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ُ  تضع من َي  -تعاىل- يف كتاب اهللن اآيت  -الًيا هبًيا:ع ُ  ظف  وي   ظف

 قول اهلل تعاىل:                

 زث رث يت ىت نت مت زتٱّٰ

 [٩٧آل عمران: ] ِّيث ىث نث مث

 وقول اهلل تعاىل:               

 جم هل مل خل حل جل مك لكٱّٰ
 [٠٩١األعراف: ] ِّخم حم

نية عىل تعلم الكتاب وتعليمه، الربا -تعاىل ذكره-اهلل فجعل 

 .ك بالكتاب ويقيم الصالة مصلًحامس  وجعل من ي  

 ."مهم القرآن وعل  خريكم من تعل  " :ويف صحيح مسلم 
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 .1بقلم: حممد جالل القصاص )زوجها(

 .عزة عبد الرحيم حممد سليمان األقور 
  م0891 ،هـ0011مواليد. 
 نيج  قرية س  املولد والنشأة ب  ُ  طور، حمافظة الغربية. مصر.وم، مركز ق   ال
 م 4114هـ / 0041من  تسع سنوات أقامت مبدينة ينبع الصناعية ابلسعودية

 م4100 هـ /0010إىل

 املؤهالت العلمية: 

  قسم أديب. 0889 املركز الرابع على اجلمهورية يف الثانوية األزهريةحاصلة على 

  كلية من   امتياز مع مرتبة الشرف بتقدير عامحاصلة على ليسانس لغة عربية
 م.4114جامعة األزهر ابملنصورة الدراسات اإلسالمية، 

   رًا بزوجها، وتفرًغا لبيتها.تركت التعيني ابجلامعة ب 

 يف عدٍد من  القرآن كاماًل  حصلت على املركز األول يف حفظ وجتويد
 املسابقات.

                                                           

 جامعة القاهرة. -دكتوراة علوم سياسية .كاتب وباحث ٠
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  من الشيخ  م4110 عام عاصم اإلمام بقراءةحصلت على اإلجازة األوىل
 حممد نبهان املصري، رمحه هللا.

  وهللا  -سبةتالُرمية الفاضلة احملحاصلة على القراءات العشر الصغرى من
األستاذة سحر حممد السّيد  -زكي على هللا أحًدا من خلقهأحسيبها وال 

 .سليمان

 اإلنتاج العلمي:

 -طبع هلا ثالثة كتب، هي:
 م4100طبع يف عام  .املفصل يف التجويد. 
 م. مفُرون الدولية 4109 )خمتصر للمفصل(، طبع يف تقريب املقدمة اجلزرية

 للطباعة والنشر.
 م. مفُرون الدولية للطباعة 4108. طبع يف تسهيل الشاطبية: شرح األصول

 والنشر.

على صفحتها  وعدد آخر من األحباث يف التجويد منشورة ابلشبُة العنُبوتية
 طريق اإلسالم. اخلاصة مبوقع صيد الفوائد وموقع

 اإلجازات العلمية: 

   عشرات السيدات )منشور بصفحتها اخلاصة أمساء ازت برواية عاصم ج  أ
 .(بعضهن
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 .أجازت عدًدا من السيدات يف منت اجلزرية والشاطبية والدرة 
  املفصل يف التجويد"أعطت عدًدا من الدورات العلمية يف شرح كتاهبا" . 
 اء لشرح مقدمة الشاطبية وشرح التجويد هلا دروس صوتية يف جمموعات النس

 من كتاب املفصل. 
   .ينتسب معها اآلن أكثر من عشرة نساء يف طلب اإلجازة ابلقراءات العشر

 منها.  أن ينتهني نكاد بعضه
 جتمع ما كتبته من كتب وأحباث يف عقد   هلا صفحة خاصة مبوقع صيد الفوائد

 http://www.saaid.net/daeyat/omjalal/index.htmونصف، وهذا رابطها: 

 على مستوى األسرة: 

   ولدها البُر )جالل حممد جالل القصاص( القرآن  جبهٍد منفردظت حف
حفظًا وجتويًدا وهو دون السادسة، وحصل منها على إجازة ابلسند الُرمي، 

 الشبُة فيديو لتُرميه.بقراءة حفص، ومنشور على 
  ابنتيها )سارة حممد جالل القصاص، ومرمي...( القرآن  جبهد منفردحفظت

إن شاء هللا وحبوله  -ويف الطريقدون السابعة.  االُرمي، حفظًا وجتويًدا ومه
 ابنتها الثالثة عائشة.  -وقوته

  وحمض فضله.  ،اآلن ابلقراءات العشر. حبول هللا وقوتهجتيز سارة 
  حفص عن عاصم. قراءةمرمي بأجازت 

http://www.saaid.net/daeyat/omjalal/index.htm
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املركز األول يف حفظ  حصل شقيقها الدكتور حممد )طبيب استشاري( على
وحصلت  م(؛0881) كامالا ابملسابقة الدولية ابلسعودية وجتويد القرآن الكرمي

على  على عدٍد من املراكز املتقدمة يف احلفظ والتجويد "سامية"أختها الدكتورة 
 فظ أبناءها كاألستاذة؛وت   تالمذة األستاذة أقدم منوهي  مستوى اجلمهورية،

وحافظت أختها "رابعة" على املركز األول طول سنوات الدراسة اجلامعية وما قبلها 
حفظة القرآن  يتوينتشر يف أسرهتا وأسر والتحقت مبجال تعلم القرآن وتعليمه؛ 

 واملتفوقني دراسًيا.

 العمل:

. واحلمد هلل تقريًبا بيتها منذ عشرين عاًمامتفرغة لطلب علم القراءات وتعليمه ول
 رب العاملني. 

وهللا نسأل علًما انفًعا، وحلًما، وفهًما، وحفظًا، وعماًل صاحلًا متقباًل، وأن نلقاه 
 يضحك إلينا ونضحك إليه وال يسألنا عن شيء... إنه كرمي منان...
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طلًبا ملا اتصل ابلقرآن الُرمي من حال التنقل بني يدي املعلمني وصفحات الُتب 
علم، وهو هنا علم القرآءات، الحظت  أن عامة املنتسبني لعلم القراءات يتجهون 
لضبط اللفظ )التدريب العملي( دون إبداء كثري اهتمام ابلناحية النظرية املتعلقة 

، ابلُتابة والتدوين. والقرآن الُرمي ض بط ابللفظ )احلفظ( وضبط ابخلط )الُتابة(
َٰلِك َفهو كتاب ) َٱَذ  َٰب  تَّقِيَ َۡلِكت  ٗدىَل ِۡلم  َه  َفِيهِِۛ َۛ ۡيب  َر   ل ق ۡرء ان ۥإ ن ه  (، وهو قرآن )4()البقرة:َل 

وكذلك ما اتصل به جيب أن يضبط كتابًة كما يضبط  ،( 77ك ر مي( )الواقعة:
 .لفظًا

وقد عانيت حال الطلب من قلة ما كتب يف شرح الشاطبية، وصعوبة الصياغة، 
ن ما أجد من صعوابت حىت  وسوء العرض والرتتيب من وجهة نظري، وكنت أدوّ  

كثرت املالحظات على املطبوع فوجب اخلط تسهياًل وتقريًبا للمعىن على الطالب، 
 وهللا أرجو أن مين  بقبوٍل وبركٍة إنه كرمي منان.

اه هللا ملن له استدراك أو مداخلة على الُتاب يرجى التواصل على بريد الزوج، وجز 
  mgelkassas@gmail.comخريًا. 

 

 

 

 عزة عبد الرحيم حممدسليمان
 هـ0000صفر 47
 م4108أكتوبر  42

 

mailto:mgelkassas@gmail.com
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 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وعىل آله وصحبه ومن 

 -:أحبه واتبع هديه، وبعد

 التي نقرأ هبا اليوم ءاتاعالقة القرسؤال عن  ءات ومتعلمهااعلم القرعىل ميرد 

أن  ،أئمة السلف وأكثر العلامء كام ذهب إليه ،واجلواب، باألحرف السبعة

فاملصاحف العثامنية مل ؛ السبعة من األحرفالقراءات التي نقرأ هبا اليوم هي جزء 

األحرف السبعة، وإنام اشتملت عىل جزء منها، وهو ما يتمله  تشتمل عىل مجيع

- للعرضة األخرية التي عرضها النبي جامعةً  ،رسمها من األحرف السبعة فقط

منها مل ترتك  ،متضمنة هلا، -عليه السالم  - عىل جربيل - صىل اهلل عليه وسلم

 -:ظفصيلالتليك وإ؛ احرفً 

 -َعْن اْبِن َعبَّاٍس  فقد روي عة أحرفتواترت األحاديث بنزول القرآن عىل سب

وَل اهللَِّ - امريض اهلل عنه )أقرأين جربيل عىل  :َقاَل  -صىل اهلل عليه وسلم - َأنَّ َرس 

 . (2)فلم أزل أستزيده ويزيدين حتى انتهى إىل سبعة أحرف( ،فراجعته ،حرف

صىل اهلل عليه -َأنَّ النَّبِيَّ  -ريض اهلل عنه  - وروى مسلم بسنده عن أيب بن كعب

يل   :َكاَن ِعنَْد َأَضاِة َبنِي ِغظَفاٍر َقاَل  -وسلم إِنَّ اهللََّ  :َفَقاَل  -عليه السالم-َفَأَتاه  ِجرْبِ

ْرآَن َعىَل َحْرٍف َفَقاَل  ت َك اْلق  َك َأْن َتْقَرَأ أ مَّ ر  تِي  :َيْأم  َعاَفاَته  َوَمْغظِفَرَته  َوإِنَّ أ مَّ َأْسَأل  اهللََّ م 

                                                           
، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن عىل سبعة رصاجلامع الصحيح املختاإلمام البخاري،  (2)

 .٠٧١٧، ص5(، ج٠5١٩/٠٧9٩(، )بريوت، دار ابن كثري، الياممة، 5٩١4أحرف، ح رقم )
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طِ  َم َأَتاه  الثَّانَِيَة َفَقاَل  ،يق  َذلَِك اَل ت  ْرآَن َعىَل َحْرَفْيِ  :ث  ت َك اْلق  َك َأْن َتْقَرَأ أ مَّ ر   ،إِنَّ اهللََّ َيْأم 

َعاَفاَته  َوَمْغظِفَرَته   :َفَقاَل  ِطيق  َذلَِك  ،َأْسَأل  اهللََّ م  تِي اَل ت   :ث مَّ َجاَءه  الثَّالَِثَة َفَقاَل  ،َوإِنَّ أ مَّ

ٍف إِ  ْرآَن َعىَل َثاَلَثِة َأْحر  ت َك اْلق  َك َأْن َتْقَرَأ أ مَّ ر  َعاَفاَته   :َفَقاَل  ،نَّ اهللََّ َيْأم  َأْسَأل  اهللََّ م 

ابَِعةَ  ِطيق  َذلَِك ث مَّ َجاَءه  الرَّ تِي اَل ت  َك َأْن َتْقَرَأ  :َفَقاَل  ،َوَمْغظِفَرَته  َوإِنَّ أ مَّ ر  إِنَّ اهللََّ َيْأم 

ت   اَم َحْرٍف َقرَ أ مَّ ٍف َفَأيُّ ْرآَن َعىَل َسْبَعِة َأْحر   .(3)(وا َعَلْيِه َفَقْد َأَصاب واؤَك اْلق 

فقد )اخت لَِف يف معنى هذا احلديث عىل نحو  أقوال العلامء يف معنى احلرف كثرية،

 !معناهعرف ل الذي ال ي  ، وبعضهم يرى أنه من املشكَ (5)(أربعي قواًل 

منها  نجد أن اجلدير بالذكر، والتدبر فيها ،ومن خالل استعراض هذه األقوال 

 :ثالثة أقوال

 أن األحرف السبعة هي وجوه التغاير السبعة التي يقع فيها االختالف. :أوهلا 

وقد اعتمد  وغريهم، وابن قتيبة وابن اجلزري ذهب إىل هذا القول اإلمام الرازي

قال القراءات وما ترجع إليه من الوجوه السبعة، ف استقراء اختالهذا القول عىل 

                                                           
 املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،اإلمام مسلم،  (3)

لقرآن عىل سبعة أحرف وبيان معناه، ح كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب بيان أن ا

هي املاء  "اإلضاة". و 462، ص٠(، )بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، د.ت(، ج2٩5/92٠)

 املستنقع كالغدير.

، )القاهرة، اهليئة املرصية اإلتقان يف علوم القرآنعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي،  (5)

 .٠65،  ص٠ج  (،٠3٧5/٠٧٩5العامة للكتاب، )
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َو  ابن اجلزري: نَْكَرَها، َفإَِذا ه  َها َوَضِعيظَفَها َوم  )َتَتبَّْعت  اْلِقَراَءاِت َصِحيَحَها َوَشاذَّ

مَّ َرَأْيت   ج  َعنَْها.... ث  ٍه ِمَن ااِلْختاَِلِف اَل ََيْر  َها إِىَل َسْبَعِة َأْوج  َماَم  َيْرِجع  اْختاَِلف  اإْلِ

َتْيَبَة َوَقْد  .... ثمَّ َوَقظْفت  َعىَل َكاَلِم اْبِن ق  ه  اِزيَّ َحاَوَل َما َذَكْرت  اْلَكبرَِي َأَبا اْلظَفْضِل الرَّ

وقد اختلف هؤالء األئمة اختالًفا يسرًيا يف  (4)َحاَوَل َما َحاَوْلنَا بِنَْحٍو آَخَر...(

طرق التتبع واالستقصاء والتعبري  ، نتيجة الختالفهم يفحتديد وجوه التغاير

 :(6)اإلمام الرازي ، وهذه الوجوه السبعة كام عرب عنهاواألداء

 . والتنيي اختالف األسامء باإلفراد والتثنية واجلمع، والتذكري األول:

 قرئ [٢٣: ]املعارج ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ﴿ مثل قوله تعاىل:

 . باإلفراد( ألمانتهم) باجلمع، وقرئ( ألماناهتم)

 .اختالف ترصيف األفعال من ماض ومضارع وأمر ين:الثا

 ﴾ڳ ڳ ﴿قرئ  [٩١: ]سبأ ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿ مثل قوله تعاىل:

ِرئ د ربَّنا) وق    .بصيغة املايض (َباَعدَ  ربُّنا) وق ِرئ( بع 

 .اختالف وجوه اإلعراب الثال :

( ما) قرأ اجلمهور بالنصب، عىل أن [٢٩: ]يوسف ﴾ڤ ڤ ڤ﴿: كقوله تعاىل

ڤ ﴿:وهي لغة أهل احلجاز وهبا نزل القرآن، وقرأ ابن مسعود( ليس) لعاملة عم

 .(ليس) عمل( ما) بالرفع، عىل لغة بني متيم، فإهنم ال يعملون ﴾بشر  ڤ

                                                           
، حتقيق عيل حممد النش يف القراءات العش و اخلري حممد بن حممد بن اجلزري،شمس الدين أب (4)

 .2٩،26، ص٠الضباع، ) القاهرة، املطبعة التجارية الكربى، دت(، ج

 .2٩، ص٠ج ، السابق (6)
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 .االختالف بالنقص والزيادة الرابع:

مْ ﴿: آل عمرانمثل قوله تعاىل يف سورة  وا إىَِل َمْغظِفَرٍة ِمْن َرب ك  ق ِرئ هكذا  ﴾َوَساِرع 

 )سارعوا(. بات الواو قبل السي )وسارعوا( وقرئ بحذفهابإث

 .االختالف بالتقديم والتنخري اخلامس:

قرئ الظفعل األول مبنيًّا  [٩٩٩: ]التوبة ﴾ې ې﴿ :مثل قوله تعاىل

للمعلوم، والثاين مبنيًّا للمجهول، وقرئ بالعكس، األول مبني للمجهول، 

 .نوالثاين مبني للمعلوم، والقراءتان متواترتا

 االختالف باإلبدال. السادس:

قرئ ، [٣٥١: ]البقرة ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿ مثل قوله تعاىل:

ها)وقرئ بالراء املهملة  ،بالزاي  (.ن نِِش 

بالتفخيم والرتقيق، والفتح واإلمالة، واإلظهار واإلدغام،  اختالف اللهجات السابع:

ھ ے ے ﴿ ، مثل قوله تعاىل:واهلمز والتسهيل، واإلشامم ويحو ذلك

وترقيق الراء يف (، موسى) ويف(، أتى) قرئت بالظفتح و اإلمالة يف[ ١: ]طه ﴾ۓ

[ ٣٣١: ]البقرة ﴾ڄوتظفخيم الالم يف ﴿ [٩١: ]اإلرساء ﴾يب جت﴿: قوله

 .[٠: ]املؤمنون ﴾ٱ ٻ﴿: وتسهيل اهلمزة ونقل حركتها إىل الساكن قبلها يف قوله

مناهل العرفان يف ) بهعبد العظيم الزرقاين يف كتابن وممن رجح هذا القول حممد 

حممد ، ورجحه كذلك الدكتور(٩)ورد عن الشبهات التي ترد عليه (علوم القرآن

علامء عدد من ورجحه كذلك  (9)(دراسات يف علوم القرآن) كتابه بكر إسامعيل يف

                                                           
عة عيسى البايب احللبي مطب، )القاهرة، مناهل العرفان يف علوم القرآنحممد عبد العظيم الزرقاين، (٩)

 .٠44، ص٠(، ج ورشكاه، الطبعة الثالثة

-هـ٠5٠٧الطبعة: الثانية  ، )القاهرة، دار املنار،دراسات يف علوم القرآنحممد بكر إسامعيل،  (9)

 .93، ص م(٠٧٧٧
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 .ستهماألزهر وهو املعتمد يف درا

ذا الرأي غري الرخصة يف التيسري عىل األمة بناء عىل ه نبن واعرتض عىل هذا الرأي

خر وأين هي يف قراءة واضحة، فأين الرخصة يف إبدال حركة بأخرى، أو حرف بآ

، أو يف تقديم وتأخري ؟!. فإن القراءة عىل للمجهول اأو مبنيً  للمعلوم االظفعل مبنيً 

صىل اهلل  - وجه من هذه الوجوه املذكورة ال يوجب مشقة حتتاج إىل سؤال النبي

 ألن األمة ال تطيق القراءة عىل وجه واحد أو اثني أو ثالثة. ربه املعافاة -عليه وسلم

يظهر جليًّا يف الوجه السابع من  التَّْخظِفيفبأن  اإلعرتاضويمكن الرد عن هذا 

بالتظفخيم وهو اختالف اللهجات  ،وجوه التغاير السبعة التي وقع فيها اإلختالف

ز والتسهيل، واإلشامم والرتقيق، والظفتح واإلمالة، واإلظهار واإلدغام، واهلم

بلغتهم لغاهتم خمتلظفة، ويعرس عىل أحدهم  القرآنفالعرب الذين نزل ،  ونحو ذلك

وا العد ظف  ل  عن لغتهم لكان التكليف بام ال وَل االنتقال من لغته إىل غريها، َفَلْو ك 

وأما اإلختالف يف ترصيف األفعال، والتقديم والتأخري، والزيادة  يستطاع،

إهنا وإن مل يظهر فيها التخظفيف إال أهنا نزلت من عند اهلل هكذا والنقص.....ف

املعنيي أو  -تعاىل-لتدل كل قراءة عىل معنى أو حكم مغاير لألخرى، وأراد اهلل 

 [٠24البقرة: ] ِّحض جض مص خص حص ٱّٰٱ: مثل قوله تعاىل ،احلكمي

 مجيًعا هم )ألن املراد بالقراءتي وبظفتحها عىل اخلرب ،قرئت بكرس اخلاء عىل األمر

فلام امتثلوا  ،وذلك أن اهلل تعاىل أمرهم باختاذهم مقام إبراهيم مصىل ،املسلمون

ا للداللة عىل فجاءت القراءة باألمرين مجيعً  ،أخرب به عنهم ،ذلك وفعلوه

 :ومثل قوله تعاىل .(٧) اجتامعهام هلم فهام صحيحان غري متضادين وال متنافيي(

)ألن  قرئت بالظاء، وبالضاد [25التكوير:] ِّخس حس جس مخ جخ محّٰٱ

                                                           
، حتقيق: د عبد املهيمن طحان، )مكة املكرمة، مكتبة األحرف السبعة للقرآنأبو عمرو الداين،  (٧)

 . 5٧(، ص٠5١9ارة، الطبعة األوىل، املن
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وذلك أنه كان غري  -صىل اهلل عليه وسلم- ا هو النبياملراد هباتي القراءتي مجيعً 

به أي  "ضني"عىل الغيب أي غري متهم فيام أخرب به عن اهلل تعاىل، وغري "ظني"

 اهلل فأخرب ،فقد انتظفى عنه األمران مجيًعا ،غري بخيل بتعليم ما علمه اهلل وأنزله إليه

 .(٠١)تعاىل عنه هبام يف القراءتي(

قرئت  [222البقرة: ] ِّخب حب جب هئّٰٱ :ومثل قوله تعاىل 

وهو أن  ،وأراد اهلل احلكمي رن()يطَّهَّ  ( وقرئت بالتشديدخب) بالتخظفيف

 .(٠٠)هر باالغتسالر بانقطاع حيضها وتطَّ ه  طْ احلائض ال يقرهبا زوجها حتى تَ 

ِف هَلََجات  اْلَعَرِب يِف َكْيظِفيَّاِت النُّْطِق َذَهَب مَجَاعَ  َ) :ثاييها  ٌة َأنَّ املْ َراَد ِمَن اأْلَْحر 

َماَلِة، َواملَكا ْخَصٌة  دْلظَفْتِح َواإْلِ ، َواهْلَْمِز َوالتَّْخظِفيِف، َعىَل َمْعنَى َأنَّ َذلَِك ر  َواْلَقرْصِ

ْرآنِ  ذكره الطاهر بن عاشور يف مقدمة  .(٠2)(لِْلَعَرِب َمَع املْ َحاَفَظِة َعىَل َكلاَِمِت اْلق 

  .(٠3)(َوَهَذا َأْحَسن  اأْلَْجِوَبِة ملن تقّدمنا) :التظفسري ورجحه وقال

 عىلعرتض ي  ، وهذا القول عىل الوجه السابع من أوجه التغاير السابقةوقد اقترص 

ا اليوم هي جزء من األحرف القراءات التي نقرأ هب تإذا كانبأنه  هذا القول

ت التي اه القراءوجَّ فكيف ت   ،أئمة السلف وأكثر العلامء  ذهب إىل ذلككام السبعة

ني فيها إبدال حركة بأخرى، أو حرف بآخر أو فيها تقديم وتأخري، أو فعل مب

ى األحرف السبعة عىل هلجات إذا اقترص معن فاعله للمعلوم وآخر مبني ملا مل يسم

 !!وذلك كله ليس من اللهجات ، العرب

                                                           
 .5٧املرجع السابق، ص (٠١)

، ٠، مرجع سابق، جالنش يف القراءات العششمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري،  (٠٠)

 .2٧ص

م(،  ٠٧٧٩، )تونس، دار سحنون للنِش والتوزيع، التحرير والتنويرحممد الطاهر بن عاشور، (٠2)

 .49، ص٠ج

 .49، ص٠سابق، جالاملرجع (٠3)
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نقرأ هبا خارج األحرف  ذا القول أن يكون بعض القراءات التييرتتب عىل ه 

 السبعة، ومل يقل بذلك أحد.

