. 
ِّيار اإلمام الشاطبياختُهوو ٍبفتح :(َّ؛ ولذا صدر به قولهُِ ْ  .)٧ ()ٍأويل حكمَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٧٤ص(إبراز املعاين: ظران)١(

 ).١٠٨ص(التعريف: انظره)٢(

 ).٤/٤٣(الفجر الساطع)٣(

 ).١٢٧-٢/١٢٦(، النرش)١/٣٩٣(، بستان اهلداة)٥/٢٢٦٢(كنز املعاين: انظر)٤(

 ).٢٦٠ص(التقريب واحلرش)٥(

 ).٢٤٨ص(الكتاب األوسط)٦(

 ).١٠٤-١٠٣ص(الرسالة الغراء)٧(



 

 

 ٧٦٢ 

ُ أيده اإلمامو ُ َ، حيث قالِّ ابن اجلزريَّ ُ: 
ُوالوجهان صحيحان عن قالون قرأت هبام، وهبـام آخـذ؛ غـري أن الفـتح أشـهر، ( َ ََّ ُ ََ ُ ِ ِ

ِوأكثر وأقيس بمذهبه ُ() ١(. 
ُجرى عليه العمل عند شيوخ اإلقراءعليه و َ ُ ِ َ) ٢( . 
ِ فتح الياء يف موضع-٦ ُ:)7 6  .َ لروٍح ليعقوب ]٦:الصف[ )5 

ِّهذا االختيار مذكور يف مفردة يعقوب عند قول اإلمام الداين ِ َ ٌ َ: 
ِوكذلك فتح ياء اإلضافة(...  َ ٌروح:  أي-َ ِ مع ألف الوصل املفردة يف موضعني، -َ ِ ْ ِ
 :يف الفرقان

 َ بعـد-َّ وسـكنها ]٦:آية[ )5 6 7(:ِّيف الصفَ، و]٣٠:آية[   )» ¬ ® (
ً يف مجيـع القـرآن؛ عـىل أن فارسـا-َِكلَذ َّ ِ َّ قـد أخـذ عـيلِ َ   ]٦:آيـة[ )5 6 7 8(:َ

ِباإلسكان،  ِوبالفتِح آخذ فيهْ ُ()٣(. 
ِوقد ذكر الداين يف صدر هذه املفردة ْ ُّ َ يسند قراءة يعقوبُ أنه:َ  عـن أيب ِ مـن روايتيـهُ

ٍرواية روحُيسند ، وِالفتح  .)٤(نَن أيب احلسَ عَ
ُالعلة يف و ِّيل الداينمَّ َ بوجه الفتِح لروٍحِ إىل األخذِ ِ: 

ِألنه األقيس يف مذهبه ُ ِ، واجلاري عىل أصله  يف البابُ ِ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/١٢٧(النرش)١(

 .،  وغريها)١٥٠ص(، النجوم الطوالع)٧٦ص(، تقييد عىل قراءة نافع )٣٩٦ص(نعمدة اخلال: انظر)٢(

 .بترصف يسري) ٥٥-٥٤ص( )٣(

 ).٤٦-٤٤ص(املصدر السابق: انظر)٤(



 

 

 ٧٦٣ 

ُ املسند واملقروءهوو ِليعقوب من روايتيهِ به ُ ُ، وعد اإلمام)١( َ ِّ ابن اجلـزري مـذهب َّ
ُابن فارس عن روح انفرادة  ال يعول ع َّ ً ٍ َ  :ُليها، حيث قالٍ

ٍوفتح نافع وابن كثري، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب، وأبـو بكـر( ُ ُ ٌ ََ ٍ ٍ:) 6 5
ٍ، وانفــرد أبــو الفــتح فــارس عــن روح )7 ٌِ َّ فــيام ذكــره الــداين، وابــن الفحــام-َ ُ ُّ- 

ِبإسكاهنا ْ()٢(. 
ٌووجه اإلسكان عن يعقوب مذكور يف َْ ، )٥(َّ،  والتلخيص)٤(، واملصباح)٣(ُ املبسوط:ُ

ٍ، و الكامل ِ من رواية روح)٦(واملفيد ٍ ، واألوسط من رواية رويس)٧(ِ ِ َ)٨(. 
 

ِإسكان الياء يف-٧ ُ:)Q P( ]ٍلألصبهاين عن ورش ]١١٨:الشعراء ِّ ْ. 
ُّنص اإلمام الداين ُ ِعىل هذا االختيار يف اجلامع، فقال َّ ِ ْ: 

))S  R Q P( ]َتحها نافع يف رواية ورش من غري طريـق َف  :]١١٨:الشعراء َ ٌ ِ ٌ َ َ
ِّاألصبهاين، َ ويف رواية العثامين عن قالون، وعاصم يف رواية حفص، وأسكنها الباقون، ْ ََ ْ ٌ ِ ِّ ِ

َّوكذلك روى ابن شنبوذ عن النحاس عن أيب يعقوب عن ورش أداء، وهو غلط؛ ألن  ٌ َ َ َُ ً ْ ََ ْ َّ ُ ََ َ ٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٣٩٤ص(، الكفاية)٣١٢ص(،الوجيز)٢/٤٨٥(،  املستنري)٢/٥٨٧(التذكرة: انظر)١(

 ).٢/١٢٩(النرش)٢(

 ).٢٦٥ص: (انظره)٣(

 ).٢/٨٠٥: (انظره)٤(

 ).٤٣٥ص: (ظرهان)٥(

 ).٥١١ص: (انظره)٦(

 ).٤٤٣ص: (انظر)٧(

 ).٢٣٩ص: (انظره)٨(



 

 

 ٧٦٤ 

ِأبا يعقوب نص عليها يف كتابه عن  ْ َّ َ ِورش بالفتح، وأهل األداء من املصْ ْ ِّريني وغـريهم ـْ
ُجممعون عنه عىل ذلك، وقال األصبهاين قرأته  ْ ُُّ َ ٍ أعني عىل أصحابه عن ورش-ُ ِ ِ بالفتح -ْ

ِواإلسكان  ُوباإلسكان قرأت ، -ً مجيعا–ْ ُ يف روايته، وبه آخذ-أنا-ِ ِ() ١(. 

ِفآثر الداين االقتصار عىل وجه اإلسكان، واألخذ ِِ َ ُّ ِ بام قرأ بهَ َ. 
ُوبه قطع يف باقي كتبه فلم يذكر سواه، قال يف     ُِ ِّمفردة املدينَِ ِ: 

َّوقــرأ ورش يف روايــة أيب يعقــوب، وعبــد الــصمد( َ ِ ٌ :)S R Q P( يف 
ِالشعراء ِّبفتح الياء، وورش يف رواية األصبهاين ]١١٨:آية[ ُّ ِ ٌ ِ() ٢(. 

 .)٣(َّ يف التعريفَ صنعَو كذلك
ٍتب األئمة العراقيني اآلخذين بطريق األصبهاين عـن ورش ْوهو الذي يف ك ِّ ِ َ ِّ ُوجـه ِ
ِالفتح دون غريه ُ، وهو املسند يف النَّرش)٤(َ ُ)٥(. 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١٤٣٠-٣/١٤٢٩) (١ .( 

 ). ٧٥ص) (٢(

 ). ١٠٤ص(التعريف: انظره)٣(

، )٤٧٧(، املــبهج)٣٥١(، التلخـيص)٢/٦٩٣(، املـصباح)٣٣٢ص(، الكفايــة)٢٠٢ص(املبـسوط: انظـر)٤(
 . وغريها

 ).٢/٢٥٢: (انظره)٥(



 

 

 ٧٦٥ 




َكل ياء متطرفة زائدة يف التالوة عـىل رسـم املـصاحف العثامنيـة، وهـي : ُاملراد هبا ْ َِّّ َِ ِ ٍ ٍِّ ٍ ُّ
َّياءات أواخر الكلم، وتت ِ َ ِ ِصل باألسامء واحلروفُ ِ ُ. 

َوجعل هذا الباب والذي قبله يف آخر أبواب األصـول؛ ألن االخـتالف فـيهام يف  َّ ِ ُ ُ ُِ
ِأواخر الكلمة ِ، فناسب أن يكون بعد الوقفَ َ َ. 

ِوضابط هذا الباب ً أن تكون الياء حمذوفة رسام، خمتلفا يف إثباهتا وحذفها وصـال، :ُ ً ًْ ِ ً ُ
ُأو وصال ووقفا؛ فال يكون ً ً ٌ أبدا بعدها إذا ثبتت ساكنة إال متحركْ ِّ َّ ِ ًِ ْ ً. 

َّومجلة ما اختلفوا فيه من الياءات املحذوفات من اخلط لكرس مـا قـبلهن ِ ِّ ِ َِ ُ ِ إحـدى :ُ
صف األول ِوستون، منْها اثنتان وثالثون حشوا، وتسع وعرشون فواصل، يف النـِّ َّ ٌ ًَ َ ِ  مـن َّ

َّالقسمني ست وعرشون ياء، ويف النِّصف الث ًَ ٌّ َاين منها مخس وثالثونِ  .)١(ً ياءٌ
ُوللقراء يف إثبات هذه الياءات وحذفها قواعد ومذاهب ُ ِ ِ ِ ِ َّ : 

َ     فنافع، وأبو عمرو، ومحزة، والكسائي، وأبو جعفر، هلم إثبات مـا يثبتـون مـن  ُ َ ُّ ُ ٍ ٌ
ِهذه الياءات وصال ال وقفا، وابن كثري، ويعقوب هلـام اإلثبـات يف احلـالني، والبـا ُ ُ ٍُ ً ً َقون ِ

ُ، وربام خرج بعضِ يف احلالني، وهذا عىل سبيل اإلمجالِباحلذف َ ، ِهم عن هـذه القواعـدَّ
ِريجع إىل مطوالتَف َّ َ الفن  تفصيل ذُ ِ  .)٢(َِكلِّ

 :ُّ املالقيُ اإلمامقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  النجـوم الزاهـرة )١٨٩ص(، رشح ابـن النـاظم)٣٠٤ص(، إبراز املعاين )٥٤٦-١/٥٤٥(اإلقناع: انظر)١(

 ).١/٣٤٥(، اإلحتاف)١/٥٢٧(

 ).١٣٧-٢/١٣٥(النرش: انظر)٢(



 

 

 ٧٦٦ 

ُواعلم أن املثبتني هلذه الزوائد ه( َّ َ َّ ً احلرميان، وأبوعمرو، تارة عىل االتفاق، وتارة :مْ ِّ ً َّ
ُختالف، فأمـا الكوفيـون، وابـن عـامرعىل اال ُّ َّ َّفلـم يـرد عـنهم إثبـات الزوائـد؛ إال : ِ ُ ْ
 .)١()قليال

ِواحلجة ملن أثبتها يف احلالني ْ ْاإلتيان هبا عـىل األصـ: ُ ِ إذا كانـت الم الكلمـة؛ِلُ  أو ،َ
َّضمريا متصال، واألصل أن يؤتى بالال ًُ ِ والضمري،ِمً ِ يف كل حال، وال يلزم مـن حـذفَّ ُ ٍ ها ِّ

ِ كام ال يلزم ذلك فيام حـذف نحـو-ًرسام حذفها قراءة ُ ، )0 (َو، )1 (:ُ
 .ِازَ احلجِ أهلُا لغةُ، وإثباهت) 1 (َو

ِواحلجة ملن حذفها يف احلالني ُاتباع الرسم، وترك: ُ َّ ُ ٌها لغة هذليةُ، وحذفِ خمالفتهِّ ٌَّ. 
َواحلجة ملن أثبت ُها يف الوصل دَّ ْ اإلتيان باألص:ِون الوقفِ ُ، واالقتـداء ِلْ يف الوصـِلُ

ِ يف الوقف، واجلمع بني األمرينِسمَّبالر ِ ِ. 
ِواحلجــة يف ختــصيص املواضــع املــذكورة ِ ِ ْ ِ اتبــاع األثــر:ريهــاَون غُ دَّ ُ، واالقتــداء ِّ

ِبالرواية ِّ)٢(. 
 :ِبقولهَاملذاهب ُّ الداين هذه ُ اإلمامَونظم

ْواليـــاء قـــد جتـــدها حمذوفـــة ُ ُ ِْ َ ُ 
 

ـــة معروفـــة  ْيف الرســـم يف أمكنَ ُِ ْ ْ َّْ ٍ َ ِ 
ــــدة  ــــلية وزائ ــــا أص ْوياؤه ِ َ ٌُ َّ ْ ََ َ 

 
ــــــدة  ــــــادة وفائ ْورشح ذا زي ٌِ َ َ ُ َِ َ ْ َ 

ــات  ــن ســائغ اللغ ِوحــذفها م َِ ُّ ِ َ ُ ْ َ 
 

ـــات  ـــوم مـــن األثب ِســـمعها ق ِْ َ ٌ ََ 
ـــــرواة فيهـــــا  ِولأليمـــــة ال ِ ُِّ َّ ِ َ َ 

 
ــــذاهب ثالثــــة أحكيهــــا  ِم ْ ٌَ ٌ َ َِ َ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ).٦١٦ص(رشح التيسري)١(

، الآللـئ )١/٢٧٢(، املوضـح)١/٤٣(، الكتـاب املختـار)١٣٠ص(احلجـة البـن خالويـه: - مـثال-انظر)٢(
 ).١/٥٦٦(الفريدة 



 

 

 ٧٦٧ 

ــوف ــل والوق ــا يف الوص ِإثباهت ُ ِْ ْ ُ ِ 
 

ِوذاك يف املــايض مــن املحــذوف  ُِ َِ َ َ 
ُواحلذف يف احلـالني واإلثبـات  َ َِ ِ ُ ْ 

 
ــات  ــا لغ ــي كله ُيف الوصــل وه َ ُّ ُ َ ِ َ ِْ ِ 

ْوكـــل ذا يــــضبط بالروايــــة  ُ َِّ ْ ُّ 
 

ْعمــن ســام وبلــغ النِّهايــة  َ َ َ َ َّ َ)١(. 
 

         ج               


ِ إثبات الياء يف-١ ُ)J( ]حال الوصل دون الوقفٍلقنبل  ]٩:الفجر ِ ِ. 

َأثبت هذه الياء ِوصال ورش، ويف احلالني  َ ٌ ً َواختلـف عـن قنبـل، ُّالبـزيْ ِ وى َ فـر: ٍُ
ِبعضهم عنه إثباهتا يف احلالني، والبعض حذفها ف َ ُ َ ُِ ًيهام، وبعض حذفها وصالُ ْ ٌ. 

ُّان اإلمام الداينأبوقد  ُ ِماهية هذا اخللف بقوله يف م َ ُ  :ِّ املكيِفردةَّ
َواختلف    ( ِ فقرأت عىل أيب احلسن: ]٩:الفجر[ )J(: يف قوله-ْ علينا-ُ بإثباهتـا  ُ

ُ، وكذلك حكى ابن جماهد عن قنبل يف غري كتاب السبعة، وهـ-َّخاصة –ْيف الوصل  َّ ٍ ٍ ُ و َ
َاختيار أيب ط ِن أيب هاشم، وبه كـان يأخـذ، وقـرأت عـىل أيب الفـتح يف احلـالنياهر بُ ِ ُ ُ ٍ ،
َوكذلك قال َّ حممد بن أمحد بن عيل عن ابن جماهد عن قنبل يف كتاب السبعة- لنا– َ ٍَّ ٍ ٍّ ِ َ ُ() ٢(. 
ِ وجه اإلثباتواختار له ِل دون الوقفْ الوصِالَ ح يفَ ِ، وأشار إليهَ  : ِ يف اجلامع بقولهَ

ِاهد يف كتاب الياءات، ويف كتاب املكيني، ويف كتاب اجلـامع عـن َقال ابن جم (... ٍِّ َ
ٍ بالياء يف الوصل، وإذا وقف وقف بغري ياء،:قنبل َ ََ َ ََ َ َّ وهو الصحيح عـن قنبـلِْ َ، وبـذلك  ٍُ

ِقرأت عىل أيب احلسن وغريه يف روايته َ ُ()٣(. 
 :َّيف التهذيب-َ كذلك–ِ وبقوله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٩٩٩-٩٩٣:بيت رقم(ملنبهةاألرجوزة ا)١(

 ).١٠٨-١٠٧ص) (٢(

)٤/١٧٠٢) (٣.( 



 

 

 ٧٦٨ 

ُوقد روي عن قنبل اإلثبات يف( ٍ َ ِ ِ الوصل والوقف يف قولهُ ِU: 
)J( ]ُواملـشهور عنـه ]٩:الفجر ِاإلثبـات يف الوصـل ُ ً خاصـة-ُ َ كـورش عـ-  ٍ ن ْ
 .)١()ٍنافع

ِوظاهر عبارة ِيسري تفهم تعويله عليهَّ التُ َ ُ ِ ْ ُ ِ، فقد ساق وجه اإلثبات يف احلالنيِ ِ بلفـظ َ
ُالتضعيف، حيث  : قالَّ

))J(ُّأثبتها يف احلالني البزي، وأثبتها يف ٌ الوصل ورش، وقنبلَ ٌ َوقد روي عن . ْ ِ ُ
َقنبل إثباهتا يف احلالني ُ، مع أن طريقه اإلثبات فـيهام)٢ ()ٍ ُ َ؛ ألنـه أسـند روايـةَّ َ  عـن ٍ قنبـلَّ

ِشيخه أيب الفتح ِ )٣(. 
ُوترجيح الداين بناه عىل ُُّ: 

ْعند أهِهرَ باملشتِذْاألخ   .ِاءَ األدِلَ
ُفقد روى اجلمهور َ ُهو الذي قطع به صاحب، وً وقفا حذفهُ عنهْ َ َ العنوان، والكايف، ُ ُ
َواهلداية، والتبرصة، واهل َّ ِادي، والتذكرةِ َّ)٤(. 

ِووجه اإلثبات يف حال الوقف قوي الوجاهة ُِّ ُِ َ يف بيان ذلكُ، قال اإلمام ابن الباذشُ ِ َ: 
ِوقد قال أبو الطيب يف كتاب الياءات( َّ ُأكثر أصحاب قنبل يثبتو: ْ ْن الياء يف الوصُ ل َ

ٌوذكر قنبل يف كتابه: ، قال-ُاملشهور عنه وهو-ِوالوقف ًبياء ثابتـة، ومل يـذكر وصـال: َ ْ ٍ ٍ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٦ص) (١(

 ).٥٢١ص) (٢(

 ).١١٣ص(املصدر السابق: انظر)٣(

، حتريـر )أ/١٦٤:لوحـة رقـم(، لطـائف اإلشـارات)١٩٥ص(، رشح ابـن النـاظم)٢/١٤٤(النـرش: انظر)٤(
 ).١١٥ص(النرش



 

 

 ٧٦٩ 

ٍا، وذكر ابن جماهدًوال وقف ُ: 
ِ أنه قرأ عىل قنبل بياء يف الوصل ٍ َ ٍ، وذكر يف السبعة كالبزي، وبإثباهتا لقنبلفقط َّ ِّ  يف َّ

َّالوصل أخذ أبو الطيب،  َ ُو الـصحيح ُوهـ: ٍ، وقال أبو عمروٍوٌّذ مكي، وأبو عمرَخَوبه أْ َّ
 .عن قنبل

َ وبالوجهني آخذ من ط:قال أبو جعفر ُريق ابن جمُ َّوال خالف عن البـزي أنـ، ٍاهدِ ِّ ه َ
ِأثبت الياء فيه يف احلالني،  َ  .)١ ()ٍري ابن جماهدَريق غَ لقنبل من ط ٌوبذلك آخذَ

ُ اإلمام الشاطبي نظمهَّوضمن ِ الوجهنيُّ ُإلمام ابن اجلزري، حيث َّ، وصححهام ا)٢(ْ ِّ ُ ُ
 :قال

ُوكال الوجهني صحيح عن قنبل نـصا وأداء حالـة الوقـف، هبـام قـرأت، ( ً  ٌ ِ َ وهبـام ِ
 .)٣()ُآخذ

ًواملقدم أداء، واملصدر إقراء هو ًَّ ِّوجه اإلثبات لقنبل يف احلالني؛ ألنه طريق الداين : َّ َّ ِ ٍ ِ ُ
ِّيف التيسري؛ واملوافق للبزي ُ ِ ُ العالمة ابن املنجرةَِكلَ، وأنشد يف ذ)٤(َّ َّ: 

ْ         وإن تقف لقنبل بالوادي َ َِ ٍِ ُ ْ َ َ  بالياء أوال فقل ونادي                 ِ َ َّْ ًُ َ ِ ِ)٥(. 
ِحذف الياء-٢ m( :ن مِ يف احلالنيُ  . ِّلبرصيل ]١٦-١٥:الفجر[  )x( َو، ) 

ٌاتني الياءين اختالفَيف ه َّ، واجلمهور من أئمـة ِّـريالبص عن أيب عمروٍ ِ بني النَّقلةِ ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٥٤٧(اإلقناع: انظر)١(

 ).٨٨ص(، رساج القارئ)٤٢٦:قمبيت ر(متن الشاطبية: انظر)٢(

 ).٢/١٤٤(النرش)٣(

، واخـتالف أوجـه )٢٢٨ص(، رسالة ابن يالوشة)٤٥١ص(، عمدة اخلالن)١٠٩ص(الرسالة الغراء: انظر)٤(
 ).٥٠٩ص(النرش

 ).٣٧ص(منظومة اختالف القراء السبعة)٥(



 

 

 ٧٧٠ 

َّالفن األسالف عىل الت ِ ْ يف إثباهتا، وحذفها حال الوصلُخيري لهِّ َ. 
ُ وقطع بعضهم  .)١ (ِ باحلذفُ لهَ، وقطع بعضهمِ باإلثباتُ لهَ
ِ احلالني، ونص عليهاحلذف يفَ وجه ُّداين  واختار اإلمام ال َّ ِريموضـع، كقولـه َ يف غِ ٍ

 :يف اجلامع
َ أثبتهام إسامعيل، وحذفها أبو  ]١٦-١٥:الفجر[)x(َو، )m(:ويف والفجر( ُ ُ

ٍعمرو،  ُوهذا قول صحيح، وبه قرأت، وبه آخذْ ُ ٌ  :َّيف التيسريِقوله ، و)٢ ()ٌ
ِاملأخوذ له به فيهام باحلذفو، )x(، و)m (:َّوخري يف قوله( ِ َّ؛ ألهنام رأسا ُ
 .)٣ ()ِآيتني

َّوعليه عول  ِّمفردة البرصي يف -ً أيضا–ِ ِ، والتهذيب)٤(ِ َّ)٥(. 
ِّومعتمد الداين  يف التعويل عىل وجه احلذف للبرصي ِ َّ ُِّ: 

ِ األخذ بام قرأ عىل شيوخه  ُ َ ُتقديم ما عليه جل الطرق عنه، وُ ُّ ُّ ُ، و اتباعُ ِص الدال  النِِّّ َّ
ِ يف عدم إثباته رؤوس اآليِواالعتضاد بالقياس، عليه ِ ِ. 

ُدل عىل ذلك قوله َ  : يف اجلامعَّ
ٍوأما أبو عمرو( ْ َ فإن اليزيدي، وأبا محدون، وأبا خالد، وأبا شعيب، وأبـا عمـر، :َّ ُ َ ََّّ َ َّ

ِوأبا الفتح املوصيل، وابن شجاع ِّ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٦١ص(،إيضاح الرموز)٢/١٤٤(، النرش)٥٣٤ص(، املبهج)٢/٥٣٢(املستنري: انظر)١(

)٣/١٢٦٢) (٢.( 

 ).٥٢١ص) (٣(

 ).١٤٥-٧٧،١٤٤ص: (انظره)٤(

 ).٧٧ص: (انظره)٥(



 

 

 ٧٧١ 

َ رووا عن اليزيدي عنه أنه كان ي َّ ُ ِّ ْ َ ِكيف شئت بالياء، وبغري اليـاء يف الوصـل، : ُقولَ ْ ِ َِ َ َ
َّفأما الوقف فعىل الكتاب، وروى ابن واصل عن اليزيدي عنـه أنـه قـال ِّ ُ ٍَ ِ ُ ُإذا وصـلت : َّ ِ

ِّأثبت الياء، وإذا وقفت فبغري  ياء، ومل يذكر ختيريا، وروى العباس بن حممد عن عمه  َّ َُ َّ ً ٍ ُ ُّ- 
ٍإبراهيم بن حممد َّ ٍ عن أيب عمروِ عن أبيه-َ ٍأنه ال يثبت فـيهام اليـاء؛ ألهنـام رأسـا آيـة ، : ْ َ َّ َ َ ِ ُ َّ

ِّوروى ابن جبري يف خمترصه عن اليزيدي  : ْقال أبو عمروٍمها بغري ياء، : ُِ
ُوبذلك قرأت أليب عمرو من مجيع الطرق عن اليزيدي، و عن شجاع، وهو قياس  ُِّ ُّ َ ُ َ

ِّما رواه اجلميع عن اليزيدي، وعن شجاع ُ ُ، وهو قياس ما رواه اجلميع عن اليزيدي عن َ ُ ُ
َأيب عمرو نصا من أنه ال يثبت يف الوصل من الياءات؛ إال ما كان يف غري فاصـلة، ومـا  َّ ِ َِ ْ ُ  ِ َّ

َكان فاصلة حذف الياء منه يف احلالني َ ًَ()١( . 
ِّوهذا هو الوجه املشتهر عن البرصي ٍ، وقد نص عىل ذلك غري واحد.ِيف األداء ُُ َِ َ  من َّ

ِّأئمة الفن، كقو ِّ اإلمام القريواينِلَّ ِ: 
ِواملأخوذ يف قراءته باحلذف يف احلالني(  ِ ِ ٍّ اإلمام مكيِل، وقو)٢ ()ُ ِ:  
ِواملشهور عنه احلذف يف الوصل والوقف( ِ ْ ُ ِقول اإلمام ا، و)٣ ()ُ  :ِّألهوازيِ

َوبحذف الياء منهام يف احلالني قرأت عنه كالباقني(  ُ ِ ِ ِ ْ() ٤(. 
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 .بترصف يسري) ٤/١٧٠٣) (١(

 ).٥٥٩ص(اهلادي)٢(

 ).٣٨٣ص(التبرصة)٣(

 ).٤٤١ص(املوجز)٤(



 

 

 ٧٧٢ 

ِره ابن جماهد يف السبعةَّوصد ٍَّ ِ اإلمام الشاطبي؛ تبعا لألصلُ، واختاره)١(ُ ً ُّ ُ)٢(. 
ِّاإلمام ابن اجلزريَّوصحح  ُ، ورجح احلذف لهِ الوجهني كالِ يف نرشهُ  :ُ، حيث قالَّ

ُوالوجهان مشهوران عن أيب عمرو، والتخيري أكثر، واحلذف أشهر( ُُ ُ َّ ٍ َ ِ ْ ْ() ٣(. 
َّعمول واملقروء به، واملعول عليه يف كل املسالك األدائيةَهو امل: ُحريرَّوهذا  الت َِّ ِِّ ُُ) ٤(. 

ًإثبات الياء مفتوحة وصال، وساكنة وقفا يف -٣ ً ًً ِ  .ِّلبرصيل )' ) (( :ُ
ُّذكر اإلمام الداين         ُ ِيف باب ]١٨:الزمر[   )x w v u     y (َموضعَ هذا املوضع، وَ َ 

ِياءات اإلضافة َقها أن تكون ضمن هذا الباب؛ التفاق املص، وح)٥(َ ِ ِّ ِ ْ ِ َ ِاحف عـىل حـذفُّ ها ِ
ِيف الرسم َّ)٦(. 

ُوأما حكم ٍ نـافع، وأبـو عمـروً وصـالً مفتوحـةَ الياءَثبتَأ فقد :ِذه الياءَ هَّ ، وأبـو ٌ
ٌجعفر، وحفص، ورويس ٌ  .ِاكننيَّ؛ الجتامع السِ يف الوصلَها الباقونَ، وحذفَ

َ فأثبتها يعقوب، وقنبل من ط:ًء وقفاُواختلفوا يف إثبات اليا  ٌ ُ ُنبوذ عنـه، َريق ابن شـَ ٍ
ٍواختلف عن أيب عمرو، وقالون، وحفص  َ ٍ َ ْ َ ِ ُ َّ، وليس حلفص من الزوائد يف القرآن إال)٧(ْ ِ َّ ٍ َ 

 .-َ ال غري-هذه الياء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٧١ص: (انظره)١(

 ).٣٠٩ص(إبراز املعاين: انظر)٢(

)١/١٩٢)(٣.( 

 ).٤٥١ص(، عمدة اخلالن)١٠٩ص(لغراء،  الرسالة ا)٦٢٤ص(، غيث النفع)١/٣٥٣(اإلحتاف:  انظر)٤(

 ).٢١٥ص(التيسري: انظر)٥(

 ).٦١٦ص(، رشح التيسري)٢/٥٥٠(فتح الوصيد: انظر)٦(

 ).١٤٢-٢/١٤١(، النرش)٢٨٠ص(، التحبري)٣٤٧ص(السبعة: انظر)٧(



 

 

 ٧٧٣ 

ٌ أما قالون، وحفص ُ ُّفقد نـص اإلمـام الـداين : َّ ُ ِعـىل الـوجهني هلـام يف اجلـامعَّ ِ)١(، 
ِ، والتهذيب)٤(ِ، واملفردات)٣(َّ، والتعريف)٢(يسريَّوالت َّ)٥(. 

ِله اخلـالف يف اجلـامع َذكر فقد: ُّمرو البرصيَعَّوأما أبو ِ، والتيـسري، والتهـذيبَ َّ َّ، 
ِّمفردة البرصي َواختار له يف  َاإلثبات وقفا، حيث قال َوجهِ ُ ً ِ: 

َيفتح الياء يف هذه يف ا  ]٣٦:النمـل[)')((َو( ِلوصـلُ ً، ويثبتهـا سـاكنة يف ْ ُ
ِالوقف؛ عىل خ َالف عنه يف ذِ ُ  .)٦ ()ُوبه آخذ، َِكلٍ

ِويظهر أن الداين اختار وجه اإلثبات َ َّ  :ِّ ملرجحنيِّ للبرصيَُّ
ِقراءته هبذا الوجه - ِ، وهو عني ما ذكره شيخه أبو احلسن يف تذكرتهُ ُ ُ ُِ)٧(. 
ِّاتباع األثر الوارد عن البرصي يف ذلك، -  :ُ اجلامع قولهَ جاء يفِّ
ِوكذلك روى أبو عبد الرمحن، وأبو محدون، واألصبهاين عن ابن سعدان، وابن جبـري ( َِ َُّ ْ َ

ٍأنه يقف بغري ياء: ِّ عن اليزيدي عن أيب عمرو)خمترصه(يف  ُ َّ() ٨(. 
ِوقد قطع هلم يف الوقف باإلثبات ُ ِمجهور املغاربة، و: َ ِاملرصيني كام عند مكي، وابـنُ ٍّ َ ِّ 

َبليمة ُ، وأيب احلسن بن غلبون، وغريهم، وهِّ ِ َ َمذهب ابـن جماهـد، وأيب طـاهر بـن أوِ َ ٍ يب ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤/١٤٤٧: (انظره)١(

 ).٣٩٩ص: (انظره)٢(

 ).١٠٥ص: (انظره)٣(

 ).٣٨ص(م، مفردة عاص)١١٣، ٧٦ص(مفردة نافع: انظره)٤(

 ).٤٤ص: (انظره)٥(

 ).١١٨-١١٧ص) (٦(

 ).٤٨٢-٢/٤٨١: (انظره)٧(

)٤/١٤٤٧) (٨.( 



 

 

 ٧٧٤ 

َ، وأيب الفتح فارس ملن فتح الياءٍهاشم َ َ. 
َوقطع هلـم باحلـ  ِالعراقيني، وهـو الـذي يف اإلرشـادين، واملـستنري،  مجهـور:ِذفَ ْ ْ ُِّ

ِوالعنوان، وغريها َّوأطلق هلم اخلالف يف التجريد، والشاطبي. ُ َّ َ  .)١( ة كام يف األصلَِ
 

ٌجهان صحيحان مأخوذ هبام، والو ِ ِوجرى عمـل أهـل األداء عـىل تـصدير وجـه ِ ِ ْ ِ ُ
 .)٢(ِاإلثبات هلم

َوخمالفة املصحف يف ه ِ ِ املتفـقِ اليـسريةِمن املخالفة :ِوشبههِاملوضع ذا ُ وهلـا ُ عـىل قبَّ
 .)٣(َّعند األئمة

ِ إثبات الياء-٤  .ٍالبن كثري يف احلالني  ]٦٦:يوسف[ )X (: يفُ
ُجاء يف اجلامع قول ِ  :ِّ اإلمام الداينَ

))X W(]ِأثبتها يف احلالني  ]٦٦:يوسف ٍابن كثري: َ ُّ، وروى اخلزاعـي عـن ابـن ُ
ِ أداء حذفها يف احلالني، ٍفليح َ ْ ِوبإثباهتا يف احلالني قرأت من طريقهً ُ ِوأثبتهـا يف الوصـل، َ ْ َ ،

ِوحذفها يف الوقف ْ ِّ يف رواية إسامعيل، وابن واصل عن ابن سعدان عن املـسيبي، ٌ نافع:َ ََّ َْ ِ ِ َ ِ
ْويف رواية أيب مروان، وأيب سليامن عن قالون، واألصبهاين عن ورش، وابن جبري عـن  ُ ِْ ِّ َ َ َُ ِ

َأصحابه، وأبو عمرو، وحذفها الباقون يف احلالني ُ َ َ . 
ٍجماهد يف جامعه عن ابن كثريُوقال ابن  َ ِ ٍإنه يصل بياء، ويقف بغري يـاء، وقـال يف : ٍَ ٍَ ُ ُ ِ َ َّ

ِكتاب السبعة يف كتاب الياءات  ِ ٍإنه يصلها بياء ويقف بغري ياء، : َّ ِ َ ُوهو الصوابَّ َّ ُ() ٤(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٥٩ص(، إيضاح الرموز)١٤٢-٢/١٤١(النرش: انظر)١(
، اخـتالف وجـوه )٢٢٣ص(، رسالة ابـن يالوشـة)٣٤٦ص(، عمدة اخلالن)٩٩ص(الرسالة الغراء: انظر)٢(

ًطرق النرش مع بيان املقدم أداء  ).٢٨ص(اختالف القراء السبعة، منظومة )٥٢٠ص(ُ
 ).١/٣٣٣(الكشف: انظر)٣(

)٤/١٥٠٧( )٤.( 



 

 

 ٧٧٥ 

ِ أن اخللف يف الوقف بالياء عىل:أي َ َّ)X( ،ٍجاء من رواية ابن فليح ابـن كثـري ٍ ِ َ
ُّامعه عنه مع روايتي البزي، وقنبل، وقد ترجم اإلمام الداين له فقالوأسندها يف ج ُ َ ْ ِّ ُ: 

ُّفهو عبد الوهاب بن فليح املكي : َّوأما ابن فليح( ٍ َ موىل عبد اهللا بن عامر بن كريز -َّ ْ َ
ِّالعبشمي  ِ َّيكنى أبا إسحاق، حدثنا أبو الفتح، قال-ْ َ َ َحدثنا أبـو طـاهر، قـال: ُ َّحـدثنا : َّ
َحدثنا إسحاق بن أمحد، قال: قالإبراهيم، ُكنت أختلـف : َّقال عبد الوهاب بن فليح: َُّ ِ َ ْ َ ُ

ْإىل مشايخ من أهل العلم بالقرآن من القرشيني، وغـريهم مـن أهـل مكـة، فأسـأهلم،  ْ ِّ ِ َ َ
ُوأستنبئهم، وآخذها عنهم ْ ْ() ١(. 

ِواختار اإلمام الداين وجه اإلثبات البن فليٍح عن ابن كثـري يف احلـ َ ُّ ُ ُالني، وصـوبهَ َّ ِ- 
َّكام نقل ابن جماهد يف السبعة ٍ)٢(-: 

ِّألنه األقيس يف مذهبه، واملوافق للرويات عنه، واملأخوذ به  ِ ُ ُ. 
ُوهذه الثالث  ْ وإن مل يرصح هبا–َ ُ تستقرأ بالنَّظر يف كتب الفن، وقد قـال اإلمـام -ِّ َ ِّ ُ ُ

ٍاهلذيل عن وجه حذف الياء وقفا البن كثري يف هذه الك ً ِ  : لمةُّ
ٍوليس بيشء( َ() ٣(.  

 

ٌورواية ابن فليٍح بحذف الياء وقفا عىل هذه الكلمة مذكورة ِ ِ َِ َ ً َ  :يف ُ
 .)٥(ِ، والبستان)٤(ِ املبهج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/١٨٠(، املعرفة)٧١١-٢/٧١٠(الغاية: ، وانظر)٣١٨-٣١٧، ١٧٢-١/١٧١ (جلامعا)١(

 ).٢٦٣ص: (انظره)٢(

 ).٤٣٥ص(الكامل)٣(

 ).٣٩١ص:(انظره)٤(

 ).١/٤١٠:(انظره)٥(



 

 

 ٧٧٦ 

ِ جل كتبأطبقتقد و ِ الفن عىل ذكر اإلثبات البن كثري يف احلالنيُّ ٍ ِ ْ ِّ)١( . 
 .َالبن ذكوان ]٧٠:الكهف[  )§̈ (ِ إثبات الياء يف-٥
َذه الياء من املواضع اخلمسة عشه ِ التـي أمجعـت املـصاحف عـىل إثبـات اليـاء َرـِ ِ ُ
 .)٢(َّفيهن

َّ ومل ْخيتلف القراء؛ إال َ دون غـريه، وليـس منهـاِ يف هذا املوضعَّ ُذه اليـاء مـن َ هـْتَ
ِرها من باب االستطرادْ؛  بل ذك-َّ كام قد يتوهم-َّالزوائد  ٍ، ومل يوردها غري واحد من )٣(ِ ُ ْ

ِّئمة الفنأ ِ، إال يف موضِ األسالفَّ ُّعها يف فرش السورَّ ِ)٤( . 
ِ املدنيان، والشامي بفتح الالم، وتشديد النُّون:َوقد قرأ  ْ َّ ْ ُّ َّ، والباقون بإسكان الالم، َّ َ

ِوختفيف النُّون َ، وال خالفْ ِون وصال ووقفا؛ تبعا للرسـمِ بينهم يف إثبات الياء بعد النُِّ ًَّ ً ؛ ْ
 .)٥( فهاِا وحذِ عنه يف إثباهتَفِلُخت، فقد ا ذكوانَ ابنَّإال

ُّ اإلمام الداين َّنصقد  و َ عـىل أنـه قـرأ)٦(ِاجلامعيف ُ  -ً مجيعـا–ِ واإلثبـات ِ باحلـذفَّ
ِأيب احلسن، وباإلثبات أيب الفتح عىل )§¨(يف ِ َّ،  وعىل الفاريس عن النقاش عن َ ِّ

ِريقه يف التيسريَ وهي ط-ِاألخفش َّ-)٧( 
ِّيف مفردة الشامي، َّورصح  ِ باختيار وجه اإلثبات له يف احلالنيَّوالتهذيبِ ُ ِ ِ.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/١٣٨(، النرش)٢/٦٠٦(صباح، امل)١٨٩ص(، الوجيز)١٤٧ص(املسبوط: - مثال-انظر)١(

 ).٣٦٨-٣٦٥ص(، املقنع)٤٩ص(مرسوم اخلط : انظر)٢(

 ).٢٥٧ص (، غيث النفع)١٩٨ص(، رشح ابن الناظم)٢/١٤٥(النرش: انظر)٣(

 .، وغريها)٤١١ص(، املبهج)٢٠٧ص(، الوجيز)٢٩٠ص(السبعة: - مثال-انظر)٤(

 ).٢/٢٣٤( النرش،)٤٤٦، ٢٨١ص(، التحبري)٣٥١، ٢٢٢ص(التيسري: - مثال-انظر)٥(

 ).٣/١٣٣٢:(انظره)٦(

 ).٣٥١ص:(انظره)٧(



 

 

 ٧٧٧ 

 :قال يف املفردةف
ُوالذي أختاره اإلثبات(  . )١ ()ِّ يف كل املصاحفِ؛ لثبوت الياءُ

 : َّوقال يف التهذيب
ِ بحذف الياء يف احلـالني ]٧٠:آيـة[)§ ¨ © ª(:وقرأ يف الكهف(  ، وقـد ِ

َروي عنه إثباهتا يف احلالني،  ِ ُوهو األوجهُ َ() ٢(. 
ِّوجيل اعتامد الداين  ُ  :ِعىل مستندِ يف اختياره ٌّ

 ِاملصحفِوم ُرسِ موافقة م
َووجه اإلثبات يف احلالني البن ذكوان ِ ُشهر، ويف كتب الفن أكثراأل هو: ُ ُِّ ِ. 

ِمن ذلك قول اإلمام أيب الطيب ف   :َبن غلبونَ
ٍن ابن ذكوان يف إثبات هذه الياء، وحـذفها، فقـرأت عـىل أيب سـهل واختلف ع( ُ ِ ِ َ

ُبحذف الياء يف الوصل والوقف، وكذلك ذكره  األخفش يف كتابـه القـديم، وكـذلك  َُ ِ ِِ
ُرواه عنه أمحد بن أنس، وإسحاق، ومرض، والتغلبي، وأمحد بن املعىل، وغريهم، وقال  َُّ ُّ ُ ٍ ُ ُ

ِذكر فيه العللِ يف كتابه الذي - أيضا–ُاألخفش  ِبإثبات الياء يف الوصـل والوقـف:(ِ ِِ ِ( ،
َورواه عنه احلسني بن إسحاق كذلك َ ُ ُ . 

ِ عىل أيب سهل يف الوصل والوقف، وكـان -ً أيضا-ُوقد قرأت هبا: َّقال أبو الطيب ْ ٍْ
َخيتار اإلثبات، وأنا ٍ أختار اإلثبـات، وكـذلك قـرأت يف روايـة هـشام، -ً أيضا-ُ ِ ُ ََ وهـو ُ

ِ عىل غري أيب سهل بإثبات الياء يف الوصـل -ً أيضا–ُ، وقد أخذته ٍعن ابن عامرُاملشهور  ٍ َ
ِوهو املأخوذ به يف قراءتهِوالوقف،  ٍ؛ إلمجاع املصاحف عىل إثبـات اليـاء بـال اخـتالف ُ ِ ِ ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٠ص) (١(

 ).١٠٦ص) (٢(



 

 

 ٧٧٨ 

ِقول اإلمام مو ،)١ ()فيها  :  ٍّكيِ
َكلهم أثبت الياء يف احلالني؛ إال ما روي عن ابن ذكوان أ( ِ ُِ ََّ ِنـه حـذف يف احلـالني، َُّ َ

ِواملشهور اإلثبات كاجلامعة ُ ُ() ٢(. 
 :ٍ البن نجاحِبينيَّ التَترصُ يف خمَ وجاء

ُوباإلثبات آخذ له( ِ موافقة للجامعة، وللراوي عن األخفش؛ِ َّ ِ ِ كذلك، وجلميعُ عنهً َ 
 .)٣()ِاحفَاملص

َوالوجهان يف الكايف، والتلخيص، والشاطبية، وغريها، وذك َِّ َّ َ احلذف ُهم عنهُر بعضِ
َيف الوصل دون الوقف،  ٌواحلذف واإلثبات كالمها صحيحْ ُ ً عن ابن ذكوان نـصا وأداء،ُ  َ 

ِّووجه احلذف محل الرسم عىل الز َّ ُ ِ ًيادة؛ جتاوزُ َا يف حروف املد، كام قرئٍ ُ ِّ )Z( بغـري
ِ، ووقف عليهٍتنوين َِ َ، وغريها، مما كتب )d(َ، و)O(:َك، وكذلٍ بغري ألفُ ِ ُ
ِ، وقرئ بحذفه يف بعض القراءات الصحيحة، وليس ذلـك معـدودا مـن خمالفـةًرسام ِ ًِ ََّ ِ َ ِ ُ 
 .)٤(َّالرسم

ِ عىل تصدير وجه اإلثباتِيوخ اإلقراءُوأطبق ش ِ ِ البن ذكوان يف األداءْ  مـن ِ؛ ملا فيـهَ
ُموافقة للمرسوم، وملا عليه اجلمهور   .)٥(ِ بهِذْ من األخُِ

 .ُّللسويس  ]١٨ -١٧:ُّالزمر[)   xw y (: موضعُ إثبات الياء يف احلالني يف-٥

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٧٢١(اإلرشاد)١(

 ).٢٦٢ص(التبرصة)٢(

 ).٣/٨١٣(خمترص التبيني)٣(

 ).٢٢١-٢/٢٢٠(، اإلحتاف)٢٣٥-٢/٢٣٤(النرش: انظر)٤(

 ).٥١٧-٥١٥ص(، اختالف وجوه طرق النرش)٢٢٢ص(رسالة ابن يالوشة: انظر)٥(



 

 

 ٧٧٩ 

َّ وصال السويس بخالف عنه، ثم اختلف ً مفتوحة )xw v y(َأثبت ياء ُ ٍ ُّ ً
ُّاملثبتون عنه حال الوقف بني احلذف واإلثبات، وعليه نص اإلمام الداين ُ َّ ِ ِْ  . ِيف كتبه َ

ِوجنح يف التيسري إىل ترجيح َّ ِ وجه احلذف له،َ  :َل فقاِ
ٍأبو شعيب( ُ:) xw v y( :  ِفتوحة يف الوصل ساكنة يف الوقـفٍبياء م ٍ ٍ ،

ِمفتوحة يف الوصل: ِّ عن اليزيديُ، وغريهَوقال أبو محدون  -و ُوهـٌ، حمذوفة يف الوقف، ٌ
ِ قياس قول-عندي ُ أيب عمرو يف اتباع املرسُ  .)١ ()ِفوم عند الوقِّ

ِ يندرج فيه الد"َأبو محدون، وغريه": قوله ُّوري، والسويسُ ُّ ٌ، وهو حكاية ال روايةُّ ؛ ٌ
ُابن جماهد خيتار حذفها من ُ اإلمام َ، وكان )٢(إلهبامه  .)٣(ِّ الدوري ِروايةٍ
ِّعندي قياس قول أيب عمرو يف اتباع املرسوم عند الوقف وهو":ِه معنى قولو ُ". 

ِقياس من فتح الياء أن يقف بالياء: ْأي َ َ ً، ومن مل يثبت الياء وصـالُ  ها ُ حـذفُ؛ لزمـهُ
ٍ كام قال اإلمام ابن جماهد،ًوقفا ُ : 

 .)٤()من فتح وقف بالياء(
 

ِّ يف مفردة البرصي، -ًأيضا–وأشار إىل هذا االختيار   :َ قالُحيثِ
ُّ عنه يف إثبات ياء مفتوحة بعد الدال يف قوله يف الزمر- علينا–ُواختلف ( ِ ٍ َِّ: 

)xw v y  (]ِفقرأت عىل أيب الفتح من طريق  :ذفهاويف ح  ]١٨ -١٧:آيـة ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٣٩ص) (١(

 ).٣/١٠٨٨(كنز املعاين للجعربي: انظر)٢(

 ).٤٨٦ص(اهلادي: انظر)٣(

 ).٢٧٩ص(، الوجيز)٢٣٨ص(املبسوط:، و انظر)٢/٧٥١(نقال عن اإلقناع)٤(



 

 

 ٧٨٠ 

ٍحممد بن إسامعيل القريش عن أيب شعيب ِّ ُ ُبإثباهتا مفتوحة يف الوصل، وكذلك رواه : َ ً– 
ٍ ابن خاقان بإسناده عن أيب شعيب-لنا َ ُ. 

ِّفالوقف عىل ذلك يف هذه الرواية َ ُبإثبات الياء، وجيوز حذفها، : ُ  .ُواإلثبات أقيسِ
ِوقرأت ذلك من طريق َ  .)١ ()ِاءَبحذف الي: ِ، وغريه-ٍريرَ جِابن: أي-َ أيب عمرانُ

 :وعليه
َّ فإن الداين  َ وإن أطلق اخلالف–َّ ُ أن طريقـهَّ؛ إال-ِيسريهَ يف تَ ؛ ِ يف احلـالنيَ احلـذفَّ

ُّ يسند رواية السَّألنه ُ َويس من طُ ِريق ابن جريرعن شيخهِّ  .)٢( أيب الفتح ِ
ِزري بقولهُاإلمام ابن اجلَّوهذا ما أكده  ِّ: 

َوذهب الباقون عن السويس إىل حذف الياء وصال ووقفا، وهو الذي قطع به ...( ً ً ْ َُ ْ َِ ِّ ُّ
َّيف العنوان والتذكرة، والكايف، وتلخيص العبارات، وهو املـأخوذ بـه مـن التبـص َُّ ِ َ رة، ـُ

َواهلداية، واهلادي، وأبو عيل األهوازي، وهو طريق أيب عمران َ مهـا  كالٍ، وابـن مجهـورٍّ
ِّعن السويس، وبه قرأ الداين عىل أيب احلسن بـن غلبـون يف روايـة الـسويس، وعـىل أيب  ُّ َِّ ُّ

ِّالفتح من غري طريق القريش،   .)٣ ()َّ يف التيسريَوهو الذي ينبغي أن يكونَ
ِنبه عليه و َ العالمة الصفاقيس، فقال-ً أيضا–َّ ُّ َّ:  
))yxw(ُّقرأ السويس ُّ َّ بزيادة ياء بعد الدَ َ ٍ ٍال مفتوحة يف الوصل، وساكنة ِ ٍ

َّ والباقون بحذفها يف احلالني، وبه قرأ الداين عىل فارس بن أمحد؛ إال أنه مـن ،يف الوقف َ ُّ َ ِ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٦٧-١٦٦ص) (١(

 ).١١٥ص: (انظره)٢(

 ).٢/١٤٣(النرش)٣(



 

 

 ٧٨١ 

ٍطريق حممد بن إسامعيل القريش ال من طريق ابن جرير َ َِّ َ ِ َّ() ١(. 
  :َ، حيث قالُّ اإلمام القباقبيأشار ِّإىل اختيار الداينو
ِّ اجلمهور كـأيب احلـسن بـن فـارس، وأيب العـز، وسـبط : منهمِفأثبتها يف الوقف( ٍ ِ ُ

َاخلياط، واحلافظ أيب الع ُّورجحه الداين يف املفردات، وغريها، ِالءّ َ، وحـذفها اآلخـرون َّ
َّكصاحب التجريد، والتيسري، وظاهر املستنري، والبـاقون باحلـذف يف احلـالني؛ سـوى 

 .)٢()َّيعقوب فإنه أثبتها وقفا
ِّمجع من أكابر أئمـة الفـن َقد ذهبو ِ العلـة يف جمـيء املـذهبني إىلٌَّ ٍعـن أيب عمـرو  َّ

ِالبرصي عند الوقف َهي ، ِّ ِاالختالف يف كونِ ِ ْ     )w (أم ال؟ًفاصلة  
َأن املدين األول، واملكي ال يعداهنا رأس:  ِفي كتب علم العددف َِّ َّ ِّ َّ  .)٣(ٍ آية َّ
ِّ اإلمام ابن اجلزري يف أشارِ إليهو  : قولهُ
َبنى مجاعة من أئمتنا احلذف واإلثبات يف( َ َّ ٌ)wv( ِعن السويس، وغـريه عـن ِّ ُّ

ٍأيب عمرو عىل كوهنا رأس آية َِ() ٤(. 
ِالداين  يف جامعه بسندهُ اإلمام َ ونقل   :ٍ عن ابن جماهد قولهُّ

ٍّونا حممد بن عيل قال( َّقرأ أبو عمرو يف رواية أيب عبد الـر: ُنا جماهد قال: َّ ِ ن عـن محَ
ٌوقال عباس : قال   ]١٨ -١٧:ُّالزمر[  )yxwv(:أبيه َسألت أبا عمرو، فقال: َّ َ ُ :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٠٦ص(غيث النفع)١(

 ).١/٣٥١(اإلحتاف: ، وانظر)٢٦٠ص(إيضاح الرموز)٢(

، )٣٨٢ص(، عدد سـور القـرآن وآياتـه البـن عبـد الكـايف)٢٥٣ص(ر القرآن وآياته البن شاذانسو:انظر)٣(
 ).٧٩ص(، نفائس البيان للقايض)٢٧٦ص(، رشح ناظمة الزهر للمخلاليت)٣١٦ص(البيان للداين

 ).٢/١٤٥(النرش)٤(



 

 

 ٧٨٢ 

)yxwv(َبنصب الياء قال َإن كانت رأس آية؛ : ٌوقال عبيد عن أيب عمرو: َ
ُوإن مل تكن رأس آيـة؛ قلـت ،)w(ُوقفت  ٍ َ:) yxwv( وإن وصـلت؛ ،ُ
ُ، وقراءته القطع، )Vy(:ُقلت  :ٍاهد يف كتاب أيب عمرووقال ابن جمُ

ِّيف رواية عباس وابن اليزيدي( َدليل عـىل أن أبـا عمـرو كـان يـذهب يف العـدد : َّ َّ ٌ
َّمذهب املدين يف األول، وهو كان عدد أهل الكوفة، واألئمة  َ ُ َّ ِ، فمن ذهـب إىل -ً قديام–َِّ َ

َعدد الكويف، واملدين األخري، والبرصيني ِِّّ ِحذف الياء يف قـراءة أيب: ِّ َّ عمـرو، ومـن عـد َ
َّعدد املدين األول ِفتحها، واتبع أبا عمرو يف القراءة والعدد : ِّ ِ َّ َ() ١(. 

ِوقال اإلمام ابن مهران يف ذلك  :-ً أيضا-ُ
ٍواختلف عن أيب عمرو( َ ٍنـا يف روايـة شـجاعْ قرأ:-ًأيضا-ُ ِ)yxwv(  

ِبفتح الياء ِّ، وكذلك يف رواية أيب محدون، وأيب شعيب السويس عِ ُّ َ ِّن اليزيدي بفتح الياء، َ
ٍويف رواية أوقية، وأيب عمر، وصاحب السجادة عن اليزيدي بغري فتح،  ِّ ُكذلك أخذوا -ُ

َّ العباس بن الفضل األنصاري، وأبو عبد الر-ً أيضا-َ، وروى الفتح فيه عنه-علينا ِّ محن َّ
َبن اليزيدي، وابن سعدان عن اليزيدي نصا، وهذا يدل عىل أنه كان َُّ  ِّ ِ يـذهب يف العـدد ِّ ُ

َّمذهب املدين األول؛ فال يعدها رأس آية، وهذا كان مذهب املشايخ األئمة ُ ٍَّ َّ ، -ً قـديام-ِّ
َّكانوا يعدون عدد املدين األول يف األكثر، واألغلب َِّ ُّ()٢(. 

ِوجيه للخالفَّهذا التواختار َ، ومحل عليه تباين ِّ اإلمام ابن اجلزريَ ِّكالم الـداين يف َ
 : قالُ، حيثِّ البرصيِفردةري، ومَّالتيس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٤/١٥٤٦) (١.( 

 ).٢٣٨ص) (٢(



 

 

 ٧٨٣ 

َفعىل ما قرروا يكون أبو عمرو اتبع يف ترك عدها املكي، واملـدين األول؛ إذ كـان ( ْ ُِ َّ ََّ َّ ْ َِّّ َِّ
َمن أصل مذهبه اتباع أهل احلجاز، وعنهم أخذ القراءة أوال، واتبع يف عدها أهل بلدة  ِّ َّ َِّّ َُ ِ ِ

َالبرصة، وغريها، وعنهم أخذ القراءة ث ُ َ ِانيـا، فهـو يف احلـالتني متبـع القـراءة والعـدد، ْ ُ ُ ًَّ
ِولذلك خري يف املذهبني َّ()١(. 

َّالراجح أنو ِمل سببحيمل َّلداين َ اإلمام اُ َ ِّ املذهبني عىل اخلالف يف العد؛َ ُّ يـدل عليـه ِ
 :- بعد إيراده كالم ابن جماهد اآلنف-ِقوله يف اجلامع 

ُوقال أبو ( َذكر أليب عمـرو مـن الوقـف  : يف الوصل والقطعِ يف كتابه ِمحنَّعبد الرَ
َّإنه يتبع اخلط يف الوقف، : وهذا منه ترك لقوله: بالياء إذا نصب قال ِإذا وقف :  يعني-َّ

َوكأن أبا عمرو أغفل: ، قال-بالياء  . أن يكون هذا احلرف رأس آيةَّ
ِ يذهب إليهٌدليل عىل أنه مل: ٍقيلَ بن عِبيدُ لعٍ أيب عمروُوقول: ٍقال أبو عمرو َّ؛ ألنـه ْ
َ عـددهتا فأسـقطْإن: َ، فقـالِخـريَدد األَ العـِرأس آية يف بعض ِهبـه يف ْ عـىل مذ-َاءَ اليـَّ

َ وإن مل تعدها فأثبت-ِالفواصل َ، وعنـد -ِري الفواصلَ يف غِ عىل مذهبه-ْاء، وانصبهاَ اليَّ
ِاستقبال الياء األلف والالم َّ ِ ِ، وحذفها الباقون يف احلالنيِ َ() ٢(. 

ُّ ضمن اإلمام الشاطبيو ُ ُ نظمه وجه اإلثبات ، حيث قالَّ ُ َ: 
ًفبرش عبادي افتح وقف ساكنا يدا(  ََ َ ْ َ ًَ ْ َِ ِ ِ َِ ْ ْ ِّ() ٣(. 

 : يف رشحهَقال اإلمام أبو شامة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/١٤٦(النرش)١(

)١٥٤٧-٤/١٥٤٦) (٢.( 

 ).٤٣٩:ت رقمبي(متن الشاطبية)٣(



 

 

 

ِملا فتح السويس هذه الياء يف الوصل؛ وقف عليهـا باإلسـكان ( ْ ََ ِ ْ ِ كـسائر يـاءات -َُّ

َ عـىل  ]٣٦:آيـة[   )' ) ( (: يف حـرف النَّمـلَ كام فعل-ُ، وهو القياس-اإلضافة
ِّوجه، وحذفها الباقون يف احلـالني؛ اتباعـا للرسـم، ووقـع يف نقـل مـذهب الـسويس  ُّ َّْ َ ََ ً ِّ ِ

َاختالف كثري يف غ ٌ  :َّري التيسريٌ
ٍفروى عنه احلذف يف الوقف، وروى عن أيب عمرو  ْ َ ُ َِ َ احلذف يف احلـالني، -ِ نفسه–َ

ُوروى عنه َ الفتح يف الوصل واحلذف يف الوقف، وأشار النَّاظم بقولـهَ ِ ِ ًوقـف سـاكنا (: َ ْ ِ َ
ِّ إىل ترك احلركة باليد؛ ألن املتكلم يف إبطال الـش)ًيدا َّ ِ ِّيء؛ أو إثباتـه قـد حيـرك يـده يف ـَّْ ْ ِ ْ

َتضاعيف كالمه، فكأنه قال َّ ِ ِ ِال تتحرك يف رد ذلك؛ بسبب ما وقع فيه من اخلالف: َ ِ َ َِّّ ْ( )١(. 
َووجه اإلثبات مذهب اجلمهـور مـن املـؤلفني ِّ ِ ُ ِوملخـص مـا يف النـشـر، وغـريه مـن ، ُُ َّ َُّ

ِاملفصالت، وما ذكره أهل التنقيح والتحرير أن للسويس من طريق احلرز وأصله ِّ ُّ َّ ِ َّ َّ ُ َّ: 

ِإثبات الياء مفتوحة وصال، ويف الوقف وجهان ً ً ُإثباهتا ساكنة، وحذفها: ُ ً ُ)٢(. 
ُّمة السيد هاشم املغـريبَّوذكر العال ِّ ْ أن فـتِ يف حتريراتـه)٣ ()هــ١١٩٦ت(ُ  ِاءَ اليـَحَّ

ِوصال للسويس ليس من طريق التيسري َّ ِ ِّ ُّ  :رش، ويف النَّ)٤ (ً
َوهو الذي ينب(  . )٥ ()َّ يف التيسريَي أن يكونِغُ

ٌحرير أخذ مجاعةَّوهبذا الت َ  .)٦( من شيوخ اإلقراءِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣/١٠٨٧(كنز املعاين: ، وانظر)٣١٥ص(إبراز املعاين)١(

 ).١٥٣-١٥٢ص(، حل املشكالت)٣٨٨ص(، عمدة اخلالن)١٩٢-١٨٩ص(الفتح الرمحاين: انظر)٢(

 ).٥١٢-٥٠٦ص(ترمجته يف عمدة القارئني واملقرئني : انظر)٣(

 ).ب/٨٧:لوحة رقم( حترير طيبة النرش : انظر)٤(

)٢/١٤٣) (٥.( 

، البــدور الزاهــرة )ب/١٦٩:لوحــة رقــم(، فــتح املقفــالت )أ/١٣٤:لوحــة رقــم( مــتقن الروايــة :انظــر)٦(
= 

٧٨٤ 



 

 

 ٧٨٥ 

َّويزيد من طريق النرش  ِ وهو احلذف يف احلالنيٌرابعُوجه   :ُِ ُ ُ) ١( . 
ِ إثبات الياء-٥  : يف موضعيًها وصالًحذف، وُ

 .َلقالون  ]٣٢:غافر[   )Í(َ، و]١٥:غافر[   )½ (

ُّم الداين اإلماَذكر ِ يف جامعه أنه قرأ لقـالون عـىل شـيخه أيب الفـتح بـالوجهُ ِ َِ َ  يف ِنيَّ
ِ من مجيع طرقه عن قراءتهِاحلرفني ِ ِعىل عبد الباقي بن احلسن عن أصحابه، وعن قراءته  ِ ِ ْ َْ َ

ُعىل عبد اهللا بن احلسني عن أصحابه باحلذف   .)٢(-َال غري-َ
ِ  يف كتاب التبيني بقوله-ً أيضا-ِإليه َو أشار ِ َّ:  

ِفقرأت عىل فارس بالوجهني( ٍ ِن، َام عـىل أيب احلـسُ، وقرأهت- واحلذف، باإلثبات-ُ
 .)٣()-َ ال غري-ِوغريه باحلذف

ٍ ومفردة نافع،)٤(ِيسريَّتاليف َحكى اخلالف و َاخلالف لقالون )٥(ِ ٍ من طريق أيب نشيطَ ِ 
ِ عن شيخه أيب الفتح من قراءته عىل عبد الباقي بن احلسنامفيه ْو أسندها َ ْ َ ِ.  

ِ باألخذ بالوجهني، فقالِيف االقتصادَّورصح   ِ : 
 .)٦ ()ُوهبام آخذ( 

َّ أن الداين آثُ  ويظهر ِر األخذ لقالون بالوجهني ألمورَّ َ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٧٥ص( =

 ).٥٢٤ص(، الروض النضري)٣٥٢-١/٣٥١(، اإلحتاف)١٠٧ص(التهذيب البن عياش: انظر)١(

 ).١٥٥٨-٤/١٥٥٧: (انظره)٢(

 ).٢/٧٥٥(نقال عن رشح الدرر للمنتوري)٣(

 ).٤٤٥، ٢٢٠، ١١٢-١١١ص : (انظره)٤(

 ).١١٤ص(مفردة نافع)٥(

 ).٤/٦٢(نقال عن الفجر الساطع)٦(



 

 

 ٧٨٦ 

ِ أن فيه متابعة للنص الوارد -١ ِّ ً َّعن قالون باإلثبات؛ دل عليه ما جاء يف اجلامعَّ َ : 
ٍّوحدثنا حممد بن عيل قال( َّ َنا ابن جماهد عن أصحابه عن إسامعيل بحـذف اليـاء : َّ ِ ْ ُ

ِفيهام، وقياس قول ِ إسامعيل يف كتابه يدل عىل إثبات الياء فيهام؛ ألنه مل يستثن من ياءات ُ ُّ
 - ]٣٠:القصص[   )C (، و ]١٣:سبأ[   ) ¼(، و ]٩:الرعد[   ) _(األسامء؛ إال

ُ فدل عىل أن ما عدا هذه الثالثة فإنه يثبت الياء فيه-ال غري َّ َّ() ١( . 
َأن وجه  -٢ ِاإلثبات فيه موافقة لرواية ورش من مجيع طرقهَّ ٍ ٌ ِ)٢(. 
ُ أنه أكثر الطرق عن قالون عىل وجه احلذف عنه -٣ ِ َ ُّ َ َّ. 

 

ِ الشاطبي نظمه اخلالف؛ تبعا لألصلُ اإلمامَّوضمن ً َُ ُتابعه العالمة ، و)٣(ُّ َّ ٍّابـن بـري ُ ُ
َّيف الدرر الل  .)٤(ِوامعُّ

َّوقد عد اإلمام ابن اجلزري أن ما  ِّ ُ ُ ُّذكره الداين يف تيسريه، وتابعه عليـه الـشاطبي يف َّ ُُّ ُِ َ
َ أنه انفرادة من شيخه  فارس بن أمحد من قراءته :ِحرزه من إثبات اخلالف فيهام لقالون ٌِ ِ

َعىل عبد الباقي بن احلسن،    :ُحيث قالْ
َ يعني اخلالف-ُوال أعلمه (  ِ َ عن قالون ورد من طريق من الطرق عن أيب نشيط، -ْ ُّ ٍَ َ

َوال عن احللواين؛ بل وال عن قالون َ ِّ ُ يف طريق؛ إال من طريق أيب مـروان عنـه، -ً أيضا-َ ٍ َ
ِّوذكره الداين يف جامعه عن العثامين  ُِّ ِ، وسائر الرواة عن قـالون عـىل خالفـه-ً أيضا–ُ َِ ُّ ُ- 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٤/١٥٥٧) (١.( 

 ).١٠٨ص(التعريف: انظر)٢(

 ).٣١٣ص(، إبراز املعاين)٤٣٤:بيت رقم(متن الشاطبية: انظر)٣(

 ).٣٣٢ص(القصد التازي: انظر)٤(



 

 

 ٧٨٧ 

َ؛ كإبراهيم وأمحد ابني قالون، وإبراهيم بن دازيل، وأمحد بن صالح،-عىل احلذف: أي ََ ْ ََ 
ِوإسامعيل القايض، واحلسن بن عيل الشحام، واحلسني بن عبد اهللا املعلم، وعبد اهللا بن  ِِّ ََّ ٍّ
َعيسى املدين، وعبيد اهللا بن حممود العمري، وحممد بن عبد احلكم، وحممد بـن هـارون  ِ ِ َِّ َّ ُ ِّ
ِّاملروزي، ومصعب بـن إبـراهيم، والـزبري بـن حممـد الـزبريي، وعبـد اهللا بـن فلـيح ُِّّ ُّ َ ِ ،

 . )١ ()وغريهم
ِوحكاه يف طيبته بصيغة التمريض َّ ِّ  :  فقال،ُ

ُوقيل اخللف بر( َ  : ِ، قال ابن النَّاظم يف رشحه)٢ ( )ِ
ُ وحكى اخلالف صاحب التيسري، ومن تبعه، واألصح احلذف:ْأي( َُّ ُ َ ُِ َّ َ() ٣(. 

ِعىل وجه احلذفُله ِوعىل االقتصار  ِ جل األئمة من املشارقة:ِ ِ َّ   .)٤(ِبة، واملغارُّ
َّواإلثبات ليس بمأخوذ به يف كل املسالك األدائية، َِّ ٍ َ بذلك َّرصح  ُ ٍ واحـد مـن ُغريِ

ِّأهل األداء كالكتاين  َ  .)٨(ِّ، واجلمزوري )٧(ِّ، والبنَّا الدمياطي )٦(ِّ، واألسقاطي )٥(ِ
ُ العالمةَذهبو ُ أن ضعف وجه اإلثبات ال يعني إلغاءه، حيثِإىلُّ الصفاقيس َّ ََّ ْ ِ  : قالَ
َلكن نقل اخلالف يف الطيبة بعد أن قدم القول الصحيح؛ ألنه ذكر من لـه زيـادة ( ََّ َّ َْ ََّ َ ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٤٤-٢/١٤٣(النرش)١(

 ).٤٢٠:بيت رقم)(٢(

 ).١٩٦ص(رشح ابن الناظم)٣(

 ).٧٥٦-٢/٧٥٥(ح الدرر للمنتوريرش: انظر)٤(

 ).ب/١٧٥:لوحة رقم( متقن الرواية: انظر)٥(

 )١٤٤ص(أجوبة املسائل املشكالت: انظر)٦(

 ).٢/٤٣٥(اإلحتاف: انظر)٧(

 ).١٨٩-١٨٧ص(الفتح الرمحاين: انظر)٨(



 

 

 ٧٨٨ 

ٌالياء، وبقي قالون يف املسكون عنهم، وهو بدل عىل أنه  ُ ُ  مل يبلـغ يف -ً وإن كان ضعيفا-ِ
َّالضعف إىل هجره بالكلية َّ() ١(. 

ِ إثبات الياء-٦  :ِ موضع يفِ يف احلالنيُ
:Û  Ú (]َبن ذكوان الفهاُ وحذ،ٍهلشام ]١٩٥: األعراف. 

َأثبت الياء  َ ُوصال، ويعقوب يف  ُّ أبو عمرو البرصي، وأبو جعفر- يف هذا املوضع-َ ً
َّني من طريق التيسريٌ، وأثبتها هشام يف احلال)٢(احلالتني َ  َّ إال؛ يف هذا البابٍ هلشامَ وليس-ِ
ِّقول اإلمام الداينَّ دل عليه  ؛-ُهذه الياء ِ يف التيسريِ َّ: 

ٍوأثبت ابن عامر يف رواية هشام الياء يف احلالني يف قوله(  َ: 
:ÛÚ(٣( ) ]١٩٥: آيـة[يف األعراف(. 

ِواعتمد الداين يف اختياره  : عىلٍ الياء يف احلالني هلشامِه إثباتْ وجُّ
َ يف ذلكُ استنادهٍ، وليس ببعيدِيوخهُ عىل شِ بهَ ما قرأ ِ  ِ بالياء يف  مصاحفِىل رسمهَ عَ

  :ُ قوله يف اجلامع جاءوقد، َ محصِلْأه
َوقرأ الباقون بحذف الياء يف احلالني، ومل يرسم يف يشء من املص ( ُ ٍَ َّاحف بالياء؛ إال َ ِ

 .)٤()-َّخاصة -ِّ احلمصيني ِيف مصاحف
ُنقل عنه اإلمام السخاوي قوله و ُّ ُُ: 
ِ وبالياء رسم ذلك يف مصاحف أهل محص دون مـصاحف أهـل :ٍروقال أبو عم ( ِ َِ َ َ ُ ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥١١-٥١٠ص(غيث النفع)١(

 ).٢/٢٠٩(، النرش)١/٣٨٣(، التحبري )٢٢٦ص(السبعة:انظر) ٢(

 ).٢٢٢-٢٢١ص( التيسري)  ٣(

)٣/١١٣٣) (٤.( 



 

 

 ٧٨٩ 

  .)١() َّالشام، وسائر األمصار
َ يقوي ماسبق، وهوِّ احللواين عنُّ  اجلعربي نصاَّ العالمةَ وقد أورد   :هُقولِّ

َرحلت إىل هشام بعد وفاة ابن ذكوان ثالث مرات، ثم رجعت إىل حلوان، فورد  ( َ َُ َُّ َّ ٍ
َإين أخذت عليك: ِعىل كتابه ُ:ÛÚ(بيـاء يف الوصـل، وهـي ]١٩٥: آيـة[ باألعراف ْ ٍ

 .)٢() ٍبياء يف احلالني
ٌّ ويظهر للقارئ يف كتاب التيسري استشكال قوي   ٌ ِ َّ ُ ُ: 

َوهو أن الداين ذكر يف آخر فرش سورة األعراف  اخلالف هلشام، حيث قال أال ٍ َ ِ َ َّ َّ ُ: 
ِأثبتها يف احلالني (  .)٣ ()ُعنهٍبخالف ٌهشام : َ

ِ  وقد خرج اإلمام املالقي صنيع الداين ، وحل تعارض احلكم، ووجه االختالف،  َّ ََّ ِّ ُّ ُ َّ
 :فقال

ــ (  ــشام يف ه ــن ه ــر ع َوذك ٍ َ َ َ ــابَ ــاىل ذا الب ــه تع ــاء يف احلــالني يف قول ــات الي  َإثب
:ÛÚ(اخلــالف يف إثباهتــِورة األعـرافُ يف آخــر ســُ عنـهَ، وذكــرِيف األعـراف ِ  ،اَ

ُوإنام يرتكب احلافظ احلالني، ها يف ِوحذف ُ َّ؛ اتكـاال منـه عـىل أن َ هـذاملنزع- رمحه اهللا–َّ ُ ً ِّ
ِالنَّاظر يف كتابه حيكم ويبني من كالمه ُ ِّ ُ، وال يمكن ِ عىل املهملُ ُ إذا كان النَّاظر يف َّ إالهذاُِ

ُ وفهــم مقاصــده؛ فأمــا املبتــدئ،َّكالمــه قــد تــدرب َّ َ ِ  ُه لــَضِرْعــَ يف أن يَ فــال إشــكال؛َ
 .)٤()ُاإلشكال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٢/٦٠٢(فتح الوصيد) ١(

 ).٣/١٠٧٨(كنز املعاين) ٢(

 ).٢٩٧ص(املصدر السابق)  ٣(

 ).٦٢١ص(رشح  التيسري )٤(



 

 

 ٧٩٠ 

ِّجاء يف غيث النَّفع قول العالمة الصفاقيسو   ِ َِّ ُ َ: 
َومن املعلوم املقرر أن العلامء ي( َْ َتنون بتحقيق املسائل يف أبواهبا أكثر من اعتنائهم ْعََّّ ْ َ

ًبذلك؛ إذا ذكروها استطرادا تتميام للفائدة، فربام يتساهلون اتكاال  ِّ َ َّ ًِ ً َّعىل مـا تقـدم، أو -ُ
ِأيت هلم يف البابسي َّ فتثبت من هـذا أن اخلـالف هلـشام حالـة الوصـل عزيـز، وإنـام -ْ ٌ َُ َّ َ

َاخلالف حالة ُ، لكن ال ينبغي أن يِ الوقفُ ِقرأ بهِ ِريق القصيد وأصلهَ من طُ َ() ١(. 
ٍ قرأ الداين  هلشام:ِ يف احلالنيِاءَبات اليْ إثِوبوجه ُّ ِّ من طريق احللواين عىلَ ُ أيب :  شيخيهِ

ِ دل عليه ما ْتح ، وأيب احلسن؛الف  : اجلامعُقولهَّ
ْوحدثنا فارس بن أمحد عن قراءته عىل عبـد اهللا بـن احلـسني عـن أصـحابه عـن (  ًُ ِ َ َّ

َبإثبات الياء يف احلالني، وبذلك قرأت عليـه، وعـىل أيب احلـسن يف : هشامِّاحللواين عن   ََ ُ ِ
  .)٢(... )هشام ِّرواية احللواين عن

ِ ابن عامر باختياره ، فقالِردةْفَّ رصح يف مو ٍ ِ : 
ُبياء يف الوصل والوقف، وفيه خالف عنه)ÛÚ    ::َقرأ  ( ٌْ ِ ِ ُوباألول آخذ ،ٍ َّ()٣(. 

ِ وعىل وجه اإلثبات يف احلالني اقترص يف التهذيب  َّ)٤(. 
ِ وعليه َّ ينبغي أن حيمل اخلالف املذكور يف التيسريَ ُ ُ ِ ِ إن أخذ به-ُِ َِ ُْ       ِ، وبمقتىض احلذف-ِ

ِهو الوجه  الثاين يف الشاطبية َّ َّ ِ، واملشار إليه يف قول ناظُ ِ  :مهاُ
ٍوكيدون يف األعراف حج ليحمال بخلف" ِ ِ ِْ ُ ُِ َ َ ُ َْ َّ َ ْ َ ِ َ عـىل أن إثبـات اخلـالف مـن طريـق "ِ َِّ َ َ

َالشاطبية يف غ َّاية البعد، ومستنده  ما ذكره صاحب التَّ ُ ُ ُ سورة األعـراف يف ِيسري يف زوائدِْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٦٠ص) (١(
)٣/١١٣٣) (٢.( 

 ).١٣٧ص) (٣(

 ).١١١ص: (انظره)  ٤(



 

 

 ٧٩١ 

ِها، وكأنـه تبع فيه ظاهر، وباإلثباتآخر َ َ َ له يف احلالني قطعَّ ِّ  مجهور املؤلفني  ِ ُ)١(.  
ِّمن حمرري الفن ٍواحد ُغري وقد أشار ٍإىل مـا عليـه العمـل هلـشام مـن اإلثبـات يف ِّ

 .)٢(ِاحلالني 
ٍويزيد يف النرش هلشام وجه ثان    ٌ ٍ َّ ِإثبات الياء يف الوصل دون الوقف ُوهو :ُ ُ ِْ ِ َمن طريق ُ ِ

ُالداجوين عنه  ِّ)٣(. 
ٌ مقدم يف األداء، وم:ُووجه اإلثبات يف احلالني ِر يف اإلقراءَّصدَّ ٌ) ٤(. 

 ج

َأما ابن ذكوان َّ: 
ِفقد نص الداين يف جامعه أنه قرأ عىل شيوخه البن ذكوان من مجيع طرقه بحـذف  ِِ َ َ ُّ َّ

ِالياء يف احلالني ِ) ٥(. 
َّقطع يف التيسريِوبه  ٍدة ابن عامرمفر، و)٦(َ ِ)٧(. 

ِّ اإلمام السخاوي  عـىل اِ يف رشحِاالختيارذا ترصحيه هبُوقفت عىل  ُحلـرز، حيـثِ ْ 
ُنقل عنه قوله ُ َ: 

َوروي عن ابن ذكوان(  َ ِ ُإثباهتا يف احلالني، وروي عنه أنه قال: ُ ُ ِ ٍيف كتايب بيـاء، ويف : ُ
ٍحفظي بغري ياء،  ِّ وبغري ياء قرأت عىل كل :ٍقال أبو عمروَ ُ َمن قرأت عليه البـن ذكـوان ٍ ِ ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٢/١٣٩(النرش:انظر) ١(

 ).١٢٠-١١٩ص(، حل املشكالت)١٣٢ص(، إرشاد املريد)١/٣٤٩(اإلحتاف : - مثال–انظر ) ٢(

 ).٤١١ص(، الروض النضري)٢/١٣٩(النرش: انظر)٣(

 ). ٥١٤ص(اختالف وجوه النرش مع بيان املقدم أداء:انظر) ٤(

 ).٣/١١٣٢: (انظره)٥(

 ).٢٢٢-٢٢١ص: (انظره ) ٦(

 ).٦٨ص: انظره) ٧(



 

 

 ٧٩٢ 

ٍبإسناده عن ابن عامر،  ِ ُوبذلك آخذْ َ() ١(. 
ِّوجيل اعتامد الداين يف اختياره ُ ٌّ: 

َعىل األخذ بام قرأ به عىل شيوخه البن ذكوان َ ِ. 
َوقد حكى إثباهتا وصال البن ذكوان ً ، وأبـو )٤(ٌّ، ومكي)٣(ُّ، والقريواين)٢(ِّ ابن بليمة:َ

 .ُ، وغريهم)٥(الكرم
ُاملشهور عنهو  :ِّأيب الطيبِجاء يف قول اإلمام ُ هو احلذف كام :َ
ُوهذا هو املشهور ( ٍ، وبه قرأت بغري ياء يف وصل، وال وقفُ ٍ ْ ٍ ُ() ٦(. 

ُووجه احلذف البن ذكوان ُ: 
ُ هو املسند واملقروء ِّاإلمام ابن اجلزريَ به، قال ُ ُ: 

ُواحلذف عن ابن ذكوان هو الذي عليه العمل، ( ِ ْ َ  .)٧ ()ُخذوبه آُ
ًإثبات الياء مفتوحة وصال، ساكنة وقفا يف-٧ ً ًً ِ   :ِ موضعُ

)c b  a ` ٍإلسامعيل عن نافع  ]٩٣:طه[  )_  َ. 

