
  
  
  
  
  
  

  قرة العين
  تسهيل الهمزة بين بين : في معنى قولـهم 

  
  ) هـ ١٠٨٢ت ( أليب زيد عبد الرمحن بن القاضي الفاسي 

  
  دراسة وحتقيق 

  أمحد بن عبد اهللا املقري . د
  األستاذ املساعد بكلية القرآن الكرمي يف اجلامعة اإلسالمية 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  مقدمة احملقّق 

مد للـه الذي خص من شاء من عباده حبفظ كتابه الكرمي ، ورفعهـم              احل
ثم أورثنا الكتاب الذين { : بذلك لبلوغ درجة االصطفاء املنوه ا يف قولـه تعاىل 

 فضالً منه ونعمة وهو اجلواد الرحيم ، والصالة والسالم     }اصطفينا من عبادنـا     
د اهللا ، الذي شرفه اهللا على       األتمان األكمالن على خري ولد آدم ، حممد بن عب         

كافة األنبياء فجعلـه خامت النبيني واملرسلني ، وأنزل عليه خامتة كتبه ، القرآن             
الكرمي ، وأمره ببيانه للناس علماً وعمالً وتبليغاً ، صلوات ريب وسالمه عليـه              

  .وعلى آلـه وصحبه أمجعني 
  يح صـباً  ما رحنت عذبان البان ر    

 ج

 وأطرب العيس حادي العيس بالنغم 
فإن العلوم تشرف حبسب متعلقها ، وتنبل بالنظر إىل موضوعها ،           : أما بعد   

لذا كانت أشرف العلوم وأوالها بالتقدمي علوم الكتاب العزيز ، مـن تفـسري              
وقراءات وجتويد وما يلتحق ا ، فال غرابة أن يوليها علمـاء الـسلف جـل                

دهم وأوقـام ، وخيـصوها   اهتمامهم ويصرفوا فيها ويف حتصيلـها أكرب جهو   
مبؤلفات بديعة يسرت على من جاء بعدهم حتصيل تلك العلوم ، مـن أقـرب               

  .سبيل 
وإن من أجل علوم القرآن اليت اعتىن ا العلماء املتقدمون العلوم املتعلقـة             

  .بتحرير لفظ القراءة وجتويد التالوة 
ء املغـرب   وممن اعتىن بالتأليف يف مسائل من هذا الفن من متأخري علمـا           

، )هـ١٠٨٢ت  (األقصى اإلمام املقرئ الشيخ أبو زيد عبد الرمحن بن القاضي           
ومؤلفاته مشتهرة عند القراء واودين يف الديار املغربية ، وأغلبـها مـا زال              
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خمطوطاً رهني رفوف املكتبات يف اخلزائن اخلاصة والعامة ، ومن أشهر رسـائل             
)  معىن قولـهم تسهيل اهلمزة بني بـني         قرة العين يف  ( الشيخ أيب زيد القاضي     

 لذا قمت بإخراجها دراسـة  – غزيرة الفائدة –وهي وإن كانت صغرية احلجم   
  . وحتقيقاً

،  وأسأل اهللا تعاىل أن جيعل عملي خالصاً لوجهه إنه ويل ذلك والقادر عليه            
وصلى اهللا على سيدنا حممد وآلـه وصحبه والتابعني هلم بإحـسان إىل يـوم              

  . الدين
  خطة البحث

  .رأيت من املناسب تقسيم هذا البحث إىل مقدمة وثالثة فصول وخامتة 
  :وحتتوي على :  املقدمة -
  . متهيد –أ 

  . سبب اختيار املوضوع –ب 
  .وجعلته خاصاً بترمجة املؤلف :  الفصل األول -

  :وحيتوي على ستة مباحث 
  .أته امسه ونسبه وكنيته ووالدته وأسرته ونش: املبحث األول 
  .طلبه للعلم : املبحث الثاين 

  .شيوخه وتالميذه : املبحث الثالث 
  .مؤلفاته وآثاره : املبحث الرابع 

  .مكانته وثناء العلماء عليه : املبحث اخلامس 
  .وفاته : املبحث السادس 

  دراسة الكتاب احملقق :  الفصل الثاين -
  :وقسمته إىل مخسة مباحث 
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  .لكتاب وحتقيق نسبته للمؤلف التعريف با: املبحث األول 
  .موضوع الكتاب : املبحث الثاين 

نشأة وتطور القول بتحويل اهلمزة املسهلة هاء خالصة ، والرد          : املبحث الثالث   
  .على أصحاب هذا القول 

  .نسخ الكتاب : املبحث الرابع 
  .النسخة املعتمدة يف حتقيق الكتاب ووصفها : املبحث اخلامس 
  . عملي يف حتقيق الكتاب : املبحث السادس 

  .نص الكتاب احملقق :  الفصل الثالث -
  .وتشمل ما أسفر عنه البحث من نتائج : اخلامتة 

  : وتشمل ما يلي : الفهارس 
  . فهرس املصادر واملراجع – ١
  . فهرس احملتويات – ٢

  
  أمحد بن عبد اهللا املقري 

  األستاذ املساعد بكلية القرآن يف اجلامعة اإلسالمية 
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  : الفصل األول 
   – رمحه اهللا –ترمجة املؤلف 

  : وحتته ستة مباحث 
  . امسه ونسبه وكنيته ووالدته وأسرته ونشأته : املبحث األول 
  .طلبه للعلم : املبحث الثاين 

  .شيوخه وتالميذه : املبحث الثالث 
  .مؤلفاته وآثاره : املبحث الرابع 

  .ثناء العلماء عليه : املبحث اخلامس 
  .وفاته : بحث السادس امل
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  امسه ونسبه وكنيته ووالدته وأسرته ونشأته: املبحث األول 
هو عبد الرمحن بن أيب القاسم بن حممد بن حممد بن قاسم بن أيب العافية ، أبو     

 كأبيه أيب القاسـم ،      )١(زيد املكناسي األصل الفاسي الدار يعرف بابن القاضي       
ي مع الشيخ أمحد بن القاضـي املـؤرخ         وطائفٍة من أفراد هذه األسرة ، ويلتق      

املعروف صاحب جذوة االقتباس ، ودرة احلجال وغريها يف اجلـد األعلـى ،              
  .ويرتفع نسبهم إىل أيب موسى ابن أيب العافية املكناسي 

ولـد املتـرجم سـنة      .  ولكنه ولد ونشأ بفاس      )٢(وأصل أبيه من مكناس   
ذاذ الرجـال يف شـىت      هـ يف أسرة علمية عريقة اشتهرت بإخراجها ألف       ٩٩٩

  . الفنون 
وبنو القاضي بفاس معروفون ، وسـكىن       : ( قال القادري يف التقاط الدرر      

صاحب الترمجة كان برحبة ابن رزوق من عدوة فـاس باألنـدلس ، وبعـض             
أوالدهم باقون بداره ، وكان لسلفهم علم بالقراءات واحلساب والتاريخ وغري           

   .)٣()ذلك 

                                                
ونـشر  ) ٢/١٨٨(والتقاط الدرر للقـادري   ) ١/٣١٦(لعياشية  الرحلة ا : انظر ترمجته يف    ) ١(

) ١٦٨ص  (وصفوة من انتـشر لليغـراين       ) ٢/٢٢٣(وسلوة األنفاس   ) ٢/٦(املثاين للقادري   
وإيـضاح املكنـون    ) ١٢١٢ ت ٣١٢ص(وشجرة النور الزكية    ) ١/١٩٣(واليواقيت الثمينة   

وفهرس الفهـارس   ) ٥/١٦٥(ومعجم املؤلفني   ) ٣/٣٢٣(واألعالم للزركلي   ) ٧٠ ،   ١/٦٥(
ومعجم ) ٢/٨٧(واملوسوعة املغربية لألعالم البشرية واحلضارية      ) ١٠٩٤ ،   ٩١٧ ،   ٢٨٧ص  (

واحلياة األدبية يف املغرب على عهد الدولة       ) ١٣ص(احملدثني واملفسرين والقراء باملغرب األقصى      
  ) .٣/٧٩٣(جامع القرويني ) ٨٥ ، ٨٤ص(العلوية 

  . كم ١٠٠اس حبوايل مدينة باملغرب تبعد عن ف) ٢(
  ) .٢/١٩٥) (١١٨٧ت(نشر املثاين حملمد بن الطيب القادري ) ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  -٨-

عرع يف حجـر الـشيخ أيب احملاسـن يوسـف           وترىب صاحب الترمجة وتر   
، ونشأ يف عفاف وصيانة ، وأخذ عن علماء فاس ، وحفظ القـرآن               )١(الفاسي

وحبب إليه تالوته وصرف العناية إليه وأحكمه وأتقن القراءة وطرقها ومذاهب           
القراء مجيعاً فصار أستاذ املغرب كلـه يغشاه اخللق لألخذ عنه ، ويأيت بابه من              

  .ال حيصون 
  
  طلبه للعلم: املبحث الثاين 

ال تعرف للشيخ أيب زيد رحلة خارج فاس يف أيام الطلب ، ولعل هذا راجع               
كان قبلة طالب العلم وحمط رحالــهم لـوفرة         ) فاس  ( إىل أن مسقط رأسه     

علمائه يف شىت الفنون فكانت الرحلة إليه ، وهذا ما كفى املترجم مؤنة معانـاة             
لعلماء مما يغنيه عن مكابدة الرحلة إىل ما جيده يف بلـده        الرحلة فمدينته حافلة با   

  . ويف متناول يده 
وقد هيأت طبيعة نشأة الشيخ أيب زيد والكنف الذي ترىب فيه فرصة مناسبة             
لـه للتزود من العلوم الشرعية منذ نعومة أظفاره ، فقد أسلفنا أنه ينتمـي إىل               

 يف علوم خمتلفة ، إضافة إىل       أسرة علمية عريقة عرفت بإخراجها ألعالم بارزين      
أنه نشأ وترعرع يف حجر الشيخ أيب احملاسن يوسف الفاسي الذي اعـتىن بـه               
وكان املدرسة األوىل لـه اليت زودته بأول املعارف ووجهته إىل االستزادة مـن      
العلوم املختلفة وخاصة منها علوم القراءات ، وقد كان هذا البيت املبارك بيت             

                                                
. هــ   ١٠١٣ولد ونشأ بالقصر الكبري ، مث انتقل إىل فاس واستقر ا حىت مات سـنة                ) ١(

، ومتام نسبه هو يوسف بن حممد بن حممـد   ) ٥٤ ترمجة رقم    ٤٣ص( ترمجته يف التقاط الدرر     
  ) .٢/٥١٥( الفاسي ، جامع القرويني بن يوسف بن عبد الرمحن
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بن حممد الفاسي بيت علم وصالح ، فأخوه أبو زيـد عبـد      أيب احملاسن يوسف    
الرمحن بن حممد الفاسي كان عالمة ، وابناه أبو حامد حممد العريب صاحب مرآة         

، واحملدث الشيخ أمحد بن يوسف الفاسي كانا مـن أعـالم فـاس يف                احملاسن
فال عجب أن تنبغ شخصية أيب زيد وقد نشأت يف هـذا الوسـط              . عصرمها  
العلم والصالح ، باإلضافة إىل ما كانت تتسم به مدينة فاس من شعاع             اململوء ب 

علمي يف عصر املؤلف مما جعلـها العاصمة العلمية للقطر املغـريب يف ذلـك              
  .العصر 

ويف أيامه كثر   ) : ( هـ  ١٠٨٢ت  (فعصر املؤلف عصر السلطان الرشيد      
  . )١()العلم واعتز أهلـه ، وكانت أيام سكون ودعة ورخاء عظيم 

  
  شيوخه وتالميذه: املبحث الثالث 

  :  أشهر شيوخه -أ 
قـرأ علـى   : (  أبو زيد عبد الرمحن بن حممد الفاسي ، قال يف نشر املثاين        – ١

العارف أيب زيد عبد الرمحن بن حممد الفاسي احلديث ، ومسع منه وحضر جمالس              
   .)٢()متعددة عليه يف غريه 

العريب يف مرآة احملاسن فذكر أنـه       وقد ترجم لـه ابن أخيه أبو حامد حممد         
كان إماماً عاملاً نظاراً جامعاً ألدوات االجتهاد مائالً إليه حمققاً يف مجيع العلوم ،              

   .)٣(هـ١٠٣٦هـ وتويف سنة ٩٧٢وذكر أنه ولد بالقصر الكبري سنة 

                                                
   .٣٠٤: نزهة احلادي ) ١(
  ) .٢/١٩٥(نشر املثاين للقادري ) ٢(
  ) .٢٦٧ – ١/٢٦٦(املصدر السابق ) ٣(
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  :وقد ذكر احلضيكي يف مناقبه من شيوخ أيب زيد يف القراءات 
يوسف التملي ، وأجازه عن سيدي احلسن الدراوي         أبو عبد اهللا حممد بن       – ٢

وعلى هذا الشيخ معتمده ، ولـه إجازه منـه ،          . عن املنجور على ابن غازي      
  .هـ ١٠٥٨تويف سنة 

 عبد الرمحن بن عبد الواحد السجلماسي عن شيخة املريي عن أيب القاسم             – ٣
  بن إبراهيم عن ابن غازي ، ويعرف هـذا الـشيخ بـالفاليل ، مـات سـنة                  

  . هـ١٠٢٩
  . سيدي حممد الصغري املستغامني عن ابن جمرب عن ابن غازي – ٤
 الشريف سيدي عبد الـهادي عن أبيه سيدي عبد اهللا بن طـاهر عـن               – ٥

   .)١(سيدي احلسن الدراوي عن املنجور
إتقان الـصنعة يف  (  أبو العباس أمحد بن علي بن شعيب األندلسي صاحب      – ٦

 ذكر ابن القاضي أنه روى القراءات السبع عنه عن           ، وقد  )٢()التجويد للسبعة   
الشيخ املسن الربكة أيب العباس أمحد بن حممد القشتايل عن اإلمام أيب القاسم بن              

   .)٣(إبراهيم عن ابن غازي
 الشيخ أبو القاسم بن القاضي ، وهو من أصحاب أيب العباس أمحد بن علي       – ٧

ابنه مترمجنا يف فهرسته وذكر أنـه  وذكره . القدومي وعنه أخذ النحو والقراءة   

                                                
  ) .١٥٥ – ٢/١٥٤(مناقب احلضيكي ) ١(
قام الباحث حسن صدقي بتحقيق هذا الكتاب يف رسالة ماجستري حـصل عليهـا سـنة     ) ٢(

  .ية بالرباط م بدار احلديث احلسن١٩٩٦
  .إجازة ابن القاضي أليب عبد اهللا الرمحاين ) ٣(
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وقـد   . )١(هـ٩٦١سنة  ) الرسالة  ( كان لـه سارية جبامع القرويني يقرأ فيها        
  .روى عنه ابنه أبو زيد كثرياً من أخبار القراءة والقراء 

 وهو يروي عن سـيدي      )٢(هـ١٠٣٠ سيدي أمحد العرايشي املتوىف سنة       – ٨
   .)٣(احلسن الدراوي عن املنجور

  
  : هر تالميذه  أش–ب 

ت (  أبو عبد اهللا حممد بـن عبـد اهللا الـسرغيين الـشهري بـاهلواري                 – ١
  . ) هـ١١٠٥

 حممد بن مبارك السجلماسي إمام مسجد الشرفاء بفاس وصاحب القصيدة     – ٢
   .)٤()١٠٩٢ت(يف الـهمز ) الدالية ( 
األقنوم يف مبـادئ    (  أبو زيد عبد الرمحن بن عبد القادر الفاسي صاحب           – ٣

التقييد ملا شرد من نـصوص الـدرة        ( و) اللمعة يف قراءة السبعة     ( و) العلوم  
   .)٥()والقصيد 

   .)٦()هـ ١١١٠ – ١٠٤٢( أبو عبد اهللا حممد بن عبد القادر الفاسي – ٤
   .)١()هـ ١٠٩٢ت ( أبو عبد اهللا حممد بن العريب بن أمحد الفشتايل – ٥