اختالف ب وكلمة واحدة يف حرف واحد لغات سبعباألحرف السبعة املراد  :ثالثها

ونحوي  وأقبل وتعال وإيّل وقصدي األلظفاظ واتظفاق املعاين، كقول القائل: هلم

ابن جرير اإلمام ن العلامء عىل رأسهم عدد م، وإليه ذهب وقريب ونحو ذلك 

 .ألكثر العلامء (٠6)وابن كثري (٠4)ونسبه القرطبي(٠5)الطربي

صىل -إىل النبي -عليه السالم-جاء جربيل : واستدلوا بام جاء يف حديث أيب بكرة

، فقال: «استزده » ، قال : فقال ميكائيل: « اقرأ عىل حرف » فقال :  -اهلل عليه وسلم

حتى بلغ إىل سبعة أحرف، فقال:  ،«استزده»، فقال ميكائيل: «في اقرأ عىل حر» 

، ة، إال أن ختلط آية رمحة بآية عذاب، أو آية عذاب بآية رمح شاٍف  كاٍف  اقرأه ، فكلُّ »

 (٠٩) «تعال ، وأقبل واذهب ، وأرسع وعجلعىل نحو : هلم و

                                                           
، حتقيق أمحد حممد شاكر، ) بريوت، جامع البيان يف تنويل القرآناإلمام حممد بن جرير الطربي،  (٠5)

الدكتور حسن ضياء الدين عتـر . وقد نظفي 49-4٩، ص٠( ، ج2١١١ - ٠52١مؤسسة الرسالة، 

ن اجلوزي. ذكر من كتاب )فنون األفنان( الب  2١٩ي ص فظفصحة نسبة هذا القول لإلمام الطربي، 

)املحقق( الدكتور حسن ضياء الدين عتـر يف اهلامش الثاين بأن الطربي ال يصح أن ينسب إليه القول 

بأن األحرف السبعة سبع لغات يف ألظفاٍظ خمتلظفة ملعنى واحد، وأشار إىل أنه )حسن ضياء( قد وافق 

املشار إليه وقراءة مجيع ما كتب الزركيش يف كتابه )الربهان(. وبالرجوع ملا خطه الطربي يف املصدر 

ابن جرير يف املسألة وجدت األمر عىل خالف ما ذكر الدكتور حسن ضياء.!! وكذا رجعت ملا كتب 

 الزركيش يف الربهان ووجدت األمر عىل خالف ما ذكر الدكتور حسن عرت.!!.

مري البخاري، ، حتقيق هشام ساجلامع ألحكام القرآنأبو عبد اهلل حممد بن أمحد القرطبي،  (٠4)

 .52، ص٠م(، ج 2١١3هـ/  ٠523)الرياض، دار عامل الكتب، طبعة 

 ، حتقيق سامي بن حممد سالمة،تفسري القرآن العظيمأبو الظفداء إسامعيل بن عمر بن كثري، (٠6)

 .54، ص٠( ج٠٧٧٧ -هـ ٠52١دار طيبة للنِش والتوزيع، طبعة الرياض، )

، ٩هـ (، ج ٠5٠4، ) بريوت، مؤسسة الرسالة، اآلثار مشكلأبو جعظفر أمحد بن حممد الطحاوي، (٠٩)

 .٠34ص
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عه عىل حي مجع املصحف مج -ريض اهلل عنه– وأصحاب هذا الرأي يرون أن عثامن

التي حدثت بي الناس  بسبب االختالفات ،حرف واحد دون األحرف الستة الباقية

ها ) :قال الطربي ،يف القراءة فرتكت القراءة باألحرف الستة التي عزم عليها إمام 

العادل  يف تركها، طاعًة منها له، ونظًرا منها ألنظفسها وملن بعَدها من سائر أهل ملتها، 

مة معرفتها، وتعظفت آثارها، فال سبيَل ألحد اليوم إىل القراءة حتى َدَرست من األ

و  آثارها، وتتابِع املسلمي عىل رفض القراءة هبا، من غري جحود  ظف  هبا، لدثورها وع 

فال . منها صحَتها وصحَة يشء منها ولكن نظًرا منها ألنظفسها ولسائر أهل دينها

اختاره هلم إمامهم الشفيُق الناصُح، قراءة للمسلمني اليوم إال باحلرف الواحد الذي 

 .(٠9)(دون ما عداه من األحرف الستة الباقية

 ِ قد نسخ  -ريض اهلل عنه-ض عىل هذا الرأي بأنه يرتتب عليه أن يكون عثامن واعرت 

وهى مما يقرأ هبا، وقد أورد  -صىل اهلل عليه وسلم -األحرف الستة التي توىف رسول اهلل

وال  ،مل تنسخ األحرف الستة فرتفع): اض وأجاب عنه بقولهالطربي هذا االعرتاإلمام 

ت يف قراءته  ،ضيعتها األمة وهى مأمورة بحظفظها ري  ولكن األمة أمرت بحظفُ القرآن، وخ 

كام أمرت إذا هي َحنثْت يف يمي وهي م ورسة أن  ،وحظفظه بأي تلك األحرف السبعة شاءت

فلو أمجَع مجيعها عىل  ،أو كسوة إطعام إما بعتق أو: تكظفر بأي  الكظفارات الثالث شاءت

دون َحظرها التكظفرَي بأي الثالث شاَء املكظف ر كانت  التكظفري بواحدة من الكظفارات الثالث

ُ  ،مؤديًة يف ذلك الواجَب عليها من حق اهلل م صيبًة حكَم اهلل، فكذلك األمة أمرت بحظف

ت يف قراءته بأي األحرف السبعة ش القرآن وقراءته، ري  فرأت لعلة من العلل  ،اءتوخ 

ورْفَض القراءة باألحرف  قراءَته  بحرف واحٍد، أوجبْت عليها الثباَت عىل حرف واحد

 .(٠٧)(الستة الباقية

واعرتض كذلك بأن الكلمة التي يوجد هلا سبع مرتادفات يف القرآن نادرة، فال يتأتَّى 

                                                           
 .65، ص٠، )مرجع سابق(، ججامع البيان يف تنويل القرآناإلمام حممد بن جرير الطربي، (٠9)

 .4٧ -49، ص٠، )مرجع سابق(، ججامع البيان يف تنويل القرآناإلمام حممد بن جرير الطربي، (٠٧)
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 التيسري الذي من أجله أنزل القرآن عىل سبعة أحرف.

ورد عنه  الكريم( القرآناملدخل لدراسة ) الرأي حممد حممد أبو شهبة يف كتابه ورجح هذا

( القرآنمباحث يف علوم ) ، كام رجحه مناع القطان يف كتابيه(2١)الشبهات التي وردت عليه 

ورجحه د. حممد عبد العزيز اخلضريي يف املحارضة  (2٠)عىل سبعة أحرف( القرآننزول )و

 إلسالمية املظفتوحة.السادسة عِش لألكاديمية ا

 
ال نزاع بي ) :القراءات السبعة غري األحرف السبعة باتظفاق العلامء، قال ابن تيمية

أن  -صىل اهلل عليه وسلم-التي ذكر النبي  )األحرف السبعة( العلامء املعتربين أن

بل أول من مجع  املشهورة، القرآن أ نزل عليها ليست هي قراءات القراء السبعة

 .(22)(قراءات هؤالء هو اإلمام أبو بكر بن جماهد، وكان عىل رأس املائة الثالثة ببغداد

                                                           
هبة(2١)  ٠523، )القاهرة، مكتبه السنة، املدخل لدراسة القرآن الكريم، حممد بن حممد بن سويلم أبو ش 

 .٠٩9، ص م( 2١١3 -هـ 

، )الرياض، مكتبة املعارف للنِش والتوزيع، مباح  يف علوم القرآنانظر مناع بن خليل القطان، (2٠)

 -هـ  ٠5٠٠، )القاهرة، مكتبة وهبة، يزول عىل سبعة أحرف، و٠62م(، ص2١١١ -هـ ٠52٠

 .٩2، صم( ٠٧٧٠

، حتقيق عبد الرمحن بن حممد جمموع الفتاوىتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، (22)

، ٠3م،ج٠٧٧4هـ/٠5٠6بن قاسم، )املدينة النبوية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الِشيف، 

 .3٧١ص
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َِع   ثالث مرات: القرآن الكريم ن(و  تب ود  ك  )مج 

 .صىل اهلل عليه وسلم يف عهد الرسول :اجلمع األول

 .ريض اهلل عنهد أيب بكر الصديق يف عه :اجلمع الثاين

 .ريض اهلل عنهيف عهد عثامن بن عفان : اجلمع الثال 

 

زيد بن ثابت وأ يَب  بن كعب، فكان  اًبا أشهرهم:تَّ ك   -صىل اهلل عليه وسلم -اختذ النبي

ضع هذه اآلية أو  ويقول له: ،كتب لهإذا نزل عليه يشء من الوحي دعا بعض من ي

صىل  -اآليات يف السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، فإذا انتهى من كتابتها أمر النبي

فإن كان فيه سقط أقامه، فقد روي عن زيد بن  ،كاتبه بقراءهتا عليه - اهلل عليه وسلم

عليه  صىل اهلل-قال: كنت أكتب الوحي عند رسول اهلل  -يض اهلل عنه ر-ثابت 

فأكتب ، ي عنهرسَّ ثم ي   ،وكان يشتد نظفسه ويعرق عرًقا شديًدا مثل اجلامن -وسلم

رأ فأقرؤه فإن كان فيه سقط فإذا فرغت قال: اق ،فام أفرغ حتى يثقل ،وهو يميل عيل

 .(23) أقامه

ومل يكن جمموًعا يف مصحف  ،ن عىل جريد النخل والرقاع والعسبوكانوا يكتبو  

ريض اهلل -كام قال زيد بن ثابت . ا يف الرقاع واألكتاف وغريهابل كان مظفرقً  ،واحد

 .(25) «ومل يكن القرآن مجع يف يشء -اهلل عليه وسلم صىل- قبض النبي» :-عنه

                                                           
ي بن عبداملجيد السلظفي، ، حتقيق محداملعجم الكبريسليامن بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين، (23)

، حتقيق واملعجم األوسط، ٠52ص ،4ج ،(٠٧93 – ٠5١5)املوصل، مكتبة العلوم واحلكم، طبعة

( ٠5٠4وعبد املحسن بن إبراهيم احلسيني، ) القاهرة، دار احلرمي،  طارق بن عوض اهلل بن حممد،

 .24٩، ص2ج

، )بريوت، دار رشح صحيح البخاريفتح الباري أمحد بن عيل بن حجر أبو الظفضل العسقالين، (24)

 .٠2، ص٧ (، ج٠3٩٧املعرفة، 
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 :يف مصحف واحد ألسباب منها القرآن -صىل اهلل عليه وسلم-ومل جيمع الرسول 

بي  - صىل اهلل عليه وسلم -األمن من وقوع خالف بي الصحابة لوجوده -

 .أظهرهم

   .اًم نجَّ مل ينزل مرة واحدة بل نزل م   أن القرآن -

من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو  -صىل اهلل عليه وسلم-ملا كان يرتقبه  -

 تالوته. 

 فكان اجلمع يف عهد الصديق القرآنه من بعده بجمع ءخلظفا -تعاىل ذكره-أهلم اهلل  ثم

 .ريض اهلل عنه

 

 ؛إىل الرفيق األعىل ارتدت العرب -صىل اهلل عليه وسلم-ملا انتقل النبي

ومات الكثري منهم  ،راءرك يف حروب الردة كثري من الق  وشا ،فقاتلهم الصديق أبو بكر

فذهب عمر إىل الصديق أيب بكر  ،القرآنفخاف الصحابة من ضياع  الياممة() يف معركة

، مل يوافق أبو بكر يف أول األمر فام زال به القرآنوأشار عليه بجمع  -اهلل عنهامريض –

 .القرآنعمر حتى رشح اهلل صدره جلمع 

 -ريض اهلل عنه-أبو بكر الصديق  -صىل اهلل عليه وسلم-وأمر خليظفة رسول اهلل 

  فتوىل زيد مجع القرآن. زيَد بن ثابت

َأْرَسَل إِيَلَّ َأب و َبْكٍر َمْقَتَل َأْهِل اْلَياَمَمِة  َقاَل: -عنه ريض اهلل-روي عن َزْيَد ْبَن َثابٍِت 

َمر  ْبن  اخْلَطَّاِب ِعنَْده  َقاَل َأب و َبْكٍر  َمَر َأَتايِن َفَقاَل  :-ريض اهلل عنه-َفإَِذا ع  إِنَّ  :إِنَّ ع 

ْرآنِ   اْلق 
ِ
اء رَّ  وَ  ،اْلَقْتَل َقْد اْسَتَحرَّ َيْوَم اْلَياَمَمِة بِق 

ِ
اء رَّ إيِن  َأْخَشى َأْن َيْسَتِحرَّ اْلَقْتل  بِاْلق 

ْرآنِ  ْرآنِ  ،بِاملََْواِطِن َفَيْذَهَب َكثرٌِي ِمن اْلق  َر بَِجْمِع اْلق  َمرَ  ،َوإيِن  َأَرى َأْن َتْأم  ْلت  لِع   :ق 

ول  اهللَّ َمر  َقاَل  ؟-صىل اهلل عليه وسلم- َكْيَف َتظْفَعل  َشْيًئا مَلْ َيظْفَعْله  َرس   َهَذا َواهللَّ :ع 

ِذي  ،َخرْيٌ  َح اهللَّ  َصْدِري لَِذلَِك َوَرَأْيت  يِف َذلَِك الَّ نِي َحتَّى رَشَ َراِجع  َمر  ي  َفَلْم َيَزْل ع 
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َمر   َك  :َقاَل َزْيدٌ  ،َرَأى ع  ٌل َشابٌّ َعاِقٌل اَل َنتَِّهم  نَْت  ،َقاَل َأب و َبْكٍر إِنََّك َرج  َوَقْد ك 

وِل اهللَِّ َتْكت ب  اْلوَ  ْرآَن َفامْجَْعه   -صىل اهلل عليه وسلم-ْحَي لَِرس  َفَواهللَِّ َلْو  .َفَتَتبَّْع اْلق 

ْلت   ْرآِن ق  َباِل َما َكاَن َأْثَقَل َعيَلَّ مِمَّا َأَمَريِن بِِه ِمْن مَجِْع اْلق 
ويِن َنْقَل َجَبٍل ِمْن اجْلِ  :َكلَّظف 

ول  اهللَّ َكْيَف َتظْفَعل وَن َشْيًئا مَلْ َيظْفعَ  َو َواهللَِّ َخرْيٌ  :َقاَل   ؟-صىل اهلل عليه وسلم- ْله  َرس  ه 

َح َله  َصْدَر َأيِب َبْكٍر  َح اهللَّ  َصْدِري لِلَِّذي رَشَ نِي َحتَّى رَشَ َراِجع  َفَلْم َيَزْل َأب و َبْكٍر ي 

َمَر  ه  ِمْن اْلع   -ريض اهلل عنهام-َوع  ْرآَن َأمْجَع  وِر َفَتَتبَّْعت  اْلق  د  ِب َوالل َخاِف َوص  س 

َجاِل  وَرةِ  آِخرَ  َوَجْدت   َحتَّىالر  َزْيَمةَ  َأيِب  َمعَ  التَّْوَبةِ  س  ْ  األَْنَصاِري   خ   َمعَ  َأِجْدَها مَل

ِه، َأَحدٍ  مْ  َلَقدْ } َغرْيِ وٌل  َجاَءك  مْ  ِمنْ  َرس  ِسك   [٠29: التوبة] {َعنِتُّمْ  َما َعَلْيهِ  َعِزيزٌ  َأْنظف 

َ  َحتَّى ف   َفَكاَنِت  َبَراَءَة، ةِ َخامِت ح  اه   َحتَّى َبْكرٍ  َأيِب  ِعنْدَ  الصُّ َمرَ  ِعنْدَ  ث مَّ  اهللَّ ، َتَوفَّ  ع 

، مَّ  َحَياَته  َمرَ  بِنِْت  َحظْفَصةَ  ِعنْدَ  ث   .(24) " َعنْه   اهللَّ  َريِضَ  ع 

ن حتى آمن القر اأنه ال يكتب شيئً  القرآنيف مجع  -ريض اهلل عنه-وكان منهج زيد 

اقعدا عىل باب : شهد عليه شاهدان فقد روي )أن أبا بكر قال لعمر ولزيدي

واملراد بالشهادة  (26)املسجد فمن جاءكام بشاهدين عىل يشء من كتاب اهلل فاكتباه(

، أو أنه من الوجوه  -صىل اهلل عليه وسلم-ب بي يدي رسول اهلل تِ أن يشهد أنه ك  

خ ، نَس مما ثبت يف العرضة األخرية ومل ي  ، أو أن ذلك القرآنالسبعة التي نزل هبا 

صىل -إال من عي ما كتب بي يدي رسول اهلل وكان غرضهم أن ال يكتب شيئا

 وافتقد زيد آيتي من آخر سورة التوبة (2٩)المن جمرد احلظفُ -اهلل عليه وسلم

                                                           
، باب مجع القرآن، مرجع سابق، ، كتاب فضائل القرآناجلامع الصحيح املخترصاإلمام البخاري، (24)

 .٠٧١٩، ص5، ج5٩١٠ح رقم

 ج ، مرجع سابق،فتح الباري رشح صحيح البخاريأمحد بن عيل بن حجر أبو الظفضل العسقالين، (26)

 .٠5، ص٧

 .٠4، ص٧ ج ،السابق(2٩)
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 ڭ ڭ ڭ ۓ ڭ ۓ ے ے ھ ھ﴿

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ : ﴿﴾، وآية يف سورة األحزابۇ

 .[٣٢]األحزاب: ﴾..پپ

َف يِف امْلََصاِحِف َفظَفَقْدت  :َقاَل  -ريض اهلل عنه-روي عن َزْيَد ْبَن َثابٍِت  ح  َنَسْخت  الصُّ

وَل اهللَِّ  نْت  َأْسَمع  َرس  وَرِة اأْلَْحَزاِب ك  َيْقَرأ  هِبَا َفَلْم  -صىل اهلل عليه وسلم- آَيًة ِمْن س 

َزْيَمَة ْبِن َثابٍِت اأْلَ  ول  اهللَِّ َأِجْدَها إاِلَّ َمَع خ  ِذي َجَعَل َرس  صىل اهلل عليه -ْنَصاِري  الَّ

ه   -وسلم َو َقْول  َلْيِ َوه   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ : ﴿َشَهاَدَته  َشَهاَدَة َرج 

 .(29)﴾پپ

والذي يرجحه احلافُ ابن حجر أن الذي وجد معه آخر سورة التوبة غري الذي  

ة هو أبو خزيمة احلارث بن وأن الذي وجد عنده آخر التوب ،وجد عنده آية األحزاب

فقد روي عن  ،وقد أثبتها زيد يف املصحف ألن عمر شهد معه -بالكنية  -خزيمة 

أتى احلارث بن خزيمة هباتي اآليتي من آخر سورة  :عبد اهلل بن الزبري عن أبيه قال

ووعيتهام فقال  -صىل اهلل عليه وسلم -أشهد أين سمعتهام من رسول اهلل :براءة فقال

وأن الذي وجد معه آية األحزاب خزيمة من غري  ؛(وأنا أشهد لقد سمعتهام :عمر

صىل اهلل -ذو الشهادتي فكتبها زيد يف املصحف ألن النبي  خزيمة بن ثابت() كنية

وهكذا متيز مجع أيب بكر للقرءان بغاية  (2٧) جعل شهادته بشهادة رجلي. -عليه وسلم

 .الدقة واإلتقان

                                                           
، كتاب اجلهاد والسري، باب قول اهلل تعاىل: )من اجلامع الصحيح املخترصاإلمام البخاري،  (29)

 .٠١33، ص3،  ج2642املؤمني رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه(، ح قم 

 ج ق،، مرجع سابفتح الباري رشح صحيح البخاريأمحد بن عيل بن حجر أبو الظفضل العسقالين، (2٧)

 .٠4، ص٧
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  :نآللقر -ريض اهلل عنه- أسباب مجع عثامن

فقد )اخلالف الذي حدث بي الناس يف القراءة بسبب تظفرق الصحابة يف البلدان  -٠

إال أن الصحابة مل  عىل سبعة أحرف، القرآنيقرأ  -صىل اهلل عليه وسلم-كان النبي 

ومنهم من أخذ بحرفي، ومنهم  ،ذ بحرففمنهم من أخ ،يتلقوا هذه األحرف مجيعها

من زاد عىل ذلك، فلام تظفرقوا يف البالد أخذ التابعون عنهم حسبام أخذوا عن رسول 

ولذلك اختلف الناقلون للقراءات فمنهم من نقل قراءة  ،-صىل اهلل عليه وسلم-اهلل

شيت خ  و ، ومن هنا كان اخلالف واشتد األمر يف ذلك(3١) معينة ومنهم من مل ينقلها(

ختلظفوا يف القراءة عىل ا) :قال -ريض اهلل عنه- وي عن أنس بن مالكالظفتنة فقد ر  

عهد عثامن حتى اقتتل الغلامن واملعلمون فبلغ ذلك عثامن بن عظفان فقال: عندي 

مد بون به وتلحنون فيه فمن نأى عني كان أشد تكذيبًا وأكثر حلنًا، يا أصحاب حمكذ  ت  

، فاجتمعوا فكتبوا فكانوا إذا اختلظفوا وتدارؤوا يف آية، ماًمااجتمعوا فاكتبوا للناس إ

قال يمن املدينة ف فريسل إليه وهو عىل رأس ثالٍث ، لوا هذه أقرأها رسول اهلل فالًناقا

فيقول كذا وكذا فيكتبوهنا وقد تركوا لذلك  ،يف أقرأك رسول اهلل آية كذا وكذاك :له

 .(3٠)(امكانً 

ثاَْمنَ  َأَنَس ْبَن َمالٍِك  روي عن َذْيظَفَة ْبَن اْلَياَمِن َقِدَم َعىَل ع  اِم  َأنَّ ح  َغاِزي َأْهَل الشَّ َوَكاَن ي 

ْم يِف اْلِقَراَءِة َفَقاَل  َذْيظَفَة اْختاَِلف ه   يِف َفْتِح إِْرِمينِيََة َوَأْذَربِيَجاَن َمَع َأْهِل اْلِعَراِق َفَأْفَزَع ح 

ثاَْمنَ  َذْيظَفة  لِع  وا يِف اْلكِتَاِب اْختاَِلَف َيا َأِمرَي امْل   :ح  َة َقبَْل َأْن ََيَْتلظِف  ْؤِمنَِي َأْدِرْك َهِذِه اأْل مَّ

َها يِف  ِف َننَْسخ  ح  ثاَْمن  إىَِل َحظْفَصَة َأْن َأْرِسيِل إَِليْنَا بِالصُّ وِد َوالنََّصاَرى َفَأْرَسَل ع  اْلَيه 

                                                           
، القاهرة، )رسم املصحف وضبطه بني التوقيف واالصطالحات احلديثةشعبان حممد إسامعيل، (3١)

 .٠4الطبعة الثانية(، ص دار السالم للطباعة والنِش،

، )بريوت، مؤسسة الرسالة، رشح مشكل اآلثارأبو جعظفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي، (3٠)

 .٠32، ص9م(، ج٠٧9٩
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َها إَِلْيِك َفَأْرَسَلْت  دُّ ثاَْمَن َفَأَمَر َزْيَد ْبَن َثابٍِت َوَعْبَد اهللَِّ املََْصاِحِف ث مَّ َنر  هِبَا َحظْفَصة  إىَِل ع 

وَها يِف  مْحَِن ْبَن احْلَاِرِث ْبِن ِهَشاٍم َفنََسخ  َبرْيِ َوَسِعيَد ْبَن اْلَعاِص َوَعبَْد الرَّ ْبَن الزُّ

َرِشي َي الثَّاَلَثةِ  ْهِط اْلق  ثاَْمن  لِلرَّ إَِذا اْختََلظْفت ْم َأْنت ْم َوَزْيد  ْبن  َثابٍِت يِف  :املََْصاِحِف َوَقاَل ع 

وا  َرْيٍش َفإِنَّاَم َنَزَل بِلَِساهِنِْم َفظَفَعل وا َحتَّى إَِذا َنَسخ  ْرآِن َفاْكت ب وه  بِلَِساِن ق   ِمْن اْلق 
ٍ
ء يَشْ

َف إىَِل َحظْفَصَة َوَأْرَسَل إِ  ح  ثاَْمن  الصُّ َف يِف املََْصاِحِف َردَّ ع  ح  ْصَحٍف الصُّ ل  أ ف ٍق بِم  ىَل ك 

َْرَق  ْصَحٍف َأْن ي  ل  َصِحيظَفٍة َأْو م  ْرآِن يِف ك  وا َوَأَمَر باَِم ِسَواه  ِمن اْلق  مِمَّا َنَسخ 
(32). 