ُّ  حكى اإلمام الداين َيف جامعه اخلالف إلسامعيل يف هذه الياء ُ َ َ ِحال الوقف ِ ،  عليهاْ
 : َما جاء فيهُّونص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٦٠٢(فتح الوصيد)١(

 ).٦٣ص( تلخيص العبارات:انظر)٢(

 ).٣٤٠ص(ياهلاد: انظر)٣(

 ).٢٢٢ص(التبرصة: انظر)٤(

 ).٢/٥٦١(املصباح: انظر)٥(

 ).٢/٦٥٣(اإلرشاد)٦(

 ).٢/١٤٠(النرش)٧(



 

 

 ٧٩٣ 

ْواختلف عن إس( َ ِ ُامعيل عنهُ َفروى اهلاشمي، وأبو عمـر عنـه: َ ُّ َُ َ ٍأنـه يـصلها بيـاء، : َ ُ ِ َ َّ
ُوينصبها، وقاال َليس ينصب ياء ليست يف الكتاب غريها، وغري الذي يف النَّمل: ِ َ َ ِ ْ ُ َ ًْ ِ:  

ِ، ومل يذكرا كيف يقف، فسألت فارس بن أمحد عـن قـراءيت  ]٣٦:آيـة[  )' ) ((   َ َ َ َ ُْ ُ ِ ُ ْ ْ
َكرواية إسامعيل ع َن مذهبه يف الوقف، فقال ِ ِ ِْ ِيقف بالياء: - يل–ْ َ َُ ِ(. 

ِ ثم  أبان عن اختياره، فقال ْ َّ: 
َ كام قال؛ ألنه مل يفتحها يف الوصل؛ إال وهو يريـد إثباهتـا، ونـا -ِ عندي–َوذلك ( ِ ُ َُّ َّ ِ ْ َ ْ ْ َ

َنا أمحد بن هارون، قال: ُّاخلاقاين، قال َنا الباهيل، قال أبو عمر عن إسامعيل: ُ ََ َ ٍ عن نافعُّ َ :
)a  ̀_(، َو)( '(   َ ِينصب ِ الياء، ويثبتها فيهام، وهذا يدل عىل فتح الياء ِ َ َْ ُُّ َ ِ ِ ْ َ

ُيف الوصل، وإثباهتا ساكنة يف الوقف؛ ألنه عرب عنْهام بعبارتني، إحدامها ِ ْ ََّ َّ ِ ْ ً ْ َالوصل، وهي : ْ ِ َ ْ
َّالفتح، والثانية ُ ُللوقف، وهي اإلثبات: ْ ْ َْ ِ َ()١( . 
ِلداين يف اختياره عىلَفاعتضد ا ُّ: 

ِّومتثل يف اخلرب الذي أسنده عن شيخه أيب القاسم اخلاقاين ِألثر، ا ِ ُ َّ. 
 

َ القياس، حيث إهنا صارت بالفتح من املضافات، فوجب ِ إعاملَّومتثل يفِوالنَّظر،  ِ َِ ْْ َّ ُ ِ
ِإثباهتا لذلك ُ ْ)٢.( 

َوبه جزم يف كتبه األخر ُ ِ َ ٍ، فقال يف مفردة نافعَ ِ َ: 
ــ( ُرأ إســامعيل وق ــتح]٩٣:طــه[  )_̀  b a(: -ُ وحــده–َ ــاء يف ِبف ِ الي

َالوصل، فإذا وقف أثبتها سـاكنة، وقـرأ البـاقون ً ْ ََ ُبإسـكاهنا يف الوصـل، فـإذا وقفـوا : ْ ْ ِ ْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٣/١٣٦٧) (١.( 

 ).١٤٣ص(هنج الدماثة : انظر)٢(



 

 

 ٧٩٤ 

 .)١ ()ُحذفوها
ُيف التعريف نحوهَذكر و َّ)٢(. 

َّوهو املوافق ملا يف كتب األئم ِ ُ ُ ِ ٍإلسامعيل عن نافع ِةُ َ )٣(. 
ُّ مفتوحـة وصـال، وسـاكنة وقفـا أبـو جعفـر املـدين، -َ كذلك-ُء أثبتهاِوهذه اليا َ ً ً ًً

ِواختصاصه هبا هو املسند واملقروء به ُ  :، جاء يف النَّرشُْ
ِأثبتها يف الوصل دون الوقف( ْ َ ُْ ْ ُنافع، وأبو عمرو، وأثبتهـا يف احلـالني ابـن كثـري، : َ ٌِ ٍْ َ َ

َوأبو جعفر ويعقوب؛ إال أن أبا جعفر فتح َُ ََّ ِها وصال، وقـد وهـم ابـن جماهـد يف كتابـه َّ ُ ُ َ َْ ِ ْ ً
َحيث ذكر ذلك عن احللواين عن قالون، كام وهم يف جامعه حيث جعلها ) ُقراءة نافع( َ َُ َ ُِ ِ ِّ َ َ

ُّثابتة البن كثري يف الوصل دون الوقف، نبه عىل ذلك احلافظ أبو عمرو الداين ُ ْ َ ًَّ ْ ْ() ٤(. 
ِإثبات الياء يف احلالني - ٨ ِ  .َلروٍح عن يعقوب  ]٣٦:النمل[   Z ( )    ' ]:  يفُ

ٍحكى اإلمام الداين يف هذه الياء الوجهني وصال لروح ً ْ ِ ِ ُّ َ مفردة يعقوب، فقال يفُ ِ: 
ِوسكن الياء يف الوصل يف قوله(  ْ َ َّ: [ '    ( ) Z   ]واختلف  ]٣٦:آية ،ِ  -َ علينـا–ُ

َيف الوقف عليها، فحكى  ِ أبو احلسنلناْ َإثباهتا، وحك: َ َّواألول ْحـذفها، : ْ أبو الفتحلناى َ
ِأقيس يف مذهبه ْ؛ إذ كان يثبت مجيع املحذوفات يف الرسـم، سـواء سـقطن يف الوصـل ُ َ ُْ َ ٌْ َّ ِ

ِللساكنني، أو ثبتن فيه، ويف حال الوقف َ ْْ ْ َّ() ٥( . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧٢ص) (١(

 ).١٠٠ص:(انظره)٢(

 .، وغريها)٤٥٤ص(، الكامل)١٨١ص(، املبسوط)٢/٢٩٨(، املستنري)٣١٤ص(الكفاية: انظر)٣(

 ).١/٢٤٢(النرش)٤(

 ).٧٥ص) (٥(



 

 

 ٧٩٥ 

َآثر الداين األخذ بوجه اإلثبات لروح     ف ُِّ ِ َ: 
َنه قياس مذهب يعقوب أل ُِ ْ ُياءات املحذوفات، وهو املوافق لرويسِ يف باب الَّ ُ ِ ِْ. 

َ جل األئمة عن يعقوب  ِعليهو ُوه      ُ َّ  .)٢( ُ لهُ املقروء به، و)١(ُّ
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مفـردة يعقـوب )٢٤٨ص(، الـوجيز)٢/٧٠١(، املـصباح)٢/٣٤٨(، املستنري)-٢/٤٨١(التذكرة:  انظر)١(

 ).١٤٧ص(،هنج الدماثة)١٥١-١٥٠ص(البن الفحام

 ).٢٣٦ص(، البدور الزاهرة)١/٣٢٨(، اإلحتاف)٢/٢٥٥(، النرش)٤٩٦ص(التحبري: انظر)٢(



 

 

 ٧٩٦ 




ُاصطلح أكثر ِ القـراء عـىل تـسمية املـسائلَ ْ ِ النتـشارها ؛ًياهنـا فرشـاْورة بأعُ املـذكَّ
ُسامها بعضهمقدو، قهاُّوتفر ُ يف مقابلـة األصـً فروعـا:َّ ِ، ومـا وقـع يف الفـرشِولَ  مـن َ
ُول؛ بخالف األصول التي ينسحب حكم الواحد منها عىل اجلميعُاألص ُ ِ)١(. 
ُّ بيان حكم احلرف يف موضعه عىل ترتيب السور:وعليه فاملراد بالفرش  ِ ُ) ٢(. 

َّوما ذهب إليه بعضهم من إيراد مواضع مطردة ، ُول أشـبهُ باألصَيِهَ، وِ يف الفرشُ
ْفيه تنبيه عىل اص ِطالح املتقدمنيٌ ُ حرف عند أول جزء منهِّ من ذكر كلِّ ٍَّ َ عند ابن َ وقع، كامٍ

ِجماهد يف السبعة، وابن مهران يف املبسوط، والقريواين يف اهلادي، وغري ِّ ِ ٍَ  .)٣(همَّ
َّوقد ذكر اإلمام الداين فرش احلروف يف التيـسري ِ  بعـد بـاب اإلدغـام -َّ خاصـة-ُّ

ُ العالمةَّ، ووجهِبريَالك َ اجلعربي هذا الصنيع بقولهَّ َّ ُّ: 
ِألنه من مسائل الفاحتة( ول بـني الفاحتـة، ُ جعل األصـ-ُّالشاطبي:  أي-ُ، والنَّاظمَّ

ِوالبقرة؛ مجعا بني املتقدم ِّ ِ واملتأخر،ً ِّ() ٤(. 

ٌواختيارات الداين يف فرش احلروف مبثوثة يف ِ ِ كتبه؛ إال إهنا أقل منها يف األصـول، َّ ُ ُّ ِ
 .ُّ عىل ترتيب السور-ْ بإذن اهللا-ُوسأوردها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، رشح ابـن النـاظم )١/٥٤٧(، النجـوم الزاهـرة)٣١٩ص(عـاين، إبـراز امل)٣/٦١٩(فتح الوصـيد: انظر) ١(

 .، وغريها)٢٠٤ص(

 ).١٥٨ص(، النجوم الطوالع)٢٩٩ص(، رشح الرمييل عىل الدرة)٦٢٤ص(رشح التيسري: انظر) ٢(

 ).٤/٦٨(الفجر الساطع: انظر) ٣(

 ).٣/١٠٩٩(كنز املعاين) ٤(



 

 

 ٧٩٧ 


 

 . ]١١:البقرة[  )b(:ُاإلشامم يف باب-١

 :ِذا االختيار حكامنَويف ه
َّاأللفاظ الد: َّاألول  .ِذا البابَاخلة يف هُ

َ أوائل س:ُواملراد به َّبعة أفعال مل يسمُ ُ  :ُ الفاعل فيها، وهيٍ

) b(،)?(،)Â(،)^(،)S( ،)g( ،)  $(. 
ٌ الكسائي، وهشام، ورويسَفقرأ ٌ ُ، ووافقهـم ابـن ِذه األفعالَأوائل ه كرسْ بإشامم :ُّ
 :َذكوان يف

)^(،)S( ،)g( ،)  $( ،َّووافقهم املدنيان يف: )g( ،  
ِ الكرسِالصْ بإخَ، والباقون)$(  .)١(َّفيهنْ

َواحلجة ملن قرأ َّل يف ضـم أوْ إىل األصـُ اإلشارة:ِاممْباإلش َّ ِّ َّ الـذي مل يـسم ِ الفعـلِلِ ُ
 .فاعله

ِاإلتيان بالفعل: ِ بالكرسَة ملن قرأَّواحلج  .)٢(َّ والتغيريِل اإلعاللْ قبِ عليهَىل ما كانَ عُ
ُوقد نص اإلمام َّ الداين يف اجلامع عىل اختصاص هذه األفعال السَّ ِ  ِمُ هبذا احلكـِبعةُّ

 :َها، فقالِريَغدون 
َوحدثنا الفاريس عن أيب ط( ُّ َوجدت يف كت: ، قالٍاهرَّ بيد اهللا  عن ُ بن عَايب عن أمحدُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، وغريها)١/٣٧٩(، اإلحتاف)٢/١٥٦(، النرش)٢٨٣-٢٨٢ص(، التحبري)٢/٤٤٧(املصباح: انظر) ١(

 ).١٥٦-١/١٥٥(، رشح اهلداية)٣٥١-١/٣٤٥(احلجة للفاريس: انظر) ٢(



 

 

 ٧٩٨ 

ٍاجلامل عن احللواين عن هشام ِّ ، )$  (، )g(َه رفـعَّ أنـ:ٍن ابن عـامرَ عِ بإسنادهَّ
ٍنا عن احللواين عن هشامِ يف كتاب بعض أصحابُورأيت : ما عدامها، قالُويكرس : ُ عنـهِّ
، ٍ عـن ابـن جماهـدُا، والـذي روينـاهً ال يستثني منه شـيئ-هَّ كل– ِ البابَ أوائلُأنه يكرس
ُهو الذي ذكر احللواين يف مفرده عن هشام، والذي رويناه: وقرأنا به :  عن ابـن املنـاديِّ

 .)١() ِ يف مفردهُذكره  عىل ماِ األداءُوأهل عن هشام، ِ يف جامعهُهو الذي ذكره
َ يف وجه االقتصار عىل هُّواعتمد الداين ِ َّذه األلفاظ السِ  :ريها عىلَ غَونُبعة دِ

ٍما ذكره ابن جماهد ِ كام يف السبعة-ُ ُاملوافـق و ُ وهـ-ِىل شـيوخهَ بـه عـَ، ومـا قـرأ)٢(َّ
 .)٤( ِمن العمل ، وما عليه أهل األداء-)٣(ِنَيب احلسَ أِ شيخهِ يف تذكرةِللمذكور

ِ سائر كتبه يفْومل يذكر ِو املسند يف الكتبُه، و)٥( ِ  .)٦( بهُ، واملقروءُ

ْحقيقة اإلش: اينَّالث ِذه الكلمَامم يف هُ َ. 

ِطلحات املشرتكةْمن املص)اإلشامم( ُ  مصطلح َ عند علامء القـراءات، فقـد ِاللةَّ الدِ
ُاستخدم هذا املصطلح يف كتب الفن األصـيلة؛ ليـدل هـذا املـصطلح عـىل أكثـر مـن  ِّ َُّ َ

ِه تدور يف أربعةُ، واستخداماتٍمفهوم  :ٍ معانُ
ِاإليامء بالشفتني-١  .ٍ صوتِون إحداثُ دَّ
ٍخلط حركة-٢  .ٍ بحركةُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٨٣٩-٣/٨٣٨) (١.( 

 ).١٠٥ص:(انظره) ٢(

 ).٢٥٠-٢/٢٤٩:(انظره) ٣(

 .، وغريها)٢٦٨ص(، املبهج)١١٢ص(، املوجز)١/٥٠٨(اإلرشاد: انظر) ٤(

 ).١٤٥ص(وب، و مفردة يعق)٣١٦، ٢٢٥ص(التيسري: - مثال-انظر) ٥(

 ،)٢٦٤ص(، إيضاح الرموز)٢/١٥٦(النرش: انظر) ٦(



 

 

 ٧٩٩ 

ٍخلط حرف بحرف-٣ ٍ ُ. 
ِ مرادفا ملصطلحُ استخدامه-٤  ).َّالروم(ً
ِاستخدامه مرادفا ملصطلح-٥  .)١ ()االختالس(ً

ٍ خلط حركة:-ناُ ه– منها ُواملراد ِخلط الضمة: ْ، أيٍ بحركةُ َّ  .ِةْ بالكرسُ
َتلفت عبارات العلامء يف ذلكْواخ ِ َِ ُ : 
ْن عرب باإلشَم مُفمنه ِم بالرومُ، ومنهِاممَّ  .ِّ بالضمٌ، ومجاعةِالةَم باإلمُ، وبعضهَّ

ْفالذين عربوا باإلش َّ ٌحويني، ومجاعةَّامم هم عامة النََّ َ من القراء املتأخرينِّ ِّ ِّكالداين، - َّ
ِوالشاطبي، وابن ُكثر شاألوُ، وه-ِّ اجلزريِّ ِيوعا يف االستعاملُ َّ، ويف تعبريهم تنبيه عىل أن ً ٌ

ًكرسة خالصةُ ال يكرسِل الفعلَّأو ً. 
ُ والذين سموه  ُ، وتـسميتهِ يف احلقيقـةٌو رومُهـ:  قـالوا-ُّم البرصيونُ وه-َّ بالرومَّ
ِباإلشامم جتوز يف الع ُّ  .بارةِ
َّ عامة القراءِوأطلق عليه َّ ضـام؛ ألن -َّ، والعطـارَمهران، وابن ٍ كام عند ابن جماهد-َّ َّ

ُعبري عنهَّالت َجمازا وتقريبا، وه بالكرسِعبري عن اإلمالةَّ بذلك؛ كالتَ ً  .ِّ من الضمٌذا فيه يشءً
ِوأما من عرب باإلمالة َّ ٍ؛ فألن احلركة فيه ليست بضمة حمضةَّ َّ ٍ، وال كرسة خالصةَّ ٍ)٢(. 

ُ وكل هذه اإلطالقات ت َ يف ذلكُّ األهوازيُإلمام ا، قالٍرجع ملعنى واحدُّ ِ َ: 
ِّالبغداديون يعربون عن ذلك بإشامم الرفع، والبرصيون يعربون عن ذلـك برفـع ( ُِّّ ُّ

ٌأوائلهن؛ فلفظهام واحد َّ() ٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧٢-٧١ص(إبراز املعاين: انظر) ١(

 ).٦٢٥ص(، رشح التيسري)٣/١١٠٨(، كنز املعاين)٢/١٢(، الآللئ الفريدة)٣/٦٢٣(فتح الوصيد: انظر) ٢(

 ).١٠٧ص(الوجيز) ٣(



 

 

 ٨٠٠ 

 :-ً أيضا-ُّ الداينُ اإلماموقال
ِّوالعبارة عن ذلك بـالرفع والـضم؛ كالعبـارة عـن اإلمالـة بالكـرسة، واإلمالـة ( َ ُ

 .)١ ()ّجماز واتساعْواإلضجاع، وهي 
َّوقد اختلف الطرق األدائية يف كيفية الل َّ َّ ُّ ْفظ باإلشَ َامم يف هِ  :ِذه الكلمِ

ِّفمذهب اإلمام الداين ِ ِرس والضم، وجعل جزءَ بني الكِالنُّطق بحركة الفاء :ُ ُ  الكرس ِّ
ُمقدما، وه ِو األقل، وجزءَّ ُ الضم مؤخرا، وهو األكثر، مع تأثر الياء بحركةُّ  .َّ الضمةَِّّ

ِوإليه أشار يف غري موضع، كقوله  :ِحديدَّ يف التٍ
َّونظائرمها عىل مذهب مـن أشـم أولـه؛ )g(َو، )b  (:َّفأما اإلشامم يف قوله( َّ ِ

َّنحى بكرسة  فاء الفعل املنقولة عن عينه نحـو الـضمة؛ ُ أن ي:ُّفحقهًداللة عىل األصل،  ِ ِ

ِكام ينحى بالفتحة بالفتحة من قوله ُ: )¶ µ(، َو)   Ð  Ò Ñ  (ُوشبههام؛ إذا أريدت 
ِاإلمالة املحضة نحو الكرسة َ إذا أريد اإلشامم نحو الضمة؛ ألن ذَ، فكذلكُ َّ َّ ُ – ِ كاملاملَِكلُ

ُذا الذي ال جيوز غريه عند العَ، وه-ٌسواء  .)٢ ()ِّلامء من القراء والنحوينيُ
ِوقوله يف رشح  :َّ اخلاقانيةِ

ُمتال كرسة فـاء الفعـل يف ذلـك، وينحـى هبـا نحـو أن : اإلشامم يف ذلكُوحقيقة( َ
ٌالضمة، فتميل الياء الساكنة بعدها نحو الواو قلـيال؛ إذ هـي تابعـة حلركـة مـا قبلهـا،  َ َّ َ َّ

 .)٣ ()َّفيدخلها من اإلنحاء، والشوب نحو ما يدخلها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣/٨٤٠(اجلامع ) ١(

 ).٩٧ص) (٢(

)٢/٣٢٦) (٣.( 



 

 

 ٨٠١ 

 :وجاء يف اجلامع قوله
َ أن ينحى بكرس أوائلهـا نحـ:ُوحقيقة اإلشامم يف هذه احلروف( ًو الـضمة يـسريُ ا؛ َّ

ُداللة عىل الضم اخلالص قبل أن تعل؛ كام ينحى بفتح ََّ ُ ِّ ً  ِرةـ الكـسة احلـرف املـامل نحـوِ
َّقليال؛ إذا أراد ذلك؛ ليدل عىل أن األلف الت  َبُتقـرِلٍي بعد الفتحة منقلبـة عـن يـاء، أوًَّ

ٌوما عدا ذلك يف حقيقته فباطلليتها، َ وٍ من كرسةَذلكِب َ() ١(. 
َ كذلك-ه أرجوزتهَّوضمن  :َفقال، -ِ

ـــسم ـــذا الق ـــم اإلشـــامم هل ِوحك ْ ُِ ْ ْ 
 

ـــضم  ـــرس نحـــو ال ـــامل الك ـــأن ي َّب َ ُُ ْ ُ َ ِِ 

ْكــام يــامل الفــتح نحــو الكــس  َ ُ ُُ  ِرـَ
 

ِفــاعلم وادر) هــارالنَّ(َو) ارالنَّــ(ِيف   ْ ْ)٢(. 
          ج            

 

ِئمةُوهذه طريقة األ  َن بن غَ أيب احلس:َّ ِّ، والـشاطبي، و الـسخاوي)٣(َلبونِ ، وأيب )٤ (ِّ
 .همِ، وغري)٧(ِّاحلكري و،)٦(ِّ، والفايس)٥( َشامة

ُوذهب العالمة  :ُّ اجلعربي إىل خالف ذلك، فقالَّ
َّوكيفية الل( َأن يلفظ عىل الفـ :ِفظَّ ٍ بحركـة تامـةِاءَ ٍ مركبـةَّ ً إفـرازا ال ِركتنيَ مـن حـَّ

ُّ مقدم أقلِمةَّ الضُجزءوا، ًيوعُش ُ متحضت الياءَّ، ومن ثمُ األكثرِء الكرسُ جزِ، يليهَّ َّ() ٨(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٣/٨٤٠) (١.( 

 ).١١٨٥-١١٨٤:بيت رقم ()٢(

 ).٢٤٩ص(التذكرة: انظر) ٣(

 ).٣/٦٢٤(فتح الوصيد: انظر) ٤(
 ).٣٢١ص(إبراز املعاين: انظر)٥(
 ).٢/١٣(الآللئ الفريدة: انظر) ٦(
 ).١/٥٤٩(النجوم الزاهرة: انظر) ٧(
 ).٣/١١٠٨(كنز املعاين) ٨(



 

 

 ٨٠٢ 

ْفهذه الطريقة ختتلف عن سابقتها بتقديم جزء الضم، وتغليب جزء الكرس ِّ َّ. 
َّأن اإلشامم فيهام يرى و يـدرك بحاسـة الـسمع؛ ألنـه يفـرق :َّوتتفق الطريقتان يف َُّ ُُ َّ

ِ، والكرسة املشمة؛ كام يفرق بني الفتحـةِةَ اخلالصِكرسةمع بني الَّبالس َّ  ِ، والفتحـةِ املاملـةَّ
 .)١(ِاخلالصة

ِّ والتلقـي ُهـا املـشافهةُحتكمٌمستعمل؛ و) يوع، اإلفرازُّالش(ٌ صحيحِوكال املذهبني
َ أن طريقةَّ؛ إال)٢(ِعن املهرة ً اإلفراز أكثر استعامالَّ ُ ِ عند متأخري أهلِ َّن نـص   وممـ،ِاءَ األدِّ

َمن األئمة عىل األخذ هبا َِّ ِ ْ : 
 .)٧(، والقايض)٦(َّ، والضباع)٥(ُّ، واملارغني)٤(ُّ، والصفاقيس)٣(ُّالبنا الدمياطي

َّوهناك أربعة مذاهب أخر يف كيفية النُّطق باإلشامم؛ لك ٍنَّها مردودة، وغري مـأخوذ ََ ٌ
 : ِقولهب ُّهبا، أشار إليها الداين

ُوقد زعم بعض من ي( ٍو بمعـزل عنهـا، وخـالُ وهـ-ار إليه باملعرفـةشَ َّ أن - منهـاٍ
 :-َّفيام تقدم – ِ اإلشاممَحقيقة
َّأن يكون إيامء بالش  ً ٍ إىل ضمةِفتنيَ ً كرسا خالـصا، قـالِ مع كرس فاء الفعلٍ مقدرةَّ ً :

َّوإن شئت أومأت بشفتيك قبل الل َ َ َفظ باحلرف املشم، وإن شئتَ ِّ  .ُ معهِ
ٌوهذا كله خطأ َّاطل الشك فيه، من قبل أن اإليامء قبل الل، وبُّ ٌَّ َ ِ ِّفظ بـاحلرف املـشم َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٢٥ص(، رشح التيسري)١/٢٣١(الكشف: انظر) ١(
 ).٣٠٠ص(ألوفق إىل رواية ورش من طريق األزرقالدليل ا: انظر)٢(
 ).١/٣٧٩(اإلحتاف: انظر) ٣(
 ).٥٦-٥٥ص(غيث النفع: انظر) ٤(
 ).١٦٧ص(النجوم الطوالع: انظر) ٥(
 ).١٣٥ص(إرشاد املريد: انظر) ٦(
 ).٢٢ص(، البدور الزاهرة)٢٠١ص(الوايف قي رشح الشاطبية: انظر) ٧(



 

 

 ٨٠٣ 

ٍ إىل حركته غري مـتمكنُالذي يومأ ِّ ِ؛ إذ مل يتحـصل قبـل ملفوظـا بـهِ ً ُ فكيـف يومـأ إىل ؛َّ
ٌحركته، وهو معدوم ُ؟ هذا مع متكن الوقوف عىل ما قبله-ً أيضا-طق يف النُِّ ، واالبتـداء ُّ

َبه، فيلزم أن يكون ابتد ِاء املبتدئ بذلك إعامل العضوُ ُ ِ ُ، ومل يـسمع  ِطـق قبـل النُُّ، وهتيئتهُ
ٍهبذا قط، وال ورد يف لغة، وال جاء يف قراءة ٍ ٍ، وال صح يف قياسُّ ٍ، وال حتقق يف نظرَّ َّ. 

َّوأما اإليامء بعد الل ًفظ به مكسورا حمـضاَّ ً ٍ، وال مـتمعنٍ مـستقيمُ فغـري:ُ ، -ً أيـضا-َّ
َيف تلك احلال؛ إذ لو كان ذ ُ معهُوكذلك اإليامء َ؛ لوجب أن يستعمل للنَُِّكلَذَ كَِكلِ ُ  ِطـقَ

َبذلك كذلك عضوان ُسان، والكرسةِّالل :َ  -ً معا-ٌفتان لإلشارة، وحمال أن جيتمعاَّ، والشُ
َعىل حرف واحد يف ح ٍ ْ خالصة؛ إذٍ بحركةِال حتريكهٍ  .َِكلَ ذُ إطاقةِ ليس يف الفطرةٍ
ُوإنام محل القائل َ ُا عىل هذا القول القياس منه هلذَ ِ عىل كيفية اإلشـاممُ  ِ الوقـفَ عنـدَّ
ُعىل أواخر الكلم؛ إذ ي ِ، وبـني املكـانني َ والفراغ منـه هنـاك،ِ احلرفِكونُؤتى به بعد سِ

ٍ غري مشكوكِفرقان ُ فيه عىل ما بيناهُ َّ . 
ٌوزعم قوم ْ أن حقيقة اإلشِل األداءْ من أهَ ًه ضـام خمتلـسا، َّأن يضم أولـ: َِكلَامم يف ذَّ  

ِ باطل؛ ألن ما خيتلس من احلركات-ً أيضا–وهذا  ُ ُ َّ ِ ال يتم الصوتٌ َّ  َْنيَ بـَْنيَ بـِ به كهمـزةُّ
َا أوال بإمجاع يف ذلكًوغريها، وال يقع أبد ِ من حيث يقرب مـن التـضعيف؛َّ ِ والتـوهني َّ َّ

ُاكن املحض، فكام ال يقع الساكن أوال لذلك، ال يقع مَّمن الس َّ َُ  . ُ منهُا يقربَّ
َّوزعم آخرون أن حقيقته يف ذلك ُ مـشبعا، ثـم يـََّّ  أن يـضم أولـه ضـام:َ  ِؤتى باليـاءًَّ

ُ باطـل؛ ألن الـضمة إذا أخلـصت،-ً أيضا–وهذا ، ِةمة اخلالصَّ بعد تلك الضِاكنةَّالس َّ َّ ٌ 
ًفظ هبا انقلبت الياء بعدها واوا حمضةَّومطط الل ً َّ، ال تصح ياء بعد ضمة خالُ ، كام ال ٍصةُّ



 

 

 ٨٠٤ 

ُتصح واو َ بعد كرسة خُّ  .)١ ()ٍالصةٍ
ِّ إلسامعيل بن جعفر األنصاري )® (َ، و)' ( : يفِ اهلمزُترك-٢ َ

 .)٢(ٍعن نافع

ــة إســامعيل بــن جعفــر َرواي ــافعَ ــداينأســن ٍ عــن ن ُّدها اإلمــام ال ، )٣(ِيف اجلــامع  َ
ِوالتعريف ٍمفردة نافعو ،)٤(َّ ُ خارج طَيِهَو ،)٥(ِ  .)٦(ِسندةرش املِرق النَُّ

ِ الداين يف جامعهُ اإلماموقد حكى ٍ يف هذا النَّوع لنافعَ اخلالفُّ ، َامعيلِْس من رواية إِ
 :َفقال

 يف )® (،]١٧:آية[ ، ويف احلج ]٦٢:البقرة[- هنا-)' (: ٌقرأ نافع(
ُ، وال خلف منهٍ بغري مهز]٦٩:آية[ املائدة َ . 

َواختلف ِ ِ يف ذلُ ُ عن إسامعيل عنهكَ ُحدثنا حممد: ُّ اخلاقاين، قالَّفحدثنا :َ َ بن هارون، ََّّ
ُوحدثنا فارس بن أمحد، قال َّحدثنا حممد بن جابر، قاال: َّ ُحدثنا حممد: َّ : َّحممد، قـال بن ََّّ

َحدثنا أبو عمر عن إسامعيل عن نافع َ َّ، وحـدثنا الفـاريس أن أبـا ِباهلمز)® (:َّ ُّ َّ
ِّبن حممـد عـن أيب عمـر عـن الكـسائي عـن َّ وعياش ،ٍأنا ابن فرح: َّحدثهم، قالٍاهرَط َ َّ

ُإسامعيل عنه  .ِ يف مجيع القرآن)' (َأنه مهز: َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٢٨-٢/٣٢٧(رشح اخلاقانية) ١(

 ).١٤٥-١/١٤٤(، املعرفة)٢٥٤-١/٢٥٣(الغاية: ر ترمجته يفانظ)٢(

 ).١/٧٥: (انظره) ٣(

 ).٢٤ص: (انظره) ٤(

 ).٢١-٢٠ص: (انظره) ٥(

 ).٩٤-١/٨٢: (انظره) ٦(



 

 

 ٨٠٥ 

َوثنا خلف بن إبراهيم، قال أنا أبو عبيـد عـن : ٌّنا عيل، قال: ُّأنا أمحد املكي ، قال: ُ
ِأنه كان يرتك اهلمز من: َل عنهإسامعي َ ُ ُوبـذلك قـرأت  يف مجيع القرآن، )' ( :َ

ٍوقال ابن جبري  ُ،العمل َإلسامعيل، وعليه ٍواختلف عن نافع: ُ ِ َ، ومـذهب محـزةِ يف اهلمزُ ُ 
َوقرأ الباقون. ُ قبلٌ مذكورَِكلَ عىل ذِيف الوقف  .)١()- وقعُحيث- َِكلَ ذِ هبمزَ

 : َّفاتضح من قوله
ِأخذه بوجه َ؛ اعتامدا عىل ما قرأَ إلسامعيلِ ترك اهلمزُ ِ به عىل شيوخه أئمـة اإلقـراءً َّ ،

 .ِل األداءْه عمل أهوما علي
َوبمطالعة الكتب األصول التي أسندت رواية إسـامعيل ُ ِ ِ عـن نـافع كاملـستنريِ ٍ)٢( ،

َّ؛ نجد أهن)٦(والبستان ،)٥(ِوالكفاية ،)٤(املَ، والك)٣(ِالءَالع أيب وغاية بقت عـىل ذكـر ْ أطاُ
ِ اهلمز لنافع من مجيع طرقهِإبدال ِ ٍ . 

َّوالعجيب أن الداين مل يذكر لنا َّ َفع حكمُ يف كتايب   )® (َ، و)' (ٍ
ٍالتعريف، ومفردة نافع ِ ً البتة؛ فال شك أهنا سقطت فيهام سهواَّ َّ َّ َّ. 

q (:ِباب ُاإلسكان يف-٣   .ِّأليب عمرو البرصي ]٥٤:البقرة[  )  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٨٦٧-٢/٨٦٦) (١.( 

 ).٢/٣١: (انظره) ٢(

 ).٢/٤١٠:(انظره) ٣(

 ).٣٧٢ص:  (انظره) ٤(

 ).١٨٧ص: (انظره) ٥(

 ).١/٢٥١: (انظره) ٦(



 

 

 ٨٠٦ 

ْدراسة هذا االخ  :ِ من جانبنيِتيارُ
   .ِ اهلمزُإسكان: َّاألول
ُّ البرصي بخلف عن الدٍ أبو عمروَقرأ ٍ ِ بإسكان كرسة اهلمزة:ِّوريُّ  ٍس كلامتَ يف مخِ
 :َيِه

 )j(و ،َ)v u(و ،َ)  P  (و ،َ) �(و ،َ)   Ë Ê( 
 

 .ُهو االختالس: ِّوالوجه اآلخر للدوري
ُّص اإلمام الداينوقد ن ِّمفردة البرصي، و)١(ِ يف اجلامعَّ َىل أنه قرأَ ع)٢(ِ ه ْبوجِّ للدوري َّ
َ عىل أيب طاهر بن أيب هاشم، وعِقراءتهِّالفاريس عن : ِعىل شيخهاإلسكان  َ أيب : ِىل شيخهَ
َ عن قراءته عىل عبد الباقي بن احلسَ بن أمحدِارسَالفتح ف ِّن، و للسويس عـىل شـيخيهْ ُّ :

عىل أيب الفتح عن قراءته عىل عبد :  ِه االختالسْوبوجن وغريمها، َأيب الفتح، وأيب احلس
 .)٣(ِ أيب احلسنِ، وعىل شيخهِاهللا بن احلسني

ِواختار الداين األخذ بوجه َ ِن يف هذه الكلم اإلسكاُّ ِ ِ بعـد حكايـة -ِفقال يف اجلامع، ِ
ِإنكار سيبويه لوجه اإلسكان  :-ِ لالختالسٍ، واختيار ابن جماهدِ

ُّواإلسكان أصح يف النَّ ( َ، وأكثر يف األدِقلُ  .)٤ ()ِ بهُ وآخذ،ُو الذي أختارهُوه، ِاءُ
ِّ مفردة البرصيوجاء يف  :-ً أيضا-ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٨٥٩-٢/٨٥٨ (:انظره) ١(

 ).١٦٥، ٨٠-٧٩ص: (انظره) ٢(

 ).١٦٠-٢/١٥٩(النرش:انظر)٣(

)٢/٨٥٩)(٤.( 



 

 

 ٨٠٧ 

ْفاتضح بذلك صحة ما رواه من اإلسكان( َّ ُوبذلك آخذ، َّ ُ، وهو اختيار أيب طـاهر َ
ِبن أيب هاشم، وغريه من جلة أهل األداء َّ ٍ() ١(. 

 
 

ِمذهب البرصي بقوله ِ إىلَّ يف التيسريَأشارو ِّ: 
َريق البغدادينيَ من ط-ِّكله–ْباختالس احلركة يف ذلك ( ِو اختيار سـيبويهُ وه-ِّ ُ- ،
َريق الرقيني وغريهمَومن ط ِوهـو املـروي عـن أيب عمـرو دون غـريه -ِباإلسـكان: ِّ ُّ ُ- ،

َوبذلك قرأت عىل الفاريس عن  قراءته عىل أيب ط َ  .)٢ ()َ، والباقون يشبعون احلركةٍاهرُِّ
ُّوعنى الداين َمن طريق البغداديني":  يف قولهَ  .ِّالدوريَن رواية أيب عمرِم: ْ أي"ِّ

َطريق الرقيني ِمنو": وقوله ِّمن رواية أيب شعيب السويس: ْ أي"ِّ ُّ. 

ُ خيرجُومنهُّ فيه الدوري، ُيندرج): وغريهم ( :ُولفظ  .)٣(ِّكان للدوريْ وجه اإلسَّ
ِوهو املروي عن أيب عمرو دون غريه" :وقوله ُّ ُ" 

ِأن عبارة الرواة وردت باإلسكان، ومل ترد باالختالس، وإن كان االختالس : ْأي ِ ُّ
َّأحسن، وأجرى عىل قوانني العربي  .)٤(ً وإن كانت خمتلسة،ِ من إبقاء احلركةِ؛ ملا فيهِةَ

 :ٌّوجيل اعتامد الداين يف اختياره عىل
ِ اتباع املنصوص عليه ِ ِماجاء به جل النَّقلة، وِّ  .  أهل األداءُ عملِ، وما عليهُّ

ِّوأكثر املؤل ِ رشقا وغربا عىل االقتصار عىل وجه اإلفنيُ ً  .)٥(ِسكان ً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بترصف) ٨١ص) (١(

 ).٢٢٧-٢٢٦ص) (٢(

 ). ٦٢٦ص(رشح التيسري:انظر)٣(

 ).٦٢٦ص(رشح التيسري)٤(

 )١٦٠-٢/١٥٩(النرش: انظر)٥(



 

 

 ٨٠٨ 

ِشاطبيةِّللــدوري يف الــ والوجهــان  ، )٤(ِوالكفايــة ،)٣(ِجريــدَّوالت ،)٢(ِتنريْواملــس ،)١ (َّ
 .)٦(ِاالختصار وغاية ،)٥(اديَواهل

ِوروى كثري من حذاق أهل األداء َّ ِّ االختالس من رواية الدوري، واإلسـكان مـن ٌ َ
ُرواية السويس، وهو املنصوص  .)٧(ِبة يف أكثر كتب املغارِ عليهِّ

ِّواختار اإلمام الشاطبي تقديم وجه االختالس للدوري، وتابعه ُّ ُ عليه اإلمـام أبـو َ ِ
ِشامة، حيث قال يف رشحه عىل احلرز َ َ: 

ِّوكان النَّاظم مائال إىل رواية االختالس، وهو الذي ال يليق بمحقق سواه، فقال ( ً َُ
ِّ عن الدوريٍليلَم جَكَو" ُّكثري من الش:  أي"اً خمتلسُّ َيوخ اجللـة جلـوا االخـتالسٌ َ َّ  عـن ِ

ُالدوري، وكشفوه ُ، وقرروهِّ ِ، وعملوا بهَّ ِ()٨(. 

ْ مجع من متـأخري أهـَأخذِبه و ِّ  ، وابـن)١٠(ِّ، والتلمـساين)٩(ِّيســفاقَّ كالصِل األداءٌ

َ مع أن وجه؛وغريهم) ١١(ِاملنجرة  .اً هو األكثر طرقِ اإلسكانَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٩٤ص(، رساج القارئ)٤٥٣-٤٥٢:بيت رقم: ( انظره)١(

 ).٢٧-٢/٢٦: (انظره)٢(

 ).١٥١ص: (انظر)٣(

 ).١٨٦ص: (انظره)٤(

 ).٢٣١ص: (انظره)٥(

 ).٢/٤٠٨: (انظره)٦(

 ).١٦٠-٢/١٥٩(النرش: انظر)٧(

 .بترصف يسري) ٣٢٦ص(إبراز املعاين)٨(

 ).٧٥ص(غيث النفع:  انظر)٩(

 ).٥١ص(الرسالة الغراء: انظر)١٠(

 ).١٤ص(منظومة اختالف القراء السبعة: انظر)١١(



 

 

 ٨٠٩ 

ِّويزيد من طريق النرش للدوري َّ ُه ثالث، وه وج:ُ  .)١(و اإلمتامٌ
 

ِوقد طعن بعض النُّحاة ِ كاملربد-ُ ِّ، يف صحة وجه اإلسكان للبرصي، -)٢(َّ ومن أيدهِّ َِّ
ُوزعموا أن وجه اإلسكان حلن يف العربية؛ ألهنا حركة إعراب، فال جيوز إسكاهنا َّ ٌ. 

ِ وهذا رأي مردود عىل قائله  ويف ،ٍكـرٌّة حمكـي غـري منَّ، ووجه اإلسكان يف العربيـٌ
َذلك ِ  :َانَّ أبو حيُ اإلمامُليقو َ

ٌومنع املربد التسكني يف حركة اإلعراب، وزعم أن قـراءة أيب عمـرو حلـن ، ومـا ( ََّ َّ ِّ
َذهب إليه ليس بيشء؛ ألن أبا عمرو مل يقرأ إال بأثر عـن رسـول اهللا َّ َr ولغـة العـرب ،ُ

ٌتوافقه عىل ذلك ، فإنكار املربد لذلك منكر ِّ ُ َ() ٣(. 
 :، حيث قالِ أبيه ملذهب لسيبويهَابن الباذش تأييدُ اإلمام قل ون
ِهم عن اليزيـدي اإلسـكان؛ إنـام هـو جتـوز يف العبـارةُروايت: tوقال يل أيب( ٌ ُّ أو ، ِّ

ُحتصيل للفرق بني االختالس واإلسكان، والوجه رد مذهب أيب عمرو إىل ما تقرر عنه  ُّ ُ َّْ ِ ٌ
 .)٤ ()يف الكتاب
َّحكم قول العالوما أ ِّمة اجلعربيَ ِ: 

َّسيبويه أعرف باإلعراب، واليزيدي أضبط لكيفية اللفظ؛ ألن قـراءة أيب عمـرو ( َُّ ُّ ُ ِ
َّإنام صحت من روايته، ال من رواية سيبويه، وقد صح اإلسكان عن اليزيدي، وصحة  ِّ َّ َُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٣٩٢(، اإلحتاف)١٠٨ص( التهذيب،)١٧٢ص(التقريب :انظر)١(
 ).١/١٧٣(البحر املحيط)٢(
-١/٢٤٠(، الكـشف)٨٥-٢/٧٢(، احلجـة للفـاريس)٧٨-٧٧ص(احلجـة البـن خالويـة: - مثال-انظر)٣(

 ).٢/١٦٠(، النرش)٣/٦٣٢(، فتح الوصيد)٦٤-١/٦٣(، معاين القرآن للنحاس)٢٤٢
 ).١/٤٨٦(اإلقناع)٤(



 

 

 ٨١٠ 

ْاالختالس المتنع اإلسكان، وإذا ثبت نقل القراءة، ووافقـت َُ  ،ِربَ العـِاتَ لغـَ بعـضُ
ِواحتملها الرسم؛ وجب قبوهلا، ومل يبق للخائض َ ْ َ  .)١ ()ُ البدعةِ األمرضَّ

 

 .هاِون غريُ دِ يف الكلامت املذكورةِ اخلالفُحرص: الثاين
ِّ اإلمام الداين  يف مفردة البرصيَ أشارِوإليه ِ  : بقولهُّ

ِال خالف يف إشباع ضمة الراء( َّ َّ ِ ٌ فيام كان فيه كاف وميم- َ ٌ ِ بعد الراءٌميمٌ، أو هاء وَ  يف َّ
ِري الكلم املذكوراتَغ ِ , (َ، و)_(َ، و) j (َ، و)!(:ونح َ

ُوما كان مثله، مما تتواىل فيه احلركات، وبذلك قرأت،   ،)- . / ِوبه ُ
 .)٢ ()ُآخذ
ُعضد الداين أخذهقد و َ؛ بنص اليزيـدي عـىل ذِ عىل شيوخهِ بهَ بام قرأُّ ِّ ُ حيـث ،َكِلـِّ

ِساق يف اجلامع بسنده ٍ قوله عن أيب عمروِّن اليزيدي عَ ُ: 
َأنه كان جيزم ما كانت فيه الراء مثل( َّ ُ ِ َ َويلزمه أن يفعل: ُّقال اليزيدي، )�(:َّ ُ 
َ بكل رفعتنيَِكلَذ  َ إطالقَّأنىل َع -ذاَه –َّفدل) Ä(َ، و)¢(:لمث، ِّ

ِ مما يتواىل فيه الضامت ممتنع يف مذهبهَِكلَذائرَ يف نظِالقياس  ُتياري، وبه قرأتْ اخَِكلَوذ، َّ
 .)٣ ()تيَّعىل أئم

َ يف ذلكَّ من توسعَوهناك ِ ِّ من أئمة الفن كالقريواينَ ِّ  َ غـريَفـذكر ،)١(ِّيواملهـدو ،)٤(َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣/١١٢٣(كنز املعاين)١(

 .بترصف يسري) ١٦٥ص) (٢(

 بترصف يسري) ٢/٨٦٢(اجلامع: انظر) ٣(

 ).٢٣٢-٢٣١ص(اهلادي: انظر) ٤(



 

 

 ٨١١ 

ِهذه الكلم ِمما اجتمع فيه- اخلمس َ  .-ٌ، أو ثالثَّ ضمتانَ
ِغري معول عليهٌحكم  وهذا  َّ ِّ، وال مأخوذ به، قال اإلمام ابن اجلزريُ ُ ِ ٍ : 

ـــذ(       ـــضهم مل ي ـــض)Ë( :ْكرُوبع ـــذكرُ، وبع ـــر،)�( :ْهم مل ي  :َ وذك
)Z(،  و)Å(ــق القيــاس ــضهم أطل َ، وبع َ ــل راء نحــوُ ٍ يف ك ِّ: 
)Y( ،َو)#   (و ،)<   (و ،َ) n (. 

ُالصواب من هذه الطرق اختصاص:ُقلت ُ َُّّ ِ هذه الكلم املـذكورةَ ِ ُّ أوال؛ إذ الـنص فيهـا، َ َِّ
ْغريها معدوم عنهمُوهو يف  ٌ َ() ٢(. 

 

ِّ ضم الس-٤ |( : مننيُّ  u (]ِّللبرصي  ]٢٨٥:البقرة. 
ِكن أبو عمرو البرصي الـسني مـْسأ ِّ ُّ )   �  (َ، و) %  (َ، و) # (:نٍ
ً خاصة– َ مضافا إىل ضمري عىل حَ مما وقع-َّ ٍ ٍ؛ فإن أضـيف إىل اسـم ظـاهر،ِرفنيً ٍ  : نحـوَْ

)Á À (و ،َ  )Ñ Ð  (مكني عىل حرف واحد، نحوإىل َيفِضُ أْ، أو ٍ ٍّ ْ:  
)Æ (و ،َ)ـــبهه، أو) 6 7 8 ْ، وش ـــضف، نحـــوِ ْمل ي ُ:) r q   (
)e d  (فالسني يف ذلك مضمومة؛ ٌ ِّ)٣( . 

 : يف اجلامع يف بيان حكم هذه الكلمة- رمحه اهللا–ُّقال اإلمام الداين 
َوكلهم قرأ( ُّ:) |u   (-بضم السني مثقال؛ إال:-ُ حيث وقع َّ َّ ِّ  ُّ رواه احللـواين مـاِّ

َّعن أيب عمر عن اليزيدي عن أيب عمرو أنه قرأه خمففا، مل يروه غريه،  ِّ ُوالعمـل يف قـراءة َ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٤٥٨(بستان اهلداة:انظر) ١( =

 )٢/١٦٠(النرش) ٢(

 ).٢/١٦٢(، النرش)١٤٩ص(، الكنز)٢/٦١١(، اإلقناع)٢/٥٢٢(املصباح: انظر)٣(



 

 

 ٨١٢ 

ِّأيب عمرو عىل ضم السني ِّ، وكذلك رواه منصوصا عن اليزيدي  أبو عبد الرمحن، وأبـو ِّ ً ُ
ُمحدون، وأبو خالد، وأبو عمر، وأبو ش َ َّ ُ أهلَِكلَىل ذَوع، ٍعيبَ  .)١ ()ِ األداءْ

َفاتضح  ِّ أخذه بضمِّمن قول الداينَّ يف ً؛ مـستندا ِحرفـانم َّ ما مل يقع بعـد الـالِّ السنيُ
َذلك  ِ  :عىلَ

ً طرقا وروايةِاألكثر واألخذ ب، ِ األثرِموافقة  .ُام جرى عليه العملب و عنه،ً
ِّ ومفردة البرصي ،)٢(َّ يف التيسريَوبه جزم   .)٤(ِهذيبَّ، والت)٣( َِ

ِوذ به عند جلة أئمة الفن، حيث نصوا يف كتـبهم عـىل قيـد اإلضـافة إىل ُوهو املأخ ِ َِ ِ ُ ُّ ُِّ َّ ُّ ُ
ًمضمر عىل حرفني رشطا لإلسكان ِ َ ِ؛ احرتازا من غريهٍ ٍّ اإلمام مكي؛ كقولً ِ: 

ِّإذا كان بعد الالم حرفان يف اخلط( َّ ِّ اإلمام القرطبيِل، وقو)٥ ()َ ِ: 

ٍفإن كان مضافا إىل مفرد( ِّ يف ضم السَ فال خالف؛ً   .)٦ ()َِكلَني من مجيع ذِّ

َووجه اإلسكان يف ُ: )| u( البرصي مذكورٍمروَأليب ع ٌ ، )٧(َّ يف الـسبعةٌّ حمكيِّ
 .وغريمها ،)٨(ِوالكامل

ُوتسكني ِ السني مـن لفـظِ ِ ِّ)Ð   (ٍاملـضاف إىل مـضمر ٌ قـراءة شـاذة-اً مطلقـ–َ ٌ  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢/٨٨٠) (١.( 

 ).٢٤٧ص: (انظره) ٢(

 ).٩١ص: (انظره) ٣(

 ).٧٢ص: (انظره) ٤(

 ).١٩٦ص( التبرصة) ٥(

 بترصف) ١/٥٠٥(املفتاح) ٦(

 ).١٥١ص: (انظره) ٧(

 ).٤٨٨ص:(انظره) ٨(



 

 

 ٨١٣ 

ُّاختص هبا احلسن البرصي ُ َّ)١(. 

 .ِّريق احللواينَ، وهلشام من طَلشعبة ]٢٩:فصلت[  Ì Í Z ] :ء يفَّ الراُ إسكان-٥
ِّنص اإلمام الداين عىل هذا االختيار يف اجلامع، فقال مبينا َِّ ِ ُّ ُ: 

ٍقرأ ابن كثري( ُ ٍ يف رواية شجاعٍ وأبو عمرو،َ ِّ، ويف رواية السويس عن اليزيـدي مـن ُ ِّ ُّ
ـــ Z ) ' & % ]َ، وZ ; : ]:قــــراءيت  ̈ § ]: ساء، ويف النـِّ

©Z،ــراف ــصلت ª Z ©̈  ]:  ويف األع ْبإســكان  Ì Í Z ]: ِّ، ويف ف
ِالراء يف اخلمسة َّ. 

ِّ وتابعهام عىل اإلسـكان يف فـصلت  ٍابـن عـامر: -َّ خاصـة–ُْ اصـم يف روايـة َ، وعُ
َّاملفضل، ومحاد،  ٍّ عامة أصحابه عنه؛ ما خال حسني بن عـيل، وابـن ُوأيب بكر فيام حكاهِّ ِ ُ َُ َّ

َ وهارون بن حاتم، فإهنم رووا ذَّأيب أمية، ِ إسـكان الـراء؛ مـا خـال رضارُ عنـهَِكلََّ َّ  بـن َ
َوحممد بن املنذر، فإهنام رويُرصد،  َّ َّا عنه كرس الـراء، َّ ِوالعمـل عـىل اإلسـكانَ َ، وبـذلك ُ

ٍقرأت أليب بكر ِ مجيع الطرق منُ ُّ. 
 ٍ يف روايـة هـشامٍهرَ عن قراءته عىل أيب احلسن املقرئ، وأيب طاِ أبو الفتح يل وقال
َّ بكرس الراء:عن ابن عامر َّ وعن  قراءته عىل عبد اهللا بإسكان الـراء، ،ْ ُوهـو الـصحيحِْ ؛ َّ

َّألن هشاما قد نص عليه يف كتابه ً  . )٢() ُآخذ وبذلك،  َِّ

َفاختار الداين اإلسكان لشعبة َ ُّ ِ من مجيع طرقه عىل أئمة اإلقـراءِ به لهَقرأ ً أخذا بام:َ َّ ِ ،
ِعليه عمل أهل ملا و  .ِ األداءُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، وغريمها)١٧٧ص(، مصطلح اإلرشارات )٢٣٧ص(مفردة احلسن البرصي : انظر) ١(

)٢/٨٨٩) (٢.( 



 

 

 ٨١٤ 

ٌ أما هشام  .ِّفلنصه الوارد بذلك: َّ
ٍومفرديت ابن عامر، وعاصم، )١(َّ وبه قطع  يف التيسري ٍ)٢(. 

َىل خـالف مـذكور لـشعبةَ عـ-ُ فيام  طالعـت-ِّومل أقف يف كتب الفن األصيلة ٍ   يفٍ
ِسورة ِ فصلت؛ بل قطعوا له باإلسكانُ ُّ فـروى الـداجوين ،ٍهلشامٌمذكور َّ، وإنام اخلالف ِّ

ِعن أصحابه عن هشام كرس الراء َّ َ َ، وروى سائر أصحابه اإلسكانِ ْ  .)٣(َ كابن ذكوانُ
ِوخالصة مذاهب  :- حيث وقعا- Z % ] َ، و Ì Z ] :ِاء يف حكمَّ القرُ
ِ، والدرةِ من طريق احلرز ُيقرأ ابن كثري، والسويس، ويعقوب بإسـكان :  وأصليهامُّ ُُّ ُّ ُ

َّالراء للتخفي ِّ فصلت دون غريه،  ، وشعبة عىل اإلسكان يف موضع ُ، وافقهم ابن عامرِفَّ
ُّواختلس الدوري ِ عن أيب عمرو كرسة الراء يف كل املواضعُّ ِّ َّ َ) ٤(. 

 :رشَّريق النَمن طوزاد 

، قـال يف ِ من روايتيـه-ً مطلقا- ِّ أليب عمرو البرصيِ اإلسكان، واالختالسُوجه
  :ِرشالنَّ

ٌوكالمها ثابت( َ من كل من الروايتنيُ ِّ ُ، وزاد هلشام ٍ وجـه الكـس)٥ ()ِّ َ مـن طريـق ِرـٍَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٤٦، ٢٣٢ص: (انظره) ١(

 ).١٥٢ص(، مفردة عاصم)٩٧ص(مفردة ابن عامر: انظر) ٢(

 ).٢/١٦٧(، النرش)٤٨٤-٢/٤٨٣(، بستان اهلداة)١/٥١٩(، اإلرشاد)١/٤٦٦(تنرياملس: انظر) ٣(

 .، وغريها)٩٨ص(، البدور الزاهرة للنشار)٥٤٢ص(، التحبري)٢٣٢،٤٤٦ص(التيسري: انظر) ٤(

)٢/١٦٧) (٥.( 



 

 

 ٨١٥ 

ِّالداجوين يف موضع فصلت ِّ َّ) ١(. 
َّحلفص من طريق هبرية التامر عنه  Z ̈  § ] :ُ  قراءة موضع -٦ ِ بياء الغيبةٍ َ . 

َّرواية هبرية بن حممد التامر ََّ ِحفص هي من طرق الداين يف جامعه عن شيخ عن)٢(ُ ِّ ِ ه ٍ
ُ، وقد أسندها الداين  عنهِأيب الفتح  :ريقيَ قراءة من طُّ

ٍأمحد بن عيل اخلزاز، وحسنون بن اهليثم عن هبرية عن حفص َ ُ َ َّ ٍّ)٣(.  
ُذا الطريقَوه ُ خارج عن طـَّ ُّ، ونـص الـداين )٤(ِندةْسرشاملـرق النٌَّ ِ  يف اجلـامع عـىل َّ

َاختيار وجه الياء حلفص من هذا الطريق، فقال َّ ٍ َ ِ: 
ُّقرأ ابن عامر، وعاصم يف رواية حفص، ومحزة، والكسائي(  ُ ٍ َ ُ َ : 

[ §  ̈ © ª  Z بالتاء، وقرأ الباقون َ ُى اخلزاز أمحد بن َ حكَ، وكذلكِ بالياءَّ َّ
ِعيل يف كتابه َعن هبرية من ط ٍّ َ َريق اخلزاز، ومن طُ  .)٥()ُوبذلك آخذ، ُعنهَسنون َحريق َّ

ِوبالرجوع ٍريق هبرية عـن حفـصَندت طْسُ التي أِتبُ إىل الكُّ َ ، )٦(ِ املـستنريَيِهـَ، وُ
ُأهنا مل تـذك ُنجد ؛)٨(املَوالك ،)٧(ِوالكفاية ِ؛ كبقيـةZ ̈  § ] :ِاء يفَّوى التـِ لـه سـْرَّ َّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٤١٨(، اإلحتاف)١١٠ص(، التهذيب)٢٢٧ص(، رشح ابن الناظم)١٧٥ص(التقريب: انظر) ١(

 ).١/٢٠٥(، املعرفة)٣/١٣٤٧(الغاية: انظر ترمجته يف) ٢(

 ).١/٣٦٥: (انظره) ٣(

 ).١٢٦-١/١٢٣:(انظره) ٤(

)١/٣٦٥) (٥.( 

 ).١/٣١١: (انظره) ٦(

 ).٩٥-٩٤: (انظره) ٧(

 ).١٠١ص: (انظره) ٨(



 

 

 ٨١٦ 

ِرق عن حفص؛ سُّالط  .)١(، فإنه حكى له اخلالفِوى صاحب البستانٍ

ِّ ونقل اإلمام ابن اجلزري   : ُ قولهِبن اهليثم َ عن حسنونُ
ِ ومل خيالف هبرية عمرو بن الصباح؛ إال يف مخسة( َِّ ِ َّ َ ُ ْ   :ٍ أحرفُ

[ w x Z َّصب، يف طه بالن[ F  G H Z َالقاف، ور ـْيف األحزاب بكس 
[ Ú Û Z ــون، وســكون الــصاد، وفيهــا َّيف ص بفــتح النُّ ُ:) # " !

 .)٢()ً مستقبالُ منهَ، وما جاء )>( :ِّ السني يفِرـبالنَّصب فيهام، وكس   )$

ِّالظاهر أن حادي الداين  يف و َّ ِتياره وجه الياء هو اخُ َ: 
ٍريق هبرية عن حفصَ طِقوله يف إسناد  َ : 

 : -نَد الباقي بن احلسْعب:  أي-نَقال يل أبو الفتح، قال يل أبو احلس( 
َأوضح الرواة، وأشهرهم عن هبرية حسنون َ ُ ُ ُّ ُ() ٣(.  

َيعضده نص اخلزاز عىل  وجه الي ُّ ُِ ُا أشهر من عرض القراءة عىل هبـرية بـن اء، ومهَّ َ َ
َّحممد التامر َّ. 

َّ ضم الط-٦ ٍابن كثري، وحفص عن ُ فليح البن ÃZ ] : منِاءَّ ٍ. 
ٍرواية عبد الوهاب بن فليح َ ِ أسندها الداين  يف جامعـهٍعن ابن كثري)٤(َُّ ِ مـن قراءتـه ُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/١٨٧( بستان اهلداة: انظر) ١(

 ).١٣٤٨-٣/١٣٤٧(غاية النهاية) ٢(

 ).١/٣٦٥(اجلامع)  ٣(

 ).١/١٨٠(، املعرفة)٧١١-٢/٧١٠(ايةالغ: انظر ترمجته يف) ٤(



 

 

 ٨١٧ 

ٌوهذه الرواية خارجة، ) ١( ِ أيب الفتحِعىل شيخه ِ عن املضمنِّ  .)٢(ٍ كثريرش البن يف النََّّ

ِوقد اختل  : Ã Z ]  يف حكمٍثريَ عن ابن كَفُ
ِويف بيان ذلك يقول اإلمام الداين يف اجلامع ُّ َ ِ َ ِ: 

ِقرأ ابن عامر، والكسائي، وحفص عن عاصم من غري رواية أيب عامرة ( ٌ ُُّ  :ُعنهَ
[ Ã Ä Z ِالــسورة، ويف األنعـام يف هـذه ِيف املوضـعني ِّور بــضم ، والنـَُّّ

َواختلف، ِاءَّالط ِ ٍ فروى ابن جماهد، وأمحد بن بويان عن قنبل:عن ابن كثري ُ َ ُ ُّ، واخلزاعـي ُُ
ٍعن البزي، وابن فليح ُ ِ، وحممد بن هارون، واللهبي عن البزي، وحممد بن عِّ َّ ُّ َِّّ ِّ َّ َمـران عـن َ
َّابن فليح بضم الطاء، ِّعة عن قنبل، والبزي، واخلزاعي عن اهلاشمي عن  وروى أبو ربيِّ ُّ ِّ ِّ َ

َّالقواس، واحلسن بن احلباب عن البزي من قراءيت بإسكان الطاء ِّ َ ُ َُّ . 
َّوكذلك روى غري ابن جماهد، وابن بويان، والزينبي، وابن الصباح، وابن شنبوذ،  ُُّ ََّ ُ

َوغريهم عن قنبل، وكذلك نا حممد بن أمحد عن ابن جماهد  ُ ٍعن أصحابه عن ابن فليحَّ ُ ْ ،
ُوبالضم قرأت يف  .)٣ () َُّوهو الصحيح روايته، ِّ

ِّدافع  الداين و ِ عىل أن الصحيح ضم الطاءِّيف النص -ُ فيام يظهر بعد البحث-ُ َّ َ  البن َّ
ُفليح عن ابن كثري؛ هو حكاية ابن جماهد  للوجهني له ِ ٍ ُ  .)٤(َّ يف السبعة ُ

َاعتامده يف ذلك عىلِّ يف كالم الداين َّجتىلقد و ُ:  
ُام قرأ به، وهِ األخذ ب ِو يسند هذه الرواية عن شيخه أيب الفتحِ َ  . -َّ كام تقدم-ِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣١٨-١/٣١٧(اجلامع: انظر) ١(

 ).١٠١-١/٩٥:(انظره) ٢(

)٨٩٥-٢/٨٩٤)(٣.( 

 ).١٣٣ص: (انظره) ٤(



 

 

 ٨١٨ 

ٍ إىل مصادر الفن األصيلة التي أسندت رواية ابن فليح عن ابـن كثـريُّوبالرجوع ُ َ ِّ- 
ِ، والكامـل)٣(ِ،والكفايـة)٢(َ، وغاية االختـصار)١(ْوهي املستنري َّ، يتـضح )٥(، واملـبهج)٤(َ

ِّإطباقها عىل ذكر وجه الضم له يف ُ :[ Ã Z . 
ُأما اختياره ٍ وجه الضم حلفصَّ ِّ:  

 :ِ يف اجلامع بقوله-َكذلك -فقد أشار إليه
َ عن أيب بكر عن عاصم-ًأيضا- واختلف  ( ْ ِ فروى عنـه الربمجـي بـضم الطـاء: ٍَ َّ ِّ ُّ ُ ،

ْوكذلك روى حممد بن خلف التيمي عن األع ُّ ِ، وروى سائر الرواةٍكرشى عن أيب بَّ ُّ ُ  عن َ
َأيب بكر، والشموين، وابن غالب، وغريمها عن األعشى ُ َُّ ُ ْ َّ َإسكان الطاء، وكـذلك روى : َ َّ َ ِ

ٍأبو عمر الدوري عن أيب عامرة عن حفص ِ َّ عمرو، وعبيد، وهبرية، والقواس، ُوخالفه، ُّ ُ ُ ٌُ
 .)٦ ()َّلطاءَ، وقرأ الباقون بإسكان اُوعىل روايتهم العمل، ُوابن شاهي

ِ محزة بن القاسم األحول-ُطريق أيب عامرة  و  ُّأسنده الداين -)٧(َ ً رواية ال قراءة عن ُ ً 
َحممد بن أمحدِشيخه   .)٨(ِّ البغداديَّ

َواختار الداين عدم التعويل عىل انفرادة أيب عامرة عن حفص، واألخذ بام جاء َ ٍ َ َّ َ ُّ  عـن َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢١٥-١/٢١٤: (انظره) ١(

 ).٧١-١/٧٠: (انظره) ٢(

 ).٥٧ص: (انظره) ٣(

 ).٢٢٨ص: (انظره) ٤(

 ).١٩ص: (انظره) ٥(

)٨٩٦-٢/٨٩٥) (٦.( 

 ).٣٩٩-١/٣٩٨(الغاية: انظر ترمجته يف) ٧(

 ).١/١١٨(اجلامع: انظر) ٨(



 

 

 ٨١٩ 

َجل الطرق عنه، وعىل ما عليه عمل ُ ُّ  . أهل األداءِّ
ِومل يسند طريق أيب عامرة عن حفص مع الداين إال اهلذيل يف الكامل َ ُّ ِّ ٍ َ ْ ْومـع ذلـك  ؛ُ

ِ الضم من مجيع طرقهَّ إال؛ٍحلفصْيذكر فلم ِ َّ)١(. 
ِوخالصة املقروء به   : Ã Z ] يف كلمة ُ

َيقرأ نافع، والبزي من طريق أيب ربيعـة، : ُّمن طريق احلرز، والدرة وأصليهام ُّ ٌ وأبـو ُ
ُ، ومحزة، وشعبة، ٍعمرو ِّخلف بإسكان الطاء، والباقون بضمهاوُ َّ ٌ) ٢(. 

َّويزيد من طريق الن ُ وجه الضم للبزي من طريق ابن احلباب عنه:رشُ ُِّ ِّ)٣(. 

 .ٍ هلشامT  U V Z ] :ِ يف موضعV Z ] ِلفظُ مجع -٧
ُّهذا االختيار  نص عليه اإلمام الداين ُ  :َ، فقال يف اجلامعَُّ

َ نافع، وابن عامر يف رواية ابن ذكوانَقرأ( ِ ُ ٌ: [ T  U Z ٍمـضافا بغـري تنـوين َ ً ،
[V Z وقرأ ابن عامر يف رواية هِعىل اجلمع ،ِ ٍ من طريق احللواين، وابن عبـادٍشامَ َّ ِّ ،

ِبالتنوين T  Z ] :ِوغريه َّ ،[ U Z بالرفع ِ َّ ،[ V Z وقـرأ البـاقونِبـاجلمع ،َ َ :
َّبالتنوين والرفع،  َّ[ V Z ِعىل التوحيد َ فـارس بـن أمحـد عـن  يل، وكذلك حكـى َّ ُ
ٍاقي عن أصحابه عن هشامَقراءته عىل عبد الب ِ وكـذلك ، َّ عـىل األولِ يف روايتهُوالعمل، ْ
ُروته اجلامعة عنه ٍ عىل أن ابن جماهد، وأبا طاهر؛ْ َ ، ومل َكِلـَ ذكـر هـشام يف ذَقـد أغفـال: ََّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٤٩٥، ٢٨٠ص: (انظره) ١(

 ، اإليـضاح البـن القـايض)٢٩٨ص(، التحبـري)١١٨، ٤٤ص(، مفردة ابن كثـري)٢٣٥ص(التيسري: انظر) ٢(
 ).٧٦ص(

 ).١٨٤ص(، منظومة التنوير )٢٧٣ص(، إيضاح الرموز)١/١٦٢(النرش: انظر) ٣(



 

 

 ٨٢٠ 

ًيذكرا عن ابن عامر خالفا يف اإلضا ْ  .)١ ()ِفةَ
ِّومعنى قول اإلمام الداين ِ  : 

َعىل أن ابن جماهد، وأبا طاهر" َ ْقد أغفال ذكر هشام يف ذلك، ومل يـذكرا عـن ابـن : َّ َ َِ َ ٍ
َعامر خالفا يف اإلضافة ِا عن هـشام سـَمل يذكر:  أي"ً دون  U Z ]: وى اإلضـافة يفٍ

ِالتنوين ُّ يف السبعة، ونصٍ ابن جماهدُ ما ذكرهُ عني، وهوَّ  :ِ عبارتهَّ
ـــن عـــامر( ـــافع، واب ـــرأ ن ُوق ٌ: [ T  U V Z: [ T  Z  ،ـــضاف ٌ م
 .)٢()ٌمجع  V Z]و

ُويف املبسوط البن مهران وفاقه َ)٣(. 

 

ِوظاهر من نص الداين يف اجلامع ِّ  : عىل يف اختيارهُ استنادهٌِّ
ُّ ما عليه عمل أهل األداء، وما جاءت به أشهر الطرق عن هشام ُ. 

ُوأما حكاية أيب ال ٍفتح عن هـشام؛َّ ِّول الفـن ُرهـا يف أصـَ عـىل مـن ذكْلـم أقـفف ِ
 :ِمن قوله ، َبن مهرانَّ؛ إال فيام جاء يف الغاية ال)٤(ِوأمهاته
) [ T  U Z مضاف، ِ، ويف املائدة ٌ[ V Z ٌّمجع مدين، شامي ٌّ. 

َوقرأت عن هشام مثل أيب ،  V Z ]ٌ رفع،  U Z ]َّمنون،  T  Z ]ٌهشام  ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٩٠٢-٢/٩٠١) (١.( 

 ).١٣٥ص) (٢(

 ).٧٧ص(املبسوط: انظر) ٣(

ــر) ٤( ــثال-انظ ــاد:  - م ــى)١/٥٤٥(اإلرش ــوجيز)٣٠١ص(، املنته ــد)١١٧ص(، ال ــرش )٢٧١(، املفي ، الن
)٢/١٧٠.( 



 

 

 ٨٢١ 

ُّ أبو بكر الروذباريَه عن ابن مهرانونقل .)١()ٍعمرو َّ   .)٢ (ِ يف جامعهٍ

 .ِّللبزي عن ابن كثري Z ; ]:  موضعُ، وتسهيلها يفِ اهلمزةُ  حتقيق-٨
ُ النقلةُاختلف  ِ عن البزي يف حكمَّ ِ فقرأ الداين عيل شـيخه عبـد : مهزة هذه الكلمةِّ ُّ َ

َالعزيز الفاريس بالتسهيل للبزي من ط ِّ ََّ ِّ ِبيعة، وعىل أيب الفتحريق أيب رِ سهيل َّ بالتـٍ فارسَ
ِ أيب ربيعة، وابن احلباب:ريقيَ من طُله ُ ِ َ، وقـرأ بـالتحقيق لـه مـن طَ ِ ِّاخلزاعـي، : ريقـيَّ

َوحممد هارون َّ)٣(. 

ِّقد حكى الداين يف جامعه اخلالف للبزي و َ ِ َحيث قال، ُّ ُ : 
َوكلهم قرأ ( ُّ :[ ; Z َّهبمزة حمققة بعد الالم؛ إال َّ َ ما رواه أبو ربيعـة عـن قنبـل، ٍَّ ُ

َّوالبزي، واللهبي، وابن خملد ُّ ُّ ُابن احلباب:  أي-ِّ ِّ عن البزي عن ابن كثري أنه يسهل اهلمزة، -ُ ِّ
ِّغري مهموزة، وقال ابن خملد: قال أبو ربيعة ٍ ُّال هيمز بعد الالم، وكذلك نص عليه البـزي : ُ َِّّ َُّ

ُيف كتابه الذي روته اجلامعة عنه،  ْ ُبذلك قرأت يف رواية البزي من طريق أيب ربيعة وحـدهوِ ِّ ُ ،
ُوقرأت من طريق غريه عنه بتحقيق اهلمزة، وبذلك قرأت يف رواية قنبل، وابن فليح ُ ُِ ُِ() ٤(. 

ِاقترص يف التيسريو  َّ  :، فقال-ِو طريقه يف الكتابُوه - ِهَّه التسهيل دون غريْ عىل وجَ
ــة( ــن رواي ــزي م ِالب ــهُّ ــة عن ُ أيب ربيع َ :[ ; Z ــزة ــسهيل اهلم ِبت ــاقون ْ َ، والب

 .)٥()ِبتحقيقها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٤ص:(انظره) ١(

 ).أ/١٣١:لوحة رقم: (انظره) ٢(

 ).٧١٢-٣/٧١١(فتح الوصيد) ٦٥ص(، التهذيب)١١٩ص(مفردة ابن كثري: انظر) ٣(

)٩١٣-٢/٩١٢)  (٤.( 

 ).٢٣٩ص) (٥(



 

 

 ٨٢٢ 

ُّقال اإلمام املالقي يف رشحه ُ: 
َتقييده هذه القراءة برواية أيب ربيعة؛ يقتيض أنه قرأ( َ ِ ِ بتحقيق اهلمـزة مـن -ً أيضا-ُ َ
 .)١ () غري أيب ربيعةِ منَطريق

ِ املكي باألخذِفردةَّورصح يف م  ً والتيسري تأليفـاْ وهي بعد اجلامع،- بالوجهني ِّ َّ- ،
 :فقال

ُوروى أبو ربيعة، وابـن احلبـاب عنـه( ُ َ: [ 8 9 : ; Z اهلمـزةِبتليـني ِ ،
ُّ البزي يف كتابه، وروى اخلزاعي عنـه بـاهلمز،- عىل ذلك-َّوكذلك نص  ِ وبـالوجهني ُّ

ُ، وروى أبو عيل، وابن هارون عنهُآخذ  .)٢( )ِبتحقيق اهلمز: ٍّ
ُويتضح  َّأن العل -َّ بعد التتبع-َّ َّة يف اختيار الداين الوجهني للبـزي؛ مـع قـوة وجـه َّ ِّ ِّ ِ

ِّالتسهيل للنص عليه َّ: 
 : قولهِّ يف إرشاد أيب الطيبَجاءُه، وقد  كال الوجهني عنُهرة هي ش

ُواملشهور عن ابن كثري باهلمز مثل سائر القراء، وبه قرأت، ( َّ َُ  . )٣( )ُوبه آخذٍ
ِوالوجهان مضامن يف احلرز ِ ِفوجه التحقيق من : ِوعليه، )٤(َِّ  .)٥(ِ القصيدِزياداتَّ

ِّوصحح اإلمام ابن اجلزري ُ ِ كال الوجهنيَّ َّووجه التسهيل، )٦(ِ ً مـصدر أداء:ُ َّ؛ ألنـه َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٢٨ص(رشح التيسري) ١(

 ).١١٩ص) (٢(

)١/٥٤٩) (٣.( 

 ).٣٦٠ص(، إبراز املعاين)٥٠٧:بيت رقم: (انظره) ٤(

 ).٧٨ص(، إيضاح ابن القايض)٣/١٢٢٥(كنز املعاين : انظر) ٥(

 ).١/٣١٠(النرش:انظر) ٦(



 

 

 ٨٢٣ 

 .)١(ِ اجلمهورُرواية
ُقال العالمة عبد  :َّ الرمحن ابن القايضَّ

ِوضبطه بجعل نقطة محراء فوق الم ألف؛ داللة عىل تليينه( ً ْ ٍُ ْ  .)٢ ()اَُ
 

ِّ القراءة بالسني يف-٩  )= < ? @(َ، و]٢٤٥:البقرة[) Ã(: موضعيُ
 .ِّشناينُريق األَمن طٍ حلفص ]٦٩:األعراف[

ِ  اتفقت مجيع املصاحف عىل كتابة هذين احلرفني بالصاد دون غريمه ُِ َّ َُ  َ، واختلف)٣(اَّ
ِبني الصادِ قراءهتام َّالقراء يف ِ، والسنيَّ ِّ . 
َوضح ذلكأقد و ِ ِّبن اجلزري اإلمام اَ  :َّ يف التحبريِ بقولهُ

َّقنبل، وحفص، وهشام، وأبـو عمـرو، ورويـس، ومحـزة بخـالف عـن خـالد، ( ُ ٌ ٌٍ ٌ ٌ
 ]٦٩:آية[يف األعراف  )= < ? @(َ، و]٢٤٥:آية[ - هنا– ) Ã( :وخلف

َّبالسني، وروى النقاش عن األخفش  َّ بالـسني، ويف األعـراف بالـصاد ، - هنـا–ِّ ْ ِّ
 .)٤ ()َّالصاد فيهاموالباقون ب
 :َّ النرشَ عليه من طريقُويزيد

ْالصاد يف املوضعني لقنبل، والسويس، وحفص ِّ ُّ ٍ ُ ُّ؛ مجعا بني اللغتني)٥(َّ ً) ٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٧ص(، الرسالة الغراء)١١١ص(غيث النفع: انظر) ١(

 ).٧٨ص( قراءة أم القرىاإليضاح ملا ينبهم عن الورى يف) ٢(

 ).٢٩٦-٢/٢٩٤(، خمترص التبيني)٥٥، ٤٤ص(، املخترص للعقييل)٣٠، ١٨ص(مرسوم اخلط  :انظر) ٣(

 ).٣٠٧ص) (٤(

 ).١١٠ص(، التهذيب)٢٤٢ص(، رشح ابن الناظم)١٧٨ص(التقريب: انظر) ٥(

 ).٢/١٥١(، الآللئ الفريدة)٢/٣٤٧(احلجة للفاريس: انظر)٦(



 

 

 ٨٢٤ 

ِواتف َعـىل  ]٢٤٧:البقرة[Z � ~ { | ] : موضعِّ عىل القراءة بالسني يفَقُّ
ٍما هي مرسومة يف املصاحف؛ إال ما رواه ابن شنبوذ ُ َّ ُ َ ُ مـن مجيـع الطـرق عنـهٍل عن قنبِ ُّ 

 .)١ (َّبالصاد
ِّ الداين القراءة بالسني يف املوضعني حلفص من طريق األشناينَّأما اختيار ِّ ُِّ: 

ِنص عليه يف فقد    :ُ، حيث قالِ اجلامعَّ
َوروى هبرية، وأبو شعيب القواس عن حفص عن عاصم من قراءيت( ُ َّ ُ َّبالصاد يف : ُ

ُالسورتني، ومل يذكرمها األ ُ ْ ِّشناين يف كتابه، ونا حممد بن عيل، قـالُّ ُُّ َّ ْنـا ابـن جماهـد عـن : ِ ُ
َأصحابه عن حفص بالسني يف السورتني ، وكذلك الفاريس عن أيب طاهر عـن قراءتـه  َ ُّ ُّ ِّ

َعن األشناين عن أصحابه عن حفص، وكذلك قرأت من طريقه عـىل أيب الفـتح،  ُ ٍ ِّ وبـه ُ
 .)٢ ()ُآخذ

ُّ وبوجه الصاد قرأ الداين َّ وهو املوافق ملـا يف التـذكرة-َ عىل شيخه أيب احلسنَّ ؛ -)٣(ُ
ٍمفردة عاصمَّدل عليه قوله يف  ِ: 

))Ã ( ]ويف األعراف]٢٤٥:آية ، :)@ ?(ورُّ، ويف الطـ :)R    (
ِبالسني يف الثالثة، هذه قراءيت عىل فارس عن قراءاته ٍ َّ ْ، وكذلك حدثني عبِّ ُزيـز بـن َد العَّ

َأيب غسان عن أيب ط َ ٍّ عن قراءته عن األشناين، وحدثنا حممد بن عـيل، قـالٍاهرَّ ُِّ َّ َّ َّحـدثنا : ُ
ْابن جماهد عن أص ٍحابه عن حفص عـن عاصـمٍُ ٍ ِ: )Ã (ويف ،]٢٤٥:آيـة[ِيف البقـرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٩٧-٢/٢٩٦(، فريدة الدهر )١/٤٤٣،٤٤٤(، اإلحتاف)٢/١٧٣(النرش: انظر) ١(

)٢/٩١٨)(٢.( 

 ).٢/٢٧١: (هانظر) ٣(



 

 

 ٨٢٥ 

ِبالسني]٦٩:آية[ )? @(:ِاألعراف ِوقرأت عىل أيب احلسن، ِّ ِبالصاد يف الثالثة: ُ َ بعد -َّ
َسؤايل إياه عن ذلك  .)١()ُل آخذَّوباألو، -َّ

َوبه قطع يف التيسري؛ مع أنه يسند رواية حفص فيه عن أيب احلسن ُ ْ َّ)٢(. 
  :وهذا يعني

ُأن الداين ذكر فيه اختياره ال قراءته ُ َّ َ ومل أقف عىل من أشار-َّ ُ إليه قبلْ ْ-. 
ِّأن الداين أخذ له بوجه السني؛ : َّوالراجح َّ َّألنه األكثر طرقا ورواية عنـه؛ دل َّ ُ ً ً عليـه ُ

 :عبارة
ٍحدثنا ابن جماهد عن أصحابه عن حفص( ِ ٍ ُ َّ.(... 