                                                
  ) .١/١٨١(نشر املثاين ) ١(
  ) .١/٢٣٥(نشر املثاين ) ٢(
   .١٦٨ – ١٦٧: صفوة من انتشر لليغراين ) ٣(
 ، وسلوة األنفاس وحمادثة األكياس جلعفر بـن    ١٩٠: ترمجته يف صفوة من انتشر لليغراين       ) ٤(

  ) .٢/٨٨(حممد الكتاين الفاسي 
  ) .٣١٥ -١/٣١٤(، والسلوة  ) ٢٠٢ – ٢٠١ص (ترمجته يف الصفوة ) ٥(
  ) .١/٣١٥(ترمجته يف السلوة ) ٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  -١٢-

 العياشي صاحب الرحلـة املعروفـة    أبو سامل عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر    – ٦
   .)٢()الرحلة العياشية ( أو ) ماء املوائد ( بـ
   الطيب بن عبد الرمحن بن أيب القاسـم بـن القاضـي ولـد املتـرجم                 – ٧
   .)٣()هـ ١١٢٤ت (
ت ( أبو عبد اهللا حممد بـن أمحـد بـن أيب احملاسـن يوسـف الفاسـي             – ٨

   .)٤() هـ١٠٨٤
مد اإلفراين السوسي شيخ النـوري الصفاقـسي         أبو عبد اهللا حممد بن حم      – ٩

   .)٥()هـ ١١١٨ت (نقل عنه كثرياً فيه ، " غيث النفع " صاحب 
تكميل املنـافع يف  (  أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن أمحد الرمحاين صاحب  – ١٠

  ) .هـ ١٠٧٠ت بعد (وغريه ) قراءة نافع 
ت يف  (  اجلرجـاين     أمحد بن محدان بن حممد بن علي بن سامل التلمساين          – ١١

   .)٦()عشر التسعني بعد األلف 
 أبو الفضل وأبو سرحان مسعود بن حممد مجوع السلجماسي صـاحب            – ١٢

كفايـة التحـصيل يف شـرح    ( و) الروض اجلامع يف شرح الدرر اللوامـع    (
   .)١()هـ ١١١٩سنة ( وغريمها من املؤلفات ، تويف بسال )  التفصيل

                                                
= 
  ) .١٩٠ص (ترمجته يف الصفوة ) ١(
  ) .١٩١ص (ترمجته يف الصفوة ) ٢(
  ) .٣/٢٦٣(ترمجته يف السلوة ) ٣(
  ) .٢/٣٢١(، والسلوة  ) ١٨٢ – ١٨١ص (ترمجته يف الصفوة ) ٤(
 يف سـورة  }آالن { تمد عليه النوري كثرياً يف كتابه وذكر لـه أرجوزه يف أحكـام    اع) ٥(

  ) .غاية البيان ( يونس مساها 
  ) .٧٩ – ١/٧٨(ترمجته يف مناقب احلضيكي ) ٦(
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   .)٢(القاضي أخو أيب زيد علي بن أيب القاسم بن – ١٣
تيسري العسري يف (  أبو العباس أمحد بن حممد بن عثمان البوزيدي صاحب     – ١٤

   .)٣()هـ ١٠٨٤سنة ( فرغ منه ) قراءة ابن كثري 
 أبو العباس أمحد بن عبد الرمحن بن عبد امللك الغياليل األنصاري صاحب    – ١٥

   .)٤()مسط اجلمان ( 
  
  مؤلفاته : املبحث الرابع 

لقد خلف لنا الشيخ أبو زيد ثروة هائلة من املؤلفات النافعة خاصة يف جمال              
القراءة وعلومها ، تربو على الستني ما بني مؤلف مستقل أو شـرح لـنظم أو            

وسأذكر يف هذا املبحث أشهر كتبه دون استقصاء جلميع ما . جواب عن سؤال 
رج عن املقـصود ،     ذكرته لـه املصادر من مؤلفات ملا يف ذلك من الطول املخ          

  : فمن أشهر مؤلفات الشيخ رمحه اهللا 
أحـسب  . آمل  {  إزالة الشكل وااللتباس العارضني لكثري من الناس يف نقل           – ١

   .)٥(}الناس 

                                                
= 
  ) .٣٢٧ص (شجرة النور الزكية ) ١(
  ) .١/٢٧٦(ذكره يف نشر املثاين ) ٢(
  ) .١١٦ص (القراء والقراءات باملغرب ) ٣(
  ) .١١٧ص (قراء والقراءات باملغرب ال) ٤(
، ومنه نسخة باملخزانة امللكية يف جمموع حتت رقم          ) ١/٦٥(ذكره له يف إيضاح املكنون      ) ٥(

 ورقات ، ٤ صفحة ، وله نسخة أخرى خبزانة أوقاف مدينة أسفي تقع يف          ١١ ويقع يف    ٤٤٨١
=  
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   .)١( أجوبة على أسئلة يف مراتب املد– ٢
   .)٢( اإليضاح ملا ينبهم على الورى يف قراءة عامل أم القرى– ٣
   .)٣(فع وابن كثري يف الوقف أرجوزة يف اختالف نا– ٤
   .)٤( بغية املراد يف بيان خمرج الضاد من كالم اجلهابذة النقاد– ٥
   .)٥( مفردات القرآن– ٦
   .)٦( مصدرة الطالبني– ٧

                                                
= 

وبلـوايل يف   ) ٨٦ – ٢/٨٥(وذكره لـه أيضاً عبد العزيز بن عبد اهللا يف املوسوعة املغربيـة             
  ) .٢٠ص (مقدمة حتقيقه لكتاب إيضاح ما ينبهم على الورى يف قراءة عامل أم القرى 

 – ٣٩١ من الـصفحة  ٨٨١توجد منه نسخة باخلزانة العامة بتطوان يف جمموع حتت رقم     ) ١(
٣٩٣.   

األرقـام  نسخه كثرية يف األيدي واخلزائن منها يف اخلزانة احلسنية بالرباط نـسخ حتـت               ) ٢(
 ، ١١٩١٧ – ٢١٧٣ – ٧٥٤٠ – ٤٤٩٥ – ١٢٦٢٦ – ٦٠١٢ – ٩١٥:  التاليــــة

 ، وقد قام بتحقيقه األستاذ حممد بلوايل لنيـل     ١٣٧١وباخلزانة العامة بالرباط نسخة حتت رقم       
  .شهادة املاجستري بدار احلديث احلسنية 

  : لـها  بيتاً أو١٤منها نسخة يف خزانة أوقاف أسفي ، وتقع األرجوزة يف ) ٣(
 يف الوقف نافعاً على األخذ الشهري  وهاك ما خالف فيه ابن كـثري

  ج

 تقـع  ٣٧٣٧ومنه نسخة باخلزانة احلسنية حتت رقم ) ٥/١٦٥(ذكره الزركلي يف األعالم   ) ٤(
  ) .٦/٤٥(فهرس اخلزانة احلسنية . يف ثالث ورقات 

ل منه املفردات املكية اليت ستأيت      يظهر أنه أفرد فيه القراءات السبع كل قراءة بتأليف ، ولع          ) ٥(
القرآن وعلومه يف عهد الدولة العلوية ، مقال        : انظر  . بعد ، ذكره لـه األستاذ العابد الفاسي        

   . ٤١م ص ١٩٦٨ فرباير – ١٣٨٧ ذو القعدة ١١ السنة ٤منشور مبجلة دعوة احلق عدد 
 ٥٤د ، يف جمموع مـن ص   ٣١٦٧وهي منظومة منها نسخة باخلزانة العامة بالرباط برقم  ) ٦(

   .٥٩إىل 
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   .)١( املفردات املكية– ٨
   .)٢( علم النصرة يف حتقيق قراءة إمام البصرة– ٩

   .)٣(اللوامع الفجر الساطع والضياء الالمع يف شرح الدرر – ١٠
   .)٤( القول الشهري يف حتقيق اإلدغام الكبري– ١٢
   .)٥( القول الفصل يف اختالف السبعة يف الوقف والوصل– ١٣

                                                
ـ         ) ١( الرحلـة  ( أو  ) ماء املوائـد    ( ذكرها لـه تلميذه أبو سامل العياشي يف رحلته املسماة ب

  ) .١/٣١٦) (العياشية 
وهو تأليف كبري من تآليفه األمهات يف قراءة أيب عمرو ، ونسخه كثرية باأليدي واخلزائن               ) ٢(

 – ٦٢٩٦وظة باخلزانة امللكية حتت األرقـام التاليـة         الرمسية واخلاصة ، ومن نسخه نسخ حمف      
والكتاب يقوم بتحقيقه السيد عبد العزيز       . ٨٨٧ – ٤١٤٩ – ٦٠٧٣ – ٢١٧٣ – ١٠٥٢

  .كاريت بكلية اآلداب بالرباط لنيل درجة املاجستري ، وللكتاب نسخ خمطوطة أخرى 
 وعلـم النـصرة ،   هو من آخر ما ألف الشيخ بالقياس إىل كتبه املـشهورة كاإليـضاح      ) ٣(

 ق ، ونسخ باخلزانة امللكية حتت       ٩٨٩وللكتاب نسخة كاملة باخلزانة العامة بالرباط حتت رقم         
وقد قام األستاذ أمحد البوشيخي بتحقيقـه        . ٢٩٦٥ – ١٧٩٨ – ٣٥٣٨ – ٤٤٨١األرقام  

  .ونال به شهادة املاجستري بدار احلديث احلسنية بالرباط 
 ، وللكتاب نسخة خبط املؤلف يف جمموع الـشيخ إبـراهيم            الكتاب يف إدغام أيب عمرو    ) ٤(

 ، تقع يف    ٨٨١ ، ونسخة أخرى خبزانة تطوان حتت رقم         ٤١٣ – ٤٠٨اهلاليل مبكناس من ص     
  . صفحات ٤
للكتاب نسخة خبط املؤلف يف خزانة الشيخ إبراهيم الـهاليل مبكناس يف جمموع مـن ص    ) ٥(

 ، وأخرى باخلزانـة العامـة       ١٢٤٣موع برقم    ، وأخرى باخلزانة امللكية يف جم      ٥٠٥ – ٤١٤
 د قسم الوثائق ، كما أن للكتاب نسخة عتيقة ضـمن جممـوع              ٢٧٧١/٤بالرباط حتت رقم    

بإخدى خزائن تاملست اخلاصة وأخرى يف ملك الشيخ أمحد عونيات ، وقد قام عبد الـرحيم                
م عـن أربـع   ١٩٩٠ بنولسي بتحقيق الكتاب لنيل درجة املاجستري بكلية اآلداب بالرباط سنة 

  .نسخ خطية 
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  . قطعة نظم فيها احلروف اليت زاد ا القراء على احلروف الـهجائية – ١٤
هذا ما أمكنين مجعه من تآليف ورسائل الشيخ أيب زيد ابن القاضي ، باإلضـافة             

ىل متفرقات أخرى على شكل أبيات جيمع فيها مسائل معينة مـن الفـن ، أو              إ
أسئلة منظومة كان يلقيها على طلبته يشحذ ا أذهام ، أو يطرحهـا علـى               

  .املقرئني يف عصره على وجه اإللغاز واإلعجاز 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  -١٧-

  مكانته وثناء العلماء عليه : املبحث اخلامس 
العامل الكبري احلـافظ    ( القراءات و كان أبو زيد ابن القاضي إمام عصره يف         

 ، وكان شيخ اجلماعة يف اإلقـراء ، وإمـام           )١(كما وصفه يف السلوة   ) احلجة  
احملققني يف املعرفة بالقراءات وتوجيهها ، بلغ فيها مرتبة اإلمامة وأهلية االختيار            

  . والترجيح 
فصار أستاذ املغرب كلـه يغشاه اخللق لألخـذ عنـه ،         : ( قال احلضيكي   

ويأيت بابه من ال حيصون ، بل ال يرى بالغرب أستاذ وال مقـرئ إال تالمذتـه                 
   .)٢()وعليه عمدم 

وقد عرف لـه معاصروه وكذا من جاء بعده هذه املكانة العلمية العاليـة             
فصدعت مؤلفام بالثناء عليه واإلشادة بعلمه واعتماد أقوالـه ، وإليك طرفاً           

  :من ثناء العلماء عليه 
الشيخ اإلمام الفقيه احملدث الــهمام إمـام   : ( ه الكناين يف السلوة    قال في 

القراء وشيخ املغرب الشهري ، وأستاذ األساتيذ ، العامل الكبري احلـافظ احلجـة         
وكان شيخاً حافظاً ، وحجة حمققاً ، جموداً وإمامـاً      : ( إىل أن يقول    ) احليسويب  

 يف حتقيق القراءات ووحيد نعته ،       شيخ اجلماعة يف اإلقراء يف وقته ، ومفرداً       ... 
إىل ما كان عليه من الدين املتني ، والورع املبني ، وصدق اللهجـة ولـني                ... 

   .)٣()اجلانب للخاص والعام 
األستاذ اود الكبري إمام القـراء وشـيخ     : ( وقال القادري يف نشر املثاين      

 صاحب الترمجـة    كان... املغرب األقصى ، األستاذ الشهري احلافظ احليسويب        
                                                

  ) .٢٢٤ – ٢/٢٢٣(سلوة األنفاس ) ١(
  ) .٢/١٥٤(مناقب احلضيكي ) ٢(
  ) .٢/٢٢٣(سلوة األنفاس للكتاين ) ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  -١٨-

أستاذاً إماماً جموداً بركة مهاماً ، شيخ اجلماعة يف اإلقراء بوقته ، ومفرد يف حتقيقه 
   .)١()، مقرئاً حافظاً ، وحجة حمققاً  ونعته

إمام املقرئني أكثر أهل زمانه مجعاً للروايـات        : ( وقال فيه يف التقاط الدرر      
ولـه صـيت بنـواحي   ... وقته شيخ اجلماعة يف اإلقراء ب  ... األستاذ األعظم   

   .)٢()سوس وغريه ، لـه تآليف يف فن القراءات 
شيخ الشيوخ وعمـدة  : ( ووصفه ابن خملوف يف شجرة النور الزكية فقال     

   .)٣()أهل التحقيق والرسوخ إمام القراء وأستاذ العلماء 
وقد زاد أبو زيد على هذه اخلطوة العلمية خطوة أخرى سياسـية ، فكـان      

ن خاص عند األمراء ابتداًء من قيام دولة األشراف العلويني ، إذ كان             لـه مكا 
مكني القدر عند رجال الدولة حىت إنه كان مـن خـواص الـسلطان املـوىل               

   .)٥( ، كما كان أبوه من قبله وجيهاً عند السلطان املنصور)٤(الرشيد
تسبني وبلغ من حظوته لدى املوىل الرشيد أنه كان يويل القضاة والنظار واحمل           

   .)٦(بفاس أو يعزل من يعزل منهم مبشورته
ذلك جانب من الثناء عليه عند طائفة من املترمجني لـه ، وتلك مكانته عند              

  أوردت. أهل عصره ووالة األمر يف عهده ، ومكانة بيته العتيد يف زمنه وبعده              
   

                                                
  ) .٢/١٩٥(نشر املثاين ) ١(
  ) .١٨٨ص (التقاط الدرر ) ٢(
   .١٢١٢، ترمجة رقم ) ٣١٢ص (شجرة النور الزكية ) ٣(
  ) .٤/٣٩(ر حاضرة مكناس لعبد الرمحن بن زيدان إحتاف أعالم الناس جبمال أخبا) ٤(
  ) .١/٨١(نشر املثاين ) ٥(
  ) .٤٠ – ٣/٣٨(ميكن الرجوع يف ذلك إىل اإلحتاف ) ٦(
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   .)١(نقفاً منها تدل على قدر الرجل وما كان يتمتع به من ملكات فريدة
  

  وفاته : املبحث السادس 
أمجعت املصادر على أن وفاة الشيخ أيب زيد بن القاضي كانـت صـبيحة              