كانوا يكتبون ألنظفسهم مصاحف ) -ريض اهلل عنهم-أن بعض الصحابة  -2

ت بالعرضة مشتملة عىل األحرف السبعة مجيعها، وفيها بعض األحرف التي نسخ

األخرية، ومل يطلعوا عىل النسخ كام أهنا كانت تشتمل عىل األلظفاظ التي كانت من 

فظلوا يتظفظون هبذه  -صىل اهلل عليه وسلم-قبيل التظفسري من رسول اهلل 

 .(33)املصاحف ألنظفسهم، مع خمالظفتها ملا مجعه أبو بكر الصديق(

ع عىل النسخة التي كتبها أبو بكر فقد وكان اعتامد عثامن يف اجلم ،القرآنلذا مجع عثامن 

فأرسل عثامن إىل حظفصة أن أرسيل إلينا بالصحف ننسخها يف » سبق يف احلديث:

فأمر زيد بن ثابت وعبداهلل بن الزبري وسعيد  ،املصاحف ثم نردها إليك فأرسلت هبا إليه

 .«بن العايص وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام فنسخوها يف املصاحف

ريض -يِشف عىل اجلمع بنظفسه فقد روي أن عثامن   -ريض اهلل عنه-نوكان عثام

إيّن مدخٌل معك رجال لبيًبا فصيًحا، فام اجتمعتام عليه »قال لزيد:  -اهلل عنه

: فجعل معه أبان بن سعيد بن العاص، قال. فاكتباه، وما اختلظفتام فيه فارفعاه إيلّ 

                                                           
، كتاب فضائل القرآن، باب مجع القرآن، مرجع سابق، اجلامع الصحيح املخترصالبخاري،  اإلمام (32)

 .٠٧١9،  ص5(،  ج5٩١2ح )

، مرجع رسم املصحف وضبطه بني التوقيف واالصطالحات احلديثةشعبان حممد إسامعيل، (33)

 .٠9-٠٩ص  سابق،
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 :زيد قال [242: البقرة] ﴾ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ﴿ فلام بلغنا

: ، فرفعنا ذلك إىل عثامن فكتب«التابوت»: وقال أبان بن سعيد «التابوه»: فقلت

 .(35)(«التابوت»

                                                           
 .6١ص، ٠مرجع سابق(، ج، )جامع البيان يف تنويل القرآناإلمام حممد بن جرير الطربي، (35)
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 : هل شملها مجيعهااشتامل مجع القرآن  لألحرف السبعة حولاختلف العلامء 

 ؟منها -أو حرف واحد -جزء؟ أم اقترص عىل مجيعها

، وأستخدم أداة اإلجابة خالل هذا املبحث -تهبحول اهلل وقو -وأحاول

 تسهياًل. "الرسد التارَيي"أو  "التحقيب الزمني"

رخصة األحرف عىل  -صىل اهلل عليه وسلم-يف عهد النبي  القرآناشتملت كتابة 

ومن  -عنه ريض اهلل-وأن أمري املؤمني عثامن ) :أبو عمر الداينقال  السبعة.

باحلرضة من مجيع الصحابة قد أثبتوا مجيع تلك األحرف يف املصاحف وأخربوا 

صىل اهلل كام كان صنع رسول اهلل  بصحتها وأعلموا بصواهبا وخريوا الناس فيها

 .(34)(عليه وسلم

وة املقال أن وصظف) ):مناهل العرفان يف علوم القرآن)يف كتابه  الزرقاينوقال 

وكانت كتابته  -صىل اهلل عليه وسلم- كله عىل عهد الرسول االقرآن كان مكتوبً 

 . (36)فيها أن تشمل األحرف السبعة التي نزل عليها( املحوظً 

كله  القرآنوقد كان ) :الكريم( القرآناملدخل لدراسة ) يف كتابه أبو شهبةوقال 

عىل  ، وكانت كتابتهاوإن كان مظفرقً ـ  صىل اهلل عليه وسلمـ يف عهد النبي  امكتوبً 

 .(3٩)(األحرف السبعة التي نزل هبا 

                                                           
، جامع البيان يف القراءات السبع، و6١، مرجع سابق، صاألحرف السبعة للقرآنأبوعمرو الداين، (34)

 .٠2٧، ص٠م(، ج 2١١٩ -هـ  ٠529)اإلمارات، جامعة الشارقة، 

 .259، ص٠، مرجع سابق، جمناهل العرفان يف علوم القرآنحممد عبد العظيم الزرقاين ، (36)

هبة،  حممد بن(3٩)  .266، مرجع سابق، صاملدخل لدراسة القرآن الكريمحممد بن سويلم أبو ش 
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اقعدا عىل باب املسجد ) :وسبق أن املراد بالشهادة يف قول أيب بكر لعمر ولزيد

أن يشهد أنه كتب بي يدي  فمن جاءكام بشاهدين عىل يشء من كتاب اهلل فاكتباه(

أنه من الوجوه السبعة التي نزل هبا  ، أو-صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

 .(39)رآنالق

عىل  كان مشتماًل  -صىل اهلل عليه وسلم-يف عهد النبي  القرآن فدل ذلك عىل أن كتابة

 األحرف السبعة.

يف  القرآن، إذ ذكر أن كتابة وخالف هؤالء األئمة الدكتور غايم قدوري احلمد

)وليس هناك ما يشري  :العهد النبوي كانت خالية من األحرف السبعة حيث قال

وجوه القراءة التي جاءت هبا رخصة األحرف السبعة يف  إىل دخول يشء من

حيث قال: )..ورّصح  استشهد بقول أيب زهرةكتابة القرآن يف هذه املرحلة(.ثم 

الشيخ حممد أبو زهرة إن كتابة القرآن يف هذه املرحلة مل يدخلها يشء من رخصة 

عن أيب ]والكالم للدكتور غانم قدوري ينقل  :األحرف السبعة، وذلك يف قوله

مل يعرته تغيري، ومل  ـ صىل اهلل عليه وسلمـ  إن الذي كتب يف عرص النبي»: زهرة[

جتر عليه احلروف السبعة، وإن احلروف السبعة كانت يف قراءة القرآن ال يف 

 .(3٧)كتابته(

ور أهل العلم عىل أنه جمهف -ريض اهلل عنه-أما اجلمع يف خالفة أيب بكر الصديق 

الظفرق بي مجع أيب بكر ): قال أبو عمرو الداين، عىل األحرف السبعة كان مشتماًل 

                                                           
، ٧ ج ، مرجع سابق،فتح الباري رشح صحيح البخاريأمحد بن عيل بن حجر العسقالين،  (39)

 .٠4ص

، ه٠526 -مع أ.د.غانم قدوري احلمد التظفسري والدراسات القرآنية اللقاء العلمي لشبكة انظر:  (3٧)

 .02/0/0202بتاريخ   http://www.saaid.net/leqa/41.htmن الرابط: . أخذ م5١ص

. 

http://www.saaid.net/leqa/41.htm
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قصد يف مجع القرآن إىل تثبيته بي  -ريض اهلل عنه-أن أبا بكر  :ومجع عثامن

أحسن وأصاب ووفق  -رمحه اهلل تعاىل-وأن عثامن  ،اللوحي فقط ورسم مجيعه

لناس عىل مصحف واحد وقراءات حمصورة واملنع من غري لظفضل عظيم يف مجع ا

الكريم(: )وقد امتاز  القرآنيف كتابه )املدخل لدراسة  ةقال أبو شهبو (5١)(ذلك

بجميع األحرف السبعة الذي نزل  ايب بكر بام ييل...أنه كان مكتوبً اجلمع يف عهد أ

 .(5٠)(القرآنهبا 

عدد من  باألحرف السبعة لقرآناوحكى اتظفاق العلامء عىل مجع أيب بكر الصديق 

 (مناهل العرفان يف علوم القرآن) مد عبد العظيم الزرقاين يف كتابهحمالعلامء منهم 

 كان جمموعها مشتماًل  -يض اهلل عنهر-املصاحف التي نسخها عثامن ) :حيث قال

ويؤيده هنا أن هذه املصاحف ...عىل احلروف السبعة التي نزل عليها القرآن.

ومن .حف التي مجعت عىل عهد أيب بكر وكانت عند حظفصةنسخت من الص

 .(52)(املتفق عليه أن هذه الصحف كتب فيها القرآن بحروفه السبعة التي يزل عليها

 
ورأى الدكتور غانم احلمد خلو الصحف من أي أثر لرخصة األحرف السبعة، 

القرآن يف ودلل عىل ذلك بأهنا )منقولة من الرقاع التي َكَتَب عليها زيد بن ثابت 

ل عليها  -صىل اهلل عليه وسلم-زمن النبي  تَِبْت عىل لغة قريش املنزَّ والتي ك 

القرآن، والسياق التارَيي يدل عىل ذلك، ألن مجع تلك الوجوه يف الكتابة أمر 

بالغ الصعوبة والتعقيد، وأنه ال رضورة تدعو إىل جتشم عناء تلك املهمة، ما دام 

  (53)ًا(.اللظفُ املنزل للقرآن حمظفوظ

                                                           
 . 26مرجع سابق، ص األحرف السبعة للقرآن،عثامن بن سعيد أبو عمرو الداين،  (5١)

هبة، (5٠)  .2٩٠صسابق،  ، مرجعاملدخل لدراسة القرآن الكريمحممد بن حممد بن سويلم أبو ش 

 .3٧٧، ص ٠، مرجع سابق، جمناهل العرفان يف علوم القرآنحممد عبد العظيم الزرقاين، (52)

 .ه٠526 -اللقاء العلمي للشبكة مع أ.د.غانم قدوري احلمد  (53)
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ودليل الدكتور عقيل، وخمالف ملا روي عن سلظفنا الصالح وعن علامء اخللف. 

وعقاًل ال يمنع كتابة األحرف يف الصحف.. ال مانع أن تكون الصحف املكتوبة 

كانت بأكثر من حرف، وهو السياق  -صىل اهلل عليه وسلم-يف عهد النبي 

 التارَيي املروي. وقد مرَّ يشء من ذلك.

  :اختلف العلامء حول اشتامل املصاحف العثاميية لألحرف السبعة عىل ثالثة أقوال

أن املصاحف العثامنية ال تشتمل إال عىل حرف واحد هو حرف  األول:القول 

قريش ذهب إىل هذا الرأي عدد من العلامء عىل رأسهم اإلمام الطربي، واستدلوا 

فاكتبوه  اختلفتم أيتم وزيد)إذا  للقرشيي الثالثة: -ريض اهلل عنه - عثامنبقول 

القراءة عىل األحرف األمر ببأن  كام استدلوا( بلسان قريش فإنام نزل بلساهنم

، وقد جعل إليهم يكن أمر إجياب وفرض، وإنام كان أمَر إباحة ورخصة السبعة مل 

حابة أن األمة تظفرتق وختتلف االختيار يف أي حرف اختاروه، فلام رأى الص

 .(55) .عىل حرف واحد اجتمعوا

ت يف قراءته  إن األمة ) :اوقالو وقاسوه عىل كظفارة اليمي، ري  أمرت بحظفُ القرآن، وخ 

كام أمرت إذا هي َحنثْت يف يمي وهي  ،وحظفظه بأي تلك األحرف السبعة شاءت

فلو أمجَع  ،أو كسوة أو إطعام إما بعتق :م ورسة، أن تكظفر بأي  الكظفارات الثالث شاءت

دون َحظرها التكظفرَي بأي الثالث شاَء  مجيعها عىل التكظفري بواحدة من الكظفارات الثالث

 فكذلك األمة، ،مؤديًة يف ذلك الواجَب عليها من حق اهلل كانت م صيبًة حكَم اهلل، املكظف ر

ت يف قراءته بأي األحرف السب ري  فرأت لعلة  ،عة شاءتأمرت بحظفُ القرآن وقراءته، وخ 

قراءَته  بحرف واحٍد، ورْفَض القراءة  من العلل أوجبْت عليها الثباَت عىل حرف واحد

                                                           
 .65ص ،٠، )مرجع سابق(، ججامع البيان يف تنويل القرآناإلمام حممد بن جرير الطربي، (55)
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 .(54)(باألحرف الستة الباقية

ورأى أصحاب هذا الرأي أن القراءات التي يقرأ هبا الناس اليوم كلها ترجع إىل  

فال قراءة ): قال الطربي يف تظفسريه هو الباقي من األحرف السبعة حرف واحد

،  للمسلمي اليوم إال باحلرف الواحد الذي اختاره هلم إمامهم الشظفيق  الناصح 

 (56).)دون ما عداه من األحرف الستة الباقية

يرجع إىل أحرف أخرى سمح بظهورها رسم  إناميف القراءات  التعددأن  ونيرو 

لًة، ،املصحف  شكَّ نقطًة وال م  ل األمر قراءة ذلك فاحتم فالنسخ العثامنية مل تكن م 

 قرئت: وا(ن  يَّ بَ فتَ )مثل كلمة  ،احلرف عىل أكثر من وجه وفق ما يتمله اللظفُ

واختار كل  ،ممن سبقوهم القرآنفجاء القراء وكانوا قد تلقوا  )فتثبتوا(،و فتبينوا()

 :مكي بن أيب طالباإلمام قال  ،واحد منهم قراءة حسب ما تلقاه ووصل إليه

إذ مل يكن  ،وخطه حمتمل ألكثر من حرف رف واحد،صحف كتب عىل حفامل)

فذلك االحتامل الذي احتمل اخلط هو من الستة األحرف  ،اا وال مضبوطً منقوطً 

 .(5٩)(الباقية

أن املصاحف العثامنية كانت مشتملة عىل مجيع األحرف السبعة،  الثاين:القول 

حتجوا بأنه ال جيوز وا ،وذهب إىل هذا القول مجاعة من الظفقهاء والقراء واملتكلمي

عىل األمة أن هتمل نقل يشء منها وقد أمجع الصحابة عىل نقل املصاحف العثامنية 

وبأنه مل يرد (59)من الصحف التي كتبها أبو بكر وأمجعوا عىل ترك ما سوى ذلك

                                                           
 .4٧ -49ص ،٠املرجع السابق،  ج(54)

 .65ص ،٠املرجع السابق، ج(56)

، )القاهرة،  دار هنضة مرص للطبع اإلباية عن معاين القراءاتأبو حممد مكي بن أيب طالب القييس،  (5٩)

 .35ص ،ت(.والنِش، د

، ٠، مرجع سابق،  جاإلتقان يف علوم القرآنعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، (59)

، النش يف القراءات العشين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري، شمس الدوانظر:  .٠٩6ص
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 خرب صحيح وال ضعيف عن عثامن بأنه أمر بإلغاء بقية األحرف، وأما قول عثامن

)إذا اختلظفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش   الثالثة:للقرشيي -ريض اهلل عنه-

فهذا رصيح أنه عند االختالف، وأما عند االتظفاق فلهم أن ( فإنام نزل بلساهنم

يكتبوه باألوجه التي رخص هبا، وبأن االختالفات املوجودة يف املصاحف 

  .العثامنية دليل عىل وجود األحرف السبعة فيها

ور العلامء من السلف واخللف وأئمة املسلمي إىل أن ذهب مجه الثال :القول 

 ،هذه املصاحف العثامنية مشتملة عىل ما يتمله رسمها من األحرف السبعة فقط

-عىل جربيل  -ىل اهلل عليه وسلمص-جامعة للعرضة األخرية التي عرضها النبي 

َ فِيِه  ن ِسَخ  القرآنوذلك ألن  منها. امتضمنة هلا مل ترتك حرفً  -عليه السالم ري  يف ِمنْه  َوغ 

مل ما حتققوا أنه قرآن  كتابةفاتظفق الصحابة عىل  -صىل اهلل عليه وسلم-حياة رسول اهلل 

وهذا القول هو الذي يظهر صوابه،  :قال ابن اجلزري .، وتركوا ما سوى ذلكينسخ

 .(5٧)ألن األحاديث الصحيحة واآلثار املشهورة املستظفيضة تدل عليه وتشهد له

أمري املؤمني عثامن ريض اهلل عنه ومن باحلرضة من أبو عمرو الداين: )وأن  وقال 

تلك األحرف يف املصاحف وأخربوا بصحتها وأعلموا  مجيع الصحابة قد أثبتوا مجيع

وأن  ...-صىل اهلل عليه وسلم-ع رسول اهلل بصواهبا وخرّيوا الناس فيها كام كان صن

ا وقراءات باطلة غري معروفة وال طرحوا حروفً  عثامن رمحه اهلل تعاىل واجلامعة إنام

بل منقولة عن الرسول صىل اهلل عليه وسلم نقل األحاديث التي ال جيوز إثبات  ،ثابتة

 .(4١)(قرآن وقراءات هبا

                                                                                                                                                    

 ، والعبارة يف الكتابي متقاربة جًدا.3٠، ص٠، ج مرجع سابق 

، ٠، ج ، مرجع سابقالنش يف القراءات العششمس الدين أبو حممد بن حممد بن اجلزري، (5٧)

 .3٠ص

وجامع البيان يف القراءات ، 6١بق، ص، مرجع سااألحرف السبعة للقرآنأبو عمرو الداين،  (4١)

  .٠2٧، ص٠، مرجع سابق، جالسبع
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 -ريض اهلل عنه-أن أبا بكر  بي مجع أيب بكر ومجع عثامن الظفرقوقال أيًضا: )و

رمحه -وأن عثامن  ،فقط ورسم مجيعه قصد يف مجع القرآن إىل تثبيته بي اللوحي

أحسن وأصاب ووفق لظفضل عظيم يف مجيع الناس عىل مصحف واحد  -اهلل تعاىل

  (4٠) (وقراءات حمصورة واملنع من غري ذلك

وعىل هذا القول فالباقي من األحرف السبعة هو جزء منها وهو مـا يتملـه رسـم  

، وعىل القـول الثـاين مجيعهـا، يرتك منها حرًفامل عرضة األخرية املصحف شاماًل ال

مـع مـا يتملـه رسـم املصـحف مـن  وعىل القول األول الباقي منها حرف واحد

 .األحرف األخري

 :(42)وأما كيفية اشتامل املصاحف العثاميية عىل األحرف السبعة فهو كالتايل 

املصـاحف يتمـل القراءات املتظفقة يف الرسم كتبت عىل رسم واحـد يف مجيـع  -1

قل فـيهام  ويسئلونك عن اخلمر وامليرس) قوله تعاىل: مثل اأو تقديرً  ا حتقيقً القرائتي

)كثري(والرسـم  ت بالباء كبري، وقرئـت بالثـاءئقر )كبري(: فقوله تعاىل...(إثم كبري

 .ايتملها حتقيقً 

 تئـوقر ،كتبـت يف املصـحف بـدون ألـف ملك يـوم الـدين() :ومثل قوله تعاىل

ثانيـة موافقـة لرسـم فهـذه القـراءة ال ،من غـري مـد (ملك)ت ئوقر ،باملد مالك()

 .اباملد موافقة لرسم املصحف تقديرً ، وأما القراءة ااملصحف حتقيقً 

 :القراءات املختلظفة يف الرسم وزعت عىل املصاحف العثامنية مثل قولـه تعـاىل -2

ــقر ِّ خئ حئ جئ يي ٱّٰ فكتبــت يف بعــض  ،(، ووىصوأوىص) تئ

)وسـارعوا( قرئـت  :قوله تعاىل( ومثل وأوىص) ويف بعضها ووىص() املصاحف

                                                           
 . 62مرجع سابق، ص األحرف السبعة للقرآن،أبو عمرو الداين، (4٠)

، مرجع رسم املصحف وضبطه بني التوقيف واالصطالحات احلديثة شعبان حممد إسامعيل،(42)

 .35 -2٩سابق، ص
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فرسمت يف بعـض املصـاحف  سارعوا() وقرئت من غري واو ،وسارعوا()بالواو 

 .ويف بعض املصاحف من غري واو، بالواو

وبعض الكلامت فيها قراءتان خمتلظفتـان يف الرسـم وكتبـت يف املصـحف عـىل  -3

ا فتقرأ بالصاد تبعً  أصلها السي، إحداها مثل كلمة الرصاط رسمت بالصاد مع أن

 ألصل الكلمة. اكام تقرأ بالسي تبعً ، للرسم

وظهر مـن هـؤالء مجاعـة  ،انتقل القرآن من الصحابة إىل التابعي وملن بعدهموقد 

وإقراًء، واعتنـوا بضـبط ألظفاظـه، وحتريـر  ءةً اأمضوا حياهتم يف خدمة كتاب اهلل قر

بت ِسـل إلـيهم، ون  رَحـهبـم وي  اروا أئمة يقتـدي حتى ص ،قراءاته، وحتقيق رواياته

ن الـرواة عـن األئمـة مـن قال اإلمام مكي بن أيب طالب القييس: )إ، القراءة إليهم

فـأراد  ا يف االخـتالف،كثـريً  ، ا يف العددكانوا يف العرص الثاين والثالث كثريً  القراء

التـي توافـق املصـحف عـىل مـا  الناس يف العرص الرابع أن يقترصوا من القراءات

به، فنظروا إىل إمام مشهور بالثقة واألمانة وحسـن  ةحظفظه، وتنضبط القراء يسهل

ع أهل مرصـه عـىل عدالتـه الدين وكامل العلم، قد طال عمره، واشتهر أمره، وأمج

فكـان أبـو عمـرو مـن أهـل .... وعلمه بـام يقـرأ، وثقته فيام قرأ وروى،، فيام نقل

 ،مـن أهـل العـراق ائيالكسو، ومحزة وعاصم من أهل الكوفة وسوادها ،البرصة

كلهـم ، ونافع من أهل املدينـة ،وابن عامر من أهل الشام ،وابن كثري من أهل مكة

 ،وارحتـل النـاس إليـه مـن البلـدان وطال عمره يف اإلقـراء، ممن اشتهرت إمامته،

قبل سـنة ثالثامئـة أو يف نحوهـا،  أبو بكر بن جماهد وأول من اقترص عىل هؤالء...