ُأن األشناين كان خيتاره، أفاده: ُيضاف إليه ُ َّ ُ َأيب الطيب بن غلبون قول َّ ِّ: 
َّ بصاد، وال سني يف الكتب؛ إالٌ عن عاصم ترمجةِتْومل يأ( ُ ٍ شى عن ْريق األعَ من طٍ
ِأنه قرأ بالصاد: اصمَ عن عٍأيب بكر َّ ِّك كان خيتـار ابـن جماهـد يف الـروايتني عـن ، وكذلَّ ٍُ ُ َ
ِّوروي عن األشناين -ُ وكذلك قرأت-عاصم ُُ َ ِه كـان خيتـار يف روايـةَّأنـ: ِ ٍ حفـص عـن ُ

ِّعاصم أن يأخذ بالس َ َ، وبالصاد يف والطـور، والغِ، واألعرافِني يف البقرةُ ُّ ، وهـذا ِاشـيةَّ
ُاالختيار منه ٍ من غري رواية عن حفصُ ٍ()٣(. 
ِمسندانجهان صحيحان  والو ًو السني مقدم أداءٍ حلفص من طريق النَّرش، ُ َّ وهي  ،ِّ

ُرواية أكثر املغاربة، و املشارقة عنه َ َ ِ) ٤( . 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٤-٤٣ص)  (١(

 ).٢٤٠،١١٩ص:(انظره) ٢(

 ).٢/٥٥٢(اإلرشاد) ٣(

 ).٢/١٧٣(النرش: انظر)٤(



 

 

 ٨٢٦ 

ِ حذف األلف– ١٠ َ، وإثباهتا إذا وقعُ َ بعدها مهزة مكسورة لقالون مـن طُ ٌ ٌ ريـق أيب ْ
 .ٍنشيط

َ اختالف الطرق عن قالون يف ُّ حكى اإلمام الداين َُّ ِ ِ إثبـات األلـف وحـذفها ِحكمَ ِ
َ إذا وقع بعدها مهزة مكسورة يف ثالثة مواضع،  فقال يف اجلامع؛ِ يف الوصل)أنا(من ُ ٌ: 

ْفإن أتى بعد( َ ْ [ 7 Z ٌمهزة مكسورة، ومجلة ذلـك ثالثـة ُ ٌ    : 9    8 ] :يف األعـراف: ٌ
;  Z 9  8 7 6 ]: َّ، ويف الشعراء  Z ويف األحقاف ،: [ l m  n    o Z   ُفأمجع الـرواة ُّ َ

ِّوإسامعيل، واملسيبي ٍ،  عن ورش َّ ْ عىل حذف األلف يف ذلك يف الوصل، ُعنهَ َ َواختلـف ِْ ِ ُ
ُّفروى أبو نشيط احلريب، وأبو مروان العـثامين، وأبـو عـون الواسـطي عـن : َعن قالون ْ َْ ُّ َ ُّ ِ َ

َاحللواين عنه عن نافع أنه أثبـت األلـف يف ذلـك يف احلـالني، وروى ابـ َ َ َّ ُ ٍن شـنبوذ عـن ِّ ُ
ِّاألشعث أداء عن أيب نشيط اإلثبات، وروى عنه ابـن بويـان احلـذف، وحـدثت عـن  ُ ُ َُ َ ً

َّنا أمحد بن حممد بـن األشـعث عـن أيب : ُّنا عيل بن سعيد، قال: َصالح بن إدريس، قال ُ
َنشيط عن قالون عن نافع َأنه أثبت: َ ًأمحد بن نرص أداء ِ األلف يف احلالني، وكذلك روى َّ ٍْ ُ

َعن أصحابه عن احللواين عن قالون ِّ ْ. 
َ ويصح األخذ بالوجهني، وبأحدمها يف هذا ونحوه من حيث ورد أحـدمها نـصا، ( ْ َ ُُّ ُ ُ

ًواآلخر أداء، ِفمن أخذ بالنص، ومن أخذ باألداء، ومن أخذ هبـام ُ َ  –ُ وقـرأت ،-ً معـا– ِّ
ِ ذلك يف رواية أيب نشيط عىل أيب الفتح بالوجهني باإلثبـات -أنا  يلواحلـذف، وحكـى ٍ

ِذلك عن قراءته، وقرأت يف رواية احللواين وغريه من الرواة عن قالون بحذف  ِ َِ ُّ ِّ األلـف ُ
ُيف الوصل، وكذلك روى أبو سليامن عنه، وبذلك َْ َ ِ قرأ الباقون يف الباب ِ َ ُّ، وكلهم -ِّ كله–َ

َأثبت األلف يف ذلك يف الوقف، وأمجعوا عىل حذفها يف الوصل إذا مل ْْ ُ ِ ً يكن  مهزةَ ْ() ١(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٩٢٥-٢/٩٢٤)(١.( 



 

 

 ٨٢٧ 

ْ يف كتاب رواية أيب نشيط، واالقتصاد-ً أيضا-َّ ونص ٍ ٍ، ومفردة نافع)١(ِ  :عىل ِ
َّ األخذ بالوجهني لقالون من هذا الطريق َ ْ ِ ْ . 

ٍ يف مفردة نافعَجاءف  :ُ قوله-ً مثال-ِ

ِبالوجهني، وحدثني أبو احلسن : ْفأقرأين أبو الفتح ذلك( َّ  عـن -ِّ بإسناده املتقدم-ِ
ِّبإثبات األلف يف ذلك، وحدثنا عبد اهللا بن حممد البغدادي، قال: َأيب نشيط عن قالون َّ َّ ِ ِ :

َّحدثني عبيد اهللا بن أيب مسلم البغدادي عن قراءته عىل أمحد بن بويان عـن أيب حـسان  َ َ َِّ ِّ ُ
َعن أيب نشيط عن قالون ِبحذف األلف، وكذلك أقرأين أبو احلسن، : ٍ َ ِ ُوبالوجهني آخـذ ْ ِ

 .)٢() يهامف
ِ، والتعريف)٣(َّيف التيسريَواقترص  ِ، والتهذيب)٤(َّ َعىل وجه اإلثبـات لقـالون مـن )٥(َّ ِ ْ

ٍطريق أيب نشيط َ  . 
َّوالذي يرتجح لدي َّ:  

ِأن الداين مال إىل وجه اإلثبات َّ ٍ يف كتـب  بـه بدليل جزمـه-ِ مع أخذه بالوجهني-َّ
َّمتأخرة يف الت ُ بل إنه صدر ذكـره واالقتصاد؛أليف عن اجلامع،ِّ َّ َّ مفـردة نـافع يف أول  يفَّ ٍ ِ

ً؛ ثم ثنَّى بذكر اخلالف بعد ذلك يف فصل ما خالف فيه قالون ورشاِالكتاب ُ ِ َّ)٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٧٧١(رشح الدرر للمنتوري: انظر)١(

 ).١٢٥ص)(٢(

 ).٢٤١ص: (انظره)٣(

 .)٨٨ص: (انظره)٤(

 ).٣٨ص: (انظره)٥(

 ).١٢٥، ٦٥-٦٤ص:(انظره)٦(



 

 

 ٨٢٨ 

 :ُومعتمده يف ذلك
ِّ اتباع النص  يف اجلـامع عنـد -ً آنفـا-ُ، واملشار إليـه-َّو املقدم عنده عىل غريهُ وه-ِّ

 :قوله
ُويصح األخذ بالوجهني، و( َ بأحدمها يف هذا ونحوه من حيث ورد أحدمها نـصا، ُّ ُْ ُ َ

ِواآلخر أداء، فمن أخذ بالنص، ومن أخذ باألداء، ومن أخذ هبام  َ ِّ ً  .)١ ()-ً معا–ُ
ٍواقترص عىل وجه اإلثبات أليب نـشيط ِ ُ، وابـن )٣(ُّري ـَ، و احلـص)٢(ِابـن البـاذش  :َ

 :ٍّ جزيُابن ُ، وغريهم، وقال عنه )٤(ِاملرابط
 . )٥ () إثباهتاُشهرواأل( 

ِواقترص عىل وجه احلذف ٍ ابن جماهد:ْ ُّأبـوعيل املـالكي ، و)٧(َ، وابـن سـفيان )٦(ُ ٍّ)٨( ،
ٍ، وابن رشيح)٩(ُّوالقرطبي يف املفتاح َ أبو احلسن بن غلبونُ عنهُ، وغريهم، وقال)١٠(ُ ِ: 

ٍواملشهور عن نافع(  َّاحلذف يف هذه الثالثة مواضع: ُ  :ٌّ،  وقال مكي)١١ ()ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٩٢٥-٢/٩٢٤(اجلامع)١(

 ).٢/٦١٠(اإلقناع: انظر)٢(

 ،)٤٥٣ص(َّمنح الفريدة احلمصية: انظر)٣(
 ).٢٦٦ص(التقريب واحلرش: انظر)٤(

 ).١٢٣ص(املخترص البارع: انظر)٥(

 ).١٤٥ص(السبعة: انظر)٦(

 ).٦٢٦ص(اهلادي: انظر)٧(

 ).٢/٥٣٧(الروضة: انظر)٨(

 ).١/٤٣٨(املفتاح: انظر)٩(

 ).٣٢٦-٢/٣٢٥(الكايف: انظر)١٠(

 ).٢/٢٧٣(التذكرة)١١(



 

 

 ٨٢٩ 

ُواملشهور عنه احلذف( ُ ُ() ١(. 
ُو أنشد يف ذلك بعضهم َ: 

ُّبالقرص واملد قرأ الداين               َ ِّ ُّ واحلذف عنه رجح املكي      ْ َّ ُ ُ ْ 
ِوقيل إن املد يف التيسري        َّ َّ َّ َ ِهو اعتامد احلافظ األثري                           ِ َ ِ ُ َ ُ)٢(. 

َّوالوجهان مضمنان يف احلرز ِّ فيكون وجـه احلـذف مـن الزيـادات:ِوعليه، )٣(ِ ِ ْ ُ)٤( ،
َّوحكامها ابن بري يف الدرر الل ُّ ٍّ  .)٥( وامعُ

ِّهام اإلمام ابن اجلزري َّوصحح  :َ، فقالُ
َوالوجهان صحيحان عن قالون ( ِ َِ ٍنصا وأداء، نأخذ هبام من طريق أيب نشيطْ َ َ َ ُ ً  ( )٦(. 

َّواختلفت آراء أهل األداء يف املقدم من الوجهني؟ ُ َ 
ِّفذهب متقدموا  املغاربة كاملنتوري  َِ ْتصدير وجه احلذف إىل)٨( القايض ِ، وابن)٧ (ِّ ِ ْ . 

ِوأطبق أهل األداء من األتراك واملص َـريني عىلَ  ، وعليـه)٩(ِه اإلثبـاتْ وجـِ تقـديمِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٦٨ص(التبرصة)١(

 ).٤/٨١(الفجر الساطع)٢(

 ).٧٣٤-٣/٧٣٢(، فتح الوصيد)٥٢١:بيت رقم:(انظره)٣(

 ).١٢٥٠-٣/١٢٤٩(كنز املعاين: انظر)٤(

 ).٣٤٣-٣٤١ص(القصد النافع: انظر)٥(

 ).٢/١٧٤(النرش)٦(

 ).٢/٧٧٢(رشح الدرر للمنتوري:انظر)٧(

 ).٤/٧٨(الفجر الساطع: انظر)٨(

 ).٧٦ص(عمدة اخلالن: انظر)٩(



 

 

 ٨٣٠ 

 .)١( ِاربةَاملغ ِّمتأخروا

ــان يف موضــعي -١١ ــزي، والوجه ــاء وصــال للب ــشديد الت ِت ِّ ًْ َّ ُ :[ 7   8 Z  ،
 .u     v Z]و

ِاختلفت ْالطرق عن البزي يف تشديد، وحتفيـف إحـدى وثالثـني تـاء وقعـت يف  ْ ًَ ِ ِ ِّ ُّ
ُّأوائل أفعال املضارعة، وقد حكى اإلمام الداين ُ ِيف جامعه الوجهني َ ِ للبزي مـن طريـق ِ ِّ

 :ُأيب ربيعة عنه ، فقال
ُقرأ ابن كثري يف رواية اخلزاعي عن البزي، وابن فليح( ِّ ُ ِّْ ِّ ٍ ُ أيب ربيعـة، وابـن ِ يف روايـةَ َ
ِّ، وابن هارون واللهبي، ومرض، وغريهم عن البزيٍخملد ُ ُّ َّ َّبتشديد التاء التـي تكـون يف  :َ ِ

ِأوائل األفعال املستقبلة، وذلك إذا ْ َ تاء أخرى، ومل ترسم خطا، نحوُ حسن معها َ  : قولهٌ
[ q r Z  ،[ E F Z   ،[ Ä Å  Z وما أشبهه ،ُ ْ. 

ُوكذلك روى ابن جماهد عن قنبل ُ ُّأنه قرأ ذلك عـىل البـزي، قـال البـزي: َ ِّ َ ِوهـي : َّ
ِقراءة أيب بن كعب ، وقراءة أصحابنا،  ُ َوأطلق أبو ربيعة، وابـن ُخملـد القيـاس يف سـائُِّ َ ِر َ

َ وخالفهام اخلزاعي، فحكى أن املحفوظ من ذلـكِالباب، َّ ُّ ً تـاء يف )َإحـدى وثالثـون( :ُ
ِّفعىل رواية اخلزاعي... ْمجيع القرآن  ِ ُيلزم ختفيـف مـا عـدا هـذه اجلملـة املحـصورة، : َ ِ ُ ُ

ِّوبذلك قرأت للبزي من مجيع الطرق، والبن فليح عن طريق اخلزاعي ُ ُّ ِّ ُ() ٢(. 
 :ِاختيارهَّعلة ِّبينا ثم قال بعد ذلك م

َّوقرأ الباقون، وابن كثري يف رواية القواس( ُِ َ َبتخفيف التاء يف مجيع : َ َّ ، -َّ مـا تقـدم-ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢١٩(، رسالة ابن يالوشة)١٦٣ص(النجوم الطوالع: انظر)١(

)٩٣٣-٢/٩٣٢)(٢.( 



 

 

 ٨٣١ 

ِّوبذلك كان النقاش يأخذ يف رواية البزي،  ُ َّ َ َوحيكى عن أيب ربيعـةَ ْ ُّأنـه كـان يعـد هـذه : ُ َّ
َّالتاءات عىل القارئ، وال يأخذ بتشديدهن،  َُ َ ِّأهـل األداء يف روايـة البـزي، ُوالعمل عند َّ

ُوابن فليح عىل التشديد، وبه قرأت َِّ ُ ِ()١(. 
ُتضح استناده  فا  : عىلِ يف اختيارهَّ

ِ قراءته عىل أئمة اإلقراء، ومعمول أهل األداء ِ َّ ِ. 
َوبه جز ِّمفردة املكيو ،)٢(َّم يف التيسريِ  .)٤(َّ، والتهذيب)٣(ِ

ُوتابعه عىل ذلك اإلمام َ ِ َ  .)٥(  يف حرزهُّ الشاطبيُ
ِوالوجهان صحيحان عن البزي نـصا وأداء؛ إال أن وجـه التخفيـف َّ ُ  ِّ َّْ َّ ً  يف املواضـع ِ

ِّاإلحدى والثالثني للبزي  من زوائد النَّرش عىل احلرز وأصله، وهو من رواية العراقيني  ِِّ ِ ِ َ
 .)٦(ُعنه

َّووجه التشديد فيهن مقدم؛ ََّّ ً ألنه األكثر طرقا وروايةُِ ً ُ َّ)٧(. 
ِ اخلزاعي يف طريقةُ اإلمامقال ِّ ضبط تشديد التاءات للبزيُّ  :ِ يف املصحفَّ

َّفاملكيون جيعلون عالمة تثقيلها يف مصاحفهم نقطتني بحمرة قبل التاء( ِ َ َُّ َ َ() ٨(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٩٣٥(املصدر السابق)١(

 ).٢٤٥-٢٤٣ص:(انظره)٢(

 ).١٢١-١١٩ص: (انظره)٣(

 ).٦٣-٦١ص:(انظره)٤(

 ).٥٣٢-٥٢٥:قمبيت ر:(انظره)٥(

 ).١١٢ص(، التهذيب)١١٦ص(، حترير النرش)١٨٠-١٧٩ص(تقريب النرش: انظر)٦(

 ). ٥٥٤ص(اختالف وجوه وطرق النرش مع بيان املقدم أداء: انظر)٧(

 ). ٦٣ص(، التهذيب)١/٥٥٨(اإلرشاد : انظر)٨(



 

 

 ٨٣٢ 

ًوقد انفرد اإلمام الداين بحكاية اخلالف للبزي يف موضـعني زيـادة عـىل اإلحـدى  ِ ِّ ِ ِ ُّ ُ
 :ِامعوالثالثني، فقال يف اجل

َوحدثني أبو الفرج حممد بن عبد اهللا النجاد املقرئ عن قراءته عىل أيب الفتح أمحد ( ََّ ِ َّ َّ
ٍ املعروف بابن بدهن-بن عبد العزيز  ُ ُ ْ ِّ، عن أيب بكر الزينبي عن أيب ربيعة عـن البـزي -ِ َ ِّ َّ

ِعن أصحابه عن ابن كثري ِأنـه شـدد التـاء يف قولـه يف آل عمـران: ْ َّ َّ :[ 6 7         8 
9Z ويف الواقعة ،  :[ u     v Z وذلك قياس رواية أيب ربيعـة؛ ألنـه جعـل ،َ َّ َ ُ 

ِالتشديد يف الباب مطردا، ومل حيرصه بعدد ، وكذلك فعل البزي يف كتابه ُّ ُ ًْ َّ َّ() ١(.  

ِّمفردة املكيو ،)٢(َّوذكر يف التيسري   .ًقريبا منه )٤(َّوالتهذيب ،)٣(ِ
ِوقد اتضح من قول الد َ َّاين السابقَّ ِّ: 

ًأنه مل يقرأ للبزي عىل شيوخه بتشديد التاء يف هذين املوضعني، وإنام حكاه روايـة   ُ َِّّ َّ َِّ ِ ْ
ُال تالوة من سند مل يضمنه كتبه،  ِّ ٍ  :ُ إيراده ألمرينُاختارَّإنام وً

  ِوصُمنـصِمتابعـة ، وِشديد يف البـابَّيب ربيعة يف إطالق التَأ ِ مذهبِ قياسُموافقة
ِي يف كتابهالبز ِّ. 

َ ابن اجلزري صنيعَّوقد عد اإلمام ِّ ً الداين اختيارُ َا منه، ووافقه عليه، فقالِّ ُ ُ: 
َّومل أعلم أحدا ذكر هذين احلرفني؛ سوى الداين من هذه الط( ِّ ِ َ َ ًْ َّمع أن الداين مل ؛ ِريقْ َّ

ْيقرأ هبام عىل أحد من شيوخه، ومل يقع  ِ َّ تـشديدمها؛ إال مـن طريـق- لنا–ْ ِّ الـداين، وال ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٩٣٣-٢/٩٣٢) (١.( 

 ).٢٤٥-٢٤٣ص: (انظره)٢(

 ).١٢١-١١٩ص: (انظره)٣(

 ).٦٣-٦١ص: (انظره)٤(



 

 

 ٨٣٣ 

َّاتصلت تالوتنا هبام؛ إال إليه، وهو مل يسندمها يف كتاب التيسري ْ ُ َُّ َّ ِ. 
ٌوذكر الداين هلام يف تيسريه اختيار ِّ ِ، والشاطبي تبع؛ إذ مل يكونـا مـن طـرق كتابيـهَُ ْ ٌُ ُُّ َْ َّ .

َّوهذا موضع يتعني التنبيه عليه، وال هيتدي إليه؛ إال حذاق األئم ََّّ َّ ْ ْ ُ ٌ َْ َّ ِّة اجلامعني بني الرواية َ َ ِ
ْوالدراية، والكشف واإلتقان ِِّ ْ() ١( . 

ِّوبقول اإلمام ابن اجلزري ِ ُّيتبني صحة وجه التشديد املنفرد بروايتـه الـداين ومـن : َ ِ َِّ َّ َّ
ِّتبعه عن البزي، وبالتخفيف قطع األكثرون من أئمة الفن َ ِّ َُّ َ َّ)٢( . 

ُوعىل األخذ بالوجهني جرى عمل أكابر َُ ، )٣(ِّ رجاالت اإلقراء؛ إلقرار املحقق هبام ْ
ًووجه التخفيف مصدر أداء َّ َّ ً؛ ألنه األكثر طرقا وروايةُ ً ُ َّ)٤( . 

ِ مجع من أهلَوقد ذهب َ األخذ بوجه التشديد يف هـذين املوضـعني؛ ِ إىل منع النَّظرٌ ِ َ َّ ِ
َّروجها عن طرق التيسري والنَّشـر املسندة، وممن أخذ به من رجخل ِ َّ ُ ِال األداءِ ِ: 

َّ الكتاين  ُ، والضباعُّ، واحلسيني)٧(ُّ، واجلمزوري )٦( ُّاألسقاطيو، )٥(َ  . همُ، وغري)٨(َّ
ِاختالس كرسة العني يف -١١ ُ ْ: [ ½ Z   من روايات إسامعيل، واملسيبي، وقـالون َ ِّ َ
ِّ ولشعبة، والبرصيٍعن نافع، َ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف) ١٧٧-٢/١٧٦) (١(

 ).٢٦٤ص(، اهلادي )١٧١-١٧٠ص(، التبرصة)٢/٢٧٥(، التذكرة)٨٤-٨٣ص(املبسوط: - مثال-انظر)٢(

 ).١٥٤ص(، غيث النفع)٣٥٠-٣٤٩ص(، الروض النضري)٩٣-٩٢ص(اإليضاح: انظر)٣(

 ).٩٧-٩٦ص(، حل املشكالت)٢١٨ص(، رسالة ابن يالوشة)٦٣-٦٢ص(الرسالة الغراء: انظر)٤(

 ).أ/٤١:لوحة رقم(متقن الرواية: انظر)٥(

 ).١٥٨-١٥٧ص(أجوبة املسائل املشكالت: انظر)٦(

 ).٢٠٤-٢٠٢ص(الفتح الرمحاين : انظر)٧(

 ).٢٨٠-٢٧٩ص(َّبلوغ األمنية رشح إحتاف الربية: انظر)٨(



 

 

 ٨٣٤ 

َّكلمتان كتبتا متصلتني،: Z ½ ]ُاألصل يف كلمة   ُ ُ والتقى املثالن؛ فأدغمت املـيمَ ْ َ 
ٍيف امليم، واتفق القراء عىل اإلدغام؛ موافقة خلط املصحف، فإهنام كتبتـا بمـيم واحـدة،  ُ َّ ُ َِّّ ً َّ

َوهذا موضع اتفق عليه من باب اإلدغام الكبري؛ ألن امليم من  ََّ َ ْ ٌِ ُّ َنعم(َ ْ ٌ متحركة مفتوحة، )ِ ٌ ِّ
ِوقد أدغمت يف امليم من  ِ ُ ُاخلة عليها، وكان األصـل َّ الد)ما(ْ ْ َْ َنعـم مـا(ِ َ ْ : ُ كـام تقـول- )ِ

َبئس ما( ْ ْ وملا أريد اإلدغام مل يمكن مع سكون العني قبلها فكرست، فمن القراء من -)ِ ْ َ ْ ُ ْ ََّ ُ ُْ ِ ُ َ ِ َ ُ
َأشبع الكرس يف املوضعني  َِ َ من أخفى الكرس، ومنْهم-ً معا–ْ ْ َ َّ تنبيهـا عـىل أن ؛ُ واختلـسهْ ً

ُأصل هذه العني  ُالسكون،َ ِالقراء،  ُّ َومنهم من فتح النُّون، وكرس العني، وهـذه َّ َ َ  -َ هـي–َ
ِاللغة األصلية يف هذا الفعل؛ كحمد، وعلم، ثم سكن عينُه ختفيفـا؛ لكثـرة اسـتعامله،  ِ ِْ ً َ َ ْ َِّّ ُ َّ َ ِ َ َ َ ُّ

َونقلت كرسة العني إىل النُّون؛ فصارت هذه  َ ِ َ ْ ِ ِاللغات فيه َ أفصح-َ هي–ُ ُّ) ١(. 

ُّى اإلمام الداين  َوقد حك ِ اخلـالف بـني اخـتالس كـسٍ غري موضـعيفُ ِرة العـني، ـَْ
ٍ عدا ورش، وأليب عمرو؛ِ من رواياتهٍوإسكاهنا لنافع ِوشعبة عـن عاصـم، كقولـه، ٍ  يف ٍ

 :ِاجلامع

ِّبكرس النُّون، وإسكان العني، وتشديد امليم يف السورتني، هكذا الرواية   ( ُّ ْ َْ ْ ِ َ ِ  يف عنُهمِ
ُسكان العني، وهوبإ:ُالكتب َ ِ ًجائز مسموع، حكى الكوفيون، والنَّحويون سامعاْ ٌُّ ُّ ٌَ ُ َ ْ [ h  

i Z َّمدغام، وحكى سيبويه مثله يف الشعر، وأنشد للراجز ًَ ِّ َ ِ َ: 
ِكأنه بعد كالل الزاجر                      ومسحي مر عقاب كارس َ َ ٍَ ُ َُّّ ْ َِ ِ ِ َ َّْ َ ُ 

ً، فأبدل من اهلاء حاء، وأدغم؛ )َومسحه(ُيريد  ً ِ َّغري أنَ َ قوما من أهـل األداء يـأبون َ َ ْ ً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٧٤ص(،إبراز املعاين )١/٣٤٦(، املوضح للشريازي)١٢٣-١/١٢١(املختار البن إدريس: انظر)١(



 

 

 ٨٣٥ 

َّ؛ لتحقيقه اجلمع بني الساكننيَذلك َ ُ؛ فيأخذون بإخفاء حركة العني؛ ألن املخفي حركته ِ ْ َّْ َِ َ َ ِ
ِّبمنزلـة املتحـرك، ف َيمتنـع اجلمـع بـني الـساكنني بـذلك، ِ ِ َّ ُ ُواإلسـكان آثـر، واإلخفــاء ُ

 .)١()ُأقيس
 :ُ قولهَّ يف التيسريَ وجاء

ٌابن كثري، وورش،وحفص( ٌُ :[ 5 6 Z ون والعـني،: ِّ، ويف النساء ِبكـرس النـُّ َ ِ ْ 
ٍبكرُوقالون، وأبو ٍعمرو، وأبوْ ُبكرس النُّون وإخفـاء حركـة العـني، وجيـوز إسـكاهن: ْ ْ ُْ ِ َ ا، ْ

ُوبذلك ورد النَّص عنهم،  َ ُواألول أقيسَ ْ، والباقون بفتح النُّونَُّ َ ِ وكرس العني،ُ ْ ْ() ٢(. 
ِ؛ مـع تـصدير وجـه االخـتالس يف ِّريـ، والبـصِّاملدينيف مفرديت ِذكر الوجهني و ِ ِ
ِالسياق َ، ومل يذكر لشعبة)٣(ِّ ٍ يف مفردة عاصم؛ْ  .)٤(ِوى  االختالسِ سِ

َّويظهر للناظر يف نصو ِ ميله إىل ترجيح وجه االختالسِّص الداينُ ِ ْ عـىل اإلسـكان، ُ
 : َِكلَواعتامده يف ذ
ِ األداء عمال، واألقربِ أهلَهر عندْعىل األش ً إىل التخفيف قياساً َّ. 

 :َّوهذا يتجىل يف قوله
َغري أن قوما من أهـل األداء يـأبون( ََّ ْ ً َّ؛ لتحقيقـه اجلمـع بـني الـساكنني؛ - ذلـك-َ َ ِ

ُخفاء حركة العني؛ ألن املخفي حركته بمنزلة املتحرك، فيمتنع اجلمع بـني َفيأخذون بإ ُ َِّ ِ ُ ْ َّْ ِ َ ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٩٣٦-٢/٩٣٥)(١.( 

 ).٢٤٥ص)(٢(

 ).١١٨، ٥٩ص(مفردة نافع: انظر)٣(

 ).١٢٣ص: (انظره)٤(



 

 

 ٨٣٦ 

َالساكنني بذلك،  ِ ُواإلسكان آثر، واإلخفاء أقيسَّ ُ ()١(. 
 

ِواالختالس مذهب املغاربة ُ ُفرارا من اجلمع بني الـساكنني، وال يعـرف  -ً قاطبة–ُ ُ َّ ْ ًِ
ِاالختالس إال من طرقهم ُ َّ ِ اإلمام مكي يف التبرصةِلقوكام يف ، )٢(ُ َّ ٍّ ِ: 

ٌوقد ذكر عنهم اإلسكان، وليس باجلائز، وروي عنهم االختالس، وهو حـسن  ( ُ َ ُُ ُ َُ ِ ِ ُِ ُ ْ
ْقريب من اإلخفاء  :ْ يف الكشفِقوله، و)٣ ()ٌ

ْروي عن أهل اإلخفاء االختالس، وهو حسن، وروي اإلسكان للعني، ولـيس ( َ ٌ ُ َِ ِ ُِ ُ ُُ ِْ
ِبيشء، وال قرأت به؛ أل ٍّن فيهام مجعا بني ساكنني ليس األول حرف مـد ولـني، وذلـك ُ َ َّ َ ًِ َ َّ

َغري جائز عند أحد من النَّحويني َ ِاإلمام ابن ِ، وقول)٤ ()ُ  : املرابطِ
َّوالنص عنه باإلسكان، واإلخفاء أقوى يف العربية( ُُّ ِ() ٥(. 

ْومل يعرج اإلمام الشاطبي يف قصيدته عىل وجـه اإلسـكان ِ ُّ ُ ٌه مـذكور يف َّ؛ مـع أنـ)٦(ِّ
َواستحسن،َّالتيسري َ اإلمام أبو شامة صنيعهْ َ  :، فقالُ
َوأصاب يف ذ( ِ اجلعربي بقولهَّ العالمةَّ، ووجه)٧() َلكَ ُّ: 
َّفال معنى إلسقاط النَّاظم ذكره؛ إال بتحيل املتحيلني، أو محل كالم التيسري عـىل ( ْ ِّ ُّ ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٩٣٦-٢/٩٣٥)(١.( 

 ).٣١٠ص(، إيضاح الرموز)١٧١-٢/١٧٧(النرش: انظر)٢(

 ).١٧٢ص)(٣(

)١/٣١٦)(٤.( 

 ).٢٦٤ص(التقريب واحلرش)٥(

 ).٥٣٤:بيت رقم:(انظره)٦(

 ).٣٧٢ص(إبراز املعاين)٧(



 

 

 ٨٣٧ 

َحكاية مذهب الغري ِ ِ() ١(. 
ُّوروى عنهم العراقيو ُّن، واملرشقيون ْ ْ ِ اإلسكان، وال يبالون من اجلمع بني -ً قاطبة–َ ْ ُ َ

ًالساكنني؛ لصحته رواية ووروده لغة ً ِ َّ ِّ، وهو اجلائز عند النحاة الكوفينيَّ َ ُ ُ)٢( . 
ُجهان صحيحان مسندانوالو ِ ِ، وال يرض عدم ذكر اإلسكان يف الـشاطبيةِ َّ ِ ْ و ُ؛ إذ هـُّ

ْمنقول يف أص ًأداء، واملصدر إقراءَّواملقدم ، )٣(لهاٌ ًَّ : 
ًهو وجه اإلسكان؛ ألنه األكثر طرقا ورواية عنهم ُ َّ ِ ُ)٤(. 

  :-َ فيام سبق-ُويلحظ
َأن اإلمام َ الداين استخدم يف التعبري عن احلكم مـصطلحَّ َ َّ َ ، )َاإلخفـاء، واالخـتالس(:َّ

ٍوعليه فهام مرتادفان بمعنى واحد ً ِ، وكثريا ما يستخدمانْ ِذه الداللة هبً ِ يف كتب أهـل األداء ِّ
 .)٥(ِاألسالف

َكام يفهم من ِاالخـتالس واإلرساع، :  بمعنـى)اإلخفاء(:ْ استعامل مصطلحُهُ ُوهـو ْ
ِالصوتية املشرتكة يف اإلطالقِاملصطلحات  ِ َّ. 

ِ ذلك بقوله يف التحديدُّ الداين َوقد أبان  ِ َِّ َ َ: 
ِحـرف، وحركـة، فإخفـاء احلـرف: واملخفى شيئان( ْ ٌ ِه، وإخفـاء نقـصان صـوت: ٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣/١٢٧٣(كنز املعاين)١(

 ).١/٤٨٨(اإلقناع: انظر)٢(

ــر)٣( ــرة: انظ ــوم الزاه ــرش)٦٠٨-١/٦٠٧(النج ــع)٢/١٧٧(، الن ــث النف ــد )١٧٢ص(، غي ــاد املري ، إرش
 ).١٥٢ص(

 ).٥٦-٥٥ص(، البدور الزاهرة)٢١٧ص(، رسالة ابن يالوشة)١٦١ص(النجوم الطوالع: انظر)٤(
 ).١/٤٩٠(، اإلقناع)١/١٦٥(، رشح اهلداية)١/٥١٩(، الكشف)٢/٦٣٠(التذكرة: - مثال-انظر)٥(



 

 

 ٨٣٨ 

ِنقصان متطيطها: احلركة ُ() ١(. 
ِّ يف التمهيد البن اجلزريجاء و َّ : 
ُوأما اإلخفاء( ون الـساكنة والتنـوين عنـد أحـرفهام، : َّْ ِفهو عبارة عـن إخفـاء النـُّ ُ ََّ َّ ٌِ ُ
ٌأن يبطل عند النُّطق به اجلزء املعمـل، فـال يـسمع إال صـوت مركـب عـىل : ُوحقيقته ُ ُ ْ َُّ ٌ َُّ ََ َ
ِ عبارة عن إخفاء احلركة، وهو نقصان متطيطها-ً أيضا–ُ، ويستعمل اخليشوم ُ ُ ِ ِ ً() ٢(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٩٦ص)(١(
 ).٥٥ص)(٢(



 

 

 ٨٣٩ 




َّضم الراء  -١  .َ املوضع الثاين يف املائدةَّ إال- حيث وقع-َلشعبة  Z ° ]:من ُّ
ُ   اختلفت الطرق عن شعبة يف ضم، وكرس املوضع الثاين يف سورة املائـدة، وهـو  َِّّ َ ُِّ ْ

 :Uقوله 
[ X Y Z  Z فكرس الراء العليمي ُّ َُّ ِ، وغريه عن شعبة، واختلفَ ُ  عـن َ

 .َحييى بن آدم عنه
 :ُّوقد أبان الداين هذا اخلالف بقوله يف اجلامع

َواختلف أصحاب حييى بن آدم عنه( ُ َّفقال خلف وحممد بن املنذر : ُ َّ برفع الراء ُعنهٌ
َيف كل القرآن، فوافق ْا رواية الكسائي، واألعِّ ُّشى، وابن أيب محاد، واجلعفي، وقـال أبـو ِّ َّ َ

ُهشام، ورضار بن  رصد ِ ًبرفع الراء يف كل القرآن؛ إال حرفا واحدا يف : َ عن أيب بكرُ عنهِ ً َّ ِّ َّ ْ
 :ِاملائدة

[ X Y Z  Z َّبكرس الراء ُ، وقال موسى بن حزام، وحسني - وحده-ْ ِ ُ َ
 ª © ]: ال يف املائـدةَّبرفـع الـراء، وقـا Z ² ± ° ]: - عنـه–ُّبن  العجيل 

« Z  –ِوبام رواه هشام، ورضارَ مل يذكرا غري ذلك ، -ُ مثله ُ قرأت يف روايته -ُعنه- ُ
َّمن طريق الص ِ ِريفيني وغـريهـَ ِِّ ِر الـراء يف مجيـعـْبكـس: َ، وقـرأ البـاقونُوبـذلك آخـذ، ْ َّ 

 .)١()ْالقرآن
ِّاختار الداين استثناء ضم املوضع الثاين من املائدة لف ِ لقراءته بـه عـىل :يحيى بن آدمِّ
 .شيوخه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٣/٩٥٨)(١.( 



 

 

 ٨٤٠ 

ْوالداين يسند رواية شعبة من طريق حييى عن شيخيه َ ُ  .)١(ِأيب احلسن، وأيب الفتح: ُّ

َّوبه جزم يف سائر مؤلفاته ُهو الذي عليه جل النَّقلة عنه؛  كام و، )٢(َ ِ ُّ ِأن أشهر طـرقُ َ َّ 
ْابن آدم، والعليمي قد استثنياها: َشعبة ِّ َُ)٣(. 

ْان صحيحان عن حييى؛ بلوالوجه َْ ِشعبة من الطريقني مسندان يف َ عنِ ِ َّ  .)٤( النَّرشَ
ًواملقدم أداء َ هو وجه الكرس؛ ألنه األكثر طرقا ورواية عن شعبة:َّ ً ً ُ َّ ُ)٥(.  

ِقراءة الفعلني يف  -٢ ُ: [ ¿ À     Á Â     Ã Ä Z  ِّلبرصي لِاخلطابب. 
 :ِّ الداينِجاء يف اجلامع قول اإلمام

ُّأ عاصم يف رواية حفص، ومحزة، والكسائيقر( ٌُ : 
[ ¿ À     Á Â     Ã Ä Z  ،بالياء فيهام، وقرأمها الباقون بالتاء َّ َ َواختلف َ ْ

ِّأصحاب اليزيدي يف ذلك ُ فقال اليزيـديون األربعـة :ُ ُ أبـو عبـد الـرمحن، وإبـراهيم، -ُّ َ ْ
َوإسامعيل، وأبو جعفر، وأبو محدون وابن شجاع، وأبو شع ُ َ َ :  قالُ عنه،َّيب، وأبو خالد ُ

َما أبايل بالياء، أم بالتاء قرأهتام، وزاد أبو عبد الرمحن، وأبو محدون، قال: قال أبو عمرو َ َُ ََّ ِ ُ :
َ يعني أبا عمرو-وكان  ِ خيتار التاء، قال ابن جبري يف جامعه  عنه-ْ َّ ِكقول اجلامعة، وقال : ُ

ِيف خمترصه عنه  . َّبالتاء: ْ
ِوكان ربام قرأمها  بالياء، قال بالتاء أحب إليه: َّبالتاء، قال:   عنهَوقال ابن سعدان ُّ َ ََّّ َ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١١٣-١١٢ص(مفردة عاصم: انظر)١(

 ).١٢٤ص(، مفردة عاصم)١١٧ص(، التهذيب)٢٤٩ص(التيسري: انظر)٢(

 ).٣/١٣١٠(، كنز املعاين)٢/٦١٨(، اإلقناع)٢/٥٧٤(اإلرشاد: انظر)٣(

 ).١/٤٧٢(، اإلحتاف)٢/١٧٩:(انظره)٤(

 ).٥٧٣ص(َّطرق النرش مع بيان املقدم أداءاختالف وجوه : انظر)٥(



 

 

 ٨٤١ 

َوقال األصبهاين عن ابن سعدان  َّإن شئت بالياء، وإن شئت بالتاء،: ُعنهُّ َ ََ  قـال أبـو ِ
ِ األداء عىل التاءُوأهل: ٍعمرو ِ قرأت يف مجيع الطرقَذلكِ، وبَّ ُّ  .)١ ()ُ، وبه آخذُ
 .ِ به عىل شيوخ اإلقراءَ، وما قرأِة األداءَّ أخذه بام عليه أئم:ِرتهٌورصيح يف عبا 
ِبه قطع يف سائر كتبه كام يفو ِ ِ التيسريَ ِّومفـردة البـصـري، )٢(َّ  وهـو  وغريمهـا،،)٣(ِ

ِالذي يف الشاطبية ُ؛ تبعا لهَّ ً)٤(. 

ِّوقد نص غري واحد من أئمة الفن عىل اختيار هذا الوجه للبـرصي، كـام ِّ َِّ ٍِ ِ قـول يف َّ
 :ِّ أيب الطيبِاإلمام
َّوخري أبو عمرو يف الياء والتاء، ( ِ َّواملشهور عنه التاءَّ  .)٥() ُ، وكذلك قرأتُ

َّ مكي يف التُ اإلمامونقله  .)٦(برصةٌّ

 :ِّ للقريواينِيف اهلاديجاء و
ٍوخري فيها أبو عمرو، (  ُواملأخوذ به التاءَّ َّ ُ() ٧(. 

ِّابن اجلزريُومل يعترب اإلمام  َ سواه، حيث قالُ ُ ُ: 
ِوالوجهان صحيحان وردا من طريق املشارقة واملغاربة، قرأت هبام من الطريقني؛ ( َّ َُ ِ ِ َ َ َِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٣/٩٨٨)(١.( 

 ).٢٥٤ص:(انظره)٢(

 ).٨٨ص: (انظره)٣(

 ).٣٩٧ص(، إبراز املعاين)٥٦٤:بيت رقم: (انظره)٤(

 ).٢/٥٨٤(اإلرشاد)٥(

 ).٢٨١ص: (انظره)٦(

 ).٢٨١ص)(٧(



 

 

 ٨٤٢ 

ْإال أن اخلطاب أكثر وأشهر، وعليه اجلمهور من أه ُ ُ ُِ َ َّ  .)١ ()ِل األداءَّ

َّ زيادة الباء قبل حرف التعريف يف -٣ ُ:[ j k Z عن ابن عامرٍهلشام ٍ. 
َ، واختلف عـن هـشام يفj Z ]: ْامر من روايتيه بزيادة الباء يفُ    قرأ ابن ع ُ ْ :

[ k Z . 
ُ وقد أسند اإلمام َ الداين اإلثباتَ َعن شـيخه أيب الفـتح، واإلثبـات َ واحلذفُّ ْ ِ ْ عـن ْ

ِشيخه أيب احلسن ِأوضح هذا اخلالف يف اجلامع موسعا بقوله، وِ ً ََّ ِ َ : 
ِواختلف ( ٍ يف رواية هشام-ليناَ ع–ُ ِ أصحابهْ عنِ ِ عن احللواين عن هشامْ ِّ: 

ُ فحدثنا أبو الفتح عن قراءته عىل أيب طاهر عن ابن عبد الرزاق عن ابن عباد عنـه  َّ َّْ ِ َّ
ٌكرواية ابن ذكوان، وموافقيه سواء -j Z ]بزيادة باء يف  ِ َِ ُ، ونا أبـو احلـسن بـن - ْ
َّنا عبد اهللا بن حممد، قال: َغلبون، قال ْنا هشام بإسناده عن ابـن : قالُنا أمحد بن أنس، : ْ ْ

 .كذلك Z̀  _ ]: عامر
ٍّونا حممد بن عيل قال ِّنا ابن جماهد، ح وحدثنا الفاريس، قال: َّ َّ َنا أبو طاهر بـن أيب : ُ َ ُ

َهاشم عن أصحاهبام عن ابـن عـامر  ْ َ ْ[ j Z  بالبـاء، ومل يـذكروا ْ َ[ a  Z  ،
َفاألول كذلك  َّ يف مصاحف أهل الش-ِ هي–َّ  .ِامْ

َ عىل أهنام يرويان ذلك عن ابن ذكوان، وعن هشام :َّفدل هذا  َْ َِ َّ ِ بإسـنادمها -ً مجيعا–َ ْ
ِعن ابن عامر، ولو روياه عن أحدمها؛ لبينا ذلك، وألضافاه إليه كام يفعالن فيام خيتلف  ِ ُ َّ ْ ُ ْ َْ َ

ِفيه الرواة عن األئمة من حروف القرآن، ومل يذكرا ابن عـامر باجلملـة، فـذ ِْ ْ ُ َّ َُّ ُ ُكرمها إيـاه ِ َّ ْ
ِدوهنام؛ دليل عىل اتفاقهام عنه عىل ذلك، وكذلك روى الداجوين أداء عن أصحابه عـن  ْ ًُ ُّ ََّ َِّ َ ٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/١٨٢(النرش)١(



 

 

 ٨٤٣ 

ًهشام، وكذلك حكى أبو بكر النقاش عن أصحابه عنه، ومل يذكر خالفا ْ َّْ ُ ْ ُ َ َ. 
َوأقرأين أبو الفتح عن قراءته عىل عبد اهللاِ بن احلسني عن حممد بن عبدان، و َّ َ ْ ِ ْ احلسن َ

ِّبن أمحد  عن احللـواين عـن هـشام َ :[  ̀a  Z  ِبزيـادة بـاء يف الكلمتـني ْ َ ِ ِ– 
ِ كاللتني يف فاطر املجتمع عليهام، وكذلك أقرأين أبـو احلـسن عـن قراءتـه مـن -ًمجيعا َ ِ َّ

ٍطريق احللواين عن هشام ُوعىل ذلك مجيع أهل األداء عن احللواين عنـه، ِّ ْ ُ َِّ ِ ُ الفـضل بـن -َ ُ
ُحلسن بن أيب مهران، وأمحد بـن إبـراهيم البلخـي، وغـريهمَشاذان، وا ُّ َ ُ ِ َ  - يل–َوقـال . ُ

َفارس بن أمحد ِ عبد الباقي بن احلسن- يل-قال: ُ َ ِشك يف ذلـك احللـواين، فكتـب إىل : ْ َ ُّ َّ
ِهشام فيه، فأجابه أن الباء ثابتة يف احلرفني،  ْ ٌ ََّ ُ ِ ُوهذا هو الصحيح ِ َّ ُ ؛ عـن هـشام -ِ عندي-َ

ْألنه قد ٍ أسند ذلك من طريق ثابت إىل ابن عامر، ورفع مرسومه من وجـه مـشهور إىل َّ ٍٍ ٍ ِْ َ ُْ ٍ َ
ِأيب الدرداء  َّ  . )١ ()-rِ صاحب النبي -َ

ِنص يف املقنع عىل ترجيح أن مرسوم املصحف الشامي بالباء؛ لعلو سند أثرهكام  ِِّ ْ َِّّ َُّ َّ ، 
 :فقال

َّوهي يف مصاحف أهل الشام ( َ:  
[  ̀a  b      Z  ُبزيادة باء يف الكلمتـني، كـذا رواه ْ ٍ ُ خلـف بـن - يل–ِ

َإبراهيم عن أمحد بن حممد عن عيل عن أيب عبيد عن هشام بن عامر عن أيوب بـن متـيم  ُّ َّ َّ َِ ُ ٍّ َ
ِعن حييى بن احلارث عن ابن عامر، وعن هشام عن سويد بن عبد العزيز عـن احلـسن  َِ ُ َْ ِ َ ِ

ِّبن عمران عن عطية بن قيس عـن أم ْ ْ َّ ِ الـدرداء عـن أيب الـدرداء عـن مـصاحف أهـل َ ِ ِْ َّ َّ
َ وكذلك حكى أبو حاتم-َّالشام َأهنام مرسومان بالباء يف مصحف أهل محـص الـذي : َ ْ ِ ِ ُ َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف) ٩٩٨-٣/٩٩٦)(١(



 

 

 ٨٤٤ 

َّبعث به عثامن إىل الشام، وقال ُ ُهارون بن موسى األخفش: َِ ُ ِ ِإن الباء زيدت يف اإلمام :َ ْ ِ َ َّ– 
َّالذي وجه به إىل الشام: ْيعني ِّ َوحدها، وروى الكسائي عن أيب حيـوة  Z̀  ]  يف-ُ ْ ُّ

َرشيح بن يزيد َّ يف املصحف الذي بعث به عثامن إىل الشام- كذلك-َّأن ذلك: ِ ُ َِ ِْ ْ. 
ٍ، ومها يف سائر املصاحف بغري ياءًأعىل إسنادا: َّواألول ِ ُ ()١(. 

ِّوقال يف عنه مفردة الشامي ِ ُ َ: 
ُهو الصحيح عنه ( ُ َّ() ٢(. 

 

ُوجيل اعتامد  :  عىل- يف هذا االختيار-ِّ الداينٌّ
ِّعمل أهل األداء، ومرسوم املصحف الشامي ُْ ْ َ. 

َّوبه جزم يف التيسري َ  .)٤(َّ، والتهذيب)٣(ِ
ِ وتابعه عليه اإلمام الشاطبي يف حرزه ُِّ ُ َ)٥(. 

ِ السخاوي إىل تصويب وجه حذف الباءُ اإلمامَوذهب ِ ِ ْ ُّ ، فقال ِّ يف املصحف الشاميَّ
 :ِقيلةيف رشح الع

ُهو الصحيح  ( ُ؛ ألين رأيته -َ إن شاء اهللا-َّ ٍ يف مصحف ألهل الشام عتيـق، َكذلكِّ َّ ْ ٍ ْ
َيغلب عىل الظن أنه مصحف عثامن َّ ِّ ُt٦ (...)ٌ، أو هو منقول منه(. 

ُووافقه اإلمام َ عليه، حيث قالَ أبو شامةُ ُ ِ: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥٧٤-٥٧٢ص) (١(

 ).١٣٥ص) (٢(

 ).٢٥٨ص (:انظره) ٣(

 ).١١١ص: (انظره) ٤(

 ).٢٩١-٣/٢٩٠(َّ، الدرة الفريدة يف رشح القصيدة )٥٨٢:بيت رقم: (انظره) ٥(

 ).١٣١ص) (٦(



 

 

 ٨٤٥ 

ُوكذلك رأيته ( ٍ يف مصحف - أنا–َ ْبجامعها بمـشهد َهو اآلن  -َ بدمشق-ِ عندنا–ْ ِ َ
ُعىل بن احلسني ُ، يغلب عىل الظن أنـه املـصحف الـذي وجهـه عـثامن -ِّ َّ ْ ِّ ُُ َّ ْt ،َّإىل الـشام ِ

ِورأيته كذلك يف غريه من مصاحف الشام العتيق َّ َ َ ُ() ١( . 
ُوعليه فيقال ِ: 

ِإن رسوم غري الشام  َّ َ َ ُ ِ اتفقت عىل عدم رسم الباء فيهام، :َّ َ ُّوأما الشاميَّ  ٍاء يف  فبب:َّ
[ j Z ِّثابتة باتفاق، وباء يف ٍ[  k Z ِباختالف. 

ِعالمة اجلعربي هذا اخلالف بقولهالَّوقد وجه  َ ُّ ُ  : ِيف رشح  العقيلة َّ
ُومذهب املقنع ه( ُو الصحيح؛ ألنا لو فرضنا تساوي الروايتني؛ قدم املثبـت عـىل ُ ِْ ِّ َِّّ َّ

َّويمكن اجلمع بني النقلنيالنَّايف،  ُ َ بأهنا ك:ُ ْانـت مرسـومة، ثـم دثـرتَّ ُ ٌّ كـل بـام َ فـأخرب؛ًَّ
 .)٢()ُرآه

 :ِ يف رشح احلرز-ً أيضا-ِ وقوله
ُويمكن اجلمع بينهام(  َباملحو؛ خالفا ملن رجح قول: ُ َّ ِ األخفش بالرؤيةًْ ُّ ِ()٣(. 

ُوضمن اإلمام ابن اجلزري نرشه ِّ ُ ُ ٍ الوجهني هلشامَّ َ، ورجحِ   مـن ُ لـهِ مذهب اإلثباتَّ
 :َال فق،ِطريقيه

ُوكذا رأيته ( ُ يف املصحف الشامي يف اجلامع األموي، وكذا رواه هبة اهللا بن - أنا–َ َ ُ ِّ َْ ِ ِّ
ِسالمة بن نرص املفرس عن الداجوين ِ عن أصحابه عنه،  ْ ِّ َّ ِّ ْ ِولوال رواية الثقات عن هـشامَ َ ِّ ُ :

ِحذف الباء  َ؛ لقطعت بام قطع-ً أيضا–ُ َ الداين عن هـشامِ بهُ ُّداجوين مـن َ، فقـد روى الـُّ َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٠٦ص(إبراز املعاين) ١(

 ).٢٨٧ص:(انظره)٢(

 ).١٣٨٣ص:(انظره)٣(



 

 

 ٨٤٦ 

َمجيع طرقه؛ إال من شذ منْهم عنه عن أصحابه عـن هـشام حـذف البـاء، وكـذا روى  َِّ َ ِ ِْ ُ َّ
َّالنقاش عن أصحابه عن هشام، وكذا روى ابن عباد عن هشام، وعبيـد اهللاِ بـن حممـد  ُ َ ِ َّ ُ َ ْ َْ َِّ

ُعن احللواين عنه ِّ. 
ِوقد رأيته يف مصحف املدينة ْ ُ َّالباء ثابتة يف األو: ْ ٌ َل، حمذوفة يف الثاين، وبـذلك قـرأ ُ َّ ٌ

ِالداين عىل شيخه أيب الفتح من هذين الطريقني، وقطع احلافظ أبو العالء عن هشام من  ِ َ ُْ َ َ َّْ َ ْ َِّ َ ُّ
ِّطريقي الداجوين واحللواين  ِّ َّ ِ بالباء فـيهام، -ً مجيعا–َ ، ِ عـن هـشام- عنـدي-ُّو األصـحَ

ُ عنه من طر–ِ عندي –ُولوال ثبوت احلذف  ُ َ؛ مل أذكـره، وقـرأ البـاقون -هـذا–ق كتايبُ َ ُ ْ
ِباحلذف فيهام، و َ هو يف مصاحفهم-كذا-ْ ُ()١(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١٨٥-٢/١٨٤)(١.( 



 

 

 ٨٤٧ 




ِاختالس فتحة -١ ِّ من روايات إسامعيل، واملسيبي، ٍلنافع Ì  Í Z ] : منِ العنيُ َ ِ
 .َقالونو

َحكى اإلمام الداين يف غ ُّ ُ ِري موضع اخلالف بني اختالس كرسة العـني، وإسـكَ ْ ِ َ ا ِاهنٍ
 :ِّ مبينا ذلكِاجلامع يف  فقال،ِّلنافع من الروايات املذكورة

ِّقرأ نافع يف رواية ورش، ويف رواية ابن جبري عن إسامعيل، واملسيبي( ْ ُ ٌَ ِ ٌِ ُ، وابـن ُ عنهَ
َ بفتح العني، وتشديد الدال، وكذلك روى  Ì  Í Î Ï Z ]: ِعامر يف رواية الوليد َّ َْ

َأبو سليامن عن قالون، وأبو ِّ احلسن بن محدون عـن أيب عـون عـن احللـواين ُ َ َ ُ ً أداء، ُعنـهَ
ِوقرأت يف رواية قالون من سائر الطرق، ويف رواية إسامعيل، واملسيبي من غـري روايـة  َِ ِّ َّ َ ُّ َ ُ

ِبإسكان العني: ُابن جبري عنهام َّ، وتشديد الدالِ ِ ْ. 
َوأهل األداء يأخذون   َّبإخفاء حركة العـني؛ لـئال يل: عنهمِ َ َتقـي سـاكنان، وذلـك ِْ ِ

ُواألول آثر ُأقيس، َّبإسكان العني، وختفيف الدال: َ، وقرأ الباقونَّ ِ() ١(. 
 :َّ وقال يف التيسري

[ Ì  Í Z  ِبفتح العني، وتشديد الدال، والباقون بإخفاء حركة العـني، وتـشديد ْ َ ََّ ِ َ
ْالدال ، والنص عنه باإلسكان ُّ ُ، وجاء يف التعريف قوله)٢ ()َّ َّ: 

ُرأ ورش وحدهوق( ٌ: [ Ì  Í Z  ،ِبفـتح العـني، وقـرأ البـاقون بإخفـاء حركتهـا ْ َ َ ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٠٢١-٣/١٠٢٠)(١.( 

 ).٢٦٧ص)(٢(



 

 

 ٨٤٨ 

ٌوالنص عنهم يف الكتاب باإلسكان، وهو جائز ُ ْ ُ ُّ() ١( . 
ِّوعبارة التعريف هي يف مفردة نافع بنصها ٍ ِ َّ ُ )٢(. 

ْوميل الداين إىل ترجيح وجه االخ ِ ِّ ِىل اإلسكان يتجىل مـن خـَ عِتالسُ َّ ِر الل تـصديْ
َه يف كتبه، واعتمد يف ذلكحكايت  :ىلَ عِ
ًعند أهل األداء عمال، واألقرب إىل التخفيف قياساِاألشهر  َّ ً. 

ِواالختالس مذهب  املغاربة يف كتبهم ُ ُ)٣(. 
ِواختيار ابن املرابط ُ، ومل يورد الشاطبي غريه )٥(ِّ، واجلعربي)٤(ُ َ؛ مع أن اإلسكان )٦(ُُّ َّ

ِمذكور يف األصل، وتابعه عليه  ُ ِْ ُّ ابن بري يف الدررٌ ٍّ ُ)٧(. 
َوباإلسكان أخذ العراقيون لقالون ُّ َّ، ومل يبالوا باجلمع بني الـساكنني؛ )٨(ِ من طريقيهَْ ِْ ُ

ِلصحته وثبوته ِ َّ. 
ِوالوجهان صحيحان ِعدم ذكر اإلسكان يف احلـرز ُّرـ، وال يض)٩(َ عن قالون َِ ْ ِ ويف ، ْ

َذلك ي ِ ُّ العالمة الصفاقيسُلوقَ ُ َّ: 
ُّكان حق( َه أن يذكره؛ ألنه يف أصله، حيث قالَ ِ ْ َّ َ بعـد أن ذكـر لـه االخـتالس-َ َْ- :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٨٤ص)(١(

 ).٦٣-٦٢ص:(انظره)٢(

 .، وغريها)٣٥٤-٢/٣٥٣(، الكايف)١/٥٠٠(، املفتاح)١٩٥ص(، التبرصة)٣٠٣ص(ادياهل: انظر)٣(

 ).٢٦٤ص(التقريب واحلرش: انظر)٤(

 ).٣/١٤٤٣(كنز املعاين:انظر)٥(

 ). ٤٢٤ص(، إبراز املعاين)٦١٢:بيت رقم(متن الشاطبية: انظر)٦(

 ).٧٦٨-٢/٧٦٧(، رشح الدرر للمنتوري)٣٤٠-٣٣٩ص(القصد النافع: انظر)٧(

 .، وغريها)٢/٥١٧(، املصباح)٣٢٤ص(، املبهج)٢/٦٢٠(، الروضة)١٨٤ص(السبعة: ظران)٨(

 ).١/٥٢٤(، اإلحتاف)٢/١٩٠(، النرش)٦٨٦-١/٦٨٥(النجوم الزاهرة: انظر)٩(



 

 

 ٨٤٩ 

ِوالنص له باإلسكان ُوبه قطع ابن جماهد، واألهوازي، وأبو العـالء، وغـريهم، وهـو .ُّ ِ ِ ُّ ُ َ
َرواية العراقيني قاطبة، وبه قرأ شيخ شيخنا أبو جعفر َِّ ِ ً . 

ٌ ذكر الداين له يف األصل حكاية:َفإن قلت ْ ِّ ُ ْ َهـذه دعـوى ال دليـل : ، ال رواية؛ قلنـاِ ْ ِ
ِعليها، ويبعده ذكر الوجهني له يف غريه، وقـال ُ ُ ْ ُإن اإلخفـاء أقـيس، واإلسـكان آثـر، : ُُ ُ َّ

َّولعل الشاطبي إنام تركه لتضعيف بعض النَّحويني له؛ ألن فيه اجلمع بني الساكنني عىل  ََّ ْ َُّ ِ َّ
 .)١ ()ِّغري حده

َّووجه اإلسكان مصدر ِ ًنه األكثر طرقا ورواية؛ ألُ ً ُ َّ)٢(. 
 :ُّملارغنيَّ قال العالمة ا

ٌوالوجهان مقروء هبام ( ُواملقدم اإلسكانَ لقالون، - عندنا–ْ ْ َّ() ٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٨٢ص(غيث النفع)١(

 ).٥٧١-٥٧٠ص(اختالف وجوه النرش مع بيان املقدم أداء:انظر)٢(

 ).٥٦-٥٥ص(، البدور الزاهرة)٢١٧ص(الوشة، رسالة ابن ي)١٦١ص(النجوم الطوالع: انظر)٣(



 

 

 ٨٥٠ 




ْ للشم pZ ]:ِّالسني يف القراءة ب -١  .َ عن شعبة)٢(ىـَ عن األعش)١(ِّوينـَّ
ِ الداين يف جامعهِ اإلمامُّ    بالرجوع إىل أسانيد َ؛ يتضح أنه أسندِّ َّ َ روايـة شـعبة مـن َّ َ

ٍستة طرق ُ َ عنه، ومنها طريق أيب يوسف األعشِّ ُ ٍنـه عـدة طـرق، َّ، والذي تفرع عىَُ َّ وقـد ُ
ِأباهنا الداين يف قوله ُّ: 

َومن رواية أيب يوسف األعشى من طريق حممد بن حبيب ال( َُّ ُ َْ ِ َّشموين، وحممـد بـن ِ ِّْ َّ
ُغالب الصرييف، وحممد بن خلف التيمي، وأمحد بن جبري، وحممد بن جنيد، وعبيد ُ ُ ََّّ ِّ َّ َِّ َّ بـن  َ

ِّنعيم، وحممد بن إبراهيم اخلواص، وعبد احلميد بن صالح الربمجي ُ َ َّْ َّ َ() ٣(. 
ُّواختار الداين ِبالسني َ القراءةَ َلشعبة من هذا الطريق يف أحـد  ِّ َّ ًعـرشموضعا، أشـار َ

 :ِيف اجلامع بقوله إليها
َوروى الشموين عن األعشى عن أيب بكر عن عاصم ( ْ ُّ ْ  :-ُّ يف هذه السورة-َّ

[ o p q r  Z و  ،َ[ t u v Z  ،َو[ Á Â Ã Z  ،َو[  ́µ 
¶ ̧  Zـــدَّ،  ويف الر ـــل Z      / . ]: ع ـــي إرسائي  6  5   4 ]: َ، ويف بن

7Z و ،َ[ Þ Z ــفِعراءُّ، وكــذا يف الــش ، ويف  í î Z ]: ِ، ويف الكه
ًبالصاد يف أحد عرش حرفا  É Ê  Z ]: ِّاحلج َ َ َ، وروى أمحد بن صالح عـنَّ ُ 

ـــافع ـــن ن ـــالون ع ٍق َ :[ 6 7 Z بحان، وُ يف ســـ[ í î Z ـــف ، ِ يف الكه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٢٠٥(، املعرفة)٣/١٠٤٧(غاية النهاية: انظر ترمجته)١(

 ).١/١٥٩(، املعرفة)١٣٩٦-٣/١٣٩٥(غاية النهاية: انظر ترمجته)٢(

)٥٧-١/٥٦)(٣.( 



 

 

 ٨٥١ 

ِيف احلج بالصاد يف األربعة،  Ê  Z ] يف األنبياء، و Z>]و ُوالناس بعد عـىل َّ َُّ
ْوبذلك قرأت يف رواية األعشى عن أيب بكِّالسني يف اجلميع،  َ ِّر من طريق الشموين، وابن ُ َّ
ُغالب، وبه آخذ ٍ َ() ١(. 

ِّيف كتب الفن األصول؛ يتبني أن مذهب الشموينظروبالنَّ َ ُ َِّّ ٌ السابق مذكور يفَّ َّ: 
ِ اإلرشاد ِ، واملستنري)٢(ْ ِ، والتـذكرة)٣(ْ ، )٧(ِوضـةَّرال، و)٦(ِامـلَ، والك)٥(ِ، والكفايـة)٤(َّ

 . )٨(ْواملصباح
َّقال اإلمام أبو الطيب ُ: 

َواملشهور عن أيب بكر، وغريه من القـراء الـسني، ومـا أتـى مـن هـ( ُ ِّ َّ ُِ ِذه احلـروف ْ
ِبالصاد؛ إال من هذا الطريق َّ َ َّ َّ() ٩( . 

ُّوهذا االختيار ليس له أثر يف العمل والقراءة؛ ألن طريق األعشى بتفر ٌ َُ َّ ِ ِ َ ٌعاته خـارج َ ِ
َّعن طرق كتاب النرش املسندة  ِ ِ)١٠(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١٠٢٤-٣/١٠٢٣) (١.( 

 ).٢/٦١٠: (انظره)٢(

 ).٢/١١٧: (انظره)٣(

 ).٢/٣١٥: (انظره)٤(

 ).٨٨ص: (انظره)٥(

 ).٥٠٧ص: (انظره)٦(

 ).٢/٦٢٢: (انظره)٧(

 ).٢/٥٢٢:  (انظره)٨(

 ).٢/٦١٠(اإلرشاد)٩(

 ).١٢٣-١/١١٩:(انظره)١٠(



 

 

 ٨٥٢ 




 .ِّللبرصي Z [ \ Z ]: ُتشديد اجليم يف -١
ِّ واحد من أئمة الفن ُحكى غري   َّ َ عن أيب عمرو البرصي من بعض طرقه التخفيفٍ َّ ِ ِّ ْْ َ 

َّيف هذا املوضع؛ كام عند ابن جماهـد يف الـسبعة ٍ َ ِوسـبط  ،)٢(احْرم يف املـصبَوأيب الكـ ،)١(َ
 .همِ، وغري)٣(َّاخلياط يف املبهج

َّ اإلمام الداين يف جامعه، واختار له التشديد-ً أيضا-وحكاه  َ ِ  :َقالف، ُّ
ٍقرأ الكوفيون، وابن عامر يف رواية هشام ( ُ َ ُّ: 

[ l m n Z  ،ون ْبفتح النُّون، وتـشديد اجلـيم، وقـرأ البـاقون بإسـكان النـُّ َ َ ِ ْ ْ
ُا عىل فتح النُّون، وتشديد اجليم يف احلرف األول، وهو قولهُوختفيف اجليم، وأمجعو َّ ِ ْ ْ: 

[ Z [ \ Zوقد روى عبد الوارث من قـراءيت، وعـيل بـن نـص ،ُّ ِ ْ َ  ْعن أيبٍرـْ
َّأنه خففه، : ْعمرو ُوليس العمل عىل ما روياهَّ ُ ْ() ٤(.  

ُّاستند الداين يف أخذهو ِّ بوجه التشديد عىل املعمول به عن البرصيَ ِْ َّ.  
ِعىل ذلك نص غري واحد من األئمة، كقولو ٍَّ َ َّ  :ِّم أبو الطيب اإلماَ

َّوأمجع القراء(  :تعاىلْ عىل فتح النُّون، وتشديد اجليم يف قوله -ُّ كلهم-َ
)` _ ^ ] \ [ Z(   ]ٍ؛ إال ما رواه عيل بن نرص]٦٣:األنعام ْ ُّ ُ َأنه قرأ : َّ َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٩٦ص:(انظره)١(

 ).٢/٥٣٤:(انظره)٢(

 ).٣٣٦ص: (انظره)٣(

)٣/١٠٤٤) (٤.( 



 

 

 ٨٥٣ 

ْبإسكان النُّون، وختفيف اجليم،  َ أنـه قـرأ مثـل:ٍن أيب عمـروُواملشهور عـِ َ  مـن ِةَ اجلامعـَّ
 .)١()َّالقراء

ِواملسند املقروء به ُ ِ اختصاص يعقوب بالتخفيف:ُ َّ َ  .)٢( ِ من روايتيهِ فيهُ

ُّختفيف النون يف-٢ ُ : [ ¨Z هلشام. 
َّ   اختلف القراء يف  ِ ُ [ ¨Z : 

َفنافع، وأبو جعفر، وابن ذكوان، وهشام يف أحد وجهيه بنُـون خف ُ ٌٌ َيفـة، والبـاقون ََ ٍ
ِبنون ثقيلة، ومعهم هشام  يف الوجه اآلخر، وال خالف بينهم يف تشديد اجليم ْ َ ِ ٌ َ َ. 

ِوأصل هذه الكلمة   :-َ وما ماثلها-ُ
ُ نونان، األوىل ُمفتوحة عالمة الرفع، والثانية: ِ َّ َمكسورة للوقاية: ٌَّ ٌ. 

ٌوألهل العربية فيها لغات ثالث ٌ َّ ِالفك مع تركهام: ْ ْ، ومل يقرأ هبذا -َّي األصلية وه-ُّ ُ
ُ يف الكتب املسندة، وإدغام األوىل يف الثانية، واحلذف إلحدامها، واملحذوفـة  كامِالوجه َُّ ُ ِ

َّهي األوىل عند سيبويه ومن تبعه، والث َ ِ ِ َّ عند األخفـش ومـن تبعـه، واألقـرب أهنـا ُانيةُ ُ ْ
ِ؛ ألن األوىل عالمة اإلعرابُانيةَّالث ُ َُّ)٣(. 

َ اإلمام الداين اخلالف هلشام يف اجلامع وقد حكى َ ُّ َقرأ َّأوضح أنه  ، و)٥(َّالتيسري، و)٤(ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٦١٩(اإلرشاد)١(

 ).٣٧٧ص(، إيضاح الرموز)٢/١٩٥(، النرش)٣٥٨ص(، حتبري التيسري)٢/٦٤٠(اإلقناع:انظر)٢(

، إبـراز املعـاين )٣/٨٩٣(، فـتح الوصـيد)٢/٢٨٢(، رشح اهلدايـة)١/١٤٣(احلجة البـن خالويـه : انظر)٣(
 ).٤٤٩ص(

 ).٣/١٠٥٣: (انظره)٤(

 ).٢٧٨ص:(انظره)٥(



 

 

 ٨٥٤ 

ِبالوجهني عىل َّاحلسن عن قراءهتام، وبالتشديد َأيب الفتح، وأيب : ْ  .ِّالفاريس: عىلِ
ِّ  يف مفردة الشاميَّورصح ٍتيار وجه ختفيف النون هلشامْ باخِ ُّ  :؛ فقالِ

ِوقرأت عىل أيب احلسن( َ َ وبـه ِبتخفيفهـا، : ْريـق عبـد اهللاَِ مـن طِحْ وعـىل أيب الفـت،ُ
 .)١()ُآخذ

ِّ وبالنظر يف نصوص الداين ُ َتبني أنه اعتمد يف اختياره عىلي؛ َّ َّ: 
ُاألخذ باألكثر طرقا ورواية عن هشام، وعىل املشهور أداء عنه ً ً ً ِ  . 

 :ُّ اجلعربيَّ العالمةقال
ُّوبه قطع ابن جماهد، واملهدوي، (  .)٢ ()ُ األشهروهوٍَ

ٍبة هلشامَ قطع املغارَّوبالتخفيف ِّ قطع العراقيون للحلواينَّوبالتشديد، )٣ (ُ ُّ  .)٤(ُ عنهَ
ًأطلق الشاطبي يف حرزه اخلالف؛ تبعا لألصلقد و َ َِ ُّ)٥(. 

ٍوالوجهان صحيحان هلشام من طريقيه ِّاحللواين، والداجوين( ِ  :َّواملقدم منهام، )ِّ
ِّهو التخفيف يف كل ُ ُ املسالك األدائية؛ ألنه األكثرَّ َّ ً طرقا ورواية عنهَّ ً)٦(. 

َّفتح الياء، وكرس الضاد يف-٣ ُ ُ: [ Ã Ä Z لنصري عن الكسائي ِّ َ ُ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٣٦ص) (١(

 ).٣/١٥١٩(كنز املعاين)٢(

 ).٢/١٩٥(، النرش)٢/٣٦٦(، الكايف)٢٠٥ص(، التبرصة)٣١٧ص(اهلادي: انظر)٣(

، النـشـر )٣٣٩ص(، املـبهج)٢٥٨ص(، التلخـيص)٢/٤٨٣(، غاية االختـصار)٢٤٠ص(كفاية ال: انظر)٤(
)٢/١٩٥.( 

 ).٦٥٠:بيت رقم:(انظره)٥(

، رسـالة ابـن )٢١٩ص(بـن يالوشـةا،  رسـالة )١٧٠ص(، عمـدة اخلـالن)٧٦ص(الرسـالة الغـراء: انظر)٦(
 ).٢٢ص(املنجرة



 

 

 ٨٥٥ 

ُّى اإلمام الداين يفَحك  ِ جامعـه قراءتـه عـىل شـيخه أيب الفـتح يف هـذا املوضـعُ ِ ُِ- 
ُبفتح الياء، والضاد للكسائي من رواية نصي: -َّخاصة ِ ِّ ْن مقـسمـَمـن طريـق ابـ )١(ٍرـَّ ِ)٢( 

َّعنه، ثم رصح باختياره فتح الياء، وكرس الضاد للكسائي من هـذا الطريـق؛ ِّ ََّّ َ ُِ ْ ً أخـذا بـام َّ
ْيوافق رواية األكثرين عنه  : ، فقالُ

َوكلهم قرأ( ُّ :[ Ã Ä Å Æ Z  ْبفتح الياء؛ غري أيب بكر بن مقسم ِ َ َ َعـن داود ْ
ِّبن سليامن عن نصري عن الكسائي َُ َ ُ َ :[ Ã Ä Z  ،بفتح الياء والـضاد َّ ِ َ َوقـرأت لنـصري ْ ُ ُ

ُعىل أيب الفتح بالوجهني، واختياري مثل اجلامعة ِ ْ ْ َ َ، وروى حممد بن عيسى، وعيل بـن أيب ََ ُّ َ ُِ ُ َّ َ
ِّنرص أداء عن نصري عن الكسائي ً ِْ َ ُ َّبضم الياء، وكرس الضاد، : ٍَ ِ َ ِّ ْومل ينص عىل هذا احلـرف ِ َّ

َّأحد من أصحاب نصري بفتح وال بضم؛ إال أمحد بن حييى األصبهاين، فإنه نـص عليـه  َّْ َ ْ ُ ٌِّ َّ ٍّ ِ
َّبنصب الياء، وكذلك مل ينص عليه أحد من أصحاب الكسائي؛ بـل أرضبـوا عنـه؛ إال  ُْ َ ْ َّ َ ْْ ِّ ِ ٌِ َ ِ

ِّأمحد بن رشيح، فإنه نص عليه بضم الياء ِ َّ َّ َيروي أداء عن نصري كالذي -َُ َُ ً ِْ()٣(. 
َّومل أقف عىل من أورد قراءة فتح اليـاء والـضاد يف كتـب القـراءات، والتفاسـري،  ُِ َِّ َ ْ ْ

ِواإلعراب غري الداين يف جامعه ِّ َ ِفقد اتفقت الروايات باختالفهـا عـىل ؛ْ ِّ َّ الـضاد، ِرـْكـس َّ
ِاختلفت يف ضم الياء، وفتحهاَّلكنها و ِ ِّ َ ْ. 

 :َ بن غلبونَأيب احلسنِمام كام يف قول اإل 
ــصري( ــرأ ن ُوق َ :)Ä Ã Â Á À ¿(   ]ــام ــا ]١١٧:األنع ــاء، وفتحه ــضم الي َب َ ِ ِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢١٤-١/٢١٣(، املعرفة)١٣٣١-٣/١٣٣٠(الغاية: انظر ترمجته يف)١(

 ).٣٠٧-١/٣٠٦(، املعرفة)١٠٥٩-٣/١٠٥٨(الغاية: انظر ترمجته يف)٢(

)١٠٦١-٣/١٠٦٠) (٣.( 



 

 

 ٨٥٦ 

 .)١()َالباقون
ِّوقول اإلمام اهلذيل  ِ ِ: 

)[ Ã Ä Z ابن أيب رشيـح، وهـشام، والرسـتمي، والدنـداين عـن :ِّبضم الياء ُّ َّ ُّ ُّ َ ِ ُ َ ُ
َنصري كلهم عن عيل، وأبو حيوة، واختيا ُْ َ ٍّ َ ٍر ورشُّ ُ() ٢(.  

 :َيب الكرمأل املصباحويف 
ُروى الدنداين، وابن رستم عـن نـصري عـن الكـسائي، وابـن أيب رشيـح( َ ُ َ ُِّ ُْ ُّ: [ Ã 
Ä Z ِبرفع الياء، والباقون بفتحها ْ َ ِ() ٣(. 

َّو فتح الياء، وكرس الضاد يف ُ ُ :[ Ã Ä Z  شاذة  اختص هبا ُهي قراءة َّ ٌ  -َ كذلك–َّ
ِّاحلسن البرصي َ)٤(. 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٣٣(التذكرة)١(

 ).٥٤٧ص(الكامل)٢(

 ).٣٢٠ص(، واملفيد)٣٤٢ص(، املبهج)٢/١٣٨(املستنري: ، وانظر)٢/٥٤٠) (٣(

 ).٢٣٧ص(، مصطلح اإلشارات )٢٨٣ص(مفردة احلسن البرصي : انظر)٤(



 

 

 ٨٥٧ 



 




 .ِالياء للجميع Z §]  ُقراءة  -١
 :ِّ  جاء يف اجلامع قول اإلمام الداين

َوكلهم قرأ( ُّ : [§ Z–ويف احلجر بكرس الياء كرسة خالصة، وهي -ناُ هاه ،ِ َ ًْ ً ْ ْ ِ
ٌالكرسة التي كانت هلا يف الواحد قبل أن تعل بالنَّقل إىل العني، ومل هيمزها أحـد مـن ُ ُْ ِْ ِْ ْ َ ْ هم ََّ

َمن الطرق التي  ذكرناها عنْهم؛ إال ما حكاه ابن جبري يف كتاب اخلمسة ُ ُ ُ َّ ِ َ ُّ ِأن أهل املدينة : ِ ْ َّ
ُهيمزون، ثم قال يف كتاب قراءة نافع عن أصحابه عنه  ْ ْ ِ ِ َِ َّ َ [§ Z ُغري مهموز ُ حيث -ُ

ْوقعت ِوهو الصواب من قوليه، -َ ْ ُ َّ  .)١ ()-َ إن شاء اهللاُ -ُ

ِوجه تركِّ الداين ليِحَّالعلة يف ترجو  ِاألخذ بام جاء أكثر النَّقلة :ِ اهلمزِ ُ َ ُ. 
 :، فقالِ بالغلطِ قراءة اهلمزُحكم اإلمام ابن جماهد عىلوقد 

َكلهم قرأ( ُّ: [ §Z ٍبغري مهـز، وروى خارجـة عـن نـافع َُ ٍ َ) : ( ًممـدودة
ٍمهموزة، قال أبو بكر َ ٌوهو غلط: ً َ() ٢(. 

ِ التغليط بقوله هذاَ سببَهرانِ مُ ابنُ اإلمامَّوجىل َّ: 
ٍ ما رواه أسيد عن األعرج، وخارجة عن نـافعَّومل خيتلفوا فيه؛ إال(  ُ ْ ٌ َ ُ ُأهنـام مهـزاه، : ُ َ َّ
َفأما نافع فهو غلط عليه؛ ألن الرواة عنه الثقات كلهم عىل خالف ذلـك، وقـال: ِقيل ِّ َّ ٌِ ِ َِ ُّ ُ ُ ٌَ ُّ َّ :

َّأكثر القراء وأهل العربية َ ْ ِ َّ ُإن اهلمزة فيه حلن، وقال بعضهم: ُ َ ٌ ِ َ ٌليس بلحـن، ولـه وجـه، : َّ ٍَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١٠٨١-٣/١٠٨٠) (١.( 

 ).٢١٠ص(السبعة) ٢(



 

 

 ٨٥٨ 

ًوإن كان بعيدا ْ() ١(. 