هـ ودفن مبقربة سيدي علي الصنهاجي      ١٠٨٢األربعاء ثاين عشر رمضان سنة      
  . بفاس بعد أن صلي عليه هناك وكانت جنازته مشهودة 

 عـشر  ويف ثـاين  : ( ١٠٨٢قال القادري يف التقاط الدرر يف وفيات سنة         
األستاذ األعظم أبو زيد عبـد      ... رمضان من العام املذكور تويف إمام املقرئني        

   .)٢()الرمحن ابن العالمة النحوي سيدي أيب القاسم بن القاضي املكناسي 
وهكذا بعد عمر طويل حافل بالقراءة واإلقراء والتأليف انتقل الشيخ أبـو            

ن خلف لنا تراثاً هائالً من املؤلفـات        زيد ابن القاضي إىل رمحة اهللا تعاىل ، بعد أ         
  .النافعة اليت ما تزال ناطقة بفضلـه وصادعة بذكره 

  

                                                
، واحليـاة   ) ١٦٩ – ١٦٨ص  (صفوة من انتشر    : من أراد االستزادة فعليه بالرجوع إىل       ) ١(

 – ٤/٩٧(عالم للزركلـي    ، واأل ) ٨٥ – ٨٤ص  (األدبية يف املغرب على عهد الدولة العلوية        
٩٨. (  

  ) .١٨٨ص (التقاط الدرر للقادري ) ٢(
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  القسم الدراسي : الفصل الثاين 
  : وقسمته إىل أربعة مباحث 

  .التعريف بالكتاب وحتقيق نسبته للمؤلف : املبحث األول 
  .موضوعه : املبحث الثاين 

حويل اهلمزة املسهلة هاء    نشأة وتطور القول بت   : املبحث الثالث   
  .خالصة ، والرد على أصحاب هذا القول 

  .نسخ الكتاب : املبحث الرابع 
  .عملي يف الكتاب : املبحث اخلامس 
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  التعريف بالكتاب وحتقيق نسبته للمؤلف : املبحث األول 
قرة العـني يف    ( الكتاب الذي بني أيدينا والذي أنا بصدد حتقيقه هو كتاب           

: هكذا وردت تسميته يف مقدمة املؤلف حيث قال ) مزة بني بني معىن تسهيل اهل
 ، وكذا مستـه     )١()تسهيل اهلمزة بني بني     : مسيته بقرة العني يف معىن قولـهم       ( 

   .)٢(املصادر اليت ذكرته للمؤلف
والكتاب ثابت النسبة إىل مؤلفه أيب زيد ابن القاضي ، فقد وردت نـسبته              

 ، كما أن خمطوطة الكتاب تقع       )٣(لـه املخطوطة إليه يف صفحة العنوان من أصو     
ضمن جمموع ال حيوي سوى مؤلفات الشيخ ابن القاضي مما جيعلنا نقطع بنسبة             

  .الكتاب إليه 
  
  موضوعه : املبحث الثاين 

موضوع الكتاب كما هو ظاهر من عنوانه يعاجل قضية من القضايا األصولية            
مزة املسهلة بني بني ، وهل جيـوز  اليت اشتد حوهلا اخلالف وهي صفة النطق باهل    

نطقها هاء خالصة ؟ ، كما شاع عند املتأخرين واملؤلف ينتصر هلـذا املـذهب              
ويدعو إليه يف هذه الرسالة ، وهي يف أصلها جواب عن سؤال يرد إىل الـشيخ           

 عند  }رءا  { من بعض تالمذته يستفسره عن كيفية النطق باهلمزة من كلمة           
سطراً ، فأجابه الـشيخ ـذه        ) ١٣( قع السؤال يف    الوقف عليها حلمزة ، وي    

                                                
  .من األصل املخطوط  ) ١( اللوحة ) ١(
  .مؤلَّفاً لشيخه ابن القاضي  ) ٢٠( ومنها تقييد ألحد تالمذة املؤلف سجل فيه أكثر من ) ٢(
  .سيأيت ذكرها عند ذكر نسخ الكتاب املخطوطة ) ٣(
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الرسالة ، وعنون لـها بالعنوان املذكور كما هي عادة املتأخرين يف رسائلـهم            
  .لتجمع بني صفيت اجلواب للسائل والتأليف املستقل 

وقد أطال الشيخ النفس يف اجلواب وساق األدلة والنقول املعضدة ملا ذهب            
  .اٍل تلك األدلة ونناقشها حبول اهللا تعاىل ، وسنورد يف مبحث ت إليه

وهذه املسألة مسألة حتويل اهلمزة املسهلة إىل هاء خالصة تعرض لبحثها 
  :الشيخ أيضاً يف الفجر الساطع عند قول ابن بري 

  بكلمة فهي بذاك بني بني   فنافع سهل أخرى الـهمزتني 
لشأن ، إال أنـه مل      وساق املذاهب يف اهلمزة املسهلة والنقول عن أئمة هذا ا         

يرجح مذهباً منها ، خبالف فعلـه يف قرة العني فإنه قد صرح فيه بترجيح حتويل    
ما جرى  ( اهلمزة املسهلة هاء خالصة بل ودعا إىل هذا املذهب وأمره حتت لواء             

  ) .به العمل 
  

نشأة وتطور القول بتحويل اهلمزة املسهلة هاء : املبحث الثالث 
  أصحاب هذا القولخالصة ، والرد على 

اعلم أنه قد انتشر وذاع يف مدارس اإلقراء وعم به األخذ النطق باهلمزة 
املسهلة هاء خالصة ، وخاصة يف بالد املغرب ، ونسب ذلك أليب عمرو الداين 

  . وغريهم من األئمة 
) حتفة املنافع   ( وأقدم من وجدته نسب ذلك أليب عمرو الداين أبو وكيل يف            

أخرون مبا ذكره أبو وكيل من جواز النطق باهلمزة املـسهلة           وقد استمسك املت  
  : قال يف التحفة . هاء خالصة ، مسنداً ذلك أليب شامة ، والداين وابن حدادة 

  واحذر صويت اهلاء عند النطق 
ــداين  ــشامي وال ــة لل   ثالث

 ج

  وقيل ال أو عند فتح ما بقـي        
    وابن حدادة الرضا املرضـي  

 جج
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نكر يف املسهل اهلاء اإلمام أبو عبد اهللا حممـد بـن            وأقدم من تعرض لذلك وأ     
الآللـئ الفريـدة يف شـرح       : ( يف كتابـه    )  هـ   ٦٥٦ت  (احلسن الفاسي   

ورمبا قرب بعضهم لفظها من لفـظ اهلـاء ولـيس           : ( حيث قال   )  القصيدة
   .)١() بشيء

: يف إبراز املعاين منكراً لذلك أيضاً     ) هـ  ٦٦٥ت  (وقال أبو شامة املقدسي     
ان بعض أهل األداء يقرب اهلمزة املسهلة من خمرج الـهاء ، ومسعت أنـا     وك (

   .)٢()منهم من ينطق بذلك ، وليس بشيء 
فقد قال يف أول بـاب      . وهذا اإلمام الشاطيب مل يذكر يف احلرز إال بني بني           

  : اهلمزتني من كلمة 
  ى مهزتني بكلمة  وتسهيل أخر 

 وقل ألفاً عن أهل مصر تبدلت
  مسا وبذات الفتح خلف لتجمال     

 لورش ويف بغداد يروى مسهال
  : وقال يف باب الـهمزتني من كلمتني 

 وقد قيل حمض املد عنها تبدال  واالخرى كمد عند ورش وقنبل
  : مث قال يف الفرق بني البدل والتسهيل 

 هو اهلمز واحلرف الذي منه أشكال  واالبدال حمض واملسهل بني ما
  : فقال " بني بني " هشام ومساه يف باب وقف محزة و

 يقول هشام ما تطرف مسهال  ويف غري هذا بني بني ومثلـه
وقد تتابع شراح احلرز على بيان معىن التسهيل وأنه عبارة عن بني بني باملعىن 
الذي قدمنا يف كالم أيب عمرو الداين ، ومل يقل أحد منهم إن أبا عمـرو قـال                  

                                                
   .١٠٢:  عنه ابن القاضي يف الفجر الساطع لوحة الآللئ الفريدة ونقلـه) ١(
   .١/٣٨٦إبراز املعاين أليب شامة ) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  -٢٤-

ه كثري منهم كأيب عبـد اهللا الفاسـي وأيب          بإبدال اهلمزة املسهلة هاء ، بل أنكر      
  .شامة املقدسي وأيب إسحاق اجلعربي وسواهم 

وينبغي للقارئ أن يفرق لفظه بني املـسهل    : ( وقال اجلعربي يف كنز املعاين      
   .)١()واملبدل وحيترز يف التسهيل عن اهلاء 

فهؤالء الثالثة وهم رؤساء هذه الصناعة وشيوخ شراح الشاطبية أنكـروا           
  .إبدال اهلمزة املسهلة هاء وحذروا منه 

وإذا رجعنا إىل مشايخ القراءة واألداء باملغرب جنـد أـم مل يـذكروا إال               
التسهيل بني بني ابتداء من شيوخ القريوان كأيب عبد اهللا بن سـفيان صـاحب           
الـهادي وأيب العباس املهدوي صاحب الـهداية واملوضـح يف شـرحها وأيب         

لب صاحب التبصرة ، وانتهاء إىل أيب احلسن احلصري يف          حممد مكي بن أيب طا    
، إىل من سواهم من شيوخ األندلس كأيب القاسم بن عبـد         رائيته يف قراءة نافع   

وأيب عبد اهللا بن شريح يف الكايف وأيب احلسن بن الطفيل           ) املفتاح   (الوهاب يف   
  ) .اإلقناع ( العبدري يف شرح احلصرية وأيب جعفر بن الباذش يف 

إمنا يـذكر   ) الدرر اللوامع   ( مث بعد هؤالء هذا أبو احلسن بن بري صاحب          
وعلى ذلك ميضي أول شراحه أبو عبد اهللا        . يف هذه األرجوزة التسهيل بني بني       

اخلراز يف القصد النافع يف شرح الدرر اللوامع ، وسلك شراح الدرر من بعده               
وري والثعـاليب والـشوشاوي   سبيله ، كاحللفاوي وابن اراد والوارتيين واملنت     

وغريهم ، وقد قام علماء القراءة شرقاً وغرباً بإنكار إبدال اهلمزة املسهلة هـاًء         
  .وأطبقوا على التحذير من ذلك 

قال الشيخ أبو احلسن علي النوري الصفاقسي وهو أحد تالميـذ تالمـذة             
كتابه املشهور ، قال يف     ) غيث النفع   ( الشيخ أيب زيد ابن القاضي ، وصاحب        

                                                
  .عند شرحه آخر بيت من باب الـهمزتني من كلمتني " خمطوط " كنز املعاين ) ١(
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تنبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني عما يقع هلم من خطأ حال تالوم لكتاب اهللا              (
وبعض القاصرين جيعل التـسهيل     : ( ، بعد ذكر صفة التسهيل بني بني        ) املبني  

هاًء حمضة وهو حلن ال حتل القراءة به ، واستدل له بعض اآلخذين به بأنه جيوز                 
 وهو باطل بديهي البطالن ، إذ ال يلزم مـن  يف كالم العرب إبدال اهلمزة هاء ،     

جواز الشيء يف العربية جواز القراءة به ، وأيضاً فإن إبدال اهلمزة هاًء مقصور              
وال جيـوز  ) إياك ( يف ) هياك  : ( يف العربية على السماع من العرب ، كقوهلم         

ا مل   وغريه ، ومـسألتن    )١()التوضيح  ( القياس عليه ، وهو يف الكتب املتداولة ،         
ولنا أدلة كثرية يف الرد على زاعم هـذا بيناهـا يف            : ( مث قال   ) . يسمع فيها   

   . )٢()تأليف لنا مستقل يف هذه املسألة بسبب سؤال ورد علينا فيها 
وقال الشيخ املقرئ أبو العالء إدريس بن عبد اهللا الـودغريي البكـراوي             

ـ ١٢٥٧( قاضي املوىل سليمان العلوي واملتوىف ـا سـنة           يف كتابـه   ) ـ  ه
فيجب على القارئ   ) : ( التوضيح والبيان يف مقرأ اإلمام نافع بن عبد الرمحن           (

أن يفرق يف تلفظه بني البدل وبني التسهيل بني بني ؛ ألن أجل الناس إذا تلفـظ   
بالتسهيل بني بني جعلـه هاًء خالصة ، وذلك عني البدل ال عني التسهيل بـني           

 أن يؤتى باحلرف بني خمرجني كما وصفت ، فالـهاء ، ألن حقيقة البينية هي بني
وأجاز بعضهم صوت الــهاء يف      . ، فليست بني خمرجني      حمضة ملخرج واحد  

  .التسهيل بني بني ، وبعضهم خصه باملفتوحة منه فقط لشدة خفتها 
واملعتمد أنه ال جيوز فيه شيء من ذلك ، إذ رمبا يظهر من مـذهب ايـز                 

عن التلفظ به على حقيقته ، وإذا ما تأملت ألفاظ مجيع           لذلك الترخيص العاجز    

                                                
  .املراد به أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك البن هشام األنصاري ) ١(
   .٣٨: تنبيه الغافلني ) ٢(
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الناس ال جتدهم حيسنون غري التلفظ بالتسهيل بني بني ، فضالً عن أن يعجـزوا               
  ) .عنه 

مث إم إذا أرادوا أن ينطقوا بني بني يف اعتقادهم ارتكبـوا            : ( إىل أن يقول    
ال حول وال قوة إال     : فاجلواب عن ذلك    . البدل احملض ، فيأتون باهلاء اخلالصة       

وقد مجعت هذه األحكام اليت ذكرت هاهنا يف عشرة أبيات أحببت   : قال  . باهللا  
  : ذكرها هاهنا ألن ما ذكر كله كالشرح هلا وهي 

ــسهيل يف األداِء ــق بالت   والنط
  ومن يقـل بـصوا يف الفـتح      
ــة    والغــري ال يثبــت يف الرواي
  ومن خيلص هاءهـا يف الكـل      

  ٍل بالــهاءِ  إذ هي حمض بـد    
  يكون بـني مهـزة والـشكل       
  وصفة النطـق بـذا الطريـق       
ــلُ  ــهوين والتقلي ــه الت يلزم  
  يف الكسر والضم وفتح قد أُلف     
  وذاك عني بـني بـني يف األدا       

 ج

  يف مذهب احلـذاق دون هـاءِ       
  رخص للعـاجز لـذ بالـشرح      
  يف مثل هذا عـن ذوي الدرايـة       
ــل  ــا يف النق ــاً مل ــن خمالف   يك
ــح يف األداءِ  ــني ص ــني ب   وب
ــول  ــض يف الق حمــه م   ال أن
ــالتحقيق    ــاء ب ــدم االعتن   ع
ــديلُ  ــزة ال التب ــصولة اهلم   ل
  كاليا وكالواو يـرى وكـاأللف     

  )١(إذ حمض حرٍف يف اجلميع فُِقدا     
   ج

  : وبعد 
 إبـدال اهلمـزة     –فهذا اتفاق من خرية املشايخ على رفض هذا املـذهب           

قراءة بـه ال يف الـصالة وال يف          واعتباره حلناً جلياً ، ال حتل ال       –املسهلة هاًء   
  .، وعليه فمن قرأ بالـهاء اخلالصة يف الصالة ، فصالته باطلة  غريها

                                                
   .١٤٠ – ١٣٩: يح والبيان يف مقرأ اإلمام نافع بن عبد الرمحن التوض) ١(
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  نسخ الكتاب: املبحث الرابع 
  : يوجد لـهذا الكتاب أربع أصول خطية هي كالتايل 

  . صفحات ٦ نسخة حمفوظة خبزانة أوقاف آسفي تقع يف –أ 
يل مبكناس يف جمموع تـشكل منـه         نسخة خبزانة الشيخ إبراهيم الـهال     –ب  