ومل ترتك القراءة بقـراءة غـريهم، واختيـار  ،إىل اآلن من أتى بعدهوتابعه عىل ذلك 

 .(43)(من أتى بعدهم إىل اآلن

                                                           
 . 9٩، مرجع سابق، صاية عن معاين القراءاتاإلبأبو حممد مكي بن أيب طالب القييس،  (43)
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املعروفة  ،يف القرءات السبع حرز األماين ووجه التهاين() منظومة األول:

وهي جمال دراستنا يف هذا  ،لشاطبيالإلمام القاسم بن فريه األندليس  ،الشاطبيةب

 سبع قراءات كل قراءة هلا روايتان هم: اإلمام الشاطبي وقد ذكر فيها،الكتاب 

 .وراوياه قالون وورش ،نافع املدين -٠

 وراوياه البزي وقنبل ،ابن كثري املكي -2

 وراوياه حظفص الدوري والسويس. ،أبو عمرو البرصي -3

 شام وابن ذكوان.وراوياه ه ،ابن عامر الشامي -5

 وراوياه حظفص وشعبة. ،عاصم الكويف -4

 وراوياه خلف وخالد.، محزة الكويف -6

 وراوياه أبو احلارث وحظفص الدوري. ،الكسائي الكويف -٩

البن اجلزري ذكر فيها  (الدرة املضية يف القراءات الثالثة املرضية) منظومة الثاين:

  ثالث قراءات كل قراءة هلا روايتان هم:

 وراوياه ابن وردان وابن مجاز.، أبو جعظفر املدين -٠

 وراوياه رويس وروح.، يعقوب احلرضمي -2

 وراوياه إسحاق وإدريس. ،خلف العارش -3

 والدرة عِش قراءات بعِشين رواية. الشاطبيةعدد القراءات يف  اإذً 

 البن اجلزري قام بنظم القراءات العِش )النش يف القراءات العش( كتاب الثال :

 .(طيبة النِش يف القرءات العِش) يف ألظفية سامها
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الــــَبَدْأُت بِبِْسِم اهللِ يف الن ظْ   (1) اًيا َرِحيمً ــَتبَ       ***      ِم أو   اَل ــا َوَمْوئِ ـاَرَك َرْْحَ

َض ـن ْيُت َص َوثَ  (2) د   ***      اــىل  اهلُل َريبي َعىَل الري  اَل ــاملُْْهدى إىَل الن اِس ُمْرَس  نِ ُُمَم 

تِ  ( 3) َح ـِه ثُ ـَوِعرْتَ اَل  ***      نْ ـم  مَ ـاَبِة ثُ ـــَم الص  ْحَساِن بِاخَلرْيِ ُوب   َتاَلُهْم َعىَل اإْلِ

مْ ـَوَثل    (4)  اَل ـَوَما َلْيَس َمْبُدوًءا بِِه أْجَذُم اْلعَ  ***      ا ـــداِئمً  َد هللِ ــــْثُت أن  احْلَ

بَّال( ،أهل بيته وعشريته :)عرتته(   امللجأ واملرجع. :موئال() ،املطر الغزير :)و 

 "ووجه التهاين يف القراءات السبع حرز األماين" املسمى الشاطبيةمتن  وه لنظمهذا ا

وثنى  ؛بالبسملة -رمحه اهلل-هبدأوقد ، (45)"األندليس اطبيالشه ريُّ القاسم بن فِ " لإلمام

بعهم وآله وصحابته والتابعي ومن ت -صىل اهلل عليه وسلم -النبى بالصالة عىل

وشبههم باملطر الغزير يف كثرة خريهم وعموم  ؛رىض اهلل عنهم أمجعي، بإحسان

فهو ناقص  اهللبذكر  يبدأبأن ما ال وعلل ذلك  ،هلل عز وجلاث بحمد وثلنظفعهم، 

م العال(. يتأول ما ورد يف احلديث عن أيب )أجذ ، مقطوع عن الرفعة والِشفضلالظف

                                                           
ه بن خلف بن أمحد اإلمام أبو حممد وأبو القاسم الرعيني الشاطبي املقرئ الرضير،  (45) ريُّ

القاسم بن فِ

ولد يف آخر سنة ثامن وثالثي ومخسامئة، وقرأ ببلده القراءات وأتقنها عىل أيب عبد اهلل حممد بن أيب 

ىل بلنسية وهي قريبة من شاطبة، فعرض هبا التيسري من حظفظه والقراءات العاص النظفزي، ثم ارحتل إ

عىل أيب احلسن بن هذيل وسمع احلديث منه ومن غريه، وارحتل ليحج، فسمع من أيب طاهر السلظفي 

وغريه، واستوطن مرص واشتهر اسمه وبعد صيته، وقصده الطلبة من النواحي، وكان إماًما عالمة، 

قطع القرين، رأًسا يف القراءات، حافًظا للحديث، بصرًيا بالعربية، واسع العلم، ذكًيا كثري الظفنون من

  -اهلل رمحه–تصدر لإلقراء بمرص، فعظم شأنه، وبعد صيته، وانتهت إليه الرئاسة يف اإلقراء، وتويف 

 انظر: شمس الدين أبو عبد اهلل .ومخسامئة تسعي سنة اآلخرة، مجادى من والعِشين الثامن يف بمرص

)بريوت، لبنان، دار الكتب  ،معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصارحممد بن أمحد الذهبي 

 .3٠3ص ،(م٠٧٧٩ -هـ ٠5٠٩العلمية،



    

 

35 

لُّ َكاَلٍم َأْو َأْمٍر ": -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل -ريض اهلل عنه-هريرة ك 

َو َأْبرَت   ظْفَتح  بِِذْكِر اهلِل َفه    (44)" َأْو َقاَل : َأْقَطع   -ِذي َباٍل اَل ي 

 اَل ــَل اْلِعَدا ُمَتَحبي ــْد بِِه ِحبْ ـــَفَجاهِ      ***        ا كَِتاُبُه ــُل اهللِ فِينــُد َفَحبْ ـــَوَبعْ  (5)

بدأ بوصف ، ون العظيمآفضائل القربعض  -رمحه اهلل-اإلمام الشاطبييستحرض 

واألمان. العهد أي  ،(46)للقرآن الكريم بأنه حبل اهلل -صىل اهلل عليه وسلم- النبي

عىل  "احلبل"ويطلق  ؛(4٩)عقاب اهلل وعذابهن َأَمان للمتمسك به وعهد له من آلقرفا

سبب لنجاة املتمسك به من عذاب  القرآنف ،أي أسبابه ،(49)ومنه حبائل املوت ،السبب

 .تمسك به من الوقوع يف اجلبكام ينجى احلبل امل النار

َتحَ   دواهي األعداء )إبليس  -بكرس احلاء– )احِلبل( ب اَل(.)َفَجـــــاِهْد بِِه ِحْبَل اْلِعَدا م 

                                                           
(، طبعة مؤسسة الرسالة، وآخرون كثريون من ٠5/32٧) " املسند "رواه اإلمام أمحد يف  (44)

أن التسمية  لم، وإن اتظفقوا عىلقولة ألهل العويف اسناد احلديث م  .أصحاب السنن واملسانيد

 .مِشوعة لكل أمر ذي بال، عبادة أو غريها

، املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن احلديث يف صحيح مسلم وغريه، انظر: اإلمام مسلم (46)

، كتاب فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم، باب من فضائل العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

 .٠9٩5، ص5(، مرجع سابق، ج25١9ب ريض اهلل عنه، حديث رقم )عيل بن أيب طال

بيد القاسم بن ساّلم،  (4٩) ، )حيدر آباد البلد، مطبعة دائرة املعارف غريب احلدي انظر: أبو ع 

 .٠١2، ص5(ج٠٧65العثامنية، 

ار يف وانظر مجال الدين، حممد طاهر بن عيل الصديقي اهلندي الظَفتَّنِي الكجرايت،  جممع بحار األنو

 ٠39٩غرائب التنزيل ولطائف األخبار، )مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية الطبعة: الثالثة، 

 .53٧، ص ٠م(، ج٠٧6٩هـ/

)املجموع املغي  يف غريبي انظر حممد بن عمر بن أمحد بن عمر بن حممد األصبهاين املديني،  (49)

لبحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، ، مكة املكرمة، جامعة أم القرى، مركز االقرآن واحلدي (

اململكة العربية  -كلية الِشيعة والدراسات اإلسالمية دار املدين للطباعة والنِش والتوزيع، جدة 

 .3٧3،ص٠(ج٠/3٧3السعودية،الطبعة: األوىل)
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اهلل.. أولياء الشيطان بالقرآن  ءيثري احلامسة لدى القارئ ملجاهدة أعدا من أطاعه(.و

 .[42الظفرقان: ] ِّمث هت مت خت حت جتّٰٱ يتأول قول اهلل تعاىل:الكريم. 

لـَوَأْخلِ  (6) ةً ـُق جِ ـُ ْق بِه إْذ َلْيَس ََيْ  اَل ــدي ُمْقبِ ـًدا ُمَواليِه َعىَل اجْلِ ـَجِدي         ***      د 

وال  ال يبىل ألنه ،يف جماهدة العدا وعتاًدا ةً دَّ ع  عل أن جي   (ليقَخ )جدير القرآنإن  :يقول

إِنَّ » :احلديث الِشيفيستحرض ما ورد يف  .عليه غري حاله مع كثرة قراءته والرتدديت

َبة  اهللَِّ َفا ْرآَن َمْأد  ْرآَن َحْبل  اهللَِّ، َوالنُّور  َهَذا اْلق  َبتِِه َما اْسَتَطْعت ْم، إِنَّ َهَذا اْلق  ْقَبل وا ِمْن َمْأد 

، اَل َيِزيغ  َفي ْسَتْعَتَب، وَ  َْن َتبَِعه 
َك بِِه، َوَنَجاٌة ملِ َْن مَتَسَّ

ظَفاء  النَّافِع  ِعْصَمٌة ملِ ، َوالش  اَل امْل بِي 

، َواَل تَ  م  دي نَْقِِض َعَجاِئب ه  َيْعَوجُّ َفي َقوَّ َلُق ِمْن َكْثَرِة الر  ْم َعىَل ، َواَل ََيْ ك  ر  ، اْتل وه  َفإِنَّ اهللََّ َيْأج 

لَّ َحْرٍف َعِْشَ َحَسَناٍت، َأَما إِين  اَل َأق ول  امل َحْرٌف، َوَلِكْن َألٌِف َواَلٌم َوِميمٌ  . (4٧) «تاَِلَوتِِه ك 

 ومنه قول البوصريي يف الربدة:

دٌ                د  لَّام طاَل املدى ج  ه  ك  نَّ َجالل  الِعتِق َوالِقَدمِ        آيات                                 َيزين ه 

ْقبِـــاَل )َجِديدً   د  م 
َواليِه َعىَل اجْلِ  :ومنه قول اهلل تعاىل ًزا رفيًعاعزي (:ادً )جدي: (ا م 

من اجلد : )اجلد( ،مل بهوالعا مالزمه )مواليه(: ،[3اجلن: ] ِّٰى ٰر ٰذ ييّٰ

  االجتهاد فيه.ويف األمر 

وهو  (َيلق)حال من الضمري يف  يكونف متعلق بام قبله،إما أن يكون ( )جديًدا :وقوله

 .ال تبىل جدته، كام أنه عزيز رفيع القرآنفيكون املعنى أن  القرآن

ْقِبـــاَل ) :وقوله د  م 
َواليِه َعىَل اجْلِ مقباًل والزمة اله اكل من و أن: عنىت( مجلة مستأنظفة  م 

 .القرآنيشري إىل ما كان األولون عليه من االهتامم ب ، بام فيه فهو عىل اجلدعاماًل  متدبًرا

                                                           
 ، )بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل،شعب اإليامنأبو بكر أمحد بن احلسي البيهقي،  (4٧)

املستدرك عىل ؛ وانظر: أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل النيسابوري، 324، ص2(، ج٠5٠١

، ٠م(، ج٠٧٧١، حتقيق:مصطظفى عبد القادر عطا، )بريوت، دار الكتب العلمية، الصحيحني

 .٩5٠ص
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فيكون املعنى أن من وااله  ،ا( متعلقة بام بعدها معنًى )جديدً  :قوله أن يكون إماو

 ل العز والِشف.والزمه عىل اجلد يص  

 ـاَل َوُموكِــاَلْيِه ُمِرحًيا َحـْتُر ِّي اُل كا  ***  ـر  ِمَثـــاُلهُ َقـــْريِضُّ ـامْلَــــاِرُئُه َوَقـ  (٩)

وِكـ  ِرًيا َوم    م.عَ طْ ه إذا أَ وغري   الزرع   َل وآكَ  يقال: أراح الطيب إذا أعطى رائحة،ـاَل( )م 

 يهصىل اهلل عل -قول النبىيستحرض و وهي الظفاكهه املعروفة، ،باألترج القرآنقارئ  يشبه

 .(6١)"مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل األترجة ريها طيب وطعمها طيب": -وسلم

ا إَِذا َكاَن ُأم  ـــُهَو املُْ   (9) مَ     ***    ةً ــْرَتََض َأمًّ َزاَيِة َقنْ ـــُه ظِلُّ الـــَوَيم   اَل ـــقَ ـــر 

 :(6٠)نتظفاع بعلمه بِشطيواال به قتداءاللرتىض ي   القرآنقارئ إن  :يقول

 خي حي جيّٰ ه تعاىل:ا للخري ومنه قول: أن يكون أمة أي جامعً األول  
 [٠2١النحل: ] ِّمي

ويف  ،ألنه حامل راية اإلسالم ،السكينة والوقار عليهالعقل  وافريكون  : أنالثايى

 وقد عرب عن هذا املعنى (62)متعه اهلل بعقله حتى يموت( القرآناحلديث )من مجع 

َمـه  ظِ ) :بقوله َزاَنِة َقنْــَقـاَل(َوَيمَّ ، الوقار والسكينة :(الرزانة) ،قصده :(همَ يمَّ ) ،لُّ الـرَّ

 لكثرة خصال اخلري فيه فأشبه القنقلهلا  صدته السكينة والوقار ليكون حمالً قيعنى 

كرسى أو القنقل اسم لتاج  .شري إىل عظم الرزانه وتوفرهاي ،وهو الكثيب من الرمل

، ومن كالمهم )جلس فالن وعليه تاج السكينة ايعنى قصده ظل السكينة متوًج 

 والوقار(.

                                                           
 باب ذكر الطعام، مرجع سابق، ح ، كتاب األطعمة، اجلامع الصحيح املخترصاإلمام البخاري،  (6١)

 .2١٩١،  ص 4،  ج4٠٠٠رقم

، من حرز األماين يف القراءات السبعإبراز املعاين عبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة،  (6٠)

 (.56-54،  ص )٠م(، ج2١١٧حتقيق مجال الدين حممد رشف، )طنطا، دار الصحابة، ط 

يف ذكر  القرآن، باب ثواب  ، كتاب العلم، أبواب"العلل املتناهية"احلديث ذكره ابن اجلوزي يف  (62)

 من حظفُ القرآن، وضعظفه ابن عدي والنسائي.
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ِري  ــُهَو احْلُ  (٧) يِه إىَل َأْن َتنَ ـــَلُه بَِتَح   *** َحَواِرًيارُّ إِْن كاَن احْلَ  ب اَل ــــــري

اخلالص من  (:احلر)، تىض قصده الذي هو أمة وافر العقلضمري القارئ املر (:هو)

 ،ه فهم من كتاب اهلل ما أكسبه ذلكألن ومل يستعبده اهلوى ،الرق أي مل تسرتقه الدنيا

 :(التحري) النارص اخلالص يف والئه، :(احلواري)، واجلدير احلقيق (:احلري)

ويف حتريه للقارئ أو  ،، واهلاء يف له للقرآن العزيزهاالجتهاد يف قصد احلق وطلب

 .مات :(تنبل)للقرآن، 

سرتقه دنياه ولكن إذا كان ومل ت ، يستعبده هواههو احلر الذى مل القرآنإن قارئ  :يقول

حال كونه مصاحًبا له،  ،فيشتغل بحظفظه والعمل به القرآنبالتحري يف  خليًقا وحرًيا

 حتى ينقىض أجله.  له نيته، خملًصا

يِه(صل :وقوله ( )َحَواِرًيا  :وقوله ،حلرّي بالتحرىلـ )احلرى( يعنى ا ة)بَِتَحـــر  َله 

 معرتض بينهام.

اَل ـبًا ُمَتفَ ـــاء  َواهِ ـــَوَأْغَنى َغنَ   ***  افِع  ـــاَب اهللِ َأْوَثُق َش ـــَوإِن  كِتَ   (٠١)  ضي

 -صىل اهلل عليه وسلم-شافع لصاحبه وال ترد شظفاعته يقول النبي  القرآنن إ :يقول

اية أكظفى كظف :، )وأغنى غناء((63)(ا ألصحابهوا القرآن فإنه جييء يوم القيامة شظفيعً ؤاقر)

 .أي كظفاية القرآن العزيز أتم من كظفاية غريه

 ويتظفضل عليه بالكرامة. هيب لقارئه الثواب، القرآن يعني أن ا متظفضاًل(وقوله: )واهبً 

 الـمُّ ــيِه َتَ ــْزَداُد فِ ــْرَداُدُه يَ ـَوتَ   *** ِديُثهُ ـلُّ َح ـس  الَ ُيمَ ـُر َجلِيــَْوَخي (٠٠)

َمل من  القرآن فرتداده  القرآنفكل كالم مكرر مَمْلوٌل إال  ،كثرة التكرارخري جليس ال ي 

 .اًل اا ومجيزيده رونقً 

                                                           
، حتقيق حممد عبد القادر عطا، )بريوت، دار السنن الكربىأمحد بن احلسي أبو بكر البيهقي،  (63)

 .445، ص2م(، ج 2١١3 -هـ  ٠525الكتب العلمية، 
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اَل ـُمتَ  ًناــــِمَن ْالَقرِب َيْلَقاُه َس   ***  تى َيْرَتاُع يِف ُظُلاَمتِهِ ـَُ  اْلفـَوَحيْ  (٠2)  َهلي

ُتىَل  َوِمْن َأْجلِِه يِف   ***  َوَرْوَضةً  ياًل ـنِيِه َمقِ ـالَِك َيْ ــُهنَ  (٠3)  ِذْرَوِة اْلِعزي ُُيْ

 اَل ــإَلْيِه ُمَوص   ْؤاًل ـــَوَأْجِدْر بِِه ُس   ***  بِهِ ــحلبِيائِِه ــــُد يف إْرَض ــاِش ــُينَ  (٠5)

 ،ويطمئن فيأمنا باشًّ  امستنريً  القرآنيلقاه  ،من ظلامت القرب القرآنإذا فزع قارئ 

ا للراحة واألمان ومكانً  ،اجلنةويصري القرب روضة من رياض  ،صاحبه القرآنهينئ و

 ،ريض حبيبهربه أن ي   القرآن، ويناشد  بام فيهيف دنياه قراءة وعماًل  القرآنجزاء اشتغاله ب

، فظفى احلديث  ،ويعطيه من األجر والثواب ما تقر به عينه َرْيَرَة َريِضَ اهللَّ  َعنْه  َعْن َأيِب ه 

ول   "َم، َقاَل: َأنَّ النَّبِيَّ َصىلَّ اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّ  ْرآِن َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَيق  يء  َصاِحب  اْلق 
 جَيِ

ْرآن   : َيا َرب  ِزْده  َيا َرب  اْرَض َعنْه   : اْلق  ول  مَّ َيق  ِه َفي ْلَبس  َتاَج اْلَكَراَمِة، ث  َيا َرب  َحل 

َقال  َله   ، َوي  ىَض َعنْه  ل  آَيٍة َحَسنَةً اْقِرِه َواْرَقْه، َوَيْزَداد  بِ  :َفرَيْ  (65)(ك 

ا اْلقَ ـــَفيَ   (٠4) َ الًّ   ***  ًكاــــاِري بِِه ُمَتَمسي ــا َأيُّ  ُمَبجي ــــــَلُه يِف ُكلي َح  جُمِ
 اَل ــال 

 اَل ـــبُِس َأْيَوار  ِمَن الت ا ِِّ َواحْلُ َماَل   *** اـَوالَِداَك َعَلْيِهمَ  ائً ـــَمِري اــيئً ـــَهنِ  (٠6)

فْ   *** ِل ِعْنَد َجَزائِهِ ـــُكْم بالن ْج ـــَظنُّ َفام  (٠٩)  اَل ـــَوُة املَ ُأوَلِئَك َأْهُل اهللِ والص 

رْبِ  ُأوُلو  (٠9) ا َجاَء اْلقُ  ُحاَلُهمْ   *** َوالتَُّقى اْلرِبي َواإِلْحَساِن َوالص   اَل ــَراُن ُمَفص  ـهِبَ

ا َما ِعْشَت فِيهَ  (٠٧) ْيَيا بَِنْيَفاِسَها اْلُعاَل   ***  ُمَنافًِساا ـَعَلْيَك هِبَ  َوبِْع َيْفَسَك الدُّ

 ،املتمسك به العامل بام فيه املعظم له يف كل أحواله ،القرآنقارئ  اإلمام الشاطبييبِش 

،  رويفقد  ،بام أعده اهلل له ولوالديه يوم القيامة َعاِذ ْبِن َأَنٍس اجْل َهنِي  َعْن َسْهِل ْبِن م 

وَل اهللَِّ َصىلَّ اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:  َعْن َأبِيِه، َأنَّ  ْرآَن، َوَعِمَل باَِم فِيِه »َرس  َمْن َقَرَأ اْلق 

ْنَيا  ي وِت الدُّ ْمِس يِف ب   الشَّ
ِ
ه  َأْحَسن  ِمْن َضْوء ه  َيْوَم اْلِقَياَمِة َتاًجا َضْوء  أ ْلبَِس َوالِد 

                                                           
، حتقيق مصطظفى عبد رك عىل الصحيحنياملستدأبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل النيسابوري، (65)

 .2١2٧ ، ح رقم٩39، ص٠القادر عطا، مرجع سابق، ج
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ِذي  ْم بِالَّ املتمسكون به  ،نآوهؤالء القارئون للقر (64)َعِمَل بِه(َوَكاَنْت فِيِه، َفاَم َظنُّك 

أولو الرب  ،والصظفوة الكرام ،هم أهل اهلل ،املعظمون له يف كل حال ن بام فيهالعاملو

اإلمام لذا وىص  ،صظفاهتم وخصاهلم القرآنوقد فصل  ،والصرب عىل الطاعات

  .جل وعالواملنافسة عليها حتى نلقى اهلل  ،هباتزام لباإل الشاطبي

اِت َعن  ـَزى اهللُ بِاخْلَ ــَج  (2١) ةً ــرْيَ  اَل ــَوَسْلَس َعْذًبا َلنَا َيَقُلوا الُقَرآَن   ***  ا َأِئم 

َطْت ـــَفِمنُْهْم ُبُدورر َس  (2٠)  اَل ــَوُكم   ُزْهًراَساَمَء اْلُعىَل وَاْلَعْدِل   ***  ْبَعةر َقْد َتَوس 

ا ُشُهبر َعنْهَ  (22) َرْت ْسَتَناا اــهَلَ ق َواْيَج   ***  َرْت َفَنو  َجى َحت ى َتَفر   اَل ــَسَواَد الدُّ

األئمة الناقلي  هؤالءومن  ،إلينا القرآنمة الذين نقلوا ئلأل اإلمام الشاطبييدعوا 

 ،وعظم شأهنمالبدر يف علو منزلتهم واتساع علمهم شبههم ب ،أئمةللقرآن سبعة 

، وملا رواياهتم وعلموها للناس اة نقلوا عنهموأخذ العلم من هؤالء البدور السبعة رو

 :ثالثة أنواع وهؤالء الشهب عىل ،جعل األئمة كالبدور جعل رواهتم كالشهب

 عاصم ونافع والكسائى.من أخذ من البدور بدون واسطة وهم الرواة عن  -٠

 .دة وهم الرواة عن أبى عمرو ومحزةمن أخذ من البدور بواسطة واح -2

 در بأكثر من واسطة وهم الرواة عن ابن كثري وابن عامر . من أخذ من الب -3

 َمَع اْثَننْيِ ِمْن َأْصـــــــَحابِِه ُمَتَمثياَل   ***  َوَســْوَف َتَراُهْم َواِحدًا َبْعَد َواِحد   (23)

ي ـ (25) ــَرُهْم ــََتَ اَل ُمَتــــْرآيِِه ُقـــَس َعىَل َوَلْيــ  ***  ـاِرع  َبـــاُدُهْم ُكل  ُيق   ـــَنكي

ومع  ،بعد اآلخر االسبعة يف القصيدة واحدً  ئمةاأل أنه سيذكر: اإلمام الشاطبييقول 

ثم أثنى عىل هؤالء األئمة السبعة  ،ايتهام عنهكل إمام اثني من أصحابه قد اشتهرت رو

 . القرآنبالرباعة يف العلم وعدم التكسب بهتم اورو

ي  (24)  ا اْلَكِريُم الّسي  َة َمنِْزاَل ـــينَ َفَذاَك ال ِذي اْخَتاَر امْلَدِ   *** ِب َيافِعر الطيييف  َفَنم 

فِ ــْج ْحَبتِِه املَْ ــــبُِص   ***  اُن َوْرُشُهمْ ــَوَقاُلوُن ِعْيَسى ُثم  ُعْثم (26) اَل ــــَد الر   يَع َتَنث 

                                                           
 .2١94، ح رقم ٩46، ص ٠السابق، جاملرجع  (64)
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 -:ع يف ذكر البدور السبعةرش

 :(66)املديى مام يافعإل: ااألول

، كبري، أحد القراء السبعة األعالمبن عبد الرمحن بن أيب نعيم املدين، اإلمام الهو نافع 

أبو أبو عبد الرمحن، وقيل  فقيل الثقة، إمام عرصه بال منازع، واختلف يف كنيته احلجة

كان يشم من فيه رائحة املسك و، رأ عىل سبعي من التابعيق، رويم، وقيل أبو احلسن

لذا سمى بالكريم  ،يف فيه القرآنوهو يقرأ  -صىل اهلل عليه وسلم-ألنه رأى النبي  دائاًم 