ِّ اإلمام ابن اجلزريوأشار إليه  : ِ بقولهُ
ِما نقله ثقة، وال وجه له يف العربية، وال يصدر مثـل هـذا إال عـىل وجـه : ومثال( ِْ ْ َ َّ َ ْ َُ َّ ُ ََ ُ ٌ

ُالسهو والغلط، وعدم الضبط، ويعرفه  ْ ِ َّ َ َ ُاألئمة املحققون، واحلفـاظ الـضابطون، وهـو َّ َ َّ َ َِّّ َّ
ُقليل جدا؛ بل ال يكاد يوجد،   ُ ِ َوقد جعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافعٌ ُ َُ : 

 .)٢ ()ْباهلمز
ْوكثري من نحاة الكوفة، والبرصة ِ ِ  ِّ أيب عـيلَ مل جييزوا قراءة اهلمـز، فقـد جـاء عنـد:ٌ

َّالفاريس يف احلجة ِّ: 
َّأعل فهمز؛ فمجازه عىل وجه الغلط، وهو أن ومن ( ِ َ ََّ ْ ُ َُ َ َمعيشة(َ ِعـىل وزن) َ سـفينة، : ْ
َفعيلة؛ فهمز: َّفتومههام َ ُ كام هيمز -َ ِ ْ ِ، ومثل ذلك مما  حيمل عىل الغلط-)مصائب(َ َِ ُ َُ ََ ْ ُ َّ َ ْ() ٣(. 

 :َّوقال الزجاج
ٌومجيع النَّحويني البرصيني يزعمون أن مهزها خطأ( َ ََّ َ ِّ ِّ ُ() ٤(. 

ِومل يرتض هذا احلكم مجاعة من األسالف املحققني، ودافعـوا عـن صـحة قـراءة َِّ ِّ ٌ َ ِ 
َباهلمز، وعىل رأسهم اإلمام املفرس النَّحوي أبو حيان األندليس، حيث قال ُ َُّ ُّ ْ ِّ ُ ِ ِ: 

ِوقرأ األعرج، وزيد بن عيل، واألعمـش، وخارجـة عـن نـافع، وابـن عـامر يف ( َ ُ ُُ ُ ٍّ ُ َ
 : ِرواية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢١ص(املبسوط) ١(

 ).١/١٦(النرش) ٢(

 ).٤/٨(احلجة للقراء السبعة) ٣(

 ).٢/٢٥٩(معاين القرآن وإعرابه )٤(



 

 

 ٨٥٩ 

 [§ Z ُمزة، وليس بالقياس؛ لكنَّهم رووه، وهم ثقات فوجـب قبولـه باهل َ ْ َ ٌْ ِ ِ ُِ َ ْ ،
ُولسنا متعبدين بأقوال نحاة البرصة، وقال الفراء  َّ ْ َْ َ ُربام مهـزت العـرب هـذا وشـبهه، : َِّ َ ُِ َ َ َّ

َّيتومهون أهنا  َ ِفعلية(َّ َفيشبهون ) َ َمفعلة(ِّ ْ ِفعيلـة(بـ) َ َهــ، فهـذا نقـل مـن الفـراء عـن .ا)َ َّ ٌ
َأهنم ربام هيمزون هذا وشبهه، : ربَالع ْ َِّ َِ َ ُ َ ُوجاء به نقل القراءة الثقاتَّ َ ِّ ِْ ٌ َابن عـامر: َ ُ وهـو -ُ

َعريب رصاح ُ ِ، وقد أخذ القرآن عن عثامن قبل ظهور اللحن، واألعرج، وهو من كبار -ٌّ ِ ُ ُ ْْ َّ ُ َ َ َْ ْ
ْقراء التابعني، وزيد بن عيل، وهو من الفصاحة والعلم بامل ِ َ َ ُ ٍّ ُ ََّ ِكان الذي قـل أن يدانيـه يف َّ َّ َ

ُذلك أحد، واألعمش، وهو من الضبط واإلتقان واحلفظ والثقة بمكان ، ونافع، وهـو  ٌُ َ ِّ ْ َِ ِ ْ ٌَّ ُ
ِّقد قرأ عىل سبعني من التابعني، وهم من الفصاحة والـضبط والثقـة باملحـل الـذي ال  ِّ َّ َ َ ِْ ُ َّ َْ َ

ُجيهل؛ فوجب قبول ما نقلوه إلينَا، وال مباال ُ َُ َ َ ْ َة بمخالفة نحاة البرصة يف مثل هذا ، وأما ُ ِ ِْ َ ِ َ
ِّقول املازين ِأصل أخذ هذه القراءة عن نافع": ُ ِ ْ ُ َ فليس بصحيح؛ ألهنا نقلت عـن ابـن "ْ ِ ُ َّ َ َ

َّعامر وعن األعرج، وزيد بن عيل، واألعمش، وأما قوله َِ ٍّ ِ ِْ َ: 
ُإن نافعا مل يكن يدري ما العربية" َّ َ ْ ً ْ فشهادة عىل النَّف"َّ ْي، ولو فرضنا أنه ال يدري ما ٌ ََّ ْ
ِ وهي هذه الصناعة التي يتوصل هبا إىل التكلم بلسان العرب-َّالعربية َ ِ َِّ ََّ ُ ِّ َ ُ، فهو ال يلزمه -ِ ُ

ٌذلك؛ إذ هو فصيح متكلم بالعربية ناقل للقراءة عـن العـرب الفـصحاء، وكثـري مـن  ِ َ َّ ٌِ ٌ ٌِّ ُ ْ َِ
َّهؤالء النُّحاة يسيئون الظن بالقر َّ َُ ِ ِ  .)١ ()ِاءَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، تفـسري )١/٢٦٨٩(، الـدر املـصون)٢/٨٥(الكـشاف: بترصف، وانظـر) ٢٢١-٤/٢٢٠(البحر املحيط)١(

َوقد وهم العالمة ال، وغريها، )٢٦-٩/٢٥(اللباب  ِ َطـاهر بـن عاشـور يف التحريـر والتنـويرَ يف ) ٥/٣١٢(َّ
ِوقرىء يف الشاذ ( : قوله َّ ْباهلمز ، رواه عن األعرج ، ويف الكشاف: ُ ُنسبة هذه القراءة إىل ابـن عـامر، وهـو : ُ َ ْ َِ ُ

ِّسهو من الزخمرشي ٌوالصحيح أهنا منقولة عنه ) ٌَّ َّ  يف ُّ، ومل خيطـئ الزخمـرشي-ِكام يف البحـر املحـيط وغـريه-ُ
 .قوله



 

 

 ٨٦٠ 

ِومع صحة قراءة َّ َمعائش( ْ ِ َ ً؛ إال أهنا شاذة النقطاع سندها، وعدم شهرهتا لغة)َ َِّ َ ِ َ َِّ َّ)١(. 

َليحيى بن آدم عن شعبة  EZ ]  ُقراءة-٢ َ ٌبفتح البـاء بعـدمها مهـزة مكـسورة ِْ ٌُ ْ َِ َ ْ
ِبعدها ياء ساكنة، وبفتح الباء، وإسكان الياء، وفتح اهلمزة  ِ ِْ َ ْْ ِ َ ٌ ٌ 

ُّ اإلمام الداينروى     َيف جامعه الوجهني لشعبة من طريق ابن آدم  ُ ِ َ َ دون -َّ خاصة–ْ
ِغريه من الطرق ُ، ومما فيه جاء قولهُّ َ: 

ِواختلف يف ذلك عن أيب بكر عن عاصم( ِ َِ َ َ ْْ ََ َ َ ُ ْ: 
ُّ فروى الكـسائي، والعليمـي، والربمجـي  ُ ُّ ُّ َ َِ َِ ُ َ [ EZ  ٌبفـتح البـاء، وبعـدها مهـزة َْ ْ َِ َ

ٌمكسورة َ، وياء ساكنة عىل مثال ُ ٌِ ٍفعيل(ٌ ِ َ نص عىل ذلك عن الكسائي ابن جبري من غـري )َ ََ ُ ُ َِّّ َ َ ِ َ
ُشك، وروى إسحاق األزرق عنه  َ َُ ُْ ْ َ ٍّ َ [ EZ  َبمدها، ومهزهـا عـىل قولـك ِ َ َ َ َ ِ ْ ٍبعـيس(ِّ ِ َ( ،

َّفوافق الكـسائي وصـاحبيه، وقـد روى عنـه األعـشى، وحـسني مـن روايـة خـال َِ ِ ِ ِ ٌِ َْ َّ َُ ُ َ ْ َ ََ ْ ٍد، َ
ُوهارون، وابن أيب محاد من رواية ابن جامع، وابن جنيد وعبيد بن نعيم، وهـارون بـن  ٍ َُ َُ ُُ ُ ْ َ ْ ُ ُْ ٍَّ ِ ِ ٍِ

َبفتح الباء، وبعدها ياء ساكنة، وبعد اليـاء مهـزة مفتوحـة عـىل مثـال  EZ ]  ِحاتم ٌ ٌ َِ َِ َ َ ْ ْ ٌَ ْْ َ ٌِ َِ
ٍفيعل( َ ْ َ.( 

ْفأما حييى بن آدم ٍفروى ابن شاكر، و: َّ َ ُ َ ِكيعي، وخلف ابن حـزام، َالوَ ُِ ُ ُوحـسني بـن ُّ َُ
َالعجيل عنه عن أيب بكر، قال ْ َ َ ُ ِّْ ِكان حفظي : ِ ِ َ [ EZ  ِبكرس العـني، ثـم دخلنـي منهـا ِ َ َّ َْ َ

ْشك، فرتكت روايتها عن عاصم، وأخذهتا عن األعمش  َ ُ َ ُْ َ ِ ٌّ [ EZ مثل محزة َ َ. 
َونا عبد العزيز بن حممد، قال َّ ِ َ ُ ِنا عبد الواحد : َ َ َبن عمر، قالْ َ العجيل عن أيب - لنا–قال : ُ ْ َْ ُّ ِ

ْهشام عن حييى عن أيب بكر َ َْ َ َْ ٍ َ ْكان حفظي : ِ َِ َعن عاصـم َ َ [ EZ َعـىل مثـال ِ ٍفيعـل( َ َ ْ َ( ،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٤٤(، اإلحتاف)١٨٣ص(، شواذ القراءات للكرماين)٤٢ص(خمترص شواذ القرآن: انظر)١(



 

 

 ٨٦١ 

ِفأخذهتا عن األعمش  ْ َ ُ[ E Z  عىل مثال َ ِ ِّ، وروى رضار عن حييى عن التيمي )فعيل(َ ْ ُ َْ َّ َ َ ِ

ْعن األعشى عن أيب بكر  َ َ َ ْ َ [ EZ  الباء مهموزة، وهذا يدل عىل أنه يف وزن َّ ٌَ ُّ َ ْ  .)فعيل(َ

ِوقرأت أنا ذلك يف رواية الرصيفيني عن حييى عـىل وزن: قال أبو عمرو ْ َ َ ُْ ِّ َّ ِ َ ِ ِفعيـل(َ َ( ،
ِوعىل وزن  ْ َفيعل(َ ْ َّ بفتح العني، وكان ابن جماهد يأخذ يف رواية حييى هبذا الوجه الثاين، )َ َ ُ َ َِ ٍْ ُ َْ ِْ ِ ُ ِ ْ

َحكى ْذلك شيخي أبو الفتح يل َ َ َ ِ ْ، وكذلك روى الواسطيون عن حييى- رمحه اهللا-َ َُّ َ()١( . 
ُوهذا اخلالف ليحيي ذكره ْ ُ ِ التيسري يف-ً أيضا-ُّ الداينَ ٍمفردة عاصم، )٢(َّ ِ)٣( . 

َ باألخذ هبام، فقالَّ يف التهذيبَّرصحو ِ: 
ِوبالوجهني (  .  )٤ ()ُآخذ -ً مجيعا–ْ
ِّمستند الداين يف اختو ِياره األخذ بكال الوجهنيُ ْ َ ْ ِ: 

ُ شهرة اخلالف مع قراءته هبام؛ ِ ُ ٍ دل عىل ذلك قوله يف مفردة عاصمُ ِ ُ َ َّ : 
َألن هـذا: ُ قرأت لـه-ً مجيعا-ْوبالوجهني( ْ أبـو بكـرع-ً أيـضا-َّ ممـا شـك فيـهَّ ن َ
 .)٥()َعاصم

ِوعىل األخذ  ِهبام نص غري واحد؛ كقول اإلمامْ ِ ٍ ُ َ أيب احلسن بن غلبوَّ ِ  :َنَ
 .  )٦ ()-ً مجيعا–ِ بالوجهني - له– ُآخذوأنا (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف)١١٢٣-٣/١١٢١)(١(

 ).٢٩٥ص: (انظره)٢(

 ).١٣٠-١٢٩ص:(انظره)٣(

 ).١١٨ص(ا)٤(

 ).١٢٩ص(مفردة عاصم: انظر)٥(

 ).٢/٣٤٨(التذكرة)٦(



 

 

 ٨٦٢ 

ُوقول اإلمام ابن رشيح  ِ َ : 
ُوبالوجهني قرأت له(  ُ ِ() ١( . 

ُّ اإلمام الشاطبيَوأطلق اخلالف ْ؛ وفاقا لألصلُ ً)٢( . 
َوالوجهان مسندان يف النرش لشعبة من طريقيه َ َّ ِ ِْ ِّحييى بـن آدم، والعليمـي (:ْ ُْ َ َّإال أن  ) َ َّ

ْ اجلمهور عن حييىَرواية ٌ بباء مفتوحـة، ثـم يـاء سـاكنة، ثـم مهـزة مفتوحـة:ِ ٌ ٌ َّ ٍ ٍ)ٍ (، 
ٌوروايتهم عن العليمي بباء مفتوحة، ثم مهزة مكسورة، بعدها ياء ساكنة ٌ ُ َّ ٌِّ ٌ ٍُ ٍ ُ: [ EZ)٣( . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٨٢(الكايف)١(

 ).٤٨٤ص(، إبراز املعاين)٧٠٥-٧٠٤:بيت رقم(متن الشاطبية: انظر)٢(

 ).٤٠٩-٤٠٨ص(،إيضاح الرموز)٢/٦٧(،  اإلحتاف)ب/٢٧٨:لوحة رقم( ، اللطائف)٢/٢٠٥:(انظره)٣(



 

 

 ٨٦٣ 




e] ُقراءة -  d c  b Z  َبالوجهني إلسامعيل  القايض عن قالون َ َ ْ 
َعيل بن إسحاق القُطريق إسام   َ ْ ُعـن قـالون أسـنده )١(ايضَ ِ الـداين يف اجلـامعَ ُّ)٢(، 

ٍمفردة نافع، و)٣(َّوالتعريف ِعن شيخه أيب الفتح ًتالوة)٤(ِ ِ دون غريه ِ َ. 
ِأوضح يف اجلامع أنه قرأ عىل أيب الفتحو  َ َّ ٍدة ٍبيـاء واحـ:ِريـقَّ هـذا الطَ لقالون مـن َ
ٍمشددة َّ)٥(. 

ْورصح يف مفردة نافع، والتعريف باألخذ بالوجهني ِ َِّ ٍ َّ.  
ِ الذي يسنده تالوة عن أيب الفـتح:ُجه اإلدغامو ً ُ   :ُووجـه اإلظهـار، -َّ كـام تقـدم-ُ
ُيسندهالذي  ٍلبون؛ دل عليه قوله يف مفردة نافعبن غً رواية عن شيخه اُ ِ َّ: 
ُوقال القايض يف كتابه الذي سمعناه( ْ ِ عـن أيب احلـسنِ ِّ األسـتاذ املتقـدم-َ ِ ٍبيـاء : -ُ

ٍواحدة مشددة مفتوحة ٍ مثل أيب عمرو-ٍَّ ْ ُوبالوجهني آخذ، -َ ْ ْ() ٦(. 
ِوأبان عن علة أخذه َّ  : فيها هبام بقولهَ

ِ عن قالون يف كتابهِايضَقال الق (  َ: [ b c d e Z بيـاء واحـدة مـشددة َّ ٍ ٍ- 
ٍمثل أيب عمرو ْ ِأين ذلك أبو الفتح يف روايتهُ، ومن تابعه، وأقر-َ ِ َ ْبياءين ظـاهرتني، : َ َوأنـا ْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٢٦-٢/٦٢٥(، تذكرة احلفاظ)١/٢٥٢(غاية النهاية:انظر ترمجته يف)١(

 ).١/٢٨٧: (انظره)٢(

 ).٣٥-٣٤ص: (انظره)٣(

 ).١٥٢ص: (انظره)٤(

 ).٣/١١٣٧: (انظره)٥(

 ).١٥٧ص)(٦(



 

 

 ٨٦٤ 

ِآخذ له بالوجهني؛ لصحة الرواية عنه باإلدغام، وورد النص به ُِّ َ ُ َّ ُِ ِّ ِ ٌ ()١(  .     

َممن أسند طريق إسامعيل عن قالون  ُ فيام طالعته من مصادر-ْومل أقف َ َ َ عـىل مـن -َّ
َّوافق الداين يف ْ وجه اإلدغام لِ ذكرَ  .  )٢( ُهِ

َوطريق إسامعيل عن قالون َ َّ خارج عن طرق النرشُ ُ ُ   :ِهُاملقروء بُاملسند و ،ٌ
ٍإظهار الياءين للمدنيني، والبزي، وشعبة ويعقوب وخلف، والباقون بياء واحدة  ٍٍ َ ََ ْ ِّ ِّ َْ ِ ُ

ٍمشددة مفتوحة ٍ َّ)٣(  . 
ِ النرشُويزيد يف  : عىل ما سبقَّ

َ اإلظهار لقنبل من طريق ابن شن َ  .)٤(ٍبوذُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٨٩ص(التعريف: ، وانظر)٦٥،١٥٧ص)(١(

 ).٣٦١ص(، املبهج)٥٥٩ص(، الكامل)٢٥٨-٢٥٧ص(الكفاية: انظر)٢(

 ).٣٨٥ص(، التحبري)٢٩٩ص(، التيسري)٢٣٠ص(السبعة: انظر)٣(

 ).١١٥ص(، التهذيب)٢/٨٠(، اإلحتاف)٢/٢٠٧: (انظره)٤(



 

 

 ٨٦٥ 




ِالقراءة بياء الغيبة-١ ِ ٍللبزي عن ابن كثري Z¾ ¿  ]  : يفُ ِّ. 
ِّورد اإلمام الداينأ   : فقالَ هذا االختيار يف اجلامع،ُ

ِقرأ ابن كثري، وأبو عمرو، وحفص عن عاصم( َ َ َ ُ ٍُ َ َ: 
 [  ¿ ¾Z َبالياء، وقرأ الباقون بالنُّون، وحدثنا حممد بن أمحد، ق َُّ ََّ َ َ ُنا ابن : الِ

َحدثني مرض بن حممد عن البزي عن أصحابه عن ابن كثـري : ُجماهد، قال ْ ْ ُِ ِّ ََّ ُ ِبـالنونَّ ، ونـا ُّ
َحدثني احلسن بن خملد عن البـزي باليـاء، وكـذلك روى : ُنا أمحد، قال: َّحممد، قال ِ َ ِّ ُ َ َّ– 

ُ أبو ربيعة، واخلزاعي وغريمها، -عنه ُّ َِ ُك العمل يف رواية ِلَوعىل ذَ َ، وقـرأ البـاقون ِّالبزيَ َ
 .)١ ()بالنُّون

ِّوجيل يف عبارة الداين   :ُاعتامده عىلٌّ
ُّاألخذ بام عليه عمل أهل األداء يف رواية البزي، وما جاءت به أكثر الطرق عنه  ُ ِّ ِ ُِ. 

 .)٢(ُ واملقروء بهُاملسند،ُوهو
ِّ عىل مـن ذكـر اخلـالف للبـزي يف هـذا املوضـع-ُ فيام طالعته-ْومل أقف َ  وىِ؛ سـَ
 .)٤(ِّ، واهلذيل)٣(ٍ ابن جماهدِاإلمامني

ِاختالس فتحة اهلاء من -٢ ُ:)L   K  J  (]ِّلنافع عدا ورش، وللبرصي ]٣٥:يونس ٍَ.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١١٧٠-٣/١١٦٩)(١.( 

 ).٢/٢١٢(، النرش)٣٩٧ص(، التحبري)٣٠٧ص(التيسري: انظر)٢(

 ).٢٤٢ص:(انظره)٣(

 ).٥٦٦ص:(انظره)٤(



 

 

 ٨٦٦ 

َاألصل يف كلمة     ُ:)L K  (ُعىل كل الوجوه ْهيتدي(ِّ ِ َ ْ َّ، فأدغموا التاء يف الـدال )َ َّ َ ْ
َللمشاركة كام جرى يف ِ َ [ Í Z )١(. 

ُوقد حكى اإلمام  ِيف جامعه اخلالف بني اخـتالس فتحـة اهلـاء ُّالداينَ َ َِ ْ َ ِ، وإسـكاهنا ِ ْ
ٍلنافع من رواياته عدا ورش ْ َ ِ ِ)٢(. 

ِونص عىل الوجهني لقالون يف التيسري َّ َ ِ ْ َّ)٣(. 
َّوقطع يف هلم التعريف ٍ ومفردة نافع،)٤(َ ِ باالختالس دون غريه)٥(ِ ِ ْ. 

َلداين لقالون، فقالَ إىل اختيار اِّ ابن اجلزريُوقد أشار اإلمام َ ِّ: 
َوروى أكثر املغاربة، وبعض املرصيني عـن قـالون االخـتالس ( ِّ َْ َ ُ ِكـاختالس أيب -َ ْ

ٌعمرو سواء ِّوهو اختيار الداين  الذي، -ْ ُ ْ ِ مل يأخذ بسواه مع نصه عن قـالون باإلسـكان،ُ ْ َ ِّ ُ ْ 
َ، وبعض املغاربة، واملرصيني عن قـالون-ً قاطبة–ُّوروى العراقيون  ِّ َ ُ اإلسـكان، وهـُ و َ

ٍاملنصوص عنه، وعن إسامعيل واملسيبي، وأكثر رواة نافع عليه ُ ِّ َ ُ ُ() ٦(. 
َوالوجهان صحيحان عن قـالون ًنـصا وأداء ِ ِرض عـدم ذكـرــ، وال ي  ْ ِ اإلسـكان يف ُّ

ِالشاطبية ْ؛ إذ هو منقول يف أص)٧(َّ ٌ ُّل العالمة اجلعربي ويف ذلك يقولها، ُ َّ: 
ُ قطع ابن جماهد، واألهوازي، واهلمداين، وال يكاد يوجد -ْباإلسكان: ْ أي-وبه ( ُ ُُّ ْ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣/٩٧٦(، فتح الوصيد)٥١٩-٢/٥١٨(، الكشف)٣٤١-٢/٣٤٠(رشح اهلداية: انظر للمزيد)١(

 ).١١٧٩-٣/١١٧٨: (انظره)٢(

 ).٣٠٩ص:(انظره)٣(

 ).٩١ص:(انظره)٤(

 ).١٢٢-٦٦ص:(انظره)٥(

 .ِبترصف عليه) ٢/٢١٣(النرش)٦(

 ).٥٠٨-٥٠٧ص(، إبراز املعاين)٧٤٨:بيت رقم:(انظره)٧(



 

 

 ٨٦٧ 

ٌيف كتب النَّقلة غريه، ومل يذكره النَّاظم، وليس بجيد؛ ألنه نقص من األصـل، وعـدول  ُ َّْ ٌ َّ َ َُ ْ ِ
ِعن األشهر ْ()١(. 
ِ ابن بري  الشاطبي يف االقتصارَّ العالمةَوتابع َّ ٍّ ْىل وجه االخَ عُ  .)٢(  ِتالسِ

ُواملقدم ُ أداء، واملصدرَّ َّ  : ً إقراءً
ًهو وجه اإلسكان؛ ألنه األكثر طرقا، ورواية  ً ُ َّ ِ ُ)٣(. 

َّقال العالمة الضباع ُ َّ: 
ْوجرى عملنا عىل األخذ هبام؛ ( ُ َمع تقديم اإلسـكانَ ْ ْ، وال مبـاالة مـن اجلمـع بـني ْ َ

ِالساكنني يف مثل ذلك؛ لثبوت القراءة به ُ َّ() ٤(.  
ُّوأما أبو عمرو البرصي َّ: 

َ يف هذه الكلمة ثالثةُّفقد حكى له الداين يف اجلامع َ، هيٍ أوجهِ ِ: 
ِإسكان اهلاء، واختالسها، وإمتام حركتها ُِ  :َقال، فُ

ٍواختلف عن اليزيدي عن أيب عمرو( َ ِّ ِ ُ ٍأبو محـدون، وأبـو خـالد، وأبـو َ فروى له :ْ َّ َ ْ
ٍشقيق،  وابن شجاع، وأبو عمرو ْ ُ ٍ َ من رواية إسامعيل بن يوَ ِنس، وغريه ِ  )L(  ُ عنهَ

ٌمدغمة مثقلة عىل َّ ْهيتدي(ٌ صب، قـالوا)َ ْ، واهلاء جـزم يـشمها شـيئا مـن النـَّ ُِ ً ُّْ ٌ وكـذلك : ُ
[  £Z وكذلك روى عبد الوارث  عن أيب عمرو ،ْ َ ْ ََ َ. 

ُّوحدثنا الفاريس، قال ُّنـا الربمكـي، قـال: َنا أبو طاهر، قال: َّ َنـا أبـو عمـر عـن : َ ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤/١٧١٥(كنز املعاين)١(

 ).٥٣٩-٢/٥٣٧(رشح الدرر اللوامع للمجايص:انظر)٢(

 ).١٦١ص(، النجوم الطوالع)٢٢٠ص(، رسالة ابن يالوشة)٨٤ص(الرسالة الغراء: انظر)٣(

 ). ١٤ص(اجلوهر املكنون )٤(



 

 

 ٨٦٨ 

ْاليزيدي عن أيب  ًبجزم اهلاء، والدال شديدة، و)  L( :ْعمروِّ َّ َ ْ َ [  £Z  ْبجـزم
ِّاخلاء، وتشديد الصاد، ومل يذكر إشامما، وروى أمحد بن واصل عن اليزيدي َ َّ َِ ُ ً ْ ِ ْ َيشم اهلاء : ِ ُّ ِ ُ

ُنصبا، وقال ابن جبري  ُ ِبنَصب اهلاء،  واخلاء:  يف احلرفني-ُ عنه–ًَ َ ِ. 
ْفهذه ثالثة أقوال ُ ِ، واألول منْهـاٌفةِ خمتل-ُّكلها- ِ ُ ُموافـق ملـا قالـت اجلامعـة عـن : َّ َ ٌ ُ

َّاليزيدي، والثاين ِّموافق ملا قاله الربمكي عن الدوري  :ِّ ُُّ َ ُّ ْ َُ ُموافق ملا قاله : َّ، والثالث-ُ عنه–ٌ َ ٌ ُ
ُابن جبري ُ . 

ْوأهل األداء عىل ما رواه آل اليزيدي، ومن وافقهم مـن اخـتالس  :ٍ قال أبو عمرو َ ِّ ُ ِ ُ
ُة اهلاء، واخلاء، وتضعيف الصوت هبا، وبذلك يأخذون  حرك َ َّ ِ ِ ِْ َ ِ يف رواية الثالثـة -ًأيضا-َ َِّ

ِاملذكورين عن نافع فرارا من اجلمع بني الساكنني َّ ْ ًِ َ ْ() ١(. 
ِ باألخذ بوجهِّ البرصيِفردةَّورصح يف م  :، فقال) ِْاالختالس( ْ

ِكان يشمها شيئا من الفتح: ُّقال اليزيدي( َ ًَ ُّ ِ ِ وذلك االخـتالس بعينـه-ُ ُ ْ َوبـذلك ، -َ
 .ُقرأت

ُ  وقد كان ابن جماهد يأخذ فيهام ٍَ ُ َبإشباع احلركة؛ تيسريا عـىل املبتـدئني وغـريهم؛ : ْ ْ ً َ ِ ْ
ِلصعوبة اختالس ِ الفتح خلفته،  َِّ ِ ِ ْ ُوباألول آخذُ َّ() ٢(. 

ِ مذهب املغاربة :ُاالختالسو ْ، وكثري من العراقيني عن أيب -ً قاطبة–ُ َِّ ٌ  .ٍعمرو َ
ُّقال األهوازي( َوجدت احلذاق من أهل األداء عن أيب عمرو يأخذون يف: ْ ُ ٍَّ ْ َ ْ َ ِْ ْ ِ ُّ: ) J

L K( ِباإلشارة إىل فتح اهلاء ْ ِ ِ َ() ٣(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١١٨٠-٣/١١٧٨)(١ .( 

 ). ١٠١ص)(٢(

 ). ١/٤٨٨(اإلقناع)٣(



 

 

 ٨٦٩ 

ِوأما مذهب اإلمتام ْ ُ َفهو رواية أكثر العراقيني عىل ما يف النَّرش: َّ َ ِّ ُِ ْ َ ُ)١(.  
ِّوالوجهان صحيحان عن البرصي َ ً نصا وأداء-ِْ َّواإلمتام من زوائـد النـش، -  ِ عىل ِرـُ

ِاحلرز وأصله ْ)٢.( 
ًواملقدم أداء، واملصدر إقراء ًَّ َّ : 

ُهو وجه االختالس؛ ألنه األكثر طرقا، ورواية، وعليه اجلمهور  ُْ ُِ َ ً ً َّ ْ ُ)٣(. 

ٍباهلمز حلفص)   »(:ُالوقف عىل -٣ ِ. 
ُ الوقف عىل ٍبقلب اهلمزة ياء مـذكور حلفـص عـن    )»(:َ ِْ ٌَ ً َعاصـم مـن طريـق ْ ٍ َ

ُهبرية، وابن أيب مسلم، والواقدي عنه ُّ ُ ِ َ ُ)٤(. 
ِوقد أوضح اإلمام الداين  يف جامعه حكم الوقف عىل  ِْ َ َُّ ِهذه الكلمة بقولهُ َ: 

َوكلهم قرأ( ُبتحقيق اهلمزة يف الوصل، واختلفوا يف الوقف، فكان محزة   )»(: ُّ َ ْ ُِ ِْ ْْ ِ
ْيقف بتسهيل اهلمزة، فيجعلها بني ْ َْ ُ ْ بني، ويأيت بألف التثنية بعدهاِ ِ َِّ َ ْ ْ. 
ٍّوحدثنا حممد بن عيل، قال ُ َّ ْ عبد اهللاِ بن عبد الرمحن عن يلَذكر : ُنا ابن جماهد، قال: َّ ُ َّْ ُ
َأبيه عن حفص عن عاصم َْ ُأنه يقف: َ ِ َ َّ بياء من غري مهز َ ٍ َ ً يعني بياء مفتوحة بـدال -ِ ٍ َِ ِْ

ِمن اهلمزة َ، وكذلك حك-ْ ْى أمحد بن يعقوب التائب عن أيب احلسن بن جممـع املقـرئَ َ َْ َ ِ َّ َُ :
َأنه روى عن أصحابه   عن سليم عن محزة أنه وقف، وهذا الرضب من البدل عىل غري  َ ََّ َّ َ َُّ َ ْ ََ َ َ ُ ِ َ

ِقياس، وإنام صار إىل مثله بالرواية والسامع ََّ ِّ ِ ِِ َ ََّ. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٢/٢١٣:(نظرها)١(

 ).١٨٦ص(، التنوير)١١٥ص(التهذيب:انظر)٢(

 ).٥٩٧ص(اختالف وجوه طرق النرش مع بيان املقدم أداء: انظر)٣(

 ).١/٣٠٣(، بستان اهلداة)٥٦٩ص(، الكامل)٢٤٦ص(السبعة: انظر)٤(



 

 

 ٨٧٠ 

ُّ وحدثنا الفاريس قال ِ أبو بكر يف كتاب قـراءة عاصـم يلَذكر: َنا أبو طاهر، قال: َّ َ ِ ِ َِ ْ :
ْأن أمحد بن عيل حدثه عن هبرية عن حفص َُّ َّ َأنه وقف كذلك: ٍَّ َ َّ،قال الفاريس ُّ قال : َ

ِفسألت أبا العباس األشناين عن الوقف : َ أبو طاهر- يل– َّ ُ َّ ُكام رواه هبرية-ُ ُ؛ فلم يعرفه -ُ ْ
ُوأنكره، وقال  َ مثل الوصل، وكذا وقف الباقونُالوقف:  يلَ َ ِ ْ ُ()١(. 

َّورصح  يف التيسري  ً بوجه اهلمز حلفص وقفاِبأخذهَّ ٍ  :ُ، حيث قالِ
ْوروى  عبيد اهللاِ بن أيب مسلم عن أبيه، وهبرية عن حفص( َ ُُ ُ ِ َ ََ ُُ ِأنه وقف عىل قوله: َ َ َّ : 

َبالياء بدال من اهلمزة، فقال )»( ًِ ِْ ِ َ ابن خواستي عن أيبلنا َ َ ُّ ُ ُّ طاهر عن األشناينُ ُ َ ِ َ :
ِإنه وقف باهلمز،  ْ َ ُوبذلك قرأت، وبه آخذَّ ُ() ٢(. 

ٍوأكده يف مفردة عاصم ِ ُ  :ِ بقولهَّ
ِوكذا وقفت من طريقه، ( َ ُ ُوبه آخذَ ِ() ٣(. 

ْوما قرأ به الداين حلفص واختاره له ٍ ُّ ِهو املعمول به عند أهل األداء: َ َ ُ ْ ُ. 
َفقد قال   :َغلبونِو احلسن بن أبُاإلمام ْ

َفلم يوقف عىل:َفإن قيل( َُ ِ : ْفيبدل من اهلمزة ياء مفتوحة كـام روى عبيـد َ َ ُُ ً ً ْ ُ
ُاهللاِ بن عبد الرمحن عن أبيه عن حفص، وهبرية عن حفص َ ُْ ِ َ ِأنه يقف عليه: َّ َِ ُ َ َّ بياء َ ِ

ِمن غري مهز؟ كام روى الكوفيون عن العرب َ ُّ ََ َ َ يفعلون بنحو هـذه اهلمـزة هكـذا، َّأهنم: َ ِ ْ َ ْ
ًفيقلبوهنا ياء ُ ْ. 

ْ فهذه اللغة شاذة، فليس ينبغي أن يصار إليها؛ إال براوية صـحيحة، ومل يـرو :ْقلنا ُ َ ْ َ ُ َ ٍْ ِ ٍ َِّ ُِّ ٌ َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١١٨٨-٣/١١٨٧)(١.( 

 ).٣١١ص)(٢(

 ).٦١ص)(٣(



 

 

 ٨٧١ 

ِعن محزة أنه يقلب هذه اهلمزة ياء، وال هي مكتوبة يف املصحف؛ بل هي مكتوبـة فيـه ٌ ٌ َْ َ ً ِْ ِْ ْ َ ُ ََ َ: 
ِها ألف، وإذا كان مل يرد عن محزة رواية أنه يقف عليها بالياء، والهي ْبواو بعد  )»( َ ْ َ ْ َِ ِ َِّ ٌَ َِ ٌ َ

َّمكتوبة يف املصحف كذلك؛ مل يقف إال باهلمز ْ ِ َ َْ َ ٌ. 
ُفأما ما رواه عبيد اهللاِ ِ عن أبيه، وهبرية ِ ْ َ ُُ َ ِ بالياء، َّأنه وقف:  عن حفص-ً مجيعا-َّ َ

َّفاملشهور عن حفص أن ْ ُه يقف باهلمزُ ِ ِ كسائر القراء-َ َّ ُ، وبه قرأت، وبه آخذ-َ ُ() ١(. 
ُّ احلكري ُ اإلماموقال ْ ِ: 

ٍوالرواية فيه غري صحيحة، ( َِ ُ ُ ُوالصحيحِّ ْ أن الوقف كالوصل:َّ َ َّ() ٢(.  
ُّ اإلمام الشاطبيَّونص ِ عىل عدم األخذ به، فقالَُّ ْ َ َ: 
ْتبوءا بيا وقف حفص مل        ( َ ٍ ْ َْ َ َ َّ َِ ِ َ يصح فيحمالَ َ ْ ُ َّ ََ ِ() ٣(. 
ِ اجلعربي يف رشحهَّ العالمةقال ُّ: 

َ مل يثبت بدهلا من طريق النَّظم، فإن قلت:أي( ِْ َ ُ ُفقد ذكره: َ َ : ُ، قلـت-ُّالـداين:  أي-َ
ًحكاية، ال رواية ً() ٤(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف) ١٦٨-١/١٦٦(التذكرة)١(

 ).٢/٨١٨(النجوم الزاهرة)٢(

 ).٧٥١: بيت رقم(متن الشاطبية)٣(

 ).٣/١٧٢٢(كنز املعاين)٤(



 

 

 ٨٧٢ 




ِضم امليم من- ُّ : [ ÔZ ِّأليب عمرو البرصي َ . 
َحكي ِ ُّ من بعض الطرق عن الُ ِ ِبرصي إسكان امليم ختفيفا يف هذه الكلمةْ َ ً ُ َاختار ، و)١(ِّ

ِّاإلمام الداين للبرصي ُّ ِاعتامدا عىل النص، ومتابعة ألهل األداء يف ع ؛َّ الضمُ ْ ِّ  .ُنهًً
ِ ما أشار إليه يف اجلامع بقولهُوهو  :- رمحه اهللا-ِ

َوكلهم قرأ( ُّ: [ ÔZ  ِبرفع امليم؛ إال ما رواه أمحد بن واصل ُ ُ َ َّ ِّعـن اليزيـدي ْ
ِّعن أيب عمرو أنه أسكن امليم، وروى أبو عبد الرمحن، وأبو محدون عن اليزيـدي  ْ ََ َّ َ َ َّ   نـصاَ

ِبرفع امليم،  ِوعىل ذلك أهل األداءْ ُِ َْ ََ() ٢(.  
ٌوقراءة اإلسكان شاذة َُّ ِ ُذكرها اإلمامان ابن: ْ ِ ُ ِ خالويه يف خمتـرصهَ ِ ُّالعكـربي يف ، و)٣(َ

 .)٤(َّشواذِإعراب القراءات ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ، قرة عني القراء للمرندي)٢/٥٨٨(، املصباح)٣٧٧ص(املبهج:  انظر)١(  ).ب/١١٥:لوحة رقم(َ

)١١٩٦-٣/١١٩٥)(٢.( 

 ).٥٩ص: (انظره)٣(

 ).١٧١-١٧٠ص: (انظره)٤(



 

 

 ٨٧٣ 




ُّاختالس ضمة النون األوىل يف -١ ِ َّ ُ : [ ¬Z . 
ِ   أصل هذه الكلمة َ َُتأمننا ُ ََ ُْتعلمنَا: (ْبنُونني، عىل وزن ِّ َ ُّالم الفعل، وحقها :ُاألوىل، )ُ ِ

ٌأن تكون حمركة بالضم؛ ألنه فعل مضارع مل يدخل عليه جازم،  ِّ َّْ ٌٌ َّ ً ِّضمري املتكلم : َّوالثانيةَ
ٍعن نفسه وغريه؛ إال أهنا كتبت يف املصاحف بنُون واحدة ِ ِ ِ َِ ْ ُ َّ َّ)١(. 

ُّوإليه أشار اإلمام الداين يف إجياز البيان بقوله ُ َ: 
ْاعلم أن األصل عند النَّحـويني بنـونني، األوىل( ِْ ِّ ِْ َ ُمـضمومة؛ ألهنـا آخـر الفعـل : َّ َّ ٌ

َّاملستقبل، والثانية ُمفتوحة؛ ألهنا واأللف ضم: ْ ِ َ َّ ِري املفعولني، فالتقى حرفان متامثالن من ٌ ِ َ ُ
ون األوىل يف الثانيـة  َّخمرج واحد، فاستثقل اجلمع بينَهام يف كلمة واحدة، فأدغمـت النـُّ ُْ ْ ٍُ ٍ ِ ٍَ َ ُ ْ ْ
ُّبعد حذف حركتها أصال؛ إذ غري متمكن أن يدغم حـرف متحـرك يف حـال حتركـه يف  َِّ ُ ٌْ ٌ ْ ٍ ِّ ِ ً ِْ َِ

 .)٢ ()ِمثله
ْوقد اضطربت يف هذ َّه اللفظة أقوال العلامء، واختلفـت الطـرق األدائيـة يف كيفيـة ْ َّ ُّ َُ ْ ِ َ َّ

ُ من جيعل فيها وجهني، ومنهم ُ فمنهمُّالنطق هبا، ًمن جيعل ثالثة، ُ ُوحاصـل مـا ذكـروه ُ ُ
ٍثالثة أوجه ُ : 

َإدغام إحدى النُّونني يف األخرى إدغاما حمـضا بغـري إشـامم،  ً ً ُْ ِ َإدغـام حمـض مـع وْ ٌ ٌ
ٌإخفاء ال إدغام؛ وْاإلشامم،  ِ وهذه الوجوه الثالثة هي املحكية عن أيب عمرو يف بـاب -ٌ َ ْ ُ ُْ ُ َِّ

َاإلدغام الكبري َ َّ من جيعل اإلشامم بعد اإلدغام، ومنهم مـن جيعلـه مـع أولـه، ُ، ومنهم-ْ ُ َُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٦٢ص(، الوسيلة )٨٢ص(املحكم، )٢/٥٤٩(، رشح الدرر للمجايص)٦٥١ص(رشح التيسري : انظر)١(

 ).٧٩٧-٢/٧٩٦(نقال عن رشح الدرر للمنتوري)٢(



 

 

 ٨٧٤ 

ُومنهم من خيري يف ذلك، ومنهم َإن اإلخفاء ال: ُ من يقولُِّ ُ بد معه من اإلدغـام، ومـنهمَّ ْ ُ َّ 
ُال إدغام معه، ومنهم: ُ يقولنم ُ ُ من ظاهر عبارتـه ذلـك، وهـذا االضـطراب يوجـب َ ُ ْ َ ِ ِ َ

ُّللقارص احلرية والتوقف، وللامهر التثبت والتعرف َ َّ َِ ُّ َِ)١(. 
ِويبدو أن هذا هو الدافع إلفراد الداين هلذه املسألة ِْ ِّ َ ٍّ بمؤلف مستقلَّ َّ)٢(. 

َوقد بسط الداين القول يف  بيان حكمها َُّ ٍ يف غري موضعْ ُمن ذلك قوله يف اجلامع، فَ ََ ِ: 
ْفأما اإلشامم يف هذه الكلمة عىل مذهب اجلامعة( ِ َ ُ َفعلامؤنا من القـراء والنحـويني : َّ ُِّ َّ

ِخمتلفون يف كيفيته وحقيقته،  ِ َّ ُفمنهم من يقولَ ُ : 
ْهو إشارة بالعضو،  ِ ومها الشفتان-ٌ ُ إىل حركة نون املدغمة بعد إخالص سك-َّ ْ َ وهنا ُ

ُلإلدغام من غري إحداث يشء يف حسيهام، وهذا هو االسـتفهام بعـضوه الـذي يـدرك  ْ ِْ ُ ََّ َ
ُمعرفته البصري دون األعمى؛ ألنه إعامل العضو وهتيئتـه  َّ َُ َ َّ، فـال يتحـصل إال -َال غـري-ُ َّ

َّبالرؤية دون السمع ُِّ. 
ًئلون هبذا جيعلون ذلك إدغاما  والقا َ َ َالصا، ويأتون بتلك َخَ َ ْاإلشارة بعد اإلدً ام، َغـِ

ُوجيوز أن يؤتى هبا بعد س: قالوا ْ ُ ِكام يؤتى هبـا عنـد الوقـف- ِكون النُّونُ ِ بعـد سـكونُ ْ 
ِاحلرف املوقوف عليه ْ. 
ْهو إشارة إىل النُّون بالـضمة ال إىل الـضمة بالعـضو :ومنهم من يقول َّ َّ ٌ َ، وإذا كـان ُ

ُالغرض اإلتيان باإلشارة إنام هو اإلدغام  َّ ِ َ َبأصـل هـذه الكلمـة ال بكيفيـة حركـة آخـر ُ َّ َْ َ
َّالفعل املتصل بضمري اجلامعة، وليفـرق  ُ ِ َ َ بـذلك بـني مـا يـسكن لإلدغـام -ً أيـضا–َّ َْ َُّ َ ْ- 

ُ، وبني ما يسكن عىل كل حال، فلئن كان ذلك هو الغـرض؛ كانـت اإلشـارة - خاصة َ َ َ ِّ َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣١٩-٣١٨ص(، غيث النفع)٥٣٢ص(إبراز املعاين:انظر)١(

 ).٢٥ص(معجم مؤلفات الداين: انظر)٢(



 

 

 ٨٧٥ 

َّباحلركة إىل احلرف أتم يف ِّ البيان، وآكـد يف الدالَ َّوبعـد حكايتـه للمـذهبني، رصح ) ِلـةَ ْ ِ
ِباألخذ باإلخفاء، فقال ِْ: 

َوإىل القول باإلخفاء دون اإلدغام ( َ ِ ْ ِّذهب أكثر العلامء، مـن القـراء والنحـويني، : َ َّ ِ َ
ُوهو الذي أختاره وأقول به ُ ِّ، وهو قول أيب حممد اليزيـدي، وأيب حـاتم النحـوي، وأيب ُ َ َِّ َّ ُ

َبكر بن جماهد، وأيب  ُ َالطيب أمحد بن يعقوب التائب، وأيب طـاهر بـن أيب هاشـم، وأيب ِ َ ََ َ َِّ َّ ََ
َبكر بن أشتة، ُ ٍ وغريهم من اجللة، وبه ورد النص عن نـافع مـن طريـق ورشْ َ َ َّ َّ ِ ، وبـذلك ِ

َّنص كالمهم عىل ما أدى   .)١ (...) عنهم- لنا–َّ
 :كتاب النَّقطوقال يف  

َّواختلف أهل األداء وعلامء العربي  ( ُ ِ ِة يف كيفية تلك اإلشارةَ َ َّ: 
ِهي اإلشارة بالعضو: ُفقال بعضهم ِ وهو الشفتان-ُ َّ إىل ضمة النُّون التـي كانـت -َّ

َهلا يف األصل قبل اإلدغام، وقال آخرون َ ْ ِهـي اإلشـارة باحلركـة إىل : -ُ وهم األكثـر-َ
ِالنُّون؛ لتأكيد داللة ذلك عىل أصل الكلمة ِ ِذلك أوجه، وعليـه ُوالقول باإلخفاء يف .... ِ ُ َ

ِأكثر العلامء ُ() ٢( . 
 :ُ قولهَّيف رشح اخلاقانيةَجاء و
ُوباألول أقول ( ْ لتأكيد داللتـه عـىل األصـ؛-ِباإلخفاء:ْ أي-َّ ِ ِل، وكيفيـة احلركـة، ِ َّ ِ

ِوالستواء البصري، واألعمى يف معرفته؛ ألنه يقرع، ويقول األكابر مـن املتقـدمني بـه،  َِ ِّ َُّ ُ ُ ِ
َّر مشيختي من أهل القرآن والعربيةوعىل ذلك أكث ِ ْ ْ ُ ()٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف) ١٢٢٠-٣/١٢١٨)(١(

 ).٨٢ص)(٢(

)٢/١٩٠) (٣.( 



 

 

 ٨٧٦ 

ِوأشار إليه  : األرجوزة، فقاليف َ
ِل قد قرأ باإلشامم      ـوالك ْ َ ْ ِوهو الذي يسمع يف اإلدغام  ُّ َ ْ ُ ُ ِْ ْ ُ 

ِيف قوله  ْ َ[ © ª «  ¬ Z     َّا بينَاــــٌاء كمــــَاك إخفَوذ 
ِإذ ضمة النُّون هي املشار               هبا إىل النُّون َِ ُ َ َِّ َ ِ ُ ْ ُ وذا املختارِ َ)١(. 

ِوبه قطع يف االقتصاد، و ِْ َّالتيسري، والتمهيد،َ َ وإرشـاد املتمـسكني،َّ ِّ ِ وكتـاب روايـة ِ
ُورش من طريق املرصيني؛ فلم يذكر سواه َ ِّْ ََ ٍ ْ)٢(. 

ِّ مما سبق إيراده من نصوص للداين-ُضح َّويت ُ ُ اختياره وجه اإلخفاء ، واعـتامده يف -َ َِ ُ
 :َذلك عىل

ِ عمل أكثر األداء، وقول جلة شيوخ اإلقراء، وموافقة الـنص الـوارد عـن بعـض  ِ ِّ ِ ِِ
ِاألئمة فيه َّ. 

 

َّتعبري الداين عـن وجـه الـروم  -فيام سبق- ويلحظ  ِِّ ُ، واإلخفـاء مـن )فـاءْباإلخ(ُ
ــا  ــى، ومنهــا اســتعامله مرادف ــر مــن معن ــىل أكث ــة ع ــستخدمة للدالل ًاملــصطلحات امل ُ َ ِ ِِّ

ِلالختالس ْ)٣(.  
َوقال اإلمام ابن اجلزري  يف بيان ذلك ِ َ ِّ ُ: 

ُواالختالس، واإلخفاء( ِ واحد، ولذلك عربوا بكـل مـنهام عـن اآلخـرَعندهم ُ ِّ َّ ٌ ،
َّوربام عربوا باإلخفاء عن الروم  َِّ ْ ً توسع Z¬ ] هم يف ُام ذكر بعض ك-اًأيض –َّ  .)٤ ()اُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧٨٣-٧٨١:بيت رقم)(١(

 ).٢/٨٠٩(رشح الدرر للمنتوري: انظر)٢(

 ).٤٩-٤٧ص(معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية :انظر)٣(

 ).٢/٩٤(النرش: انظر)٤(



 

 

 ٨٧٧ 

َّقول الداين يف التيسريَّأما  ِّ ُ: 
 
 

[ © ª «  ¬ Z  َّبإدغام النون األوىل يف الثانية، وإشاممها الضم ِ ِ َّ ُ ِ ُّ ِ، وحقيقة اإلشـامم يف ْ ُ
ًأن يشار باحلركة إىل النُّون ال بالعضو إليها؛ فيكون ذلك إخفاء ال إدغاما صـحي: َذلك ً ََ ُ ُ ُِ ًحا؛ ِ

ِألن احلركة ال تسكن رأسا؛ بل يضعف الصوت هبا، فيفصل بـني املـدغم، واملـدغم فيـه  َ َ ُ ْ َ َُّ َُّ ُ ً ُْ َ
ِلذلك، وهذا قول عامة أئمتنا، وهو الصواب؛ لتأكيد داللته وصحته يف القياس ِ ِ ِ َِّ ُ َّ َّ َّ ُ َ() ١(. 

ِفإن فيه وقفتان ِ َّ: 
َأن ظاهر العبارة التعارض واالخـتالف،: األوىل َ ِ َ شـار وقـد أٌ غمـوض وإشـكال، َّ

ِلسخاوي إىل ذلك بقولهاُاإلمام  َ ِ ُّ َّ: 
َوهذا كالم متناقض؛ إال أن يكون سمى اإلخفاء إدغامـا، فقـد قـال ذلـك مـن ( ًَّ َ َّ ٌَ ٌ
ُتقدمه َّ() ٢(. 

ِّ اإلمام املالقيَوجاء يف رشح ِ: 
َّهذا كالم يشكل عىل املبتدئ، فإنه نص أوال عىل اإلدغام، ونص( َّ َّ ُِ َّ ُ ِ ْ َّ آخـرا عـىل أنـه ٌ ً

ُليس بإدغام صحيح، وأطلق القراء عىل هذه الكلمة أهنا تقرأ باإلدغام، ثم اختلفـوا يف  ِْ ْ َ ُْ َّ ُِ ِ
َتفسري ذلك ِ َ ِ َ: 

َفمنهم من التزم فيها باإلدغام الصحيح، فينطق بنون واحدة مشددة؛ إال أنه عنـد  َّ ََّّ ٍ ُِ ِ َّ ْ َُ
ِفراغه من النُّطق بامليم، وتوجهه إىل النُّ ُطق بتلك النُّون بـضم شـفتيه، يـشري بـذلك إىل ُِّ ِ ِّ

َالضمة التي تسبق النون األوىل قبل اإلدغام، ثـم يتبـع هـذه اإلشـارة بـالنطق بـالنون  ُ َّ َُّ ُ
ُمشددة مفتوحة، فتسمى تلك اإلشارة إشامما ً ََّّ ً. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٢٠-٣١٩ص)(١(

 ).٣/١٠٠٨(فتح الوصيد)٢(



 

 

 ٨٧٨ 

ُومنهم من محل التعبري باإلدغام عىل املساحمة، فيلفظ بعد امليم بنُونني عىل ِ ْ َُّ ْ األصل، َ
َحيرك األوىل بضمة خفية، ويبقى الثانية عىل فتحها، ويكون ذلك املقدار الـذي حـصل  ُ َّ ُِّ َِّ َّ ُ ُ
َّيف النون األوىل من لفظ الضمة مانعا من حقيقة اإلدغام، وموجبا للتفكيك؛ إال أنه ملـا  َِّ ً ْ َ ًُ َّ ُ

َّكانت تلك احلركة خفية راجعة إىل باب الروم الذي هو النُّطق ب ً ِبعض احلركة، ومل تكن َُّ
ًمتممة، حصل بذلك إخفاء النون األوىل، فأشبه اإلدغام، فسامه إدغاما هبذا القدر عىل  ُ َُّ َ ُ َ

ُوعىل هـذا التفـسري الثـاين يتخـرج كـالم احلـافظ َاملجاز واملساحمة،  ََّ ُ، وينـدفع -هنـا-َّ
 .)١ ()اإلشكال

ِوما ذهب إليه ُّ السخاوي، واملالقي من ختريٍجَ ِّ؛ بدليل قول الـداين يف ٌصحيح ُفهو: ُّ
ِالتمهيد َّ: 

ِّوإنام عرب عنه القراء باإلشامم عىل طريق االتساع واملساحمة، وهو عنـد الكـوفيني ( ِ ِّ ََّّ َّ
ِاإلخفاء بعينه ُ()٢(. 

ْومصطلح اإلش ِ من املصطلحات املشرتكة الداللة عند علـامء الفـن األسـالفِاممُ ِ ِ ِِّ ِّْ ،
َّفقد اسـتعمل ليـدل عـىل  َ ِ ِهـا الداللـة عـىل االخـتالس، وهـذه ، ومنٍْمن مفهـومأكثـرُ ْ ُ

ِاالستخدامات املرتادفة أدت إىل تباين وجهات نظر ِ َّ ُ ِ األئمة يف ترمجة بعـض األحكـام، ُ ِ َّ
 . وأدائها صوتيا

ِ وجتدر اإلشارة إىل أن ابن جماهد، والذي يعترب األساس يف معاجلـة مـصطلحات  َِ ُ َّ ُ
َ السبعة مصطلح ِّالفن، مل يستخدم يف كتاب َ، ولكـن الـشائع)َّالـروم(َّ ُ اسـتخدام ُ عنـدهَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف يسري) ٦٥١-٦٥٠ص(رشح التيسري)١(

 ).٢/٨٠٩(نقال عن رشح الدرر للمنتوري)٢(



 

 

 ٨٧٩ 

 .)١ ()ِاالختالس(، أو )ِاإلشارة( ، أو)ْاإلشامم( ِمصطلح
ٍّأن كالمه رصيح يف أن النون األوىل تدغم يف الثانية إدغامـا غـري تـام، :ُالثانية ً ُِ ُ ُّ َّ ٌَّ ُوهـو ُ

ِ يف كتبه األخر ِمقتىض كالمه ، -، وغريهـا)٤(، واملحكـم)٣(َّتحديد، وال)٢(كام يف اجلامع-ِ
ُوبه رصح تلميذه ابن نجاح ُ َ ابن اجلزري يف النَّرش خالفهُإلمامْ، ومل يذكر ا)٥(َّ ِّ)٦(. 

ِوذهب مجاعة من أهل األداء كاجلعربي، وموافقيه ِِّ ٌَ : 
ِإىل أن النون تظهر مع اإلخفاء ُ ُ َ، ونص عبارة اجلعربي يف ذلكَّ ِّ ُّ: 

ُوقرأ السبعة(  َّ َ: [ © ª «  ¬ Z َبإظهار النُّون األوىل، واختالس حركتها ِ ْ ُ ِ ْ() ٧(. 
 :ُّيف رشح الدرر البن القايضَجاء و
ٌأنه إذا أخذ يف النُّون األوىل باإلخفاء؛ مل يكن معها إدغام خالص وال ناقص( ٌ ٌ ْ ُ ِ ُ َ ِ  كام -َّ

َّيقتضيه كالم الشيخني أي ِالداين وابن نجاح:ِ ً أن معه إدغاما ناقصا،-ِّ ً ِ فينبغي يف ضبطه َّ
ُعىل هذا أن ال تشد نونه؛ إذ ال موجب لشدها بوجه، وبه أخربنا به الثقات األصحاب،  ُُ َِّ َ ِّ َّ ُِ ُ
ُفإن كثريا من املتصدرين   لإلقراء يأخذون فيه بوضع عالمة التـشديد، اغـرتارا مـنهم  ً َّ ِّْ ِ َ َِّ ً

ِّبظاهر الشيخني، ومل يتفطنوا إىل خمالفتهم هلام يف شد ِ َّ  .)٨ ()ًه لفظاََّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢١٤-١/١٦١(مصطلحات علم القراءات يف علم املصطلح احلديث : انظر للمزيد)١(

 ).٣/١٢١٦:(انظره)٢(

 ).١٥٠ص: (انظره )٣(

 ).٨٢ص:(انظره )٤(

 ).٤/١١١(نقال عن الفجر الساطع) ٥(

 ).١/٢٣٨:(انظره)٦(

 ).٤/١٧٦٩(كنز املعاين)٧(

 ).١١٢-٤/١١١(الفجر الساطع)٨(



 

 

 ٨٨٠ 

ِ العالمة املارغني عىل ما سبق من كالم للداين، واجلعربي أن يف أداء وجـه وقد ذكر ِ َّ ِّ ِّ ُّ ُ
ِاإلخفاء صوتيا طريقتان  ِ: 

 .)١(مع اإلدغام النَّاقص، أو اإلظهار
ُوالراجح ْ أنه ال خالف يف املسألة، فمن عرب باإلدغـام- عندي-َّ َّ ْ َ ُ  فهـو مـن بـاب -َّ
ُ عرب باإلظهار فهو عىل احلقيقةَاملجاز، ومن َّ)٢(. 

ِوقد ذكر اإلمام الشاطبي يف حرزه كال الوجهني ِ ْ ُّ ُووجـه ، )اإلشـامم، واإلخفـاء(: ُ
ِاإلشامم من زوائد النَّظم عىل األصل ِّ، وال شك أن الشاطبي اطلع عىل ما وقع للداين )٣(ْ َ َّ ََّّ َّ

ِيف التيسري وغريه َّ. 
َوالوجهان ص ِحيحان ثابتان لِ َلقراء السبعة، ويعقوبِ ِ َّ ُ اإلمـام َّ وقد نص علـيهام،)٤(َّ

ٍ وجه اإلخفاء يف كتاب قراءة أيب عمرو الكبري عند ذكـره َذكرٍابن جماهد، ف ِ ِ َ[ ¬ Z  ،
 :فقال

َّوإنام ترك اإلشامم من تركه من القراء؛ ألن حق املدغم أن يكون ساكنًا، فإن أشم ( َّ ََ َّ َّ ُ َ َّ
َّ، وذكر اإلشامم يف كتاب السبعة، فقال)٥ ()ًاماًإعرابه كان إخفاء ال إدغ َ: 

َكلهم قرأ( ُّ :[ ¬ Z  ون األوىل ىف الثانيـة، واإلشـارة إىل ُبفتح امليم، وإدغـام النـُّ ِ َّ ُ َ ْ
ٌإعراب النُّون املدغمة بالضم اتفاق ِّ ِّ َ() ٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٦٩-١٦٨ص(النجوم الطوالع: انظر)١(

 ).٢/٨١٤(رشح الدرر للمنتوري:  انظر)٢(

 ).٩٠ص(، تقريب النرش)١٧٧٢-٤/١٧٧١(، كنز املعاين)٣/١٠٠٩(دفتح الوصي: انظر)٣(

 ).٩ص(، رسالة املزاحي)١/٢٣٩(، النرش)١٧٦ص(، الكنز)٨٤٣-٢/٨٤٢(النجوم الزاهرة: انظر)٤(

 ).٢/٨١١(نقال عن رشح الدرر للمنتوري)٥(

 ).٢٥٧ص: (انظره)٦(



 

 

 ٨٨١ 

 :ُّقال العالمة املنتوري
ُفيجتمع من كالم ابن جماهد يف الكتابني جواز الوج( ْ ٍ  .)١ ()Z ¬ ] ِهني يفُ

َوأما اإلدغام املحض من غ ُ ُ ٍري روم وال إشارة، فلم يرو عنهم إال من طرق ضعيفة َّ ٍُ َّ ْ َ
َ نعم هي قراءة أيب جعفر-ٍ مأخوذ هبا،ِغري ُ ِ)٢(. 

ٌوقد اختلفت املسالك األدائية يف أي الوجهني مقدم؟ ََّّ ِّ ُ َ 
ِفقد تابع الداين عىل اختيار وجه اإلخفاء مع جت ِ َّ َّويز وجه اإلشامم مجع من األئمةَ ٌ ِ  : 

ِّكالشاطبي ، والسخاوي َّ، وابن بري يف نظم الدرر اللوامع ورشاحـه)٣(ِّ َّ ُّ ٍّ ٌ، ومجـع )٤ (َ
ِمن متأخري أهل األداء ِّ)٥(. 

ِجتويز وجه اإلخفاء، ونص ما جاء فيهَواختار صاحب النَّرش وجه اإلشامم مع  ُِّ ِ: 
ُوبالقول الثاين قطع سائر أ( َ ُئمة أهل األداء من مؤلفي الكتب، وحكـاه َّ ِ ُ َّ ِ ْ  -ً أيـضا–َّ

َّ؛ ألين مل أجد نـصا يقتـيض خالفـه، وألنـه ُوهو اختياري، - رمحه اهللا تعاىل -ُّالشاطبي  َ  ِّ
ِّاألقرب إىل حقيقة اإلدغام، وأرصح يف اتباع الرسم، وبه ورد نص األصبهاين َُّ ْ َُّ ِّ() ٦(. 

ُولكل من املذهبني وجاهته ِ ْ ُ وأصالته، وعىل األخذ هبـام جـرى العمـل، واألقـرب ِّ ُُ
ًتصدير وجه اإلشامم، فهو األكثر نقال ورواية ً ُ ُِ ِ) ٧(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٨١١(رشح الدرر اللوامع )١ (

 ).٨٢-٨١ه الغافلني ص، تنبي)٩٠ذص(تقريب النرش: انظر)٢(

 ).٢٦٢ص(الوسيلة: انظر)٣(

 ).١٦٩ص(، النجوم الطوالع )٥٥٠-٢/٥٤٩(، رشح الدرر للمجايص)٣٤٨ص(القصد النافع: انظر)٤(

 ).٢٢٠ص(، رسالة ابن يالوشة)٨٧ص(الرسالة الغراء: انظر)٥(

 ).٤٣١ص(، الروض النضري)٩٠ص(تقريب النرش: ، وانظر)١/٢٣٩(النرش)٦(

 ).٣٥٠-٣٤٩ص(، عمدة اخلالن)٣١٩ص(لنفعغيث ا: انظر)٧(



 

 

 ٨٨٢ 

ِّبألف للبرصي، والوقف له بال ألف اتباعا للخط 8Z 9 ] ُوصل  -٢ ً ٍِّ ُ. 
ِانفرد أبو عمرو البرصي بقراءة  ُ َْ [ 9 8Z ًني لفظـا ِّ بعد الشٍيف املوضعني بألف

ُواختلف عنه يف الوقف يف حالة الوصل، ِ ُ ْ:  
َّفروي عنه أن ُ َ ِ ُه يقف بغـري ألـف؛ اتباعـا ملرسـوم املـصحف، وروي عنـه الوقـف ُ َ ِ ًٍ ِّ

ِباأللف يف احلالني، وقد أشار إىل هذا اخلالف ا َِ ِإلمام الداين يف جامعه بقولهِ ِ ُّ ُ: 

ْقرأ أبو عمرو  ( َ [ 9 8Zْبألف يف اللفـظ بعـد الـشني يف حـ: ِيف املوضعني َّ ال ٍ
ً، فـإذا وقـف حـذفها؛ اتباعـا للخـط، روى ذلـك منـصوصا عـن -َّ خاصـة-الوصل َ ِ َِ ِّ َ ًَ َ
ِأبو عبد الرمحن، وأبو محدون، وأمحد بن صالح، وأبو شعيب من رواية حممود : ِّاليزيدي ِ ُ َ ُ َ َّ

ُبن حممد األديب عنه، ومن سوى هؤالء من رواة اليزيدي، وشجاع ذكروا عـنهام عـن  ُِّ ِ ِ ِ َّ
ٍإثبات األلف، ومل يميزوا وصال من وقف: َأيب عمرو ًِ ْ ِّ َ. 

ِومن ميز ذلك، فهو ال شك أضبط ملذهبه، وأعلم باختياره، فاملصري إىل قوله أوىل،   ِ ُِ ُ َُّ َّ ُ
ْوالعمل بروايته أحق، وقرأمها الباقون بغري ألف يف احلالني ٍ َِ ُّ ُ   ()١(. 

ِورصح يف مفردة البرصي ِباختيار وجه احلذف  -ً أيضا-َّ ُّفا، ونصهوقِ ً: 
َبألف بعد الشني يف احلرفني يف الوصل، فإذا وقـف حـذف األلـف، روى ذلـك ( َ ََ َ ََ َ ِْ ٍِّ

ِّمنصوصا عن اليزيدي ٍ، وأبو محدون، وأمحد بن واصـل، -ُ ابنه–َّأبو عبد الرمحن : ً ُ وبـه َ
 .)٢ ()ُآخذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١٢٢٩-٣/١٢٢٨)(١.( 

 )١٠٣ص) (٢(



 

 

 ٨٨٣ 

َّوبه جزم يف الت  .، وغريمها)٢(ِهذيبَّ، والت)١(ِيسريَ
ٌوظاهر اعتامد يف ا  :ِختياره عىلٌ

ً اتباع الرسم، وموافقة النص، واألكثر طرقا ورواية ً ِّ َّ ِ ِّ. 
ُووجه احلذف وقفا هو الصحيح َّ َ، واملأخوذ به، وعىل ذلكِّ عن البرصيًُ ِ ُ نص غـريَِ َّ 

ِّواحد من أئمة الفن، فم َّ  :ِّ اإلمام أيب الطيبن ذلك قول ٍ
َوالذي صح، واستعمل يف قراءة أيب عمرو يف الو( ِ ُ ُقف بغـري ألـف، وهـو اختيـار َّ ُ ٍ

ِاجلامعة يريدون أن يتبع املصحف الذي اجتمع عليـه أصـحاب رسـول اهللاِ ُ َ ُُ َّ َ ِr وريض ،َ ِ َ
ٍعنهم أمجعني؛ ألهنم كتبوها بغري ألف ُ َّ() ٣( . 

 :ِوقول ابنه أيب احلسن
َّواملشهور عنه بغري ألف؛ اتباعا للمـصحف، وبـه قـرأت، وال ينبغـي أن يتعمـد ( ُُ ُ ًِ ٍِّ

ُلوقف عليه ألحد من القراء؛ ألنه غري تام وال كـاف؛ لتعلقـه بـام بعـده مـن اسـم اهللا ا ُّ ٍ ٍ ٍِّ َُّ َّ ُ
 .)٤()تعاىل

ُ اإلمام ابن رشيحوقول ِ: 
ُواختلف عنه يف الوقف، واملشهور عنه حذفها فيه، ( ُ ِ ُ ُوبه آخذُ ِ() ٥(. 
ٍّالوجهني، ورجح وجه احلذف كمكيُ بعضهم ذكرو ِ َ َّ َقيد اإلثبات ُ، وبعضهم مل ي)٦(ِ ِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٢١ص: (انظره)١(

 ).٧٤ص:(انظره)٢(

 ).٢/٦٨٣(اإلرشاد)٣(

 ).٢/٣٨٠(التذكرة)٤(

 ).٢/٤٠٥(الكايف)٥(

 ).٢٤٠ص(التبرصة: انظر)٦(



 

 

 ٨٨٤ 

 .)١(ِّبالوصل كاملهدوي
ًووجه احلذف وقفا هو ِ ًاملسند قراءة، واملعتمد رواية :ُ ُ ً ُ)٢(. 

ِّالوجهان للبزي يف باب  -٣ ِ [ ]Z. 
َّمجلة ما وقع منه يف التنزيل ُ ِ من هذا اللفظُ ُ، أربعة يف سَ مواضعُ مخسةَّ َورة يوسـف، ٌ

ــي ، ]٨٧[Z / . - +, * (  ) ' ]َو،  ]٨٠[ Z 1 0 / ]: وه
َّ، وواحد يف سورة الرعد، وهـو]١١٠[ Z © ̈ §  ¦]َو ُ :[ \ ]  ̂

_  Z ]٣١[ . 
َّقرأ البزي عن ابن كثري يف مخستهن من عام وقد  َّ ُة طرق أيب ربيعة عنهُِّ َ َُ : 

ًبتقديم اهلمزة إىل موضع الياء، وتأخري الياء إىل موضع اهلمزة ثم يبدل اهلمزة ألفا،  ُ َّ ِ ِِ ِ َ
َوبه قرأ الداين عىل الفاريس، وأيب الفتح، وقرأ وروى اآلخرون عن أيب ربيعـة َ َ َ ِّ بـاهلمز : ُّ

ِبعد الياء بال تأخري كاجلامعة، وبالوجهني قرأ عىل ِ ْ ِ  .َ أيب احلسنْ
ِّمفردة املكي، و)٤(َّ، والتيسري)٣(يف اجلامعوذكرمها  ِ)٥(. 

 :ُهذيب، حيث قالَّ يف التَّورصح باألخذ هبام
 .)٦ ()ُآخذوبالوجهني (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٦٢-٢/٦٦١(، بستان اهلداة)٢/٣٦٢(رشح اهلداية: انظر)١(

 ).٢/١٤٦(، اإلحتاف)٢٠٦ص(، التقريب)٢/٢٢١(، النرش)٥٣٤ص(إبراز املعاين:انظر)٢(

 ).١٢٣٥-٣/١٢٣٤:(انظر)٣(

 ).٣٢٣ص:(انظر)٤(

 ).١٢٦ص:(انظر)٥(

 ).٦٤ص)(٦(



 

 

 ٨٨٥ 

ِّوالراجح أن حادي الداين يف اآلخذ هبام َّ   : هوُ
ِقوهتام واشتهارمها، فوجه القلب اإلبدال ِ ُ ِنص عليه النقاش يف كتابه: َُّ ُ َّ َ عن أيب ربيعة َّ َ
ُعن البزي، وبه قطع أكثر النقلة يف كتبهم ِ ُ ِ ِّ. 

ِووجه اهلمز ِموافق للجامعة، وهي الذي يف املصحف، وهـو حكايـة املغاربـة يف : ُ ُِ ُ ْ ٌ
ِّكتبهم البزي ُ)١(. 

ِتبع الشاطبي األصل، فنص عىل الوجهني قد و َّ ََ ُّ)٢(. 
ُوالوجهان صحيحان للبزي، ومها مسندان يف عنه  ُِّ ِوحق وجه القلـب ، )٣(يف النرشِ ِ ُّ

َّواإلبدال أن يصدر أداء؛ ألنه مذهب اجلمهور، وقطع به أكثر النقلة َُّ َ ُ َّ ً ِ)٤(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٣١٥(، النرش )٣/٧٤٠(، خمترص التبيني)٤/١٧٨٥(، كنز املعاين)٣/١٠٢٦(فتح الوصيد: انظر)١(

 ).٢٠٨-٤/٢٠٧(ُّ، الدرة الفريدة )٧٨١:بيت رقم(متن الشاطبية:انظر)٢(

 ).١١٢ص(، التقريب)١/٣١٥:(انظره)٣(

 ).٣١٨ص(، اختالف وجوه النرش)١٦٠ص(، اإليضاح البن القايض)٨٨ص(الرسالة الغراء:انظر)٤(



 

 

 ٨٨٦ 




ِّ التسهيل مع اإلدخال يف االستفهام املكرر يف مواضعه للمسيبي عن نافع- َّ ْ ْ ُ َّ. 
َ   اختلف القراء يف االستفهامني إذا اجتمعا يف أحد  َ ِ ْ َ ْ َّ ٍعرش موضعا من تسع سـور، َ ُ ْ ً

 : وهي
ٌيف الرعد موضع ٌ، ويف املؤمنون موضـع] ٩٨، ٤٩:آيـة[ِ، ويف اإلرساء موضعان]٥:آية[َّ َ 

ٌ ، ويف العنكبوت موضع]٦٧:آية[ٌ، ويف النَّمل موضع ]٨٢:آية[ َّ، ويف الـسجدة ]٢٩، ٢٨:آيـة[َ
ِ، ويف الصافات موضعان]١٠:آية[ ٌموضع ، ويف ]٤٧:آيـة[ٌعة موضع، ويف الواق]٥٣، ١٦:آية[َّ

 ]. ١١، ١٠:آية[ٌالنَّازعات موضع 
ِوالقراء فيهن عىل ثالثة أقسام َّ ُ َّ: 

ُاإلخبار يف األول، واالستفهام يف الثاين-١ َُّ. 
ُعكسه االستفهام يف األول، واإلخبار يف الثاين-٢ ُ َُّ. 
ٍمجع االستفهامني بال عكس-٣  ِ ُ) ١(. 

َوالقــراءة باالســتفهام يف هــذه امل ْ ِواضــع عــىل األصــلُ ِ، وهــو اســتفهام اإلنكــارَ ُ ُ 
ِوالتعجب ِ، ومن قرأ باخلرب يف األول، أو الثاين استغنى بأحد االستفهامني عن اآلخـرَّ ِ ِ ْ َّ َّ َ َ ،

ُوهو مراد فيه، ومن مجع بينهام َ ٌِ  .)٢(ً فهو أقوى تأكيدا؛ُ
َّومذاهب القراء العـش َّرة يف االسـتفهام املكـرر مبـسوطة يف مطـوالتـُ ٌ َّ ْ ، )٣(ِّ الفـنِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٣٦-١٣٥ص(، إيضاح الرموز)٤/١٨٠٥(، كنز املعاين)٣٧٦-١/٣٧٤(اإلقناع:انظر)١(

 ).٥٤٦ص(إبراز املعاين: انظر)٢(

 ).٢٩١-١/٢٩٠(، النرش)٤٢٢-٤٢١ص(لتحبري، ا)٣٢٨-٣٢٦ص(التيسري: انظر)٣(



 

 

 ٨٨٧ 

ِوسأقرص احلديث عىل  بيان ما لنافع دون غريه؛ ألنه مدار احلديث يف املسألة ُ َّ َ ٍ َ ُ. 
ُ أوضح الداين مذهبه ِ من رواياته األربع املشهورة بقوله يفَُّ  :َّ التعريفِ

ٍأمجعوا عن نافع عىل جعل االستفهام الثاين من االستفهامني خربا هبمزة واحـدة ( ٍ ً َّ ْ ٍُ
ًمجيع القرآن؛ إال يف النَّمل والعنكبوت، فإهنم جعلـوا األوىل مـنهام خـربا، ٍمكسورة يف  َُّ َّ

َوالثانية استفهاما؛ اتباعا للرسم يف ذلك، واختلفوا يف إدخال ألف االستفهام تقـدم أو  َّ ًَّ ِِّ ْ ُ ًَ
َتأخر َّ: 

ِفروى ورش ترك إدخال األلف، وكذلك حدثني حممد بن أمحد عـن ابـن جماهـد  َ َُّ َّ ِ َ ٌ
ِمد بن الفرج عن حممد بن إسحاق عن أبيه عن نافع، عن حم َ َّ َ ُوباملد قرأت له، وبه آخذَّ ُ ِّ. 

ِوقرأ الباقون بإدخال األلف بـني اهلمـزة واليـاء ِ ْ ِ التـي هـي خلـف مـن اهلمـزة -َ ِ ٌ َ َ ِ
ِاملكسورة  .)١ ()ُعىل أصوهلم-ُ

 .)٢(ُ نحوهٍ نافعِفردةمَوذكر يف 
 

ِفيفهم من قوله ٍأن لورش عن نا: ُ ْ َفع فيهن التسهيلَّ َّ َ مـن غـري إدخـال، وللبـاقني، َّ ٍ
 : وهم

ُإسامعيل األنصاري، وإسحاق( ُّ ُ املسيبي، وقالونُ َالتسهيل) ُّ ِ مع اإلدخالَّ ْ. 
ِّورصح الداين باختياره  وجه اإلدخال للمـسيبي  ُِّ ْ ِ ِ ِومل يأخـذ لـه بـام حـدث بـه-َّ ِّ ُ ْ- ،

َواستند يف ذلك عىل ُما قرأ به، وهو يسند :َ ُ ُ ِ ِ رواية املسيبي قراءة عن شيخه أيب الفتحَ ِ ً ِّ َ )٣(. 
ِيضاف إىل اعتامده عىل ما قرأ به ِ ُ:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٩٥ص)(١(

 ).٦٩ص: (انظره)٢(

 ).٢٨ص(التعريف: انظر)٣(



 

 

 ٨٨٨ 

ِأن سائر الطرق عن املسيبي جاءت به ِّ ُّ ِ، وهوما أشار إليه يف اجلامع بقولهَّ ُ ُ: 
ِواختلف عنه ( َّ يف املد والفصل بـاأللف، فـروى عنـه ورش أنـه ال -نافع:  أي–ُ ٌِّ ُ َ ِْ

ْيمد، وال يف َ ُصل بألف، وكـذلك موجـب روايـة ابـن املـسيبي عـن أبيـه، وروى عنـه ُّ ْ ِّ ِ ٍِّ ُِ َ ِ
ِوسائر الرواة عنُإسامعيل،  ُّ ِّاملسيبي ُ ِ، وقالون أنه يمد، ويفصل باأللفّ ُ ِ ُّ َّ ُ() ١(. 