   .٥٥ إىل ٥٠الصفحات من 
 نسخة يف ملك الشيخ أمحد عوينات بالرباط ، وهي خبط يده وانتهى مـن         –ج  

  .هـ ١٣٩٢ رجب ٢٠نسخها يف 
 نسخة ضمن جمموع يف ملك السيد حممد بن بيه الدين اإلمام بأحد مساجد            –د  

نطقة تاملـست بـإقليم     مدينة الصويرة ، وأصل النسخة من خزانة خاصة يف م         
  . الصويرة 

وقد آثرت أن أعتمد هذه النسخة أصالً وحيداً لتحقيق هذا الكتاب جلودا           
وخلوها من األخطاء والسقط ، غري ملتفت إىل النسخ األخرى كـي ال أثقـل      

  .احلواشي بالفروق اليت تضخم احلواشي وقد ال يكون منها كبري فائدة 
   :وإليك وصف هذه النسخة املعتمدة

لقد اعتمدت كما ذكرت سابقاً على نسخة السيد حممد بن بيـه الـدين ،            
  :وجعلتها أصالً لتحقيق الكتاب ، وهذا وصف لتلك النسخة املعتمدة 

النسخة مكتوبة خبط مغريب واضح متوسط اجلودة ، ورؤوس املسائل وأمساء           
سـم  األئمة املنقول عنهم مكتوبة حبروف بارزة كبرية ، وال حتمـل النـسخة ا   

الناسخ وال تاريخ النسخ ، ويظهر من نوعية اخلـط أـا كتبـت يف القـرن                 
  .الـهجري املاضي 
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أربعة أوراق أي مثاين صفحات ، وهي سليمة متاماً من النقص   : عدد أوراقها   
 سطراً يف كل صفحة ، ومعدل الكلمات عشر         ٢٣مسطرا مبعدل   . أو اخلرم   

  .حيف والوهم وهي قليلة التص. كلمات يف السطر الواحد 
  

  عملي يف الكتاب: املبحث اخلامس 
  : سلكت يف حتقيق هذا الكتاب املنهج التايل 

  .  انتسخت الكتاب من نسخته املعتمدة – ١
 أسندت النقول الواردة يف النص إىل كتب أصحاا إن كانت موجودة أو             – ٢

  .إىل من أوردها حسب اإلمكان 
حملقق بترمجة موجزة ، وأترجم للعلم عند  ترمجت لألعالم الواردة يف النص ا    – ٣

  .أول ورود لـه يف النص 
  . عزوت األحاديث واآلثار الواردة يف الكتاب إىل كتب احلديث املعتربة – ٤
  .  نسبت األبيات الواردة يف النص إىل أصحاا إذا أمكنين ذلك – ٥
لدراسي  ناقشت أدلة املؤلف بتحفظ وأدب يف احلاشية حميالً على القسم ا            – ٦

  .الذي أشبعت فيه هذه األدلة مناقشة معضداً ذلك بنقول األئمة وأقوالـهم 
  . مل أجعل يف الفهارس فهرساً لآليات لعدم وجود آيات يف النص – ٧
  . مل أذكر يف فهرس األعالم إال األعالم الذين ترمجت لـهم باحلاشية – ٨

 قسم التحقيـق ،     ويليه. فبهذا ينتهي القسم الدراسي من الكتاب       : وبعد  
  :يسبقه مناذج من املخطوط احملقق 
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  الصفحة األوىل من املخطوطة
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  آخر صفحة من املخطوطة
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  قرة العين
  تسهيل الهمزة بين بين : في معنى قولـهم 

  
  ) هـ ١٠٨٢ت ( أليب زيد عبد الرمحن بن القاضي الفاسي 

  
  دراسة وحتقيق 

  
  
  
  
  

  أمحد بن عبد اهللا املقري / حتقيق وتعليق 
  األستاذ املساعد يف كلية القرآن الكرمي باملدينة 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آلـه وسلم

ومما كتب به بعض اإلخوان لشيخنا ابن القاضي يسألـه عن حقيقة تسهيل 
   .)١(اهلمزة بني بني

احلمد هللا وحده ، وصلى اهللا على من ال نيب بعـده ، وآلـه      : نص السؤال   
  .وصحبه وسلم تسليماً 

الشيخ اإلمام األوحد اهلمام ، فريد عصره ، ووحيد دهره ، شيخنا سيدي             
 ، قـضى اهللا لنـا   )٢(عبد الرمحن بن الفقيه اإلمام سيدي أيب القاسم بن القاضي       

  .ولكم باخلري 
 إذا وقف على اهلمـزة يف      )٣( ، ورأيكم املوفق يف مسألة محزة      جوابكم احملقق 

 فإنه يقف بإمالة األلف واهلمزة والراء مع تسهيل اهلمزة بني بني ، }رءا { حنو 
 ،  )٤(أي بني اهلمزة وبني حرف مد ولني جيانس حركتها ، وهو األلف يف املثال             

 الـساكن ،  فاهلمزة مشتملة على طرف من اهلمزة احملركة وطرف من احلـرف    
                                                

  . مل أقف على شخصية الراوي الذي ذكر ما دار بني السائل وايب ) ١(
والده هو أبو القاسم بن حممد بن حممد بن قاسم بن أيب العافية املكناسي األصل الفاسـي                 ) ٢(

هـ وتويف  ٩٦٠يف العربية والنحو ، ولد سنة       الدار يعرف كابنه بابن القاضي ، اشتهر بالرباعة         
ودرة احلجـال البـن القاضـي       ) ١/١٨١(هـ ، ترمجته يف نشر املثاين للقادري        ١٠٢٢سنة  

)٣/٢٨٧. (  
هـ ،  ٨٠هو محزة بن حبيب بن عمارة بن إمساعيل الزيات ، أحد القراء السبعة ولد سنة                ) ٣(

وغايـة   . ٤٣ترمجـة   ) ١/١١١(ذهيب  ترمجته يف معرفة القراء الكبار لل     . هـ  ١٥٦تويف سنة   
   .١١٩٠ترمجة ) ١/٢٦١(النهاية البن اجلزري 

   .}رءا { أي يف املثال الذي مثل به سابقاً وهو ) ٤(
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املمال هـو بعـض اهلمـزة       : فكيف يتأتى مع هذه احلالة إمالتها ؟ ، فإن قلتم           
، وأما بعض حرف املد واللني فليس مبمال ، يلزم الترجيح مـن غـري                احملركة

إما مماالن معاً يلـزم أن جتـري   : وإن قلتم . مرجح ، هال أميل بعض احلرف  
و بعض الكسرة وبعض ينحى بـه       اإلمالة يف حرف واحد ، فبعضها ينحى به حن        

حنو بعض الياء ؛ ألن اهلمزة مشتملة على بعض الفتحة واأللف ، وأما على من               
  .يجوز نطق الـهاء فال إشكال يف إمالتها ، جواباً شافياً 

  . وأبدى وأعاد ، وبلغ املراد – رضي اهللا عنه –فأجابه الشيخ 
  : نص اجلواب ، واهللا سبحانه املوفق للصواب 

 ، مبين اخلفاء ملن شاء من عبادة بالتوفيق والنور ،     )١(احلمد هللا مسهل األمور   
خيص من يشاء برمحته وهو الرحيم الغفور ، ونشهد أن ال إلـه إال اهللا وحده ال             
شريك لـه الذي علم بالقلم ، علم اإلنسان ما مل يعلم ، ونـشهد أن سـيدنا                 

ى والفرقان ، وتبيني احلـق مـن        وموالنا حممداً عبده ورسولـه املبعوث باهلد     
، صلى اهللا وسلم عليه وعلى آلـه وأصحابه أهل العناية السابقة مـن              اخلذالن

  .امللك الديان ، صالة وسالماً ننال بربكتها حببوحة اجلنان 
ـ  : وبعد   ) قرة العني يف معىن قوهلم تسهيل اهلمزة بني بني          ( اجلواب مسيته ب

بـني  (  اجلاري عندنا بأرض املغرب يف تـسهيل  اعلم أن: فنقول وباهللا التوفيق   
جعلـها هاء خالصة ، فمن قرأ بذلك فقد أبدل اهلمزة هاء فلـها خمرج             )  بني
، وحميز حمقق ، فعلى هذا الوجه ال إشكال فيه ، وال يلتبس على الناظر يف                 معني

اء ال جيوز صوت اهل   : أول وهلة ، وهذا القول هو أحد األقوال الثالثة ، والثاين            
جيوز صوت اهلاء يف املفتوح خلفته وعدم التبعيض دون غريه          : مطلقاً ، والثالث    

  : كما يف الروم واإلمشام ، وإليها أشرنا 
                                                

  .يف قولـه هذا براعة استهالل ، وهي البداء مبا يشعر مبوضوع التأليف ) ١(
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  واختلفوا يف النطق بالتـسهيل    
  ممنوع على اإلطـالق   : وقيل  

 

  بالـهاء بال تفـصيل   : فقيل   
 )١(يف املفتوح قط باق: وقيل 

  :   يف بيت واحد فقال )٢(ل ميمون وقد مجع األقوال الثالثة أبو وكي
  )٣(ال ، أو عند فتٍح فابِق: وقيل   واحذر صويت اهلاء عند النطق

  :  وأشار بعضهم إىل طريق املنع بقولـه 
  )٤(فخارج عن سنن القراء  ومن يمـل بصوته للهاء

  ينبغي للقارئ أن حيترز يف التـسهيل عـن         : (  يف الكنز    )١(ويؤيده ما قال  
  

                                                
بعد أن نقل توجيه حيىي     البيتان البن القاضي ذكرمها يف الفجر الساطع على الدرر اللوامع           ) ١(

بن سعيد الكرامي السماليل يف حتصيل املنافع لقول من ذهب إىل جواز إبدال اهلمزة املـسهلة                
  .  نسخة مصورة من اخلزانة العامة بالرباط٥١لوحة : الفجر الساطع : ينظر . هاء 

سـنة  هو ميمون بن مساعد أبو وكيل املصمودي موىل أيب عبد اهللا الفخار تويف بفـاس                ) ٢(
ودرة ) ١٠/١٩٤(ترمجته يف الضوء الالمـع للـسخاوي   . هـ أشهر قراء فاس يف زمانه       ٨١٦

   .٣٧١ترمجة ) ١/٣٤٨( ، وجذوة االقتباس ٩٠٤ترمجة ) ٣/١٥(احلجال 
البيت املذكور أليب وكيل من حتفة املنافع يف أصل مقرئ اإلمام نافع ضمن أحد عشر بيتاً                ) ٣(

 أشار إليها ابن القاضي ، واألبيات عند أيب وكيل يف أول بـاب              ذكر فيها املذاهب الثالثة اليت    
  :التسهيل للـهمز وأولـها قولـه 

 اخل... متزج مهزة حبرف قد سكن   فصل وقـل حقيقة التسهيل أن
  .  وقد تقدمت بتمامها يف الدراسة 

ـها ألسنة  مل أتوصل إىل قائل هذا البيت ، ولعلـه من األبيات السائرة اليت كانت تتداول             ) ٤(
  ) .األنصاص القرآنية ( طلبة القرآن مما يطلقون عليه يف األقطار املغربية اسم 
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= 
القائل هو إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل أبو حممد الربعي اجلعربي ، له كنز املعـاين   ) ١(

   .٨٤برقم ) ١/٢١(ترمجته يف الغاية . هـ ٧٣٢يف شرح حرز األماين ، تويف باخلليل سنة 
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  . )١() اءالـه
ورمبا قرب بعضهم لفظها من لفظ الــهاء        : (  يف الآللئ الفريدة     )٢(وقال

   .)٣()وليس بشيء 
  فمذهب أهل األداء املعمول عندهم أا تسهيل بني بني ، كما هو مصرح به             

  

                                                
وينبغي للقارئ أن يفرق يف لفظه بـني املـسهل          : ( لفظ اجلعربي يف كنز املعاين بتمامه       ) ١(

واملبدل ، وحيترز يف التسهيل عن اهلاء واهلاوي ، وفيه لني لقسط املد ، وهذا معىن قول مكي يف             
  :  خمطوطة ، عند قول الشاطيب ٧٦الكنز ورقة ) مهزة بني بني مد يسري ملا منها من األلف 

 ....................لورش   وقل ألفاً عن أهل مصر تبدلت 
 وما ذكره اجلعربي هنا يف الكنز هو عني ما نظمه أيضاً يف أرجوزته عقود اجلمـان يف جتويـد       

   ) : ١٥لوحة ( القرآن حيث يقول يف باب تسهيل الـهمز 
  حذر من اهلا فيه أو حمٍض وقد      وا

  ِممن قـرأ علـيه إال هـاوياً
  مل تصخ أُذُنانِ  : قال ابن شيطا     

  وقد قـرأت الفـتح كل أواِن
  جج

هــ ،   ٦٥٦القائل هو أبو عبد اهللا حممد بن احلسن الفاسي نزيل حلب ، املتوىف ا سنة                ) ٢(
   .٢٩٤٢برقم ) ١٢٣ – ٢/١٢٢(ترمجته يف غاية النهاية 

باب اهلمزتني من كلمـة  كالمه املذكور هو من كتابه الآللئ الفريدة يف شرح القصيدة يف  ) ٣(
  : عند قول الشاطيب 

 .........................مسا   وتسهيل أخرى اهلمزتني بكلمة 
وكيفية التسهيل يف اهلمزة املفتوحة أن تزال نرباا وتقرب من األلف ، وزاد             : (  ونص كالمه   

دة ، فحمل ذلـك     فتصري كاملدة يف اللفظ ، وعرب بعضهم عنها باملدة لصريورا كامل          : بعضهم  
بعض الناس على قراءا بألف خالصة ، ومل يعن أحد بذلك البدل ، وإمنا عرب بـذلك حيـث              

اهـ ) أضعف الصوت ا فصارت كاملدة ورمبا قرب بعضهم ألفها من لفظ اهلاء وليس بشيء               
   .٣٩الورقة 
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 ، وهم القدوة دون غريهم ؛ ألن      )٣( والدرر )٢( والشاطبية )١(يف كتبهم كالتيسري  
 ، فمعىن بني بـني      )٤(وال جيوز ألحد أن يقرأ بغري طريقهم      الرواية من طريقهم ،     

بني اهلمزة وبني احلرف اانس حلركتها : من جهة التركيب العريب يف اللفظ أي     
فحذف ما بني الظرفني والعاطف وركَّب الظرفني فجعلها امساً واحـداً مبنيـاً             

 : )٦( معىن حرف العطف على حد مخسة عشر وحنوه وقال الـشاعر           )٥(لتضمنه
بني ٧(وبعض القوم يسقط بني(.   

                                                
ا عمرو وهـشاماً  فإن احلرميني وأب) : ( ٣٢ص (يشري إىل قول أيب عمرو الداين يف التيسري     ) ١(

وكـذلك قـال يف   ) يسهلون الثانية منهما ، وورش يبدهلا ألفاً ، والقياس أن تكون بني بـني          
وحكم تسهيل اهلمزة يف البابني أن جتعل بني اهلمزة وبني احلـرف الـذي منـه       ) : ( ٣٤ص(

  . ) حركتها
  ) : ١٨ص (يشري إىل قول الشاطيب يف باب الـهمزتني من كلمتني ) ٢(

 ز واحلرف الذي منه أشكالهو اهلم  واإلبدال حمض واملسهل بني ما
  جج

  : يشري إىل قول ابن بري يف الدرر اللوامع يف أصل مقرئ اإلمام نافع ) ٣(
 من كلمة فهي بذاك بني بني   فنافع سهل أخرى اهلمزتني 

  ) .١٥٦ص ( انظر القصد النافع شرح الدرر اللوامع للخراز 
غربية حيث احنصرت الطرق املعروفة املعتربة عندهم فيما نقله أصـحاب    يعين يف األقطار امل   ) ٤(

  .هذه الطرق 
  .وهو تصحيف ظاهر ) لتحصنه ( يف األصل ) ٥(
) بني   (مادة  : ولسان العرب البن منظور     ) ١٤١ديوانه ص   ( القائل هو عبيد بن األبرص      ) ٦(

سمى مهـزة بـني بـني ،        واهلمزة املخففة ت  : (  ، قال ابن منظور      ٢ عمود   ٦٦ ص   ١٣جملد  
  ) .بني بني يريدون التوسط :  وقالوا

  : متام البيت ) ٧(
 حقيقتنا وبعض القوم يسقط بني بينا  حنمي........................... 