ا باآلثار، عاملا بوجوه القراءات والعربية، متمسكً  -رمحه اهلل- الرس يف الطيب،كان

وأمجع  ،ا للناس يف القراءات باملدينة، انتهت إليه رئاسة اإلقراء هباا، إمامً ا ورعً فصيحً 

وكان يصيل وراءه وهو أخذ عن مالك  ،مالكالناس عليه بعد التابعي، أخذ عنه 

 .هـــ(٠6٧) تويف باملدينة املنورة سنة مائة وتسع وستي من اهلجرة؛ املوطأ

 رىض–وفيام يىل ترمجة خمترصة هلام  ،وقد رويا عنه مبارشة: قالون وورش، ــاهوراويــ

 :-عنهام اهلل

 : (67)الونــــق أواًل:

ويلقب بقالون وهي كلمة  بن مينا النحوي،أبو موسى عيسى هو أول راويي نافع و

به ،ربيب اإلمام نافع« قالون»رومية معناها جّيد، وكان  جلودة  قالوننافع ب اإلمام لقَّ

ا عىل عيسى بن ومل يزل يقرأ عىل نافع حتى مهر وحذق، وعرض القرآن أيًض  قراءته،

د بن يزيد كثري منهم ولداه أمحد وإبراهيم، وأمح خلقوردان احلذاء، وقرأ عليه 

                                                           
م( ٠٧٧2 -ه٠5٠2، )بريوت، دار اجليل، معجم حفاظ القرآن عرب التاريخحممد حممد حميسن،  (66)

شجرة النور مد خملوف، ؛ وانظر: حممد بن حم263ـ رقم الرتمجة/ 49١ـــ 4٩٩، ص ٠ج

 .2٧، ص٠م(، ج2١١3ه ٠525)لبنان، دار الكتب العلمية، الزكية يف طبقات املالكية، 

؛ 5٧9ـ  5٧6، ص ٠، مرجع سابق، جمعجم حفاظ القرآن عرب التاريخحممد حممد حميسن،  (6٩)

ة، مكتبة ابن ، )القاهرغاية النهاية يف طبقات القراءوانظر: شمس الدين حممد بن حممد ابن اجلزري، 

 .6٠4، ص٠هـ(، ج٠34٠تيمية،
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رمحه -فقد كان  ،وهو صاحب الكرامة الكربى ؛احللواين، وحممد بن هارون أبو نشيط

وانتهى إليه رئاسة اإلقراء  أصّم ال يسمع البوق، وإذا قرئ عليه القرآن يسمعه، -اهلل

د ِصيت ه   ،يف زمانه باحلجاز مره، وَبع   -رمحه اهلل- ومات ،ورحل إَِلْيِه النَّاس، وطال ع 

 .وعاش ني ظًفا وثامني سنة، (هــ22١) باملدينة ومائتي ِشينعسنة 

 :(69)ورش ثايًيا:

وورش عندهم يشء يصنع  ،هو عثامن بن سعيد املرصي امللقب بورش لشدة بياضه

، رحل إىل املدينة ليقرأ عىل نافع، فقرأ عليه ثم رجع إىل مرص من اللبن فسمي به

 ة بمرصئسبع وتسعي ومسنة  -ه اهللرمح-تويف وانتهت إليه رئاسة اإلقراء هبا، 

  (.هــ٠٧٩)

ُة َعْبُد اهللِ فِيَها ُمقَ  (2٩)  ْبُن َكثرِي  كاثُِر اْلَقْوِم ُمْعَتاَل اُهَو   ***  اُمهُ ــــَوَمك 

يــاْلبَ ُد ــَروى َأْْحَ   (29) ـ  َو امُلَلقـد  َوهْ ــَعىَل َسنَ      ***      در ـم  ــَلُه َوُُمَ  زي  اَل ـبُ ــنْ ـُب قُ ـ

 ،التابعي ،اإِلمام ،عبد اهلل بن كثري املكي الداري :(69)ابن كثرياإلمام  :لثـــايى ا

ولد بمكة  ،أصله من أبناء فارس ،أحد القراء السبعة ،الثقة األمي ،القدوة ،الظفاضل

سنة مخس وأربعي، كان قايض اجلامعة بمكة، وكان فصيًحا بليًغا مظفوًها، أبيض 

ياًم، أسمر أشهل العيني، َيضب باحلناء، عليه السكينة والوقار، اللحية، طوياًل جس

                                                           
اإلكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف سعد امللك، أبو نرص عيل بن هبة اهلل بن ماكوال،  (69)

 .3١٠، ص٩م( ج٠٧٧١ ، )بريوت، دار الكتب العلمية،يف األسامء والكنى واأليساب

)بريوت، ت األعيان وأيباء أبناء الزمان، وفياأبو العباس شمس الدين أمحد بن حممد بن خلكان،  (6٧)

شجرة النور الزكية يف طبقات ؛ وانظر: حممد بن حممد خملوف، 5٠، ص3( ج ٠٧١١دار صادر،

غاية النهاية ؛ وانظر: شمس الدين حممد بن حممد ابن اجلزري، 29، ص ٠، مرجع سابق، جاملالكية

 .555، ص٠، مرجع سابق، جيف طبقات القراء
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عىل عبد اهلل بن  آقرومها  ،وجماهد بن جرب (٩١)عىل عبد اهلل بن السائب املخزوميقرأ 

قال  -صىل اهلل عليه وسلم–عن النبي  -ريض اهلل عنهم-العباس وعىل زيد بن ثابت 

عام مع عليه يف القراءة بمكة حتى مات ابن جماهد ومل يزل عبد اهلل هو اإلمام املجت

 .(ـه٠2١) عِشين ومائة

اهلل  ريض–، وفيام يىل ترمجة خمترصة هلام بإسنادوقد رويا عنه  البزى وقنبل اهـوراوي

 :-عنهام

  :(71)البزىأواًل:  

، كنيته أبو هو أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن القاسم بن نافع بن أيب بزة بشار الظفاريس

ومؤذن املسجد  ،مقرئ مكة سنة سبعي ومائة، أستاذ حمقق ضابط متقن،ولد  ،احلسن

تويف  (والضحى)وأقرأ الناس بالتكبري من احلرام، أذن يف املسجد احلرام أربعي سنة، 

  .(ـه24١) سنة مخسي ومائتي-رمحه اهلل–

عىل عكرمة بن فقرأ البزى  ابن كثري بإسناد وليس مبارشة، نوأخذ البزي القراءة ع

وعىل إسامعيل بن عبد اهلل القسط، وقرأ هذان  وقرأ عكرمة عىل شبل بن عباد، ،ليامنس

  .ابن كثري عىل

  :(٩2)قنبل ثايًيا:

ولد  ،هو حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن خالد بن سعيد بن جرجة املكي املخزومي

                                                           
معه بمصحف أهل  مكة ملا كتب  -ريض اهلل عنه-ن السائب هو الذي بعث عثامن عبد اهلل ب (٩١)

 املصاحف، ووزعها عىل األمصار، وأمره أن يقرئ الناس بمصحظفه، فكان ممن قرأ عليه ابن كثري.

، مرجع وفيات األعيان وأيباء أبناء الزمان. أبو العباس شمس الدين أمحد بن حممد بن خلكان، (٩٠)

معرفة القراء الكبار عىل وانظر: شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي،  ؛52،ص3سابق، ج

 .٠١3مرجع سابق، ص  ،الطبقات واألعصار

 ،معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصارشمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي،  (٩2)

 .٠33مرجع سابق، ص
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سنة مخس وتسعي ومائة، وجود القراءة عىل أيب احلسن القواس وأخذ القراءة عن 

وانتهت إليه رئاسة اإلقراء باحلجاز، قرأ عليه خلق كثري، منهم أبو بكر بن  ا،البزي أيًض 

وقيل إنه كان يستعمل دواء يسقى للبقر ، وحممد بن عبد العزيز بن الصباح جماهد،

ملا أكثر من استعامله عرف به، ثم خظفف وقيل قنبل، وقيل بل هو من قوم  يسمى قنبيل،

ن قنبل قد ويل الِشطة بمكة يف وسط عمره، فحمدت سريته، يقال هلم القنابلة، وكا

 إحدى وتسعي ومائتيسنة  -رمحه اهلل–وقطع اإلقراء قبل موته بسبع سني، تويف

 وله ست وتسعون سنة.هــ(. 2٧٠)

ابن كثري بإسناد وليس مبارشة، فقرأ قنبل عىل أيب احلسن  عنوأخذ قنبل القراءة 

عىل إسامعيل  اإلخريط وهب بن واضح، وقرأ وهبعىل أيب  القواس، وقرأ القواس

عىل شبل بن عباد، ومعروف بن مشكان وقرأ كالمها  القسط بن عبد اهلل القسط، وقرأ

  عىل ابن كثري.

ا  (2٧) و   ***  ــِرحُيُهمْ َصـاُم امَلاِزيِنُّ ـمَ اإْل َوَأم  يَأُبو َعْمر   َفَوالُِدُه اْلَعاَل  اْلَبرْصِ

َيى  َأَفاَض َعىَل   (3١) اَل ـــَفَنْصَبَح بِاْلَعْذِب اْلفُ   ***  ِديي َسْيَبهُ اْلَيِزيحَيْ  َراِت ُمَعل 

ُهْم َأُبو (3٠) وِري َوَصاحِلُ  وِِسُّ َعْنُه َتَقب اَل ـــُشَعْيب  ُهَو السُّ   ***  َأُبو ُعَمَر الدُّ

 :(73)أبو َعْمرو بن الَعالء اإلمام: الثال 

ان بن َعامَّ هو  ويلقب أبوه بالعالء، من أئمة  ر التميمي املازين البرصي،أبو عمرو َزبَّ

بمكة، وقيل سنة سبعي  ،سنة ثامن وستياللغة واألدب، وأحد القراء السبعة، ولد 

أخذ القراءة عن أهل احلجاز وأهل البرصة، فعرض  ونشأ بالبرصة، ومات بالكوفة.

ييى بن يعمر ونرص عرض بالبرصة عىل و ؛وغريهمبمكة عىل جماهد وسعيد بن جبري 

                                                           
؛ 5٠، ص3م(، ج 2١١2، )دار العلم للماليي،األعالمي خري الدين بن حممود الزركيل الدمشق (٩3)

معرفة القراء الكبار عىل الطبقات وانظر: شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي، 

 .49مرجع سابق، ص ،واألعصار
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وغريهم، وقرأ عليه خلق كثري منهم: ييى بن املبارك اليزيدي وعبد اهلل بن  بن عاصم

 ةقال أبو عبيدة: كان أعلم الناس باألدب والعربية والقرآن والشعر، توىف سن ،املبارك

 (.ـه٠45) مئة وأربع ومخسون هجرية

يىل ترمجة خمترصة هلام رىض اهلل  ، وفياموقد رويا عنه بواسطة الدورى والسوِس ياهورا

 -:عنهام

 :(٩5)الدوري أواًل:

املقرئ النحوي  ،األزدي ،هو حظفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهيب أبو عمر 

ولقب  البغدادي الرضير، نزيل سامراء مقرئ اإلسالم، وشيخ العراق يف وقته،

عىل الكسائي قرأ عىل إسامعيل بن جعظفر و بالدورى نسبة إىل الدور موضع ببغداد،

وقرأ بسائر ، رحل الدوري يف طلب القراءات وعىل سليم، يوعىل ييى اليزيد

ا، وهو ثقة يف مجيع ما يرويه، ا كثريً احلروف السبعة، وبالشواذ، ومجع من ذلك شيئً 

سنة -رمحه اهلل–توىف  خري،ا وذهب برصه يف آخر عمره، وكان ذا دين ووعاش دهًر 

 شوال. يف (256) ست وأربعي ومائتي

 :(75)السوِس ثايًيا:

قرأ القرآن عيل اليزيدي، وسمع ، أبو شعيب السويس صالح بن زياد الرقي املقرئهو  

بالكوفة من عبد اهلل بن نمري وأسباط بن حممد، وبمكة من سظفيان بن عيينة، قرأ عليه 

يف أول  -رمحه اهلل-مات ، وموسى بن جرير النحوي ابنه أبو معصومعدد كثري منهم 

 .وقد قارب تسعي سنة (ـه26٠) ة إحدى وستي ومائتي،سن

                                                           
 ، )بريوت، دارتاريخ بغدادأبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي،  (٩5)

؛ وانظر: شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد 9٧، ص٧م(، ج 2١١2الغرب اإلسالمي، 

 .٠٠5مرجع سابق، ص ،معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصارالذهبي، 

، معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصارشمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي،  (٩4)

 .٠٠4مرجع سابق، ص
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وعرف ييى بن املبارك اليزيدي  وقد روي الدوري والسويس عن أبى عمرو بواسطة

 .ا إىل يزيد بن منصور خال املهدي يؤدب ولده فنسب إليهألنه كان منقطعً  ،باليزيدي

اِم َداُر اْبِن َعاِمر   (32) ا ِدَمْشُق الش  ـَِك بَِعْبدِ فَ   *** َوَأم  ـ ْتلـ  ـاَل اهلِل َطــاَبْت ُُمَل 

اَل ــنَاِد َعنُْه َتنَ بِاإِلْســلَِذْكــَواَن   ***  اُبهُ ـامر َوَعْبُد اهللِ َوْهَو اْيتَِس ِهَشـ (33)  ق 

 :(76)ابن عامر الشامىاإلمام  :لرابعا

واألشهر أنه  ا،وقد اختلف يف كنيته كثريً  ،عبد اهلل بن عامر بن يزيد بن متيم اليحصبي 

انتهت مشيخة اإلقراء هبا، أخذ القراءة  إليهو ،أبو عمران إمام أهل الشام يف القراءة

 وقيل عرض عىل ،أيب الدرداء وعن املغرية بن أيب شهاب صاحب عثامن بن عظفان عن

ا ملا متقنً  ،ملا رواه ، حافًظاثقة فيام أتاه كان عبد اهلل بن عامر إماًما عاملا عثامن نظفسه،

، ويل القضاء بدمشق  ،وعاه َوَكاَن ، وكان إمام اجلامع بدمشقبعد أيب إِْدِريس اخْلَواَليِنّ

ول اهلل  ول قبض َرس  وانتقلت إىَِل دمشق ويل تسع ، ويل سنَتانِ -صىل اهلل عليه وسلم-َيق 

 .(ـه٠٠9) سنة َثاَمن عَِشة َوِماَئة -رمحه اهلل– َوت ويف   ،ِسنِي

 وفيام ييل ترمجة ،وليس مبارشة رويا عنه بإسنادٍ قد و. بن ذكوانهشام وا: اه راويـــــ

 :هلام خمترصة

 :(77)هشام أواًل: 

َلمّي،أبو الوليد  هو: ظْفتيها، خطيب دمشق هشام بن عاّمر بن ن َصرْي بن َمْيرَسة السُّ  ،وم 

ْقِرئها ثها ،وم   عنا ًض ْر ، أخذ القراءة عَ ه(٠43) ولد سنة ثالث ومخسي ومائة ،وحمد 

ييى بن  ، وأخذ عراك وأيوب القراءة عنأيوب بن متيمو ياملر  اك بن خالد َر عِ 

                                                           
، ٠، مرجع سابق، جغاية النهاية يف طبقات القراءشمس الدين حممد بن حممد ابن اجلزري،   (٩6)

 .523ص

، )دار تاريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالمشمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي،  (٩٩)

زري، ؛ وانظر: شمس الدين حممد بن حممد ابن اجل٠2٩2، ص4ج (،م 2١١3الغرب اإلسالمي، 

 .345، ص2، مرجع سابق، جغاية النهاية يف طبقات القراء
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مبارشًة عن ابن هشام  ، فلم يروِ عن ابن عامر ، وأخذ ييى القراءةاحلارث الذماري

زق كرب السن وصحة العقل ر؛ ولظفصاحة والعلم والرواية والدرايةاشتهر با؛ عامر

ما أعدت ات واحلديث، وروي عنه أنه قال: ارحتل الناس إليه يف القراءوالرأي، و

 سنة مخس أو ست وأربعي ومائتي -ه اهللرمح- وتويف ؛خطبة منذ عِشين سنة

(254/256). 

 :(78)ذكوان ابن ثايًيا: 

 ،مقرئ دمشق وإمام اجلامعالدمشقي،  القرشى عبد اهلل بن أمحد بن بشري بن ذكوان

ييى بن احلارث الذماري، وأخذ  ، وأخذ أيوب القراءة عنقرأ عىل أيوب بن متيم

قال أبو زرعة الدمشقي: مل يكن بالعراق وال باحلجاز وال  ييى القراءة عن ابن عامر،

مات سنة اثنتي  ،بالشام وال بمرص وال بخراسان يف زمان ابن ذكوان أقرأ عندي منه

 .، وله نحو سبعي سنة(ـه252) وأربعي ومائتي

اِء ِمْنُهْم اْلَغــَوبِاْلُكوَفِة  (35)  َوَقَرْيُفاَل  َشًذاَأَذاُعوا َفَقْد َضاَعْت  ***  ةر ـــاَلثثَ ر 

نِشوا العلم  ،هم عاصم ومحزة والكسائي ،ن بالكوفة ثالثة من األئمة السبعةإ :يقول

 .فاحت رائحة العلم هبا حتى وأذاعوه

ا َأُبو َبْكر   (34)  ُز َأْفَضـــاَل امُلبَ ِه ـــُة َراِويــْعبَ َفُش   *** هُ ــاْسمُ  نِ ـمر َوَعــاِص َفَنم   ـري

َض ــاش  َأُبو َبكْ ــَوَذاَك اْبُن َعي    (36)  اَل ــاِن كاَن ُمفض  ــصر َوبِْاإلْتقَ ـَوَحفْ     ***  اـر  الري

 :(79)عاصم اإلمام :اخلامس

                                                           
 – ٠5١6، )سوريا، دار الرشيد تقريب التهذيب،. أمحد بن عيل بن حجر العسقالين الشافعي، (٩9)

معرفة القراء الكبار عىل ؛ وانظر: شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي، 2٧4(، ص٠٧96

 .٠٠٩، ص:مرجع سابق ،الطبقات واألعصار

معرفة الثقات من رجال أهل العلم أبو احلسن أمحد بن عبد اهلل بن صالح العجىل الكوىف،  (٩٧)

(، ٠٧94 – ٠5١4، )السعودية، مكتبة الدار، واحلدي  ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم

ىل معرفة القراء الكبار ع؛ وانظر: شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي، 35٩،ص٠ج
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قرأ القرآن عىل أيب عبد الرمحن السلمي وزر  ؛عاصم بن أيب النجودهو اإلمام أبو بكر 

وأبو بكر بن عياش وحظفص وقرأ عليه خلق كثري منهم األعمش  حبيش األسدي، بن

 .بن سليامن

رمحه -وإليه انتهت اإلمامة يف القراءة بالكوفة بعد شيخه أيب عبد الرمحن السلمي، وكان

قال أبو بكر بن عياش: سمعت أبا إسحاق ، ا بالقرآنأحسن الناس صوتً من  -اهلل

 -ريض اهلل عنه- وكان ،ا أقرأ من عاصم بن أيب النجودالسبيعي يقول: ما رأيت أحدً 

ا دم البرصة ق ،ا يف القراءةوكان ثقة رأًس  ،ة وقراءة للقرآننَّصاحب س  ، اَفِصْيحً  َنْحويًّ

 رت يب ىب نب مبّٰٱ:أخذ يردد قول اهلل تعاىل وملا حرضته الوفاة ،فأقرأهم
يف آخر  -رمحه اهلل- تويف [62األنعام: ] ِّمث زث رث يت ىت نت زتمت

 وعِشين ومئة.أو ثامن، أو تسع سبع  سنة

رىض اهلل –ترمجة خمترصة هلام  ييل.وقد رويا عنه مبارشة، وفيام وحظفص شعبة اهراوي

  :-عنهام

 :(9١)شعبةأواًل: 

ولد سنة مخس وتسعي،  ،الكويف احلناط األسدي أبو بكربن سامل، شعبة بن عياش هو 

كام عرض عىل عطاء  ،ث مرات، عرض القرآن عىل عاصم ثالكان قياًم بقراءة عاصم

بن السائب وأسلم املنقري، قرأ عليه أبو احلسن الكسائي وأبو يوسف يعقوب 

 ،ال أنه قطع اإلقراء قبل موته بسبع سني وقيل بأكثروعمر دهًرا إاألعشى وغريهم، 

وروي روى عنه عبد اهلل النخعي قال: مل يظفرش أليب بكر بن عياش فراش مخسي سنة، 

                                                                                                                                                    

غاية ؛ وانظر: شمس الدين حممد بن حممد ابن اجلزري، 4٠مرجع سابق،  ص ،الطبقات واألعصار

 . 352، ص٠، مرجع سابق، جالنهاية يف طبقات القراء

، ٠، مرجع سابق، ج غاية النهاية يف طبقات القراءشمس الدين حممد بن حممد ابن اجلزري،  (9١)

 .324،326ص
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وملا حرضته الوفاة  ،ا من أربعي سنة َيتم القرآن يف كل يوم وليلة مرةأنه مكث نحوً 

انظري إىل تلك الزاوية فقد ختمت فيها ثامن عِشة ؟ ما يبكيك :بكت أخته، فقال هلا

، (ـه٠٧3) يف مجادى األوىل سنة ثالث وتسعي ومائة -رمحه اهلل –تويف  ،ألف ختمة

 وقيل: سنة أربع وتسعي ومائة.