ِّوالتسهيل مع اإلدخال هو املذكور يف الكتب التـي أسـندت روايـة املـسيبي عـن  ُْ ُ ْ ُ َّ
 .)٢(نافع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف) ١٢٤٦-٣/١٢٤٥( )١(

 ).٤٠٨ص(، الكامل)٢٨٣ص(، الكفاية)٢/٢٢٦(املستنري: انظر)٢(



 

 

 ٨٨٩ 




ٍبياء ساكنة بعد اهلمزة هلشام cZ] ُراءة ق- ِ ٍ ٍ. 
ِ قرأ اإلمام الداين عىل شيخه أيب الفتح هلشام بياء بعد اهلمزة، وقرأ عىل غريه  بغـري  ِ َِ ََ ٍ َ ُّ ُ

ِياء كاجلامعة ِ، وهذا ما أوضحه يف التهذيب بقوله)١(ٍ َّ ُ: 
َوقرأت عىل فارس يف إبراهيم( ٍ ُ:  [  e d cZ ِبياء بعد اهلمزة، وكـذل َك ٍ

ٍنص احللواين عن هشام، وقرأت عىل غريه بغري ياء ِ ُ ٍ ُّ َّ() ٢(. 
ُورصح الداين يف غري موطن باختياره روايته عن أيب الفتح؛  ْ ِ َ ِ ُّ ِّاعتامدا عـىل الـنص يف َّ ً

 .َِكلَذ
 :َقال يف اجلامعف
ِقرأ ابن عامر يف رواية احللواين عن هشام( ِّ ِ ُ َ : [ c bZ  ِبيـاء بعـد اهلمـزة ٍ

ْعىل إشبا َع احلركة بيانا لتحقيق اهلمزة، واإلشـباع لغـة املمططـني مـن العـرب الـذين َ ِ ِِّ ُ ُ ً َ
ُّالدراهيم، واملنابري، واملساجيد، وقال احللواين عنه: َيقولون َ ِهو مـن الوفـود، وذلـك : َّ ُ

ٍخطأ؛ ألنه ال يقال يف مجع وافد  َ ُ َّ ُ، وإنام يقال)أفئدة(ٌ ُوفد، وفدان، وفـود، وأفئـدة مجـع: َّ ٌٌ ٌِ ْ 
ُّفاجعل قلوبا من النَّاس ترسع إليهم، وبالذي رواه احللواين عـن هـشام : ُفؤاد، واملعنى ُ ْ ًِ ْ ُ ِ ْ

ِقرأت عىل أيب الفتح عن قراءته،   .)٣ ()ُوبه آخذُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٦٩-٦٦٨ص(رشح التيسري: انظر)١(

 ).١١٢-١١١ص) (٢(

)٣/١٢٩٥)(٣.( 



 

 

 ٨٩٠ 

ِّومفردة الشامي، )١(َّ يف التيسري-ً أيضا-َّورصح به ِ)٢(. 
َوقد أطلق الشاطبي الوجهني هلشام  ِ ْ ُّ ِ فيكون وجه ِوعليه؛، )٣(َ ِاحلذف مـن زيـادات ُ ْ

ُالقصيد؛ ألن طريقه اإلثبات ُ ِ، ومل يتعقبه أحد؛ فدل ذلك عىل أنه يقرأ لـه بـالوجهني )٤(َّ ُ ُ َّ ٌَ َّ َّ
 .)٥(ْمن احلرز

ِوالوجهان صحيحان مسندان يف النَّرش هلشام من طريقيه ٍ ِ ُِ َ ِّاحللواين، والـداجوين(:ْ ِّ (
ٍفهشام من مجيع طرق احللواين بياء بعد اهلم ِّ ُ ٌُ َزة،وروى الداجوين من أكثـر الطـرق عـن َ ِ ُّ ْ ُّ ِ

ٍهشام بغري ياء َ َ ِ)٦(. 
ٌوقد تباينت أراء أهل األداء يف أي الوجهني مقدم؟ َّ ْ َ ِْ ِّ ِ ُ 

َفذهب مجع إىل تصدير وجه احلذف؛ ألنه مذهب اجلمهور، وبه قطع أكثـر النَّقلـة  ُ ٌ َِ ِ َِّ
 .)٧(ٍهلشام

ِوذهب آخرون إىل تصدير وجه اإلثبات ِ ْ ِأنشد يف ذلك ابن املنجرة، و)٨(ََ َ َ: 
ِ          أفئيدة بالياء صدر هشام                هبذا قد صحت رواية األنام َ ْ ُ َ َِ ْ َّ َ َ َ َْ َّ ًِ ٌ ََ ِ ِ َ)٩(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٣١ص:(انظره)١(

 ).١٣٩ص:(انظره)٢(

 ).٨٠٠:بيت رقم(متن الشاطبية:انظر)٣(

 ).٢٧٠-٢٦٩ص(عمدة اخلالن:انظر)٤(

 ).١٢٦ص(أجوبة املسائل املشكالت: انظر)٥(

 ).أ/٣٢٦:لوحة رقم(، اللطائف)٢٠٩(، التقريب)٢/٢٢٥(النرش: انظر)٦(

 ).٣١٨ص(، اختالف وجوه النرش)٨٨ص(، الرسالة الغراء)٤/١٨٢٢(كنز املعاين: انظر)٧(

 ).٢٧٠-٢٦٩ص(، عمدة اخلالن)٢٢١ص( رسالة ابن يالوشة:انظر)٨(

 ).٢٥ص(منظومة اختالف القراء السبعة: انظر)٩(



 

 

 ٨٩١ 

ِوقد أطلق الشاطبي الوجهني ْ ُّ ِ هلشام يف نظمهَ ْ، وعليه فيكون وجـه احلـذف مـن )١(َ ُِ ِ
ُزيادات القصيد؛ ألن طريقه اإلثبات ُ َّ ُ، ومل يتعقبه أحد؛ فدل ذلك عـىل أنـه يقـرأ لـه )٢(ِ ُ َّ ٌَ َّ َّ

ْبالوجهني من احلرز ِ)٣(. 

ِوالوجهان صحيحان مسندان يف النَّرش هلشام من طريقيه ٍ ِ ُِ َ ِّاحللواين، والـداجوين(:ْ ِّ (
َ من مجيع طرق احللواين بياء بعد اهلمزة،وروى الداجوين من أكثـر الطـرق عـن ٌفهشام َِ ُّ ُْ ُّ ِِّ ٍ ُ

ٍهشام بغري ياء َ َ ِ)٤(. 
ٌوقد تباينت أراء أهل األداء يف أي الوجهني مقدم؟ َّ ْ َ ِْ ِّ ِ ُ 

َفذهب مجع إىل تصدير وجه احلذف؛ ألنه مذهب اجلمهور، وبه قطع أكثـر النَّقلـة  ُ ٌ َِ ِ َِّ
 .)٥(ٍهلشام
ِهب آخرون إىل تصدير وجه اإلثباتوذ ِ ْ ِ، وأنشد يف ذلك ابن املنجرة)٦(ََ َ َ: 

ِ          أفئيدة بالياء صدر هشام                هبذا قد صحت رواية األنام َ ْ ُ َ َِ ْ َّ َ َ َ َْ َّ ًِ ٌ ََ ِ ِ َ) ٧(. 

ٌولغة اإلشباع مستعملة عند العرب، ومعروفة لدهيم، ومسموعة عنهم، ٌ ٌ ُِ ُوالغرض منهـا  َ
ِ الفرق بني اهلمزة والدال؛ ألهنام حرفان شديدانيف ِ َّ ِ َّ ِ ُ)٨(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٨٠٠:بيت رقم(متن الشاطبية:انظر)١(

 ).٢٧٠-٢٦٩ص(عمدة اخلالن:انظر)٢(

 ).١٢٦ص(أجوبة املسائل املشكالت: انظر)٣(

 .)أ/٣٢٦:لوحة رقم(، اللطائف)٢٠٩(، التقريب)٢/٢٢٥(النرش: انظر)٤(

 ).٣١٨ص(، اختالف وجوه النرش)٨٨ص(، الرسالة الغراء)٤/١٨٢٢(كنز املعاين: انظر)٥(

 ).٢٧٠-٢٦٩ص(، عمدة اخلالن)٢٢١ص(رسالة ابن يالوشة: انظر)٦(

 ).٢٥ص(منظومة اختالف القراء السبعة: انظر)٧(

 ).٢/١٧٠(، اإلحتاف)٢٤٤-٤/٢٤٣(، الدرة الفريدة)٣/١٠٤٢(فتح الوصيد: انظر)٨(



 

 

 ٨٩٢ 

ِ وقد طعن مجاعة عىل هذه القراءة، وقالوا َ ٌ ََ َ ِّاإلشباع مـن رضائـر الـشعر؛ فكيـف : ْ َ ُ
ْجيعل يف أفصح كالم؟ وزعم بعضهم أن هشاما، إنام قرأ بتسهيل اهلمزة بني بني، فظنَّها  ْ ْ ً َِ َ َّ َّ ُ َ ُ

ُّدة ياء بعد اهلمزة، وهذا ليس بيشء، فإن الرواة أجل من هذاَّالراوي زيا َ ََّ ٍ ٍْ َ)١(. 
ُوممن هؤالء الذين جانبهم الصواب فردوا هذه القراءة، اإلمام أبو شـامة، حيـث  َ ُ ُّ ُ َّ ُ َ َ

 :قال
َ قراءة ضعيفة بعيدة عن فصاحة القـرآن، وقـل مـن ذكرهـا مـن -ًأيضا –ِوهذه ( َّ ِ َ ٌ ٌٌ

ْمصنِّفي القراءات؛ بل أ ُعرض عنها مجهور األكابر، ونعم ما فعلوا، فام كل ما يروى عن ِ َُّ ُ َ ُِ َ
ٌهؤالء األئمة يكون خمتارا؛ بل قد روي عنهم وجوه ضـعيفة، وعجيـب مـن صـاحب  ٌ ُ ٌَ ُِ ُ ً َّْ ِ َ
َّالتيسري كيف ذكر هذه القراءة؛ مع كونه أسقط وجوها كثرية مل يذكرها، نحو مـا نبهنـا  َ ْ ًَ َ ًَّ َ َ

ُعليه مما زاده ناظ  .ِم هذه القصيدة؟ِ
ُوكان بعض شيوخنَا يقول ِ ًحيتمل أن هشاما قرأها بإبدال اهلمزة ياء؛ أو بتسهيلها : ُ ًْ َ َّ ُ

ُكالياء، فعرب الراوي هلا بالياء، فظن من أخطأ فهمه ََّ َّ َِ ُأهنا بياء بعد اهلمزة، وإنام كان املراد : ِ َّ ِ ٍ َّ
َبياء عوضا من اهلمزة، ولعل من روى قراءة اإلشب َّ ً ٌاع كان قد قرأها بال مهز، فرد هـشام ٍ َّ َ َ

َعليه متلفظا باهلمزة، وأشبع كرسهتا زيـادة يف التنبيـه عـىل اهلمـزة، فظـن أن اإلشـباع  َّ ََّ ً َِّ ِ َِّ ً ْ
ُمقصود، فلزمه ورواه ُ ٌِ َ() ٢(. 

َ أبو حيان عن الداين قولهُ اإلمامَوقد نقل ِّ َ: 
ْالنَّقلة عن هشام، وأيب عمرو؛كانوا من أعلم(  ُ َ ْ النَّاس بالقراءة، ووجوهها، وليس ِ َ ُِ ِ ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧/١١٣(املصونالدر )١(

 .بترصف) ٥٥٣-٥٥٢ص(إبراز املعاين)٢(



 

 

 ٨٩٣ 

َيفيض بم اجلهل إىل أن يعتقد فيهم مثل هذا ُْ ْ َ ُِ ْ() ١(. 
َومل ينفرد هبا احللواين عن هشام، وال هشام عن ابن عامر ٌ ُّ رش-ْ ُ كام بينه يف النـَّ َّ-)٢( ،

ٌفالطعن فيها مردود َّ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥/٣٥٢(البحر املحيط)١(

 ).٢/٢٢٥(النرش: انظر)٢(



 

 

 




ِالقراءة بياء الغيبة للكسا-١ ُئي من مجيع طرقه يفُ ِّ: [ Ç È É  Ê   Z. 
ِهذا االختيار نص عليه اإلمام الداين يف جامعه، وذلك عند قوله ِ َِ ُّ ُ َُّ: 

َقرأ ابن عامر يف رواية الوليد، ومحزة ( َ ُِ َ : [   Ê  É È ÇZ  بالتاء، وكـذلك َ َّ
َروى عبيد بن نعيم، وإسحاق األزرق عن أيب بكر عن عاصم ، خالفا س ُِ َ َ ْ َِ َ ِائر أصـحاهبام ُ َ

ِّواختلف عن أيب عمر عن الكسائيعن أيب بكر،  َ َ فحدثنا عبد العزيز بن أمحد، قال:َ ََّ نـا : ْ
َعبد الواحد بن عمر، قال ِ ُ ْحدثني أمحد بن عبد اهللاِ، قال: ْ ُ َّنا احلسني بن العباس، قـال: َّ َ ُ :

ِّنا أمحد بن يزيد عن أيب عمر عن الكسائي ُ َ َ َأنه قرأ ذلك با: ُ َ ُلياء، وكذلك روى عياش بن َّ ََّ َِ
َّحممد عن أيب عمر عنه، وحدثنا عبد الرمحن بن عمر الشاهد، قال ُ َُّ َّْ َُّ َ َنا عبد اهللاِ بن أمحد ، : ٍ ْ

ٍنا جعفر بن أسد، قال: قال َ ِّنا أبو عمر عن الكسائي: َُ ِأنه قرأ بالياء: َ َ َ َّ. 
َّوكذلك روى حممد بن أمحد الربمكي، وعبد الر ُّ ْ ُ َّ ََ ُ َ ٍمحن بن عبدوس، وأمحد بن فـرح  َ َ َ ُ ْ َ

َعن أيب عمر عنه، وكذلك روى  َُ ََ ُ َ حبون املرزوق عـن احللـواين عـن أيب عمـر -ً أيضا–َ َ ِّ َ ُ
ُوهو الصحيحُعنه،  َّ ِوعليه عامة أهل األداء، ُ ِْ ُ ُ، وقرأ الباقون بالياء، وكذلك روى الوليد َّ َ ََ َ ِ َ َ

ٍعن حييى عن ابن عامر َ َْ ْ()١(. 
ِلداين يف اختيارهَواعتمد ا ٌ كام هو ظاهر-ُّ ِّ األكثر طرقا عـن الكـسائي، ِ األخذ عىل-ُ ً ُ

 .ُ أهل األداء عنهُما عليه عملو
ِوبه جزم له يف كل مؤلفاته َّ ِّ ُ ُ، ومل يذكر يف أمهات الفن  للكسائي سواه)٢(َ ِّ ُِّ ِ َ ْ ْ)٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١٢٧٧-٣/١٢٧٦)(١.( 

 ).٩٠ص(، مفردة الكسائي)٣٣٩ص(التيسري: - مثال-انظر)٢(

، مفـردة )٥٨٤ص(، الكامـل)٢/٢٤٨(، املـستنري)١٥٨ص(، املبـسوط)٢/٧٠٨(اإلرشـاد: -مثال-انظر)٣(
= 

٨٩٤ 



 

 

 ٨٩٥ 

َّواملقروء به يف هذه الفرشية ُ: 
ٌابن عامر، ومحزة، وخلف، ويعق ُ ِ َ َوب باخلطاب، وقرأ الباقون بالغيبُ ُ) ١(. 

َّفتح الضاد -٢ ٍللمسيبي، وإسامعيل عن نافع Í ÌZ] : منُ َ ِّ. 
ُّ  أورد اإلمام الداين ُ ُاالختيار يف اجلامع، حيث قال َ ِ َ: 

َقرأ ابن كثري( ُ َ : [ Í ÌZ–ويف النَّمل بكرس الـضاد، -ُ هاهنا ،َّ ْ َ َواختلـف عـن ِ ِ ُ
ُفروى عنه قالون، : نافع ُ َّوورش بفتح الضاد، َ َواختلف عن إسامعيلٌ ْ َ ِ ُ فـروى عنـه أبـو :ُ َ

َعبيد، وابن جبري عن الكسائي عنه بكرس الضاد يف املوضعني، وروى ابـن جماهـد عـن  ُ َّ َ ُُ َ َ َُ ْ ْ ِِّ
َّقراءته عىل ابن عبدوس عن أيب عمر عنه بفتح الضاد،  َ َُ َْ ِ ِّواختلف عن املسيبي ِ ّ ِ  :-ً أيضا-ُ

ٌفروى عنه خلف، و َ ُابن جبري بكرس الضاد يف احلرفني، وروى عنه، وابن سعدان، وابن َ ُ ُ َُ َّ َ
ْذكوان، واألنصاري، ومحاد بن بحر  َ ُ َُّّ ِبفتح الضاد فيهام، وعـىل ذلـك عامـة أهـل األداء َ ُ َّ َ َ ِ َّ

ِّبرواية إسامعيل، واملسيبي ّ َ، وبذلك قرأ الباقونَ َ()٢(. 
َّفاختار الداين فتح الضاد لنافع من رواي ُّ ِته املشهورة اَ ِّورش، وقالون، واألنصاري، (ِ َ ٍ

ِ، ومل يأخذ بخلف الـضاد لألنـصاري، واملـسيبي؛ اسـتنادا ملـا عليـه األداء يف )ِّواملسيبي ِ ً ِِّّ َّ ْ
 .َذلك

َّوبه قطع يف التعريف ٍمفردة نافع، و)٣(َ ِ)٤(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، وغريها)٢/٦٨٧(، بستان اهلداة)٢٢٥ص(للكرماينالكسائي  =

 .وغريها)٢/٢٢٨( ، النرش)٤٣٣ص(، التحبري)٢٥٣ص(، التبرصة)٢/٤٠٢(التذكرة: انظر)١(

)٣/١٢٨٠)(٢.( 

 ).٩٦ص: (انظره)٣(

 ).١٢٢ص: (انظره)٤(



 

 

 ٨٩٦ 

ٌووجه الكـرس مـذكور يف َ ِ، والكامـل)١(ِذكرةَّ التـ:ُ ِ، واملـصباح)٢(َ ، )٤(ِتان، والبـس)٣(ْ
 .وغريها

َّوقد عده ُّعن نافع من الوهم املرتوك، ونصهِ وجه الكرسُ ابن جماهد َ اإلمامْ ِ ْ َ: 
َفقرأ ابن كثري ( ُ َبكرس الضاد، وكذلك روى أبو عبيد عن  Ì Í Z ]: -ُ وحده–َ ُ ََّ َ َ َ ِ ْ َ

ِإسامعيل بن جعفر عن نافع، وخلف عن املسيبى عـن نـافع،وهو وهـم ىف روايـتهام  ٌٍ ِّ َْ ُ َ َ َ– 
 .)٥()-ًمجيعا

 : ُواملقروء به 
َكرس الضاد البن كثري، وفتحها للباقني َُّ َ ْومها لغتان يف مصدر ، )٦(ُ ِ َ  .)٧ ()ضاق(ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٤٠٢: (انظره)١(

 ).٥٨٦ص: (انظره)٢(

 ).٢/٦٢٤: (انظره)٣(

 ).١/٦٠٣: (انظره)٤(

 ).٢٧٨-٢٧٧ص(السبعة)٥(

 .، وغريها)٣٥٩ص(، غيث النفع)٢/٢٢٩(، النرش)١٨٤ص(، الكنز)٣٤٠ص(التيسري: انظر)٦(

 ).٣٩٦-٣٩٥ص(، حجة القراءات)٤٦٨-١/٤٦٧(، املختار)٨٥-٢/٨٤(معاين القراءات: انظر للمزيد)٧(



 

 

 ٨٩٧ 




َحقيقة إشامم شعبة يف -١ ْ ُ [ ¿Z،8 ]  َ وZ. 

ٌقرأ شعبة يف َ:  [ ¿Z َّبإسكان الدال مع إشاممها الضم، وكـس ِْ ْ َّ ون واهلـاء، ـَْ ِر النـُّ

َ بياء يف اللفظ، وقرأ يفْووصلها ِ َّ ٍ:  [ 8Z  ،ون ِبتخفيـف النـُّ ِ ِواختلـف عنـه يف ضـمة ْ َِّ ُ َ ُ
ِالدال َّ: 

ِفــأكثر أهــل األداء عــىل إشــاممها الــضم بعــد إســكاهنا،   َِ َّ ُِ ِ وهــو املــذكور يف الــشاطبية ْ َّ ِ ُ
ِوالتيسري ِ وذهب كثري إىل اختالس ضمة الدال، والوجهان مسندان يف النَّرش،)١(َّ ْ َّ ْ ٌ)٢(. 

َويف كيفية هذا اإلشامم خالف بني أهل األداء ٌ ِ َّ: 
ِوقد أشار اإلمام الداين إىل هذا اخلالف ُّ ُ  :اجلامع يف ِ بقوله َ

ْواإلشامم يف هذه الكلمة عىل رواية من رواه عن عاصم، وعـن أيب بكـر( ََ ٍ َ َُ ِ ِ َ ُ ُيكـون : ْ
ْإيامء بالشفتني إىل الضمة بعد سكون الدال، وقبل ك َّْ ُ ِ َّ ِ َّ ِرس النُّون ً ُ كام خلصه موسـى بـن -ْ َّ

ُحزام عن حييى بن آدم، ويكون  َ ْ ُ إشـارة بالـضم إىل الـدال، فـال ْخيلـص هلـا -ً أيـضا-ِ َ َِّ َّ ً
ِّسكون؛ بل هي عىل ذلك يف زنة املتحرك َِ َِ ِ َ َ ٌِ ْ() ٣(. 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٨٤٧، ٨٣٢:بيت رقم(، متن الشاطبية )٣٤٧ص((التيسري: انظر)١(

 ).٢٢٢-٢/٢٠٩(إلحتاف، ا)٢٣٦-٢/٢٣٥(النرش: انظر)٢(

)١٣١٨-٣/١٣١٧) (٣.( 



 

 

 ٨٩٨ 

ِوقد ذهب الداين  إىل األخذ ُّ ِ الشفتني عقب النطق بالدال الساكنة؛ِّبضم َ َِّ َّ ُّ َ َ ِ كاإلشـامم َّ
ِيف الوقف عىل الكلم املرفوعة ِ ُ، دل عليه قوله يفَِ ِ ٍ مفردة عاصمَّ ِ: 

َوحقيقة اإلشامم يف ذلك( ِ ْ ِ أن يشار بالعضو:ُ َ ِ بعد تسكني الدال الـذي لـه كـسُ ُ َّ ت َرـْ
ْالنُّون، وال يعرف ذلـك األع ِمـى؛ ألنـه إيـامء بالـشفتنيُ َّ ٌ َري صـوت خـارج إىل َ مـن غـَّ ٍ

ِاللفظ َّ()١(. 
ِ يف التيسريُقولهو َّ: 

ون ْبإسكانZ¾ ¿ ]  :ٍأبو بكر( ِ الدال، وإشاممها شيئا من الضم، وبكـرس النـُّ ْ َّ ً َ ْ ِ َّ
ٍواهلاء، ويصل اهلاء بياء َِ َُ ِ َ() ٢(. 

ًذكر يف التهذيب نحوا و  .)٣( منهَّ
ِّوقد تبع الداين يف كيفية نطق اإلشامم مجع من كبار رشاح احلـرز، كالـسخاوي ٌ َْ َّ ََّّ ِ ِ ُ ِ ِ َ)٤( ،

 .ِ، وغريهم)٦(ِّ، واهلمذاين)٥(ِّوالفايس
ِوهذا املذهب نص عليه غري واحد من املتقدمني، كقول ِّ ُ ِ َّ ٍّ اإلمام مكيُ ِ: 

ٍإنام هو بعد الـدال؛ ألهنـا سـاكنة، فهـي بمنزلـة دال : -َ يف هذا-ُاإلشامم( ِِ ِ َ ٌ َّ َّ ) ٌزيـد(َُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٣٨ص)(١(

 ).٣٤٧ص)(٢(

 ).١١٩ص:(انظره)٣(

 ).٣/١٠٦٥(فتح الوصيد: انظر)٤(

 ).٣/١١٤(الآللئ الفريدة: انظر)٥(

 ).٤/٢٢٩(الدرة الفريدة: انظر)٦(



 

 

 ٨٩٩ 

ْاملرفــوع يف الوقــف، ولــيس بمنزلــة اإلشــامم يف  ِِ ِْ [ $Z ،َو [ (Zَّ؛ ألهنــا 
ٌمتحرك ِّ()١(. 
ِو ظاهر عبارةُوه ٍ  كتب كثريُ ِ  .)٢(ِةَّ من األئمُ

ُ العالمةوذهب َّ اجلعربي إىل أن اإلشاممَّ ُ يكون بعد الدال؛ بل معه،َ الُّ ِ  :َقالف  َّ
ِضم الشفتني: -ناُ ه-ُواإلشامم(  َّ َ مع الـدال؛ ألنـه إن مل يكـن عـُّ ْ َّ ُىل حـرف؛ لزمـه َِّ ٍ ْ

َّ ينقل، أو عىل حرف، فإن كان النُُّسكته، ومل ٍ ْ ُون، فهي املشمة ال الدالْ َّ ُ َُّ َ() ٣(.  
َ اجلعربي يف رأيه عىل قولَّ العالمةَواستند ِ ِّ اإلمام أيب عيل الفاريسُّ ٍّ ِ: 

ِهو هتيئة العضو إلخراج الضمة( َّ ِْ ْ ُ ُ() ٤(.  
ُّواشتهر اجلعربي بنسبة َ ِ ُ املذهب إليه دون غريه؛ألنهَ هذاُ ِ ِ رصح بـرد كـالمَِ ِّ ٍّ مكـي، َّ

 .)٥(ِّوالسخاوي
َ فقد سبق َّوإال ِ ِالتعبريإىل ُ ْ بمعية اإلشـَّ ْ يف رشحـي شـعلة َ جـاءِ لإلسـكان؛ كـامِاممَّ َ
ْ، وابن العامدي)٦(ِّاملوصيل َ ِ  .ِ، وغريمها)٧(ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٥٨ص(التبرصة)١(

 ).٢/٥٥٢(الختصار، غاية ا)٢/٤٢٣(، الكايف)٢/٤١٢(، التذكرة)٢/٧١٥(اإلرشاد: - مثال-انظر)٢(

 .بترصف يسري)٤/١٨٨٥(كنز املعاين)٣(

 ).٥/١٢٩(احلجة للقراء السبعة)٤(

 ).٤/١٨٨٥(كنز املعاين: انظر)٥(

 ).٢٨٨ص:(انظره)٦(

 ) .٢٨٢ص(مربز املعاين: انظره)٧(



 

 

 ٩٠٠ 

َواستحسن ا ِّ ابن اجلزري ُإلمامْ َ كال ُ َ، ونـص ع)١(املـذهبنيِ ٍهام غـري واحـد مـن ْلـيَّ ُ
 .)٢(َرينِّأخاملت

ًالقراءة هبمزة ساكنة بعد الالم وصال-٢ َّْ ٍ è ]  : يفُ  çZ  لشعبة َ. 
ُّحكى اإلمام الداين َ اخلالف لشعبة يف هذا املوضع، فقالُ ِ َ  :ِ يف جامعهَ

ُواختلف أصحاب حييى بن آدم عنه( َُ ْ َ َ َ َّفروى الرفيعي، والوكيعي، والـص: ْ َُّ ُّ َّ َِ ُّريفيني، ـَ
ُّوحسني العجيل،  ْ َّوموسى بن حزام عنه عن أيب بكر بالقرص، وروى عنه خلف، وحممد ُِ َ ْ ٌُ ُ َ ْ َُ َ ِ

َ، ورضار بن رصد باملد، وبذلك قرأ الباقونِبن املنذر َ ِّ ُ ِ() ٣(. 
 .)٤(سريَّالتي  يف -ً أيضا- لهَ اخلالفوذكر

ْورصح يف مفردة عاصم باألخذ بوجه القرص، ِ ِ ْ ٍ َ  :ُّ ونصهَّ
) [ × Ö ÕZ َتنوين؛ لسكونه، وسكون اهلمزة بعده، ع، وكرس الِ بالقرص ُ ِ ِِ ِ ىل َّ
َ، فإذا ابتدأ)فائتوين:(معنى ًكرس ألف الوصل، وأبدل من اهلمزة بعدها ياء: َ َِ َ ْ ِْ َ َ. 

َ، ومهزة ساكنة بعد الالم، وإذا ابتدأ -ً أيضا-ْبالقرص é è çZ ]  :وكذلك َّ َ ٍ ٍ
َكرس َ ً ألف الوصل، وأبدل من اهلمزة بعدها ياءَ ِ َ ْ ِْ. 

ِ قراءيت عىل فارس بن أمحـد يف احلـرفني، وقـرأت عـىل أيب احلـسن يف األولِهذه َّ ِ ُِ ِ َ :
َّبالوجهني، ويف الثاين ِ ُوباألول آخذ، -َ ال غري–ِّباملد : ْ ِبقراءته عىل أيب الفتح: ْأي) َّ ِ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٣٥(النرش: انظر)١(

 ).١٩٠ص(، البدور الزاهرة)ب/١١٨:لوحة رقم(، فتح املقفالت)٣٦٨ص(غيث النفع: انظر)٢(

)٣/١٣٢٦)(٣.( 

 ).٣٥٤ص: (انظره)٤(



 

 

 ٩٠١ 

ِّوأشار اإلمام ابن اجلزري إىل هذا االختيار بقوله ُ: 
ِوبذلك قرأ الداين عىل فارس بن أ( َ َ ُّ َ ِمحد، وهو الذي اختاره يف املفرداتَ ُ ْ ُ َ() ١(. 

ِّ موجب اختيار الداينَّوأما َُّ ْ ِ: 
َ باألكثر طرقا عن ابن آدم عن شعبة، وُفهو األخذ ً َُ َ ِ ِ األثر الوارد عنهُاملوافقْ ِ ِ، وبـه )٢(ِ
ُقطع األكثر له َ)٣(. 

ِوالوجهان يف الشاطبية كأصلها ْ َُّ ِفقـت كـل املـسالك َّ وات،)٥(يف النَّرشِسندان ُ، وم)٤(ِ ُّ
ْاألدائية عىل تقديم وجه الوصل عىل  القطع َ ِ ْ ِ ِ َّ)٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٣٦(النرش)١(

 ).١٤٠ص(مفردة عاصم: انظر)٢(

 ).٤/١٩١٩(كنز املعاين: انظر)٣(

 ).٥٧٩-٥٧٧ص(، إبراز املعاين)٨٥٦-٨٥٥:بيت رقم:(انظره)٤(

 ).٢٣٧-٢/٢٣٦:(انظره)٥(

 . وغريها،)٢٢٢ص(، رسالة ابن يالوشة)٢٩٨ص(، عمدة اخلالن)٩٢ص(الرسالة الغراء: انظر)٦(



 

 

 ٩٠٢ 




ًيف املوضعني بنون ساكنة بـدل التـاء، وكـرس الطـاء خفيفـة Z» ] ُقراءة - ِ ٍ َِّ ْ ََّ ٍُ
ِّلشعبة من طريق الكسائي ِ َ َ. 

ِ طريق الكسائي عن شعبة أسنده الداين يف جامعه عن شـيوخه مـن  ُِ َُ ُُّ َ َ َِّ ٍأربعـة طـرق ُ ُ ُ ِ
َعنه، هي َطريق أيب عبيد القاسم بن سالم، وأيب توبة ميمـون بـن حفـص، وأيب عمـر : ِ ُ َُ َ ٍَ َ َ َ ََ ٍ َّ ٍ ُ

ٍحفص ِ بن عمر الدوري، وأمحد جبري   ُ َِّ ُ ٍ عن الكسائي عن شعبة عن عاصم-ُّكلهم-ٍ ََ ِّ) ١(. 
ِوقد اتفقت طرق الكسائي عن شعبة عىل القـراءة بـالنُّون يف امل َ ُِّ ُ ْ َّ َوضـعني؛ إال ابـن ْ َّ ِ

ُّ فإنه روى عنه النُّون يف مريم، والتاء يف الشورى؛ُجبري َ ََّ َُّ. 
ُّويف بيان ذلك يقول الداين ُ َ ِ َ ِ: 

ٍوروى ابن جبري عن الكسائي عن أيب بكر( ْ ُ ُ ْ ََ َِّ ِبالتـاء، ) عسق( بالنُّون، ويف -ُ هاهنا-َ َّ
ٍوخالفه أبو عبيد، وأبو عمرو ُ ِّفرويا عن الكسائي : ُ ِ بالنُّون يف الـسورتني، - عنه–َ ُّ ُوهـو ِ

ُالصواب؛ ملوافقة روايتهام قول اجلامعة عنه ُ َِّ ِ َِ() ٢(. 
ِفاختار الداين عدم  التعويل عىل رواية ابن جبري ُ َِ ِ ِ َّ َ ُّ ِ؛ النفرادها، واألخذ باألكثرَ  ً طرقا َ

ِّ، واملوافق لرواية شعبة من غري طريق الكسائيُ عنهِّعن الكسائي ِ َِ َ ِ. 
ُرواية ابن جبري و ِحكاها اإلمام اهلذيل يف الكامل بقوله ُ ِ ُّ ُ: 
) [ «Z ون فـيهام بـص ِ بالياء والنـُّ ِّري؛ غـري أيـوب، وقاسـم، واملفـضل، ـَ ٍ َ ُّ ٌَّ

ْواخلزاز، وأبو عامرة عن حفص، وأبو بكر غري ابن جبري وافق دمشقي، ومحزة غري ابـن  َُ ْ َ ُ َِّ َ ْ ٍ َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٤٣-١/٣٤٢: (انظره)١(

 ).١٣٤٧-٣/١٣٤٦(املصدر السابق)٢(



 

 

 ٩٠٣ 

َسعدان، وطلحة،  ْْ َ َ َ ٍباقون بالتاء مشدد، ال-ُهاهنا-َ َّ َّ َ() ١(. 
 

ِوالقراءة لشعبة بالنون يف املوضعني ُّ َ ُ:  
ِ به، واملعترب عنه باختالف طرقهُهو املأخوذ ِ ُِ ْ ُ ُ)٢(. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٩٧ص) (١(

 ).٢/٢٣٩(، النرش )٣٦٠ص(، التيسري)٢/٦٥١(، املصباح)٢/٧٣٦(، اإلرشاد)٣٠٣ص(السبعة: انظر) ٢(



 

 

 ٩٠٤ 




ِالقراءة بياء الغيبة يف- ِ ُ:  [       q p o nZ َالبن ذكوان ْ. 
ِّ قول اإلمام الداين يف اجلامعَ جاء ِ: 

َقرأ ابن عامر ب( ُ ْ ُخالف عنـه، ومحـزةَ ُ ٍ ِ : [          p o nZ َباليـاء، وقـرأ البـاقون َ ِ َ 
ُبالتاء، وكذلك روى عتبة بإسناده عن ابن عامر، وابـن املعـىل عـن ابـن ذكـوان عنـه،  ْ َ ُ َْ َُّ ِ ِ َّ

ُوروى سائر الرواة عن ابن ذكوان بالياء، وعليه العمل َ ْ َِ ِ َِ ُّ ُ ََ() ١(. 
ِفآثر الداين القراءة بالياء الغي َ ًبة البن ذكوان؛ أخذا بام عليه األكثـر واألشـهر طرقـا ُّ ُ ُ ُ ً َ ِ

ِام جرى عمل أهل األداء عليهبُعنه، و َ ُ. 
ٍ املنصوص عليه يف كتب األئمة هلشام، وابن ذكوان من غري خالف َوهذا َِ َ ٍ َّ ِ ُ)٢(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٣/١٤٠٩)(١ .( 

 ).٢/٢٠٨(، النرش)٥٢٢ص(، الكامل)٢/٦٨٤(، املصباح)٢/٧٦٥(، اإلرشاد)٢٣٠ص(السبعة:انظر)٢(



 

 

 ٩٠٥ 




َّالقراءة بالتاء يف-١ ُ :[ ¹ º » Z َالبن ذكوان. 
ِرو البرصي وهشام، روح  بالياء عـىل الغيـب، والبـاقون َ هذا احلرف أبو عمُ يقرأ َ ِ ٌ ٌُّ

َّبالفوقية عىل اخلطاب، وهم عىل أصوهلم يف ختفيف وتشديد الذال ْ ُ ِ ِ َّ)١(. 
ٍ يف السبعة الياء البن ذكوان كهشامٍ اإلمام ابن جماهدَوقد نقل َ َ ِ  ُ اإلمـام، ومل يأخـذ)٢(َّ

ٌالداين بام ذكره ابن جماهد؛ ألنه خمالف ُ ٍُ ُ ملا عليه الطرق عن ابن ذكوان، وملـا عليـه عمـل ُّ ِ َ ُّ
 .ُأهل األداء عنه

ِوهذا ما أوضحه يف اجلامع بقوله ِ ُ: 
َقرأ ابن عامر يف رواية هشام، والوليد، وأبو عمرو( ِ ِ ُ َ:)( وقال ،َ– 
ُ حممد بن عيل عن ابن جماهد-لنا ِ ٍّ ُ ُرأيت يف كتاب موسى بـن م: َّ ُ ِ َوسـى اخلـتيل عـن ابـن ُ ِّ ْ َ

َذكوان بإسناده عن ابن عامر بالياء مثل أيب عمرو،  َ ِ َ َ ِ َقال أبو عمروَ َّال يعرف أهل الـشام : َ ْ ُْ َ
َعن ابن عامر غري التاء، وكذلك رواه األخفش عن ابـن ذكـوان  نـصا وأداء، وكـذلك  ًَ  ُ َ ْ ََ ِ َّ َ

ُرواه ابن أنس، وابن املعىل، وغريمها عنه ُِ َّ()٣(. 
ٍأقف عىل من وافق ابن جماهد؛ سوىومل  َ َّ ابن مهران يف املبسوط، فإنـهِ اإلمامَ ُ َ  َ ذكـرِ

ٍالتاء البن عامر ِ؛ مع أنه يف الغاية )٤(َّ َذكر التاء هلشام، والياء البن ذكوانَّ َ َّ)٥(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٤٨ص(، غيث النفع)٢٣٠-٢٢٩ص(، التقريب)٤٩٣ص(، التحبري)٣٩٦ص(التيسري:انظر)١(

 ).٢/٧٧٤(، البستان)٣٤٩ص:(انظره)٢(

)١٤٤٠-٤/١٤٣٩)(٣.( 

 ).٢٠٤ص:(انظره)٤(

 ).٧٦ص(الغاية: انظر)٥(



 

 

 ٩٠٦ 

 

َّ القراءة بالتاء -٢  .َالبن ذكوان Z° ±  ]  :يفُ
َ السبعة يف هذا ُ اإلمام ابن جماهد يفحكى ِ ِّاحلرف عن أمحد بن يوسف التغلبي عـن َّ َّ ََ ِ

ِابن ذكوان الياء عىل الغيبة َ َ ِومل يأخذ به، )١(ْ َّ الداين، وآثر القراءة بتاء اخلطاب؛ ألن ُ اإلمامْ ِ َ ُّ
ْجل الطرق عن ابن ذكوان جاءت بـه، وعليـه العمـل واإلمجـاع ُ َِّ ِ َ  يف َ، وإىل ذلـك أشـارُّ

 :ِاجلامع بقوله
َقرأ نافع، وابن ع( ُ ٌ ِامر يف غري رواية التغلبي عـن ابـن ذكـوان، وعاصـم يف روايـة َ ٌ َِّ َ َّ ِ َ
 :ٍحفص

 [  ± °Z آخر السورة بالتاء، وقرأ الباقون بالياء، ونا حممد بن عيل، قـال ٍّ َّ ُِّ َِ َ َ َّ ِ :
ُنا ابن جماهد عن أمحد بن يوسف عن ابن ذكوان باليـاء، قـال ابـن جماهـد ُ َ ُ ُِ َ َ ُورأيـت يف : َ

ُكتاب موسى بن  ِموسى عن ابن ذكوان عن ابن عامر بالتاء، ِ َّ َ َوكـذلك : قال أبـو عمـروُ
ُروى األخفش، وابن املعىل، وابن أنس وابن خرزاذ، وابـن موسـى وغـريهم عـن ابـن  ُ ٍَ َّ ََ َّ ُ

َذكوان، وال يعرف أهل الشام غري ذلك َ َّ ْ َ() ٢(. 
َّو ما ذكره الداين  هو املوافق ملا يف كتب األئمة  ُّ ُ)٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٥١ص(السبعة: انظر)١(

)٤/١٤٤٥) (٢.( 

 .، وغريها)٤٨٧ص(، الكامل)٢٣٦ص(، التبرصة)٢/٧٨٠(، اإلرشاد)٢/٣٤٦(املستنري: انظر)٣(



 

 

 ٩٠٧ 




َّالقراءة برفع التاء يف-١ ُ : [ w  v  uZ لشعبة من طريق الكسائي عنه ِّ ِ َ . 
َ  اختلف  ِ ُ ْيف نـصب، ورفـع ِّ مـن طريـق الكـسائيَعن شـعبةْ ْ  [ wZ ذه َيف هـ

َالسورة َحكى أبو عمر الدوري الوجهني عن الكسائي، واختار الدقد ف، ُّ ِّ َِ ُّ َّ الرفع ُّاين وجهُّ
َّمن هذا الطر ِإليه أشار يف جامعه بقولهِيق، وَ ِ: 

َقــرأ الكوفيــون بخــالف عــن أيب بكــر، وابــن عــامر( ْ ُّْ ٍ ِ َ : [ x w    v uZ 

َواختلف عن أيب بكر،ْبالنَّصب َ ِ ُ حييى بـن آدم، وحييـى العليمـي، وابـن أيب ُ عنهَ فروى:ُ ُ ُُّ ْ َ ْ
َأمية، والتيمي عن األعشى بالنَّصب، وروى  ََّ ُِّ ْ َّ ُلـشموين، وابـن ْ األعشى من روايـة اُعنهُ ِّ ْ َّ

َغالب، واخلواص والكسائي والربمجي، وحسني اجلعفي، وهارون بن حاتم من روايـة  ْ ُ َُّ ُّ ُ ُّ ْ ُ ِّ َ
َّاملنذر عنه  بالرفع ُ. 

َّ ونا عبد العزيز بن حممد ، قال َ َنا عبد الواحد بن عمر، قـال: ْ َ ُنـا عيـاش،  وابـن : ُ َُّ
َفرح، قاال َنا أبو عمر عن الكسائي عن أ: َ ِّ َ   u v          w x Z ] :َ عـن عاصـمٍيب بكـرُ

َبالنَّصب، ثم قال أبو عمر عن الكسائي عن أيب بكر يف موضـع آخـر ِّ َ َّْ َ ْ ْ :[ u v          w 

x Z  ،ُوهو الصوابَّبالرفع َّ ُ، وكذلك رواه عن الكسائي أبو توبة،  وأبو عبيد،  وابـن ُ ْ ٍُ ُ َ َ ِّ َ
ُجبري، وبذلك قرأت ْ() ١( . 

ُاين اختيارهْوقد بنى الد  : عىلُّ
ِما قرأ به عىل شيوخه، و   َاألكثر طرقا عن الكسائي عن شعبةُ ً ُِّ ْ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف يسري) ٤/١٤٧٠)(١(



 

 

 ٩٠٨ 

َىل ذكر وجه الرفع لشعبة من وع َّ ِ ِّذا طريق أطبقت كتب الفنَهْ ْ َ) ١(.
ُإسكان السني من-٢ ْ :[ ® ̄      Z ٍهلشام. 

ُّحكى اإلمام الداين ِ، والتيسري)٢(ِ يف اجلامعُ ِ بـني فـتح، وإسـكان َ اخلالف هلـشام)٣(َّ ِ َ
 .ِّالسني

ٍونص يف مفردة ابن عامر  ِ ُ يسندَّعىل أنَّ ِ ِ وجه الفتح من قراءته عـىل أيبُ ِ ِ الفـتح عـن َ
ِ، ووجه اإلسكان مـن قراءتـه عـىل أيب الفـتح عـن عبـد اهللا بـن َعبد الباقي بن احلسن ِ َ

َ وعىل أيب احلسن، ثم قال عن ِاحلسني، َّ ِوجه اإلسكانِ ِ: 
َّوكذلك نص( ِ عليه هشام يف كتابه، َ  .)٤ ()ُوبه آخذٌِ

ٌواعتامد الداين يف تصدير وجه اإلسكان قائم عىل ِِّ ِ ُ: 
ِ متابعة النص يف ذلك ِِّ. 

ُوبوجه اإلسكان قطع له َ ِ ُّ، وعليه املغاربة واملرصيون يف كتبهم)٥ (ٍ ابن جماهدِ ُ ِ) ٦(. 
َوبوجه الفتح قطع األكثرون َ  .)٨ (ِصلِهان يف احلرز كاألْ، والوج)٧ (ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، وغريها)٥١٩ص(، الكامل)٢/٣٦١(، املستنري)٣١٦ص(السبعة: انظر)١(

 ) ٤/١٤٧٤:(انظره)٢(

 ). ٤١٠ص:(انظره)٣(

 ).١٤٢ص)(٤(

 ).٣٦٢ص(السبعة: انظر)٥(

 .،وغريها)٢٥٦ص(، التبرصة)٣٩٤ص(، اهلادي)٢/٤٩٥(، التذكرة)٢/٧٩٥(اإلرشاد:انظر)٦(

 ).٤/١٨٧٣(كنز املعاين:انظر)٧(

 ).٢٨٧-٢٨٦ص(، رشح شعلة)٨٢٨:بيت رقم:(انظره)٨(



 

 

 ٩٠٩ 

ِّوأسندمها اإلمام ابن اجلزري  .)١(ِ يف نرشهُ
ٍ مقدم هلشام: الفتحُوجهو َّ يف كل املسالك األدائيةَّ ِ ِّ)٢(. 
ِّفتح الضاد، وضمها يف-٣ َّ ُ:  

)L  K(و ،َ) Q P  O (و ،َ )Z  X(   ٍحلفص  . َ عن عاصمْ

ُّهذا االختيار أشار إليه الداين  ِ َّري موضع، فقد جاء يف التيف غ ُ ٍ  :ُقولهيسريَ
ُأبو بكر، ومحزة( ْ :[ K L Z َثة بفتح الضاد، وكذلك روى َّيف الثال ِ َِّ ٌحفص عـن ْ

ُعاصم فيهن؛ غري أنه ترك ذلك، واختار الضم؛ اتباعا منه لرواية حدثه هبا الفضيل بـن  ُ َُّ َ ً َُّ ٍَّ ٍَّ َّ َ ْ َ َ َ ِ
َمرزوق عن عطية العويف عن عبد اهللاِ بن عمر ِّ ْْ ْ َ ََّ َ َّ أن النبـي :"-ام ريض اهللاُ عنه-ٍ َّr  ُأقـرأه

ِّذلك بالضم ُ، ورد عليه الفتح وأباه، وعطية العويف يضعف"َ َّ ُ َ َّ ُ َ َُّّ ُ ِ. 
ِوما رواه حفص عن عاصم عن أئمتـه َّ َ َ ٌ ِوبـالوجهني آخـذ لـه يف روايتـه؛ ُّأصـح، : ُ ُ ُْ ِ

ِألتابع عاصام عىل قراءته، وأوافق حفصا عىل اختياره،  ِ ِ ِْ َ ً َ َْ َ ُ ً ُ ِّوالباقون بضمِ َّ الضاد فيهنَ ِ َّ() ٣( . 

ُوجاء يف مفردة عاصم قوله ٍ ِ َ: 
ِوهذا اخلرب قد رده، وضعفه غري واحد من العلامء، منهم ( ٍُ ُ َّ َُّ ْ ُ: 

ِّأمحد بن حنبل، وغريه؛ فال تعارض لرواية عاصم عن أيب عبـد الـرمحن الـسلمي  ُّ َّ ٍ ِ َ ُ ٍ ُ ُ
ٍعن عيل بن أيب طالب ٍّtِّعن النبيr. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٣٢:(انظره)١(

 ).٢٢٤ص(، رسالة ابن يالوشة)٩١ص(، الرسالة الغراء)٣٦٠ص(عمدة اخلالن:انظر)٢(

 ).٣/١١٤٣ص(، اجلامع)٤١٢-٤١١ص) (٣(



 

 

 ٩١٠ 

َّورأيت احلذاق من أه َل األداء يأخذون فيها بالوجهني، وكذلك آخذ فيهن؛ ألمجع ُ َّ ُ َ ِ َ ُ ِ
ٍبني مذهب عاصم، واختيار حفص ٍ ْ ٍ َ ِ() ١(. 

ُّال العالمة اجلعربيق َّ: 
ِّومثل هذا غري قادح لعموم اجلواز، وقول األهوازي( ُُ ُِ ٍ ُ: 
ٍأبو عامرة عن حفص عن عاصم، واخلراز عن هبرية عن حفص" ٍَ َُ َّ ٍ اد ِّ بضم الضُ عنهُ

ٍرصيح يف أن حفصا نقل الضم عن عاصم "ِّكلها يف الروم ََّّ ً ٌ. 
ُ كيف خالف من توقفت صحة قراءته عليه، قلت:َفإن قلت ِ ُ ََّّ َما خالفه؛ بـل نقـل : َ ْ ُ

ِعنه ما قرأه عليه، ونقل عنه غريه ما قرأه عليه؛ ال أنه قرأ برأيه ِ َِ َّ ُ ُ ُ ُ َُ() ٢(. 
ِ ثبوت كال الـو:ِّ قول اجلعربيُومفاد ٍجهني روايـة، وال يتـوهم أن الـضم حلفـص ُ َّ َّ ًَّ ُ

َّاختيار من عنده؛ بل رواه بسند متصل عن ابن عمر ٍ ُِ  .-َّ كام تقدم -ٌ
ِكيفية اجلمعو َ بني هذه القراءة، وبني حديث ابن عمرَّ ِ َّأن النبي هو: ِ َّr نطـق بلغـة ِ َ

َالضم؛ ألهنا لغة قومه، وأن الفتح رخصة ملن يقرأ بلغة  ُ ٌ َّ َُ ِ َّ ُقبيلة أخرى ، ومـن مل يكـن لـه َّ ُ ٍ
ِلغة ختصه فهو خمري بني القراءتني َّ ُ ُّ ٌ)٣(. 

ٍمن أنكر وجه الضم حلفصعىل ْومل أقف  ِّ َّ؛ مما يدل عىل شيوعه وذيوعه عنـد أئمـة َ ِ ِ ُّ
 .)٤(ِّالفن

 

ِ ابن اجلزري الوجهنيُاإلمامَّو صحح   :، وقالِ، وأسندمها يف نرشهِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٨ص) (١(
 ).٤/١٦٦٥(كنز املعاين)٢(
 ).١١/١٧٧(، التحرير والتنوير)٤٩٤ص(إبراز املعاين، )٢/٦٨٢(املختار : انظر)٣(
 .، وغريها)٣٠٤ص(، التبرصة)٢/٤٩٥(، التذكرة)١٣١-١٣٠ص(، املبسوط)٢٣١ص(السبعة: انظر)٤(



 

 

 ٩١١ 

ُوبالوجهني قرأت له، وهبام( ِ  . )١ ()ُ آخذْ
ُوعىل ذلك جرى العمل َ ِوقد أطبقت كل املسالك األدائيـة عـىل تـصدير وجـه ، )٢(َ ِ ْ َّ َُ ُّ ْ

ٍفتح الضاد حلفص َّ)٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٢٥٩)(١.( 
 ).١٤٨ص(، حل املشكالت )٤٦٧ص(، غيث النفع)٢/٣٦٠(، اإلحتاف)ب/٤٠٠:لوحة رقم(اللطائف : انظر)٢(

 ).٢٢٤ص(، رسالة ابن يالوشة)٣٦١ص(، عمدة اخلالن)١٠٠ص(الرسالة الغراء: انظر)٣(



 

 

 ٩١٢ 




ِالقراءة بتاء اخلطاب يف- ِ ُ:  [ k  jZ للجميع . 
ُّنص اإلمام الداين ْيف جامعه عىل القطع بتاء اخلطاب يف هذا املوضـع،  ومل يلتفـت َّ ِ ْ ِ 
 :ِإىل خالفه، حيث قال

َوكلهم قرأ( ُّ : [ k jZ  ِبالتاء َ؛ إال ما حكاه بعض شيوخنَا عن أيب -ُ هاهنا–َّ ِ ُ ُ َّ
َربيعة عن صاحبيه  عن ابن كثري ِ ْ َّأنه قرأ بالياء، وإال ما حدثناه عبد العزيز بـن حممـد، : َ ْ ُ َّ َّ ِ َ

َنا عبد الواحد بن عمر، قال: قال ُّنا القطيعي، قال: ُ ِ ُنا حـسني عـن : ِأبو هشام، قالنا : َ
َأيب بكر عن عاصم ِأنه قرأ بالياء : َ َ َ َّواجلامعة بعد عىل التاء، وبذلك يأخذ عامة ، -ً أيضا–َّ ُ َ ِ َّ ُ

ُأهل األداء يف رواية أيب ربيعة عن البزي وقنبل، وال يعرف غريه ْ ِّ ُْ ُِّ َ َ ِ ِ() ١(. 
ْواستند الداين يف أخذه عىل َُّ: 

ِ إمجاع القراء، وعمل  .ْ أهل األداءَّ
َوهو الذي األئمة عن القراء العرشة  َّ َّ َ اهلذيل يف الكاملُ اإلمامَجاء عندوقد ، )٢ (ُ ِّ: 

َيعدون﴿ ُّ ُ ِبالياء ﴾َ ِاحلسن، واألعمش رواية احللواين، وأبو ربيعة عن أصـحابه يف : َ ْ َُ ِّ ُ ْ َ
ِقول العراقي، وهو غلط؛ خلالف اجلامعة، الباقون بالتاء َّ َ ٌِ ِ ُِ ِّ ِ ْ() ٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٤/١٤٧٩)(١.( 

 .، وغريها)٥٩٣ص(، إيضاح الرموز)٤٢٢ص(، مصطلح اإلشارات)٤٦١ص(املبهج: انظر)٢(

 ).٦١٨ص)(٣(



 

 

 ٩١٣ 




 :وفيها اختياران   )R(ُكلمة  -١
َهذه الكلمة وردت يف أربعة مواضع ِ ْ ُ: 

ُقـرأ قـالون وقـد ، ]٤:آية[ِ، وموضعان الطالق]٢:آية[، واملجادلة]٤:آية[ يف األحزاب
ُوقنبل ويعقوب ِهبمزة مكسورة من غري ياء بعدها وصال ووقفا، وهلم يف الوقف عليه : ٌ ٍ ًِ ْ ْ ٍ

 .ْمن األوجه   )?(ِلوقف عىل نحو  كلمةُما هلم يف ا
ٍوقرأ البزي، وأبو عمرو ِاهلمزة بني بني مع املد والقرصبتسهيل : َُّ ِّ ِ، و إبـدال اهلمـزة ِ ْ َ

ِياء ساكنة مع املد املشبع؛ اللتقاء الساكنني وصال، وهذه األوجه الثالثة هلم يف احلالني َّ ًُ ْ َّ ًِ ِّ. 
َوقرأ ورش، وأبو جعفر  ٌ َمزة بني بني مع املد والقرص وصال؛ فإذا وقفا بتسهيل اهل: َ ً ِّ ِ

ِّتسهيل اهلمزة بالروم مع املد والقرص: ٍكان هلام ثالثة أوجه َّ ِ ِ وكل مـنْهام عـىل أصـله يف -ُ ُّ
َّمقدار املد املتصل ِّ، وإبداهلا ياء ساكنة مع املد املشبع-ِ ً ً ُ. 

ُّوقرأ ابن عامر، والكوفيون  ُ ْهبمزة مكسورة بعدها ي: َ ٍ ُاء ساكنة وصال ووقفا، وهم ٍْ ً ٌْ ٌ
ِّعىل أصوهلم يف املد، وحلمزة يف الوقف  تسهيل اهلمزة  مع املد والقرص َ ِِّ ِْ) ١( . 

ِواالختياران الواردان يف املسألة مها ِ: 
ٍ القراءة هبمزة :لَّاألو َ مكسورة من غُ َري ياء بعدها إلسامعيل عن نافعٍ ْ ٍ. 
ِص اإلمام الداين عليهن ُّ ُ  :لامع، فقا يف اجلَّ
ٍواختلف عن نافع( ِ ُ ُ فروى عنه:ْ ٍ املسيبي، وقالون من غري روايـة أمحـد بـن صـالح  َ َ ِ َ ُ ُّ ّ
ِ هبمزة مكسورة بال ياء، وكذلك قرأت يف رواية إسامعيل من طريق ابن عبـدوس،  ُعنه َ َ ِ ٍ ٍُ َ ٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، وغريها)٤٧٤-٤٧٣ص(، غيث النفع)١/٣١٤(، النرش)٥١٠ص(، التحبري)٤١٦ص(التيسري:انظر)١(



 

 

 ٩١٤ 

ُوابن فرح عن أيب ع َ َواختلف  ألفاظ أصحابه عنه يف ذلك. مر عنهِ ُ ُ َ َ ْ: 
ُّئي، واهلاشمي  فقال الكسا َال يثبت الياء يف": ُعنهُّ ُ ِ ْ ُ :)R   (مل يزيدا عىل ذلـك"، 

ِوقوهلام هذا يدل عىل اهلمز ُّ َ ٍغري مهمـوز، وال )   R (": ُ عنهُ، وقال أبو عبيد-َال غري-ُ ُ
ِ، وهذا يدل عىل تسهيل اهلمزة"ٍممدود ِ ْ ُّ. 

َّنا أمحد بن حممد، وحدثنا أبو ال: ُّونا اخلاقاين، قال نـا : ُنا ابن جابر، قاال: فتح، قالَُّ
ُّأبو احلسن الباهيل، قال ٌالياء مرسلة ")   R(: ُنا إسامعيل عن نافع: َنا أبو عمر، قال: َ ُ

ً، وهذا يدل عىل إبدال اهلمزة ياء سـاكنة"ٌوخفيفة ً ِ ْ ُ، ونـا عبـد -ِ كمـذهب أيب عمـرو-ُّ
َربمكـي  عـن أيب عمـر عـن نـا ال: ِنا عبد الواحد بن عمر، قـال: َّالعزيز بن حممد، قال ُّ ْ ُ

َمثل محزة،)   R(َإسامعيل  ِيعني باهلمز وإثبات ياء بعد اهلمزة-ُ َ ٍ ٍفهذه أربع روايات ، -ْ ُ
َخمتلفات عن إسامعيل ٍ. 

ٍّ حممد بن عيل، قاللناوقال  ٍّنا ابن جماهد عن أصحابه عن نافع باهلمز من غري مد: َّ ِ ٍ ُ ،
َّثم حكي عن ورش بغريمهز، فدل عىل  َ ٍ َذلك أن روايته عن إسامعيل، واملسيبي، وقالون َّ َِّّ ّ َ َ َ

ِوهو الصحيح عن إسامعيل، وعليه أهل األداءٌسواء،  ُ َ ُ َّ ُ() ١(. 
َفاختار الداين األخذ إلسامعيل َ ًهبمزة مكسورة من غري يـاء بعـدها وصـال ووقفـا  ُّ ْ ْ ٍ ٍ ِ

َكقالون ومن معه، واستند يف ذلك عىل َ: 
ْما قرأ به، وعىل املعمول  ِ ِ به يف مذهبهَ ِ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف) ١٤٨٢-٤/١٤٨٠) (١(



 

 

 ٩١٥ 

ِ، والتعريف)١ (ٍمفردة نافعَوبه قطع له يف  َّ) ٢(. 
 .)٦(ِالكفايةو، )٥(ْاملستنري، و)٤(ِ، والبستان)٣(ِاملَو الذي يف الكُوه

ِّإبدال اهلمزة ياء ساكنة مع املد املشبع للبزي، والبرصي:الثاين ِّ ِّ ً ً ِ ُ. 
َ الداين اجلامعذكر ِبرصي وجهنيِّ للبزي، وال)٨(ِ، واملفردات)٧(ُّ ِّ : 

ِّ تسهيل اهلمزة بني بني مع املد والقرص، و إبدال اهلمزة ياء ساكنة مع املـد املـشبع،  ًِّ ً ُ ُْ ِ
َونص عىل أن التسهيل من قراءته  عىل أيب الفتح فارس بن أمحـد يف قـ ََّ ََّ ِ َ ِراءة أيب عمـرو، َّ

ِّورواية البزي،  َواإلبدال من قراءته  عىل أيب احلسن بن غلبونِ َ ِ  .ِّ، وعبد العزيز الفاريسَ
ِتيار وجه اإلبدال هلامْ باخِهذيبَّالتَّورصح يف  ِ اعتامدا عىل عمل أهل؛ِ  :، فقال األداءً

ِواملأخوذ به عند أهل األداء( َِ ْ بإسكان الياء من غري كرس يف مذهبيهام:ُ ٍ ْ ِ ِ() ٩(. 
ِّيف مفردة البرصيَجاء و ِ: 
ِوبه يأخذ احلذاق من أهل األداء( ُ َّ ٍو بكر بن جماهد، وغريهأب: ُ ِ() ١٠( . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧٦ص: (هانظر)١(

 ).١٠٦ص: (انظره)٢(

 ).٣٩٧ص: (انظر)٣(

 ).١/٢٦٧:(انظر)٤(

 ).١/٣٧١: (انظر)٥(

 ).٣٤٨-٣٤٧ص: (انظر)٦(

 ).١٤٨٨-٤/١٤٨٤: (انظره)٧(

 ).١٢١ص(، مفردة البرصي)١٣٠ص(مفردة ابن كثري: انظر)٨(

 ).٤٧ص)(٩(

 ).١٢١ص)(١٠(



 

 

 ٩١٦ 

ِوبه قطع يف التيسري، فلم يذكر س َّ  .)١ (ُواهَ
ِوبوجه اإلبدال َريونـُ املغاربـة، واملـص هلام قطعُ ُّ، وبالتـسهيل قطـع العراقيـون )٢(ُّ َ َّ

 .)٣(ًقاطبة
ِ ابن جماهد يف السبعةِ اإلمامُوظاهر كالم ُالتسهيل: َّ  ).٤( هلامَْنيَ بْنيَ بَّ

ِ، والتسهيل من زوائده عىل األصل)٥(يف احلرزْوالوجهان  ْ ِ ُ َّ، وال شك أن الـشاطبي َّ َّ َّ
َّ ما وقع للداين يف التيسريَّاطلع عىل ِّ  .ِوغريهَ

ِوالوجهان صحيحان مسندان،  َ ِوقد ذهب مجع مـن أهـل األداء إىل تـصدير وجـه ْ ِِ ْ ٌ َ
َّالتسهيل أداء؛ ألنه األكثر طرقا عنه، ومنهم من قدم اإل َُّ ً ُ ُ َّ َّبدال ألنه املذكور يف التيسريً ُ َّ َ )٦.(  

َّوقد سبق اإلشارة يف باب املد والقرص إىل أن الداين خيتار املـد يف احلـرف الواقـع  ِّ َُ َّ َّ َ
َّقبل اهلمز املغري ْ)٧(. 

 

َالقراءة بالثاء مكان الب-٢ ِ  .ٍامرَالبن ع a `Z] :  يفِاءُ
ُحكى اإلمام الداين يف جامعه قراءته ِ ُّ ِاملوحدة البن عامر من رواية هشام من  بالباء ُ ِ َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤١٦ص: (انظره)١(

 ).٣٠٨ص(، التبصـرة)٤٦٤ص( اهلادي،)٢/٥٠٠(، التذكرة)٢/٨٠٣(اإلرشاد: انظر)٢(

 ).١/٣١٤(، النرش)٤٦٢ص(، املبهج)٢/٨٥٧(، الروضة)٣٤٧ص(، الكفاية)٢/٣٧١(املستنري:انظر)٣(

 ).٤/٢١٣٤(، كنز املعاين للجعربي)٦٤٤ص(، إبراز املعاين)٣٦٧ص: (انظره)٤(

 ).١١٨٣-٤/١١٨٠(، فتح الوصيد)٩٦٦-٩٦٥:بيت رقم:(انظره)٥(

، رســالة ابــن يالوشــة )١٠٠ص(، الرســالة الغــراء)٣٦٧ص(، عمــدة اخلــالن)٢/٧٣٥(اإلقنــاع:  انظــر)٦(
 ).٢٢٤ص(

 ).٣٨٤ص(البحث:  انظر)٧(



 

 

 ٩١٧ 

ُطريق الداجوين عنه ِّ َ، ومن رواية ابن ذكـوانِ ُ مـن طريـق التغلبـي عنـهِ ِّ َّرصح بعـدم و، َّ
َاألخذ هلام بذلك، ويف ذ َ  :ُ يقولَِكلِ

ٌقرأ عاصم ( َ [a `Z :  ِبالباء، وكذلك روى الداجوين  أداء عن أصحابه عـن ً ُّ َ ِ
ٍّنا حممد بن عيل، قالَّهشام عن ابن عامر، وحدث ُنا ابن جماهد، قال: َّ َيف كتايب عن أمحـد : ُ

َبن يوسف عن ابن ذكوان بالباء مثل عاصم، قال َ ُورأيت يف كتاب موسى بن موسـى  : َ ُ ِ ُ
ِعن ابن ذكوان عن ابن عامر بالثاء،  َّ ُوقرأ الباقون بالثاء، وكذلك روى األخفش، وأمحد َ ِ َّ َ

َّبن أنس، وأمحد بن املعىل  ُوغريهم عن ابن ذكوان، وهشام عن ابـن عـامر، وال يعـرف ُ َ ٌ َ ِ
َالشاميون غري ذلك ُّ( )١.(    

ِواستند الداين يف رأيه عىل ُّ: 
ِاألخذ باألكثر طرقا عن ابن ذكوان، وعىل إمجاع الشاميني عن الراويني َّ ِّ ِ َ ً ِ. 

 :ٍّ أيب الطيب يف اإلرشادِ اإلمامَجاء عند
ْوذكر ابن جماهد عن ابن ( ٍُ ِّذكوان بالباء مثل عاصم، وهذه رواية التغلبي، والـذي َ ََّ ِ َ

ِقرأت به يف الروايتني بالثاء، وال يعرف الشاميون غري الثاء َّ َُّّ ُ ِ ْ ِّ ُ() ٢(. 
ًوقد صح وجه الباء عن هشام من طريق الداجوين نصا وأداء  ُ َِّّ َ ِ ، )٣(، فهو يف املـستنريِ

 .، وغريها)١(َ وغاية أيب العالء،)٦(ْ، واملصباح)٥(َ، والكامل)٤(ِوالكفاية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٤٩٩-٤/١٤٩٨( )١.( 

 ).٣٧١ص(السبعة: ، وانظر)٢/٨٠٩)(٢(

 ).٢/٣٧٧: (انظره)٣(

 ).٢/٣٥٠: (انظره)٤(

 ).٦٢١ص: (انظره)٥(

 ).٢/٧٢٣: (انظره)٦(



 

 

 ٩١٨ 

ُوأسنده اإلمام ِ ابن اجلزري يف نرشهُ ِّ)٢(.        
ً هو األكثر رواية وطرقا عن هشام، فحقه أن يصدر أداء له):َّالثاء(ُووجه َُّ ُ ُّ ً ٌِ)٣ .( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٦٢١: (انظره)١( =

 .)٢/٢٦١: (انظر)٢(

ًاختالف وجوه طرق النرش مع بيان املقدم أداء:انظر)٣( َّ َّ  ).٦٣٨ص(َ



 

 

 ٩١٩ 




َّاختالس فتحة اخلاء، وتشديد الصاد من- ُُ ِ  .ٍلنافع عدا ورش ) ¢ £ (:ِ

ُقطع اإلمام الدا َين يف جامعه للمسيبي، وإسامعيل، وقالونَ َ ِّ ِ بإسكان اخلاء وتشديد:ُِّ ِ ِ 
ِوحكى هلم يف غريه وجهني ،)١(َّالصاد ِ ُإسكان اخلاء، و اختالس فتحها: َ ْ ُ . 

 :َّيف التعريفَ فقال 
ٌوقرأ ورش( َبفـتح اخلـاء، وقـرأ البـاقون )¢ £(: -ُهوحـد-َ َ  ِبإخفـاء: ِ

مجة يف الكتاب ب  .)٢ ()ِاإلسكانِحركتها، والرتَّ
 .)٣(ٍمفردة نافعَوهو كذلك يف  

 :ُقولهَّوجاء يف التيسري 
ٍوقالون، وأبو عمرو( َباختالس فتحة اخلاء، وتشديد الصاد، والنص عن قـالون : ُ ُّ َّ ِ ِ ِ

ِباإلسكان ْ() ٤(. 
ْوميل الداين إىل ترجيح وجه االختالس عىل اإلسكان يتجىل مـن خـالل تـصدير  َّ ُْ ِِّ

َ وعليه اقترص لقالون يفحكايته يف كتبه، َ .)٥ (ٍ مفردة نافعِ
ُوأكد ذلك اإلمام َ  :ِ بقولهِّ ابن اجلزريَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٦٥(، النرش)٤/١٥١٩:(انظره)١(

 ).١٠٧ص)(٢(

 ).٧٧ص:(انظره)٣(

 ).٤٢٨ص)(٤(

 ).١٢٤ص:(انظره)٥(



 

 

 ٩٢٠ 

ًوهو الذي يف التذكرة البن غلبون نصا، ويف التيسري اختيارا( ْ َّ َّ ِ() ١(. 
ِواالختالس مذهب أكثر األئمة َّ ُ ِوهو اختيار ابـن، )٢(ِاملغاربة يف كتبهم ُ ، )٣( املـرابطُ

ُي غريه ُومل يورد الشاطب ٌ؛ مع أن اإلسكان مذكور يف)٤(ُّ َ ُّ األصل، قال العالمة اجلعربيَّ ُْ َّ ِ: 
ٍومن ثم أمهل النَّاظم، وإن كان رواية؛ فإمهال اختيار( ُ ًُ ُ َّ() ٥(. 

ُّابن بري يف الدررُوتابعه عليه  ٍّ ُ)٦(. 
ًوباإلسكان أخذ له العراقيون قاطبة  ُّ ِوبه قطع ابن جماهد يف السبعة، )٧(ْ ٍَّ ُ، ومل يبالوا )٨(َ
ِباجلمع بني الساكنني؛ لصحته وثبوته ِ َّ َّ ِْ. 

ِوالوجهان صحيحان مسندان، ويزيد له من النَّرش وجه ثالث، وهـو إمتـام فتحـة  ُ ٌ ٌ َُ ِ ِ ِ
 .)٩(ِاخلاء

ًووجه اإلسكان مصدر أداء؛ َّ ِ ً ألنه األكثر طرقا وروايةُ ً ُ َّ)١٠(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٦٥(النرش)١(

ية ْ، منح الفريـدة احلمـصية يف رشح القـصيدة احلـرص)٣١٦ص(، التبرصة)٤٧٨ص(اهلادي: - مثال-انظر)٢(
 ) ٤٤٥ص(

 ).٢٦٤ص(التقريب واحلرش: انظر)٣(

 ). ٦٦٦-٦٥٩ص(، إبراز املعاين)٩٨٨:بيت رقم(متن الشاطبية: انظر)٤(

 ).٥/٢١٩٦(كنز املعاين)٥(

 ).٢/٥٣٨(، رشح الدرر للمجايص)٣٤٠-٣٣٩ص(القصد النافع: انظر)٦(

 . وغريها،)٣٥٧ص(، الكفاية)٢٧٠ص(، الوجيز)٢/٣٩٢(، املستنري)٢٢٨ص(املبسوط: انظر)٧(

 ).٣٨١ص: (انظره)٨(

 ).١١٩ص(، التهذيب)٢٣٨(، التقريب)٢/٢٦٥(النرش: انظر)٩(

 ).٦٤٤ص(اختالف وجوه النرش أداء).٢٢٤ص(، رسالة ابن يالوشة)١٦١ص(النجوم الطوالع: انظر)١٠(



 

 

 ٩٢١ 




ٍالقراءة هبمزة قطع مكسورة يف- ٍ  .َالبن ذكوان   )° ±(:ِ احلالني يفُ

ُّروى اإلمام الداين ُ َ يف كتبه وجهني البن ذكوانََ َّ يف هذا احلرف، فقال يف التيسريِ ِ: 
ِابن ذكوان من قراءيت عىل الفاريس عن النقاش عن األخفش ( َّ َِّ  :ُعنهُ

َبحذف اهلمزة، والباقون بتحقيقها، وكذلك قرأت البـن ذكـوان    )° ±( َُ َ ِ ِ ِ
ِطريق الشاميني، وقال ابن ذكوان يف كتابهمن  َ ُ َِّ َ، واهللا أعلم بام أراد"ٍبغري مهز": ِ ُ( )١(. 

ِوهذا الكالم ظاهر يف التشكك يف قول ابن ذكوان بحذف اهلمزة َِ ُّ َّ ٌ ُ)٢( . 
ُضعيف وجه حذف اهلمزة، حيث قال بتِاجلامعَّورصح يف  ِْ ِ ِ ْ : 

َوقرأت يف رواية اجلامعة من الشاميني ( ُِّ ِ ِبقطع األلـف ومهزهـا، ومل :  عن األخفشِ ِ ْ
ْيذكر األخفش يف كتابيه،  ُ ُوالقطع واهلمز هو الصحيح عن ابن ذكـوان، والوصـل غـري ْ ُ َ ُ َّ ُُ ْ

َّوذلك أن ابن ذكوان ترجم عن ذلك يف كتابه بغري مهز؛ فتأول ذلك عامة ، ُصحيح عنه َْ َ ََّ َِ َ َّ
َ ابن جماهد، والنقاش، وأبو ط-ِّالبغداديني َُّ َّأنه يعنـي مهـز أول االسـم، : -ُاهر وغريهمُ َ ْ َ َّ

ٌوسطروا ذلك عنه يف كتبهم، وأخذوا به يف مـذهبهم عـىل أصـحابه، وهـو خطـأ مـن  ٌ ِ ِِ ُ َُّ ُ َ
َتأويلهم، ووهم من تقديرهم، وذلك أن ابن ذكوان إذا أراد بقوله َ َ ََ َ َّ َ ِ ٌ ُ ال هيمز "بغري مهز": ْ ِ

َاأللف التي يف وسط هذا االسـم ََ ِ َ ِهيمـز يف كثـري مـن األسـامء نحـو كـام -َ َ ُ ْالكـأس، : (ِ
ْوالرأس، والبأس، والشأن ْ ُوما أشبهه فقال) ْ َغري مهمـوز؛ لريفـع اإلشـكال، ويزيـل : َ َ َ ٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٣٣ص) (١(

 ).٦٨٤ص(رشح التيسري )٢(



 

 

 ٩٢٢ 

َّااللتباس بذلك فيه، ويدل عىل خمالفته األسامء املذكورة التي هي مهمـوزة، ومل يـرد أن  ْ ٌَ َ َ ِ ُِّ َ
ٌمهزة أوله ساقطة ِ َّ َّوالدليل عىل أن. َ ُه مل يرد ذلك، وأنه أراد ما قلناه؛ إمجاع اآلخذين عنـه َُّ َ ُ ُ َ ْْ َّ َ

ِمن أهل بلده، والذين نقلوا القراءة  عنه، وشاهدوه من لدن تـصدره إىل حـني وفاتـه،  ِ ُِّ ُ ُ ََ ُُ ْ
َوقاموا بالقراءة بعيده عىل حتقيق اهلمزة املبتدأة يف ذلك، وكـذلك مـن أخـذ عـنْهم إىل  َ ِ ِْ َ ُ

َوقتنا هذا ِ() ١(. 
ِد رصح يف مفردة الشامي باختيار وجه القطع له، فقالوق ِ ِّ َّ: 

َو قرأت من طريق الشاميني( ُِّ ِبالقطع واهلمز، : ِ  .)٢()ُوبه آخذِ
 ج

َفاستدل الداين عىل صحة ما ذهب إليه البن ذكوان ِ َ َّ ُّ ْ بإمجاع اآلخذين عنه من أهل :َّ ُ َ
  .ِبلده باهلمز

ُعف ؛ بـل سـبقهَّضالب ِ الوصلز مهِ وجه عىلُّومل  ينفرد الداين باحلكم ُ اإلمـام أبـو ِ
 :، حيث قالِّالطيب
ِفال خالف فيه عن القراء أنه هبمزة قبل الالم، وإنام وهم من وهم يف هذا، وغلط ( ِ ِ َّ ٍَّ ِِ َّ َ

ٍمن غلط؛ ألنه وقع يف كتاب ابن ذكوان بغـري مهـز َ ِ وهـو يريـد بغـري مهـز بـني اليـاء -ِ ٍ ُ ُ
ُ، وباهلمز آخذ، و-ِّوالسني ِال يعرف أحد من أهل الشام غـري اهلمـز، وهـو عنـدهم ال ِ َّ ْ ٌ ُ

ِخالف فيه مثل اجلامعة ِ َ() ٣( 
ِكذلك اإلمام ابن مهران يف قولهو َ ُ ً: 
ُومن ذكر عنه وصل األلف فيه، فقد أخطأ وغلط، وكان أهل الشام ينكرونه وال ( َّ ََ َ ِ ِ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف يسري) ١٥٢٨-٤/١٥٢٧)(١(

 ).٩٣ص)(٢(

 .بترصف يسري) ٢/٨٢٧(اإلرشاد: انظر)٣(



 

 

 ٩٢٣ 

 .)١()ُيعرفونه
ِّوقد رد اإلمام ابن اجلزري عىل الداين، ُِّ َّ وأبـان أن ومهـه، وضـعف رأيـه، وأن كـال َّ َِّ ْ ْ

ٌالوجهني صحيح َ بعد أن أورد كالمه يف اجلامع-َ، فقال ِ ْ-: 
ُوهذا الذي ذكره احلافظ أبو عمرو متجه، وظـاهره حمتمـل؛ لـو كانـت القـراءة ( ٌَّ َ ِ ٌ ُُ َ

َتؤخذ من الكتب دون املشافهة، وإال إذا كانت القراءة ال بد فيها من املشاف ََّ ُ َّ ِ َ ِهة والسامع؛ ُ َّ ِ
َّفمن البعيد تواطؤ من ذكرنا من األئمة رشقا وغربا عىل اخلطأ يف ذلـك، وتلقـي األمـة  َِّ ِ ًِ ً َ

ْذلك بالقبول خلفا عن سلف من غري أصل، وأما قوله ٍ ً ُ إن إمجاع اآلخذين عنـه مـن ": ِ َ َ َّ
ِأهل بلده عىل حتقيق هذه اهلمزة املبتدأة  ِ ِ َّ فقد قدمنا النَّقل عن أئمـ"ْ ْة بلـده عـىل وصـل َّ ِ ِ

َاهلمزة، والنَّاقلون عنهم ذلك ممن أثبـت أبـو عمـرو هلـم احلفـظ والـضبط واإلتقـان،  َ ََّ َ َّ َ ِ
ٍووافقهم من ذكر عن ابن ذكوان وهشام  َ َ ُ ثبوتا قطعيا أخذ - عندنا–َ؛ بل ثبت -ً مجيعا-َ ْ  ً

َّ هبذا الوجه، وصحت -ِ نفسه–ِّالداين  ِّ قـراءة الـشاطبي- عندنا–ِْ َّ  - رمحـه اهللا تعـاىل- ُ
ِبذلك عىل أصحاب أصحابه، وهم من الثقة والعدالة والضبط بمكان ال مزيـد عليـه؛  ِ ِ ٍِ َّ َّ ُ ِ َ

ْحتى إن الشاطبي سوى بني الوجهني  َّ َّ َّ َّ َ عنـده يف إطالقـه اخلـالف عـن ابـن -ً مجيعـا–َّ ِ ُ
َّذكوان، ومل يرش إىل ترجيح أحدمها، وال ضعفه  ِ ْ ُ كام هي عاداته-َ َّيام يبلغ يف الضعف  ف-ِ ْ َ
ٌمبلغ الوهم والغلط؛ فكيف بام هو خطأ حمض؟ ٌ َ ِ ْ َّ، والـدليل عـىل أن - واهللا تعاىل أعلم-ْ ُ َّ

َّ أن ابن ذكوان لو أراد مهز األلف التي قبل السني لرفـع -فيام فهمه -ِّالوهم من الداين  ْ ِ َ َ َّ
ِ؛ مل يكن لذكر ذلك، والنَّص عليه يف -كام ذكره-َاإللباس  َ ْ ُ الـذي هـو يف -ِهذا احلرف ْ

ِ فائدة؛ بل كان نصه عىل ذلك يف سورة األنعام عند أول وقوعه هو –َّسورة والصافات  َّ َُّ ٌُ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٣٢ص(املبسوط)١(



 

 

 ٩٢٤ 

ُاملتعني ِ كام هي عادته، وعادة غريه من األئمة والقراء-ِّ َّ َّ ِ ُ ُ ِ، وملـا كـان أخـره إىل احلـرف -ِ َّ َ َ
ِلذي وقع اخلالف يف وصل مهزتها ْ ُ. 