  ) .١٤١ص (ديوان عبيد بن األبرص :  انظر 
=  
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بني هذا وبني هذا ، ففعل به ما ذكرنـا ، مث اعلـم أن القـراء                 : أصلـه  
والنحويني ذكروا للحروف خمارج وعينوها وحققوها ، ومل يذكر أحد منـهم            

 ، فهذا   )١(للمسهلة خمرجاً معيناً وحيزاً حمققاً لكوا من الفروع ال من األصول          
ا ال خمرج لـها معني ، وحيز حمقق ، كما سنذكر من كـالم             أدل دليل على أ   

بني ( تسهيل  : األئمة األعالم ، وهو احلق املؤيد بنور من امللك العالّم ، فقوهلم             
يأيت القارئ حبرف خمرجه بني اهلمزة احملققة وبني حرف املد واللني ،            : أي  ) بني  

فاً من األلف حقيقة ، فهذا      وليس كما يعتقده الناس أن فيها طرفاً من اهلمز وطر         
إم صرحوا باملزج كما قال أبو وكيل وغريه يف         : باطل ال أصل له ، فإن قلت        

  :قوله 
  حقيقة التـسهيل أنّ   : فصل وقل   

 من جنس شكل اهلمز لذ بالـشرِح
        متزج مهزة حبـرف قـد سـكن  

 )٢(من ضم أو من كسر أو من فتِح

                                                
= 

ـ         : قال اجلوهري   ) : ١٣/٦٧(قال ابن منظور     ن ومسيت بني بني لضعفها ، وأنشد بيت عبيد ب
  وبعض القوم يسقط بني بينا : األبرص 

  . اخل ... أي تساقط ضعيفاً غري معتد به 
 حروف أصلية وهـي احلـروف   –أ : قسم القراء واودون والنحاة احلروف إىل قسمني  ) ١(

بني ( ومن هذه احلروف اهلمزة املسهلة      :  وحروف فرعية    –ب  . الـهجائية التسعة والعشرين    
انظـر الكتـاب لـسيبويه      .  واأللف املمالة والصاد املشمة زاياً وغريها        والنون املخفاة ) بني  

  ) .١٠٧ص (والرعاية ملكي ) ٤/٤٣٢(
وهي ضمن  ) حتفة املنافع يف أصل مقرئ اإلمام نافع        ( هذان البيتان من منظومة أيب وكيل       ) ٢(

 نافع عند املغاربة    انظر قراءة ) . بني بني   ( أحد عشر بيتاً ذكر فيها املذاهب الثالثة يف التسهيل          
=  
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  .اً كما تقدم نقول به ، ولكن شيوعاً ال إفراز: فاجلواب 
 يف الـدر النـثري يف       )١(قال اإلمام احملقق ابن أيب السداد عبد الواحد املالقي        

اعلم أن التسهيل يستعمل مطلقاً ومقيداً ، فإذا أطلق فاملراد           : )٢(شرح التيسري 
بني اهلمزة واحلرف الذي منه حركتها فإن كانـت       : به جعل اهلمزة بني بني أي       

هلمزة واأللف ، معناه أن يلفظ به نوعاً من اللفـظ           متحركة بالفتح جعلت بني ا    
يكون فيها شبه من لفظ اهلمزة ، وال تكون مهزة خالصة ، وشبه من لفظ األلف     
وال تكون ألفاً خالصة ، وكذلك إن كانت متحركة بالكسر جعلت بني اهلمزة             
والياء على التفسري املتقدم ، وإن كانت مضمومة جعلت بني اهلمزة والواو على             

تـسهيل  : ما تقدم ، وهذا كلـه حتكمه املشافهة ، ويقال يف ذلـك كلــه               
                                                

= 
 جملدات ، واألبيات توجد     ٦للدكتور عبد الـهادي محيتو حفظه اهللا وهي رسالة دكتوراه يف           

   .١٩٦٦ص /٦يف الد 
وهو )  إبراز املعاين من حرز األماين    ( يقصد به شرح أيب شامة      ) لذ بالشرح   ( وقول أيب وكيل    

وتردده يف  ) : ( ١/٣٤٧(مة يف إبراز املعاين     كثري االعتماد عليه ، وهو يشري هنا إىل قول أيب شا          
) تكون اهلمزة املسهلة بينها وبني احلرف الذي منه حركتها         : كالمهم كاملختص بني بني ، أي       

  : وقال عند قول الشاطيب 
 هو اهلمز واحلرف الذي منه أشكال  واالبدال حمض واملسهل بني ما 

ـ      : ( قال   ) همز بينه وبني احلرف اانس حلركة اهلمزة        خبالف التسهيل فإنه عبارة عن جعل ال
  ) . ١/٣٨٥اإلبراز ( 
هو اإلمام املقرئ احملقق أبو حممد عبد الواحد بن حممد بن علي بن أيب الـسداد املـالقي                  ) ١(

ترمجته يف اإلحاطة يف أخبار غرناطة للخطيـب        . هـ  ٧٠٥الباهلي األموي ، تويف مبالقة سنة       
  ) .٢/١٢١(وبغية الوعاة للسيوطي ) ١/٤٧٧(وغاية النهاية ) ٣/٤٥٤(
هو كتاب الدر النثري والعذب النمري يف شرح مشكالت وحل مقفالت اشـتمل عليهـا               ) ٢(

  . جملدات بتحقيقنا ٤كتاب التيسري أليب عمرو الداين ، والكتاب مطبوع يف 
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   .)١(انتهى. مهزة بني بني : تسهيل على مذاق اهلمزة ، ويقال : ، ويقال  وتليني
  .  عن املراد ، وبني احلق وأزال اإلشكال والعناد – رمحه اهللا –فقد أفصح 

   : )٢(وقول الشاطيب
  )٣(هو اهلمز واحلرف الذي منه أشكال  واملسهل بني ما ................ 

 القائل  )٤(يعود على اهلمز ، وهذا ينطبق على مذهب سيبويه        ) منه  (  ضمري  
واحلرف الذي منه أشكال ، أي      : مث قال    . )٥(بأصالة احلروف واحلركات فروع   

الذي ابتدأ غاية حركة اهلمزة منه ، بناًء على مذهبه يف أن احلركات تولدت من               
  . )٦(أو اما مها واو ويـاء     : املد كما صرح به يف باب الوقف بقولـه         حروف  

                                                
  ) .٢/٢٤٣(ينظر الدر النثري ) ١(
مام القاسم بن فرية بن خلف بن أمحد أبو       هو علم األعالم ، وأحد أقطاب هذا الشأن ، اإل         ) ٢(

) حـرز األمـاين    (حممد وأبو القاسم الرعيين الشاطيب املقرئ الضرير ، الذي سارت بقصيدته    
ترمجتـه يف   .  هـ   ٥٩٠الركبان وصارت العمدة يف هذا الفن ، استوطن مصر وتويف ا سنة             

   .٢٦٠٠ة رقم ترمج) ٢/٢٠(وغاية النهاية ) ٢/٥٧٣(معرفة القراء الكبار 
  .وهو آخر بيت يف هذا الباب ) . ١٨ص (حرز األماين ، باب الـهمزتني من كلمتني ) ٣(
يعرف بسيبويه ، أحد أعالم  . أبو احلسن   : هو عمرو بن عثمان بن قنرب ، أبو مبشر ويقال           ) ٤(

و الذي ه )  الكتاب (حناة البصرة ، وأصله من فارس ، أخذ النحو عن اخلليل ، وصنف كتابه               
هــ  ١٩٤هـ وقيل   ١٧٧هـ وقيل   ١٨٠عمدة النحو البصري مل يسبق إىل مثله ، تويف سنة           

وغاية النهاية  ) ٥٤ص  (ترمجته يف نزهة األلباء يف طبقات األدباء البن األنباري          . واألول أرجح   
   .٢٤٥٩ترمجة رقم ) ١/٦٠٢(
ركات هـي  ، وانظر مناقشة كون احل) ٢٤٢ – ٤/٢٤١(انظر مذهب سيبويه يف الكتاب  ) ٥(

  .وما بعدها) ٩٨ص (والرعاية ملكي ) ٢/٣٢١(األصل أم حروف املد يف اخلصائص البن جين 
  : متام البيت ) ٦(

 يرى هلما يف كل حال حملال  أو اما مها واو وياء وبعضهم 
=  
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:  يف قول الشاطيب     )٢( يف كنز املعاين   )١(وقال اإلمام احملقق برهان الدين اجلعربي     
والتسهيل أي جتعل حرفاً خمرجه بني خمرج        : ( )٣()باب الـهمزتني من كلمة     ( 

أو حركة سـابقها وتأصـل      احملققة ، وخمرج حرف املد الذي جيانس حركتها         
   .)٤(انتهى) . املتحرك 

 جزاه اهللا –اخل ، فقد أفصح    ... جيعل حرفاً   :  قولـه   – رمحك اهللا    –فافهم  
وحيترز يف التـسهيل عـن       : ( - رمحه اهللا    – مث قال    –خرياً وأعظم لـه أجراً     

  .فحقَّق أن األلف ال يكون يف املسهلة كما تقدم فافهمه  ) )٥(الـهاوي

                                                
= 

، قال أبو شامة يف إبراز املعـاين        ) ٣٠ص  ( وهو آخر بيت يف باب الوقف على أواخر الكلم          
وهـذه  ... وجعل الواو أما للضم والياء أما للكسر        : ( ... حه هلذا البيت    عند شر ) ٢/٢٠٤(

أن احلركات الثالثة أصول حروف العلة أو حروف العلة : مسألة قد اختلف الناس فيها ، وهي        
  ) .أصول احلركات 

   .٣٤تقدمت ترمجته ص) ١(
اطبية إن مل يكن    وهو من أحسن شروح الش    ) كنز املعاين شرح حرز األماين      ( هو كتاب   ) ٢(

أحسنها ، وما يزال خمطوطاً مل يطبع ، وقد سجلـه الشيخ يوسف شفيع يف رسالته للدكتوراه                
وما زال مل ينته منه بعد ، كما أن الباحث الشيخ حممد اليزيدي كتب دراسة عـن الكتـاب                   

  . ومؤلفه وحاز ا درجة الدكتواره من دار احلديث احلسنية بالرباط 
  ) .١٥ص  (حرز األماين) ٣(
  .يف أول باب الـهمزتني من كلمة ) ٧٦ورقة (كنز املعاين للجعربي ) ٤(
وينبغي للقارئ أن يفرق لفظه بني املسهل واملبـدل ، وحيتـرز يف         : ( نص كالم اجلعربي    ) ٥(

فانظر كيف حذف املؤلف مـن عبـارة        ) ٧٦لوحة  ( الكنز  ... ) التسهيل عن اهلاء واهلاوي     
  . ألن ذكرها خيل مبا يرمي إليه من تصحيح مذهبه يف التسهيل ) اهلاء( اجلعرب كلمة 
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مسيت األلف بذلك ؛ ألا وي يف الفم فال يعتمـد            : ( )١(و العباس قال أب 
   .)٢()اللسان على شيء منها 

:  يف باب املخارج     )٥( يف مفصلـه  – )٤( سامح اهللا لـه   – )٣(وقال جار اهللا  
 العربية األصول تلـك     )٦(ويرتقي عدد احلروف إىل ثالثة وأربعني ، فحروف       ( 

ة مأخوذ ا يف القرآن ويف كل كالم فصيح ، التسعة والعشرون وتتفرع منها ست
   .)٧()اخل ... وهو اهلمزة بني بني 

فقد عني أا فرع ال أصل وال خمرج هلا أي حيز متحد ، فلو كان صـرحوا         
 على أن هلا شبهاً ال حقيقة ، إذ لـو كانـت             –به ، فهذا أدل دليل كما تقدم        

 القراء وأهل العربيـة ،      )٨(حقيقة لكان حيزاً معلوماً مذكوراً مسطراً يف كتب       
والفرعية حروف تنكبت عن    : ( ويؤيده ما قاله اجلعربي يف باب املخارج ونصه         

                                                
  املراد بأيب العباس أمحد بن عمار املهدوي صاحب الــهداية وشـرحها ، تـويف سـنة            ) ١(
   .٤١٧ترمجة رقم ) ١/٩٢(والغاية ) ١/٣٩٩(املعرفة ) . هـ ٤٤٠(
لـهاوي فهو األلـف    وأما ا : ( ومتامه  ) ١/٧٩(هذا النص هو من كتابه شرح الـهداية        ) ٢(

  ) .اللينة ، مسيت بذلك ألا وي يف الفم فال يعتمد اللسان على شيء منها 
هـ وتويف ٤٦٧يعين به أبا القاسم حممود بن عمر الزخمشري صاحب الكشاف ، ولد سنة            ) ٣(

  ) .٢٩٠ص (ترمجته يف نزهة األلباء . هـ ٥٣٨سنة 
ويف العبارة ركاكـة ألن الفعـل      . العتزال  يشري إىل ما كان عليه الزخمشري من مذهب ا        ) ٤(
  .يتعدى بنفسه ال حبرف اجلر ) سامح  (
املفصل يف النحو وهو أشهر كتب الزخمشري يف النحو ، وقد طبع عدة طبعات ، ولــه                 ) ٥(

  .عدة شروح 
  .والتصويب من املفصل ) حروف ( يف األصل ) ٦(
   .٣٩٤املفصل يف علم العربية للزخمشري ص ) ٧(
  .والسياق يأباه ) كتاب ( األصل يف ) ٨(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  -٤٤-

خمارجها فتولد منها حرف خمرجه ما بني املخرجني وهو عدم لكن املسموع منها             
: ) ١(فصيح، يف القرآن مهزة بني بني واأللف املمالة والصاد كالزاي ، وقال مكي

 ،  )٣(}الـصلوة   {  يف   )٢(ي مفرطة التفخيم ، وبه قرأ ورش      األلف كالواو ، وه   
   .)٤(انتهى)  والنون املخفاة

 ، أي بتفخيم الالم وإمالته حنو الواو ، لفرط التفخيم      }الصلوة  { وقوله يف   
وإىل هـذا أشـار يف   . إذ الترقيق أصل فيها ، والتفخيم فرع كما هو معلـوم         

  : حني عين حقيقة التفخيم )٥(التحفة
  )٦(لٍف من واو تلك الشكلِةوأ  قرب فتحة من ضمِة: وقيل 

                                                
هو مكي بن أيب طالب محوش بن حممد بن املختار ، اإلمام أبو حممد العتييب القـريواين مث                  ) ١(

األندلسي القرطيب صاحب املؤلفات املشهورة يف القراءات والتجويـد والتفـسري كالرعايـة             
ـ   ٣٥٥والكشف والتبصرة ومشكل إعراب القرآن وغريها ، ولد سنة           القريوان وتـويف    هـ ب

   .٣٣٣ترمجة ) ١/٣٩٤( هـ ترمجته يف معرفة القراء ٤٣٧بقرطبة سنة 
هو عثمان بن سعيد أبو سعيد املصري املقرئ ، امللقب بورش لبياضه ، أحد الرواة عـن                 ) ٢(

نافع بن عبد الرمحن املدين ، وبروايته يقرأ أهل املغرب إىل اليوم ، انتهت إليه رئاسـة اإلقـراء               
) ٦٣(ترمجة رقـم    ) ١/١٥٢(ترمجته يف معرفة القراء     .  هـ   ١٩٧مانه ، تويف سنة     مبصر يف ز  