 :(9٠)فصحثايًيا:

 ،ويقال له: الغارضي ،القارئ البزاز الكويف حظفص بن سليامن األسديأبو عمر  هو

وهو حظفص بن أيب داود صاحب عاصم بن أيب النجود يف القراءة وابن امرأته، وكان 

وكان أعلم الناس بقراءة عاصم، ونزل بغداد  ولد سنة تسعي، ،معه يف داٍر واحدة

هبا، وكان األولون يعدونه يف احلظفُ فوق أيب بكر  يًضاوجاور بمكة فأقرأ أ ،فأقرأ هبا

وكانت  ،ويصظفونه بضبط احلروف التي قرأ عىل عاصم، وأقرأ الناس دهًرا ،بن عياش

سنة  -رمحه اهلل-القراءة التي أخذها عن عاصم ترتظفع إىل عيل ريض اهلل عنه، تويف 

  ومئة. ثامني ومئة وله تسعون سنة، وقيل: مات قريًبا من سنة تسعي

ـ (3٩) ع  ُمَتــاُه ِمْن ــَأْزكــَزُة َما َوَْحْ اَل ُمــــاِن ـَر لِلُقـ ـوًراَصُبـ ـاًماإَِمـ  ***  َوري  َرتي

 اَل ــــــص  َوُُمَ  نًاـــُمْتقَ ـَلْيمر ــُس َرَواُه  ال ِذي *** نِ َوَخال در  وفر َعْنهُ َخلَرَوى  (39)

 :بن حبيب الزيات(92)ْحزةاإلمام  السادس:

موىل آل ، اخلاشع ،العابد ،الورع الزاهد ،اإلمام ،محزة بن حبيب الزياتأبو عامرة  

عكرمة بن ربعي التيمي، شيخ القراء، اإلمام القدوة، الثقة احلجة، عامل القراءات 

                                                           
، )بريوت، مؤسسة الرسالة، هتذيب الكاملأبو احلجاج املزي،  يوسف بن الزكي عبد الرمحن  (9٠)

غاية النهاية يف ؛ وانظر: شمس الدين حممد بن حممد ابن اجلزري، ٠١،٠٠، ص٩ه(. ج٠5١١ط

 .245، ص٠، مرجع سابق،  جطبقات القراء

؛ ٠٠6ـــــ 2٠4، ص٠، مرجع سابق، جمعجم حفاظ القرآن عرب التاريخحممد حممد حميسن،  (92)

 ،معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصارر: شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي وانظ

 .66مرجع سابق، ص
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سنة ثامني، وأدرك « محزة»قال الذهبي: ولد  والظفرائض واحلديث، مقرئ الكوفة،

 بكتاب ا، حجة، قّياًم إمامً « محزة»ا: كان هم، قال أيًض الصحابة بالسّن، فلعله رأى بعض

 ،ا هلل تعاىلا قانتً خاشعً  اا بالظفرائض والعربية، عابدً ا للحديث، بصريً اهلل تعاىل، حافظً 

أ محزة عىل قر ،نظرت يف املصحف حتى خشيت أن يذهب برصي :وقال محزة

ائي وسليم بن عيسى وقرأ عليه عدد كثري منهم الكس األعمش وابن أيب ليىل وغريهم،

 .هــ(٠46) سنة ست ومخسي ومائة -رمحه اهلل-تويف  ومها أجل أصحابه،

وفيام يىل  (93)بن عيسى الكويف وقد رويا عنه بواسطة سليم  خلف وخالد راويــــــــاه

 :-رىض اهلل عنهام–ترمجة خمترصة هلام 

 :(84)خلف أواًل:

 ،اإلمام ،يالبغداد ن غراب البزاروقيل: طالب ب ،البزار بن هشامخلف  بو حممدأهو 

خالف فيه محزة، قرأ عىل سليم عن  أقرأ به له اختيار يف احلروف ،، املقرئاحلجة ،احلافُ

كثري منهم أمحد بن يزيد احللواين  محزة، وأيب يوسف األعيش وغريهم، وقرأ عليه خلق

 سننه، وحممد بن ييى الكسائي الصغري، وحدث عنه مسلم يف صحيحه، وأبو داود يف

، قال احلسي بن فهم: ما رأيت أنبل من خلف بن هشام، كان وأمحد بن حنبل وعدد كثري

يف سابع شهر مجادى  -رمحه اهلل– تويف ،يبدأ بأهل القرآن، ثم يأذن ألصحاب احلديث

 وقد شارف الثامني. (ـه22٧)اآلخرة سنة تسع وعِشين ومئتي،

                                                           
سليم بن عيسى بن سليم أبو عيسى، ويقال أبو حممد احلنظفي موالهم الكويف، املقري، ضابط حمرر  (93)

ه وأضبطهم وأقومهم حاذق، ولد سنة ثالثي ومائة، وعرض القرآن عىل محزة وهو أخص أصحاب

بحرف محزة، وهو الذي خلظفه يف القيام بالقراءة. انظر: شمس الدين حممد بن حممد ابن اجلزري، 

 . 3٠9، ص٠، مرجع سابق، جغاية النهاية يف طبقات القراء

 ،معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصارشمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي،   (95)

 .٠23، صمرجع سابق
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 :(94)خالد ثايًيا:

إمام  ،موالهم الصرييف الكويف ،وقيل أبو عبد اهلل الشيباين ،يسىخالد بن خالد أبو ع وه

وهو من أضبط أصحابه  ،، أخذ القراءة عرًضا عن سليمثقة عارف حمقق ،يف القراءة

، وقد أخذ عنه عدد كثري منهم: أمحد بن يزيد احللواين وإبراهيم بن عيل القّصار ،وأجلهم

  .(ـه22١) عِشين ومائتيسنة  -رمحه اهلل-تويف 

ــ  (3٧) يُّ َفاْلكَِســيٌّ ــا َعلِ َوَأم 
 ــِه َتَســــْرَباَل فِيَراِم ـــملَِا كاَن يف اإِلْح    ***   ـهُ َيْعُتــائِ

ضا (5١) اِرِث الري وِريَوَحْفصر ُهَو  *** َرَوى َلْيُثُهْم َعْنُه َأُبو احْلَ ْكِر َقْد َخاَل  الدُّ  َويِف الذي

 :(96)الكسائىاإلمام السابع: 

وسمي  ،النحوي ،املعروف بالكسائي ،عيل بن محزة، َأب و احلسن األسديهو  

أحد أئمة القراء  ألنه يبيع الكساء يف اإلحرام، وهو بالكسائي ألنه أحرم يف كساء، أو

من أهل الكوفة، استوطن َبْغَداد وكان يعلم هبا الرشيد، ثم األمي من بعده، وكان قد 

ا بقراءة محزة، ثم اختار لنظفسه قراءة فأقرأ هبا بَِبْغَداَد زمانً  أقرأ عىل محزة الزيات، فأقر

 ؛الناس، وقرأ عليه هبا خلق كثري بَِبْغَداَد وبالرقة وغريمها من البالد، وحظفظت عنه

 تسع وثامني ومئة سنة -رمحه اهلل-تويف  ،وصنف معاين القرآن واآلثار يف القراءات

 .(ـه٠9٧)

                                                           
ْويِن،أبو الظفداء زين الدين قاسم ب (94) ْود  ْوَبَغا السُّ ْطل  ، )اليمن، الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة ن ق 

، 5م(، ج 2١٠٠صنعاء، مركز النعامن للبحوث والدراسات اإلسالمية وحتقيق الرتاث والرتمجة، 

، مرجع يف طبقات القراء غاية النهاية؛ انظر: شمس الدين حممد بن حممد ابن اجلزري، ٠٩١ص

 .2٩5، ص٠سابق ، ج

، تاريخ بغداد وذيولهأبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي،   (96)

 .5١2، ص٠٠ه(، ج ٠5٠٩)بريوت، دار الكتب العلمية، 
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رىض اهلل –، وفيام يىل ترمجة خمترصة هلام قد رويا عنه مبارشةو، اللي  والدوري :راوياه 

 :-عنهام

 :(87)اللي  أواًل:

، من كبار املقرئي ببغداد، قرأ َعىَل َأيِب احْلََسن هو أبو احلارث الليث بن خالد   الَبْغداديُّ

، ،وكان الليث من أجل أصحاب الكسائي الِكَسائي، َر لإلقراء، ومحل النّاس َعْنه   تصدَّ

: َسَلَمة  ب، وكان ثقًة َثْبًتا فيام ينقله ن ييى الكسائي ن عاصم، َوحممد بَرَوى َعنْه 

 (.ـه25١) الصغري، تويف سنة أربعي ومائتي

 ، وقد مرت ترمجته.هو حظفص بن عمر، راوي أيب عمرو البرصي: الدوريثايًيا: 

  َواَل ـــيِهْم َأَحاَط بِِه الْ ـِريحر َوَباقِ ـَص   ***  ر  ـبِيُّ اْبُن َعامِ ـْحَص ِرِهْم واْليَ ـَأُبو َعمْ  (5٠)

فهام من  ن أبا عمرو وابن عامر نسبهم رصيح )خالص من والدة العجم(إ :يقول

 .صميم العرب، وباقى القراء أحاط به الوال )والدة العجم(

ْم طُ  (52) ا ُكلُّ َطاِرق  ـُرقر ُيْ ــهَلُ َش ـطَ  َواَل  *** َدى هِبَ اى ـاِرقر َُيْ  اَل ـُمَتَمحي  هِبَ

 .وهو ملن أخذ عن الراوي ،مجع طريق :(والطرق) يعود عىل الرواة،ضمري  :(هلم)

بمعنى أن  ،خذ عن الراوين أمل والطريقخذ عنه، ن أمل والروايةلإلمام،  تكون القراءةف

رواية و ،: قراءة نافعفيقال مثاًل  الطريق.والراوي، ولدينا ثالثة مستويات: القارئ، 

 .طريق أيب نشيطعن  ،قالون

، وكام تنسب ية هلمخذين عنهم كام تنسب الرواا تنسب لآلأن هلؤالء الرواة طرقً  واملعنى:

 . جعل الرواة وسًطا بي القراء وأصحاب الطرق.لألئمة مشاَيهمالقراءة 

دي هبا)  أراد سه أو بنظفبتلك الطرق كل من أراد تعلم القرآن أى هيتدي  (:كل طارق هي 

 .داللة غريه

                                                           
، مرجع ألعالمتاريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواشمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي،  (9٩)

 .٧١4، ص4سابق، ج
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 ةاملذاهب املنسوب (بالطرق)املراد للقراء، وهبذا يكون  هُلْم() الضمري يفأن يكون  صحوي

بمعنى  .وغري ذلك ،والظفتح واإلمالة ،واإلظهار واإلدغام ،من التسهيل والتحقيق ،إليهم

أن اإلشارة يف الضمري تظفرس يف مستوى القراءة واملستويات التي بعدها )الرواية والطرق( 

 .اتكون تبًعا هل

اَل َوالَ طَ ) َتَمح  ْشى هِبَا م  والطارق هنا وصف ملن أراد التدليس بانتحال طرق  :(اِرٌق َي 

. فاملعنى أن )الرواة وأصحاب الطرق(أخرى غري التي ضبطها القراء ومن روى عنهم 

  .قد اتضحت القراءة والرواية والطرق فال َيشى من مضلل

 َمنَاِصَب َفاْيَصْب يِف يَِصابَِك ُمْفِضاَل   ***  ُتَهاـ َيَصبْ َواِِت ــال لَواِِت لِْلمُ  نــ َوهُ  (53)

 ،للعز والِشف أعالًما رفعتها :(مناصب نصبتها) املوافق، :(املوايت)الطرق،  :(هن)

 .نصاب اليشء أصله :(نصابك) ،اتعب :(فانصب)

 ،ائتهاتلك الطرق واملذاهب هي التي نظمت يف هذه القصيدة ملن يوافقني عىل قر) :يقول

كيعقوب  ومن ال يوافقنى بل يريد غري هذه األئمة مته فيها،ظويستعمل اصطالحى فيام ن

 ،ا لهواألعمش وغريهم ممن نقل األحرف السبعة فليس هذا النظم موضوعً  ،احلرضمى

 .(99)(وليطلب ذلك من غريه من كتب اخلالف

ظْفِضاَل )   لك العلم الذي يصري أصاًل  اتعب يف حتصيل بضاعة)أي  (َفاْنَصْب يِف نَِصابَِك م 

وقيل املراد به النية أي اتعب يف ختليص  ؛تنسب إليه إذا انتسب الناس إىل آبائهم وقبائلهم

 .(9٧)(نيتك مما يظفسدها يف قراءة هذا العلم

ا َيظْ ـــَيطُ   ***  ُهمْ ــَوَها َأَيا َذا َأْسَعى َلَعل  ُحُروفَ  (55)  اَل ه  ــُمَس  َوايِف ـُم اْلقَ ـوُع هِبَ

اَل ـظُ ــىَل املَنْ ـــعَ  اًل ــَدلِي  ***  اد  َعىَل ُكلي َقاِرئ  ـَجَعْلُت َأَبا َج  (54) َل َأو   وِم َأو 

                                                           
رسا ِّ القارئ املبتدئ وتذكار املقرئ املنتهي أبو القاسم عىل بن عثامن املعروف بابن القاصح،  (99)

 .3٠ص، حتقيق مجال الدين حممد رشف، مرجع سابق، رشح يظم الشاطبية

،  القراءات السبعمن حرز األماين يفإبراز املعاين عبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة،  (9٧)

 .٩9، ص٠مرجع سابق، ج
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أيب »جعل حروف وقد  ،تسهيلهمن اهلل ا د يف نظم تلك الطرق، راجيً هَ تَ جإنه ا :يقول

وال أي  عىل كل قارئ من القراء السبعة ورواهتم أول أدلياًل  و هى حروف اهلجاء« جاد

 .األول من حروف أيب جاد لألول من القراء

 

 ورش : ِّ قالون  :ب يافع  :أ يافع وراوييه: أبج

 قنبل  :ز البزى  :ـه ابن كثري  :د ابن كثري وراوييه :دهز

 السوِس :ي الدورى :ط أبو عمرو :ح اوييهرأبو عمرو و حطى:

 نابن ذكوا :م هشام :ل ابن عامر :ك ابن عامر وراوييه :كلم

 : حفصع شعبة ص: مــعاص :ن عاصم وراوييه :يصع

 خالد :ق خلف :ض زةــــــْح :ف ْحزة وراوييه :فضق

 : الدورىت أبو احلارث :س للكسائى :ر الكسائى وراوييه :رست

 

 

ْرَف ُأْسِمي ِرَجاَلهُ  (56)   اَل ـَواِو َفْيَص ـَك بِالْ ــَمَتى َتنَْقِِض آتِي *** َوِمْن َبْعِد ِذْكِري احْلَ

َص ــَوى َأْح ــِس  (5٩)  الَ ِريَبةر يِف اتي
اـُرف   َوبال لْفِظ َأْسَتْغنِي َعِن اْلَقْيِد إِْن َجاَل   ***  اهِلَ

 :ة فقالالشاطبيرشع يف بيان منهجه يف 

ثم يذكر قراء هذه الكلمة  ،)الكلمة القرآنية املختلف يف قراءهتا( أنه سوف يذكر احلرف

أتى بكلمة أوهلا واو تؤذن بانقضاء تلك  فإذا انتهى ،ائل كلامتبرموزهم يأتى هبا يف أو

عن اإلتيان بالواو  يستغنى وربام ،لقارئا رمزً  ليستألن الواو  ،املسألة واستئناف أخرى

 :كام يف قوله(٧١) املسألةاء انقضالظفاصلة إذا ارتظفعت الريبة ودل الكالم بنظفسه عىل 

ونَ  ِمنًاآَوَرا َبِرَق اْفَتْح   بُّوَن       ***    َمعْ  َيَذر 
ِ
 ......فَّ كَ  َحقٌّ ي 

                                                           
وقد ترك الواو سهوا يف موضع واحد ملبس يف سورة القصص وقل قال موسى واحذف الواو  (٧١)

من حرز األماين إبراز املعاين عبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة، دخلال نام نظفر بالضم.انظر: 

 .9٩، ص٠جمرجع سابق، ، يف القراءات السبع
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ٱ( فتح الراء مناِمنً آ) :واملعنى أن نافًعا املرموز له باهلمز يف قوله ٱٱ:يف قوله تعاىل ِّٱحبّٰٱ

وذكر  ِّحبّٰٱ ، فذكر الكلمة القرآنية األوىل وهي[٩القيامة: ] ِّخب حب جبّٰٱ

وَن( من ق  ِّخم حمّٰ :تعاىل هولرجاهلا، ثم ذكر بعدها كلمة فرشية أخرى )َيَذر 
  دون أن يظفصل بينها وبي ما قبلها بالواو لوضوح املعنى، وارتظفاع الريبة. [2٠القيامة: ]

ُِ َأْسَتْغنِي َعِن اْلَقْيِد إِْن َجاَل ) لظْف يقيدها  دون أنبلظفُ الكلمة القرآنية  يكتظفي ربامأنه  (َوبالَّ

عىل ودل اللظفُ  ظهرذا إ وغري ذلك من التقييدات ،مجع أو توحيدأو مد، أو  قرصب

يِن ) :كقولهاملقصود  املشار  ،يعني أن الكسائي وعاصاًم  (رِصٌ اـــنَ اِويِه رَ َوَمالِِك َيْوِم الد 

ألنه  ،مالك باملدمل يقيد و مالك ممدودة، آقر (ـارِصٌ َنــاِويِه رَ ) :إليهام بالراء والنون يف قوله

يعنى أن  (ظفاش رىكْ ا َس كارى معً س  ) :كقولهو فاستغنى باللظفُ عن القيد، ،هبا ممدودة َُ ظفَ لَ 

 :يف قوله تعاىل ،(يي) كلمة قرآ (ظفاش) :محزة والكسائي املرموز هلام بالشي يف قوله

بظفتح السي وسكون الكاف والقرص،  (ىَر كْ َس )، [2احلج: ] ِّيي ىي ميّٰٱ

 .د أي منهاميفهنا استغنى بلظفُ القرائتي دون تقي

َر َمَكاَوُرب    (59)  َكر 
ْرَف َقْبَلَهان  اَل ــملَِ   ***  احْلَ  ا َعاِرض  َواألَْمُر َلْيَس ُمَهوي

  .الرمز الدال عىل القارئ: (احلرف)

 :(٧٠)وهو يف ذلك عىل نوعي ،بمعنى أنه قد يكرر الرمز احلريف لعارض ما كتميم قافية ونحوه

 .(اَل عَ  اًل ع  )، (الَح  الً ح  )، (الصفأعتاد ا) :أن يكون الرمز ملظفرد فيكرره بعينه كقوله :أحدمها

 فنافع ،(لعالاسام ) :ة كقولهيرمز لواحد من تلك اجلامع ثمأن يكون الرمز جلامعة : والثاين

وقد  كام سيأيت، وهم )نافع وابن كثري وأبو عمرو(، من أهل سام (لعالا)املشار إليه بقوله: 

- مز ابن عامر والكوفييالذال ر (الت سوةأ اذ) ومثل ،(لعالاسام ) :رمز له مرة أخرى فقال

 .(الت سوةأ اذ) :فقالبالتاء وقد رمز له مرة أخرى ، ودخل فيهم دورى الكسائى -كام سيأيت

                                                           
، من حرز األماين يف القراءات السبع إبراز املعايىعبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة،  (٧٠)

 .٧١، ص٠مرجع سابق، ج
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 اَل ــاِء َلْيَس بَِنْغفَ ــــت ُتُهْم بِاخْلَ ـــَوِس    ***    تر ــاءر ُمَثل  ـــويِفي ثَ ـــن  لِْلكُ ـَوِمنْهُ    (5٧)

ْم َلْيَس ُمْغفَ ــــَوُكوف  َوَش   ***  ع  ـافِ ــُهْم َبْعَد يَ ـــتُّ ىَل َأْثبَ َعنَْيُت اأْلُ    (4١)  اَل ــام  َذاهُلُ

يي بِالظ اِء ُمْعَج   (4٠)  َمَع امَلكي
 اَل ـوف  َوَبرْص  َغْيُنُهْم َلْيَس ُمْهمَ ـَوكُ   ***  اًم ـَوُكوف 

َزة    (42) َساِئي َوَْحْ
 اَل ــْحَبةر تَ ــْعَبة  ُص ـْع ُش ـيِهاَم مَ َوُقْل فِ   ***  َوُذو الن ْقِط ِشنير لِْلكِ

ا َمْع َحْفِصِهْم َعم  َيافِعر   (43)  اَل ــافِع  َوَفَتى اْلعَ ـــام  َساَم يِف يَ ـــَوَش   ***  ِصَحابر مَهَ

 رر َحاَل ـْل فِيِهاَم َواْلَيْحُصبِي َيفَ ــَوقُ   ***  قٌّ فِيِه َواْبِن اْلَعاَلِء ُقْل ـَوَمكٍّ َوَح   (45)

 ْم َعاَل ــَوِحْصنر َعِن اْلُكويِف َوَيافِِعهِ    ***    افِعر ـــيُّ فِيِه َويَ ــامْلَكي  نِ ْرِميٌّ ــــَوحِ      (44)

، وقسم الرموز احلرفيه إىل: وز إىل رموز حرفية، ورموز كالميةالرم اإلمام الشاطبيقسم 

، )رموز مجع( رئ، ورموز تدل عىل أكثر من قا)رموز إفراد( رموز تدل عىل قارئ واحد

 التى تدل عىل قارئ واحد فهى أبج، دهز.... ة الظفرديةأما الرموز احلرفي

 الشاهد القراء الرمز

 ث :
)عاصم وْحزة  رمز للكوفيني

 والكسائي(
 َوِمنُْهن  لِْلُكويِفي َثاءر ُمَثل تر 

 اماعدا يافعً  بعةالس رمز للقراء خ :
اِء َلْيَس بَِنْغَفاَل ..  َوِست ُتُهْم بِاخْلَ

 َعنَْيُت األىَُل َأْثَبتُُّهْم َبْعَد َيافِع  

ْم َلْيَس ُمْغَفاَل  رمز للكوفيني وابن عامر ذ :  َوُكوف  َوَشام  َذاهُلُ

يي بِالظ اِء ُمْعَجاًم  رمز للكوفيني وابن كثري ظ :  َمَع املَكي
 َوُكوف 

 َوُكوف  َوَبرْص  َغْينُُهْم َلْيَس ُمْهَماَل  رمز للكوفيني وأيب عمرو غ :

َزة   رمز حلمزة والكسائي ش :  َوُذو الن ْقِط ِشنير لِْلكَِسائِي َوَْحْ
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 الشاهد القراء الرمز

 َبة  ُصْحَبةر َتاَل وُقْل فِيِهاَم َمْع ُشعْ  رمز ْحزة والكسائى وشعبة صحبة

ا َمْع َحْفِصِهمْ  رمز ْحزة والكسائى وحفص بصحا  ِصَحابر مَهَ

 َعم  َيافِعر ... َوَشام   رمز يافع وابن عامر عم

 َساَم يِف َيافِع  َوَفَتى اْلَعاَل...َوَمكٍّ  رمز يافع وابن كثري وأيب عمرو سام

 اْلَعاَلِء ُقْل َوَحقٌّ فِيِه َواْبِن  رمز ابن كثري وأيب عمرو حق

 يفر
رمز ابن كثري وأيب عمرو وابن 

 عامر
 َوُقْل فِيِهاَم َواْلَيْحَصبِي َيَفرر َحاَل 

يُّ فِيِه َوَيافِعر  رمز يافع وابن كثري حرمى  َوِحْرِميٌّ املَْكي

 َوِحْصنر َعِن اْلُكويِف َوَيافِِعِهْم َعاَل  رمز الكوفيني ويافع حصن

 

طِي َواْقِض بِاْلَواِو َفْيَصاَل ***  ُد كِْلَمةر ــِمْن َقْبُل َأْو َبعْ  َأَتْت  َوَمْهاَم   (46)   َفُكْن ِعنَْد رَشْ

 .قبل أو بعد الرمز احلرىف :)قبل أو بعد(، يالرمز الكلم :لمة()كِ 

فتارة يتقدم  ،ا بينهاملتزم ترتيبً يكلمة من الرموز الكالمية مع رمز حريف مل يعنى إذا اجتمع  

 ،بي احلريف يوتارة يتوسط الكلم ،عىل احلريف يتقدم الكلميوتارة  ،يلمعىل الك احلريف

ِطي َواْقِض بِاْلَواِو َفْيَصاَل( ْن ِعنَْد رَشْ ه واصطلحت عليه تطرتشافكن عند ما  يعني )َفك 

واقض بالواو فيصال عند انتهاء كل  ،من إبقاء كل واحد منهام عىل ما وضع له وأريد منه

 ايعني أن شعبة وابن كثري ونافعً  ،(ىًض ِحْرِمي ِه رِ ظْفو  َص ًة اْرَفْع َوِصيَّ ) :مثلمسألة 
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يف قوله  (َّ)قرؤوا كلمة ( ىًض ِحْرِمي ِه رِ ظْفو  )َص  :املشار إليهم بقوله ،والكسائي

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذّٰٱ: تعاىل
( توسط بي رمزين ي)حرمي فهنا الرمز الكلم بالرفع، [25١البقرة: ] ُِّّ

ظِفيظِفهِ ) قوله: ومثل ،شعبة والكسائي زيرم (الصاد والراء) حرفيي ْثبِت  يِف خَتْ  َحق َوي 

قرؤوا  ،(ارِصٍ نَ  َحق) :املشار إليهم بقوله ،يعني أن ابن كثري وأبا عمرو وعاصاًم  (ارِصٍ نَ 

 [٩٣الرعد: ] ِّجح مج حج مث هتّٰٱ :تعاىل يف قوله (جح)

 .)النون( عىل احلريف )حق( يدم الرمز الكلموهنا تق ،بالتخظفيف

 

هِ َوَما كاَن َذا ِضـــ  (4٩)  كــاِء لَِتْفُض ــَغنّيٌّ َفَزاحِ      ***     ـــدٍّ َفإيِني بِِضدي  اَل ـْم بِالذ 

عن ذكر اآلخر،  الضدين يعني أنه ما كان من وجوه القراءات له ضد فإنه يستغني بذكر أحد

 عىل اآلخر.وذلك ألن ذكر أحدمها يدل 

لُّ َخفَّ : اإلمام الشاطبيمثال: قول   وَن اْلك  ر  كَّ فاملرموز هلم بالعي والشي يف ًذا(، َش ىَل عَ )َوَتذَّ

يف كل القرآن  َّٱىئُّقرؤوا  ،وهم حظفص ومحزة والكسائي ،ًذا(َش ىَل عَ ) :قوله

في ظفهم من  [٠42األنعام: ] َّ ىئ نئ ُّٱ بتخظفيف الذال، مثل قوله تعاىل:

بالتخظفيف. وعكس التخظفيف  )خف( يعني :القراء يقرؤون بالتشديد، ألنه قال اقيالضد أن ب

 ، فال حاجة للشاطبي أن يذكر قراءة الضد للباقي.التشديد

اَل(د  اَيَع َش ْعَمل وَن اْلَغْيب  ت)ِباَم : اإلمام الشاطبيمثال آخر: قول  املرموز هلم بالشي ف ْخل 

 خم حم ُّٱ :قرؤون )يعملون( بالغيب يف قوله تعاىلوالكسائى وابن كثري( ي والدال )محزة
فيظفهم من  ،[٠4٩ - ٠46آل عمران: ] ََّّ  مه جه هن من خن حن جن مم

الضد هلم. ثم رشع  الشاطبي الضد أن الباقي يقرؤون باخلطاب، وال حاجة ألن يذكر اإلمام
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 :يف ذكر األضداد بقوله

ــــاَل   ***   ــم  ْدغَ ـح  َومُ ـات  َوَفْتــَمدٍّ َوإِْثَبــكَ   (49) ص  ز  َوَيْقل  َواْختِــــالس  ََتَ  َومَهْ

ــة    (4٧) ــع  َوَتْنـ  ***  َوَجــْزم  َوَتْذِكري  َوَغْيــب  َوِخف  ِريــك  َومَجْ  اْعِماَل  نُ ـِوين  َوََتْ

 اُه َمْنِزاَل ــــآَخ  انُ ـــُهَو اْلَفْتُح َواإِلْسك   ***   ُك َغرْيَ ُمَقي د  ــَرى الت ْحِريـــَوَحْيُ  َج   (6١)

 وتنقسم األضداد إىل:

عَلم من جهة العقل، فمثاًل إذا ذكر املد علم أن ضده القرص،  أضداد عقلية: وهي التي ت 

لم من جهة العقل.   وهذا ع 

وهي التي تعلم من اصطالح الناظم ال من جهة العقل، بمعنى أن الناظم أضداد اصطالحية: 

 فقد جعلهام ضدين كام سيأيت، وهذا ال يدل العقل عليه. اصطلح عليه، مثل النون والياء

 وتنقسم األضداد أيًضا إىل:

فاملد ضده القرص والعكس.  ،أن كل واحد من الضدين يدل عىل اآلخر يعني: أضداد منعكسة

 فإذا ذكر املد كان ضده القرص، وإذا ذكر القرص كان ضده املد.