ِ وبالوجهني  ِّ آخذ يف رواية ابن عامر؛ اعتامدا عىل نقـل األئمـة الثقـات، -ًيعا مج–ْ َُّ ً َ ِ
ُواستنادا إىل وجهه يف العربية، وثبوته بالنَّص، عىل أنه ليس الوصل ممـا انفـرد بـه ابـن  َ ْ َّ ًَّ ِ ِ ِ

ِعامر، أو بعض رواته َ()١(.  
َ فالوجهان صحيحان نصا وأداء عن ابن ذكوان، وعليه؛ َِ ً ُواملقدم له ِْ  ِيف جل مسالك َّ ُّ
ُهو وجه القطع؛ ألنه مذهب اجلمهور عنه:  ِأهل األداء ُ ُ ُِ)٢(.  

 .)٣(َ هلشام من طريق النَّرش-َ كذلك-ِوالوجهان يأتيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف يسري) ٢٦٩-٢/٢٦٨(النرش)١(

 ).ب/٢٠٦:لوحة رقم(، متقن الرواية)١٠٢ص(، الرسالة الغراء)٣٨٣ص(عمدة اخلالن: انظر)٢(

 ).١١٩ص(، التهذيب)٢٣٩ص(، التقريب)٢/٢٦٩(النرش: انظر)٣(



 

 

 ٩٢٥ 


 

K ] ُقراءة -   J  IZ مضافا بغري تنوين هلشام ٍ ٍ ً. 

ِّذكر اإلمام الداين يف كتبه هلشام مـن طريـق احللـواين  ُّ ٍوين عـىل َ القـراءة بغـري تنـ:ُِ
ِاإلضافة، ومل يأخذ بام نقله ابن جماهد من قرص ترك عىل نافع ٍ ِِ ُ َ واستند الداين يف ذلـك ،)١(ْ ُّ َ

ِعىل ما قرأ به له، وعىل عمل أهل األداء ِْ ِ  :ِفقال يف اجلامع، َ
ِ نافع وابن عامر يف رواية هـشام مـن قـراءيتَقرأ( ُ ٌ : [ K  J IZ َبغـري

ِتنوين عىل اإلضافة، وقرأ الب ٍّ حممد بن عيل عن ابن  لنا، وقالَّبالتنوينIZ ] : َاقونٍ َّ
ًأن نافعا : ُجماهد َ وكذا قال-َ ترك النُّون، -ُ وحده–َّ َ الفـاريس عـن أيب طـاهر لناَ ، ومل -ُّ

ًيذكر عن هشام خالفا،  ِْ َ من طريق احللـواين، وابـن عبـاد  مثـل نـافع،  لهُوالذي قرأت َ ٍ َّ ِ ِّ َ
ُوكذلك حكاه ِعن هشام يف مفرده، وعىل ذلك أهل األداء عنهِّاحللواين  َ ِ ِْ َ، مل يـذكر ذلـك َ ْ
ِهشام يف كتابه ٌ() ٢(. 

َّووجه التنوي َ عن هشام من طٌن صحيحُ ِّريق الداجوين عنهٍ ُ، وهبام أخذ اإلمام)٣(َّ  ابن َ
ِاجلزري، وأسندمها يف نرشه ُ ِّ)٤( . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٩٠ص(السبعة: انظر)١(

 ).١٤٤ص(، مفردة ابن عامر)٤٣٥ص(التيسري: ، وانظر)٤/١٥٣٣) (٢(

 .، وغريها)٢/٦٤٣(، غاية االختصار)٣٦٣ص(، الكفاية)٢/٧٤٥(، املصباح)٢/٤٠٥(املستنري: انظر)٣(

 ).٢٤٠ص(، التقريب)٢/٢٧٠(النرش: انظر)٤(



 

 

 ٩٢٦ 


 

ِالقراءة بياء الغيبة يف-١ ِ ُ : [½ ¼»Z ٍهاين عن ورشلألصب ِّ. 
ُّأشار اإلمام الداين  :َفقالإىل هذا االختيار يف اجلامع،  ُ

َوكلهــم قــرأ( ُّ :[ »          ¼ ½  Z  ــرحيم ــاء؛ إال مــا رواه حممــد بــن عبــد ال َّبالي َّ ُ ََّ ِ

ِاألصبهاين عن أصحابه عن ورش عن نـافع َأنـه قـرأ : ُّ َّ[ »          Zبالتـاء، حكـى ذلـك َ ِ َّ 
ِومثل اجلامعة  ُّالداجوين عنه، ِقرأت من طريقه عن ورش ُ  .)١ ()ُوبه آخذ، ُ

ِّفآثر الداين األخذ بام قرأ به  عىل شيوخه، وبام عليـه اإلمجـاع عـن األصـبهاين مـن  ُُّ ِ ِ ِ
 .ِالقراءة بياء الغيبة

ِ، والتعريف)٢ (ٍمفردة نافعُّومل يذكر الداين يف   . ُ سواه)٣(َّ
َّخالفا لألصبهاين، وقد ذكـر بعـض األئمـة َ عىل من ذكر -ُ فيام طالعت-ومل أقف ُ َ ِّ ً

َاألسالف القراءة ِ بتاء اخلطاب ليعقوب من بعضَ  .)٤(ِ رواياتهَِ
يف ِّاجلـزري  ُ اإلمـامُ يـسندها، ومل )٥ (َ يف مفردة يعقـوبَ عىل ذلكُّ الداينِّومل يعول

 . )٧(ِ، وال نرشه)٦(ِحتبريه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٤/١٥٥٠) (١.( 

 ).٧٩ص: (انظره)٢(

 ).١٠٨ص: (انظره)٣(

، مفـردة يعقـوب )٢/٧٥٢(املـصباح، )٢/٤١٧(، املـستنري)٢٣٩ص(، املبـسوط)٢/٥٣٣(التذكرة: انظر)٤(
 .، وغريها)٤٨١(، املبهج )١٥٥ص(البن رشيح 

 ).٨٤ص:(انظره)٥(

 ).٥٣٨ص: (انظره)٦(

 ).٢٧٤-٢/٢٧٢: (انظره)٧(



 

 

 ٩٢٧ 

َّوالقراءة بتاء اخلطاب مذكورة يف كتب الش ٌ ِ ِّواذ للحسن البرصي ُ َ ِ)١( . 
ِالقراءة بياء الغيبة يف-٢  ِ ُ : [ N  MZ البن ذكوان َ. 

ُ يف جامعه اخلالف بني طُّحكى اإلمام الداين ِ ابن ذكوان يف هذا املوضع، ِرقَ ُّونصه َ
 :ِعبارة اجلامع

َقرأ نافع، وابن عامر يف رواية هشام بال خالف، ويف رواية التغلبـي، وأمحـد( َِّّ ْ ٍ ِ َ ُ ٌ  بـن َ
مـذي، واحلـسني بـن  ِأنس، وابن خرزاذ، وحممد بن موسى، وحممد بـن إسـامعيل الرتَّ ِّ َ َّ َّ ََّ ِ

َّإسحاق، و سالمة عن األخفش عن ابن ذكوان، ويف رواية الوليد وابن بكار ِ َ َ َ : 
 [ N MZ  ،ِوقرأ الباقون بالياء َ َّوكذلك روى األخفش، وحممد بن املعىل، َ َّ ُ َ

َوإسحاق بن داود عن اب َّن ذكوان، وابن عتبة عن أيوب، وعىل ذلك أهل الشامَ ْ َ َّ َ َ()٢( . 
َفرتجيح الداين لوجه ياء الغيبة البن ذكوان ِ ِ ِّ  :ٌّمبني عىل   ُ

ُاألخذ بام جاءت به أشهر الطرق عنه، وما عليه عمل أهل األداء له ِ ُّ ُ ْ. 
 :ِّأيب الطيب يف اإلرشادِ اإلمام َجاء عند وقد 

ُّوكذلك يقرأ الشامي( ُ َّون البن ذكوان بالياء، وهشام بالتـاء، وكـذلك قـرأت؛ ألن َ َُ َ ِ َِّ
َّأهل الشام إذا روى األخفش عن ابن ذكوان شيئا؛ فال يأخذون إال بام رواه، فاعرف أن  َ ً َْ ُ َّ ُ ِ َّ

ُاملشهور عن ابن ذكوان الياء، وعن هشام التاء َُّ َ() ٣(. 

َّوبه قطع الداين  يف التيسري ُّ  . )٥(ٍامرمفردة ابن ع، و)٤(َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦٣٣ص(، إيضاح الرموز)٤٦٣ص(، مصطلح اإلشارات)٤٦٣ص(مفردة احلسن البرصي: انظر)١(

)٤/١٥٥١) (٢.( 

)٨٤٣-٢/٨٤٢)(٣.( 

 ).٤٤٢ص: (انظره)٤(

 ).٩٦ص: (رهانظ)٥(



 

 

 ٩٢٨ 

ْوالوجهان مسندان يف النَّرش البن ذكوان من طريقيـه َ ِ ُّاألخفـش، و الـصوري:(ُ ْ( ،
ِوالغيب رواية اجلمهور عنهام ُ ُ .)١(. 

 : َّ؛ إال أنه قالِ هلام يف النَّرش ونظمهِّومع ذكر اإلمام ابن اجلزري
ُوقد نص الداين بعدم اخلالف له، ( َ َِّ ُوهو الصحيحُّ َّ ُ ()٢(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٤٢ص(، التقريب)٢/٢٧٣(النرش: انظر)١(

)٢/٢٧٣) (٢( 



 

 

 ٩٢٩ 

r
 

ٍبمد اهلمزة للبزي عن ابن كثري Z¸] : ُالقراءة يف- ِّ ِ ِّ. 
ُّحكى اإلمام الداين  ِّيف اجلامع اخلالف للبزي يف هذا احلرف، فقال ُ َ: 

ِّواختلف عن ابن كثري من طريق البزي يف قولـه( َ َ ِ ُ ْ : [¸ ¶Z وبـذلك ْبالقـرص ،
ُقرأت عىل أيب الفتح يف رواية أيب ربيعة  عنه َ ِ َّذلك عىل الفـاريس عـن النقـاش ُ، وقرأت ُ ِّ

ُعن أيب ربيعة عنه َ ِ باملد، وكـذلك قـرأت يف مجيـع الطـرقَ ُّ ُ َ عـن البـزي، وكـذلك رِّ ى َوِّ
ِوقال البزي يف كتابه، ِّاخلزاعي عن أصحابه ِّ : [¸Z األلف، مل يزد عـىل ذلـك، بفتح َ ْ ِ

ُوأحسبه أراد املد، قد يعرب عنه بالفتح من حيث كانـت الفتحـ َّ ُ َ َُّ ِة مـأخوذة مـن األلـف، ِ ً ُ
 . )١ ()ٌوذلك جماز

ُواختار الداين األخذ بوجه مد اهلمزة، وموجبه يف ذلـك ِّ ِ َّ األخـذ بـام نـص البـزي :ُّ ُ
َّعليه، وبام جاءت جل الطرق عنه به، وبه رصح يف التيسري َّ ِ ِ ُِّ ِّ، ومفردة املكيُّ ِ. 

 :َّفقال يف التيسري 
ٍّوحدثنا  حممد  بن أمحد بن عيل( َ ٍأخربنا ابن جماهد،  قـال: ُّ البغدادي، قالََّّ ُ َّحـدثنا : َ

َمرض  بن حممد عن البزي بإسناده عن ابن كثري  ِ ِّ َّ َُ : [¸ ¶ Z وبذلك قـرأت بالقرص ،ُ
َيف رواية أيب ربيعة  ِّ عىل أيب الفتح، وقرأت عىل الفاريس يف روايته باملـد ، وكـذلك ُ عنهِ ِّ ُ

ِقرأت يف رواية اخلزاعي وغريه  ِِّ  .)٢ ()ُوبه آخذ، - عنه–ُ
َ وهمِوعليه، فقد ِ  :َ عندما قالُّ اإلمام املالقيَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٤/١٥٩١)(١.( 

 ).١٣١ص(مفردة ابن كثري: ، وانظر)٤٦٢ص)(٢(



 

 

 ٩٣٠ 

ِكام مل يتعرض هلا احلافظ يف مفرداته( ُ َّ() ١(. 
ِوقد علق العالمة الصفاقيس عىل كالم الداين يف تيسريه، فقال ِّ ُّ َّ َّ: 

َّوكالم التيسري يشعر بأن ذكره حكاية ال رواية؛ ألنه غري أسلو( َ َُّ ٌَّ ٌ َّ ِ ْ ْبه؛ فلم يقـلُ ُ َ َقـرأ : َ
ْالبزي بخلف عنه  ُ ِكعادته يف نقل اخلالف الذي قـرأ بـه-ُّ ِ َِ ْ فـانظر كيـف قـال يف نقـل -ْ َ ْ

ِ، وأكد ذلك بقوله"ُوقرأت": ِّ، وقال يف املد"َّحدثنا": ْالقرص َ ُ، والتحديث "ُوبه آخذ": َّ َّ
ِبالقراءة يفيد ثبوهتا، وال يبيح القراءة هبا بخالف القراءة ِ َِ ُ َ؛ فإنه يفيـد الثبـوت، وإباحـة َ َُّ ُ َّ

َّالقراءة هبا؛ هلذا نجدهم جيمعون بني التحديث، والقراءة؛ فيقـول مـن تعـرض مـنهم  ُْ ِ ِ َِّ َُ َ
ِإلثبات القراءة َّحدثني فالن بقراءة لفالن، ثم يقول: ِ َ ٍُ َوقرأت هبا القرآن : َّ  عـىل -َّ كلـه–ُ
َفالن؛ فإن قلت َة أيب ربيعة ُوبذلك قرأت يف رواي": َقد قال: َ ُ عن أيب الفتح، قلتُ عنهِ َ :

ِّنعم، ولكن أبو الفتح قد انفرد به عن شيخه أيب أمحد عبـد اهللا بـن احلـسني الـسامري،  ََ ِْ ْ
ُّوأبو أمحد السامري  ّ ُّضعيف، قال الذهبي) ْبالقرص(َ ٌ: 

ً ال أشك يف ضعف أيب أمحد؛ ألنه ذكر أنه قرأ عىل مجاعة، ومل يلق أحدا " َ ٍ َِ َ َّ َ ، "ْمـنهمُّ
َفكيف يعتمد عىل ما انفرد به، نعم َُ ُِ ٌسلمنا عدم ضعفه، وأنه ضابط ثقـة مـأمون : َ ٌ ٌ َّ َِ  كـام -َّ
َقاله غري الذهبي كالداين، وأيب حيان َّ ُِّ َّ؛ فال يعول عىل ما انفرد بـه؛ إذ ال بـد يف ثبـوت -ُِّ ْ ِ َ َّ َُ

ِالقراءة من التواتر، وال تثبت بطريق اآلحاد، و ُِ َن رواية البزي إنـام قـرأ هبـا  فإ-ً أيضا-َّ َّ ِّ َّ
َالداين عىل شيخه أيب القاسم عبد العزيز بن جعفر الفاريس، ثـم البغـدادي ال عـىل أيب  َِّ َّْ َِّ َُّ ِ

َّالفتح فارس بن أمحد احلميص الرضير  ِّ َّكام يعرف ذلك مـن مطالعـة التيـسري-َ ُ َّ، وأمـا -َ
َحممد بن أمحد الكاتب البغدادي نزيل مرص، فلم ُّ َّ يذكر الداين أنه قرأ عليه، وإنـام قـالَّ ِ َ ُّ :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٨٧ص(رشح التيسري) ١(



 

 

 ٩٣١ 

ًكتبت عنه كثريا  َّكام ذكره الذهبي يف طبقات القراء-ُ َُّ ُ-() ١( . 
ُوعىل وجه مد اهلمزة أطبق أكثر النقلة؛ فهو رواية اجلمهور عنه  ُِ ِ َِ ِّ)٢( . 

ِوحكى اخلالف له يف التذكرة  .)٤(، واإلقناع)٣(َ
َّمع أن فيه خروجا عن طريقـه؛ ألن )٥(ُّالشاطبي ُ اإلمام -ً أيضا- الوجهنيوأطلق  ًَّ ْ

ِّالداين أسند رواية البزي يف تيسريه من قراءته عىل شيخه الفاريس َِّ ِ ِ ِّ َ فال وجـه ِوعليه؛، )٦(َ
ٌإلدخال الشاطبي  القرص يف احلرز، فذكره حشو زائد ٌ ْ ْ ْ َ كام نص عليه املحققون-ِّ ِّ ِ َّ-)٧(. 

 . )٨( َِّ طريق النرشِّللبزي منِالوجهان صحيحان و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف ) ٥٤٥-٥٤٤ص(غيث النفع) ١(

 ).٥/٢٣١٨(كنز املعاين للجعربي: انظر) ٢(

 ).٢/٥٥٧:(انظره) ٣(

 ).٢/٧٦٧: (انظره) ٤(

 ).١٠٩-٥/١٠٧(، الدرة الفريدة)١٠٣٩:بيت رقم( متن الشاطبية:انظر) ٥(

 ).١١٤ص(التيسري: انظر) ٦(

 ).٤١٠ص(، عمدة اخلالن)٢٤٦-٢٤٤ص(، الفتح الرمحاين)٢/٤٧٦(، اإلحتاف)٢/٢٨٠(النرش: انظر) ٧(

 ).١١٨ص(، حترير النرش)٢٤٨ص(التقريب: ، وانظر)٢/٢٨٠(النرش) ٨(



 

 

 ٩٣٢ 


 

َّبنقل ضـمة اهلمـزة إىل الم التعريـف، وإدغـام  Z  < = ]:  يف لقالونُالقراءة- ِ َّ ْ
ْالتنوين فيها حال الوصل، ومهز الواو بعدها ْ َّ. 

ِكر اإلمام الداين يف جامعهذ ُّ ُ ٍ لقالون من طريق ابن بويان عن أيب نشيط عنـهَ َ َُ َتـرك : ِ
ِّغام التنوين يف الالم، ومهز الـواو مـن طريـق أيب عـون عـن احللـواين ِمهز الواو بعد إد ِ ِ َ َّ

  :َاختار وجه اهلمز له؛ وقال عنهو، )١(ُعنه
َوعىل ذلك مجيع أهل األداء برواية قالون ( ِ ْ ُ َ() ٢(. 
  :ٍجاء يف مفردة نافع قولهو
ُوكذلك نص عليه احللواين يف كتابه، وبه آخذ( ِ ُِّ َّ َ() ٣(.   

 
 

َوبه جزم  .)٦(، وغريها)٥(َّ، والتعريف)٤(َّ يف التيسريِ
ِوهذا الذي عليه مجهور املغاربة لقالون من طريق أيب نشيط وغريه ٍ ِ َِ ورواه عنـه  ،)٧( ُ

ِّمجهور العراقيني من طريق احللواين ُِّ)٨(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/١٦١٣:(انظره) ١(

 ).٢/١٦١٣(اجلامع) ٢(

 ).١٣٩ص) (٣(

 ).٤٧٣ص: (انظره) ٤(

 ).١٠٩ص: (انظره) ٥(

 ).١/٣٧٨(رشح الدرر للمنتوري: انظر) ٦(

 .، وغريها)٢٤٦ص(، التقريب واحلرش)٨٧١ص(، املفتاح)٣٤٦ص(، التبرصة)٥١٩ص(اهلادي: انظر) ٧(

 .ا، وغريه)٥٠٤ص(، املبهج)٢/٧٨٨(، املصباح)٢/٤٦٥(، املستنري)٣٨٥ص(الكفاية: انظر) ٨(



 

 

 ٩٣٣ 

َوالوجهان مسندان يف النَّرش لقالون من طريقيه، و ِ ِ  : ِفيهَجاء ْ
َّوالوجهان صحيحان؛ غري أن( َ ُ اهلمز أشهر عن احللواين، وعدمـه أشـهر عـن أيب ِ َ ُِّ
 .)١( ِّ)ٍنشيط

َوتقدم يف قسم األصول حكم االبتداء هبذه الكلمة، واختيار الداين يف ذلك ِّ ُ ُِ ِ َّ)٢(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١١٣ص(التقريب: ، وانظر)١/٣١٨) (١(

 )٤٤٤ص(البحث: انظر) ٢(



 

 

 ٩٣٤ 


 .َلروح عن يعقوب ºZ ] ُخفض -

ْهذا االختيار أشار إليه اإلمام الداين يف مفردة يعقوب يف فصل رو َ ِ ُِّ ُ َ  :، فقالٍاية روحُ
ِ، كذا قرأت عىل أيب احلسن، وقـرأت عـىل أيب الفـتحِباخلفض ºZ ] : َقرأ( ُ َُ :
  .)١ ()ُخذآَّوباألول ، َّبالرفع

َّوالظاهر أن الداين آثر األخذ بام جاءت به الطرق عنه، وما عليه عمل األئمـة عـن  َّ ُُ ُّ ََّ َّ
 .َّ األئمة األسالفُ يتجىل من خالل املنصوص عليه يف كتب ما، وهذاَيعقوب

َاخلفض ليعقوب: ِّ الفنَّأمهات  فاملذكور يف  ٍ من رواية روحُ ِ، والرفع من روايـة )٢(ِ َّ
ُرويس، وهو  َ يف تذكرة أيب احلس-َ كذلك–ٍ  .)٣(نِ

َّومل أقف عىل من ذكر الرفع َّ ابن مهران يف كتابيـه؛ فإنـِ اإلمامَعند ما جاء ؛ إال ُ لهْ ِ ه َ
ِذكره ليعقوب بكامله َ)٤(. 
ُواملسند املقروء   :ِذا احلرفَ به يف هُ

َابن كثري، وأبو عمرو، وروح َ ًبخفض السني عطفـا عـىل: ُ ِّ  [ ¹ ¸Zوالبـاقون ،َ  
ًبرفع السني عطفا عىل  ِّ[ ¶ Z ) ٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٩١ص) (١(
، )١٦٤ص(،مفردة يعقوب البـن رشيـح)٢/٧٩٣(، املصباح)٦٤٤ص(، الكامل)٢/٤٧٢(املستنري: انظر)٢(

 ،)٢٥٣ص(َّمفردة يعقوب البن الفحام
 ).٢/٥٧٧: (انظره) ٣(
 ).٩٠ص(، الغاية)٢٥٩ص(املبسوط: انظر) ٤(
 ).٣١١ص(، البدور الزاهرة)٢/٥١١(، اإلحتاف)٢/٢٨٥(، النرش)٥٧٢ص(التحبري: انظر) ٥(



 

 

 ٩٣٥ 




 .ِّ للكسائي ËZ ] : ُّضم احلاء من-
ِّيف جامعه  وجهني للكسائي يف هذا احلر ُّحكى اإلمام الداين  : مها،ِفِ

ْ ضم السني، وإسكاهنا، فقال ِّ ُّ: 
ْبضم احلاء، وبإسكاهنا بالوجهني، قال أبو عمرو Ë Z ] :ُّقرأ الكسائي(  :ُعنهِِّ
 "[ Ë Z  ،يثقل ِّ َوخيفف ما يبايل كيف قرأُ ُ ُ ُّواملأخوذ عنه يف األداء الضم، وبه ، "ِّ ِ ُ
 .)١ ()ُقرأت

ٌّواختيار الداين مبني عىل ِّ ُ: 
ِىل شيوخه، واملشتهر عند أهل األداء ما  قرأ به ع ُِ. 

َ وأكثر النَّقلة قطعوا به للكسائي من روايتيه، فهو رواية املغاربة  ُ ِ ِّ ُ، وأكثـر -ً قاطبة–ُ
  .)٢(املشارقة

 :هم يف ذلكِومن نصوص
ِّ اإلمام أيب الطيبقول ِ: 

ُّوخري الكسائي يف( َّ :[ Ë Z ضم احلـاء، وإسـكاهنِيف ِ ِ ُّم ُا، واملـشهور عنـه ضـِّ
 .)٣()ِاحلاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٤/١٦٤٧) (١.( 

 ).٥/٢٤١١(، كنز املعاين)٢/١٦٣(النرش: انظر) ٢(

 ).٢/٩٠٦(اإلرشاد) ٣(



 

 

 ٩٣٦ 

ِّويف التبرصة ملكي نحوه َّ )١(.  

ِ اهلذيل يف الكاملِ اإلماموجاء عند ِّ: 
ٌّواالختيار ما عليه عيل( ُ، ألنه أفخم وأشبع-ِّمن الضم:  أي-ُ ُ َّ() ٢(. 

َّوأطلق التخيري فيه غري واحد من األئمة ٍ َّ: 
 . همِوغري، )٥(ِّوازيْ، واأله)٤(َ، وابن مهران)٣(ٍكابن جماهد

ِوالوجهان صحيحان ِ مسندانْ ِ عن الكسائي، واإلسكان من زوائد النَّرشُ ُ ِّ ) ٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٦٢ص:(انظره) ١(

 ).٥٢٠ص) ( ٢(

 ).٤٤٦ص(السبعة: انظر) ٣(

 ).٢٦٨ص(املبسوط: انظر) ٤(

 ).٣١٦ص(الوجيز: انظر) ٥(

 ).١/١٦٣:(رهانظ)٦(



 

 

 ٩٣٧ 




ُكرس العني، وفتح-١  .ميعَ للج Z: ] :  يفِ الياءُ
ُّحكى اإلمام الداين َ يف اجلامع اخلالف يف هـُ َ َذا احلـرف عـن ابـن كثـري، وشـعبة، ِ ِ

َة، والكسائي بنيومحز ِّ ِ إسكان العني، واختَ ِالس كرسهتِ  . اِ
ِّ إيراد الرواياتَوأطال يف ِ، وعلق عليها، وختم بعدمِ َ ِ اعتبار وجه االختالسَّ ِ)١(. 

َ واعتمد األخذ بكرس العني، وفتح الياء من هذا الفعل ِ ِ َ ِ لقراءته به؛َ ، ِعـىل شـيوخه ِ
ُوملا عليه اإلمجاع  . عنهمِ

ٍ يف مفردة ابن كثري-ً أيضا-َّورصح بذلك  :، فقالِ
ِاختل( ِّف عن قنبل، والبزي يف قولهُ َ : [ :Z:فـروى أبـو ربيعـة، وحممـد ُ َّ  بـن َ

ٍالصباح عن قنبل ِبإسكان العني: َّ ِ ْ. 
ُوحدثنا فارس بن أمحد، قال َحدثنا عبد الب: َُّ ُحدثنا أبو بكر أمحد : ، قالِنَي بن احلسِاقَّ َّ

ِّحدثنا احلسن بن احلباب عن البزي: َ بن عمر، قالِالحَبن ص ُِ ُ َّ : [ :Z ِبإسكان العني ِ. 
ْوقرأت يف الروايتني ِّ ِبكرس العني، وفتح الياء : ُ ِ   .)٢() ُ، وبه آخذ-كاجلامعة-ْ

ِواخلالف يف هذا احلرف حكاه غري واحد من األئمة ٍ َِّ ُ ُ َ، وابن مهـران)٣(ٍكابن جماهد: ُ ِ)٤(، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٦٥٤-٤/١٦٥٢: (انظره)١(

 ).١٣٣ص)(٢(

 ).٤٤٩ص(السبعة: انظر)٣(

 ).٢٦٩ص(املبسوط: انظر)٤(



 

 

 ٩٣٨ 

 . همِ، وغري)٢(ِش، وابن الباذ)١(ِّواهلذيل
َواملقروء به للج  .ُمتامهو اإل: ميعُ

ِّقال اإلمام أبوالطيب ُ: 
ِوأمجع القراء يف قوله تعاىل( ُ َّ َ: [ < ; :Z ِعىل فتح التاء، وكرس العني، وفتح َّ ِ

َّالياء من غري تشديد عىل الياء، وال إسكان العني؛ ألن قنبال ذكر عـن البـزي أنـه روى  ِّ ً َّ ِ ِ ِ ٍِ
ِعن ابن كثري أنه قرأ يف األحزاب َ َّ ٍ: 

 [b a ` _ ^ ] Z َّفيـف الـدال، وْبتخ [ ; :Z  ِبإسـكان ْ
ِالعني،  َ [ / . -Z ِبتخفيف الطاء، قال َّ ُفوجهت إليه، فقلـت: ِ ُِ ِّ مـا هـذه : ُ

ْاحلروف التي قد رويتها؟ ُ 
ُومهت، وقد رجعت عنها: فقال ُ ِ َّفرجع إىل ما عليه مجاعة القـراء، َ ِ مجـة َ ُ، وهـي الرتَّ

ُالتي عرفتك أهنم أمجعوا عليها َّ ََّ() ٣(. 
ُّلسمني احللبي اوقال  ُ: 

ِالعامة عىل كرس العني وختفيف الياء، وروي عن محزة إخفاء الكرسة( ُِ ُ ََّ َ ِ ِِ ِوروي عن . ِ ُ
ِعاصم ومحزة أيضا تشديد الياء ُ ًَ َوهو غلط عليها، وإنام سمعهام الراوي يبينـان حركـة . ٍ ٌِّ َ ُ ِ َ َ َ

َّالياء فظنَّها شدة َ َأجريا الوصل جمرى الوقف ف: وقيل. ِ ِ ْ ُ َ َ ْ ْضعفا احلرف، وهذا ال ينبغي أن َ َ َ َّ َ
َيلتفت إليه ُ ()٤(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٥١-٦٥٠ص(الكامل: انظر)١(

 ).١/٤٩١(اإلقناع: انظر)٢(

 ).٢/٩٠٩(اإلرشاد)٣(

 ).١٠/٤٢٧(الدر املصون)٤(



 

 

 ٩٣٩ 

ِءة بياء الغيبة يفالقرا-٢ ُ : [ G F EZو ،َ [  O N MZذكوانَالبن َ. 
ُّذكر اإلمام الداين  ِ يف جامعه اختالف الطرقُ ُّ َ ِهذين احلرفني بني  عن ابن ذكوان يف ِ َ
 :ِ واخلطاب، فقالَالغيبة
َقرأ ابن كثري، وابن عامر( َ ُ َ يف رواية ابن املعىل، وابن خرزاذ يف رواية الشاميني عـن َ ِّ َّ َّ

 .ِبالياء فيهامO N MZ  ] َ، وG F EZ ] : َاألخفش عن ابن ذكوان
َبالتاء فيهام، وكذلك روى ابن أنس، والتغلبي عن ابن ذكوان، وابن : وقرأ الباقون َ َّ ٍَّ ُ َ

ِ والنقاش عن األخفش،ٍشنبوذ َ ُ ُ، وبذلك قرأت عُعنه َّ َن الفاريس عنه، وقال ابن أشـتةَ ِّ :
ُكذلك وجدته يف كتاب النقـاش، وذكرمهـا األخفـش ُ َّ عـىل :  قـال"باليـاء" يف كتابيـه ُّ

َّوهو الصحيح، وعليه العمل عند أهل الشامْاإلخبار عنْهم،  ْ ُ َّ َُ ُ  ِيـعَ يف مجُ قـرأتَذلكِبـَو ،ِ
ِالطرق عن األخفش ْ ِ ُّ ()١(.  

َ أن الياء عن:ُومفهومه ِّ النقاش عنه، ومن قراءة الداينِ غريَّ ِ ُ  . ِّ عىل غري الفاريسَّ
ِوظاهر العبارة  يفهم التعارض، حيث إنه ذكر أنه قرأ بالغيب لألخفش من مجيـع  ِ َ َّ َّ َّ ِ ْ ُ ِ

ُالطرق، ومنها النقاش، وه َّ َ للنقاش عىل الفُ قراءتهو يعارضُّ َّاريس بالتاء، فـالراجح أن َّ ُ ِ َّ ِّ
  :قولهق يف اإلطال
ُّك قرأت يف مجيع الطرق عن األخفشوبذل" ٍ سـبق قلـم"ُ َ، أو أنـه قـرأُ َّ ِبـالوجهني  ْ

ُلألخفش، والتخريج األول أقرب َّ ُ َّ. 
َذكر اخلالفو  .)٢ (َّ يف التيسريَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بترصف) ١٦٥٦-٤/١٦٥٥)(١(

 ).٤٩٥-٤٩٤ص: (انظره)٢(



 

 

 ٩٤٠ 

ِّورصح يف مفردة الشامي ِ ِ باختيار ياء الغيب -ً أيضا-َّ  :َ، فقال فيهامْ
َرأنيهام الفـاريس عـِ بالياء فيهام، وأقO N MZ  ] َ، وG F EZ ] : َقرأ( ُّ ن َ
ِالنقاش ِبالتاء، : ِ عن األخفشَّ ُوباألول آخذَّ َّ() ١(.  

ٌواختيار قائم عىل ُ: 
ِباألكثر طرقا عن األخفش ِاألخذ ْ ُّ، وما عليه عمل أهـل األداء الـشاميني، ونـص ً ِّ ِ ُ ِ

َاألخفش عليهام بالياء َ. 
ُّوأطلق اإلمام الشاطبي ُ  .)٢(ِلً؛ تبعا لألصَ اخلالف البن ذكوانَ

ِوأكثر النقلة عىل الياء فيهام له ِ ِّ اإلمام أبو الطيب، قال)٣(َّ ُ: 
ِوال يعرف بالشام غري الياء فيهام(  ُ َّ ُ ُ( )٤(. 

ُوباخلطاب قطع له ابن جماهد َ َّ، وسبط اخليـاط)٧(ِ، وأبو العالء)٦(ُ، وابن سوار)٥(ِ ِ)٨(، 
 . ُوغريهم 

َوالوجهان مضمنان يف النَّرش البن ذكوان  ِ ِّاألخفش، والصوري:(ْمن طريقيهَِّ ُّ() ٩(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٠٨ص)(١(

 ).٤/١٢٨٤(، فتح الوصيد)١٠٨٠:بيت رقم(تن الشاطبيةم:انظر)٢(

 ).٢/٢٩١(، النرش)٥/٢٤٢٧(كنز املعاين: انظر)٣(

 ).٢/٩١١(اإلرشاد)٤(

 ).٤٤٩ص(السبعة:انظر)٥(

 ).٢/٤٤٩(املستنري:انظر)٦(

 ).٢/٦٩٠(غاية االختصار: انظر)٧(

 ).٥١٩ص(املبهج: انظر)٨(

 ).٢/٢٩١(النرش: انظره)٩(



 

 

 ٩٤١ 

ِواملقدم يف اإلقراء َّ: 
ُوجه ياء الغيبة فيهام؛ ألنه رواية اجلمهور، واألكثر طرقا ورواية عنـه، وعـىل هـذا  ًُ ً ُ َّ ِ ِ

َّأطبقت كل املسالك األدائية ِ ُّ ْ)١(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، وغريها)٢٢٨-٢٢٧ص(، رسالة ابن يالوشة)١٠٧ص(، الرسالة الغراء)٤٣٨ص(عمدة اخلالن: انظر)١(



 

 

 ٩٤٢ 




ِفتح ياء الفعل من- ِ ُ : [ Ù Ø  × ÖZ ِّللبزي عن ابن كثري. 
ُّحكى اإلمام الداين     ِّمفردة املكي، و)١(يف اجلامعُ ِّ الطرق عن البـزي يف َ اختالف)٢(ِ ُّ
ِضم ياء الفعل، فروى ابن احلباب، ومرض، ومجاعة ضم الياء، وِفتح َِّ ُ ٌِّ ُ ِ مبنيـا للمفعـولُ   ،

ــه  ــصوبÙZ ] َ، وØZ ] ُونائب ــو ُمن ــزع اخلــافض، وروى أب ِ عــىل ن ــة، ْ َربيع
ِون فتح الياء مبنيا للفاعلُّواخلزاعي، وابن هار  َ َ. 

ِورصح الداين يف التهذيب باختيار وجه فتح الياء ِ َّ ُّ  :، فقالَّ
ِروى مرض بن حممد، والعباس بن أمحد عنه يف املعارجو( ُ َّ ََ ٍ َّ ُ [  Ù Ø  × ÖZ 

ُبضم الياء، وبفتحها قرأت،  ِ ُوبه آخذِّ ِ ()٣(. 
َوبه جزم يف التيسري أليب ربيعة َّ  .)٤(ُ عنهَ

ُّتيار الداين األخذ بوجه فتح ياء الفعل؛ اعتامدا عىل ما جاءت به أشهر الطـرق واخ ُ ِّ ُْ ً ِ ِ َ
 .عنه

ِووجه الضم من طريق ابن احلباب َ ِّ ٌ عنه مسند يفُ  .)٥( النَّرشُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٦٥٨-٤/١٦٥٧:(انظره)١(

 ).١٣٤-١٣٣ص:(انظر)٢(

 ).٦٥ص)(٣(

 ).٤٩٦ص(التيسري: انظره)٤(

 ).٢/٢٩٢: (انظره)٥(



 

 

 ٩٤٣ 

ًهو رواية اجلمهور، واألكثر رواية عنه، ِّووجه الفتح للبزي   ًواملصدر أداء لهُُ َّ)١(. 

ُّوتفرد أبو جعفر املدين َ َّ بضم الياء من طريق الدرة والتحبري َّ َّ ِ ِّ)٢(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٧٦ص(اختالف وجوه طرق النرش مع بيان املقدم أداء: انظر)١(

ــري: انظــر)٢( ــدرة)٥٩١ص(التحب ــسمنوديُّ، رشح ال ــرة )٢/٥٦١(، اإلحتــاف)٢٤١ص( لل ــدور الزاه ، الب
 ).٣٢٧ص(



 

 

 ٩٤٤ 




ِفتح الواو من- ُ:  [ {Z ِّهلشام من طريق الداجوين عنه َ. 
 :َ فقال يف اجلامع،ِذا االختيارَىل هِ إُّأشار اإلمام الداين

ٌقرأ نافع ( َ : [ {Z ِبضم الواو، وكذلك روى الـداجوين أداء عـن أصـحابه عـن ً ُِّّ َّ
ُ وقد روي عنه فتح الواو، :هشام، قال َ ِ ٌ هو الـذي نـص عليـه هـشام يف كتابـه،ُوالفتحُ َّ ُ 

َ احللواين، وابن عباد، وابن أنس، وابن ذكوان، وابن أيب حـسان، -ُ عنه–ُوكذلك رواه  ََّ َ َُ ُ َّ ُّ
َوابن دحيم، والباغندي، وغريهم، واختار هشام الضم، أخربنا أمحد بن عمر قـال َّ ٌُ ُ ُّ ُ نـا : ُ

َّنا حممد بن حممد قال: َليامن قالُأمحد بن س َهشام بإسناده عن ابن عامر: َّ ٌ : [ {Z  ْبفتح
ِوبذلك قرأت، وعليه أهل األداءالواو،  ْ ُ َ()١( . 

ٌّواختيار الداين مبني عىل ِّ ُ: 
ِ ما قرأ به، وعىل املعمول عند أهل األداء، واملوافق ملنصوص عليه ُ ِْ ِ َ ِ َ. 

ِّووجه فتح الضم للداجوين ِّ ٌاملشهور، ويف جل األمهات مذكورهو : ُ َّ ُِ ِّ. 
َّومل أقف عىل من أورده عن هشام من األئمة األثبات ُ َ فـيام تتبعـت مـن مـصادر -ْ َّ

ِالروذباري يف جامعهِاإلمام  و،)٢(ِّ اهلذيل يف الكاملِ اإلمام عند ماجاءَّ إال-ٍكثرية ِّ ُّ)٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٤/١٦٦٠) (١.( 

 )٦٥٢-٦٥١ص: (انظره)٢(

 ).أ/٣١٤:لوحة رقم:(انظره)٣(



 

 

 ٩٤٥ 

ِواملقروء به ُ: 
ْضم الواو للمدنيني  ُِّّ َ، وفتحها للباقني)جعفرنافع، وأيب (ِ ُ)١(. 

ٍومها لغتان بمعنى واحد، و ِ ُ[ { Z اسم صنم كانوا يعبدونه يف اجلاهلية ِ َّ ُ ٍ ُ)٢(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، وغريها)٧١٠ص(، إيضاح الرموز)٢/٢٩٢(، النرش)٥٩٣ص(، التحبري)٤٩٨ص(التيسري: انظر)١(

 ).٥/٢٠٠(درة الفريدة، ال)٢/٥٣٩(،  رشح اهلداية)٣٥٣ص(احلجة البن خالويه: انظر)٢(



 

 

 ٩٤٦ 




ِضم الالم من- َّ ُّ : [    YZ من طريق احللواينٍهلشام ِّ َ. 
ُّنص اإلمام الداين ُ ٍمفردة ابن عامر، و)١(ِ يف اجلامعَّ ِ، والتهذيب)٢(ِ  يف ِف  عىل اخلال)٣(َّ

ٍللحلواين عن هشامِهذا احلرف  ْضم الـالم، وكـرسها (ِ بنيِّ ً، وبالـضم وجهـا واحـدا )َِّّ ً ِّ
ُللداجوين عنه ِّ َّ. 

ِّورصح يف التهذيب باختيار وجه الضم ِ ْ َّ  :، فقالَّ
ِّوقرأ يف اجلن( َ : [    Y XZَبـضم الـالم، وقـد روي عنـه ِ ُ َّوبـاألول ها، ُرـْكـس: َِّّ
 .)٤()ُآخذ
ُيف التيسري، فلم يذكر غريهَقترص ِ عليه او ْ َّ)٥(. 

ِّوالراجح أن العلة يف اختيار الداين هي َ َّ ُ: 
ِمتابعة املنصوص عليه؛ بدليل قوله يف اجلامع/١  ِ ُ: 

ِوهو الذي نص عليه احللواين يف كتابه ( ِِّ َّ ُ() ٦(. 
ِ أهل األداء،َ عندِباملشهوراألخذ /٢  َفلـم يـذكر كثـري مـن املغ ْ ٌ ِّراقيني ، والعـِاربـةْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤/١٦٦٧: (انظره)١(

 ).١٤٧ص: (انظره)٢(

 ).١١٢ص: (انظره)٣(

 ).١١٢ص(املصدر السابق)٤(

 ).٤/١٢٩٠(، فتح الوصيد)٤٩٩ص: (انظره)٥(

)٤/١٦٦٧) (٦.( 



 

 

 ٩٤٧ 

ِو الذي يف كتاب السبعةُ، وه)١(واهِس َّ ْ)٢(. 
 :ُ قولهِّيف إرشاد أيب الطيبقد جاء و
َّوالضم االختيار يف روايـة هـشام مـن هـذا الطريـق، ومـن الطـريقني األولـني ( َّ َّ ِ ُ ُّ

ُّبالكرس، وبالضم قرأت يف هذه السورة  ِّوبه آخذ يف رواية احللواين عنه، وحدهاُِّ ِ ُ()٣(. 
ٍن هلشاموالوجها  .)٥(ِ من زيادات القصيدُفوجه الكرسِوعليه؛ ، )٤(َّ يف الشاطبيةِ

ِّاإلمام ابن اجلزريْوأسندمها  ُ ْ عن هشام من طريقيهُ ِّاحللواين، والداجوين:(َ َِّّ() ٦(. 

 :ً أداءَّواملقدم
َّوجه الضم له، وذلك يف كل املسالك األدائية ُِ ِّ َ ِّ)٧(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )٤٠٢ص(، الكفايـة)٢/٥٠٥(، املـستنري)٦٥٢ص(، الكامل)٢/٦٠١(، التذكرة)٥٤٤ص(اهلادي: انظر)١(

 .وغريها

 ).٤٥٤ص:(انظره)٢(

)٢/٩١٨)(٣.( 

 ).٧٠٨ص(، إبراز املعاين)١٠٨٧:بيت رقم: (انظره)٤(

 ).٥/٢٤٣٩(كنز املعاين: انظر)٥(

 ).٢/٢٩٣(النرش)٦(

 ).٦٧٧ص(، اختالف وجوه طرق النرش)٤٤٠ص(، عمدة اخلالن)١٠٦-١٠٥ص(الرسالة الغراء: انظر)٧(



 

 

 ٩٤٨ 




ِختفيف العني -  .ِّهشام من طريق احللواين عنه O N MZ ] : منُ
ِّاخلالف هلشام من طريق احللواين   يف اجلامعُّ حكى اإلمام الداين   َ ٍ ِ يف هذا احلـرف َ َ

ِ وجه التخفيف؛ استنادا عىل املنصوصَواختار، ْ وتشديدها،ِ العنيِبني ختفيف ُ ً ، وبام ُ عنهَّ
ُقرأ به عىل ش  :ُحيث قال، ِيوخهَ

ْقون بتخفيف العني، َوقرأ البا( ُّ وكذلك روى احللواين عن هشام نصاَ َ، وبذلك كان َ
ِّالداجوين يأخذ يف رواية هشام، وحكاه عن أصحابه عنه، وبه قرأت من طريق احللواين  ُُّ ِ ُ ُ 

ِّ فارس عن قراءته عىل عبد الباقي يف رواية احللواين، وعىل  يلْ، وقد حكى ُعنه ْ أيب طاهر ٌِ
َّيف رواية ابن عب ْاد عن هشام بتشديد العني، ِ ُوالتخفيف هو الصحيح  ٍ َّ  . )١ ()ُ، وبه آخذُعنهَّ

ُوبه قطع يف سائر كتبه َ)٢(. 
َوالتخفيف هلشام ُ ِ يف جل مصنَّفات الفن األصيلةُاملذكور، وُهو املشهور: َّ ِّ ِّ)٣( . 

ِحكى له وجه التشديد  َّ ِد يف السبعةابن جماهُ ، )٥(ِط والغايةُاملبسوابن مهران يف ، و)٤(ٍَّ
 .)٦(ِالوجيزُّاألهوازي يف و

ُومل يعتربه اإلمام َ ابن اجلزري يف نرشه، وقطع له بْ ِالتخفيف كاجلمهورِوجه ِِّ َّ)٧(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٤/١٦٨٩)(١.( 

 ).١٤٨ص(، مفردة ابن عامر)٥١٣ص(التيسري: - مثال-انظر)٢(

ــر)٣( ــاد: انظ ــذكرة)٢/٩٣٤(اإلرش ــصـرة )٢/٦١٧(، الت ــل)٣٧٨ص(، التب ــة )٦٥٧ص(،  الكام ، الكفاي
 .، وغريها)٢/٨٨٦(، البستان)٢٠٤ص(، العنوان)٥٢٩ص(، املبهج)٢/٨٣٤(، املصباح)٤٠٨ص(

 ).٤٦٤ص:(انظره)٤(

 ).٩٦ص(، الغاية)٢٧٩ص(املبسوط: انظر)٥(

 ).٣٢٩ص:(انظره)٦(

 ).٢/٢٩٨: (انظره)٧(



 

 

 ٩٤٩ 




 . ٍلقنبل عن ابن كثري j iZ  ] : ُقرص اهلمزة يف-
ِ يف اجلامع اختالف الطـرقُّم الداين  حكى اإلما ُّ َ َن قنبـل يف هـَ عـِ  َبـني ِفذا احلـرٍ

ِحذف األلف بني اهلمزة واهلاء،  ِ ِوإثبات األلفِ  . )١(ُ واهلمزة قبلهِ
ِواختار األخذ له بوجه احلذف ِ ُ ِّفقال يف مفردة املكي، َ ِ: 

ِبقرص اهلمزة عىل وزنk   j iZ  ] : َقرأ( ُرعه«ِ َ َ خـالف، وبـذلك ُ، وفيه عنـه»َ ٌ
ٍ حممد بن أمحد عن ابن جماهدَ، وكذلك قال لناُقرأت ِ َ ُأنه قرأه عىل قنبل، : َّ َ  .)٢ ()ُوبه آخذَّ

َّوجاء يف التهذيب  :ُ قوله-ً أيضا-َ
ِوقرأ يف العلق( َ َ : [  k   j iZ ٍبقرص اهلمزة، قال ابن جماهد ُكذا قـرأت عـىل : ُِ

َقنبل، وهو غلط، وبذلك قرأ ٌ  . )٣ ()ُوبه آخذِن طريقه، ِ أنا  مُتُ
ِ وعليه عول يف التيسري َّ َّ)٤(. 

ْ األخذ بوجه القرص؛ استنادا عىل ما قرأ به، وعىل مـا جـاءت بـه أكثـر ُّ وآثر الداين ِ َِ ً َ
 .ُّالطرق عنه

ِوالظاهر أن العلة يف نسبة ابن جماهد هذه القراءة إىل الغلـط - ٍَ َ ِ َ َُّ َ ألنـه أخـذها عـن ؛)١(َّ َّ
َقنبل يف زمن اختالطه؛ مع ما رأى من ضعف  احلذف يف العربية؛ ألنه وإن جاء  َّ َّ ِْ َِ ٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٤/١٧١١:(انظره)١(

 ). ١٠٨ص)(٢(

 ). ٦١ص)(٣(

 ). ٥٢٨ص: (انظره)٤(



 

 

 ٩٥٠ 

َوه، ففي رضورة شعر، أو ما جيري جمرى ذلك مـن كلمـة كثـر دورهـا عـىل نح َْ ٍ َِ ٍ
ٌألسنتهم، فال جيوز القياس عىل ذلك، وقد رصح بتضعيف هذه القـراءة مجاعـة  ِ َِّ ُ

 .)٢(َّمن األئمة

ُد عىل ابن جماهدُوقد ر  : يف ذلكَ، ومما جاء-َ فيام ذهب-َّ
ِقول السخاوي يف رشحه ِّ َّ: 

ُّبن جماهد إذا جاءت القراءة ثابتة عن إمام من طريـق ال يـشك َوما كان ينبغي ال( ُ َ ً ُ ْ ٍُ
ْفيه أن يردها؛ ألن وجهها مل يظهر له َ ََّّ() ٣(. 

  :َ أليب شامةوجاء يف إبراز املعاين
ُّوقال الشيخ الشاطبي ( َّ ِّ فيام قرأته بخط شيخنا أيب احلسن -رمحه اهللا-َّ   :-رمحه اهللا-ُ

َرأيت أشياخنا يأخذون  َ ٍفيه بام ثبت عن قنبلُ َ ِ من القرصِ ُ خـالف مـا اختـاره ابـن ْ َ
 .ٍجماهد

ِوقرأت يف حاشية النُّسخة املقروءة عىل النَّاظم  ِ  : -رمحه اهللا-ُ
ِزعم ابن جماهد أنه قرأ هبذا عليه َ َّ ُ ً، ورده ورآه غلطـا -ُعىل قنبل: ْ أي-َ َ ُ  هكـذا يف -َّ

ِ، ومل يتعرض يف الكتاب ِله؛ ملا -َّالسبعة ْ ِعلم من صـحة الروايـة فيـه، قـالَّ ِّ َّوإذا صـح : َ
ِّترصف العرب يف رأى، فكيف ينكر قرص اهلمزة؛ إذا صحت به الرواية َُّ ِ ُ ُّ. 

َ وأنشدين الشيخ أبو احلسن :ُقلت َّ َ لنفسه بيتني بعد هـذا البيـت حالـة -رمحه اهللا-َ َ ْ ِ
َقراءيت لرشحه عليه يف الكرة األخرية التي مل نقرأ عليه بعد ِ ِ ِْ  :هاَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٤٧٥ص(السبعة: انظر)١( =

 ). ٢/١٢٨١(، النجوم الزاهرة )٣٨٦ص(، رشح شعلة)٧٢٧ص(إبراز املعاين: انظر)٢(

 ).٤/١٣٢٤(فتح الوصيد)٣(



 

 

 ٩٥١ 

ِّونحن أخذنا قرصه عن شيوخنا          بنص صحيح صح عنه فبجال ُ َّ َ ِّ ُ ُِ ْ ْ 
َّومن ترك املروي من بعد صحة           فقد زل يف رأي راءه متخيال َّ ْ َُّ ْ ََّ ْ ٍ ِ َ() ١(. 

 :ِّهمذاينْويف رشح احلرز لل
ُوابن جماهد وإن كان عظيم الشأن كبري القدر، فاحلق أعظم منه وأكرب، وقد روى ( ُ َُّ ْ ِ َ ٍ ُ

َّالقرص عنه احلافظ أبو عمرو، وأبو حممد ُ َّ، واملهدوي، وغريهم من األجلة -ٌّمكي:  أي-َ ُّ
ِّالذين هم قطب هذا الفن َْ() ٢(. 

ٍ ابن اجلزري عن ابن جماهدُوقد دافع اإلمام  :قال، فِّ
َّوليس ما رد به عىل ابن جماهد يف هذا الزما، فإن الـراوي إذا ظـن غلـط املـروي ( َّ َّ ََ َّ َُّ َ ُ

ًعنه؛ ال يلزمه رواية ذلك عنه؛ إال عىل سبيل البيـان، سـواء كـان املـروي صـحيحا أم  ُّ َُ ٌُ ِ َّ َ
ــط املــروي عنــه ضــعف املــروي يف نفــسه، فــإن قــراءة  َضــعيفا؛ إذ ال يلــزم مــن غل َّ ْ ًِ ِّ ُِّ ُ

[+Z  بفتح الدال صحيحة مقطوع هبا، وقرأ هبا ابن جماهد عىل قنبل، مع نصه ِّ ُ ٌَ ٌ َّ
ِّأنه غلط يف ذلك، وال شك أن الصواب مع ابن جماهد يف ذلك، وأما كـون اخلزاعـي مل  ٍ َّ َّ َّ َِ َّ

ُ، فإنه حيتمل أن يكون سـأله عـن ذلـك، -ً أيضا–ِيذكر هذا احلرف يف كتابه؛  فال يلزم  َ ُ َّ
َد شيوخه الذين روى عنهم قراءة ابن كثري، والذي َّفإنه أح ُ يف ذلك أنه أحـد - عندي–َِ َّ

َشيوخه الذين روى عنهم قراءة ابن كثري َ ِ() ٣(-. 

 
 ج

ِ قطع أكثر النَّقلةِوبوجه قرص اهلمز ُ  .)٤(ُ يف كتبهمٌ لهَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥/٢٥٢٦(كنز املعاين: ، وانظر)٧٢٧-٧٢٦ص)(١(

)٥/٢٧٥) (٢.( 

 ).٢/٣٠٠(النرش) ٣(

 ).٥/٢٥٢٥(كنز املعاين: نظرا)٤(



 

 

 ٩٥٢ 

ُ اإلمام الشاطبي يف احلرز سواهومل ينقل ِ ُّ ُ، وإن أومهتهام عبارتهُ َ ْ)١(. 
 :ِ بيتهُّ ونص

ِّوعن قنْبل قرصا روى ابن جماهد           رآه ومل يأخذ به متعمال ُ َ َ َْ َ َ ُ ُ ْ َ ُ ْ ََ ِ ِِ ْ َ ُُ ْ ْ َ ِ ُ ًَ ٍ)٢(. 

َّوكل ما يف القصيدة  من رواية قنبل إنام هو ِ ِ ِ من طريق ابن جماهـد، ونـص عليـهُّ ٍَّ ُ- 
َ إليه ما قالَ؛ ليعزو-هنا  .)٣( فيهاِ

ْوقد أخذ مجاعة من األئمة بالوجهني لقنبل يف هذا احلرف َُّ ٌِ ، وابنـه )٤(ِّأيب الطيب ك-ِ
 .، وغريهم)٧(ِّ، و ابن بليمة)٦(ٍ، وابن رشيح)٥(ِنَأيب احلس

ِّوالذي اختاره اإلمام ابن اجلزري ُُ: 
ِّ أخذ عن قنبل من غري طريـق ابـن جماهـد والزينبـيَّأنه إن  ْ َّ َ ََ ِ ٍ كـابن شـنبوذ، وأيب -ُ

َ فبالقرص وجها واحدا، وإن أخذ -َربيعة، وغريمها ِ ُ ِ ً ً ِّ من طريق الزينبي فباملدُ عنهْ ِّ َّ ً  وجها َ
َواحدا، وإن أخذ ِ ُ ٍطريق ابن جماهد فبالوجهني، وقال  من  ُ عنه ً  :- رمحه اهللا–َ

َّوال شك أن( ُّ القرص أثبت وأصح َّ َّ من طريق األداء، واملد أقـوى مـن طريـق ُ عنهُ ِ َ
ِالنص واألداء،  ِوهبام  آخذ من طريقه؛ مجعا بني النص واألداءِّ ِِّ ً َّ، ومن زعم أن ابن جماهـد ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥/٢٥٢٦(كنز املعاين: انظر)١(

 ).١١١٥:بيت رقم)(٢(

 ).١١١٥: بيت رقم(متن الشاطبية)٣(

 ).٢/٩٥٠(اإلرشاد: انظر)٤(

 ).٢/٦٣٣(التذكرة: انظر)٥(

 ).٢/٥٩٩(الكايف: انظر)٦(

 ).١٦٨ص(التلخيص: انظر)٧(



 

 

 ٩٥٣ 

ِمل يأخذ بالقرص فقد أبعد يف الغاية، وخالف يف الرواية ِّ َ َ ْ() ١(. 
ِوعىل ذلك جرى العمل باألخذ هبام م ُ ٍن طريق ابن جماهد عن قنبلَ َ)٢(. 

ِووجه إثبات ُ املقدم:وُ األلف هُ َّ  يف جل املسالك األدائيةَّ ِ ِّ)٣(. 
ِومنهم أخذ بتقديم وجه احلذف ِ ُالعالمة ابن املنجرة، وفيه قال )٤(َ َّ: 

َثم له يف أ ِ ُ َ َّن رآه قدما       ِّ َ    بقرص مهزها فخذه حمكامُ ُ ُ ْ َ َُ َ ِ ْ َْ ِ)٥(. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٠١(النرش)١(

 ).٣٢٣ص(، إرشاد املريد )١٥٢ص(، أجوبة األسقاطي)٦٤٠ص(، غيث النفع)٢/٦١٩(اإلحتاف: انظر)٢(

 ).٢٢٩ص(، رسالة ابن يالوشة)٤٥٩ص(، عمدة اخلالن)١٠٩ص(الرسالة الغراء: انظر)٣(

 ).٦٩٠ص(اختالف وجوه طرق النرش: انظر)٤(

 ).٣٧ص(منظومة اختالف القراء السبعة)٥(



 

 

 ٩٥٤ 

 


 

ِّوترك وصلها أليب عمرو البرصي،  Z$   ]:ِالوقف عىل رأس اآلية من- ُ. 
 : يف اجلامع، فقالُّذكره اإلمام الداينُهذا االختيار 

ِّروى عبد الرمحن، وأبو محدون عن اليزيدي عن أيب عمرو( َ َّ ُ: 
[ ! " # $ % & ' Z َأنه كان يسكت عنـدها ُ َ يقـف عـىل :  أي-َّ
ٍّ نا حممد بن عيل قالَّا وصل نون، فإذ-َّالدال َّحـدثني اجلـامل عـن : ٍنا ابن جماهد، قـال: َّ َّ

َأمحــد بــن يزيــد عــن روح عــن أمحــد بــن موســى عــن أيب عمــرو ُ ََ َ َ :[ $ % & 

'Z -َّبإسكان الدال:  أي-. 
َّ يف قراءة أيب عمرو؛ اتباعا لرواية أيب عبد الرُوهو اختياري أنا:  قال أبو عمرو ِ ًِ ِّ محن، َ

ُأيب محدون عن اليزيدي عنهو ِّ ِّ؛ الشتهارمها بالعدالة، وحسن االطالعَ ْ ِ ِ. 
ِ والبـاقون يـصلون بـالتنوين، ويكـس َّ َ ُون الـساكنني، وكـذلك روى إسـامعيل، ُرـَ َ ََّ َ

َوإبراهيم ابنا اليزيدي، وأبو عمر، وأبو خالد، وأبو شعيب، وأبو الفتح، وابن سعدان،  ٍَّ ِّ ُ
ِّوابن شجاع عن اليزيدي  ُ شجاع عنه-ً أيضا–عن أيب عمرو، وكذلك روى َ ٌ() ١(.  

  :ِّ الداينقولَّويتبني من 
ُأنه خيتار أليب ع ِمرو البرصي ترك وصل الدال منَّ َّ َ ِّ: 

 [  $ Z ِاجلاللة بعده، والوقف عىل رأس ِبلفظ َ ِواستند يف أخـذه عـىلِ اآلية، ُ ْ َ: 
 .ِّ عن البرصيُن رواهِشهرة م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٤/١٧٣٢)(١.( 



 

 

 ٩٥٥ 

َّومل يذكر يف التيس ِّمفردة البرصي، و)١(ريْ َّخالف قراءة العامةُ له  )٢(ِ ِ َ.  

ِواختيار الداين يف اجلامع أشار إليه  ِّ َ اإلمام ابن اجلندي، حيث قالُ ِّ ُ ُ: 
َ واختار أبو عمرو الوقف:ويف اجلامع(  ٍ َ() ٣(.  

ُوأسهب اإلمام َ كـذلك-ٌوهو مذكور، )٤( هذا احلرفَ حولالكالم يف ٍ ابن جماهدَ ِ- 
 .، وغريها)٧(َوالكامل ،)٦(، واملبهج)٥(َستنرييف امل

َّوعامة أهل األداء عىل عدم اعتبار هذا اخلالف، واألخذ بام عليه العامة ِ َِ ُ. 
 :يف اإلرشادجاء 

 Z ' & % $ # " ! ]:  عىل قوله تعاىل-ُّ كلهم–َّوأمجع القراء ( 

َّيصلون، وينونون، ويكرسون التنوين اللتقاء الساكنني، وقد َّ ِ ِّ ٌ جاءت روايـات عـن أيب َ ْ
ُأنه كان يستحب أن يسكت عند رأس كل آية، والذي عرفتك هو املشهور، وبه : ٍعمرو ََّ ٍ ِّ ِ َ ُّ َّ
 .)٨()ُقرأت

َّ أبو احلسن يف التذكرةُ وقال اإلمام ِ : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٣٤ص: (انظره)١(

 ).١٤٦ص: (انظره)٢(

 ).٢/٩٠٤(تانالبس)٣(

 ).٤٨١ص: (انظر)٤(

 ).٢/٥٤٩: (انظره)٥(

 ).٥٣٧ص: (انظره)٦(

 ).٦٦٣ص: (انظره)٧(

)٢/١٠٢٧)(٨.( 



 

 

 ٩٥٦ 

َّ، والتنوين وكرسه قرأت أليب عمرو مثل سائر القراء، ِوبالوصل( َ ٍ ُ ِ  . )١ ()ُوبه آخذَّ
 : يف اهلاديِّعند القريواينو 
ٍوقد ذكر عن أيب عمرو يف( َ ِ ُ ْ: [ $ % & Z  ،يشء ال آخذ له به ِ ُ ُوالذي آخـذ ُ

َّله به مثل مجاعة القراء ِ ِبالتنوين، وكرسه، ووصل األلف َ ِِ ِ َّ() ٢(. 
َوهذا هو املعترب املقروء به للجميع ُ ُ. 

 
 
 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٦٥١)(١.( 

 ).٥٦٩ص)(٢(



 

 

 ٩٥٧ 


 

ِهذا الباب غري مذكور يف بعض كتب اخلالف ِ ِ ٍ ُ ٍ كام يف السبعة البن جماهد، ِ األصيلةُ َّ
َواملبسوط البن مهران ِ ُ. 

ْوكثري من املصنِّفني يوردونه مع البس ُ ِعند اهلذيل، وابن الوجيه وقع ِملة كام ٌ ِّ. 
ْكـابن  َ  )v u(، و)   B( :ُومنهم مـن يـذكره يف موضـعه عنـد سـوريت 
ِّ، وأيب العالء، والقالنيسٍرشيح ِ َ. 

ِّواجلمهور يؤخرو ُ ِنه إىل آخر الفرش، فيختمون به كتبهم، وهـو األنـسب لتعلقـه ُ ُّ ُ ُُ ُ َ ْ
ِّباخلتم والدعاء، وهو منهاج الداين يف ُ ِ ِّ اجلامع، والتيسري، ومفردة املكيُّ ِ َّ ُّ، وتبعه الشاطبي ِ ُ

ِّيف حرز األماين ْ)١(. 


ِّ عىل رواية البزيِريَّ التكبقرص/١ ِ. 

ٍصح التكبري عن ابن كثري من روايتي البزي وقنبل، وغريمها ِّ َّْ ٍ. 
ٌفأما البزي فلم خيتلف فيه عنه  ِّْ ٍ، واختلف فيه عن قنبلَّ ِ ُ)٢(.  

ٍ الداين الوجهني عن قنبلُ اإلمامَوقد أسند ِ ٍري طريق ابن جماهد يف اجلـامعَ من غُّ ٍ ِ)٣(، 
ِّمفردة املكيو ِ)٤(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٦٤٠(، اإلحتاف)٢/٣٠٣(، النرش)٥/٢٥٤١(كنز املعاين: انظر)١(

 ).٢٦٥-٢٦٤ص(تقريب النرش: انظر)٢(

 ).٤/١٧٤٤:(انظره)٣(

 ).١٤٠ص: (انظره)٤(



 

 

 ٩٥٨ 

ٍرصح يف مفردة  املكي باختيار ترك التكبري لقنبلو َّ ِ ِّ ِ  :، فقالَّ
ٍ لقنبل-ً أيضا-ُوقد قرأت( ٍبالتكبري وحده من غري طريق ابن جماهد، : ُ ُ ِ ِ ُ ٍوبغري تكبري َّ
 .)١()ِمذهبه ُآخذ يف

َّوعليه اقترص يف التيسري َ ِوالتهذيب ،)٢(ِ َّ)٣(. 
 : َيِه ُوالعلة يف اختياره

ِأهل األداء، واملشهور عند القراءِاألخذ بام عليه  َِّ ُ. 

ِوهو الذي عليـه  ْاجلمهـور مـن املغاربـة واملـصُ َ ِ  التـذكرةُ، واملـذكور)٤(ِّريني ـَ َّ)٥( ،
ِ، والتبرصة)٦(واهلادي  .، وغريها)٨(،  والكايف)٧(َّ

 :َّيب الطيب قولهألِرشاد اإلجاء يف 
َوالتكبري يف رواية البزي وحده مشهور، وكذلك ( ٌ ُ ِّ ِ ًإذا ختم فاحتة الكتـاب، ومخـسا َّ َِ

ُمن أول سورة البقرة، ثم يدعو بام شـاء بعـد، ومل يفعـل هـذا ال قنبـل، وال غـريه مـن  ٌَّ ْ ُ َ َّ ِ
ِالقراء  :وقال يف موطن آخر، )َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٍمن طريق ابن جماهد" : ويف املطبوع،)١٤٠ص) (١( ُ ِ ِ وهو املوافق للمنصوص عليه يف " من غري"َّ والصحيح "ِ

 ).٢/٣١٢(، والنرش)٤/١٣٤٤(فتح الوصيد

 ).٥٣٥ص: (انظره)٢(

 ).٦٨ص:(انظره)٣(

 ).٧٣٩-٧٣٨ص(، إيضاح الرموز)٢/٣١١(النرش: انظر)٤(

 ).٢/٦٥٦: (انظره)٥(

 ).٥٧٠ص:(انظره)٦(

 ).٣٩٢ص(انظره)٧(

 ).٢/٥٧٧:(انظره)٨(



 

 

 ٩٥٩ 

ِّومن عادة القراء أن ال يأخذوا بالتكبري إال يف رواية البزي( ِ َِّ َّ ِ ، ويأخذوا -َ وحدها-َّ
ٍيف رواية قنبل بغري تك َّبري مثل مجاعة القراءِ ِ ٍ() ١(. 

ُّذكر  له الوجهني اإلمام الشاطبيو ُ ََّ  : قولهُ، وشاهدهُ
َوعن قنْبل بعض بتكبريه تال( َِ ِ ِ ِْ ٌ َْ َ ُ ْ َْ ُ() ٢(. 

ِ فالتكبري له من زوائد القصيد وعليه؛ َ ُ َّ)٣(. 

َقال العالمة عبد الرمحن بن القايض ََّّ: 
ك، وعليه جرى العمل: ُواملشهور( ُالرتَّ ِ ِ يف أرض املغربُ ِ() ٤(.  

َّوقد أخذ بعضهم بالتكبري جل ِّميع القراء، وأيده اإلمام ابن اجلزريُ ُ َُّ  :ُ، وقال عنهَِّ
َّالتكبري صح عند أهل مكة ( ْ َّ ُ َّ قرائهم، وعلامئهم، وأئمتهم، ومـنَ روى عـنهم –َّ َّ- 

َّصحة استفاضت، واشتهرت، وذاعت، وانترشت؛ حتى بلغت حد الت َّ ََّ ْ ْ ْ ْ َّواتر، وصـحت َّ
ْ عن أيب عمرو من رواية السويس، وعن أيب جعفر من رواية العمري، ووردت -ًأيضا– َِّ َُ َ ُّ ِ
ُّ عن سائر القراء، وبه كان يأخذ ابن حبش، وأبو احلسني اخلبازي عن اجلميع، -ً أيضا– َّ َ ِ َّ َ

ُّوحكى ذلك اإلمام أبو الفضل الرازي، وأبو القاسم اهلذيل، واحلافظ أبو ا وقـد لعالء، ُُّ
ِصار عىل هذا العمل عند أهل األمـصار يف سـائر األقطـار عنـد خـتمهم يف املحافـل ِ َ ُ ،

ِواجتامعهم يف املجالس لدى األماثل َ ِ() ٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٩٧٧-٢/٩٧٥)(١.( 

 ).١١٣٣:بيت رقم(متن الشاطبية)٢(

 ).٧٤٢ص(إبراز املعاين: انظر)٣(

 ).٣١٠ص(ِاإليضاح ملا ينبهم عن الورى يف قراءة أم القرى)٤(

 ).٢/٣٠٦(النرش)٥(



 

 

 ٩٦٠ 

 :ُصيغته/٢
َّمل خيتلف يف أن لفظ التكبري  َّ ْ ِ، وإنام اخلالف يف الزيادة عليه) أكرباهللاُ:(ُ ِ ِّ ُ َّ)١(. 

ِّتبه صيغتني للتكبري عـن البـزي، ُّالداين يف كُوقد ذكر اإلمام  َّ ْ َفمـن ذلـك قولـه يف ِ
ِّمفردة املكي ِ: 

َّولفظ التكبري( َّ، وبذلك قرأت عىل الفاريس عن قراءتـه عـىل النقـاش )اهللا أكرب: (ُ ِ ِّ ُ َ
ِعن أيب ربيعة عن البزي، وعىل أيب احلسن عن قراءته ِّ  .ِّ عىل البزي-ً أيضا-َ

ِّوروى ابن احلباب عن البزي َّال إله إال اهللا واهللا أكرب: (َّ لفظ التكبريَّأن: ُِ َ.( 
ِحدثنا بذلك أبو الفتح َ ِحدثنا عبد الباقي بن احلسن، قال: ، قال-ُ شيخنا-َّ َّحدثنا : َّ

ٍأمحد بن صالح عن ابن احلباب عنـه، وبـذلك قـرأت عـىل فـارس ُ َ ُ ُ ِ ٍ َّبالتهليـل :  أعنـي-ُ
 .)٢ ()-َّوالتكبري

ِورصح يف اجلامع باستحسان ْ ِ  : كال الوجهني، فقالَّ
ُعامة أصحاب القواس املكيني وغريهم، وبذلك قرأت عـىل : َّوعىل الوجه األول( َ ّ َّ ِ ُ َّ

َالفاريس عن قراءته عىل أيب بكر النقاش عن أيب ربيعة عن البزي، وعىل أيب احلسن بـن  ّ َ َّ ِ ِّ
ِغلبون عن قراءته   عـىل أيب -ًأيـضا–ُ، وبـه قـرأت -َّخاصة–ّ يف رواية البزي -ًأيضا –َ

ٍ بن احلسني يف رواية البزي، وابن فليحِالفتح عن قراءته عىل عبد اهللاِ ّ ، وعن قراءته عـىل َ
ِعبد الباقي بن احلسني يف رواية قنبل عن القواس َّ ُ َ. 

ِّ عامة أصحاب البزي، وابن فليح مـن البغـداديني وغـريهم، :َّوعىل الوجه الثاين  ُّ َّ
َوبذلك قرأت عىل أيب الفتح عن قر ِاءته عىل عبد الباقي بن احلسني عـن أصـحابه عـن ُ ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٦٥ص(تقريب النرش: انظر)١(

 ).٥٣٧-٥٣٦ص(التيسري: ، وانظر)١٤٠-١٣٩ص)(٢(



 

 

 ٩٦١ 

ِّابــن احلبــاب، وأصــحاب اخلزاعــي،   ِ والوجهــان صــحيحان جــدا مــشهوران َ َ
 .)١() ِْمستعمالن

ٍواجلمهور عن البزي عىل  لفظ التكبري املجرد من غري زيادة، وال نقص ٍ َّ َُّ ِّ)٢(. 

َ أبو احلسن بن غلبونُ اإلمامقال ِ: 
ُ، وبه قرأت، -َ ال غري-)اهللا أكرب: (َّبمكة -َ اليوم–والتكبري (  .)٣ ()ُوبه آخذِ

ِويف التبرصة  :ٍّ ملكيَّ
 .)٤ ()ُوهو املأخوذ به(

ْوالصيغتان يف الشاطبية  كام يف األص َّ  .)٥(ِلَِّ
َقال العالمة عبد الرمحن بن القايض ََّّ: 

ُ بفاس بالروايتني؛ مع تصدير األوىل- عندنا-ُوذاع األخذ( ِّ ٍ() ٦(.  

ٌأما قنبلو َّ: 
َّمجهور من روى التكبري عنه من املغاربة بالتكبري املجرد َفقطع  َُّ َّوتقدم أن الـداين مل ، َُّ َّ َّ

ِ، وذكره يف اجلامع واملفردة، واختار عدم األخذِيسريَّ يف التُ لهْيذكره َِ. 
َّواألكثرون من املشارقة عىل التهليل، َ من زيادات القصيدُوهو َ  : ُ، وهو قولَ

َ، وقطع به العراقيون له من طريق ابن جماهـد، وقطـع) إله إال اهللا واهللا أكربال( ُ ُ لـه َُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٤/١٧٥٢)(١.( 

 ).٢/٣٢٠(النرش: انظر)٢(

 ).٢/٦٦٢(التذكرة)٣(

 ).٣٩٢ص)(٤(

 ).١٣٤٤-٤/١٣٤٣(، فتح الوصيد)١١٣٢:بيت رقم: متن الشاطبية:( انظره)٥(

 ).٣١٣ص(ِاإليضاح ملا ينبهم عن الورى يف قراءة أم القرى)٦(



 

 

 ٩٦٢ 

ٍابن فارس ِريقنيَّطال من ُ ٍابن جماهد، وابن شنبوذ: (ْ َّ، وروى أبو الكرم عن ابن الـصباح )ٍ َ
ِّعن قنبل، وعن أيب ربيعة عن البزي َ  يف َكذا جـاء. )ال إله إال اهللا واهللا أكرب وهللا احلمد(: َُ

 .)١(النَّرش
َبقراءة ما صـح فيـه، وإن مل يكـن مـن طريـق : ُّوجرى عمل الشيوخ يف هذا الباب َّ ِ

َّالكتاب املقروء به؛ ألن املحل حمل إطناب للتلذذ بذكر اهللا  ٍ ُِّ َّ َّ ِU٢(ِ عند ختم كتابه(. 

ِصور استعامله/٣ ُ. 
َقد اختلف أهل األداء يف ذلك ِ َ ُ ًم من جعله موصوال بآخرُ فمنه:َ ِ الـسورةُ ، ومـنهم ُّ

َّمن جعله موصوال بأوهلا ُ ًُ. 
ِ ويأيت عىل كون التكبري ألول السورة، أو آلخرها حـال وصـل َ َِّ ُّ َّ ِ الـسورةَ ِ بالـسورةُّ ُّ 

ٌثامنية أوجه، يمتنع منها وجه واحد ِوهو وصل التكبري بآخر الـسورة وبالبـسملة مـع : ُ ُّ َّ ُ
ُّلبسملة ألول السورَّالقطع عليها؛ ألن ا َّ َ وتتـصل ،ُ فال جيوز أن تنفـصل عنهـاًة إمجاعا؛َ َّ

ِبآخر السورة ُ السبعة عىلُ، وهذه األوجهٌ جائزة-ُّ كلها–ٌ، وتبقى سبعة ُّ  :ٍ أقسامِثالثة َّ

ِ اثنان م ِأن يكون التكبري ألول السورةِنها عىل تقديرِ ُّ َّ  َأن يكـون عـىل تقـديرِ، واثنانَّ
َّآلخرها، وثالثة حمتملة عىل التقدي ٌ ٌ  .ِرينِ

ِ عىل تقدير أن يكون ألول السورة مهاِذانَّفالل  ُّ َّ: 
ُّقطعه عن آخر السورة، ووصله بالبسملة، ووصلها بأول السورة:  أوهلام َُّّ ْ ُِ . 
ِقطع التكبري عن آخر السورة، ووصله بالبسملة مع الوقف عليها، والبدء : ثانيهام ُّ ْ َُّ

ُّبأول السورة  َّوأما اللَّ  :ُّ أن يكون آلخر السورة مها عىل تقديرِذانَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٤٢٩(، النرش)٣١٣ص(ِاإليضاح ملا ينبهم عن الورى يف قراءة أم القرى:انظر)١(

 ).٣٣١ص(، إرشاد املريد)٦٣١-٦٣٠ص(غيث النفع:  انظر)٢(



 

 

 ٩٦٣ 

ُّوصل التكبري، والوقف عليه، ووصل البسملة بأول السورة: أوهلام َّ ِ ُِ ُُ َّ. 
ِوصله بآخر السورة، والوقف عليه، وعىل البسملة :  ثانيهام ِ ُِ ُّ ُ . 
َّوأما الث  :َّالثة املحتملة اجلائزة عىل كال التقديرينَّ
َّوصـل التكبـ: ُ وصـل اجلميـع، أي: أوهلام َّري بـآخر الـسورة، والبـسملة، وبـأول ُ ِ ُّ
 . السورة

ُّقطعه عن اآلخر، وعن البسملة، ووصلها بأول السورة: ثانيهام ِ ُ . 
َّقطع التكبري عن آخر السورة، وعن البسملة، وعـن أول : ُقطع اجلميع، أي: ثالثها ِ ُّ َّ
 .)١(ُّالسورة

ِوقد أشار اإلمام الداين إىل هذه األوجه يف جامعه، وإ ِ ِ  :قالفِىل اختياره منها، ُّ
ْوليس يف هذه األحاديث، وال يف غريها ذكر لفصل، وال لسكت، وال لقطع؛ بل  ( َ ْ َْ ِ

ٍيف حديث ابن عباس، وابن كثري  ِ، وهي داللة عىل الـصحبة)مع(ِ ُّ َّ، وصـح ِ، واالجـتامعٌ
ِبذلك وصل أواخر ُ ِ السور بالتكبري دون غريهَ َ َ َّ ُّ. 

ًوقد جاء بذلك أداء عن قن ُأبـو بكـر حممـد بـن موسـى : ِ بإسناده عن ابن كثـريٍبلََ َّ
ِالزينبي، وهو إمام قراءة املكيني، وإن شاء القارئ قطع  عىل التكبري، وابتدأ بالتـسمية،  َّ ََّ ُ ََّ ُِّ ُ
َّووصلها بالسورة التي بعدها، وإن شاء وصل التكبري بالتسمية، ووصل التسمية بأول  َ ْ ََّ َّ َِّ َ َ ُّ

ُالسورة، وال جيوز ْ القطع عىل التسمية إذا وصلت بـالتكبري؛ ألهنـا موضـوعة لإلعـالم ُّ ٌ ِ ُ ِ َّ
ِبأول السورة، فال يلحق بأواخرها، فإن مل يوصل بالتكبري َّ َ ُاز القطع عليها، وقد كـان َ جَِّ

ًقوم من جلة أهل األداء يقطعون عىل أواخـر الـسور ثـم يبتـدئون بـالتكبري موصـوال  َّّ َ ُّ ٌَ ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٢٢(، النرش)١٢٢ص(، الكنز البن الوجيه)٧٠٤ص(، رشح التيسري)٥/٢٥٥٩(كنز املعاين:  انظر)١(



 

 

 ٩٦٤ 

ٌذلك عىل انفصاله من نفس التالوة، وأنه ليس منها؛ بل هـو زيـادة، َّبالتسمية؛ ليدلوا ب َّ ِّْ ِ
ِّوجاء بذلك أداء عن اليزيدي ً ِّأبو عبد الرمحن اللهبي، وبذلك قرأت عىل الفاريس من : ََ ُ َّ

ّقراءته عىل أيب بكر النقاش عن قراءته عىل أيب ربيعة عن البزي ِ ُ، وهـو اختيـار أيب بكـر َِّ ُ
ِ وغريه من املرصيني، واألول أوىل وأصح؛ ملـا ذكرتـه مـن داللـةِّئيأمحد بن نرص الشذا ُ ُّ َُّ ِّ 
َألفاظ األخبار عليه  :، ومعنى قوله)١()ِ

ُّواألول أوىل، وأصح"  : أي"َّ
ُّوجه وصل التكبري بآخر السورة، والوقف عليه مع وصل البسملة بأول السورة َُّّ ِْ ِ َّ. 