   .٢٠٩٠ترمجة رقم ) ١/٥٠٢(وغاية النهاية 
   .١٠٩ينظر قول مكي يف الرعاية ص ) ٣(
  : يف باب خمارج احلروف عند شرح قول الشاطيب ٤٧٢كنز املعاين ورقة ) ٤(

 جهابذة النقاد فيهن جممال   روف وما حكى  وهاك موازين احل
  ج

  .هي حتفة املنافع يف أصل مقرئ اإلمام نافع أليب وكيل ميمون موىل الفخار ) ٥(
  . حتفة املنافع ، باب التفخيم والترقيق ) ٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  -٤٥-

األجوبة احملققة عـن مـسائل      (  يف   – رمحه اهللا    – )١( وقال اإلمام القيسي  
   : )٢()متفرقة 

  )٣(لضم وللداين جرى ليس يشكل  حقيقة ذا التفخيم تنـحو بفـتحٍة

شـرحه للـدرر    (  يف   )٥( نقلـه عنه اِملنتوري   – )٤( قال اإلمام القيجاطي    
عدد احلروف اليت قرأ ا أئمة القراء املشهورون مثانية وثالثـون           ) : (  اللوامع

                                                
هو شيخ اجلماعة بفاس يف زمنه ، حممد بن سليمان بن موسى القيسي الفاسي ، أبو عبـد            ) ١(

 ، ٢٣٥ ولقط الفرائد ص ٣٠٦ ثبت البلوى ص    ترمجته يف .  هـ   ٨١٠اهللا الضرير ، تويف سنة      
  ) .٥/١٥٤٨(وقراءة نافع عند املغاربة 

ما نسبه للقيسي هو من قصيدة المية تقـع ضـمن جمموعـة كـبرية يف أصـول األداء                ) ٢(
ويسميها الشيخ مسعود   ) األجوبة احملققة عن مسائل متفرقة      ( ، مساها مجيعاً باسم      واخلالفيات

وابن القاضي ينقل عن هذه الكتاب      ) نظم اخلالف   ( باسم  )  اجلامع   الروض( مجوع يف كتابه    
  .يف كتبه كالفجر الساطع يف شرح الدرر اللوامع ، وال أعلم لـهذا الكتاب وجوداً 

هذا البيت ذكره ابن القاضي أيضاً يف الفجر الساطع يف باب تفخيم الالمات ضمن أبيات               ) ٣(
  : وأولـها ) األجوبة احملققة ( من قصيدة القيسي 

  حقيقة ذا التفخيم تنحو بفتحة     
  ومن فخم املضموم مل جير قوله     

 ج

  لضم وللداين جرى ليس يشكل      
  وإن سكنت تلك احلقيقة أبطل    

  جججججج
  . ساقطة من األصل ، والتصحيح من الفجر الساطع) ذا التفخيم ( من قولـه ) ذا ( وكلمة 

عمر القيجاطي أبو عبد اهللا الكناين األندلـسي        هو أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن علي بن           ) ٤(
 هـ ، ترمجتـه يف      ٨١١أستاذ مقرئ انتهت إليه مشيخة اإلقراء باألندلس يف زمنه ، تويف سنة             

  ) .٢/٢٤٣( ، والغاية ١٠٤ – ٩٢برنامج ااري ص 
 ٨٣٤ سنة   هو أبو عبد اهللا حممد بن عبد امللك القيسي الغرناطي الشهري باِملنتوري ، املتوىف             ) ٥(

هـ ، إمام جليل من آخر من أجنبتهم األندلس من أعالم هذا الشأن ، ترمجته يف نيل االبتهاج                   
   .٣٢٢ترمجة رقم ) ٢/١٤( ، وفهرس الفهارس ٢٩١ص 
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حرفاً ، التسعة والعشرون اليت هي األصول ، وتسعة من احلـروف الفـروع              
النون املخفاة ، ومهزة بني بني ، وهي ثالثة ، واأللـف بـني    : املستحسنة وهي   

   .)١(انتهى) . املرققة ، والالم املفخمة اللفظني ، والصاد كالزاي ، والراء 
  هل هي ساكنة أو متحركة ؟: اهلمزة املسهلة : فإن قلت 
 ، ومـذهب    )٢(مذهب سيبويه والبصريني أا يف زنة املتحركـة       : اجلواب  

  :الكوفيني أا ساكنة ، وإليها أشرنا 
حمرك ، والعكس للكويفّ   ومهز بني بني للبصـري 

   االبتداء باهلمزة املسهلة أو ال جيوز االبتداء ا أصالً ؟هل جيوز:  فإن قلت 
أما على مذهب الكويف فال جيوز ؛ ألا عندهم ساكنة ، والعرب            : اجلواب  

  .ال تبتدئ بساكن وال تقف على متحرك ، فوجهه ظاهر 
  وهل جيوز على مذهب البصريني ؛ ألا عندهم متحركة ؟: فإن قلت 
  اع أن االبتـداء بالـساكن ال جيـوز ، وكـذا            ال جيوز ؛ لإلمج   : اجلواب  

  ما قرب منه ال يبتدأ به فافهم ، ومعـىن قرـا مـن الـساكن أن حركتـها                   

                                                
) ٢١٥ص(ذكره املنتوري يف آخر شرحه على الدرر اللوامع عند ذكر صفات احلـروف              ) ١(

فقين اهللا وإياك أن حروف العربية اليت يتـصرف      اعلم و  : - رمحه اهللا    –قال شيخنا    : (ولفظه  
أصول وفروع ، فاألصـول     : عليها كالم العرب الفصحاء وقرأ ا أئمة القراء تنقسم قسمني           

  ) .معروفة وهي تسعة وعشرون حرفاً 
، وقد ذكر هذين املذهبني الشيخ حممـد بـن   ) ٣/٥٤٩(ينظر مذهب سيبويه يف الكتاب      ) ٢(

  . خمطوط تطوان ١٨٢حملاذي لوحة عبد السالم الفاسي يف ا
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   يف  )١(قـال الـداين   . مبعضة ال تامة ، فهي خمتلسة وخمفاة كالروم واإلمشـام           

                                                
هو اإلمام العلم عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد أبو عمرو الداين األمـوي مـوالهم                 ) ١(

تـويف  .  هـ ، ومناقبه كثرية شهرية       ٣٧١القرطيب املعروف يف زمانه بابن الصرييف ، ولد سنة          
   .٥٠٣ترمجة رقم ) ١/٥٠٣( هـ ترمجته يف الغاية ٤٤٤بدانية سنة 
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   :)١()املنبهة ( 
واالختالس حكمه اإلسراع  ٢(باحلركات كل ذا إمجاع(  

ساكن ، كمـا    : طق فيه ببعض احلركة أي غري مشبعة قيل فيه          فلما كان الن  
 ، قرأه بإسكان العني ، واملراد       )٥( وأخواته )٤(}نِعِمـا   {  )٣(قيل يف قراءة قالون   

  .االختالس واإلخفاء 
                                                

  .أصول الدين وأصول القراءة : هي أرجوزة للحافظ أيب عمرو الداين نظمها يف األصلني ) ١(

حيـث  ) ٢١١ص(ينظر باب القول يف االختالس من األرجوزة املنبهة أليب عمرو الداين            ) ٢(
  :قال 

  سراع واالختالس حكمه اإل  
     والروم من ذاك قريب حكمه  

 وحقه التضـعيف والتوهني 

      باحلركات كـل ذا إمجـاع  
     وعن كثري قد يغيب علمـه  
 ِبحركات احلرف ال التمكني 

  ج

هو عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الزرقي املري موىل بين زهرة أبو موسـى امللقـب        ) ٣(
بقالون قارئ املدنية وحنويها ، أخذ القراءة عن نافع وكان ربيباً لـه واختص به كثرياً ، ولـد                  

ترمجة ) ١/١٥٥(ـ على الصحيح ، ترمجته يف معرفة القراء          ه ٢٢٠ هـ وتويف سنة     ١٢٠سنة  
   .٢٥٠٩ترمجته رقم ) ١/٦١٥( وغاية النهاية ٦٤رقم 

إن ا نعمـا    { :  ، وقولــه تعـاىل       ٢٧١ البقرة اآلية    }فنعمـا هـي     { يف قولـه تعاىل    ) ٤(
   ) :٤٣الشاطبية ص (  ، قال الشاطيب ٥٨ النساء اآلية } يعظكم به

  صيغ به حال وإخفاء كسر العني  نعما معاً يف النون فتح كما شفا
  ج

خيصمون  { و}يهدي {  و}تعدوا { : أخوات نعما اليت يقرأها قالون باالختالس هي        ) ٥(
{.   
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مث اعلم أن اإلخفاء واالختالس والروم تارة يكون يف احلركة دون احلـرف             
 أخذ فيه باإلخفاء أي بإخفاء احلركة ال         مثال وأخواته ، فمن    }نِعِمـا   { كما يف   

احلرف ، فاحلرف يبقى يف حيزه وخمرجه ، وإمنا حصل الروم يف احلركة فقـط               
  .دون احلرف ، فافهم 

وتارة يكون يف احلرف نفسه ، فاحلركة تابعة لـه من بـاب أحـرى ؛ ألن     
احلرف املختلس خرج عن حقيقته املعلومة إىل حقيقـة أخـرى كمـسألتنا ،              

 }أصـدق  {  ، وكـذا حنـو   )٢( أينما وقـع   }صـراط   {  )١(ءة محزة وكقرا
   .)٣(}يصدِفون  {و

معىن اإلمشـام يف    : ( قال اإلمام احملقق برهان الدين اجلعربي يف كنز املعاين          
مـزج احلـرف بـآخر    :  هو خلط لفظ الصاد بالزاي وتعريفه   }الصراط   {

                                                
هو محزة بن حبيب بن عمارة بن إمساعيل أبو عمارة الكويف التيمي مـوالهم الزيـات ،                 ) ١(

 هـ ومناقبه شهرية    ١٥٦ هـ ، وتويف حبلوان سنة       ٨٠ اإلمام احلرب أحد القراء السبعة ولد سنة      
) ١/٢٦١(والغايـة   ) ١/١١١(ترمجته يف معرفة القـراء      . ذكر طرفاً منها احلافظ ابن اجلزري       

   .١١٩٠ترمجة رقم 
كيفما وقع وأينما وقع بإمشام الـصاد زايـاً ،     } صراط  { يقرأ خلف يف روايته عن محزة       ) ٢(

األوىل من سورة الفاحتة فقط ، ويقرأ باقي هـذا اللفـظ            } ط  الصرا{ ويوافق خالد خلفاً يف     
  :بالصاد حيث وقع ، قال الشاطيب 

 لدى خلف وامشم خلالد األوال   والصاد زاياً أمشها ........... 
   جج
  : قال الشاطيب . يقرأ األخوان باإلمشام كلَّ صاد سكنت ووليها دال كما مثل املؤلف ) ٣(

  أمشال كأصدق زاياً شاع وارتاح  وإشمام صاد ساكـن قبل داله 
  ج
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صر الصاد أي ضغطها عن ، ويعرب عنه بصاد بني بني ، وصاد كزاي ، وع شيوعاً
   .)١(انتهى) .  خمرجها

واالختالس والـروم ، ويـشتركان يف التبعـيض ،          : وقال يف أول كتابه     
ويفترقان يف أن االختالس خمتص بالوصل ، والثابت من احلركـة أكثـر مـن               

  .احملذوف 
يأيت بثلثي احلركة ، كأن الذي حيذفه أقل مما          : ( )٢(وقال أبو علي األهوازي   

ه ، وال يضبط إال باملشافهة ، وإن الروم خمتص بالوقف ، والثابت أقل من               يأيت ب 
   .)٣(انتهى) . احملذوف 

جعل مكي اإلخفاء واالختالس شيئني متباينني ، ويظهر من         : وقال بعضهم   
   .)٦( يف أكثر تآليفهما أما مترادفان)٥( وابن شريح)٤(احلافظ

                                                
  :  ، عند شرح قول الشاطيب ٤٢كنز املعاين للجعربي ورقة ) ١(

  ج  لدى خلف وامشم خلالد األوال  حبيث أتى والصاد زاياً أشمها 

هو احلسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز األستاذ أبو علي األهوازي شيخ القـراء                 )٢(
هـ ، ٤٤٦هـ باألهواز ، تويف بدمشق سنة   ٣٦٢ إمام حمدث كبري ، ولد سنة        يف عصره أستاذ  

   .١٠٠٦ترمجة رقم ) ١/٢٢٠(انظر ترمجته يف الغاية . من كتبه الوجيز يف القراءات الثمان 
  : كنز املعاين عند قول الشاطيب ) ٣(

 ومهز ونقل واختالس حتصال   كمد وإثبات وفتح ومدغم 
  ج

  . أهل القراءة املغاربة يقصد به اإلمام أبو عمرو الداين رمحه اهللا احلافظ يف إطالق) ٤(
هو حممد بن شريح بن أمحد بن حممد بن شريح بن يوسف ، أبو عبد اهللا الرعيين األشبيلي                  ) ٥(

 هـ ترمجتـه يف الغايـة       ٤٤٦ هـ ، تويف سنة      ٣٨٨األستاذ احملقق مؤلف الكايف ، ولد سنة        
   .٣٠٦٢ترمجة رقم ) ٢/١٥٣(
 إىل أن – واهللا أعلـم  – لعل هذا االختالف يف إطـالق هـذين االصـطالحني مـرده           )٦(

املصطلحات القرائية يف عهد هؤالء األئمة كانت مل تستقر بعد إطالقاا ، بل كانت يف طـور             
=  
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 }نعمـا   { ثري من أهـل األداء يف       عرب ك  : )٢( يف اإلقناع  )١(وقال ابن الباذش  
   .)٣(باإلخفاء ومرادهم به االختالس

واإلخفاء هو النطق لبعض احلركة كالروم يف الوقف ، : قال بعض املتأخرين 
 على مذهب احلافظ ، واالختالس هو النطق بكل }تأمنا { ومنه اإلخفاء يف  

  .احلركة خمتطفة بسرعة من غري متطيط وال إشباع 
اإلخفاء أقرب إىل الساكن من االختالس ، واالختالس أقـرب إىل           ف: قلت  

التحريك من اإلخفاء ، وكالمها وسط بني التحريك التام واإلسكان ، ومقابـل    

                                                
= 

التأصيل واالعتماد ، وهذا يظهر جلياً يف مؤلفات احلافظ أيب عمرو الداين فإنه كثرياً ما يطلـق                
الالت معينة ختالف املصطلحات اليت استعملـها من جاء بعده من القراء مما        مصطلحات على د  

  . يوقع كثرياً من الباحثني واحملققني يف أوهام وأخطاء بسبب سوء فهم تلك املصطلحات 
هو أمحد بن علي بن أمحد بن خلف أبو جعفر بن الباذش األنصاري الغرناطي خطيبـها ،            ) ١(

ألف كتاب اإلقناع يف السبع من أحسن الكتـب ،          . ثقة مفنن   أستاذ كبري وإمام حمقق حمدث      
   .٣٧٦ترمجة رقم ) ١/٨٣(ترمجته يف الغاية .  هـ ٥٤٠ هـ ، وتويف سنة ٤٩١ولد سنة 

هو كتاب اإلقناع يف القراءات السبع البن الباذش ، وهو مطبوع يف جـزأين جبامعـة أم                 ) ٢(
مي اليت ينشرها مركز البحث العلمـي       القرى مبكة املكرمة ضمن سلسلة كتب التراث اإلسال       

  .وإحياء التراث اإلسالمي جبامعة أم القرى والكتاب بتحقيق الدكتور عبد ايد قطامش 
وعرب كثري مـن   : ( ونص عبارة ابن الباذش قولـه      ) ١/٤٩١(اإلقناع يف القراءات السبع     ) ٣(

 بإخفاء احلركة يف مذهب  }خيـصمون {  و }يهـدي  {  و }تعـدوا  {  و }نعمـا  { أهل األداء يف   
  ) .أيب عمرو وقالون ، ومرادهم به االختالس 