فاجلزم ، مثل اجلزم ين ال يدل عىل اآلخرأن كل واحد من الضد : يعنيأضداد غري منعكسة

 ضده الرفع، وليس الرفع ضده اجلزم، وإنام ضده النصب كام سيأتى.

 وكل األضداد مطردة يف القصيدة يعني أهنا تنقاس يف كل موضع ذكرت فيه.

 -:وقد بدأ الناظم باألضداد العقلية وهي

 )مطردة منعكسة( أواًل: األضداد العقلية

 إمتام احلركة االختالس القرص املــــد

 التنيي  التذكري احلذف اإلثبات

 اخلطاب الغيبة اإلمالة الفتح

 التشديد اخلفة اإلظهار اإلدغام

 التوحيد اجلمع ترك اهلمز اهلمز

 ترك التنوين التنوين إبقاء احلركة النقل

 اإلســـكان التحـــــــريك
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 قال اإلمام: 

ْدَغمٍ َكَمدٍّ َوإِْثَباٍت َوَفْتٍح وَ  اَل  ... م  صَّ ٍز َوَنْقٍل َواْختِاَلٍس حَتَ  َومَهْ

ةٍ َوَجْزٍم  ٍع َوَتْنِوينٍ  ...  َوَتْذِكرٍي َوَغْيٍب َوِخظفَّ ِريٍك اْعِماَل  َومَجْ  َوحَتْ

يف البيتي عقلية مطردة منعكسة ماعدا اجلزم  اإلمام الشاطبيوكل هذه األضداد التى عدها 

حى ال عقىل، وغري منعكس، وسيأتى احلديث عنه ، أما اجلزم فهو اصطال(92)والتحريك

ومنه العقىل ومنه  بإذن اهلل، وأما التحريك فهو متنوع، منه ما ينعكس، ومنه ما ال ينعكس،

 االصطالحي لذا ختم به األضداد العقلية، وبدأ به األضداد االصطالحية فقال:

ِريــــك  .............                                               اْعِماَل ُن .. َوََتْ

ْسكاُن آَخاُه َمْنِزاَل   ***  َوَحْيُ  َجَرى الت ْحِريُك َغرْيَ ُمَقي د    ُهَو اْلَفْتُح َواإْلِ

 -التحريك يف املنظومة عىل يوعني:

بمعنى أن يذكر لظفُ التحريك غري مقرون بأى  (:النوع األول: التحريك املطلق )غري مقيد

وهذا اصطالح اصطلح  )الفتح(حينئذ  فيكون معناهفقط،  ]وحرك[حركة، كأن يقول: 

وضده ، ولوال هذا ما عرفنا احلركة فتحة هي أم ضمة أم كرسة؟، اإلمام الشاطبيعليه 

 وينعكس.، وهذا عقيل ألنه يعلم من جهة العقل أن احلركة عكسها السكون. السكون

)واإلسكان آخاه منزال(، وهذا  ألنه قال:فيكون السكون عكسه التحريك املطلق )الظفتح( 

اصطالحي، ألنه لو مل َيربنا ملا عرفنا أي احلركات تكون ضد السكون، ألن احلركات 

 متنوعة.

كْ : )اإلمام الشاطبيمثال: قال  ( يعني أن ابن ذكوان وحظفص ِصَحاٍب ْن مِ  مًعا َقْدر  َحر 

                                                           
عدَّ ابن القاصح العذري اجلمع وضده من األضداد االصطالحية ال العقلية. انظر: أبو القاسم  (٧2)

ذكار املقرئ املنتهي رشح يظم رسا ِّ القارئ املبتدئ وتعىل بن عثامن  املعروف بابن القاصح، 

. قلت: وعدها من األضداد االصطالحية الحتامل أن يكون اجلمع 5١ص  مرجع سابق،، الشاطبية

ا باالصطالح.  ضده التثنية، لكن الناظم مل يستعمل ضًدا للجمع إال التوحيد فصار ضدًّ
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( يف قوله تعاىل: حتمة )( قرؤوا كلِصَحاٍب  نْ مِ ): املشار إليهام بقوله ومحزة والكسائي

بتحريك الدال،  [236البقرة: ] ِّهت مت خت حت جت هب مبٱّٰ

، (حت) فهنا أطلق التحريك ومل يقيده بحركة، فيكون معناه الظفتح كام اصطلح عليه
 .)قْدره( وعكسه السكون، فيكون قراءة الباقي بالسكون

كة فتحة كانت أم بمعنى أن يأتى لظفُ التحريك مقرون بحر النوع الثاين: التحريك املقيد:

ألنه يعلم من جهة العقل أن وهذا عقيل. ويكون ضده السكون أيًضا. أم كرسة.  ةضم

، فال يقال السكون عكسه التحريك املقيد، ألننا ال ، وال ينعكساحلركة عكسها السكون

اصطلح أن يكون ضد السكون  اإلمام الشاطبيوألن  نعرف احلركة التى نقيده هبا،

قال الظفايس: )والتحريك  )واإلسكان آخاه منزال(.: الظفتح( حي قال) التحريك املطلق

ا للنوعي بل لألخري  ضده اإلسكان سواء كان مقيًدا أو غري مقيد .... وليس االسكان ضدًّ

 (.(٧3)منهام خاصة

ْعِب َضامًّ اإلمام:  قول ــمثاله: َك َعنْيُ الرُّ يعني أن ابن عامر والكسائي َسا ( رَ اَم كَ )وُحري

( قرآ كلمة )الرعب( حيثام وردت بتحريك َسارَ اَم كَ ) :شار إليهام بالكاف والراء يف قولهامل

ب(، فتكون قراءة الباقي بالسكون. ع   العي بالضم )الرُّ

يف  اإلمام الشاطبيإًذا التحريك مطلق ومقيد ضـــــده الســكون. وهذا )عقىل(. لذا عده 

ِريـــاألضداد العقلية يف قوله ) ، وأما السكون فضـــــده التحريك املطلق ـك  اْعِماَل(َوََتْ

فإذا قال: )وسكن( كانت القراءة األخرى هى التحريك )الفتح( وليس ضده النوعان، 

ْن َمًعا َشنْآن  (، كام يف قولهاملطلق )الظفتح اَص  : )َوَسك  ا( كِ  حَّ َ يعني أن شعبة وابن عامر اَلمه 

ا َص ): هاملشار إليهام بالصاد والكاف يف قول اكِ حَّ َ ٱٱ( قرآ بإسكان النون مناَلمه    ِّخصٱّٰٱٱ

                                                           
، حتقيق مجال مام الشاطبيةالآللئ الفريدة يف رشح اإلعبد اهلل حممد بن احلسن بن حممد الظفايس،  (٧3)

 .96، ص٠ج ،(2١١٩الدين حممد رشف، )طنطا، دار الصحابة، 
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 (.املطلق )الظفتح يف املوضعي، فتعي للباقي القراءة بظفتحها، ألن عكس السكون التحريك

ا للسكون غري حركة )الظفتح( فالبد من ذكره مثل اإلمام الشاطبيفإذا أراد  قوله:  ضدًّ

مْ َوَأْرَنا َوَأْريِن َساِكنَا اْلَكرْسِ )  ،(ًدايَ ْم د  ): ( يعني أن املشار إليهام بالدال والياء يف قولهًدايَ  د 

قرآ كلمتا )َأِرنا ،َأِريِن( حيثام وردتا بسكون الكرس، مثل قوله  ،ومها ابن كثري والسويس

فإنه أراد هنا أن يكون عكس  [٠29لبقرة: ا] َّٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ تعاىل:

 .السكون الكرس ال الظفتح لذا نص عليه فقيد القراءتي

 :ومثله قوله

ْدِس إِْسَكان  َدالِهِ  م  أ ْرِســـالدَ    ***  َوَحْيث  َأَتاَك اْلق   َواٌء َولِْلَبــــــاِقَي بِالضَّ

قرأ بإسكان الدال يف كلمة )القدس(  ،(َواءٌ دَ ) :املشار إليه بالدال يف قوله ،ابن كثرييعني أن 

أراد هنا أن يكون عكس السكون الضم فإنه  ،حيثام وردت يف القرآن، وقرأ الباقون بالضم

 .ال الظفتح لذا نص عليه فقيد القراءتي

، وبعضه الشاطبياإلمام وهبذا يتضح أن التحريك بعضه عقىل، وبعضه اصطلح عليه 

 . منعكس، وبعضه ال ينعكس

 الضد التحريك والسكون

 السكون )عقيل( التحريك املطلق )الفتح( اصطالحي

 )عقيل( السكون التحريك املقيد

 التحريك املطلق )الفتح( اصطالحي السكون

 

، (٧5)السكون كسه( وعكسه السكون، وال يقال الظفتح عالتحريك املطلق معناه )الظفتحاألول: 

                                                           
، الوايف يف رشح الشاطبيةعرب هبذا عدد من رشوح الشاطبية. انظر: عبد الظفتاح عبد الغني القايض،  (٧5)

املزهر يف رشح . وانظر: حممد خالد منصور )وآخرون(، 25ص م(، 2١٠2)القاهرة، دار السالم، ط

 .5١(، ص2١١6، )األردن، دار عامر، الشاطبية والدرة
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 فالظفتح عكسه الكرس ألنه آخى بي الظفتح والكرس كام سيأيت، فالبد من لظفُ التحريك

ْك ِمْن ِصَحاٍب(. قال أبو شامة: )فمتى  ْعِب َضامًّ َكاَم َرَسا (، )مًعا َقْدر  َحر  َك َعْي  الرُّ ر  )ح 

ارفع  :مثاله: إذا قالذكر التحريك فضده السكون، ومتى ذكر اسم احلركة دوهنا فالضد له، 

اخظفض فضده انصب، وال  :انصب فضده اخظفض، وإذا قال :فضده انصب، وإذا قال

مدخل للسكون يف القراءة املسكوت عنها، وإن ذكر التحريك مع واحد من هذه الثالثة 

فالضد له وهو السكون، وال التظفات إىل كونه قد قيد التحريك بضم أو فتح أو كرس. مثاله 

وا بَِرْفعٍ َوت  قوله: ) ك  الَم َحرَّ وا التَّاَء َوالَّ )حركوا( أخذنا السكون : ( فألجل قولهْسَأل  َضمُّ

موضع )حركوا برفع( )رفعوا( ألخذنا  :للقراءة األخرى، ومل نأخذ ضد الرفع، ولو قال

(ضد الرفع وهو النصب وكذا قوله:  ه  ك  ر  َ ْم بَِكرْسٍ َوَنْصبِِه ي  َزة  َوْلَيْحك   قوله: لوال )َومَحْ

يركه سكن احلرفان  :)يركه( لكانت قراءة الباقي بظفتح الالم وخظفض امليم، فلام قال

.(٧4)فاعرف ذلك فإنه قلَّ من أتقنه(

ال ينبغي أن نقول: )السكون عكسه التحريك فقط(، أو نقول: )أن التحريك الثاين:  

نعلم أي حركة عكسه السكون، وينعكس(، ألننا إذا قلنا السكون عكسه التحريك ال 

 وأما القول:. )الظفتح( ستكون فتحة أم ضمة أم كرسة؟، فال بد من تقييده بالتحريك املطلق

( فاإلشكال فيه كلمة )ينعكس( ألن السكون ليس )أن التحريك عكسه السكون وينعكس

 عكسه التحريك بنوعيه، بل عكسه التحريك املطلق فقط.

 ه، فإن أطلق اإلسكان بأن قال: )وسكن(وال يقال أن اإلسكان عكسه التحريك بنوعي 

َوَأْرَنا َوَأْريِن َساِكنَا "فقط كان ضده التحريك املطلق، وإن قيد اإلسكان بأي حركة كام قال: 

ا للتحريك بنوعيه. "ًدايَ ْم د  اْلَكرْسِ   فالضد هلذه احلركة املقيدة، فيكون االسكان ضدًّ

هو أراد أن يكون للسكون ضًدا آخر غري ألنه هنا ذكر الضدين، ف فهذا الكالم فيه يظر 

                                                           
، من حرز األماين يف القراءات السبعإبراز املعاين عبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم )أبو شامة(،  (٧4)

 .٠١3، ص ٠ج مرجع سابق، 
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، اإلمام الشاطبي)الظفتح( فنص عليه، واحلديث يف الضد الذي مل يذكره  التحريك املطلق

َوَما كاَن َذا ِضـــدٍّ ومل ينص عليه بأن يستغني بذكر أحد الضدين عن اآلخر حيث قال: )

ِه َغّنيٌّ   (.َفإيِن  َبِضد 

ضمن األضداد  اإلمام الشاطبيطالحية، وقد أدرجه فهو من األضداد االص اجلزمأما 

العقلية، ولعل السبب )أنه ملا كان اصطالًحا وحيًدا من االصطالحات النحوية أضافة إىل 

األضداد الغقلية باعتبار أن من اطلع عىل هذا الظفن ملامًّ باملبادئ النحوية، فبهذا أشبه العقىل 

هو من األضداد املطردة غري املنعكسة فاجلزم ، و(٧6)ملساواة رسعة اإلدراك يف كل منهام(

 ضده الرفع، وليس الرفع ضده اجلزم وإنام ضده النصب كام سيأتى.

قال أبو شامة: )ضد اجلزم عنده الرفع، وال ينعكس األمر، فهذا مما اصطلح عليه، فإذا 

 قيد، كانت القراءة دائرة بي اجلزم والرفع، فإن ذكر قراءة اجلزم ذكر اجلزم مطلًقا بال

 . (٧٩)فتكون القراءة األخرى بالرفع ألنه ضده عنده( 

 ىًض(.رِ ْلو  ح  )َوَحْرَفا َيِرْث بِاجْلَْزِم : اإلمام الشاطبيمثاله: قول 

قرآ  ،ىًض(رِ  ْلو  ح  ) :املشار إليهام باحلاء والراء يف قوله ،يعني أن أبا عمرو والكسائي

 ،ي عىل اجلزمبسكون الثاء يف الكلمت [٦مريم: ] ِّرت يب ىب نب مبّٰٱ

 فتعي للباقي القراءة برفع الثاء فيهام.

 أما املنعكسةوتنقسم إىل أضداد منعكسة، وغري منعكسة؛ : ثايًيا: األضداد االصطالحية

 يف قوله: ما ذكره فهي

 ِض ُمْنِزاَل َوَكّْس  َوَبنْيَ الن ْصِب َواخَلفْ     ***    َوآَخْيُت َبنْيَ النُّوِن َواْلَيا َوَفْتِحِهمْ    (6٠)  

                                                           
ر املنار، )القاهرة، دا النفحات اإلهلية يف رشح متن اإلمام الشاطبية،الشيخ حممد عبد الدايم مخيس،  (٧6)

 . 3٧، ص م(2١١٧الطبعة الثانية، 

 

، من حرز األماين يف القراءات السبعإبراز املعاين عبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم )أبو شامة(،  (٧٩)

 .٠١١، ص٠مرجع سابق، ج
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                       األضداد االصطالحية املنعكسة              
  اليـــــــــاء                               النـــون           
 الكســر                                الفتح          
  اخلفــض                               النصب        
 التحريك املطلق)الفتح(                        السكون         

 قال اإلمام:         
 الَوآَخْيُت َبْْيَ النُّوِن َواْلَيا َوفـَْتِحِهْم *** وََكْسٍر َوَبْْيَ النَّْصِب َواخلَْفِض ُمْنز 

 :اإلمام وقال      
ْسكاُن آَخاُه َمْنزاَِل   َوَحْيُث َجَرى التَّْحرِيُك َغْْيَ ُمَقيٍَّد    ***  ُهَو اْلَفْتُح َواإْلِ

آخى بي النون والياء، فجعلهام ضدين، وكل واحد منهام يدل عىل اآلخر، وآخى  يعني أنه

كذلك بي الظفتح والكرس، وبي النصب واخلظفض، فمثاًل إذا ذكر النون لقارئ فتكون قراءة 

املسكوت عنهم بالياء، وإذا ذكر الظفتح لقارئ فتكون قراءة املسكوت عنهم بالكرس 

 :مثل قوله وهكذا.
ِ
ه  بِاْلَياء م  َعل  ةٍ أَ  صُّ نَ )ن  املشار إليهام بالنون  ،يعني أن عاصاًم ونافًعا( ِئمَّ

ةٍ أَ  صُّ نَ ): واهلمزة يف قوله  رئ ُّّٰٱ :يف قوله تعاىل َّٱُّّٰقرآ  ،(ِئمَّ
بالياء، فتكون قراءة الباقي بالنون  [٨٤آل عمران: ] َّنئ مئ زئ

 ضداد االصطالحية املنعكسه كاآليت:علمه(. فإذا أضظفنا السكون تكون األ)ون  

َكَمدٍّ َوإِْثَبـاٍت  للظفتح ضدين: الظفتح ضده اإلمالة حي قال: اإلمام الشاطبيذكر  :هــتنبي

ْدَغمٍ  (، والظفتح ضده الكرس يف قوله: َوَفْتـٍح َوم   )َوآَخْيت  َبْيَ النُّوِن َواْلَيا َوَفْتِحِهْم َوَكرْسٍ

 فكيف نظفرق بينهام؟

مها  ،أنه إذا ذكر الظفتح كان ضده الكرس إال يف موضعي الظفتح فيهام ضد اإلمالةواجلواب: 

ال) :يف قوله يف سورة يوسف ولكن رءوس اآلي قد (، ويف باب اإلمالة )والظفتح عنه َتظَفضَّ

(، ومل يستعمل الظفتح ضد االمالة يف غري هذين املوضعي. والذي يستعمله َقلَّ فتحها له
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   األضداد االصطالحية الغْي منعكسة
 الرفع                           اجلزم          
 الفتح                           الضم         

 النصب                          الرفع         
 قال اإلمام: 

 َوحْيُث َأُقوُل الضَّمُّ َوالرَّْفُع َساِكتاا   ***   فـََغْْيُُهُم اِبْلَفْتِح َوالنَّْصِب َأقْـَباَل 

ك ترك اإلمالة، ويعرب الناظم عنها أيًضا باإلضجاع نحو  كثرًيا اإلمالة وضدها )وإِضَجاع 

سن ه( دَّ ح  التوراَة ما ر 
(٧9). 