ِّوأكده يف مفردة املكي بقوله ِ َّ: 
َّاق من أهل األداء يستحبون يف مـذهب البـزي أن يوصـل التكبـري بـآخر َّواحلذ( َ ِّ ُِّ ِ

ُالسورة من غري قطع، وال سكت عىل آخرها دونه، ثم يقرأ  َّ ُُّ ٍ ْبـسم اهللاِ : (- بعـد ذلـك-ٍ ِ
َّالرمحن الرحيم َِّ ِموصوال بالسورة الثانية) َ ِ ُّ ً() ٢(. 

ِونص يف التيسري عىل هذا الوجه، وبدأ به؛  َ َ َّ ُكنه خري بني الوقـوف عليـه، ووصـله لَّ ِ َّ َّ
ِبالبسملة ْ)٣(. 

ِوقد أشار إىل اختيار الداين غري واحد من األئمة ٍَّ ِ  اإلمام ابنَِكلَمن ذف، ِّ  : الباذشِ
ُوبـاألول يأخـذ أهــل األنـدلس، واسـتحبه أبــو عمـرو ورجحـه( َّ َّ َُّ َّألن يف : ، قــالُ

ِّاألحاديث الواردة عن املكيني  ِ ُّدل عىل الصحبة واالجتامعِ، وهي ت)مع(ِ ُّ() ٤(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٤/١٧٥٣)(١.( 

 ).١٤١ص)(٢(

 ).٧٤٢ص(، إيضاح الرموز)١٢٢ص(،  الكنز البن الوجيه)٥٣٥ص(التيسري: انظر)٣(

 ).٢/٨١٦(اإلقناع)٤(



 

 

 ٩٦٥ 

َواختار هذا الوجه ِّ اإلمام أبو الطيب َ  :َبن غلبون، وقال عنهُ
ُوهو األشهر، وبه قرأت( ُ  : ن، حيث قالَابنه أبو احلس -كذلك-، و)١ ()ُ
َّواعلم أن القارئ إذا أراد التكبري( َ َّ ُّفإنه يكرب مع فراغه من آخر السورة مـن غـري : ْ ِِّ َّ

ُّ سكت يف وصله، ولكنَّه يصل آخر السور بالتكبري، ثم يقرأقطع، وال ِ ٍ:
 ٌوهو األشهر اجليد؛ وبه قرأت، وبه آخذ، إذ مل يذكر يف يشء من احلديث فصل ٍ ُ ِّْ ُ ُ ُ ُ

ٍوال سكت؛ بل ذكر يف حديث ابن عباس ُّ وهي تدل عىل الصحبة واالجتامع)مع( ٌ ُّ() ٢(. 

 :ُّ الفايسُوقال اإلمام
ُوللنَّاس يف ذلك آراء، (  َه ما اختارُوالذي اختارَ َ؛ ألن األظهـر ُ احلافظ أبو عمـروُهُ َّ

ِأنه للسورة املنقضية، فيوصل به، والبسملة للسورة اآلتية فيوصل هبا، ويف كال األمرين  ِ ِ ِ ِ ُِّ ُّ َّ
ِداللة عىل فصاحة القارئ؛ ملا حياز له مـن اإلتيـان بـأواخر الكلـم، وأ ُ ِ وائلهـا عـىل مـا ٌ

 .)٣()ُجيب

ُوذهب اإلمام أبو شامة  ً أن األحاديث الواردة ليست حجة رصحية للقول ُّ املقديسَ ََّّ َ
 : َبالوصل، واختار وجه الفصل، حيث قال

ٍوال رضورة إىل هذه املضايقة، فاملعية حاصلة، وإن قطع عىل آخر السورة بوقفـة ( ِ ُِّ ُ ٌ َّ َ
َّيسرية، فال يراد باملعية يف م َثل ذلك؛ إال االتصال املعـروف يف القـراءة كـام أن وقـوف ٍ ََّ ِ ِّ َ

ِالقارئ عىل مواضع الوقف من أواخر اآلي وغريها ال خيرجه ذلك عن اتصال قراءتـه  ِِّ ُ
َّبعضها ببعض، فإذا ليس األوىل إال الوجه األول، وهو فصل الـسورة مـن التكبـري ملـا  ُّ ُ ُ َّ َ ً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٩٧٦(اإلرشاد)١(

 .بترصف يسري) ٦٦٣-٢/٦٦٢(التذكرة)٢(

 ).٣/٤٩٢(الآللئ الفريدة)٣(



 

 

 ٩٦٦ 

ِذكرناه، وفصل التكبري من البسملة َّ  عـىل مـا ذكرنـاه مـن اخلـالف يف -ً أيـضا–ٌّ مبنـي ُ
 .)١ ()ِالبسملة

َّ بعد أن عزا كل وجه من األوجه السبعة إىل قائله-ِّ ابن اجلزري ُقال اإلمام ِ َّ-: 
ُواحلاصل أن هذه األوجه السبعة جائزة عمن ذكرنا، قرأت هبا عىل كل من قرأت ( ُِّ َُّ ٌَّ َ َّ

  .)٢ ()ُوهبا آخذُّعليه من الشيوخ، 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧٣٩ص(إبراز املعاين)١(

 ).٢/٣٢٥(النرش)٢(



 

 

 ٩٦٧ 




 

ــه  ِاحلمــد هللا رب العــاملني، والــصالة والــسالم عــىل رســول اهللا األمــني، وعــىل آل ُ َّ َّ ِّ ُ
ُوصحابته امليامني، وعىل أتباعه األكرمني، وعىل كـل سـار عـىل منهاجـه، واقتفـى أثـره  َِ ِِّ َ 

َّإىل يوم الدين، أما بعدٍبإحسان  ِّ : 
ِحته فرغت من كتابة مباحـث هـذه األطروحـة، ِومنَّته، وكرمه ومن Uفبعون اهللا  ِ ِ ُِ

)Ï Î Í Ì Ë(]وقد رشفت خالهلا بالعيش بني كتب اإلمام أيب عمـرو ]٨٨:هود ،ٍ ِ ُ ُ
َّالداين فرتة من الزمن ً ِّ. 

ٍ وبعد اخلوض يف غورها، والظفر بالتقاط يشء من دررها، وقطف بعض ثمرها؛  ِ َّ
ُخلصت إىل بعض النتائج،    :ُأذكر منهاْ

ِ اإلمام أيب عمرو الداين،  وعلو مكانته العلمية، ورسوخ قدمه بشهادة العلامء ُفضل –١ ِ ُِ َِّ ُّ ِّ
ِّالسابقني الراسخني، والالحقني الفائقني املحررين ََّ َ َ ََّ. 

ِثقافة اإلمام الداين الواسعة، ومـساحة اطالعـه الـشاسعة، ومتثـل ذلـك بنتاجـه  – ٢ َ َّ ِّ َُّ ِّ
َّالعلمي الوفري، والتنويع يف ِ ٍ مادته، وتعدد طرائق عرضه، ورجوعه ملصادر كثـرية ِّ ِ ِِ ُّ َّ

ٍيف مجعه، خاصة ماكان يف علم القراءات، ومل تعرف بعضها يف كثري من األحيان؛  ْ ُ ِ َِّ
ِإال عن طريق نقوالته َّ . 

ِأمانة الداين العلمية، وقد جتىل ذلك يف إرجاع الفضل ملن أفـادوه، وعـزو األقـوال -٣ ِ ُ ََّ َّ ِّ ُ
ِّثار ألصحاهبا، ونسبة املعلومات ملظاهناألهلها، واآل ِ ِ ِ. 

َّاتسام منهاج الداين يف التعامل مع علم القراءة  باتباع األثـر والـنص،  والتمـسك   –٤ ِّ َّ َِّّ ِ ِّ ِ ُ
ِبه، وجعله أصال ومنطلقـا يف احلكـم، وتكـريس اجلهـد يف التنقيـب عـن طـرق  َّ ْ ً ً ِ ِ



 

 

 ٩٦٨ 

َّالرواية وأسانيدها، وإغالق باب التفـضيل وا ِ ِ جـيح بـني القـراءات املتـواترة ِّ ِلرتَّ ِ
ِالثابتة الذي وقع فيه مجع كبري من سابقيه ومعارصيه ِ َ ٌ َّ. 

َّاختيارات الداين منصبة  -٥ ِّ جـيحُ َّ بـني األوجـه املرويـة ِّعىل االختيـار األدائـي، والرتَّ ِ
ِملوجب، وتقديم األثبت، واألصح منها، واخلروج من مـسائل اخلـالف بـالرأي  َ ِّ ٍ

ُعىل االستقراء والنَّظر؛ دون الغض ِ من الرأي املقابل؛ بينام كانت اختياراتِّاملبني  ِّ ِ 

َّغريه من األئمة يف أكثرها مبينة عىل انتقاء بعض وجوه القراءات الـسبعة ال عـىل  َِّ ِِ َّ
 .َّمجيع مروياهتم

ٍ بناء االختيارات واآلراء عىل قواعد حمكمة، وأقيسة دقيقة،–٦ ٍ ٍ َِ ُ َ ِ ُ وهي ال خترج ُ ِيف مجلتها َ
ٍ روائيةَقواعدعن   ٍ أو درائية،،َّ َّ والداين يرصح يف األغلب بموجب اختياره وعلته، َّ ِ ِّ ُّ

ُوأحيانا ال يرصح به بالسبب، وعليه؛ فالبد من موازنة بـني النـصوص، وإعـامل  ٍ َّ ًَّ ِّ
َّالفكر؛ الستخراج العلة يف االختيار ْ. 

َّ الدقة والتحليل، والتصحيح والت- ٧ َّ َّ َُّ ِعليل، والتنبيه عىل ما وقع من الرواة والنَّقلة من ُ ِ ُّ َ ُ َّ
صوص، واالسـتدراك عـىل  ِأغالط، وأوهام، وأخطاء، واحلـرص عـىل نقـد النـُّ ٍِ ٍ ٍ

 .ِالكتب
ِالقدرة الفائقة عىل مناقشة األقوال واألخبار، واملوازنة بني اآلثار، والعناية بتحرير  - ٨ ِ ِِ ُ

ًالقراءة  سندا، ومتنًا، ورسام،  ً َّومطابقة املروي مع املدونِ ِّ ِ . 
ُاألثر البني  - ٩ ِّملدرسة الداين هلا عىل غريها ، فلم ُ ِ إشـعاعها عـىل أسـوار بـالد ْينحرسِ ِ ُ

ِاألندلس وحدها؛ بل رشق منها وغرب، وأضحت الصدارة الختياراته وآرائه  ُ َّ َّ َّ ِ- 
ًرسام، وضـبطا، وحتريـرا، وأداء، ووقفـا وابتـداء ً ً ًً ُداء، واملعتمـد ْ عنـد أهـل األ-ً ِ

ِواملستند  عند علامء اإلقراء ُ. 
 



 

 

 ٩٦٩ 

َّوأختم بإيراد بعض التوصيات العلمية،  والتي ال تعدو كوهنا أفكارا شخصية      َّ ًُ ُ َّ: 
ِمجع اختيارات اإلمـام الـداين يف علـوم الدرايـة، والوقـف واالبتـداء، والرسـم  -١ ِ ِ ِِّ ِّ ُ

ِوالضبط، واملبثوثة يف كتبه، ودراستها، واملو ِ ِازنة بينها،وبني آراء غريه مـن األئمـة ِ ِ
 .ِاألسالف

َّمجع أوهام الرواة، وأغالط النَّقلة، واالستدراكات عىل الكتـب التـي نبـه عليهـا  -٢ ُُّ
ِاإلمام الداين يف كتبه ِّ. 

ِالرجوع إىل رشوح احلرز األصيلة، ورشوح الدرر اللوامع التي أكثرت النَّقل عن  -٣ َّ ُّ ِ ِ ُ
ِالداين، للوقوف عىل آ ِرائه يف كتبه املفقودة، واملقابلة بني ما نقلته وبـني نـصوص ِّ ُ ُ ِ ِ ِ

ٍكتب الداين املطبوعة، واخلروج بنص وثيق نميق ٍ ٍّ ِ ِ ِّ ِ . 
ــةُرضورة  -٤ ــون ِالعناي ــة يف شــتى الفنُ ــامء األم ــود عل ــإبراز جه َّ ب َّ ــم –ُ َّ الســيام يف عل

ُ وإلقاء الضوء عىل سريهتم ومسريهتم، ودراسة إرثه–ِالقراءات  ِ َّ  .ِّم العلميُ
 :ُ   وبعد

ُجهد املقل،  الزلل فيه بني كثري، والوهم ظاهر وفـري،  ويعثـر القلـم، ويزيـغ فهذا  ُ ُ ٌ ُ ٌِّ ٌْ ٌ َُّ ِّ
ٍالنَّظر، ويرسح الذهن؛ و يبقى املؤمل عفو كل من تكرم بإلقـاء نظـرة فيـه، أو اسـتدرك  ِ َّ َّ ُِّ ُ ُ َُ ِّ

 .ِعليه
ُّ   ويرحم اهللا اإلمام الشاطبي ملا قال يف   :َّالميته ُ

ٍوإن كان خرق فادركه بفضلـــة  ْ ْ َّ ٌ َْ َ من احللـــم وليصلحه من جـــاد مقوال َ َ َ ُ ُْ ِِ ِْ ْ 
َوقل صادقا لوال الوئام وروحه             لطاح األنام الكل يف اخللف و القال ًِ ِ ْ ِّ َ ُْ ُ َُ ُ ُ ْ َِ 

َواهللاَ أســأل أن يوفقنــا لــصالح العمــل، ويغفــر لنــا الزلــل، وأن يكرمنــا َ ِّ َ بنيــل املــرام، ُ
ِوحـسن اخلتــام، ودخــول دار الــسالم، وصــحبة خـري األنــام،  وأن يغفــر لنــا ولوالــدينا  َِ َِّ ِ



 

 

 ٩٧٠ 

ِّوجلميع املسلمني، األحياء منهم وامليتني ِ. 
 .آمني... آمني... اللهم آمني
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أن نافع بن جبري بن مطعم روى عن أبيه أنه سمع النبي صىل اهللا عليه 

 وسلم يستعيذ قبـل القراءة
١٨٤ 

َأول ما نزل جربيل عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم علمه االستعاذة ُ َّ ١٨١ 
ٍكذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل عىل سبعة أحرف ِ ُ َُّ َ ٣٠ 

َلو وليت يف املصاحف ما ويل عثامن؛ لفعلت كام فعل  ُِّ ِّ ُ َ عيل بن أيب = ُِ
 طالب

٣٦ 

ِيا جربيل إين أرسلت إىل أمة أمية الرجل، واملرأة، والغالم، واجلارية ُِ َّ ََّّ ُ ِّ ١٤ 



 

 

 ٩٩٠ 


 

   
ـــــاه   .....       ....      .....     ....... ــــل جاليــ ــــكتن ك ُواس ــــصــالٌّْ  َّح

 
 ٢٠٢ 

ـــــــــل.............  ـــــــــصحيح ق ّوال َ ُ َّ َ 
 

ـــــا أجـــــل  ـــــرس واإلخف ـــــه للع ّإدغام َ َ ُ ُ َْ ْ ِ ِ ْ ِ 
 

 ٢٩٢ 
ـــــــــــريه جـــــــــــال  ................ ... ..... ...... ـــــــــــالون بتخي  ٌوق

 
 ٢٢٦ 

ـــــــال  ..................... َّويف األجـــــــزاء خـــــــري مـــــــن ت ْ 
 

 ٢١٤ 
َّوريــــــــــــــــــا......................  ِ َ 

 
َتـــــدغم مـــــ  ُ َ ْ ـــــاُ ـــــؤوي وقيـــــل رؤي َع ت ُْ َ ِ َ ِْ ْ ُ 

 
 ٤٨٨ 

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

ِواختــــري للــــساكت يف   َّ ُ ــــل(ْ  )ال(و ) وي
 

 ٢٠٩ 
َوهـــزؤا وكفــــؤا يف الــــسواكن فــــصال  ......................... ..... ..... ِّ َ َ ُ َُ ً ًِ ِ َّ ْ ُ ْ 

 
 ٥٠١ 

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

َووســــــ  ْطا خــــــري وفيهــــــا حيتمــــــلَ ْ َ َ ِ َ ْ ِّ ً 
 

 ٢١٥ 
 ..... .............................

..... 
َوقـــل يـــشاء إىل كاليـــاء أقـــيس معـــدال  ِ ِْ ُ ََ َ َ ِْ ُ 

 
 ٤٣١ 

ُأئـــــــــنكم وبــــــــــابه اإلدخـــــــــــال َ ْ ُ َ َ َِ ْ ُ َ 
 

ــــــــشام ال حمــــــــال  ــــــــدا ه ــــــــه ابت ُب َ ٌ ِ َ َ ْ ِ 
 

 ٣٩٩ 
ْأاحلـــــق أن دار الربـــــاب تباعــــــدت ََ َِ ُّ َ ُ 

 
َأم انبـــــت حبـــــل أن  ٌ قلبـــــك طـــــائرٌَ ْ 

 
 ٤١٠ 

ِأاخلـــــري الـــــذي أنــــــــــا أبتغيـــــــــه َ ْ َ َ 
 

ْأم الــــــرش الــــــذي هــــــو يبتغينـــــــي  َِ َ ْ ُ ُ َّ َ 
 

 ٤١٠ 
ـــــ ــــد وال حتــــني واصــــله ال ــــو عبي ُأب َ ُ ُِ ٍَ َ 

 
ــــل فيــــه أعظــــم النكــــرا  ــــام والك ُّإم َ َُ ْ َ ِ ُّ ِ 

 
 ٧٣٣ 

ٌأفئيــــــدة باليــــــاء صــــــدر هــــــشام َ ََ ِ َِّ َ َ ً َ 
 

ِهبــــذا قــــد صــــحت روايــــة األنــــام  َ ْ ُ َِ ْ َّْ َ َ ِ 
 

 ٨٩٠ 
ـــــــداين ُّبالقـــــــرص واملـــــــد قـــــــرأ ال َ ِّ ْ 

 
ُّواحلــــــذف عنــــــه رجــــــح املكــــــي  َّ ُ ُ ْ 

 
 ٨٢٩ 

ــــــسعون شــــــيخا كلهــــــم ســــــني ُّت ُ ْ ِّْ ًُّ َ َ ِ 
 

ُّمــــــــــــوقر مبجــــــــــــل مــــــــــــريض  ِ ْ َ ُ ٌ ٌُ َّ َ َّ 
 

 ٨٤ 
ــــــــات ــــــــدم يف امللقي ــــــــم ق ِخالده ِ َ َّ َُ َّ 

 
ِإظهــــــار تائهــــــا كــــــذا املغــــــريات  ِ ِ َ َ 

 
 ٣٢٤ 

ــــــدا يف الوقــــــف ــــــزة ب ــــــا حلم ِرئي ْ َ 
 

ـــــــأخر اإل  ُت ـــــــشفُّ ِدغـــــــام نقـــــــال ي ً 
 

 ٣٢٤ 



 

 

 ٩٩١ 

   
ْســــــلكت يف ذاك طريــــــق الــــــداين ََّ َُ َ 

 
ـــــــداين  ـــــــق ال ْســـــــلكت يف ذاك طري ََّ َُ َ 

 
 ١٢٧ 

ٍالعــــاطفون حتــــني ال مــــن عــــاطف ِ ُِ َ َ 
 

ـــــم  ـــــن املطع ـــــان أي ـــــون زم ُواملطعم ْْ َْ َ ِ 
 

 ٧٣٢ 
ِفـــــــــالنون والتنـــــــــوين يـــــــــدغامن ُّ 

 
 ِيف ســــــتة مــــــن أحــــــرف القــــــرآن 

 
 ٥٦٨ 

ــــكم  ــــه مناس ــــة عن ــــي كلم ُّفف ِ ٍ ِ َِ ُ ْ ــــاَ َوم َ 
 

ـــوال  ـــيس مع ـــاب ل ـــاقي الب ـــلكم وب َّس َ َ َْ َِ ِ ُّ 
 

 ٢٣٩ 
ًفقلـــت هلــــا جـــودي فقالــــت جميبــــة ُ ْ ُُ ْ 

 
ــــازل  ــــت ه ــــك أم أن ــــذا من ُأاجلــــد ه ِ َ ََ َ َ ِ 

 
 ٤١٠ 

ُيف أول الــــــــصوم هبــــــــا ابتــــــــدأت ْ ُّ َّ 
 

ى إال وقــــد نظمــــت  ُفــــام انقــــضـَ َ َّ 
 

 ١١٧ 
ـــــــر ـــــــالل الزاج ـــــــد ك ـــــــه بع ِكأن َّ َ َ َِ ْ َ ُ َّ 

 
ِومــــــسحي مــــــر عقــــــاب كــــــارس  ٍَ ُ ُّ ْ َِ 

 
 ٨٣٤ 

ــــالم ــــد ال ــــون عن ِلكــــن صــــوت الن َّ ِ ُّ َ ْ َ َّ ِ 
 

ِوالــــــــــراء يــــــــــذهب باإلدغــــــــــام  ُ ْ َ َِّ 
 

 ٥٦٩ 
ــــــه مــــــن األيمــــــه ــــــى عن ْممــــــن أت ُ َّْ ِ َ َّ ِ 

 
ُالــــــروم واإلشــــــامم يف  ُ َّاألمتـــــــه َّْ ِ َ 

 
 ٧١٦ 

ــــــارس ُممــــــن أخــــــذت عــــــنهم فف َْ ُ َ ِ 
 

ـــــامرس  ـــــرضير احلـــــاذق امل ـــــو ال ُوه ْ َِ ُ َّ 
 

 ٨٧ 
ُمــــــن مل يتــــــب يقــــــدم اإلدغـــــــام َُّ ْ 

 
ُخلـــــــالد كـــــــذا حكـــــــى األعـــــــالم  ْ ََ ٍ َّ 

 
 ٥٤٣ 

ـــــــــسهيال ِهـــــــــشامهم يقـــــــــدم الت َّ ِّ ْ ُ َ ِ 
 

ــــــــــيال  ــــــــــذرهتم مج ِيف نحـــــــــــو أن َ ِ ِ 
 

 ٥١٨ 
ــــده ــــد وح ــــد م ــــاخللف ق ــــة ب ُوآئم ْ ََ َّ َْ َ ًِ ْ 

 
َوســهل ســام وصــفا ويف النحــو أبــدال  ِ ْ ْ َ َُ َّ ً ْ ِّ َ 

 
 ٤٠٢ 

ـــــــان ذا إســـــــناد ـــــــيل ك ـــــــن ع ِواب ْ َ َ ٍّ ُ 
 

ِّعليـــــــــه يف الروايـــــــــة اعـــــــــتامدي  ِ َ 
 

 ٣٩٣ 
ـــــال خـــــــالف ــــــل ب ــــــع الك ِوأمجــ ُّ َ ْ 

 
ــــاف  ــــد الك ــــاف عن ــــام الق ــــىل ادغ ِع َِ ِ ِّ 

 
 ٥٥٩ 

ـــه صـــح ســـاكن ٌوإدغـــام حـــرف قبل َّ ْ َ ْ ٍَ ْ ُ 
 

ِعـــــسري وباإلخفـــــاء طبـــــق مفـــــصال  ِْ َ َّ ٌَ 
 

 ٢٨٨ 
ـــل ـــن ق ـــريم طلقك ـــام ذي التح ْوإدغ ََّّ ْ ْ ََ َّ ِ ُ ِ 

 
ـــــال  ـــــث واجلمـــــع أثق ِأحـــــق وبالتأني ُِ َِ ْ َّ ُّ َ 

 
 ٢٦٧ 

ْواركـــب ويلهـــث واخلـــ َ ِالف فــــيهامْ ُ 
 

ـــــا، والكثـــــري أدغـــــام  ـــــن مين َعـــــن اب ُ ِ َ 
 

 ٥٥٦ 
ــــزي قالــــه ــــشهور للب ــــكاهنا امل ُوإس ُ َِّ ُ ْ ِ 

 
ــــــأملوا  ــــــاك ت ــــــداين هن ــــــسريه ال َّبتي َُّ َ َّ َِ ِ 

 
 ٧٥٤ 

ـــــــزم ـــــــساكن ل ـــــــد ل ْوأشـــــــبع امل َِ َِ ٍ َّ ْ َْ َ 
 

ُونحـــــــو عـــــــني فالثالثـــــــة هلـــــــم  ُ َّ ٍ َ ْ 
 

 ٣٨٢ 



 

 

 ٩٩٢ 

   
َوأشــــمم ورم يف غــــري بــــاء وميمهــــا ِ ِ ٍ َِ َ َ َِ َ ِ ْ ُ ْ ْ َ 

 
ِّ البــــاء أو مــــيم وكــــن متــــأمالَمــــع  ََ َ ُ َ ْ ٍَ ِ َِ 

 
 ٣٢٠ 

ـــــوط لكونـــــه ـــــوم آل ل ـــــار ق ِوإظه ٍ َ ٍ َ ُ ْ ِ َ 
 

ــــــبال  ــــــن تن ــــــل حــــــروف رده م َّقلي ُ َّ ََ ٍ َ 
 

 ٢٤٩ 
ْواعتمـــــدن عـــــىل اإلمـــــام مالـــــك َ َ ْ ِ ْ َ 

 
ــــك  ــــع ذل ــــىل مجي ــــوى ع ـــــد ح ْإذ قــ َ َ َ َ ْ ِ 

 
 ٧٤ 

ُوأغفــــل ذو التــــسبيع مــــبهم قــــصده ََ ٌَّ ُِ ِ ُ َ ْ َ 
 

ُّفــــزل بــه اجلــم الغفــري  ِ فجهــــالَّ َ َ 
 

 ٥١ 
ـــل ْواالخـــرى ـــد ورش وقنب ٍكمـــد عن ٍُ َ ٍِّ َ 

 
ـــدال  ـــا تب ـــد عنه ـــل حمـــض امل ـــد قي َوق َّ ِّ ُْ َ ِ َ 

 
 ٤١٩ 

ــــروم مــــع مــــيم و بــــا ال متنعــــا َوال َ َ ْ ََ َ ٍ ِ َ َ َّ 
 

ــــا) محــــا(  ــــامم وحــــده امنع ــــل اإلش َب ُ ْ ََ ْ َ ِ 
 

 ٣٢١ 
ـــاس ـــد جـــل الن ـــتح األصـــل عن ِوالف َّ َِّ ُُ ْ ُ 

 
ِوغــــــــريه فــــــــرع بــــــــال التبــــــــاس  ْ ٌ ُ ُ َ 

 
 ٧٤٩ 

ـــــتح عنـــــد العلـــــامء األصـــــل ُوالف ْ ُِ 
 

ـــال هـــذا الكـــل  ـــرع ق ـــرس ف ُّوالكـ َ ٌَ ُ 
 

 ٥٧٥ 
ِوالكــــــــل قـــــــد قـــــــرأ باإلشـــــــامم ْ َ ْ ُّ 

 
ِوهـــــو الـــــذي يـــــسمع يف اإلدغـــــام  َ ْ ُ ْ ُِ ْ ُ 

 
 ٨٧٦ 

ْواملــــــــد أوىل إن تغــــــــري الــــــــسبب َ َّْ َّ َ ُّ 
 

َوبقـــــي األثــــــر أو فاقــــــرص أحــــــب  ْ ََ ُ َ ُ َ ِ 
 

 ٣٨٨ 
ـــــد البـــــاء عـــــن حمـــــرك ِواملـــــيم عن َِّ َُ 

 
ِفــــــى و أشــــــممن ورم أو اتـــــــركَْخت  ِْ َ َُ ََ ْ َ َ 

 
 ٣٢٠ 

َواهلمـــــــز االول إذا مـــــــا اتـــــــصال ََّّ ُ 
 

ِّرســـام فعـــن مجهـــورهم قـــد ســـهال  ُ ْْ ُ ْ ً 
 

 ٥٢٣ 
ْبرتقيــــق شــــهر) ِفــــرق(ُوالوصــــل يف ِ ٍُ َ 

 
ـــــالتفخيم للكـــــل ذكـــــر  ْوالوقـــــف ب ِ ُ ِّ َّ ُ 

 
 ٦٩٥ 

ْواليـــــــاء قـــــــد جتـــــــدها حمذوفـــــــة ُ ُ ِْ َ ُ 
 

ـــــة معر  ـــــم يف أمكن ُيف الرس ْ ْ َّْ ٍ َ َ ِ ـــــةِ  ْوف
 

 ٧٦٦ 
ٍوإن تـــسكن اليـــا بـــني فـــتٍح ومهـــزة ْ ْ ََ َُ َْ َ 

 
ِّبكلمـــــة او واو فوجهـــــان مجـــــال  ْ َ ٌ ُْ ِ َ َ ٍ َِ ْ ِ 

 
 ٣٦٨ 

ــــــال ــــــزد لفظــــــا ف ــــــري أو ت ًوإن تغ ْ ِّ 
 

ــــا نقــــال  ــــد صــــح مم ــــذي ق ــــد ال ِتع ُ َّ ُْ 
 

 ١٨٧ 
ــــــــالوادي ــــــــل ب ــــــــف لقنب ْوإن تق َ َِ ٍِ ُ ْ َ ِ 

 
ــــــــــادي  ــــــــــل ون ــــــــــاء أوال فق َبالي َ َّْ ُ َ ً ِ ِ 

 
 ٧٦٩ 

ٍّوإن حــــرف مــــد ق ــــريُ ــــل مهــــز مغ ٍب َّ ٍْ َ ْ 
 

ــــدال  ــــا زال أع ــــد م ــــرصه وامل َجيــــز ق َ ِّ ْْ َُ ُ ْ ُ َ 
 

 ٣٨٦ 
ــــاء بعــــد كمــــريم ٍوإن ســــكنت والي ََ َ ََ ُ ْْ ُ ِ 

 
ـــر  ـــن يفخـــم عـــن قه ـــط م ـــق وغل ِفرق ْ َ َِّ ِّ ْ ِّ َ ْ 

 
 ٦٩٩ 

ــــساكن إدغامــــه اغتفــــر ْوإن صــــح قبــــل ال ُ َِّ ْ ِ َ ْ َّ َِ 
 

َلعارضـــــــــــه كالوقـــــــــــف أو أن يقـــــــــدرا  َُّ َْ َ ِ ِ 
 

 ٢٩٠ 



 

 

 ٩٩٣ 

   
ُوإن مهــــز ْ َ ِ ــــسكن ٍَ ــــني الم م ٍ وصــــل ب ٍَّ ٍُ َْ َ ْ َ 

 
َومهــــزة االســــتفهام فامــــدده مبــــدال  ِ ِْ ُ ْ َُ ْ ْ ُْ َ َ 

 
 ٤١١ 

ــــــــار للحــــــــروف ِوأهــــــــل االختي ُ ُ ْ َْ ُ 
 

ِوامليــــــز للــــــسقيم واملعــــــروف  ِْ َ ََّ ْ 
 

 ٤٣ 
ِوبـــــارئكم بـــــاهلمز حـــــال ســـــكونه ِ ُِ ُُ ْ َْ َ َ َِ َِْ ِ 

 
ـــــدال  ـــــاء تب ـــــون بي ـــــن غلب ـــــال اب َّوق ََ ُ َ ْ ٍَ َ ِ ٍ ْ َ َ َ 

 
 ٤٤٢ 

ِوبعـــض يقـــول ســـ ُ ٌ ْوى ألـــف أمـــلْ ِ ٍ َِ 
 

ـــسري ذا الوجـــه أيـــدا  َّومـــن صـــنف التي ِ َّ َّ 
 

 ٦٧٤ 
َوتـــسكن عنـــه املـــيم مـــن قبـــل بائهـــا ِ ِ َِ ْ ُ َ ُ َِ َ ُ ْْ َُ 

 
ــــىل إثــــر حتريــــك فتخفــــى تنــــزال  َع ُّ َ َ ْ ََ َ ٍْ ْ َ ِ ِ َ َ 

 
 ٣١١ 

ـــــه ـــــرتا وباب ـــــرا وس ـــــه ذك ُوتفخيم َ َ َ َ ُ ًَ ْ ِ ِ ًِ ُْ َْ 
 

َلــدى جلــة األصــحاب أعمــر أرحــال  ُ َ َْ َُ َ ِ َ ِ َّ ِ 
 

 ٦٨٩ 
ـــــــتَومج ـــــــد كتب ـــــــذين ق ـــــــة ال ُل ْ َ ُ 

 
ْعــــنهم مــــن الــــشيوخ إذ  ِ ُّ ُ ُطلبــــت ْ ْ 

 
 ٨٢ 

ــــدي ضــــعيفة ــــيهن عن ٌوحجــــتهم ف ِ َّ َِّ ُ 
 

ـــــرص  ـــــة بالن ـــــوون الرواي ـــــن يق ِولك ْ َّ ِّ َ ُّ َ 
 

 ٢٠٧ 
ِوحكـــــم اإلشـــــامم هلـــــذا القـــــسم ْْ ُِ ْ 

 
ـــو  ـــرس نح ـــامل الك ـــأن ي َب ُ ْ ُُ َ ـــضم ِ  َِّال

 
 ٨٠١ 

ــــه ــــري وقطب ــــام الكب ــــك اإلدغ ُودون ُ ْ ُْ ُ َ ِ َ َ ِ َ 
 

َأبـــــوع  َّمرو البـــــرصي فيـــــه حتفــــــالَ ِ ُّ َْ ٍ ْ 
 

 ٢٣٦ 
ــــــس ـــــار دون تنفـــ ٍوســـــكتهم املخت ُّ ُ ُ ُ 

 
َوبعـــضهم يف األربـــع الزهـــر بـــسمال  ْ ْ َُ ُّ ُ 

 
 ٢٠٤ 

ــــــنفس ٍ ــــــار دون ت ــــــكتهم املخت ٍوس ُّ ُ ُ ْ 
 

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

 ٢٠١ 
ِّوســــوءات قــــرص الــــواو واهلمــــز ثلثــــا َ ُ ِ 

 
ـــــــادر  ْووســـــــطهام فالكـــــــل أربعـــــــة ف َ ََ ٌ ُّ ْ ِّ 

 
 ٣٧١ 

ــــسورتنيوصــــ ــــني ال ــــسكت ب ِدروا بال ُّ َِّ َّ 
 

ِللبـــــرصي والـــــشامي وورش ٍ دون مـــــني  ْ َ َْ ُ ٍ َّ 
 

 ٢٠٢ 
ِوعــن قنبــل قــرصا روى ابــن جماهــد ِ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ ََ ً ْ َ ٍُ ْ 

 
ــــــــــه مــــــــــتعمال  ِّرآه ومل يأخــــــــــذ ب ُ َ ََ َ َُ ُِ ِ ْ ْ ْ َ 

 
 ٩٥٢ 

ـــان يف كـــل موضـــع ـــدهم الوجه ٍوعن ِ َِ ُِّ ِ ْ َ 
 

َّتـــسمى ألجـــل احلـــذف فيـــه معلـــال  ِْ ْ َّ َ 
 

 ٢٤٦ 
َوع ــــط املــــصحفَ ــــسهيل كخ ــــه ت ِن َ ْ ُُ ِّ َ َ َ ٌْ ِ َ 

 
ِفنحـــو منـــشون مـــع الـــضم احـــذف  ِ ْ َ ُِّ َ َُّ َ ُ ْ َ َ 

 
 ٥٠٧ 

ــــــأن وكــــــأن ــــــه ســــــهل اطم ْوعن ََّ ََ َْ ُ ََّ 
 

ــــــأمن ألمــــــألن  ــــــت ف ــــــرى فأن ْأخ ْ ْ ِ َ َ ََ ْ ُ 
 

 ٤٣٧ 
ْويف هــــؤال إن والبغــــا إن لورشــــهم ِْ ِ َِ ِ َ 

 
َبيـــاء خفيـــف الكـــرس بعـــضهم تــــال  َ ُ ُْ ِ ِ ٍ 

 
 ٤٢٦ 

ُوفيهــا خــالف جيــده  ُ ُّواضــح الطــالٌِ ُ ِ 
 

ـــال  ـــد الع ـــع ول ـــشامي م ـــف ل َوذا اخلل َِ ٍّ ُ ُ َ 
 

 ٢٠٣ 



 

 

 ٩٩٤ 

   
ــــا ــــتح وافق ــــزي يف الف ــــالون والب َوق َ ْ ُّ َ ُ 

 
َّويف غــــريه كاليــــا وكــــالواو سهـــــال  َ ََ َ ََ ِ َ ِ 

 
 ٤١٦ 

ــــــام ـــــــاء فخ ــــــســرة ويـ ــــــل ك ِّوقب ٍ ٍ ْ َ ْ 
 

ــــريام  ـــــة  وم ـــــم قريــ ـــــرء ثــ ـــــي امل ْفـ َّ ٍْ ِ ِ 
 

 ٦٩٨ 
َّوقبـــل يئـــسن اليـــاء يف الـــال ُ َ َِ ٌء مهـــزةْ ِ 

 
ـــــــسهال  ـــــــأظهر م ـــــــا ف ـــــــة حق ِّملين ُ ْ ِ ْ َ ً ٌ 

 
 ٢٥٨ 

ــــره ُوقــــد أظهــــروا يف الكــــاف حيزنــــك كف َ ِ َ ِ َ ْ ْ 
 

َّإذ النــــــــون ختفـــــــــى قبلهـــــــــا لـــــــــتجمال  ُ ُِّ ْ َ ْ ُ ِ 
 

 ٢٤١ 
ُوقــد فخمــوا التنــوين وقفــا ورققــوا َّ ً َ َّ َُّ 

 
ُوتفخـــيمهم يف النـــصب أمجـــع أشـــمال  ُ َّ ُ 

 
 ٦٦٢ 

ِوقـــــــدم اإلشــــــــباع يف املنفــــــــصل َ َ ْ ِّ 
 

َور مــــع قــــالون قــــوال منجــــلُّللــــد  ْْ ُ ً 
 

 ٣٤٧ 
ًوقـــف عنـــد إمتـــام الكـــالم موافقــــا ِ َ ِ ْْ َ ِ َ 

 
ـــــرب والبحـــــر  ـــــو يف ال ـــــصحفنا املتل ِمل ْ َ َ ِّ َ ِّْ ْ ِ 

 
 ٧٢٤ 

ـــــا ـــــا وم ـــــىل أي ـــــتال ع ـــــف لالب َوق  َ ِْ ِْ 
 

ـــــــنهام  ـــــــل م ُّلكلهـــــــم صـــــــحح ك َِّ ِّ ُ ْ ُ ِ 
 

 ٧٤٣ 
ْوقـــل ألفـــا عـــن أهـــل مـــرص تبـــدلت َّ َ ْ ِ ِْ ْ ََ ًَ ُْ 

 
ــــد  ــــورش ويف بغ َل ْ َ َ َِ ٍ ــــسهالْ ــــروى م َاد ي َّ ُ ْ ُ َ 

 
 ٣٩٢ 

ُوكلهــــــــــا ســــــــــكنها قــــــــــالون َّ ُّ 
 

ُمـــــامل يكـــــن مـــــن بعـــــدها ســـــكون  ُ َ ِْ ِ 
 

 ٢٢٦ 
ٌوكــــــــوفيهم واملــــــــازين ونــــــــافع َ َ َِ َِ ُّ ْ ُِّ ِ ْ ُ 

 
ـــتال  ـــف االب ـــاع اخلـــط يف وق ـــوا باتب ِعن ِْ َ َ ُِ ْ ِ ِّ ِ َّ ُِ 

 
 ٧٢٥ 

ٌوال يمنـــع اإلدغـــام إذ هـــو عـــارض َ ُ ْ ُ َْ ِ ُ ْ َِ 
 

ــــــا  ــــــاألبرار والن ــــــة ك َّإمال َ ِْ َ َ َ ــــــالِ َر أثق َ ْ َ ِ 
 

 ٣٠٤ 
ـــــــل  ـــــــد ق ـــــــن رءوس اآلي ق َّولك ْ َ ُ 

ُفتحها ْ 
ــا   ــه غــري م َل ــا(ُ ــه فاحــرض مكمــال) َه َّفي َ ْ َ َِ 

 
 ٥٩٤ 

ـــــدال ـــــك مب ـــــرش مل ي ـــــه يف الن َولكن ِ ْ ُُ ُ ِ َّ َّ 
 

ــــن يتأصــــال  ــــز ل ــــه إذ ســــكون اهلم َل ْ ََّ َُ َ َ ْ ُِ َ ِ ُ ِ 
 

 ٤٤٣ 
ــذا ــا ش ــرب ســهل ذك ــم ت ــدال كل ًولل َ ُ ََّ ٍ ْ َ ْ ٌُ ِ 

 
ـــد صـــ  ـــم زه ُضـــفا ث ٌْ ُ َّ َ َ َدقه ظـــاهر جـــالَ َ ٌ َ ِ ْ 

 
 ٢٩٣ 

َومــــا بــــذي التنــــوين خلــــف يعــــتىل ُ َّْ َُ ٌَ ِ ِ 
 

ــــف  ــــام أصــــل ق ــــل ســــاكن ب ْبــــل قب ِّ ْ َُ ٍ َ ْ 
 

 ٦٦٢ 
ٍومــــا بعــــد مهــــز ثابــــت أو مغـــــري َّ ْ َْ ٍ َ ٍ ْ َ 

 
ــوال  ــورش مط ــروى ل ــد ي ــرص وق َّفق ْ ُ ْ ٌ 

 
 ٣٥٣ 

َُومـــا بعـــده كـــرس أو اليـــا فـــام هلـــم َ ٌَ َ ْ َْ ِ َ َ َُ ْ َ َ 
 

ِبرتقيقــــــه نــــــــص وثي  ِ ِ َِ ٌّ َ ْ َ ُــــــــق فيمــــــثالِ َْ َ ٌ 
 

 ٦٩٨ 
ــــشبعــًا ــــواتح م ــــد الف ــــه عن ــــد ل ِوم ْ ُ َُ َ َِّ َ 

 
ِّويف عـــني الوجهـــان والطـــول فـــضال  ُ ُّ ِ َ ْ َ َ 

 
 ٣٨٠ 

ًومــــد لــــه عنــــد الفــــواتح مــــشبعـــا ِ ْ ُ ُِ َِ َّ َ 
 

ِّوإن طـــرا التحريـــك فاقـــرص وطـــوال  َ ْ ََ َْ ُ ْ َ ُ َّ َ ِ 
 

 ٣٧٩ 



 

 

 ٩٩٥ 

   
ـــن ـــتن وم ـــف اثب ـــشأة األل ــــني الن ـــد شــــ ْبع َّ ِ ِ 

 
ــ  ـــني أت ــسألونوســـــ َى يف ي ــتال ِ  َعــن اع

 
 ٥٠٨ 

ِومنعـــــــــوا الوقـــــــــف باالختيـــــــار ْ َ ْ ُ 
 

ِيف بــــــاب رســــــمهم لكــــــل قــــــاري  َ ِّ ِ ْ ِ َ ِ 
 

 ٧٢٣ 
ٍومهـــام تـــصلها مـــع أواخـــر ســـورة ُِ ْ ْ 

 
ـــــثقال  ـــــدهر فيهـــــا فت ُفـــــال تقفـــــن ال َّ َّ 

 
 ٢١٢ 

ِونحـــن أخـــذنا قـــرصه عـــن شـــيوخنا ُ ُْ ْ 
 

ــــه فــــبجال  ِّبــــنص صــــحيح صــــح عن ُ َّ َ ِّ 
 

 ٩٥١ 
ــــــر  ــــــو يغف ــــــم اإلدغــــــامْونح  ُلك

 
ُمقـــــــدم لـــــــه يـــــــا أيـــــــا كـــــــرام  َ ٌَ ُ َّ 

 
 ٥٤٦ 

ْوواو هـــو املـــضموم هـــاء  كهـــو ومـــن َ َ َ ُ َ ََ ُ َ ً ِ ْ 
 

ـــــال  ـــــد عل ـــــر فبامل ـــــن يظه ـــــأدغم وم َف َّ َ ْ َ ِّْ ِ َ َْ ُ َ ِْ ْ ِ َ 
 

 ٢٥٢ 
ـــــــا ــــــه كتب ــــــاس علي َووضــــــع الن َ َ َُ ُ َِّ َ 

 
ــــــا  ــــــف كتب ــــــه كي ــــــني عن َكــــــل يب ُِ ُ َ َُ ْ َُ ِ ٌّ 

 
 ١٣١ 

ْوي كــــأن مل يكــــن لــــه نــــشب حي ُ ٌ ُ ْ ْ ََ َ ُ ْ ْ ـــــَ  ــ
 

ِّبــــــب ومــــــن يعــــــش عــــــيش رض  ُ َ ْْ ََ ْ َِ 
 

 ٧٤٣ 
ــــووا ـــا حـــرستى طـَ ـــى أنـــى وي ْويـــا ويلت َ َ َ َ ََ َْ َ ْ ََّ َ 

 
ُوعـــن غــــريه قـــسها ويــــا أســـفى العــــال  َ ْ َ ََ ْ َْ ِ ِ َ 

 
 ٦١٧ 





 

 

 ٩٩٦ 

 
 

  
ُّابن الباذش الغـرناطي ُ ٧٥ 

 ١٧ ِّابن اجلزري
 ٢٠٢ ابن القاصـح
 ١٣٠ ابـن القايض

 ١٢٧ ِملرابطابـن ا
 ٧٦ ٍابـن بشكوال
ٍابـن بشكوال ِ ٩٥ 

ِّابن جبارة اهلـذيل ُ ٢٠٢ 
ِّابن جـزي الكلبي ٍّ ُ ٩٨ 

َابـن خلدون ِ ٩٦ 
ِّابن خلكـان ِ ٦١ 
ٍابن سـوار ِ ٢٢٨ 
ٍابن رشيـح ِ ٢٠٠ 
 ١٩ ٍابن فارس

ُّابن قتيبة الدينوري ْ َُّ َ ١٣ 
 ٢٥٣ ٍابن كثري



 

 

 ٩٩٧ 

  
ْابـن مقسم ِ ٨٥٥ 
ُّ التونيسَابـن يالوشة ُّ ٢٤٧ 

ُّأبو احلسن السخاوي َّ ٤٧ 
ِّأبو احلسن بن سليامن القرطبي ُ ١٢٨ 

ِّأبو احلسن عيل بن عبد الغني احلرصي ْْ ِّ ِ ِِّ ١٢٨ 
ٍّأبو احلسن عيل بن حممد بن بري َّ ُّ ِ ١٢٧ 

ُّأبو العباس أمحد بن عثامن بن سعيد األموي ََّ ُ ٩١ 
ِّأبو العـالء اهلمذاين ِ ٢٢٨ 

 ٥٢ ٍّتح ابن جنيأبو الف
 ٣٢ َّأبو الفضل الرازي
 ١٦ ُّأبو القاسم الشاطبي
ِأبو القاسـم النُّويري َ ٦٨ 

ِّأبو القاسـم بن يوسف التجيبي َُّ َ ِ َ ٧٦ 
ُّأبو بكر حممد بن خري األموي ٍ َ َّ ٍ ١٠٠ 

 ٥٧ َّأبو جعفرالنحاس
ِّأبو حيـان األندليس َّ ٩٥ 

ُّأبو داود سليامن بن نجاح األموي ٍ ُ ٩١ 
ِّأبو سعـد السمعاين ُّ ٍ ْ ٧٤ 



 

 

 ٩٩٨ 

  
ُّأبو سفيان القريواين َ ُ ٤٨١ 
 ٩٤ َّأبو عبـد اهللاِ الصفار
ُّأبو عبد اهللاِ املجاصـي ْ ٧٥ 

َأبو عبد اهللا حممد ابن احلسن الفايس َّ ١٢٩ 
ُّأبو عبد اهللاِ حممد بن أمحد األنصاري َْ ُ َّ ٩١ 

ُّأبو عبد اهللا حممد بن عبد امللك  املنتوري ْ َّْ ١٠٠ 
ِّأبو عبد اهللا حممد بن عيسى املغامي َِّ ِ ِ َِ ْ ٩٥ 

ِّأبو عبد اهللاِ حممد بن حممد الصنهاجي  ٍ َِّ  ١٢٩ ُّابن آجروم= َِّ
 ١٤ ُأبو عبيد

 ٢٢ ُّأبو عمرو الداين
ِّأبو حييى زكريا األنصاري َّ ْ َ ١٢٤ 
ٍأبواحلسن عيل بن فارس ُّ َ ٢١٨ 

َأبوالطيب عبد املنعم بن غلبون ُ ِّ ١٨٢ 
 ١٨٢ ُّبوالقاسم اهلذيلأ

ُّأبوالكرم الشهرزوري َ ١٨٢ 
 ١٩٤ ُّأبوعبد اهللا القيجاطي

ُّأبوعيل احلسن البغدادي ِ َ ٍّ ٢١٨ 
ُّأبـومعرش الطربي ٍْ ١٨٠ 



 

 

 ٩٩٩ 

  
ٍأيب الطاهر ابن عاشور َ ِ َّ ٥٧ 

 ٣١ َّأيب بكر الباقالين
 ٥٩ ِّأبـي عمرو الداين

ِّأيب عمرو عثامن بن سعيد الداين ٍ َ ِ َ ُ َ ١٦ 
ُّمحـد الضبيأ َ ٩٨ 

ِّأمحـد بن حممد التلمساين ِّ ََّ ٩٦ 
ٍأمحد بن موسى بن جماهد ُ ُ ُ ١٦ 

َّإسامعيل بن إبراهيم القراب َ َ ٥٢ 
َإسامعيل بن إسحاق القايض َ ْ َ ٨٦٣ 

 ٧٥٨ َإسامعيل بن جعفر
 ٨٥٠ َاألعشـى

 ١٣ َاإلمام أمحد
 ٣٣ ُّاألنداريب

 ٣٢٣ ِّاألهـوازي
 ٣٤٨ ُّالبقـري
 ٤٥٨ ِّسانـيالتلم

 ١٨٦ ُّاجلعبـرى
 ٢٠٣ ُّاجلمـزوري



 

 

 ١٠٠٠ 

  
ِاحلافظ ابن حجر َ ُ ٣٠ 
ِّاحلافـظ الذهبي ِ ٧٥ 

ُّحسن بن خلف احلسيني َ ٍَ ٢٦٠ 
 ١٣٠ َّاخلـراز

َخلف بن إبراهيم بن حممد بن خاقان َّ َِ ُ ُ ٨٧ 
َّسبط اخلياط ُ ِ ١٩٢ 

ُّسليمـان اجلمزوري ُ ٢٦٠ 
ٍسليامن بـن نجاح ُ ُ ٧٥ 

 ٣٣٩ ُّ الفضايلِّسيف الدين
ِّالشمـوين ْ َّ ٨٥٠ 

َّشيخ اإلسالم ابن تيمية ِ ْ َ ٢٠ 
ُّطاهر بن عبد القادر اجلزائري ِ َ ٢٤ 

ُّطـاهر بن عبد املنعم بن غلبون، احللبي َُ ٨٥ 
ِّعبد الرمحـن األوزاعي ِ ٢٠٠ 

َعبد الرازق بن إبراهيم موسى َّ ٢٤ 
ِّعبد الرمحن اخلليجي َّ ٢٥٩ 
ُّر بن حممد الفاريسْعبد العزيز بن جعف َّ َ ٨٨ 

ُّعبـد الوهاب القرطبي ِ َّ ٣٧٣ 



 

 

 ١٠٠١ 

  
ٍعبد الوهاب بن فليح َ َّ ٨١٦ 

 ٢٠٩ َّعلـي الضباع
ُّعيل الصفاقـيس ٌّ ١٩٣ 

ِّعيل بن حممد الواسطي املعروف بالديواين ُِّّ ِ َّ ١٢٢ 
ُّفارس بن أمحد بن موسى، أبو الفتح، احلميص ْ ُِ َ ُ ٨٦ 

ِالفراء َّ ٥٧ 
 ٢٣ ِّفرسُّالقرطبي امل
 ٢٠٣ َّالقسطالنـي
 ٦٣٨ ِّالكسائي
 ٢٢٧ ُّاملارغنـي
 ١٨٤ ُّاملالقـي

ِّجماهـد العامري َ ُ ٨١ 
ِّحممد احلضـرمي َّ ٢٠٠ 

ُّحممد بن إبراهيم الرشييش َّ َ َّ ٣٤٨ 
ِّحممد بـن أمحد املتويل َ ُ َّ ٦٤ 

ُّحممد بن أمحد بن عيل، أبو مسلم البغدادي ُ ٍَّّ َ ٨٥ 
ٍحممد بن جرير  ٢١ ُّ الطربيَّ

ُّحممد بن سليامن احلكري ُِ َ ُ َّ ١٩٢ 



 

 

 ١٠٠٢ 

  
ُّحممد بن عبد امللك املنتوري ُّ ُْ ِ َّ ١٩٣ 
 ١٠٠ َّاملسترشق األملاين أوتو برتـزل

ٍمكي بن أيب طالب ُّ ٤٠ 
ِّنافع املدين ٍ ٢٣ 

 ٧٨٤ ُّهاشم املغريب
ُّياقـوت احلموي ُ ٧٦ 

 
 



 

 

 ١٠٠٣ 




 :املخطوطة: ًأوال
ملحمد بن أمحد الشافعي املعـروف بـابن إلفهام يف رشح باب وقف محزة وهشام، ا .١

، ٤٤٨٦ رقـم احلفـظ ،،  ضـمن جممـوعاملكتبة األزهريةنسخة  ،)هـ٨ق(النجار
 .القاهرة، مرص

نـسخة ، )هـ٤٤٤ت(عثامن بن سعيد الداين، إجياز البيان عن أصول قراءة ورش  .٢
 .نس، صفاقس، تو٧٠٥٣املتحف اجللويل، رقم احلفظ

، لعيل بن عثامن البغدادي املعـروف حتفة األنام يف الوقف عىل اهلمز حلمزة وهشام .٣
حممـد كـامل عبيـد مـن / مـن مـصورات الـشيخ م، )هــ٨٠١ت(بابن القاصح

 .املكتبات الرتكية
مـن مـصورات  ،)هـ٤٦٩ت ( الروذبـاريحممد بن امحد  يب بكرأل جامع القراءات، .٤

 .ات الرتكيةحممد كامل عبيد من املكتب/ الشيخ م
، )هــ١٢٥٢ت(لعبـد اهللا بـن صـالح  اإلسـالمبويلاجلمع بني وجوه القراءات،  .٥

 .، القاهرة، مرص٥٧٣ رقم احلفظ ،نسخة دار الكتب،  ضمن جمموع
) ٨٩٣ت( عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر العينـي احلنفـي لـزين الـدينحل الـشاطبية،  .٦

 .، القاهرة، مرص٢٥٢نسخة املكتبة األزهرية رقم 
 مكتبـة جامعـة نـسخة ،)هــ١١٣٨ت(لسلطان بن حممد اجلبوريكبري، رسالة الت .٧

 الريـاض، ،١٣٩٠احلفـظ  اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ضـمن جممـوع، رقـم
 .السعودية

، نـسخة خطيـة يف )هــ١٣٨٢ت(ثامن بن سـليامن مـراد لعرسالة قراءة أيب عمرو،  .٨
 .مكتبتي اخلاصة



 

 

 ١٠٠٤ 

من  ،)هـ٨٩٣ت(عيل الكوراينرفع اخلتام عن وقف محزة وهشام، ألمحد بن إسام .٩
 .حممد كامل عبيد من املكتبات الرتكية/ مصورات الشيخ م

نسخة مركز  )هـ١٨٨١ت(، للسيد هاشم املغريبسنا الطالب يف حترير طيبة النرش . ١٠
 .إحياء الرتاث والبحث العلمي بجامعة أم القرى، مكة املكرمة، السعودية

 قاسم املرادي املعروف بابن أم  بنحلسنرشح باب وقف محزة وهشام عىل اهلمز،  . ١١
، نسخة مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسـالمية، )هـ٧٤٩(قاسم ت 

 .الرياض، السعودية
مـن مـصورات ) هــ١٣٦٩ت (ملوسى بن جـار اهللا الـرويس، رشح طيبة النرش  .١٢

 .حممد كامل عبيد من املكتبات الرتكية/ الشيخ م
 أليب عيد رضوان بن سليامن عة البدور، شفاء الصدور بذكر  قراءات األئمة السب . ١٣

 مكتبة جامعة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية نسخة) هـ١٣١١ت(املخلاليت 
 . الرياض، السعودية،٢٥٣٠احلفظ  ضمن جمموع رقم

، نـسخة )هــ١٢ق (، ملحمـد أمـني أفنـديعمدة اخلالن يف إيضاح زبدة العرفـان . ١٤
 .قيطيعبد اهللا  خليفة الشن/ خطية يف مكتبة الشيخ 

 أليب عيـد رضـوان بـن فتح املقفالت ملا تضمنه نظم احلرز والدرة مـن القـراءات،  . ١٥
نـسخة مركـز إحيـاء الـرتاث والبحـث العلمـي ) هــ١٣١١ت(سليامن املخلـاليت 

 .بجامعة أم القرى، مكة املكرمة، السعودية
 مكتبـة جامعـة نـسخة ،)هــ٦ق(إلبـراهيم املرنـديقرة عني القراء يف القراءات،  . ١٦

 الريـاض، ،٦٠٢٩احلفـظ  م حممد بن سعود اإلسالمية، ضمن جمموع، رقـماإلما
 .السعودية

 لـشهاب الـدين أمحـد بـن حممـد القـسطالين لطائف اإلشارات يف فنون القراءات، . ١٧
 .، نسخة خطية يف مكتبتي اخلاصة)٩٢٣ت(



 

 

 ١٠٠٥ 

، ملحمد بن مصطفي النعيمي املعروف بابن متقن الرواية يف علوم القراءة والدراية . ١٨
حممـد كـامل عبيـد مـن املكتبـات / ، من مـصورات الـشيخ م)هـ١٢ق( الكتاين
 .الرتكية

ــشاطبية، .١٩ ــق ال ــن طري ــز م ــىل  اهلم ــشام ع ــف محــزة وه ــة يف وق  ألمحــد مقدم
، ٤٩٠/٤٩١ رقـم احلفـظ ،، نسخة دار الكتب،  ضمن جممـوع)ت؟(الرشيدي

 .القاهرة، مرص
ة خطيـة يف نـسخ) هــ١٣٨٢( بـن سـليامن مـراد ت لعـثامنمنظومة سفينة القـراء،  . ٢٠

 .مكتبتي اخلاصة
يب الـصالح عـيل بـن حمـسن الـرمييل ألنيل املرام يف وقف محزة وهشام عىل اهلمـز،  . ٢١

 .، نسخة خطية يف مكتبتي اخلاصة)هـ١٢ق(
 

 :الرسائل اجلامعية: ثانيا
 حـسني بـن حممـد /إعـداد الباحـثأبو عمرو الداين وجهوده يف علـم القـراءات،  .١

نيل درجة الدكتوراه يف جامعة أم القـرى، كليـة رسالة جامعية مقدمة لالعواجي، 
حممـد سـيدي / القرآن الكريم والدارسات اإلسالمية، قسم القراءات، إرشاف د

 .هـ١٤٢٢ولد األمني،  سنة 
أمـني /  إعـداد الباحـثاالختيار يف القراءات مفهومه، مراحله، أثره يف القراءات، .٢

ملاجستري يف جامعة أم القرى، بن إدريس فالته، رسالة جامعية مقدمة لنيل درجة ا
حممد ولـد سـيدي / قسم الكتاب والسنة، إرشاف د كلية الدعوة وأصول الدين،

 .هـ١٤٢١ولد احلبيب،سنة 
ــراءات  .٣ ــن ســالم يف الق ــد القاســم ب ــارات أيب عبي ــا ودراســة-اختي ــداد  ،-مجع إع

رسـالة جامعيـة مقدمـة لنيـل درجـة ، عبد الباقي بن عبد الرمحن سييس /الباحث
جستري يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية أصـول الـدين، قـسم املا



 

 

 ١٠٠٦ 

 .هـ١٤٢١إبراهيم بن سعيد الدورسي،  سنة / القرآن وعلومه، إرشاف د
 -عـن أوجـه القـراءات الـسبع) الكـشف(اختيارات مكي بـن أيب طالـب يف كتابـه .٤

مقدمة لنيل رسالة جامعية ، ُّحممد بن نارص جده /إعداد الباحث ،-دراسة موازنة
درجة املاجستري يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية أصـول الـدين، 

 .هـ١٤٢٣مجعه بن سهل جابر،  سنة / قسم القرآن وعلومه، إرشاف د
عبـد احلفـيظ بـن حممـد / إعداد الباحـث،)الكامل(اإلمام اهلذيل ومنهجه يف كتابه  .٥

وراه يف جامعـة أم القـرى، كليـة اهلندي، رسالة جامعية مقدمة لنيـل درجـة الـدكت
ــدين، ــسنة، إرشاف د الــدعوة وأصــول ال ــاب وال شــعبان بــن حممــد / قــسم الكت

 .هـ١٤٢٩إسامعيل، سنة 
، لإلمام شـهاب التنوير يف ما زاده النرش عىل احلرز والتيسري لألئمة السبعة البدور .٦

العزيـز املزينـي،  عبـد/  الباحـث، حتقيق ورشح)هـ٩٧٩ت(الدين أمحد الطيبي
رسالة جامعية قدمت لنيل درجة املاجستري يف اجلامعة اإلسـالمية، كليـة القـرآن 

 حـسني العـواجي، / د إرشاف والدراسات اإلسالمية، قسم القـراءات، الكريم
 .هـ١٣٢٦سنة 

سامي بن عمر الصبة، رسالة جامعية مقدمة لنيل درجة / دراسة وحتقيق الباحث .٧
عوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة،  الدكتوراه يف جامعة أم القرى، كلية الد

 .هـ١٤٢٩مصطفى بن حممود أبو طالب،  سنة / إرشاف د
، دراسـة )هــ١٢ق(، حلامد بن عبـد الفتـاح البـالويزبدة العرفان يف وجوه القرآن .٨

مــصطفى آتــيال آقــدمري، رســالة جامعيــة مقدمــة لنيــل درجــة / الباحــث وحتقيــق
 .م١٩٩٩أمني إيشيق، سنة /   إرشاف دالدكتوراه يف جامعة مرمرة باستانبول، ،

اب الدين أمحـد بـن أمحـد بـن لشهرشح ابن عبداحلق السنباطي عىل حرز األماين،  .٩
حييى بن حممد زمزمي، رسـالة / ، دراسة وحتقيق)هـ٩٩٥ت(عبداحلق السنباطي 



 

 

 ١٠٠٧ 

جامعية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف جامعة أم القـرى، كليـة الـدعوة وأصـول 
حممـد ولـد سـيدي ولـد احلبيـب، سـنة / تاب والـسنة، إرشاف دالدين،  قسم الك

 .هـ١٤١٨
ــضيد يف رشح القــصيد،  .١٠  ألمحــد بــن يوســف املعــروف بالــسمني احللبــيالعقــد الن

دراسة  واإلمالة وبني اللفظني إىل آخر باب الالمات،من باب الفتح ) هـ٧٥٦ت(
رجــة أمحـد بـن عـيل احلريـيص، رسـالة جامعيـة مقدمـة لنيـل د/ وحتقيـق الباحـث

املاجستري يف جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة،  
 .هـ١٤٢٤عبد القيوم بن عبد الغفور السندي، سنة / إرشاف د

فرائد املعاين يف رشح حرز األماين، أليب عبد اهللا حممد بن داود الصنهاجي املشهور  . ١١
رحيم نبولـيس، رسـالة عبـدال/ دراسة وحتقيق الباحـث ،)هـ٧٢٣ت(بابن آجروم

  جامعية مقدمة لنيـل درجـة الـدكتوراه يف جامعـة أم القـرى، كليـة اللغـة العربيـة،
 .هـ١٤١٧سليامن العايد، ، سنة / إرشاف د

بــة اهللا بــن عبــد الــرحيم احلمــوي هلالفريــدة البارزيــة يف حــل القــصيدة الــشاطبية،  . ١٢
لة جامعية مقدمـة عبداهللا بن حامد السليامين، رسا/ ، دراسة وحتقيق)هـ٧٣٨ت(

قـسم  لنيل درجـة املاجـستري يف جامعـة أم القـرى، كليـة الـدعوة وأصـول الـدين،
ــسنة، إرشاف د ــاب وال ــافع / الكت ــن ن ــب، أمحــد ب ــد احلبي ــد ســيدي ول حممــد ول

 .هـ١٤١٨َّاملورعي، سنة 
 قواعد الرتجيح واالختيار يف القراءات عنـد اإلمـام مكـي بـن أيب طالـب القيـيس، . ١٣

يى بن أمحد جالل، رسالة جامعية مقدمة لنيل درجة املاجـستري حي/إعداد الباحث
أمحــد بــن خالــد /إرشاف د يف اجلامعــة األردنيــة، كليــة الدراســات العليــا الــدين،

 .م٢٠٠٦شكري، سنة 
دراســة  ،)هـــ٤٧٦ت(الكـايف يف القــراءات الــسبع، أليب عبـد اهللا حممــد بــن رشيـح . ١٤



 

 

 ١٠٠٨ 

ية مقدمة لنيـل درجـة املاجـستري سامل بن غرم اهللا الزهراين، رسالة جامع/ وحتقيق
قـسم الكتـاب والـسنة، إرشاف  يف جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين،

 .هـ١٤١٩حممد ولد سيدي ولد احلبيب،  سنة / د
 ،)هـ٤٧٠ت(كتاب اإليضاح يف القراءات العرش، ألمحد بن عمر األندرايب .١٥
دراسة  ،)هـ٨ق(العامديمربز املعاين يف رشح قصيدة حرز األماين، ملحمد بن عمر  . ١٦

عيل  بن غرم اهللا الغامدي، رسالة جامعية مقدمـة لنيـل درجـة /  الباحث وحتقيق
املاجستري يف جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة،  

 .هـ١٤٢٩مصطفى حممد أبو طالب، سنة / إرشاف د
 /إعـداد الباحـث ،ألصـولمع حتقيـق قـسم ا) رـالنش( منهج ابن اجلزري يف كتابه . ١٧

رسالة جامعية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف جامعـة ، السامل بن حممد الشنقيطي
اإلمام حممد بـن سـعود اإلسـالمية، كليـة أصـول الـدين، قـسم القـرآن وعلومـه، 

 .هـ١٤٢١إبراهيم بن سعيد الدورسي،  سنة / إرشاف د
 

 :املطبوعة: ثالثا
/ ، حتقيـق د)هــ٤٣٧ت(ي بن أيب طالـب القيـيس  ملكاإلبانة عن معاين القراءات، .١

ــسعودية، ط ــة، ال ــصلية، مكــة املكرم ــة الفي ــرش مكتب ــلبي، ن ــاح ش ــد الفت ، ٣عب
 .هـ١٤٠٥

غانم قدوري احلمد، دار عامر، عـامن، األردن، .  للدكتورأبحاث يف علوم القرآن، .٢
 .هـ١٤٢٦، ١ط

إبـراهيم / قيـق، حت)هــ٦٥٦( أليب شـامة املقـديس إبراز املعاين مـن حـرز األمـاين، .٣
 .هـ١٤٠٢، ١عطوة عوض، مكتبة مصطفى البايب احللبي، ط

 لإلمـام .إحتاف األنام وإسعاف األفهام رشح توضيح املقام يف وقف محـزة وهـشام .٤
 .، بدون تأريخ١، القاهرة، مرص، ط، املكتبة األزهرية)هـ١٣١٣(املتويل 



 

 

 ١٠٠٩ 

د بن حممد البنـا  لشهاب الدين أمحإحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش، .٥
شعبان إسامعيل، دار عامل الكتب، بريوت، / ، حتقيق د)هـ١١١٧ت(الدمياطي 
 .هـ١٤٠٧، ١لبنان، ط

/ حتقيـق) هـ٩٩١ت( جلالل الدين عبدالرمحن السيوطي اإلتقان يف علوم القرآن، .٦
مركز الدراسات القرآنية يف جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة، 

 .هـ١٤٢٦، ١السعودية، ط
ــراءات .٧ ــم الق ــشكالت يف عل ــسائل امل ــة امل ــن عمــر األســقاطي أجوب ، ألمحــد ب

أمني بـن حممـد الـشنقيطي، كنـوز اشـبيليا، . الدكتور/ ، حتقيق)هـ١١٥٩ت(
 .هـ١٤٢٩، ١الرياض، السعودية، ط

/ ، حتقيـق د)هــ٤٤٤ت ( أليب عمـرو عـثامن بـن سـعيد الـداين األحرف الـسبعة، .٨
 .هـ١٤١٨، ١املنارة، جدة، السعودية، طعبداملهيمن الطحان، دار 

حممد طلحة بالل منيار، / ، ملحمود خليل احلرصي، حتقيقأحكام القرآن الكريم .٩
 .هـ١٤٢٠ ،١ القاهرة، مرص، طدار السنة،

بشري دعـبس، دار الـصحابة، . ، للدكتوراختالف وجوه النرش مع بيان املقدم أداء . ١٠
 .هـ١٤٣٠، ١طنطا، مرص، ط

 منشؤه ومرشوعيته وتربئة اإلمام الطربي من هتمـة إنكـار -اتاالختيار يف القراء . ١١
عبد الفتاح شلبي، معهد البحوث العلمية وإحياء . ، للدكتور-القراءات املتوترة

 .هـ١٤١٧، ١الرتاث اإلسالمي، مكة املكرمة، السعودية، ط
فاضـل اجلـواري، دار الكتـب . ، للـدكتوراالختيار واالجتباء يف القرآن الكـريم . ١٢

 .هـ١٤٢٧، ١ة، بريوت، لبنان، طالعلمي
فـرغيل عربـاوي، دار /، حتقيـق)هــ٣٦٨ت(، أليب سعيد الـسريايفإدغام القراء . ١٣

 .م٢٠١١، ١الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط



 

 

 ١٠١٠ 

أنـس حممـد مهـرة، / ، حتقيـق)هــ١٥٤ت(، أليب عمرو البرصياإلدغام الكبري . ١٤
 .بدون تأريخ منشورات دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،

/  ، حتقيـق )هــ٤٤٤ت (، أليب عمـرو عـثامن بـن سـعيد الـداينغام الكبـرياإلد . ١٥
، ١ر، طـ عبــد الــرمحن العــارف، دار عــامل الكتــب، القــاهرة،  مــص.الــدكتور
 .هـ١٤٢٤

ــرواة، . ١٦ ــىل أســامء القــراء وال ــداين األرجــوزة املنبهــة ع ) هـــ٤٤٤ت( أليب عمــرو ال
 .هـ١٤٢٠، ١دية، طحممد جمقان اجلزائري، دار املغني، الرياض، السعو/ حتقيق

 أليب عيد رضوان املخلاليت إرشاد القراء والكاتبني إىل معرفة رسم الكتاب املبني، . ١٧
، ١عمر حسن املراطي، مكتبة اإلمام البخاري، مرص، ط/ حتقيق) هـ١٣١١ت(

 .هـ١٤٢٨
ـــذكرة املنتهـــي . ١٨ ـــدي وت ـــيسإرشـــاد املبت ـــز القالنـ ــــ٥٢١ت(، أليب الع ، )ه

يــيس، مكتبــة الفيــصلية، مكــة املكرمــة، عمــر محــدان الكبـ. الــدكتور/حتقيــق
 .هـ١٤٠٤، ١السعودية، ط

، مكتبة مصطفى البايب احللبي، )هـ١٣٨٠ت( لعيل بن حممد الضباع إرشاد املريد، . ١٩
 .هـ١٤٠٤، ١ط

، أليب الطيـب عبـد املـنعم بـن اإلرشاد يف القـراءات الـثامن عـن األئمـة الـسبعة . ٢٠
إصدارات جائزة األمري باسم السيد، من . الدكتور/ ، حتقيق)هـ٣٨٩ت(غلبون

 .هـ١٤٣١، ١سلطان الدولية يف حفظ القرآن الكريم للعسكريني، ط
 يف مذاهب القراء السبعة من التفخيم Uاالستكامل لبيان مجيع مايأيت يف كتاب اهللا  . ٢١

عبـد الفتـاح بحـريي، . الـدكتور/ ، حتقيـقواإلمالة وبني اللفظني جممال كامال
 .هـ١٤١٢، ١مطابع الزاهراء، القاهرة، مرص، ط

، املكتبـة )هــ١٣٨٠ت( ملحـد بـن عـيل الـضباع اإلضاءة يف بيـان أصـول القـراءة، . ٢٢



 

 

 ١٠١١ 

 .هـ١٤٢٠، ١األزهرية، القاهرة، مرص، ط
 للـــشيخ حممــد األمــني الـــشنقيطي أضــواء البيــان يف إيـــضاح القــرآن بــالقرآن، . ٢٣

 .بكر بن عبداهللا أبو زيد، دار عامل الفوائد/ حتقيق وإرشاف) هـ١٣٩٣ت(
، )هــ٣٧٠ت( أليب عبـداهللا احلـسني بـن خالويـه اءات السبع وعللها،إعراب القر . ٢٤

 .هـ١٤١٣، ١عبدالرمحن بن سليامن العثيمني، مكتبة اخلانجي، ط/ حتقيق د
حممـد / ، حتقيـق)هــ١٣٨٠ت( لعيل حممد الضباع إعالم اإلخوان بأجزاء القرآن، . ٢٥

 . تأريخ، بدون١بن عبدالرمحن الشاغول، املكتبة األزهرية، القاهرة، مرص، ط
ــالم، . ٢٦ ــان، طاألع ــريوت، لبن ــني، ب ــم للمالي ــزركيل، دار العل ــدين ال ، ١٥ خلــري ال

 .م٢٠٠٢
، )٥٤٠ت( أليب جعفـر أمحــد بـن عــيل ابـن البــاذش .اإلقنـاع يف القـراءات الــسبع . ٢٧

، ٢عبداملجيد قطامش، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، الـسعودية، ط. د: حتقيق
 .هـ١٤٢٢

عبـد الفتـاح شـلبي، دار الـشـروق، . ، للـدكتورتاإلمالة يف القراءات واللهجا . ٢٨
 .هـ١٤٢٩، ١بريوت، لبنان، ط

عبـد . ، للـدكتوراإلمام أبو عمرو الداين وكتابه جامع البيان يف القـراءات الـسبع . ٢٩
 .هـ١٤٠٨، ١املهيمن الطحان، مكتبة املنارة، مكة املكرمة، السعودية، ط

 إبـراهيم الـدورسي، مكتبـة ./ للـدكتور.اإلمام املتويل وجهوده يف علم القـراءات . ٣٠
 .هـ١٤٢٠، ١الرشد، الرياض، السعودية، ط

، أليب البقـاء إمالء ما من به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن . ٣١
، ١، املكتبة العلمية، بريوت، لبنان، ط)هـ٦١٦ت(عبد اهللا بن احلسني العكربي

 .هـ١٣٩٩
عبـــداهللا : ، حتقيـــق)هــــ٥٦٢ت( أليب ســـعد عبـــدالكريم الـــسمعاين .األنـــساب . ٣٢



 

 

 ١٠١٢ 

 .هـ١٤٠٨، ١البارودي، دار اجلنان، بريوت، لبنان، ط
عبد العزيز العرويس، مطبعـة اسـبارتيل، طنجـة، . ، للدكتوراألنصاص القرآنية . ٣٣

 .م٢٠١٠، ٧ط
غانم قدوري، . ، للدكتورأوراق غري منشورة من كتاب املحكم أليب عمرو الداين . ٣٤

 .هـ١٤٣٣، ١دار الغوثاين، دمشق، سوريا، ط
 لشمس الدين حممد بـن .إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز يف القراءات األربع عرشة . ٣٥

أمحـد خالـد شـكري، دار عـامر، عـامن، / ، حتقيـق د)هـ٨٤٩ت(خليل القباقبي 
 .هـ١٤٢٤، ١األردن، ط

ــاب اهللا  . ٣٦ ــداء يف كت ــف واالبت ــضاح الوق ــم Uإي ــن القاس ــد ب ــر حمم ، أليب بك
م الطرهـوين، دار  عـامل احلـديث،  عبـد الـرحي/ حتقيـق ،)هـ٣٢٨ت(األنباري

 .هـ١٤٢٨، ١القاهرة، مرص، ط
، )هـــ٣٢٨ت( أليب بكــر حممــد بــن القاســم األنبــاري إيــضاح الوقــف واالبتــداء، . ٣٧

 .هـ١٤٢٨، ١، دار احلديث، القاهرة، مرص، طالرحيم الطرهوين عبد/ حتقيق
، لإلمام عفيف الدين عـثامن بـن عمـر النـارشي الزبيـدي، اإليضاح رشح الدرة . ٣٨

 .م٢٠٠٤  السعودية، عبدالرزاق موسى، دار ابن القيم، الرياض،/ حتقيق
أليب زيـد عبـد الـرمحن بـن  ،اإليضاح ملا ينبهم عن الورى يف قراءة  عامل أم القرى . ٣٩

، مكتبــة وجــدة ،  بــالوايل حممـد.الــدكتور/حتقيــق، ) هـــ١٠٨٢ت (القـايض 
 .هـ١٤٢٧، ١، طاملغرب

عبد احلفـيظ / ، حتقيق)هـ٧٣٠ت(يبي، للقاسم بن يوسف التجبؤنامج التجيبي . ٤٠
 .منصور، الدار العربية للكتاب

ـــان، . ٤١ ـــىل عمـــدة العرف ـــدائع الربهـــان ع ـــريي ب ـــدالرمحن األزم ـــن عب  ملـــصطفى ب
مريم نجـديل، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، لبنـان، / ، اعتنى به)هـ١١٥٦ت(



 

 

 ١٠١٣ 

 .هـ١٤٢٩، ١ط
، )هــ١٤٠٣ت(قـايض لعبـدالفتاح الالبدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة،  . ٤٢

 .هـ١٤٢٧، ١القاهرة، مرص، طأيب عاصم املراغي، نرش دار الفاروق، / تعليق
، )هــ٩٠٠ت(لعمر بن قاسم النشار  ،البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتوترة . ٤٣

 .  م٢٠٠٩، ١عبد احلسني حممود، دار الفكر، عامن، األردن، ط/ حتقيق
) هــ٧٩٤ت(مـد بـن عبـداهللا الزركـشـي  لبـدر الـدين حمالربهان يف علوم القـرآن، . ٤٤

ــسعودية، / حتقيــق ــاض، ال ــب، الري ــراهيم، دار عــامل الكت ــو الفــضل إب حممــد أب
 .هـ١٤٢٤

رة واختيـار ـبستان اهلداة يف اخـتالف األئمـة والـرواة يف القـراءات الـثالث عـش . ٤٥
حسني العواجي، . الدكتور/ ، حتقيق)هـ٧٦٩ت(، أليب بكر بن اجلندياليزيدي

 .هـ١٤٢٩، ١زمان، املدينة، السعودية، طمكتبة دار ال
 عبدالفتاح القايض، بدون تاريخ الطبع، القـاهرة، بشري اليرس رشح ناظمة الزهر، . ٤٦