بغـني  ) وغري كثري ( بلفظ ) اخل ... وعرب كثري ( يف اإلقناع املطبوع احملقق ورد قولـه    : قلت  
  .وياء ، وهو تصحيف 
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. االختالس اإلشباع ، الذي هو النطق باحلركة وهو متطيط من غري إسـراف              
  .انتهى 

  . الكالم مث بعد ذا يأيت بنصوص األئمة األعالم على تصحيح ما تقدم من
واملخففة بني بني حمركة    : ( قال يف كنز املعاين يف باب الـهمزتني من كلمة          

ساكنة لعدم االبتـداء ـا ، والـصحيح األول        : للبصريني ، وقال الكوفيون     
   .)١(انتهى) . لوضوحه ، وجياب لقرا من الساكن لذهاب بعض احلركة 

ال جيوز تـسهيل اهلمـزة       : )٢(قال اإلمام أبو الفضل السلوي حممد اراد      
األوىل إمجاعاً من العرب ، وهذا يدل على أا قربت من الساكن ، ولكنها بزنة               
املتحركة قالـه سيبويه ، فكما أن الساكن احملض ال يبتدأ به ، كذلك ما قرب               

مهزة بني بني بزنة احملققة فلم ال جيوز أن         : فإن قلت   : مث أورد سؤاالً فقال     .  منه
  :فيبتدأ ا كما أجازوا وقوع الساكن يف حنو تقع أوال 

                                                
ابلتـها  واملخففة بني بني متحركة للبصريني ملق: (  ، وعبارته بتمامها ٧٧انظر الكنز لوحة  ) ١(

  :املتحركة يف قول األعشى 
 ريب املنون ودهر متبل خبل   أاْن رأت رجال أعشى أضر به 

ساكنة لعـدم   :  ألا بإزاء فاء مفاعلن ، خمبون مستفعلن ، ومسع غري خمفف ، وقال الكوفيون               
ب االبتداء ا والصحيح األول  لوضوحه ، والعدم ليس دليالً ، وجياب بقرا من الساكن لذها               

  ) .بعض احلركة 
  ديـوان األعـشى   : انظـر  ) ودهر مقبل ( ، و) ودهر مفند   ( ويف البيت روايات أخرى منها      

   .٥٥ص
أبو الفضل السلوي هو حممد بن حممد بن حممد بن عمران الفنزاري الـسالوي الـشهري                ) ٢(

ع البـن   هـ وقيل بعد ذلك ، لـه شرح خمطوط على الدرر اللوام        ٧٧٨باراد املتويف حوايل    
ترمجته يف  ) إيضاح األسرار والبدائع وذيب الغرر واملنافع يف شرح الدرر اللوامع           ( بري مساه   

  ) .٤/٨٣(كتاب االستقصا ألخبار دول املغرب األقصا للناصري 
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  )٢( ؟)١(ريب املنون ، ودهر متبل خبل  أاْن رأت رجال أعشى أضـر به

أن االبتداء بالساكن حمال طبعاً ، فلما كانـت املـسهلة بزنـة    :  فاجلواب  
، وكانت أيضاً قريبة من الساكن حكموا لـها حبكـم الـساكن ، إذا               احملققة

ضع الذي يستحيل فيه وجود الساكن فراراً من احملال حىت دعاهم           وقعت يف املو  
ذلك إىل الفرار مما قرب منه وحكموا لـها حبكم املتحركة يف موضـع لـيس               

 باختـصار   )٣(انتهى. وقوع الساكن فيه مستحيالً ، عمالً مبا فيها من احلكمني           
  .وبعضه باملعىن وبعضه بلفظه 

                                                
والتصحيح مـن ديـوان   ) رأيت املنون وظهر مثقل قبل  ( صحف هذا البيت باألصل إىل      ) ١(

  ) .٣/٥٥٠(يه  والكتاب لسيبو١٤٥األعشى ص 
 هـ ، والبيت هو أحد أبيات معلقة األعشى      ٧البيت لألعشى ميمون بن قيس املتوىف سنة        ) ٢(

  :الشهرية اليت مطلعها 
 وهل تطيق وداعاً أيها الرجل ؟  ودع هريرة إن الركب مرحتل 

   ) .١٤٤ديوان األعشى ص  ( 
عند شرح قول ابـن     . وان  من نسخة خزانة تط   ) ٦٠ – ٥٩(اإليضاح البن اراد لوحة     ) ٣(

  :بري 
 يف كلمة فهي بذاك بني بني  فنافع سهل أخرى اهلمزتني 

ويدل على أن اهلمزة إذا سهلت قربت من الساكن إمجاع العرب على تـرك      : (  ونص كالمه   
تسهيلـها إذا وقعت ابتداء ، فاجلواب أن اهلمزة املسهلة وإن كانت قريبة من الساكن كمـا                

اخل ... ويدل على ذلك قول األعشى أاْن رأت رجـال       : قال سيبويه   . ملتحرك  قلت فإا بزنة ا   
فلو مل تكن بزنتها النكسر البيت من عروض البسيط فدخله اخلنب ، وهو حذف الثاين الساكن                

فلو مل تكن اهلمـزة     ) مفاعلن   (فنقل إىل   ) متفعلن  ( فصار مستفعلن فيه بعد حذف سببه إىل        
: مل سهلت الثانية دون األوىل ؟ فـاجلواب  :  يلزم ما ذكر ، فإن قلت   املسهلة بزنة املتحركة مل   

=  
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ليست مشتملة على طرف من اهلمـزة       فحصل مما ذكرنا أن اهلمزة املسهلة       
  وطرف من األلف كما املعتقد عند الناس وكمـا سـطر يف الـسؤال علـى                

 ، إذ ال قائل به ، بل إمنا املمال حرف الـهاء املبدل من اهلمزة               )١(جهة اإلقرار 
   ، ووقعت املشافهة به عـن       )٣( ، وبه وقع األخذ عندنا يف املغرب       )٢(كما تقدم 

                                                
= 

أن األوىل ال ميكن تسهيلها بني بني كأا إذ ذاك تقرب من الساكن ، والساكن احملض ال يبتدأ                  
به فكذلك ما قرب منه ، وال ميكن إبداهلا إذ ال حركة قبلها تبدل من جنـسها ، وال ميكـن                     

... لقى حركتها عليه ، فلما كان ذلك كذلك سهلت الثانية دوا ،             حذفها إذ ال شيء قبلها ت     
مهزة بني بني بزنة احملققة كما قلت آنفاً فلم ال جيوز أن تقع أوال فيبتدأ ا كما جاز           : فإن قلت   

أن االبتداء بالساكن حمال طبعـاً      : وقوع الساكن بعدها يف حنو أاْن رأت يف البيت ؟ فاجلواب            
نني مستثقل أال تراهم جييزون يف الوقف ويف الوصل بشروط سلفت يف باب             واجلمع بني الساك  

املد ، فلما كانت اهلمزة املسهلة بزنة احملققة وكانت أيضاً قريبة من الساكن حكمـوا لــها                 
حبكم الساكن إذا وقعت يف املوضع الذي يستحيل فيه وجود الساكن فراراً من احملـال حـىت                 

ب منه ، وحكموا هلا حبكم املتحرك يف موضع ليس وقوع الساكن         دعاهم ذلك إىل الفرار مما قر     
  ) .فيه مستحيالً عمال مبا فيها من احلكمني 

  .ولعل الصواب ما أثبته ) اإلنذار ( يف األصل ) ١(
  .تقدمت مناقشة هذا املذهب وبيان خطئه يف القسم الدراسي ) ٢(
مجلة من مشايخ زمانه ، وإال فقد سـبق  لقد بالغ املؤلف يف هذا االدعاء ، ولعله يقصد ا     ) ٣(

أن رأينا أن هذا املذهب مل يكن موضع إمجاع يف األقطار املغربية بل تعرض النتقـادات وردود      
عديدة يف شكل مؤلفات وأرجاز سواء يف زمن ابن القاضي أو بعده كمـا تقـدم يف القـسم           

ن القاضي من الذيوع مـا      الدراسي ، وإن كنا ال ننكر أن هذا املذهب كان قد بلغ يف زمن اب              
أصبح به يعد من مسات املدرسة املغربية يف األداء ، بل إن أثره قد طال األقطار املشرقية كمـا                   

   .٣١٥رأينا فيما ذكره أبو سامل العياشي يف رحلته ماء املوائد ص 
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هل جيوز لنا أن نأخـذ باحلقيقـة الـيت          :  ، فإن قلت     )١(األشياخ املقتدى م  
ال جيوز ؛ ألم اشترطوا فيه املـشافهة  :  كما هو املنصوص ؟ اجلواب   )٢(سطرنا

 فلنا مندوحـة  )٤( ، وأيضاً حرف الـهاء نص عليه الداين  )٣(وقد عدمت فانعدم  
تك  ، إال إن سـاعد     )٥(عن األخذ به إذ مل نقدر على اإلتيان به لعـدم األخـذ            

                                                
 تقدم تفنيد هذا الزعم مبا ذكرنا من نقول عن األئمة املعتربين الذين ظلوا ينكـرون هـذا                ) ١(

وأخذ ابن القاضي هلذا عن مشاخيه ال       . االدعاء منذ الشراح األوائل للشاطبية وانتهاء إىل زماننا         
  . ينهض حجة أمام النصوص املتكاثرة اليت ختطئ هذا املذهب 

أي األخذ بالتسهيل على احلقيقة اليت ذكرها اودون وهي أن ينطق بني اهلمـزة وبـني                ) ٢(
  . على ما ذكره ابن القاضي أيضاً يف بدء هذه الرسالة حرف اللني الذي منه حركتها ،

وإن تعجب فعجب منع ابن القاضي من األخذ حبقيقة التسهيل على ما نقلــه القـراء ،     ) ٣(
ودعوته إىل هجران تلك الطريق األثرية واالكتفاء مبا زعم أنه جرى عليـه العمـل بـاملغرب                 

أخذ الناس يف قراءم مبا خيـالف هـدي         هل  : ووقعت به املشافهة لألشياخ ، وحنن نتساءل        
األئمة من القراء ، وجريان عملـهم على ذلك يسوغ لنا تصويب ما هم عليه ومـنعهم مـن              
العودة إىل الصواب الذي قرره أهل الفن والدراية ؟ أم أن ابن القاضي رمحه اهللا يقـول علـى                 

  ! .خطأ مشهور خري من صواب مهجور ؟: غرار قوهلم 
عجب من هذا اإلسناد للداين وكتبه ، فكتبه سواء منها املطبوعة أو املخطوطة ليس       وإنك لت ) ٤(

فيها حرف واحد عن إبدال اهلمزة بني بني هاء خالصة ، وقد ظل أهل هذا املـذهب يـدعون        
وجود النص عند أيب عمرو على ذلك اعتماداً على دعوى أيب وكيل موىل الفخار الـيت تبعـه                 

  ومن ادعى نصاً فليدل به ؟. يف حتصيل املنافع وابن القاضي يف كتبه عليها الكرامي السماليل 
كيفية التسهيل املنقولة عن األئمة كيفية موصوفة منضبطة ، ومتثُّلـها بالدربة واملران متأتٍّ        ) ٥(

  .وممكن ، فال جيوز العدول عنه بدعوى عدم األخذ أو عدم القدرة عليه 
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 للكذب واالفتراء فاعلم ، إذ مل نروه        )١(حافظتك جيوز لك منفرداً ال يف الرواية      
   .)٢(عن أحٍد

لـيس  : (  يف سورة النمـل  )٤( يف التنزيل)٣(قال أبو داود سليمان بن جناح  
 – ؛ لقولـه )٥( ، إذ هو مساع وتلقني- عز وجل    –للقياس طريق يف كتاب اهللا      

 ، فال جيوز أن يقرأ أحد إال مبـا          )٧( )))٦( علمتم اقرأوا كما  (( –عليه السالم   
                                                

  .عن املشايخ أي فيما يرويه من حروف القراءة ) ١(
انظر كيف يتحرج الشيخ ابن القاضي من العودة إىل تصحيح ما اختل وتدارك ما فسد ،                ) ٢(

بل الرجوع إىل ما وضعه أهل األداء يف كيفية التسهيل هو الصدق والصواب وإن خالف مـا                 
رواه الراوي عن األشياخ ، وليس يف األخذ به أي كذب أو افتراء ، فمىت مـا ظهـر احلـق                     

  .ب وجب الرجوع إليه ، فإن ذلك هو الرواية املعتمدة والصوا
هو أبو داود سليمان بن جناح بن أيب القاسم األموي موىل املؤيد بـاهللا بـن املستنـصر                  ) ٣(

األندلسي شيخ القراء وإمام اإلقراء ، أخذ القراآت عن أيب عمرو الداين والزمه كثرياً وأخذ عنه          
ترمجته .  هـ   ٤٩٦ ببلنسية يف عاشر رمضان سنة        هـ وتويف  ٤١٣غالب مصنفاته ، ولد سنة      

   .١٣٩٢ترمجة رقم ) ١/٣١٦(يف الغاية 
هو كتاب التنزيل يف هجاء املصاحف وقد حققه الباحث الشيخ حممد شرشال لنيل درجة              ) ٤(

الدكتوراه مع ذيله يف أصول الضبط ، والكتاب اآلن حتت الطبع ، وتقع نسخته املرقونة يف ستة            
  .جملدات 

هذا هو املذهب األثري االتباعي الذي كان يتزعمه اإلمام الداين ورجال مدرسـته مـن               ) ٥(
  : يف احلرز – رمحه اهللا – ويف هذا يقول الشاطيب – رمحهما اهللا –أمثال أيب داود والشاطيب 

  ج  فدونك ما فيه الرضا متكفال   وما لقياس يف القراءة مدخل 

) اخل  ... فال جيوز   ( يوهم أن احلديث هو ما بعد قوله        لفظ احلديث ساقط من األصل مما       ) ٦(
  .والتصويب من التنزيل 

إسناده صـحيح ،    :  ، قال أمحد شاكر      ١٢حديث رقم   ) ١/٣٦(رواه ابن جرير الطربي     ) ٧(
  ) .٩/٢٣( ، وذكره احلافظ يف الفتح ٣٩٨١وأمحد يف مسنده حديث رقم 
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أقرئ ومسع تالوته من القارئ على العامل أو من العامل على املتعلم علـى قـصد                
   .)١(انتهى. منهما 

واعلم أنه ال جيوز لـه أن يقرأ إال مبا أجيز لــه قراءتـه ؛    : قال اجلعربي   
 – عليـه وسـلم       صلى اهللا  –إن رسول اهللا     ( – رضي اهللا عنه     –لقول علي   

ال يؤخذ القرءان إال مـن       : )٣( وقال أبو عبيد   )٢()يأمركم أن تقرءوا مبا علمتم      
  .انتهى  . )٤(أفواه الشيوخ

وإمنا أطلت الكالم لنتحقق املسألة بنصوص من كـالم األئمـة األعـالم ،       
ويشرق احلق ويذهب اجلهل والظالم ، وهذا مع شغل البال ، فنطلب الكـرمي              

 املصطفى صلى اهللا عليه وسلم      )٥(قلوبنا ، ومييتنا على اإلميان جباه     جل أن يصلح    

                                                
زانة امللكية بالرباط ، ونص كالمه بعـد         نسخة اخل  ١٦٩التنزيل يف رسم املصاحف لوحة      ) ١(

يف سورة النمل ،    } وما أنت ادي العمي     { : حديثه عن طريقة رسم ادي يف قولـه تعاىل         
 هنا بالياء ويف الروم بغري ياء اتباعاً للمرسـوم          – أي للقراء غري محزة      –ووقفنا لـهم   : ( قال  
 إذ هـو مسـاع      – عز وجل    –اب اهللا    أخذنا ذلك عنه ، إذ ليس للقياس طريق يف كت          –وملن  