 .املكتبة املحمدية التجارية
ــش . ٤٧ ــة الع ــراءات األئم ــرصة يف ق ــاط رـالب ــارس اخلي ــن ف ــيل ب ، أليب احلــسن ع

ض، رحـاب شـقيقي، مكتبـة الرشـد، الريـا. الدكتورة/ ، حتقيق)هـ٤٥٢ت(
 .هـ١٤٢٨، ١السعودية، ط

، أليب جعفــر أمحــد بــن حييــى بغيــة امللــتمس يف تــأريخ رجــال األنــدلس . ٤٨
 .م١٩٦٧، ١، دار الكتاب العريب، القاهرة، مرص، ط)هـ٥٩٩ت(الضبي

 أليب العبـاس بيان السبب املوجب الختالف القراءات وكثرة الطرق والروايـات، . ٤٩
د فـارس الـسالم، دار ابـن أمحـ/ ، حتقيـق د)هــ٤٣٠ت(أمحد بن عامر املهـدوي 
 .هـ١٤٢٧، ١حزم، بريوت، لبنان، ط



 

 

 ١٠١٤ 

غانم . الدكتور/ ، حتقيق)هـ٤٤٤ت(، أليب عمرو الداينالبيان يف عد آي القرآن .٥٠
 . هـ١٤١٤ -، ١قدوري، مركز املخطوطات والرتاث، الكويت، ط

ملحمـد بـن ، بيان ما هو مقدم أداء من أوجه اخلالف بالنسبة لرواة البـدور الـسبعة . ٥١
النجوم الطوالع عىل الدرر اللوامـع ملحق بكتاب )هـ١٣١٤ت( بن يالوشة عيل

 الــراوي، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، عمــر/ عنايــة، يف مقــرأ نــافع للامرغنــي
 .م٢٠٠٨، ١لبنان، ط

، )هـــ١٢٠٥ت( ملحمــد مرتــىض الزبيــدي تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، . ٥٢
 . ة الكويتنخبة من العلامء، الكويت، طبع مطبعة حكوم: حتقيق

حممد املختار ولد أباه، منـشورات . ، للدكتورتاريخ القراءات يف املرشق واملغرب . ٥٣
 .هـ١٤٢٥، ١املنظمة اإلنسانية للرتبية والعلوم والثقافة، ط

 لعبـدالرازق بـن عـيل موسـى تأمالت حول حتريرات العلـامء للقـراءات املتـواترة، . ٥٤
 .هـ١٤١٣، ١عودية، ط، مطابع الرشيد، املدينة املنورة، الس)هـ١٤٣٠ت(

، دار الـصحابة، )هــ٤٣٧ت (، ملكي بـن أيب طالـب التبرصة يف القراءات السبع . ٥٥
 .هـ١٤٢٧، ١طنطا، مرص، ط

) هـــ٣٧٦ت( أليب زكريــا حييــى بــن رشف النــووي التبيــان يف آداب محلــة القــرآن، . ٥٦
 .هـ١٤١٧، ٤حممد احلجار، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، ط/ حتقيق

) هـ١٣٣٨ت( لطاهر اجلزائري الدمشقي ث املتعلقة بالقرآن،التبيان لبعض املباح . ٥٧
، ٤عبدالفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية، بريوت، لبنان، ط/ حتقيق
 .هـ١٤٢٥

، البـن الفحـام الـصقيل، البـن الفحـام التجريد لبغية املريد يف القراءات الـسبع . ٥٨
نطـا، مـرص، عبد الرمحن بـدر، دار الـصحابة، ط/ ، حتقيق)هـ٥١٦ت(الصقيل

 .هـ١٤٢٩، ١ط



 

 

 ١٠١٥ 

إبـــراهيم الـــدورسي، دار .  للـــدكتورالتجريـــد ملعجـــم مـــصطلحات التجويـــد، . ٥٩
 .هـ١٤٢٩، ١احلضارة، الرياض، السعودية، ط

ــسري يف القــراءات العــرش، . ٦٠ ) هـــ٨٣٣ت( ملحمــد بــن حممــد بــن اجلــزري حتبــري التي
دن، أمحد بن حممد بن مفلح القضاة، دار الفرقـان، عـامن، األر. الدكتور/ حتقيق

 هـ١٤٢١، ١ط
. الـدكتور/، حتقيـق)هـ٤٤٤ت( أليب عمرو الداين التحديد يف اإلتقان والتجويد، . ٦١

 .هـ١٤٢١، ١غانم قدوري احلمد، دار عامر، عامن، األردن، ط
/ ، حتقيـق)هــ١١٣٤ت(، لعيل بـن سـليامن املنـصوريحترير الطرق والروايات . ٦٢

 .م٢٠١٠، ١رص، طمكتبة أوالد الشيخ للرتاث، مخالد أبو اجلود، . الدكتور
خالـد أبـو . الـدكتور/ ، حتقيـق)هــ١١٥٦ت(، ملصطفى األزمرييحترير النرش . ٦٣

 .هـ١٤٢١، ١اجلود، أضواء السلف، الرياض، السعودية، ط
، الــدار التونــسية، )هـــ١٣٩٣ت( ملحمــد الطــاهر بــن عاشــورالتحريــر والتنــوير، . ٦٤

 .م١٩٨٤
اهللا حممد بن زين الـدين ، أليب عبد حتفة األنام يف الوقف عىل اهلمز  حلمزة وهشام . ٦٥

موسـى بـن مـصطفى العبيـدان، مـن . الدكتور/ ، حتقيق)هـ٩٢٦ت(القبيبايت
 .هـ١٤٣٠، ١إصدارات النادي األديب بتبوك،  السعودية، ط

 ملحمد بن حممد هاليل َّالتحفة الوفية بأحكام وقف محزة وهشام عىل اهلمزة العلية، . ٦٦
موسى، دار الضياء، طنطـا، الشيخ عبدالرازق / ، حتقيق)هـ١٣٤٣ت(األبياري
 .هـ١٤٢٥، ١مرص، ط

، أليب عبداهللا شمس الـدين الـذهبي، دار إحيـاء الـرتاث العـريب، تذكرة احلفاظ . ٦٧
 .هـ١٣٧٤، ١طعبدالرمحن املعلمي، / تصحيح

/ ، حتقيـق)هـ٣٩٩ت(، أليب احلسن الطاهر بن غلبونالتذكرة يف القراءات الثامن . ٦٨



 

 

 ١٠١٦ 

، ٢ســالمية، القــاهرة، مــرص، طأيمــن رشــدي، مكتبــة التوعيــة اإل. الــدكتور
 . .هـ١٤٢١

/ ، حتقيـق)هــ٤٤٤ت(، أليب عمرو الـداينالتعريف يف باختالف الرواة عن نافع . ٦٩
التهـامي الراجـي اهلاشـمي، اللجنـة املـشرتكة لنـرش إحيـاء الـرتاث . الدكتور

 .هـ١٤٠٣، ١اإلسالمي، مطبعة فضالة املحمدية، ط
/ ، حتقيـق)هــ٤٤٤ت(عمرو الـداين، أليب التعريف يف باختالف الرواة عن نافع . ٧٠

 .حممد السحايب
، )هـ٧٥٤ت( ملحمد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندليس تفسري البحر املحيط، . ٧١

عــادل أمحــد عبــداملوجود، وعــيل حممــد معــوض، دار الكتــب العلميــة، / حتقيـق
 .هـ١٤٢٢، ١بريوت، لبنان، ط

الـشيخ إبـراهيم / ، حتقيق)هـ٨٣٣ت( ملحمد بن حممد بن اجلزري تقريب النرش، . ٧٢
 .هـ١٤٢٥، ١عطوة عوض، دار احلديث، القاهرة، مرص، ط

، مطبعـة )هــ١٣٨٠ت( لعيل بـن حممـد الـضباع .تقريب النفع يف القراءات السبع . ٧٣
 .مصطفى البايب احللبي، القاهرة، مرص

، أليب األصبغ عيسى بـن حممـد التقريب واحلرش املتضمن لقراءة قالون وورش . ٧٤
 حـسن محيتـو،. الـدكتور/ ، حتقيـق)هــ٥٥٢ت(رابطالبلنيس املعروف بابن امل

 .هـ١٤٣١، ١مركز الدراسات واألبحاث وإحياء الرتاث، الرباط، املغرب، ط
، أليب عبد اهللا حممـد بـن عـيل تقييد عىل قراءة اإلمام نافع من رواية قالون وورش . ٧٥

أبو بكر بلقاسـم اجلزائـري، دار ابـن حـزم، / ، حتقيق)هـ١١١٨ت(التلمساين
 .هـ١٤٣١، ١نان، طبريوت، لب

، أليب عـيل احلـسن بـن تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات يف القراءات الـسبع . ٧٦
سبيع محزة كاكمي، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، / حتقيق) هـ٥١٤ت(ِّبليمة



 

 

 ١٠١٧ 

 .هـ١٤٠٩، ١ط
/ ، حتقيـق)هــ٤٧٨ت( اإلمـام أبـو معـشـر الطـربيالتلخيص يف القراءات الثامن، . ٧٧

عقيل الرشيف، منشورات اجلامعة اخلريية لتحفيظ حممد حسن موسى . الدكتور
 .هـ١٤١٢، ١القرآن الكريم بجدة، ، ط

عـيل / ، حتقيـق)هـ٨٣٣ت( ملحمد بن حممد بن اجلزري التمهيد يف علم التجويد، . ٧٨
 .هـ١٤٠٥البواب، مكتبة املعارف، الرياض، السعودية، 

 عـىل .الـدكتور/ ، حتقيـق)هــ٨٣٣ت(، البن اجلـزريالتمهيد يف علم التجويد . ٧٩
 .هـ١٤٠٥، ١البواب، مكتبة املعارف، الرياض، السعودية، ط

، )هــ١١١٨ت(، أليب احلـسن عـىل الصفاقـيس تنبيه الغافلني وإرشاد اجلـاهلني . ٨٠
 .م١٩٧٤، ١حممد الشاذيل، املطبعة التونسية، ط/ حتقيق

أمحـد . ، للـدكتور- مجعا ودراسـة-اإلمام ابن اجلزري عىل أوهام القراء تنبيهات . ٨١
 هـ١٤٣٣، ١دار ابن اجلوزي، املدينة، السعودية، طالرويثي، 

 عبدالسالم هـارون، /، أليب منصور حممد بن أمحد األزهري، حتقيقهتذيب اللغة . ٨٢
 .هـ١٣٥٤ ،١ مرص، طاملؤسسة املرصية العامة، والدار املرصية، القاهرة،

ت (، أليب عمـرو عـثامن بـن سـعيد الـداينالتهذيب يف مفـردات القـراء الـسبعة . ٨٣
، ١حاتم الضامن، دار نينوى، دمـشق، سـوريا، ط. الدكتور/ حتقيق، )هـ٤٤٤
 .هـ١٤٢٦

، )هــ٨٥٣ت(، لزين الدين ابـن عيـاش التهذيب فيام زاد عىل احلرز من التقريب . ٨٤
 .هـ١٤٣٣، ١أمحد الرويثي، دار عامر، عامن، األردن، ط. الدكتور/ حتقيق

س احلــسني ، إلدريــالتوضــيح والبيــان يف مقــرأ اإلمــام نــافع بــن عبــد الــرمحن . ٨٥
 فـاس ، املغـرب، مطبعة آنفـو،عبد العزيز العمرواين، / ، حتقيق)هـ١٢٥٧ت(
 .، بدون تاريخ١ط



 

 

 ١٠١٨ 

ــسبع، . ٨٦ ــراءات ال ــسري يف الق ــداين التي ــق د) هـــ٤٤٤ت( أليب عمــرو ال حــاتم /حتقي
 .هـ١٤٢٩، ١الضامن، مكتبة الصحابة، الشارقة، اإلمارات، ط

ــان عــن تأويــل القــرآن، . ٨٧ ــر الطــ جــامع البي  ،)هـــ٣١٠ت (ربيحممــد بــن جري
 . بدون تأريخ،٢ طحممود شاكر،مكتبة ابن تيمية،القاهرة،مرص،:حتقيق

، )هــ٤٤٤ت( أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين جامع البيان يف القراءات السبع، . ٨٨
جمموعة من الباحثني يف جامعة أم القـرى، طبـع كليـة الدراسـات العليـا /حتقيق

 .هـ١٤٢٨، ١والبحث بجامعة الشارقة، اإلمارات، ط
/ ، حتقيـق)هــ٢٧٩ت( أليب عيـسى الرتمـذي ).سنن الرتمـذي(اجلامع الصحيح  . ٨٩

 .الشيخ أمحد بن حممد شاكر، مكتبة مصطفى البايب احللبي، القاهرة، مرص
ــد . ٩٠ ــد يف صــناعة التجوي ــسنهورياجلــامع املفي ــدين ال ــزين ال ـــ٨٩٤ت(، ل ، )ه

ودية، مـوالي حممـد الطـاهري، دار ابـن حـزم، الريـاض، الـسع الدكتور/حتقيق
 .هـ١٤٣٠، ١ط

ــرآن، . ٩١ ــن أمحــد القرطبــي اجلــامع ألحكــام الق ــداهللا حممــد ب ، )هـــ٦٧١ت( أليب عب
 .٢أمحد بن عبدالعليم الربدوين، دار الكتاب العريب، ط/ تصحيح

، )هــ٦٥٤ت(، البـن وثيـق األندلـيساجلامع ملا حيتاج إليه من رسـم املـصحف . ٩٢
 .هـ١٤٢٢، ١غانم قدوري، ط. الدكتور/ حتقيق

مشهور آل سلامن،  / ، حتقيق)هـ٤٤٤ت(أليب عمرو الداين ،م احلديثجزء يف عل . ٩٣
 .هـ١٤٢٧، ١الدار األثرية، عامن، األردن ، ط

عـيل .د/ حتقيـق) هــ٦٤٣ت( لعـيل حممـد الـسخاوي مجال القـراء وكـامل القـراء، . ٩٤
 .هـ١٤٠٨، ١البواب، مكتبة الرتاث، مكة، السعودية، ط

، أليب احلـسن رميـبـن إسـحاق احلـضاجلمع والتوجيه ملا انفرد بقراءته يعقوب  . ٩٥
حممـد عيـد الـشعباين، دار / ، حتقيـق)هــ٥٣٩ت(رشيح بـن حممـد األشـبييل



 

 

 ١٠١٩ 

 .هـ١٤٢٧، ١الصحابة، طنطا، مرص، ط
ــصائد . ٩٦ ــراب الق ــة أت ــاب املراصــد يف رشح عقيل ــة أرب ــربي مجيل ــراهيم اجلع ، إب

، ١حممـد الزوبعـي، دار الغوثـاين، دمـشق، سـوريا، ط/ ، حتقيـق)هـ٧٣٢ت(
 .هـ١٤٣١

ســامل قــدوري احلمــد، دار عــامر، . الــدكتور/ لــساجقيل زاده، حتقيــقجهــل املقــل، . ٩٧
 .هـ١٤٢٢، ١عامن، األردن، ط

مـن جهود أيب عبد اهللا املجايص يف خدمة علـوم القـرآن مـع حتقيـق النمـوذجني  . ٩٨
عبـد . الـدكتور/ رجز يف غريب القرآن، رشح الدرر اللوامع، حتقيق: إسهاماته

لشيخ غانم بن عيل آل ثـاين للقـرآن الكـريم بقطـر، اللطيف امليموين، مؤسسة ا
 .هـ١٤٣٣، ١ط

، )هــ١٠٢٠ت(، لـسيف الـدين الفـضايلاجلواهر املضية عـىل املقدمـة اجلزريـة . ٩٩
 .هـ١٤٢٧، ١مجال السيد الرفاعي، مكتبة اإليامن، القاهرة، مرص، ط/ حتقيق

/ ق، حتقيـ)هــ١٣٨٠ت( ملحمد بن عيل الضباع اجلوهر املكنون يف رواية قالون، . ١٠٠
 .، بدون تأريخ١حممد الشاغول، املكتبة األزهرية، القاهرة، مرص، ط

ــراءات، . ١٠١ ــقحجــة الق ــة، حتقي ــن زنجل ســعيد األفغــاين، مؤســسة /  أليب زرعــة ب
 .هـ١٤٢٢، ٥الرسالة، بريوت، لبنان، ط

ــسبع، . ١٠٢ ــراءات ال ــه احلجــة يف الق ــن خالوي ــداهللا احلــسني ب ـــ٣٧٠ت( أليب عب ، )ه
، ١مكــرم، عــامل الكتــب، القــاهرة، مــرص، طعبــدالعال ســامل . الــدكتور/حتقيــق
 .هـ١٤٢٨

: ، حتقيـق)هــ٣٧٧ت( أليب عيل احلـسن بـن أمحـد الفـايس احلجة للقراء السبعة، . ١٠٣
ــشق، ســوريا، ط ــرتاث، دم ــأمون لل ــدين قهــوجي ومــن معــه، دار امل ــدر ال ، ١ب

 .هـ١٤٠٣



 

 

 ١٠٢٠ 

: ، حتقيق)هـ٧٣٢ت( العالمة إبراهيم بن عمر اجلعربيحسن املدد يف فن العدد، . ١٠٤
، ١ السيد الرفـاعي، مكتبـة أوالد الـشيخ للـرتاث، االسـكندرية، مـرص، طمجال

 .م٢٠٠٥
ــراءات، . ١٠٥ ــرات يف الق ــشكالت وتوضــيح التحري ــدالرمحن حــل امل ــن عب ــد ب  ملحم

 .هـ١٤٢٣، ٣، دار الصحابة، طنطا، مرص، ط)هـ١٣٨٩ت(اخلليجي 
ــثالث . ١٠٦ ــراءات ال ــج الق ــاث يف رشح هن ــربي خالصــة األبح ــراهيم اجلع ، إلب

إبراهيم نجـم الـدين، دار الفـاروق احلديثـة، القـاهرة، / قيقحت ،)هـ٧٣٢ت(
 .هـ١٤٢٧، ١مرص، ط

 أليب العباس أمحـد بـن يوسـف املعـروف الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، . ١٠٧
أمحــد اخلــراط، دار القلــم، .  الــدكتور/ ، حتقيــق)هـــ٧٥٦ت(بالــسمني احللبــي 
 .هـ١٤٠٦، ١دمشق، سوريا، ط

/ ، حتقيـق)هـ٧٠٥ت(املالقي الواحد بن حممد  لعبد، الدر النثري والعذب النمري . ١٠٨
، ١عادل أمحد عبد املوجود ومـن معـه، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، لبنـان، ط

 .هـ١٤٢٤
، إلبـراهيم الـوايف، الدراسات القرآنية يف املغرب يف القرن الرابع عرش اهلجـري . ١٠٩

 .هـ١٤٢٠، ١مطبعة النجاح، الدار البيضاء، املغرب، ط
، أليب بكر عبد الغني الصقيل الشهري بـابن يلة يف رشح أبيات العقيلةالدرة الصق . ١١٠

عبــد الغنـي زعبــول، منــشورات وزارة . الــدكتور/ ، حتقيـق)هـــ٨ق(اللبيـب
 .هـ١٤٢٣، ١األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر، ط

/ ، حتقيـق)هــ٦٤٣ت(، للمنتجـب اهلمـذاينالدرة الفريـدة يف رشح القـصيدة . ١١١
، ١سيد، مكتبـة املعـارف، الريـاض، الـسعودية، طمجال بن حممـد الـ. الدكتور
 .هـ١٤٣٣



 

 

 ١٠٢١ 

، تأليف عبـد اهلـادي الدليل األوفق إىل رواية ورش عن نافع من طريق األزرق . ١١٢
ــد العزيــز العمــراوي، مطبوعــات وزارة  محيتــو، ومــصطفى البحيــاوي، وعب

 .هـ١٤٣٠، ١األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب، ط
، مراجعـة )هــ١٣٤٩ت(إلبراهيم املـارغني، دليل احلريان رشح مورد الظمآن . ١١٣

 .عبدالفتاح القايض، دار القرآن، القاهرة، مرص، بدون رقم وتأريخ
ــراء . ١١٤ ــه الق ــب أوج ــراء يف ترتي ــالة الغ ــساين الرس ــت التلم ــن ثاب ــد ب ، ألمح

، ١عبد العظيم عمران، مكتبة أوالد الشيخ، مـرص، ط/ ، حتقيق)هـ١١٥٢ت(
 .م٢٠٠٦

، أليب عمـرو سنة يف االعتقادات وأصول الدياناتالرسالة الوافية ملذهب أهل ال . ١١٥
  ،دار اإلمـام أمحـد، دغـش بـن شـبيب العجمـي/ ، حتقيق)هـ٤٤٤ت (الداين 
 . هـ ١٤٢١ ،١، طالكويت

، ١، دار الـصحابة، طنطـا، مـرص، ط)هــ١٣١٣ت( لإلمـام املتـويل رسالة محزة، . ١١٦
 .هـ١٤٢٨

، ١ا، مـرص، ط، دار الـصحابة، طنطـ)هـ١٣١٣ت( املتويل لإلمامرسالة ورش،  . ١١٧
 .هـ١٤٢٨

/ ، أليب احلـسن عـيل بـن جعفـر الـسعيدي،  حتقيـقرسالتان يف جتويد القـرآن . ١١٨
 .هـ١٤٢١، ١غانم قدوري احلمد، دار عامر، عامن، األردن، ط. الدكتور

، )هــ٤٣٧ت(، ملكـي بـن أيب طالـبالرعاية لتجويد القـراءة وحتقيـق الـتالوة . ١١٩
 .هـ١٤٠٤، ٢، األردن، طأمحد فرحات، دار  عامر، عامن. الدكتور/ حتقيق

، جلامل الدين رشف، دار الصحابة، رواية ورش وحتريراهتا من طريق طيبة النرش . ١٢٠
 .هـ١٤٢٥، ١طنطا، مرص، ط

 جلامل الدين حممد رشف، دار الـصحابة، رواية ورش وحتريراهتا من طيبة النرش، . ١٢١



 

 

 ١٠٢٢ 

 .هـ١٤٢٥، ١طنطا، مرص، ط
، )هــ١٣١٣ت(ام املتـويل  لإلمـالروض النـضري يف حتريـر أوجـه الكتـاب املنـري، . ١٢٢

، ١خالـد حـسن أبـو اجلـود، دار الـصحابة، طنطـا، مـرص، ط. الـدكتور/ حتقيق
 .هـ١٤٢٧

، أليب عـيل احلـسن بـن حممـد املـالكي رشةــالروضة يف القـراءات اإلحـدى ع . ١٢٣
مـصطفى عـدنان سـلامن، مكتبـة دار العلـوم واحلكـم / ، حتقيق)هـ٤٣٨ت(

 .هـ١٤٢٢، ١باملدينة، وسوريا، ط
، مكتبـة )هــ١٢ق(، حلامد بن عبد الفتاح البـالويرفان يف وجوه القرآنزبدة الع . ١٢٤

 .م٢٠٠٩، ١أوالد الشيخ، مرص، ط
عبداهلادي محيتو، أضواء الـسلف، .  للدكتورزعيم املدرسة األثرية يف القراءات، . ١٢٥

 .هـ١٤٢٥، ١الرياض، السعودية، ط
وعـة مـن جمم/  البـن عقيلـة املكـي، حتقيـقالزيادة واإلحـسان يف علـوم القـرآن، . ١٢٦

، ١الباحثني، نرش مركز البحوث والدراسـات، جامعـة الـشارقة، اإلمـارات، ط
 .هـ١٤٢٧

ــي، . ١٢٧ ــرئ املنته ــذكار املق ــدي وت ــارئ املبت ــثامن رساج الق ــن ع ــيل ب  أليب القاســم ع
 .هـ١٤١٥، ١، دار الفكر، بريوت، لبنان، ط)هـ٨٠١ت(القاصح

د بـن عـيل احلـسيني  العالمـة حممـ،سعادة الدارين يف بيان وعد آي معجز الثقلني . ١٢٨
 .هـ١٤٢٨، ١، دار الصحابة للرتاث، طنطا، مرص، ط)هـ١٣٥٧ت(
. ، للدكتورسفري العاملني يف إيضاح سمري الطالبني يف رسم وضبط الكتاب املبني . ١٢٩

 .هـ١٤٢٦، ٢أرشف فؤاد طلعت، مكتبة اإلمام البخاري، مرص، ط
ر نور املكتبـات، أيمن سويد، دا. ، للدكتورالسالسل الذهبية باألسانيد النرشية . ١٣٠

 .هـ١٤٢٨، ١جدة، السعودية، ط



 

 

 ١٠٢٣ 

، أليب عمــرو الــداين الــسنن الــواردة يف الفــتن وغوائلهــا والــساعة وأرشاطهــا . ١٣١
رضاء اهللا بن حممد املباركفوري، دار العاصمة، . الدكتور/ ، حتقيق)هـ٤٤٤ت(

 .هـ١٤١٦، ١الرياض، السعودية، ط
نـضال بـن / ، حتقيـق)ـهـ٤٤٤ت(، أليب عمـرو الـداينالسنن الواردة يف الفتن . ١٣٢

 .عيسى العبويش، دار بيت األفكار الدولية، بدون رقم وتأريخ
 لـــشمس الـــدين أيب عبـــداهللا حممـــد بـــن أمحـــد الـــذهبي ســـري أعـــالم النـــبالء، . ١٣٣

ــاؤوط ومجاعــة مؤســسة الرســالة، /، حتقيــق)هـــ٧٤٨ت( ــشيخ شــعيب األرن ال
 .بريوت، لبنان

 يل، دار الباز للنرش، مكـة،، أليب العامد احلنبشذرات الذهب يف أخبار من ذهب . ١٣٤
 .هـ١٣٩٩ ،١السعودية، ط

ــداين األربعــة يف أصــول ظــاءات القــرآن . ١٣٥ ــداين رشح أبيــات ال ، أليب عمــرو ال
حاتم الضامن، دار البـشائر، دمـشق، سـوريا، . الدكتور/ ، حتقيق)هـ٤٤٤ت(
 .هـ١٤٢٤، ١ط

الـشيخ عبـد /  حتقيـق) هــ٨٩٧ت( ملحمد بن أيب القاسم النـويري رشح الدرة، . ١٣٦
 .هـ١٤١١، ١لرافع رضوان مطبوعات اجلامعة اإلسالمية، طا
، )هــ٨٣٤ت(، أليب عبد اهللا حممد بن عبد امللك املنتـوري رشح الدرر اللوامع . ١٣٧

 .هـ١٤٢١، ١الصديقي سيدي فوزي، ط/ حتقيق
، ملحمد بن حـسن بـن رشح السمنودي عىل متن الدرة املتممة للقراءات العرش . ١٣٨

 .هـ١٤٣٨، ١ مرص، طاهرة، حممد السمنودي، دار السالم، الق
فرغيل عرباوي، / ، حتقيق)هـ٩٢٦ت(، لطاش كربى زادهرشح املقدمة اجلزرية . ١٣٩

 .م٢٠٠٧، ١مكتبة أوالد الشيخ، مرص، ط
غانم قـدوري، مطبوعـات مركـز الدراسـات . ، للدكتوررشح املقدمة اجلزرية . ١٤٠



 

 

 ١٠٢٤ 

 .هـ١٤٢٩، ١واملعلومات القرآنية بمعهد اإلمام الشاطبي، جدة، السعودية، ط
، املكتبــة )هـــ١٤٠٣ت( لعبــدالفتاح القــايض .رشح الــنظم اجلــامع لقــراءة نــافع . ١٤١

 .هـ١٤٢٥، ١األزهرية، القاهرة، مرص، ط
حـازم .د/ حتقيق) هـ٤٤٠ت( أليب العباس أمحد بن عامر املهدوي .رشح اهلداية . ١٤٢

 .هـ١٤١٦، ١حيدر، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، ط
ت (، ألمحد بن عبد العزيز الزياته القرآنرشح تنقيح فتح الكريم يف حترير أوج . ١٤٣

يارس املزروعي، طباعة مرشوع القـرآن الكـريم، . الدكتور/ ، حتقيق)هـ١٤٢٤
 .هـ١٤٢٩، ١دولة الكويت، ط

أليب عبداهللا حممد بن أمحـد املوصـيل املعـروف بـشعلة رشح شعلة عىل الشاطبية،  . ١٤٤
ت، لبنــان، زكريـا عمــريات، دار الكتــب العلميـة، بــريو/ ، حتقيــق)هــ٦٥٦ت(

 .هـ١٤٢٢، ١ط
، أليب عبد اهللا حممد بن أمحد املوصيل املعروف بـشعلة رشح شعلة عىل الشاطبية . ١٤٥

زكريا عمريات، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، لبنـان، / ، حتقيق)هـ٦٥٦ت(
 .هـ١٤٢٢، ١ط

الشيخ مجال الدين /، حتقيق)هـ٨٩٧ت( أليب القاسم النويري رشح طيبة النرش، . ١٤٦
 .هـ١٤٢٥، ١حابة، طنطا، مرص، طحممد رشف، دار الص

، )هـــ٨٣٥ت( لــشهاب الـدين أمحــد بــن حممـد بــن اجلــزري رشح طيبـة النــشـر، . ١٤٧
 .هـ١٤٢٠، ٢أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط/ تعليق

/ ، ملحمد بن عبدالرمحن اخلليجي، حتقيـقرشح مقرب التحرير للنرش والتحبري . ١٤٨
 .هـ٢٠٠٩ ، ١ مرص، طللنرش، القاهرة،خالد أبواجلود، وإهياب فكري، الرواد 

ر عـىل الـشاطبية ـرشح منحة مويل الرب فيام زاده كتاب النرش يف القراءات العـش . ١٤٩
، قـام بطبعـه ونـرشه )هــ١٤٠٣ت( لعبدالفتاح بن عبدالغني القـايضوالدرة،



 

 

 ١٠٢٥ 

 ).هـ١٤٠٠ت(املقرئ املرحوم حممود خليل احلرصي
حممـد زهـري : البخاري، حتقيق، أبو عبد اهللا حممد بن إسامعيل صحيح البخاري . ١٥٠

 .هـ١٤٢٢، ١بن نارص النارص، دار طوق النجاة، ط
مسلم بن احلجاج أبو احلسني النيـسابوري ،دار إحيـاء الـرتاث  ،صحيح مسلم . ١٥١

 .الشيخ  حممد فؤاد عبد الباقي/  بريوت،حتقيق وتعليق–العريب 
/ ق، حتقيـ)هــ١٠١٤(، ملـال عـيل سـلطان القـاريالضابطية للشاطبية الالمية . ١٥٢

، ١بريك بـن سـعد القـرين، مطبعـة سـفري، الريـاض، الـسعودية، ط. الدكتور
 .هـ١٤٢٨

 ملحمد بن نارص الدين األلباين، دار املعـارف، الريـاض، ضعيف سنن الرتمذي، . ١٥٣
 .هـ١٤٢٠، ١السعودية، ط

، إلبـراهيم بـن عمـر البقـاعي الضوابط واإلشـارات ألجـزاء علـم القـراءات . ١٥٤
، ١يع احلافظ، دار الفكر، بريوت، لبنان، طمط. الدكتور/ ، حتقيق)هـ٨٨٥ت(

 .هـ١٤٢٣
، )هـ٨٧٠ت(، لعبد الدائم األزهري الطرازات املعلمة يف رشح املقدمة اجلزرية . ١٥٥

 .هـ١٤٢٦، ١دار الصحابة، طنطا، مرص، ط عبد الرمحن بدر،/ حتقيق
 ملحمــد الــصادق قمحــاوي، طبعــة طالئــع البــشـر يف توجيــه القــراءات العــشـر، . ١٥٦

 .١خاصة، ط
. الـدكتور/ ، حتقيـق)هـ٤٤٤ت(أليب عمرو الدايناءات يف القرآن الكريم، الظ . ١٥٧

 .هـ١٤٠٦، ١، الرياض، السعودية، طعىل البواب، مكتبة املعارف
غـانم . الـدكتور/ ، تأليف- دراسة ومعجم-ظاهر كتابية يف مصاحف خمطوطة . ١٥٨

، ١إياد السامرائي، دار الغوثـاين، دمـشق، سـوريا، ط. قدوري احلمد، الدكتور
 .هـ١٤٣١



 

 

 ١٠٢٦ 

 أليب العباس أمحد بن يوسف املعروف بالـسمني العقد النضيد يف رشح القصيد، . ١٥٩
أيمـن رشـدي، نـرش مكتبـة ابـن تيميـة، .  الدكتور/ ، حتقيق)هـ٧٥٦ت(احللبي 

 .هـ١٤٢٢، ١القاهرة، مرص، ط
 انتخبـه ،)منتخب مـن مـتن منبهـة اإلمـام أيب عمـرو الـداين( عقود أهل السنة . ١٦٠

 .هـ١٤٣١،  ١محد املراكيش، بدون اسم الدار، طواعتنى به، حلامد بن أ
/ حتقيـق) هــ٥٦٠ت( أليب عبداهللا حممد بن طيفور الـسجاوندي علل الوقوف، . ١٦١

ــدكتور ــسعودية، ط. ال ــاض، ال ــة الرشــد، الري ــدي، مكتب ــداهللا العي ، ٢حممــد عب
 .هـ١٤٢٧

/ ، حتقيـق)هــ١٢٣٥ت( ألمحـد الشقانـيص القـريواين عمدة القارئني واملقرئني، . ١٦٢
 .هـ١٤٢٩، ١عبد الرزاق رسور، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، ط. الدكتور

امل الدين حممـد رشف، جلعمدة املبتدئني وتذكرة املنتهني يف وقف محزة وهشام،  . ١٦٣
 .هـ١٤٢٢، ١دار الصحابة، طنطا، مرص، ط

، )هـ٤٥٥ت(، أليب طاهر إسامعيل بن خلفالعنوان يف القراءات السبع .١٦٤
 خليل العطية، دار عامل الكتب، بريوت، .دكتورال زهري زاهد ، .الدكتور/حتقيق

 .هـ١٤٠٥، ١لبنان، ط
، أليب  العالء احلسن بـن أمحـد غاية االختصار يف قراءات العرشة أئمة األمصار . ١٦٥

أرشف فؤاد طلعت، توزيـع اجلمعيـة . الدكتور/ ، حتقيق)هـ٥٦٩ت (اهلمذاين
 .هـ١٤١٤، ١اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم، جدة، السعودية، ط

، )هـ٨٣٣ت( أليب اخلري حممد بن يوسف اجلزري غاية النهاية يف طبقات القراء، . ١٦٦
جمـــدي فتحــي الـــسيد، دار . الـــشيخ مجــال الـــدين رشف، والــدكتور/ حتقيــق

 .  هـ١٤٢٩، ١الصحابة، طنطا، مرص، ط
دار  أمحـد فريـد،/ ، حتقيـق)هـ٣٨١ت(، البن مهرانالغاية يف القراءات العرش . ١٦٧



 

 

 ١٠٢٧ 

 .هـ١٤٢٨، ١بنان، طالكتب العلمية، بريوت، ل
مجـال /  ألمحـد اإلبيـاري، حتقيـقغيث الرمحن عىل هبة املنان يف حتريرات الطيبة، . ١٦٨

 .هـ١٤٢٥، ١الدين حممد رشف، دار الصحابة، طنطا، مرص، ط
 لعـيل النـور الصفاقـسـي، دار الكتـب العلميـة، غيث النفع يف القـراءات الـسبع، . ١٦٩

 .هـ١٤١٩، ١بريوت، لبنان، ط
أبوالفــضل أمحــد بــن عــيل بــن حجــر  ،يح البخــاريفــتح البــاري رشح صــح . ١٧٠

 .دار الفكر عبد العزيز بن باز، وحمب الدين اخلطيب،/العسقالين،حتقيق الشيخ
الـشيخ /   لسليامن بن حسني اجلمزوري، حتقيقالفتح الرمحاين رشح كنز املعاين، . ١٧١

 .هـ١٤٢٤، ١عبد الرزاق موسى، دار الضياء، طنطا، مرص، ط
ــ . ١٧٢ ــة املق ــي وغني ــتح املعط ــصف ــة ورش امل ــويل  ،ريـري رشح مقدم ــام املت لإلم

، القاهرة، مرص،  املكتبة األزهريةالسادات السيد منصور، /  حتقيق،)هـ١٣١٣(
 .م٢٠٠٣، ١ط

/ حتقيـق) هــ٦٤٣ت( لعلم الدين أيب احلسن بن حممد الـسخاوي فتح الوصيد، . ١٧٣
 ،١موالي حممد الطاهري، نرش مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، ط.  الدكتور
 .هـ١٤٢٣

عمــر بــن غرامــة /، حتقيــق)هـــ٤٤٤ت(أليب عمــرو الــداين ،الفــتح واإلمالــة . ١٧٤
 .العموري، بدون بيانات

، أليب زيد عبد الرمحن بن الفجر الساطع والضياء الالمع يف رشح الدرر اللوامع .١٧٥
 أمحد بن حممد البوشخي ، املطبعة والوراقة /حتقيق، ) هـ١٠٨٢ت (القايض 

 . هـ١٤٢٨، ١الوطنية، مراكش، ط



 

 

 ١٠٢٨ 

، أليب عمرو وىف املشهور من الكالمUالفرق بني الضاد والظاء ىف كتاب اهللا  .١٧٦
امن، دار البشائر، دمشق، حاتم الض.الدكتور/ ، حتقيق)هـ٤٤٤ ت(الداين

 .هـ١٤٢٨، ١سوريا، ط
، ملحمد إبـراهيم سـال، دار البيـان فريدة الدهر يف تأصيل ومجع القراءات العرش . ١٧٧

 .م٢٠٠١، ١العريب، القاهرة، مرص، ط
جمموعة من املسترشقني، مكتبـة / ، حتقيق)هـ٥٧٥ت(فهرس ابن خري االشبييل . ١٧٨

 .هـ١٣٨٢، ٢املثني، بغداد، العراق، ط
ــريب اإلســالمي املخطــوط، . ١٧٩ ــرتاث الع ــشامل لل ــرس ال ــت، الفه  مؤســسة آل البي

 .األردن، جزء خمطوطات القراءات
 .هـ١٤٠٥، مطبوعات جممع اللغة بدمشق، فهرس خمطوطات دار الظاهرية . ١٨٠
، )هــ٨٣٤ت(، أليب عبـد اهللا حممـد بـن عبـد امللـك املنتـوريفهرسة املنتوري . ١٨١

حممد بنرشيقة، مركز الدراسات واألبحاث وإحيـاء الـرتاث، . الدكتور/ حتقيق
 .هـ١٤٣٢، ١الرباط، املغرب، ط

 . ، دار املعرفة، لبنان، بريوت، بدون تاريخ)هـ٤٣٨ت( البن النديمالفهرست، . ١٨٢
، دار الغـرب اإلسـالمي،  بـريوت، ملغرب، لسعيد إعـرابالقراء والقراءات با . ١٨٣

 .هـ١٤١٠، ١لبنان، ط
، أليب احلــسن عــيل بــن ســعيد العــامين )الكتــاب األوســط(القــراءات الــثامين  . ١٨٤

، ١حممد عيد الشعباين، دار الصحابة، طنطا، مـصـر، ط/ ، حتقيق)هـ٥٠٠ت(
 .هـ١٤٢٨

 محـد بـن عمـر األنـدرايبأل ،قراءات القراءة املعرفني بروايات الرواة املـشهورين . ١٨٥
، ٣أمحد اجلنايب، دار الرسالة، بريوت، لبنان، ط. الدكتور/  حتقيق،)هـ٤٧٠ت(

 .هـ١٤٠٧



 

 

 ١٠٢٩ 

 .م١٩٩٩، ١ لعبداحلليم قابه، دار الغرب اإلسالمي، طالقراءات القرآنية، . ١٨٦
ة هند شلبي، .، للدكتورالقراءات بافريقية من الفتح إىل منتصف القرن اخلامس . ١٨٧

 .م١٩٨٣، ١تاب، طالدار العربية للك
، )هــ٨٠١ت( البن القاصح العـذريقرة العني يف الفتح واإلمالة وبني اللفظني، . ١٨٨

ــرص، ط/ حتقيــق ــشعباين، دار الــصحابة، طنطــا، م ــشيخ حممــد بــن عيــد ال ، ١ال
 .هـ١٤٢٧

، ملحمـد بـن إبـراهيم القصد النافع لبغية الناشئ والبـارع عـىل الـدرر اللوامـع . ١٨٩
يـدي حممـد حممـود، دار الفنـون، جـدة، التلم/ ، حتقيـق)هـ٧١٨ت(الرشييش

 .هـ١٤١٣، ١السعودية، ط
، أليب احلـسن عـيل بـن عبـد الغنـي احلـرصي ْالقصيدة احلرصية يف قراءة نـافع . ١٩٠

توفيق العبقري، مكتبـة أوالد الـشيخ، مـرص، . الدكتور/ ، حتقيق)هـ٤٨٨ت(
 .هـ١٤٢٣، ١ط

عمـر بـن قاسـم ، لالقطر املرصي يف قراءة اإلمام أيب عمرو بن العـالء البـرصي . ١٩١
عبـد العزيـز إبـراهيم، مكتبـة الرشـد، . الـدكتور/ ، حتقيق)هـ٩٠٠ت(النشار

 .هـ١٤٣١، ١الرياض، ط
عبد الباقي بن . ، للدكتور- دراسة نظرية تطبيقية-قواعد نقد القراءات القرآنية . ١٩٢

 .هـ١٤٣٠، ١عبد الرمحن سييس، دار كنوز اشبيليا، الرياض، السعودية، ط
ــراءات،القواعــد واإلشــارات يف . ١٩٣ ــن عمــر احلمــوي  أصــول الق  للقــايض أمحــد ب

عبد الكريم بكار، دار القلم، دمـشق، سـوريا، .  الدكتور/ ، حتقيق)هـ٧٩١ت(
 .هـ١٤٠٦، ١ط

الـضباع، املكتبـة ، لعـيل القول األصدق يف بيان ما خالف فيه األصبهاين األزرق . ١٩٤
 .التجارية الكربى، مرص



 

 

 ١٠٣٠ 

ـــز، . ١٩٥ ـــاب العزي ـــاليت  أليبالقـــول الـــوجيز يف فواصـــل الكت  عيـــد رضـــوان املخل
الشيخ عبدالرازق بن عيل موسى، مطابع الرشيد، املدينة / حتقيق) هـ١٣١١ت(

 .هـ١٤١٢، ١املنورة، السعودية، ط
، )هــ٤٦٥ت( أليب قاسم يوسف بن عـيل اهلـذيل الكامل يف القراءات اخلمسني، . ١٩٦

 .هـ١٤٢٨، ١مجال السيد رفاعي، مؤسسة سام، مرص، ط/ حتقيق
الـشيخ / ، حتقيـق)هــ٣٢٤ت( أليب بكـر بـن جماهـد القراءات،كتاب السبعة يف  . ١٩٧

 .هـ١٤٢٨، ١مجال الدين رشف، دار الصحابة، طنطا، بريوت، لبنان، ط
 أليب بكـر أمحـد بـن إدريـس، الكتاب املختـار يف معـاين قـراءات أهـل األمـصار، . ١٩٨

، ١عبد العزيز اجلهني، مكتبة الرشد، الرياض، الـسعودية، ط.  الدكتور/حتقيق
 .هـ١٤٢٨

، ) هــ٦ق(َّ، أليب األصبع الساميت املعروف بابن الطحانكتاب حتصيل اهلمزتني . ١٩٩
 .هـ١٤١٢، ١حممد يعقوب، ط. الدكتور/ حتقيق

عـيل بـن أمحـد / ، حتقيق)هـ٤٤٤ت(أليب عمرو الداين ،كتاب يف علم احلديث . ٢٠٠
 .هـ١٤٢٧، ١الكندي، مؤسسة بينونة، أبو ظبي، اإلمارات، ط

،مكتبـة )هــ٥٣٨ت(ريـمـود بـن عمـر الزخمـشاهللا حم جـار لإلمام ،الكشاف . ٢٠١
 .هـ١٤١٨ ،١ طالرياض، السعودية، العبيكان،

بـن أيب   أليب حممد مكـي.الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها . ٢٠٢
حميـي الـدين رمـضان، مطبوعـات . الدكتور/حتقيق) هـ٤٣٧ت(طالب القييس 

 .هـ١٣٩٤، ١جممع اللغة العربية بدمشق، سوريا، ط
/ ، حتقيـق)هــ٥٢١ت(، أليب العز القالنيسالكربى يف القراءات العرشالكفاية  . ٢٠٣

 .هـ١٤٢٨، ١عثامن غزال، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
ت ( اجلعـربي، إلبراهيم بن عمـركنز املعاين يف رشح حرز األماين ووجه التهاين . ٢٠٤



 

 

 ١٠٣١ 

وزارة األوقــاف والــشؤون  مطبوعــات أمحــد اليزيــدي، / ، حتقيــق)هـــ٧٣٢
 .هـ١٤١٩ ،١ ط،يف املغربية اإلسالم

هنـاء / ، حتقيـق)هــ٧٤٠ت(، البن الوجيه الواسطيالكنز يف القراءات العرش . ٢٠٥
 .هـ١٤١٩، ١احلميص، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

، )هــ٩٢٣ت(لشهاب الدين القسطالين ، الآللئ السنية يف رشح املقدمة اجلزرية . ٢٠٦
 .م٢٠٠٤، ١مة، طحسن عباس، املكتبة املكية، مكة املكر/حتقيق

 أليب عبـــداهللا حممـــد بـــن احلـــسن الفـــايس الآللـــئ الفريـــدة يف رشح القـــصيدة، . ٢٠٧
ـــ٦٥٦ت( ــق) ه ــاض، / حتقي ــة الرشــد، الري ــدالرازق موســى، مكتب ــشيخ عب ال

 .هـ١٤٢٦، ١السعودية، ط
ــاب  . ٢٠٨ ــاء واإلعــرابيفاللب ــن احلــسني العكــربي . علــل البن ــداهللا ب  أليب البقــاء عب

 .هـ١٩٩٥، ١ر، دار الفكر، دمشق، سوريا، طغازي خمتا/ ، حتقيق)هـ٦١٦ت(
أمني عبدالوهاب وحممد العبيد، دار /  ملحمد بن منظور، اعتنى به.العربلسان  . ٢٠٩

 .هـ١٤١٦، ١إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، ط
، )هــ٩٢٣ت( لـشهاب الـدين القـسطالين .لطائف اإلشارات لفنـون القـراءات . ٢١٠

عبد الـصبور شـاهني ، نـشـر جلنـة . تورالشيخ عامر السيد عثامن، والدك/ حتقيق
 .هـ١٣٩٢، ١إحياء الرتاث اإلسالمي، القاهرة، مرص، ط

مجـال الـدين / ، حتقيـق)هــ٣٨١ت(، البن مهراناملبسوط يف القراءات العرش . ٢١١
 .هـ١٤٢٤، ١رشف، دار الصحابة، طنطا، مرص، ط

، حممد الـشعباين/ ، حتقيق)هـ٤٥١ت(، لسبط اخلياطاملبهج يف القراءات السبع . ٢١٢
 .م٢٠٠٧، ١دار الصحابة، طنطا، مرص، ط

 حممـد  الـشيخ/  وضبط حمد بن حممد بن اجلزري، حتقيق، ملمتن الدرة املضيئة . ٢١٣
 .هـ١٤١٩متيم الزغبي، مكتبة اهلدى، املدينة املنورة، 



 

 

 ١٠٣٢ 

الـشيخ /  ، حتقيق وضـبط)هـ٥٩٠ت(ّ للقاسم بن فريه الشاطبي ،الشاطبيةمتن  . ٢١٤
 .هـ١٤١٧، ٣ر اهلدى، املدينة، السعودية، طحممد متيم الزعبي، توزيع مكتبة دا

/ حتقيـق وضـبط) هــ٨٣٣ت( ملحمـد بـن حممـد بـن اجلـزري  النـرش،طيبةمـتن  . ٢١٥
، ١الشيخ حممـد متـيم الزعبـي، توزيـع مكتبـة دار اهلـدى، املدينـة، الـسعودية، ط

 .هـ١٤١٤
 الـشيخ / ، ملحمد هـاليل األبيـاري، حتقيـقاملتون العرشة يف فن القرآن الكريم . ٢١٦

 .هـ١٤٢١، ١طلدين رشف، دار الصحابة، طنطا، مرص، مجال ا
 عبـد الـرمحن بـن /، مجـع)هــ٧٢٦ت(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميـة . ٢١٧

 .الرياض، السعودية، دار عامل الكتب قاسم،
مجـال الـسيد :  حتقيـقجمموعة مهمة يف القراءات والتجويد والرسـم وعـد اآلي، . ٢١٨

 .هـ١٤٢٧، ١رفاعي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مرص، ط
غـانم قـدوري احلمـد، دار عـامر، عـامن، .  للـدكتورحمارضات يف علـوم القـرآن، . ٢١٩

 .هـ١٤٢٣، ١األردن، ط
. الـدكتور/ ، حتقيـق)هــ٤٤٤ت(، أليب عمرو الدايناملحكم يف نقط املصاحف . ٢٢٠

 .هـ١٤١٨، ٢عزة حسن، دار الفكر، بريوت، لبنان، ط
حممـد . ، للـدكتورالعظيماملحكم فيام شذت إمالته من حروف املعجم يف القرآن  . ٢٢١

، ١مطبوعات عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، ط سيدي ولد األمني،
 .هـ١٤٢٢

/ ، حتقيـق)هــ٤٩٦ت( أليب داود سـليامن نجـاح خمترص التبيني هلجـاء التنزيـل، . ٢٢٢
أمحــد بــن أمحــد رششــال، طبــع يف جممــع امللــك فهــد، املدينــة املنــورة، . الــدكتور

 .هـ١٤٢٣، ١السعودية، ط
إبـراهيم الـدورسي، .  للـدكتورخمترص العبارات ملعجم مصطلحات القراءات،  . ٢٢٣



 

 

 ١٠٣٣ 

 .هـ١٤٢٩، ١دار احلضارة، الرياض، السعودية، ط
عمـر حـسن / ، حتقيق)هـ١٣٨٠ت(لعيل بن حممد الضباع  ،خمترص بلوغ األمنية . ٢٢٤

 .هـ١٤٢٨، ١املراطي، أضواء السلف، الرياض، السعودية، ط
/ ، حتقيـق)هــ٣٧٠ت(هللا احلـسني بـن خالويـه أليب عبـدا ،خمترص شواذ القـرآن . ٢٢٥

 .م٢٠٠٩، ١براجشرتارس، املعهد األملاين لألبحاث املرشقية، بريوت، لبنان، ط
ــصحف الكــريمـاملختــص . ٢٢٦ ــف ر يف مرســوم امل ــن خل ، أليب طــاهر إســامعيل ب

غانم قدوري احلمد، دار عـامر، عـامن، . الدكتور/ ، حتقيق)هـ٦٢٣ت(العقييل
 .هـ١٤٢٩، ١األردن، ط

حـاتم . الـدكتور/ ، حتقيـق)هــ٣٢٨ت(، أليب بكر بن األنبـاريسوم اخلطمر . ٢٢٧
 .هـ١٤٣٠، ١الضامن، دار ابن اجلوزي، السعودية، ط

 ملحمــود برانــق، وحممــد ســليامن صــالح، مرشــد األعــزة إىل رشح رســالة محــزة، . ٢٢٨
 .، بدون تأريخ١املكتبة األزهرية، القاهرة، مرص، ط

 لشهاب الدين عبدالرمحن بن إسـامعيل ،املرشد الوجيز إىل علوم الكتاب العزيز . ٢٢٩
طيار آلتـي قـوالج، . الدكتور:  ، حتقيق)هـ٦٦٥ت(املعروف بأيب شامة املقديس 

 .هـ١٤٠٦، ٢دار وقف الديانة الرتكي، أنقرة، تركيا، ط
/  حتقيـق،)هــ٩٢٣ت(لـشهاب الـدين القـسطالين  ،املستطاب يف علم التجويد . ٢٣٠

 .م٢٠٠٨، ١ريوت، لبنان، طالسيد يوسف أمحد، دار الكتب العلمية، ب
/ ، حتقيـق)هــ٤٩٦ت(، البـن سـوار البغـداديرـاملستنري يف القـراءات العـش . ٢٣١

عامر أمني الددو، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الـرتاث، . الدكتور
 .هـ١٤٢٦، ١ديب، اإلمارات، ط

شـعيب /،حتقيـق)هــ٢٤١ت(محـد بـن حنبـل الـشيباين أل،مسند اإلمام أمحـد . ٢٣٢
 .هـ٢،١٤٢٠وآخرون،دار الرسالة،الطبعةاألرناؤوط 



 

 

 ١٠٣٤ 

 حمــب .الـدكتور /حتقيـق ،)هـــ٣١٦ت(بن أيب داود السجـستاينالاملـصاحف، . ٢٣٣
 .هـ١٤٢٣ ،٢ ط،دار البشائر اإلسالمية،بريوت الدين واعظ،

، أليب الكـرم  املبـارك بـن احلـسن املصباح الزاهر يف القـراءات العـرش البـواهر . ٢٣٤
 الطرهوين، دار الكتب العلمية، عبد الرحيم/ ، حتقيق)هـ٥٥٠ت(الشهرزوري

 .هـ١٤٢٩، ١بريوت، لبنان، ط
بع يف جممع امللك فهد لطباعة طاملصحف املضبوط عىل رواية حفص بن عاصم،  . ٢٣٥

 .ُّاملصحف الرشيف، املدينة، السعودية
 طبـع باملطبعـة البهيـة سـنة املصحف املـضبوط عـىل روايـة حفـص عـن عاصـم، . ٢٣٦

 .ة املصحف العالمة املخلاليتهـ، القاهرة، مرص، أرشف عىل طباع١٣٠٨
ــص عــن عاصــم، . ٢٣٧ ــة حف ــىل رواي ــضبوط ع ــصحف امل ــاف ط امل ــة وزارة األوق بع

 . هـ١٤٣٠والشؤون اإلسالمية بدولة قطر، سنة 
 طبـع مجعيـة الـدعوة اإلسـالمية العامليـة ،قالون عن نافعاملصحف املضبوط عىل  . ٢٣٨

 . م، طرابلس، ليبيا١٩٨٩سنة
 .هـ١٣٨٩بع بالدار التونسية سنة ط،ورش عن نافعاملصحف املضبوط عىل  . ٢٣٩
أليب القاسـم عـيل  ،مصطلح اإلشارات يف القراءات الزوائد املرويـة عـن الثقـات . ٢٤٠

عطيـة الـوهيبي، دار الفكـر،  . الـدكتور/ ،  حتقيق)هـ٨٠١ت(بن عثامن القاصح
 .هـ١٤٢٧، ١عامن، األردن، ط

محـدي .  للـدكتور.مصطلحات علم القراءات يف ضوء علم املـصطلح احلـديث . ٢٤١
 .هـ١٤٢٩، ١صالح، دار البصائر، القاهرة، مرص، ط

محدي بن . ، للدكتورمصطلحات علم القراءات يف ضوء علم املصطلح احلديث . ٢٤٢
 .هـ١٤٢٩، ١صالح اهلدهد، دار البصائر، القاهرة، مرص، ط

، لعيل بـن حممـد الـضباع املطلوب يف بيان الكلامت املختلف فيها عن أيب يعقوب . ٢٤٣



 

 

 ١٠٣٥ 

، هللا الصفتي، مكتبـة أوالد الـشيخ للـرتاث، مـصـرمحد ا/ ، عناية)هـ١٣٨٠ت(
 .م٢٠٠٤، ١ط

. الـدكتور/ ، حتقيـق)هــ٤٥٤ت(، أليب الفضل الـرازيمعاين األحرف السبعة . ٢٤٤
 .هـ١٤٣٣، ١حسن ضياء الدين عرت، دار النوادر، دمشق، سوريا، ط

ــري . ٢٤٥ ــراءات لألزه ــاين الق ــريمع ــن األزه ــن أمحــد ب ــد ب ــصور، حمم  ، أيب من
ث يف كلية اآلداب بجامعة امللك سـعود، الريـاض، ، مركز البحو)هـ٣٧٠ت(

  هـ ١٤١٢، ١السعودية، ط
 البـــن عبـــداجلواد املعتمـــد الـــصحيح عـــن محـــزة عنـــد الوقـــف عـــىل اهلمـــزة، . ٢٤٦

مجال السيد وعبدالعظيم عمران، دار الصحابة، طنطـا، / ، حتقيق)هـ١٠٩٢ت(
 .هـ١٤٢٩، ١مرص، ط

، دار إحياء )هـ٦٢٦ت(، لشهاب الدين أمحد بن ياقوت احلمويمعجم البلدان . ٢٤٧
 .هـ١٣٩٩، ١الرتاث العريب، بريوت، لبنان، ط 

 . لعمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان.معجم املؤلفني . ٢٤٨
عبـد اهلـادي محيتـو، دار . ، للـدكتورمعجم مؤلفات احلـافظ أيب عمـرو الـداين . ٢٤٩

 .هـ١٤٣٢، ١الغوثاين، دمشق، سوريا، ط
عبـد اهلـادي محيتـو، مطبعـة . ، للدكتورينمعجم مؤلفات احلافظ أيب عمرو الدا . ٢٥٠

 .هـ١٤٢١، ١الرفاء، آسفي، املغرب، ط
عبد العـيل املـسؤول، دار . ، للدكتورمعجم مصطلحات علم القراءات القرآنية . ٢٥١

 .هـ١٤٢٨، ١السالم، القاهرة، مرص، ط
ــريم،  . ٢٥٢ ــرآن الك ــصنفات الق ــشورات دار /  دمعجــم م ــيل شــواخ إســحاق، من ع

 .هـ، قسم القراءات١٤٠٤، ١ة، طالرفاعي، الرياض، السعودي
عبدالـسالم هـارون، مكتبـة /  ألمحـد بـن فـارس، حتقيـقمعجم مقاييس اللغـة، . ٢٥٣



 

 

 ١٠٣٦ 

 .هـ١٣٩٢، ٢عيسى البايب احللبي،القاهرة، مرص، ط
/ ، حتقيـق)هــ٧٤٨ت( أليب عبداهللا حممد بن أمحد الـذهبي معرفة القراء الكبار، . ٢٥٤

 .هـ١٤٠٤، ٢، طبشار معروف ومن معه، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان
، )هــ٥٦٣بعـد ت( أليب العـالء الكرمـاين مفاتيح األغاين يف القراءات واملعـاين، . ٢٥٥

 .هـ١٤٢٢، ١عبدالكريم مصطفى، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، ط/ حتقيق
، أليب القاســم عبــد الوهــاب القرطبــي املفتــاح يف اخــتالف القــراءات الــسبع . ٢٥٦

وعات عامدة البحث العلمي فهد املغذوي، مطب. الدكتور/ ، حتقيق)هـ٤٦١ت(
 .هـ١٤٢٧، ١باجلامعة اإلسالمية، ط

/ حتقيـق ،)هــ٤٤٤ت (أليب عمـرو عـثامن بـن سـعيد الـداين ،مفردة ابن كثري . ٢٥٧
 .هـ١٤٣٢، ١حاتم الضامن، دار ابن اجلوزي، السعودية، ط. الدكتور

 ،)هــ٤٤٤ت (أليب عمرو عـثامن بـن سـعيد الـداين ،مفردة أيب عمرو البرصي . ٢٥٨
 .هـ١٤٣٢، ١حاتم الضامن، دار ابن اجلوزي، السعودية، ط. ورالدكت/ حتقيق

/ ، حتقيـق)هــ٦ق(، أليب عبداهللا حممد بن أيب نـصـر الكرمـاينمفردة الكسائي . ٢٥٩
 .هـ١٤٢٩، ١أرشف فؤاد طلعت، ط. الدكتور

/ حتقيـق ،)هــ٤٤٤ت (أليب عمرو عـثامن بـن سـعيد الـداين ،مفردة الكسائي . ٢٦٠
 .هـ١٤٣٢، ١وزي، السعودية، طحاتم الضامن، دار ابن اجل. الدكتور

. الـدكتور/ حتقيق ،)هـ٤٤٤ت (أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين ،مفردة محزة . ٢٦١
 .هـ١٤٣٢، ١حاتم الضامن، دار ابن اجلوزي، السعودية، ط

/ حتقيـق ،)هــ٤٤٤ت (أليب عمـرو عـثامن بـن سـعيد الـداين ،مفردة عاصـم . ٢٦٢
 .هـ١٤٣٢، ١حاتم الضامن، دار ابن اجلوزي، السعودية، ط. الدكتور

. الـدكتور/ حتقيق ،)هـ٤٤٤ت (أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين ،مفردة نافع . ٢٦٣
 .هـ١٤٣٢، ١حاتم الضامن، دار ابن اجلوزي، السعودية، ط



 

 

 ١٠٣٧ 

/ ، حتقيـق)هــ٤٤٤ت (أليب عمـرو عـثامن بـن سـعيد الـداين ،مفردة يعقوب . ٢٦٤
، ١حــسني العــواجي، دار كنــوز اشــبيليا، الريــاض، الــسعودية، ط. الــدكتور
 .هـ١٤٢٩

/ حتقيـق ،)هــ٤٤٤ت (أليب عمـرو عـثامن بـن سـعيد الـداين ،مفردة يعقوب . ٢٦٥
 .هـ١٤٢٩، ١حاتم الضامن، دار ابن اجلوزي، السعودية، ط. الدكتور

مهـدي / ، حتقيـق)هــ٤٧٦ت(، ملحمـد بـن رشيـح األشـبييلمفردة يعقـوب . ٢٦٦
، ١اجلزائري، منـشورات وزارة األوقـاف والـشؤون اإلسـالمية بالكويـت، ط

 .هـ١٤٣١
ــثامن . ٢٦٧ ــراءات ال ــد يف الق ــضـرمي املفي ــراهيم احل ــن إب ــد ب ــد اهللا حمم ، أليب عب

، ١حممد الصاميت، مكتبة ابن عباس، القـاهرة، مـرص، ط/ ، حتقيق)هـ٥٦٠ت(
 .هـ١٤٣١

. الـدكتور/ ، حتقيـق)هــ٧٢٨ت(، البن جبارة املقـديساملفيد يف رشح القصيد . ٢٦٨
 .هـ١٤٢٩، ١خري اهللا الرشيف، دار الغوثاين، دمشق، سوريا، ط

مقدمة رشيفة كاشفة ملا احتوت من رسم الكلامت القرآنية وضـبطها وعـد اآلي  . ٢٦٩
عمر حسن املراطـي، / حتقيق) هـ١٣١١ت( أليب عيد رضوان املخلاليت املنيفة،

 .هـ١٤٢٧، ١مكتبة اإلمام البخاري، مرص، ط
ــا يف املرشــد، . ٢٧٠ ــصاري املقــصد لتلخــيص م ــا األن ــى زكري ، )هـــ٩٢٦ت( أليب حيي

 .هـ٢٠٠٦، ١لسيد رفاعي، املكتبة األزهرية، القاهرة، مرص، طمجال ا/ حتقيق
ــ . ٢٧١ ــع يف معرف ــصارةاملقن ــل األم ــصاحف أه ــوم م ــداين  مرس ــرو ال ، أليب عم

حاتم الضامن، دار البـشائر، دمـشق، سـوريا، . الدكتور/ ، حتقيق)هـ٤٤٤ت(
 .هـ١٤٣٢، ١ط

ــصار . ٢٧٢ ــل األم ــصاحف أه ــوم م ــو مرس ــع يف معرف ــداين املقن ــرو ال ، أليب عم



 

 

 ١٠٣٨ 

، ١ِّنورة احلميد، دار التدمريـة، الريـاض، الـسعودية، ط/ ، حتقيق)هـ٤٤٤ت(
 .هـ١٤٣١

جاويـد زيـدان، . الـدكتور/ ، حتقيـق)هــ٤٤٤ت(، أليب عمرو الـدايناملكتفى . ٢٧٣
 .هـ١٤٠٣، ١مطبعة وزارة األوقاف والشؤون الدينية يف العراق، ط

ضان، حميي الدين رم. الدكتور/ ، حتقيق)هـ٤٤٤ت(، أليب عمرو الدايناملكتفى . ٢٧٤
 .هـ١٤٢٢، ١دار عامر، عامن، األردن، ط

يوسـف املرعـشيل، . الـدكتور/ ، حتقيق)هـ٤٤٤ت(، أليب عمرو الدايناملكتفى . ٢٧٥
 .هـ١٤٠٤، ١مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط

الـشيخ /   ألمحد بن حممد األشـموين، تعليـقمناراهلدى يف بيان الوقف واالبتدا، . ٢٧٦
 .هـ١٤٢٢، ١لمية، بريوت، لبنان، طرشيف أبو العال العدوي، دار الكتب الع

: ، اعتنى بـه)هـ١٣٦٧ت( لعبدالعظيم الزرقاين مناهل العرفان يف علوم القرآن، . ٢٧٧
 .هـ١٤١٥، ١فواز زمريل، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ط

، )هـ٤٠٨ت(، أليب الفضل حممد بن جعفر اجلرجاين املنتهى يف القراءات العرش . ٢٧٨
، ١لطرهوين، دار احلـديث، القـاهرة، مـصـر، طحممد بن عبد الرحيم ا/حتقيق
 .هـ١٤٣٠

، )هــ٨٣٣ت( ملحمـد بـن حممـد ابـن اجلـزري منجد املقرئني ومرشـد الطـالبني، . ٢٧٩
، ١عـــيل العمـــران، دار عـــامل الفوائـــد، مكـــة املكرمـــة، الـــسعودية، ط/ حتقيـــق
 .هـ١٤١٩

لـصالح ، أليب ااملنح اإلهلية برشح الدرة املضية يف علم القراءات الثالث املرضية . ٢٨٠
ربـاوي، عفـرغيل سـيد / ، حتقيـق)هــ١٢ق (عيل بن حمسن الصعيدي الرمييل
 .مكتبة أوالد الشيخ، القاهرة

ـــصيدة احلـــرصية . ٢٨١ ـــصية يف رشح الق ـــدة احلم ـــنح الفري ـــة م ـــن عظيم ، الب



 

 

 ١٠٣٩ 

توفيـق العبقـري، مطبوعـات وزارة . الـدكتور/ ، حتقيق)هـ٥٤٣ت(اإلشبييل
 .هـ١٤٢٩، ١األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب، ط

/ ، عناية)هـ١٠١٤(، ملال عيل سلطان القارياملنح الفكرية رشح املقدمة اجلزرية . ٢٨٢
 .هـ١٤٢٧، ١راشد اخللييل، املكتبة العرصية، بريوت، لبنان، ط

، )هــ١١٣٧ت(، إلدريـس حممـد ابـن املنجـرةمنظومة اختالف القراء السبعة . ٢٨٣
، بـدون ١، طمكتبـة أوالد الـشيخ للـرتاث، مـرص عبد العظيم عمران،/ حتقيق
 .تأريخ

حتقيــق ) هـــ٨٣٣ت( ملحمــد بــن حممــد بــن اجلــزري منظومــة املقدمــة اجلزريــة، . ٢٨٤
، ٣أيمن رشدي سويد، مكتبـو نـور املكتبـات، جـدة، الـسعودية، ط. الدكتور/

 .هـ١٤٢٢
 ملحمد بن حممد بـن هـاليل األبيـاري، منظومة ربح املريد يف حتريرات الشاطبية، . ٢٨٥

، ١د الـشيخ، القـاهرة، مـصـر، طوليد بـن رجـب عجمـي، مكتبـة أوال/ حتقيق
 .هـ٢٠٠٨

أرشف طلعـت، . د/ ، حتقيق)هـ٥٩٠ت( اإلمام الشاطبي،منظومة ناظمة الزهر . ٢٨٦
 .هـ١٤٢٧، ٢مرص، ط مكتبة اإلمام البخاري،

إبـراهيم الـدورسي، دار احلـضارة، . للـدكتوراملنهاج يف احلكم عـىل القـراءات،  . ٢٨٧
 .هـ١٤٢٤، ١الرياض، السعودية، ط

زيـد . ، للدكتورربي يف القراءات وضوابط اختيارها يف التفسريمنهج اإلمام الط . ٢٨٨
 .هـ١٤٣٣، ١مهارش، دار التدمرية، الرياض، السعودية، ط

، البن حنيفة العابدين، دار منهجية ابن أيب مجعة اهلبطي يف أوقاف القرآن الكريم . ٢٨٩
 .هـ١٤٢٧، ١اإلمام ابن القيم، اجلزائر، ط

 ملحمـد سـامل حميـسن، املكتبـة األزهريـة، ،املهذب يف القراءات العرش وتوجيهها . ٢٩٠



 

 

 ١٠٤٠ 

 .هـ٢٠٠٦، ١القاهرة، مرص، ط
/ ، حتقيـق)هــ٤٦٤ت(، أليب عيل األهوازياملوجز يف رشح أداء القراء السبعة . ٢٩١

 .هـ١٤٣٠، ١حاتم الضامن، دار ابن اجلوزي، السعودية،  ط. الدكتور
حممـــود محـــدي زقـــزوق، . الـــدكتور/ إرشافاملوســـوعة القرآنيـــة املخصـــصة، . ٢٩٢

  .هـ١٤٢٧، ١ورات املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية، القاهرة، مرص، طمنش
/ ، حتقيـق)هــ٤٦١ت( لعبد الوهاب بن حممـد القرطبـياملوضح يف التجويد، . ٢٩٣

 .هـ١٤٣١، ١غانم قدوري، دار عامر، عامن، األردن، ط. الدكتور
ــشريازي املوضــح يف وجــوه القــراءات وعللهــا، . ٢٩٤  أليب عبــد اهللا نــصـر بــن عــيل ال

عمـر بـن محـدان .  الـدكتور/، حتقيـق)هــ٥٦٥ت بعـد (وف بابن أيب مريم املعر
 .هـ١٤١٤الكبييس، اجلامعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، السعودية 

أليب عمـرو عـثامن بـن  ،املوضح ملذاهب القراء ة واختالفهم يف الفتح واإلمالـة . ٢٩٥
لكتـب فـرغيل بـن سـيد عربـاوي، دار ا/ حتقيـق ،)هــ٤٤٤ت (سعيد الـداين

 .م٢٠١٠، ١العلمية، بريوت،  لبنان، ط
، أليب عبــد اهللا حممــد بــن ســـليامن النجــوم الزاهــرة يف الــسبعة املتــواترة . ٢٩٦

فهد املغذوي، مطبوعات عامدة البحث . الدكتور/ حتقيق ،)هـ٧٨١ت(احلكري
 .هـ١٤٣١، ١العلمي باجلامعة اإلسالمية، ط

ـــــافع، . ٢٩٧ ـــــرأ ن ـــــع يف مق ـــــدرر اللوام ـــــىل ال ـــــع ع ـــــراهيم  النجـــــوم الطوال إلب
عمر الراوي، دار الكتب العلميـة، بـريوت، / اعتنى به، )هـ١٣٤٩ت(املارغني
 .م٢٠٠٨، ١لبنان، ط

 أليب اخلــري حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن اجلــزري .النــرش يف القــراءات العــرش . ٢٩٨
، ٢زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: ، حتقيق)هـ٨٣٣ت(

 .هـ١٤٢٣



 

 

 ١٠٤١ 

ــال يف قــر . ٢٩٩ ــم نيــل الع ــن العــالنظ ملحمــد بــن عبــدالرمحن اخلليجــي  ،اءة اب
 .م٢٠٠٧، ١، دار الصحابة، طنطا، مرص، ط)هـ١٣٨٩ت(
. الــدكتور/  عبــد الفتــاح القــايض، عنايــةنفــائس البيــان رشح الفرائــد احلــسان، . ٣٠٠

 .هـ، الرياض، مكتبة ابن اجلوزي١٤٢٩عبداهللا امليموين، الطبعة األوىل 
ــشاطبية، . ٣٠١ ــة يف رشح ال ــار،  ملالنفحــات اإلهلي ــدايم مخــيس، دار املن ــد ال ــد عب حم

 .هـ١٤١٦، ١القاهرة، مرص، ط
بن عـيل  أمحد/  ملحمد مكي اجلرييس، تدقيقهناية القول املفيد يف علم التجويد، . ٣٠٢

 .هـ١٤٢٢، ١حسن، مكتبة اآلداب، القاهرة، مرص، ط
/ ، حتقيــق)هـــ٤١٣ت(، البــن ســفيان القــريوايناهلــادي يف القــراءات الــسبع . ٣٠٣

 هـ١٤٣٢، ١بو اجلود، دار عباد الرمحن، القاهرة، مرص، طخالد أ. الدكتور
ت (، إلسامعيل باشـا البغـداديهداية العارفني يف أسامء املؤلفني وآثار املصنفني . ٣٠٤

 .هـ١٣١٤، ١، وكالة املعارف، مكتبة املثنى،  بريوت، لبنان، ط)١٣٣٩هـ
، نرش )هـ١٤٠٩ت( لعبد الفتاح املرصفي هداية القاري إىل جتويد كالم الباري، . ٣٠٥

 .هـ١٤٢١، ١دار الفجر اإلسالمية، املدينة، السعودية، ط 
 لعبــد الفتـاح القــايض، مكتبــة الـدار، املدينــة املنــورة، الـوايف يف رشح الــشاطبية، . ٣٠٦

 .هـ١٤١٠، ٢السعودية، ط
/ حتقيق ،)هـ٤٤٦ت(، أليب عىل األهوازيالوجيز يف رشح قراءات القراء الثامن . ٣٠٧

 .هـ١٤٢٦، ١طا، مرص، طدار الصحابة، طن مجال الدين رشف،
/  حتقيــق) هـــ٦٤٣ت(لعــيل حممــد الــسخاوي  الوســيلة إىل كــشف العقيلــة، . ٣٠٨

موالي حممد اإلدرييس الطاهري، مكتبة الرشد، الرياض، الـسعودية، . الدكتور
 .هـ١٤٣٢، ٢ط

/ حتقيـق) هــ٦٨١ت( أليب العباس أمحد بن حممـد بـن خلكـان وفيات األعيان، . ٣٠٩



 

 

 ١٠٤٢ 

 .وت، لبنانإحسان عباس، نرش دار صادر، بري
عبـد الكـريم . ، للـدكتورالوقف واالبتداء وصلتهام باملعنى يف القـرآن الكـريم . ٣١٠

 .هـ١،١٤٢٩عوض صالح، دار السالم، القاهرة، مرص، ط
 :املجالت العلمية، واألبحاث املحكمة: رابعا

هـ، و ١٤٢٧، ربيع اآلخر)١( العدد جملة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية،-١
مجــــــادى ) ١٣(هـــــــ، ١٤٣٢ذو احلجــــــة ) ١٢(هـــــــ،١٤٢٧جــــــة ذي احل) ٢(

 .هـ١٤٣٣اآلخرة
 .هـ١٤٢٧، ربيع األول )٢٦( العدد جملة الرشيعة والقانون، دولة اإلمارات،-٢
 .هـ١٤٣١ ،)١٥١(، العدد جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية -٣
، )٨(لعــدد، اجملـة البحــوث والدراســات القرآنيـة الــصادرة عــن جممـع امللــك فهــد -٤

 .هـ١٤٣٠رجب، 
حـسني .  للـدكتور الـداين، بن سـعيدعثامن يب عمروالرواية والدراية عند اإلمام أ -٥

 .هـ١٤٣١العواجي، بحث حمكم غري منشور، 
 :املراجع اإللكرتونية: خامسا

 .املوسوعة الشاملة، اإلصدار الثالث، ملتقى أهل احلديث -١
ــوعة املخطوطــات، إصــدار مركــز امللــك فيــصل ل -٢ لبحــوث والدراســات موس

 .اإلسالمية
اسات للدراسات والبحوث القرآنية رمركز اإلمام أيب عمرو الد موقع  -٣

 http://www.addani.ma  : عىل شبكة املعلوماتاملتخصصة
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 ١٠٤٣ 




  
 ١ املقدمة

ِأمهية املوضوع وأسباب اختياره َّ ٤ 
َّالدراسات السابقة ِّ ٤ 

ِخطة البحث َّ ٦ 
 ٨ منهج البحث

َّتعريف بامهية : التمهيد ِيف علم القراءات، ودراسة املراحـل ) االختيار(ٍ ِ
َّالزمنية التي مر هبا َّ  . 

١٢ 

 ١٣ ملحة موجزة عن تأريخ علم القراءات ومراحله: املبحث األول
 ١٩ ًتعريف االختيار لغة واصطالحا: املبحث الثاين
 ٢٨ التأرخييةنشأته ومراحله : املبحث الثالث
 ٦٦ حكم االختيار يف القراءات: املبحث الرابع
 ٧٠ :وفيه ثالثة فصول): النظري(القسم األول 
ِّدراسة شخصية اإلمام أيب عمرو الداين، وفيه مبحثان: الفصل األول َّ ُ: ٧١ 
ِّترمجة موجزة للداين، وفيه سبعة مطالب:  املبحث األول ٌ ٌ: ٧٢ 
ُبه، ولقبه، وكنيته، ومولدهُاسمه، ونس: املطلب األول ُ ُ ُ. ٧٣ 
ِنشأته، ورحلته يف طلب العلم: املطلب الثاين ُ ُ. ٧٨ 
 ٨٢ .ُشيوخه: املطلب الثالث



 

 

 ١٠٤٤ 

  
 ٩٠ .ُتالميذه: املطلب الرابع

ِمنزلته العلمية، وثناء العلامء عليه: املطالب اخلامس ُ َّ ُ. ٩٣ 
 ٩٨ .ُمؤلفاته: املطلب السادس
 ١١٩ .ُوفاته: املطلب السابع
ِّأثر اإلمام أيب عمرو الداين عىل من بعده، وفيه مطلبان: املبحث الثاين ُ: ١٢٠ 
ِأثره عىل املشارقة: املطلب األول ُ. ١٢١ 
ِأثره عىل املغاربة: املطلب الثاين ُ . ١٢٦ 
ِّدراسـة االختيـار عنـد أيب عمـرو الـداين، وفيـه ثالثـة :  الفصل الثاين ُ

 : مباحث
١٣٣ 

ِّج أيب عمرو الداين يف االختيارمنه: املبحث األول ُ. ١٣٥ 
ِّمقاييس وقواعد االختيار عند الداين: املبحث الثاين ِ ُ ُ. ١٤٠ 
ِعبارات وصيغ االختيار يف مؤلفاته: املبحث الثالث ِ ُ ُ. ١٥٦ 
ِمـنهج أيب عمــرو الــداين يف نقـد اآلثــار، وتــصحيح : الفـصل الثالــث ِّ

 :ِاألخبار، وفيه مبحثان
١٦١ 

ِاألصناف التي تعرض هلا الداين بالنَّقد، أو التصحيح:  املبحث األول َّ ِ ِّ َ َّ ُ. ١٦٥ 
ِقواعد الداين يف النَّقد، أو التصحيح: املبحث الثاين َّ ُِ ِّ. ١٧١ 
ِّويتضمن مجع اختيارات أيب عمرو الـداين ):  االستقرائي(القسم الثاين  َّ

 :يف علم القراءات وفيه فصالن
١٧٧ 

تيـب ( يف أبواب األصـول اختياراته: الفصل األول َمرتبـة حـسب الرتَّ َّ١٧٨ 



 

 

 ١٠٤٥ 

  
ِاملشهور يف كتب القراءات ِ ِ. ( 

َمرتبـة حـسب ترتيـب ( اختياراته يف فرش سور القرآن :  الفصل الثاين َّ
 ). ُسور القرآن

٧٩٦ 

ِاخلامتة، وفيها أهم النَّتائج، والتوصيات َّ ِ ُّ. ٩٦٧ 
 ٩٧١ :ُوتشتمل عىل، الفهارس العلمية

 ٩٧٢ .َّات القرآنيةفهرس اآلي
 ٩٨٧ .َّفهرس األحاديث النبوية

 ٩٨٨ .ِفهرس األشعار
 ٩٩٤ .ِفهرس األعالم

ِفهرس املصادر واملراجع ِ. ١٠٠١ 
 ١٠٤١ .ِفهرس املوضوعات

 
 

 
 