  )) .اقرأوا كما علمتم  (( – صلى اهللا عليه وسلم –وتلقني ، لقولـه 
  .وصححه الذهيب ) ١/١٥٠(أخرجه أمحد يف مسنده ) ٢(
) ٢/١٧(الغايـة  )  هـ ٢٢٤( هو أبو عبيد القاسم بن سالم ، اإلمام الكبري العالمة توىف          ) ٣(

   .٢٥٩٠رقم 
   .٧٦٨احلديث رقم ) ٢/١٨٢(يب عبيد فضائل القرءان أل) ٤(
) قاعدة جليلة يف التوسـل والوسـيلة        ( يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف كتابه          ) ٥(

أسألك حبق فالن وفالن من املالئكة واألنبياء والـصاحلني         : قول السائل هللا تعاىل      : ( ٩٩ص
 ولكن ليس جمرد قدرهم وجاههم      ...يقتضي أن هلؤالء عند اهللا جاه وهذا صحيح         ... وغريهم  

ما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل اهللا م حىت يسأل اهللا بذلك ، بل جاههم ينفعـه إذا اتـبعهم                 
وأطاعهم فيما أمروا به عن اهللا ، أو تأسى م فيما سنوه للمؤمنني ، وينفعه أيضاً إذا دعوا لـه                    
=  
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أن احلمد للـه رب العـاملني ، اللـهم   : سيد ولد عدنان آمني ، وآخر دعوانا       
  .اختم لنا باحلسىن واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا يا أرحم الرامحني يا رب العاملني 

                                                
= 

 منه سبب يقتضي اإلجابة ، مل يكن        وشفعوا فيه ، فأما إذا مل يكن منهم دعاء وال شفاعة ، وال            
متشفعاً جباههم ومل يكن سؤاله جباههم نافعاً له عند اهللا ، بل يكون قد سأل بأمر أجنيب عنـه                   

  . اهـ ) ليس سبباً لنفعه 
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  اخلامتة
نعمائه ، والصالة والسالم على سيدنا احلمد للـه على جليل آالئه ، ومجيل       

 وعلى }كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكـيم خـبري        { حممد املنزل عليه    
آلـه وأصحابه الذين نقلوا القرءان عنه كما أنزل ، وذادوا عنـه بـأرواحهم              

  . وألسنتهم
  :أما بعد 

  :فإن النتائج املستخلصة من هذا البحث تتلخص فيما يأيت 
اهلمزة املسهلة إىل هاء مسألة شائكة اختلفت فيها مذاهب العلماء ،         حتويل   – ١

جوز النطق بالتـسهيل هـاء خالـصة ،      ) قرة العني   ( فابن القاضي ، صاحب     
  .وخالف بذلك أهل األداء املعتربين 

 أول من نسب النطق بالتسهيل هاء ، إىل أيب عمرو الداين ، هو أبو وكيل                – ٢
وقد تتابع من جاء بعده علـى       ) حتفة املنافع   ( زته  ميمون موىل الفخار يف أرجو    

نسبة هذا القول إىل الداين تقليداً منهم أليب وكيل دون تثبت من صحة تلـك               
النسبة ، وقد رأينا بطالن تلك النسبة ، وأنه ال توجد إشارة ال من قريـب وال                 

  .من بعيد ، تصحح نسبة هذا القول إىل الداين 
ى حترمي قراءة اهلمزة املسهلة هاء ، وألفوا يف ذلك           اتفاق علماء األداء عل    – ٣

تآليف ، وأراجيز فندت القول بالـهاء احملضة ، ونقضت دعائمه ، وصدق اهللا             
   .}إنا حنن نزلنا الذكر وإنا لـه حلافظون { حيث يقول جل وعال 

 التعرف على هذا اإلمام العالمة أيب زيد بن القاضي خامتة حمققي املغرب يف          – ٤
ويف ) قرة العـني  ( اءة وعلومها وكشف الغطاء عن آثاره املتمثلة من كتابه   القر

  .مؤلفات أخرى ذكر بعضها يف مبحث مؤلفات الشيخ رمحه اهللا تعاىل 
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 –البن القاضي وأسأل اهللا     ) قرة العني   ( فهذا آخر ما يسره اهللا تعاىل من حتقيق         
 يف الـدنيا واآلخـرة       أن يصلح نييت وأن يعزين بالقرآن الكرمي       –جلت قدرته   

   . }ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم  {
  

  أمحد عبد اهللا املقري/ كتبه 
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  فهرس املصادر واملراجع
الشيخ حممود جادو رمحه : إبراز املعاين من حرز األماين أليب شامة ، حتقيق          .١

   .١٤١٣اهللا ، طبعة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ، سنة 
م الناس جبمال أخبار حاضرة مكناس ، لعبد الرمحن بن زيدان ، إحتاف أعال .٢

  . هـ ١٤١٠الطبعة الثانية ، سنة 
حممد عبـد  : اإلحاطة يف أخبار غرناطة للسان الدين ابن اخلطيب ، حتقيق       .٣

مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، الطبعـة الثانيـة ، سـنة            : اهللا عنان ، الناشر     
  .م ١٩٧٣

ء القراء والرواة وأصـول القـراءات وعقـد         األرجوزة املنبهة على أمسا    .٤
اإلمام املقرئ احلافظ أيب عمـرو      : الديانات بالتجويد والدالالت ، صنعة      

، حققه  ) هـ٤٤٤ – ٣٧١(عثمان بن سعيد بن عثمان الداين األندلسي        
حممد بن حمقان اجلزائري ، دار املغين ، الريـاض ، الطبعـة        : وعلق عليه   

  . م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠األوىل ، 
 م ، دار العلم للماليني ، ١٩٨٤األعالم للزركلي ، الطبعة السادسة ،  .٥

  . لبنان -بريوت 
عبد ايد قطامش ،    / د: اإلقناع يف القراآت السبع البن الباذش ، حتقيق          .٦

  . هـ ١٤٠٣طبعة جامعة أم القرى مبكة ، الطبعة األوىل ، سنة 
البـن القاضـي ،     إيضاح ما ينبهم على الورى يف قراءة عامل أم القـرى             .٧

  .حممد بلوايل ، رسالة ماجستري مرقونة :  حتقيق
  .االمحرار على ابن بري لألوعيشي ، خمطوط  .٨
حممـد أبـو    : بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة للسيوطي ، حتقيق           .٩

  . م ١٩٦٤ – ١٣٨٤الفضل إبراهيم ، مطبعة عيسى البايب احلليب ، 
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املنظمـة  : اخلليل النحوي ، نشر : ف بالد شنقيط املنارة والرباط ، تألي  .١٠
  . م ١٩٨١العربية للتربية والثقافة ، تونس ، 

التحديد يف اإلتقان والتجويد للداين ، خمطوطة عـن مكتبـة جـار اهللا       .١١
   .٢٣ تركيا ، رقم -بإستانبول 

 لبنان ، الطبعـة     -تفسري الطربي ، طبعة دار الكتب العلمية ، بريوت           .١٢
  .م  ١٩٩٢ – ١٤١٢األوىل ، سنة 

التقاط الدرر حملمد بن الطيب القادري حتقيق هاشم العلوي القـامسي ،             .١٣
  .نشر دار اآلفاق اجلديدة ، بريوت 

تنبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني عما يقع لـهم من اخلطأ حال تالوـم             .١٤
لكتاب اهللا املبني ، أليب احلسن علي بن حممد النـوري الصفاقـسي ،              

  .هـ ١٤٠٧بريوت ، الطبعة األوىل ، مؤسسة الكتب الثقافية ، :  نشر
حممـد  : التنزيل يف رسم املصاحف أليب داود سليمان بن جناح ، حتقيق             .١٥

شرشال ، رسالة دكتوراة مرقونة مبكتبة اجلامعـة اإلسـالمية ، قـسم     
  .الرسائل 

التوضيح والبيان يف مقرئ اإلمام نافع بن عبد الرمحن أليب العالء إدريس     .١٦
  .بعة فاسية ، غري مؤرخة الودغريي البكراوي ، ط

التيسري يف القراآت السبع للداين ، نشر دار الكتاب العريب ، بريوت ،              .١٧
  .هـ ١٤٠٤الطبعة الثانية ، 

 ،  ١٩٧٣جامع القرويني للدكتور عبد اهلادي التازي ، الطبعة األوىل ،            .١٨
  . بريوت -دار الكتاب اللبناين 

ـ           .١٩ اس ألمحـد بـن   جذوة االقتباس يف ذكر من حل من األعالم مدينة ف
  . م ١٩٧٤القاضي املكناسي ، دار املنصور ، الرباط ، الطبعة األوىل ، 
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علـي  / د: مجال القراء وكمال اإلقراء لعلم الدين السخاوي ، حتقيق           .٢٠
  حسني البواب ، مكتبة التراث ، مكـة املكرمـة ، الطبعـة األوىل ،               

  .هـ ١٤٠٨
 الـدار البيـضاء ،      احلجة يف جتويد القرآن ، حملمد اإلبراهيمي ، طبعة         .٢١

  .املغرب 
حممد متيم  : للشاطيب ، تصحيح    ) الشاطبية  ( حرز األماين ووجه التهاين      .٢٢

  . هـ ١٤١٥الزعيب ، الطبعة الثالثة ، 
احلياة األدبية يف املغرب على عهد الدولة العلويـة ، للـدكتور حممـد      .٢٣

  . املغرب -األخضر ، طبعة دار الرشاد ، الدار البيضاء 
حممد علي النجـار ، عـامل الكتـب ،          : جين ، حتقيق    اخلصائص البن    .٢٤

  . هـ ١٤٠٣، الطبعة األوىل ،  بريوت
الدر النثري والعذب النمري يف شرح مشكالت وحل مقفالت اشـتمل            .٢٥

عبد الواحـد بـن أيب الـسداد       : عليها كتاب التيسري للداين ، تأليف       
ى للطباعـة   أمحد عبد اهللا أمحد املقري ، نشر دار الفتو        :  ، حتقيق  املالقي

  . م ١٩٩٠ - هـ ١٤١١والنشر جبدة ، 
: درة احلجال يف أمساء الرجال أليب العباس أمحد بن القاضي ، حتقيـق               .٢٦

حممد األمحدي أبو النور ، نشر دار التراث بالقاهرة واملكتبـة العتيقـة             
  . م ١٩٧٠ - هـ ١٣٩٠بتونس ، الطبعة األوىل ، 

وت ، حملمـد املنـوين ،       دليل املخطوطات بدار الكتب الناصرية بتمكر      .٢٧
  . م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥طبعة وزارة األوقاف املغربية ، 

حممد حسني ، أستاذ العـريب املـساعد يف   . د: ديوان األعشى ، حتقيق    .٢٨
  . م ١٩٨٧جامعة فاروق ، 

  . م ١٩٨٧ديوان عبيد بن األبرص ، طبعة دار صادر ،  .٢٩
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لطبعـة الثانيـة ،     أليب سامل العياشي ، ا    ) ماء املوائد   ( الرحلة العياشية    .٣٠
 - هــ    ١٣٩٧حممد حجـي ،     : مصورة عن طبعة حجرية ، إعداد       

  . م ١٩٨٩
الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة أليب حممد مكـي بـن أيب              .٣١

أمحد حسن فرحات ، طبعة دار املعـارف ،  / د: طالب القيسي ، حتقيق    
  . م ١٩٧٣ - هـ ١٣٩٣دمشق ، 

عفر بن حممد الكتاين الفاسي ، طبعـة  سلوة األنفاس وحمادثة األكياس جل    .٣٢
  .حجرية بفاس ، دون تأريخ 

شجرة النور الزكية يف طبقات السادة املالكيـة حملمـد بـن خملـوف               .٣٣
  .التونسي، نشر دار الكتاب الغريب ، لبنان 

حازم حيدر ، مكتبة الرشـد ،       / د: شرح الـهداية للمهدوي ، حتقيق       .٣٤
  . هـ ١٤١٦الرياض ، الطبعة األوىل ، 

وة من انتشر من أخبار صلحاء القرن احلادي عشر حملمد الـصغري            صف .٣٥
  .اليفرين املراكشي ، طبعة فاسية قدمية 

  .عرف الند يف أحكام املد ، أليب العباس أمحد السجلماسي ، خمطوط  .٣٦
ج برجـستراسر ،    : غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري ، نشر           .٣٧

  . لبنان – العلمية ، بريوت  هـ ، دار الكتب١٤٠٢الطبعة الثالثة ، 
الفجر الساطع والضياء الالمـع يف شـرح الـدرر اللوامـع البـن               .٣٨

  .خمطوط  ، القاضي
فضائل القرآن أليب عبيد حتقيق أمحد عبد الواحد  اخلياطي ، نشر وزارة              .٣٩

  . م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٤األوقاف املغربية ، 
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الت فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعجمات واملشيخات واملسلس       .٤٠
إحسان عباس ، دار الغرب اإلسالمي ،       / د: لعبد احلي الكتاين ، حتقيق      

  . م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢بريوت، الطبعة الثانية ، 
شيخ اإلسالم ابـن تيميـة   : قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة ، تأليف   .٤١

ربيع بن هادي عمري املدخلي أستاذ : ، دراسة وحتقيق ) ٧٢٨ – ٦٦١(
مية باملدينة املنورة ، مكتبة لينة للنشر والتوزيع ،         مشارك باجلامعة اإلسال  

  . م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة األوىل ، 
القراء والقراءات باملغرب لسعيد أعراب ، نشر دار الغرب اإلسالمي ،            .٤٢

  . هـ ١٤١٠الطبعة األوىل ، 
عبد الـهادي محيتـو ، رسـالة       / د: قراءة نافع عند املغاربة ، تأليف        .٤٣

  .دكتوراه مرقونة 
القصد النافع لبغية الناشئ والبارع على الدرر اللوامع يف مقرئ اإلمـام     .٤٤

التلميدي حممد حممود ، طبعـة دار الفنـون ،          : نافع للخراز ، حتقيق     
   .١٤١٣، الطبعة األوىل ،  جدة

عبد السالم حممد هـارون ، طبعـة عـامل          : الكتاب لسيبويه ، حتقيق      .٤٥
  . لبنان -، بريوت  الكتب

  . شرح حرز األماين للجعربي ، خمطوط كنز املعاين يف .٤٦
  . دون تاريخ –لسان العرب البن منظور ، دار صادر ، بريوت  .٤٧
معجم املؤلفني ، لعمر رضا كحالة ، دار إحيـاء التـراث العـريب ،                 .٤٨

  . لبنان - بريوت
معجم احملدثني واملفسرين والقراء باملغرب األقصى ، لعبد العزيز بن عبد            .٤٩

   . م١٩٧٢ - هـ ١٣٩٢اهللا ، 
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بـشار  : معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار للذهيب ، حتقيق           .٥٠
 -هــ   ١٤٠٤عواد ورفاقه ، طبعة مؤسسة الرسالة ، الطبعة األوىل،        

  .م ١٩٨٤
، املطبعة العربية برحبة الـزرع      ) طبقات احلضيكي   ( مناقب احلضيكي    .٥١

  . هـ ١٣٥٧القدمية ، الدار البيضاء ، 
البشرية ، لعبد العزيز بن عبد اهللا ، مطبوعات         املوسوعة املغربية لألعالم     .٥٢

  . م ١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥وزارة األوقاف املغربية ، 
النجوم الطوالع على الدرر اللوامع للمارغين التونسي ، طبع ونشر دار            .٥٣

  .الطباعة احلديثة ، الدار البيضاء 
/ د: نزهة األلباء يف طبقات األدباء أليب الربكات ابن األنباري ، حتقيق             .٥٤

 األردن ، الطبعة الثالثـة ،  –براهيم السامرائي ، مكتبة املنار ، الزرقاء      إ
١٤٠٥.   

نشر املثاين ألهل القرن احلادي عشر والثاين حملمد بن الطيب القـاري ،      .٥٥
 الرباط ،   -حممد حجي وأمحد التوفيق ، مطبوعات دار املغرب         : حتقيق  
  . م ١٩٧٧ - هـ ١٣٩٧
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