 أما األضداد اإلصطالحية غري املنعكسة فقد أشار إليها بقوله:

ْفُع َساِكًتا  (62)  مُّ َوالر  ُهُم بِاْلَفْتـ    ***   َوحْيُ  َأُقوُل الض   ـاَل َأْقَبــــِح َوالن ْصـــِب َفَغرْيُ

يعني أنه إذا ذكر الضم وسكت عن قراءة الباقي كانت بالظفتح، وإذا ذكر الرفع 

بالّرفِع  نافعٌ ): اإلمام الشاطبيمثل قول  وسكت عن قراءة الباقي كانت بالنصب

 حئ جئُّٱ: يف قوله تعاىلٱٱٱَّخئُّٱيعني أن نافًعا قرأ كلمة  واِحدًة َجال(
، ألنه عي للباقي القراءة بنصبها، فتبالرفع [١١النساء: ] َّهئ مئ خئ

ذكر الرفع وسكت، ويضاف إىل هذه األضداد )اجلزم( كام سبق، فتكون األضداد 

 االصطالحية غري املنعكسة كاآليت:

ْفِع َوالت ــ  (63)  َلةر ويف الر  رِي َواْلَغْيِب مُجْ
 *** َعىَل َلْفـــظَِها َأْطَلْقُت َمْن َقي َد اْلُعاَل   ـْذكِ

غري مقيد  اإنه ذكر يف مواضع من القصيدة )الرفع والتذكري والغيب( مطلقً  :ليقو

                                                           
، مرجع  من حرز األماين يف القراءات السبعإبراز املعاين عبد الرمحن بن إسامعيل )أبو شامة(،  (٧9)

 .٧9، ص٠، جسابق
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، وكذلك يأتى بالكلمة مذكرة ركة بالرفع وال يقيدها بالرفعبمعنى أن يأتى بالكلمة حم

أن يقيدها بالتذكري، وكذلك يأتى بالكلمة بلظفُ الغيب من غري أن يقيدها  من غري

 بالغيب، مثل قوله:

ْل  ْصٌل َواَل أَ َوَخالَِصٌة  وَن ق  ْعَبةَ    ***  َيْعَلم  ظْفَتح   لِش  ـَْلالَش يِف الثَّايِن َوي   ـم

املشار إليه باهلمزة  ،م أن نافًعاظفهَ فلظَفُ بكلمة َ)َخالَِصٌة ( مرفوعة ومل يقيدها بالرفع في  

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّّٰٱ: يف قوله تعاىل يقرأ )خالصة( ،ْصٌل(أَ ): يف قوله
هنا وبالرفع، وباقي القراء يقرؤ [32األعراف: ] ِّىئ نئ مئ زئ

ونَ ) بالنصب، وكذا لظَفُ ( بالياء الدالة عىل الغيب دون أن يقيدها به، فدل أن َيْعَلم 

ونَ ) شعبة يقرأ  ِّزب رب يئ ىئ نئ مئّٰٱ :يف قوله تعاىل (تْعَلم 
ظْفَتح  )َ  ، وكذا لظَفُوغريه من القراء يقرؤها باخلطاب ،بالغيب [39األعراف: ] ( بالياء ي 

املشار إليهام بالشي يف  ،فدل أن محزة والكسائى ،ىل التذكري دون أن يقيدها بهالدالة ع

 ِّىل مل يك ىك مكّٰٱ :ون )ال تظفتح( يف قوله تعاىلؤيقر ،(ملالش): قوله
 يقرؤها بالتأنيث. اوغريمهبالتذكري،  [5١: األعراف]

ْمِع إِْذ َلْيَس ُمْشِكاَل  يِف   بِهِ َرَمْزُت   ***  ْرِف آِِت بُِكلي َماـــقْبَل وَبْعَد احَل وَ  (65)   اجْلَ

يعني الرمز  :()َما َرَمْزت  بِِه يِف اجْلَْمعِ  ،الكلمة القرآنية املختلف يف قرائتها )احلرف(:

الكلمة القرآنية وقد  أيت قبلقد يف امكانً  يلرمز الكلمليلتزم نه ال الكلمي. واملعنى أ

ْحَبة  )وَ : قوله مثل إشكال فيه ألنه ال ،يتأخر ه  ... بَِكرْسٍ   ص  ْف َفْتح  َضمٍّ َوَراؤ  رْصَ ، (ي 

وَنه  ... َعىَل َغْيبِهِ ) َعل  وَن َمْع جَتْ ظف  ْ وهَنَا خت  ْبد  ا َوت  ( تقدم  يفالرمز الكلم ،(َحقًّ ْحَبة  )ص 

ْف(  رْصَ ا) الرمز الكلميو، وليف املثال األالكلمة القرآنية )ي  تأخر عن الكلامت  (َحقًّ

وهَنَا ْبد  ( يف املثال الثانى القرآنية )ت  َعل وَنه  وَن جَتْ ظف  ْ ال يتقدم عىل فبخالف الرمز احلرىف  ،خت 

َوِمْن َبْعِد ) :اشرتط ذلك عىل نظفسه حيث قال اإلمام الشاطبيالكلمة القرآنية ألن 

فإنه  الكلميويستثنى من ذلك إذا اجتمع مع الرمز ، (ِذْكِري احْلَْرَف أ ْسِمي ِرَجاَله  
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َتهَا ... َوَعمَّ ع  ) مثل قوله:تقدًما وتأخًرا  الكلمي يكون تابًعا للرمز اًل اَل َيْعِقل وَن َوحَتْ

 ،وهم نافع وابن عامر وحظفص، (اًل َعمَّ ع  ) :أن املشار إليهم بقولهيعني  (ِخَطاًبا

وهي سورة  ،قرؤوا )َأَفال َيْعِقل وَن( يف سورة األنعام ويف السورة التي حتتها

( تقدم عىل الكلمة اًل ع  الرمز احلريف وهو العي يف كلمة )، فبتاء اخلطاب ،األعراف

 (. عمَّ )الكلميالقرآنية ألنه اجتمع مع الرمز 

 

يف الرتتيب بي الكلمة القرآنية والرمز  اإلمام الشاطبيمما سبق يمكن أن نستخلص منهج 

 وهو كاآليت: الكلميأكثر( والرمز  أم)سواء دل عىل قارئ  احلريف

ثم يذكر قراء هذه الكلمة  ،)الكلمة القرآنية املختلف يف قراءهتا( ذكر احلرفي أنه -

 :اإلمام الشاطبيقال  يأتى هبا يف أوائل كلامت، )الظفردية واجلامعية( ةبرموزهم احلرفي

 (.َوِمْن َبْعِد ِذْكِري احْلَْرَف أ ْسِمي ِرَجاَله  )

قال  ،الرمز احلريف وقد يتأخر عنهد يتقدم عىل فق، كلمي فليس له مكان ثابتأما الرمز ال

  :اإلمام الشاطبي

ِطي َواْقِض بِاْلَواِو َفْيَصاَل  َوَمْهاَم َأَتْت ِمْن َقْبل  َأْو َبْعــد  ِكْلَمةٌ  ْن ِعنَْد رَشْ  *** َفك 

لعدم اللبس، بخالف يمكن أن يتقدم عىل الكلمة القرآنية  )الرمز الكلمي( كام أنه

فإنه يكون  ي الكلمة القرآنية إال إذا اجتمع مع الرمز الكلمالرمز احلريف فال يتقدم عىل

 :اإلمام الشاطبيقال تقدًما وتأخًرا،  يتابًعا للرمز الكلم

ل  َماَوقْبَل وَبْعَد احلَ    ْشِكاَل   ***   ـْرِف آيِت بِك   .َرَمْزت  بِِه يِف اجْلَْمِع إِْذ َلْيَس م 

 

ي َحْيُ  َيْسَمُح   (64)  َواَل ــــُمَعامًّ َوُمْ  ًداِجي اــــُموِضًح بِِه   ***  َيْظُمهُ  َوَسْوَف ُأَسمي

 .الكريم األعامم واألخوال :(املعم واملخول)العنق،  :(اجليد)

فتارة يذكره  ،، حيث يسمح نظمه بهله يسمي القارئ باسمه وال يرمز أحيانا إنه :يقول

مزة فاضمم كرسها حل"قبل حرف القرآن، وتارة بعده عىل حسب ما يسهل كقوله: 
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رُّ َوَزاَد "، "أهله امكثوا ي جَي  َها امَلك 
تِ   ."ِمنْ َوِمْن حَتْ

وِضًحا) َْواَل  ًداِجي م  َعامًّ َوخم  يعنى أنه يذكر القارئ باسمه الرصيح يف بعض األحيان  :(م 

جيد معم ليوضح املسألة ويكشظفها وضوح اجليد ذو األعامم واألخوال )وأصل 

ملا فيه من الزينة ألن  ،لغالم ذا األعامم واألخوال بجيدهعرفون ا، أهنم كانوا يوخمول

فعندما يراه الرائى يتضح له  ،يكرمونه ويقلدونه ويزينونهالظفريقي من أعاممه وأخواله 

 .(٧٧)بذلك أنه ذو أعامم وأخوال (

 ُيْدَرى َوُيْعَقاَل َمى فَ ـــَفاَلُبد  َأْن ُيْس   *** ْذَهبر ــَوَمْن كاَن َذا َباب  َلُه فِيِه مَ  (66)

إنه إذا انظفرد قارئ بباب ال يشاركه فيه غريه، ذكره باسمه الرصيح ال برمزه.  :يقول

( كقوله: َزه  َل مَهْ ْطب ه  َأب و َعْمرٍ )َومَحَْزة  ِعنَْد اْلَوْقِف َسهَّ وَنَك ااِلْدَغاَم اْلَكبرَِي َوق   و، )َود 

يُّ فِيِه  اَل اْلَبرْصِ ظفَّ  (حَتَ

اـــايِن ُلبَ ــَها امَلعَ ــْْت َفَلب تـــ َأَهل  (6٩) ا َما َساَغ   ***  اهُبَ  ُمَسْلَساَل  َعْذًباَوُصْغُت هِبَ

َها الت ْيِسرُي ُرْمُت اْخَتَص  (69)  اَل ــــُه ُمَؤم  ـــْوِن اهللِ ِمنْ ـَفَنْجَنْت بِعَ   ***  اَرهُ ــَويف ُيّْسِ

ْت َحيَ   ***  َوائِد  ـــفَ ِر ـَها َزاَدْت بَِنْش ــافُ ــَوَأْلفَ   (6٧)  اَل ـــاًء َوْجَهَها َأْن ُتَفض  ــَفَلف 

ْيتُ  (٩١)  اَل ب  ـــــــايِن َفاْهنِِه ُمَتقَ ـــَوَوْجَه الت ه  ***  اـًــنـَتَيمُّ  "األََمايِن ِحْرَز "هَا ـَوَسم 

السلس ذلك النظم العذب ونظم  ،هاتفأجابلباب املعانى وخيارها القصيدة نادت 

بنِش بل زاد  ،يب عمرو الداينيف القراءات السبع( أل التيسري)ذي اخترص فيه كتاب ال

 «حرز األماين ووجه التهاين»فوائد زائدة عىل ما يف كتاب التيسري وسامه 

ُهم  َيا َخيْ َوَياَدْيُت أَ   (71)  ْفَعاَل َومَ  َقْواًل َأِعْذيِن ِمَن الت ْسِميِع  *** اِمع  ـَر َس ـلل 

هَ إِلَ   (72)  َأِجْريِن َفاَل َأْجِري بَِجــْور  َفُنْخـَطاَل  *** اـــيَك َيِدي ِمْنَك األََياِدي مَتُدُّ

امليل عن  )واجلور(: ،احظفظني واعصمني )أجرين(: ،السمعة والرياء :)التسميع(

                                                           
، ٠، مرجع سابق، جالآللئ الفريدة يف رشح الشاطبيةعبد اهلل حممد بن احلسن بن حممد الظفايس،  (٧٧)

 .٧3ص
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 املنطق الظفاسد.  :(واخلطل)، ستقامةطريق اال

أن يعصمه  ويدعوه ،وأخذ يناجيه ىل،تعايده إىل اهلل  - رمحه اهلل - اإلمام الشاطبيمد 

يف  فيقعيرتكبه ال من امليل إىل اجلور حتى  وجيريه ،يف قوله وفعله والرياء من السمعة

 .لفاسد القو

َهاــــنِي بِِس ـــلِأَلمِ  ًناـــــَأِمنَي َوَأمْ  (٩3) مُّ ـــَوإْن َعَثَرْت َفهْ   ***  ري  اَل ـــَو األَُموُن ََتَ

 .لقوية التي ال تكل من محل األثقالالناقة ا )األمون(:

فحظفظها  ،ا عىل هذه القصيدةوأعطى األمان ملن كان أمينً  ،اللهم استجب دعائي :يقول

ويقيه  ،زالتهوإن زل الناظم فعىل هذا األمي أن يتمل  ،نِش فوائدهاو ،ووعاها

 ،ن هظفواتويصرب عىل ما وقع فيها م ،كام تتحمل الناقة القوية األعباء الثقيلة،تهاعثر

 .ويتذكر أن كل إنسان مهام أويت من نباهة شأن وعلّو قدر فهو عرضة للهظفوات والعثرات

 اَل ــْخَوتِِه املِْْرآُة ُذو النُّوِر ِمْكَح إلِ   ***  ْرُؤَهاـُروءُة مَ ـــُحر  َواملُْ ـَأُقوُل لِ  (٩5)

ا امْلُْجَتاُز َيْظِمي بَِبابِهِ  (٩4)  َ وَعَلْيِه َكاِسَد ُينَاَدى   *** َأخي َأيُّ  ِق َأمْجاَِل السُّ

ْسَنى َوإِْن كاَن َهْلَهاَل بِااِلْغضا  ***  َوُظن  بِِه َخرْيًا َوَســـاِمْح َيِسيَجهُ  (٩6)   ِء َواحْلُ

: وقوله .لها الذي قامت به املروءةج  معناه رَ  :)مرؤها(كامل الرجولة، :)املروءة( 

َها إِلْخَوتِِه َمـــــة ء)واملرو و النُّوِر ِمْكَحــاَل ــْرؤ   إعرتاض بي القول واملقول. (امْلِْرآة  ذ 

 ،ضد الرواج )الكساد(: ،يعرض للبيع )ينادي عليه(: ،واملار العابر )املجتاز(:

 .السخيف النسج )اهللهل(:، عن اليشء التغافل )اإلغضاء(

ل النبى ويستحرض قو ،احلر الذى تقدم ذكره يف أول القصيده اإلمام الشاطبيَياطب  

ة والرجولة أن يكون ءاملروقوام ف ،(٠١١)(املؤمن)املؤمن مرآة  -صىل اهلل عليه وسلم -

املار أهيا  َأخي ويقول:احلر َياطب  بمنزلة املرآة تريه عيوبه فيصلحها،املؤمن ألخيه 

فأمجل أنت بأن تظهر  ، غري ملتظفت إليهإذا رأيته خاماًل وإنشاًدا  ذا النظم سامًعاهب

وسامح نسيجه بغض البرص  به وبناظمه، خرًيا غمض عن مطاعنه، وظن، وتحماسنه

                                                           
ِجْستاين، (٠١١) )بريوت، صيدا، املكتبة العرصية، دت(،  سنن أيب داود،أبو داود سليامن بن األشعث الس 

 .29١، ص 5، ج5٧٠9باب يف النصيحة واحلياطة، ح رقم 
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 .ضعيظًفا عن هظفواته، وإن كان هلهاًل 

قال اإلمام ابن  ،واحلق أنه يف غاية القوة والروعة -اهلل عنه ريض-وهذا تواضع منه 

ا الالمية التي خصوًص  ،علم مقدار ما آتاه اهلل يف ذلك ومن وقف عىل قصيدته): اجلزري

أو  ،ال يعرف مقدارها إال من نظم عىل منواهلا فإنه ،بلغاء من بعده عن معارضتهاعجز ال

ولقد رزق هذا الكتاب من الشهرة والقبول ما ال  ،قابل بينها وبي ما نظم عىل طريقها

 (٠١٠)أعلمه لكتاب غريه يف هذا الظفن بل أكاد أن أقول وال يف غري هذا الظفن(

قد سارت الركبان بقصيدته حرز األماين وعقيلة ول) اإلمام الذهبي رمحه اهلل: قالو

وخضع هلا  ،أتراب القصائد اللتي يف القراءات والرسم وحظفظهام خلق ال يصون

 .(٠١2)(فلقد أبدع وأوجز وسهل الصعب ،فحول الشعراء وكبار البلغاء وحذاق القراء

ْسنََينْيِ إَِصاَبةر   (77) ْم إِلْحَدى احْلُ  َفَنُْمَاَل  ًباْجتِهادر َراَم َصوْ َواالُْخَرى ا  *** َوَسلي

ِرْكُه بَِفْض  َوإِْن كاَن َخْرقر  (78) ْلِم وْلُيْصلِْحُه َمْن َجاَد ِمْقَواَل   ***  َلة  ـَفاد   ِمَن احْلِ

 ،بذل اجلهد يف إدراك الصواب )االجتهاد(:الوصول للصواب،  )اإلصابة(:

 .ويبس األرضاملحل هو انقطاع املطر  )أحمل(: ،نزول املطر )الصوب(:

 يقول: سلم أهيا املجتاز نظمى بإحدى احلسنيي إما اإلصابة التى يصل هبا األجران،

إىل قول  احد مشرًياوإما االجتهاد الذى ليس معه إصابة والذى يصل معه أجر و

َذا اْجَتَهَد )إَِذا َحَكَم احْلَاِكم  َفاْجَتَهَد َفَأَصاَب َفَله  َأْجَراِن َوإِ  -صىل اهلل عليه وسلم-يالنب

 .(٠١3)َفَأْخَطَأ َفَله  َأْجٌر(

                                                           
، مرجع سابق، ، غاية النهاية يف طبقات القراءشمس الدين حممد بن حممد ابن اجلزري،  انظر (٠١٠)

 .22، ص2ج

 ،معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصارشمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي،  (٠١2)

 .3٠2ص مرجع سابق، 

، سيوطي وحاشية السنديسنن النسائي بشح الأبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي،  (٠١3)

 .6٠5، ص9، ج43٧6هـ(،ح رقم ٠52١)بريوت، دار املعرفة، ط 
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فتداركه بظفضلة من الرفق  أي خطأً  اوإن وجدت أهيا املجتاز نظمى خرقً  :ثم قال 

 .وجاد نطقه وبيانه ليصلح اخلرق من حسن لسانه،و ،واألناة

ْلِف َواْلِقاَل َلطَاَح األََياُم اْلكُ   *** اْلِوَئاُم َوُروُحُه  َلْواَل َوُقْل َصــــــاِدًقا  (79)   لُّ يِف اخْلُ

) ( ،الوفاق :)اْلِوَئام  ه  وح   ،روح الوئام حياته يعنى احلياة التى حتصل بسببه :)َور 

  .البغض (القال)، هلك :(طاح)

هللك الناس يف  ا يف الصحبة واملعارشةلوال موافقة الناس بعضهم بعًض  :يقول

 .االختالف والتباغض

اَل   ***َوَعْن ِغيَبة  َفِغْب  َوِعْش َسامًلا َصْدًرا (88)  ْ ِحَظاَر اْلُقْدِس َأْيَقى ُمَغس   َُتََّض 

اجلنة، وقيل: هو موضع يف السامء فيه أرواح  )حظرية القدس(:من احلضور،  )حترض(:

 ا منها.مطهًر  ()مغساًل ا من الذنوب، نقيً  )أنقى(: ،املؤمني

 ،ومن كل خلق مذموموالكرب  والبغي والغل يقول: عش سامل الصدر من احلسد

ليحرضك اهلل سبحانه يف  ى حتى ال تشارك املغتابي،ومعنً  حقيقةوغب عن الغيبة 

 .منها مطهًرا واألوزار،مع عباده األبرار منّقى من الذنوب  )اجلنة( حظار القدس

ر  َفَتْنُجو  *** رْبِ َمْن َلَك بِال تِيــــَوهَذا َزَماُن الص   (81)  اَل ِمَن اْلبَ َكَقْبض  َعىَل مَجْ

 ،وكثر نظفاقهم ،وساءت مقاصدهمهذا زمان الصرب، ألن الناس تغريوا، وفسدوا،  :يقول

 وصار املعروف منكًرا، واملنكر معروًفا ،من يوثق به منهم أو يسلم من أذاهم فقلَّ 

) يأيت عىل الناس زمان الصابر فيهم عىل دينه -صىل اهلل عليه وسلم-يستحرض قول النبى 

إِنَّ ِمْن ).. -صىل اهلل عليه وسلم-ويف احلديث قال رسول اهلل (٠١5)ىل اجلمر(كالقابض ع

ِسَي رَ  يِهْم ِمْثل  َأْجِر مَخْ
رْب  فِيِه ِمْثل  َقْبٍض َعىَل اجْلَْمِر، لِْلَعاِمِل فِ ، الصَّ رْبِ اَم الصَّ ْم َأيَّ اًل َوَراِئك  ج 

                                                           
دار  )بريوت، اجلامع الصحيح سنن الرتمذي،حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي،  (٠١5)

 .٧6، ص5، ج226١م(، ح رقم  ٠٧٧9الغرب اإلسالمي ط 
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وَن ِمْثَل َعَمِلِه(  !! ؟فكيف بزماننا -رمحه اهلل  - بياإلمام الشاطهذا زمان  (٠١4)َيْعَمل 

فَ ـَس  َعْيًناَوَلْو َأن   (82)  ْمِع   ***  ْت ـاَعدْت لَتَوك  ُبَها بِالد 
 ط اَل ــــــــــَوهُ  ِدياًم َسَحائِ

 َلاَل ـاِر مَتِْشى َسَبهْ ــا َضْيَعَة األَْعمَ ـــَفيَ   *** َقْحُطَهاِب ـْا َعْن َقْسَوِة اْلَقلــَولكِن ه (83)

 .اأي مدامعه :(هاسحائب  )أي قطرت،  :(توكظفت)

وانقطع  ،ولكنها جظفت ، عىل التقصرير بكاؤها دائاًم ث  ولو ساعدت عي صاحبها لكَ 

صىل -عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل و ،دمعها بسبب قسوة القلب

َبن  يِف َحتَّى يَ  )ال يلج النار رجل بكى من خشية اهلل تعاىل: -اهلل عليه وسلم وَد اللَّ ع 

عِ  ْ  .نسأل اهلل أن يرزقنا اخلشية منه سبحانه ،(٠١6)(الرضَّ

 .أن تضي عوا أعامركم( أي يا قوم احذوا َفَيا َضْيَعَة األَْعاَمِر مَتِْشى َسَبْهَلاَل )

 اَل ـــَس َوَمغْ  ْرًباـــــَوكاَن َلُه اْلُقْرآُن ِش  *** إىَل اهلِل َوْحَدهُ  اْسَتْهَدىِِس َمِن بِنَفْ  (95)

ى به، يرتورشًبا  القرآنيقول: أفدى بنظفيس من طلب اهلداية من اهلل عز وجل، وكان 

 يتطهر منه بدوام تالوته، والعمل بام فيه.ومغساًل 

 َبَح ُمَْضاَل ــــــري  ِحنَي َأْص ــــبُِكلي َعبِ  *** ْت ــُه َفتَفت قَ ـاَبْت َعَلْيِه َأْرُض ــَوطَ  (94)

 .وقيل أخالط من الطيب ،انالزعظفر :(العبري)

وتالوة  اهلل، طاعةملالزمته طابت عىل املستهدي أرضه ملا عنده من انِشاح للصدر 

 .كت وكثر خريهازوالعمل هلل، فتظفتحت له بكل عبري و ،القرآن

                                                           
ِجْستاين،  (٠١4) ، مرجع سابق، باب األمر والنهي، ح اودسنن أيب دأبو داود سليامن بن األشعث الس 

  .٠23، ص5، ج535٠رقم

باب ما جاء يف  اجلامع الصحيح سنن الرتمذي،حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي،  (٠١6)

 .٠33، ص5، ج23٠٠فضل البكاء من خشية اهلل، مرجع سابق، ح
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ْوُق َيْبَعُ  َفُطو (96) َتا ُِّ يِف اْلَقْلِب ُمْشِعاَل  ***ُه مَه  َبى َلُه َوالش  َسى َيْ
 َوَزْيُد األَ

 ،الذي يقدح به النار (:الزند) اإلرادة، :)اهلم(مصدر طاب يطيب،  :)فطويب(

 .اموقدً  (:مشعاًل ) ،يثور وينبعث (:هيتاج)احلزن،  )األسى(: 

من الثواب العظيم  تعاىل الشوق إىل ما أعده اهلل يكونما أطيب عيشه حي  :يقول

 .أو غظفلةا ام آنس منها فتورً يوقظها ويركها مه ،وعزيمته إلرادته اثريً ألهل طاعته م

َتا ُِّ يِف اْلَقْلِب ُمْشِعاَل ) يعنى أن احلزن يثور يف القلب أسظًفا عىل ما ضاع ( َوَزْيُد األََسى َيْ

  .من عمر ليس فيه طاعة هلل

ِهمْ  (9٩)   اَل ـــُمَؤم   َتاَماًل ـــُمْس  اـــــًَغِريب َقِريًبا *** ُهَو امُلْجَتَبى َيْغُدو َعىَل الن اِس ُكلي

 الشدائد. درجى عنمل وي  ؤَ الذي ي   ل(:مَّ )املؤَ  ،يمر )يغدو(: ،املختار :)امل ْجَتَبى(

 مي خي حي جي يه ىهّٰ تعاىل: قول اهلل اإلمام الشاطبييستحرض 
هو  له ومغساًل  الذى جعل القرآن رشًبان املستهدي إ :ويقول ،[32فاطر: ] ِّىي

 لدهيم اغريبً  ،بتواضعه هلم منهما بً يمر عىل الناس قري ؛واملصطظفى عند اهلل املختار

ا عند مرجوًّ و مؤماًل  ،وحبهم له بتودد الناس إليه ، مستاماًل وقلة أمثاله طريقتهلغرابة 

رَج  ،نزول الشدائد  ى أن يزيل اهلل بدعائه ما نزل من البالء.ي 

ُْم َيُعدُّ مَجِيَع الن اِس َمْوىًل أِلَ  (99)  ُروَن َأْفُعاَل َعىَل َما َقَضاُه اهللُ ُُيْ  ***ُهَّن 

 .اهلل أو سيدً  عبًدا )َمْوىًل(:

، فال َيافهم اوال رًض  ال يملكون ألنظفسهم نظفًعا يًدا هلل،إنه يعد مجيع الناس عب :يقول

التوكل عليه حسن )وصظفه ب وال يرجوهم، ألهنم جيرون عىل سابق القضاء والقدر.

 سبحانه(.

، منهم عاصًيا كان أم مطيًعا ايتقر أحدً فال  أو يكون املعنى إنه يعد مجيع الناس سادة،

 .)وصظفه بالتواضع( .ألهنم ال يعصون اهلل وال يطيعونه إال بتقدير منه سبحانه
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مي َأْوىَل أِلَ  (9٧) َا َيَرى َيْفَسُه بِالذ  رْبِ َواأْلاََل  ***ُهَّن   َعىَل امَلْجِد مَلْ َتْلعْق ِمَن الص 

اليش املر الذي يرضب بمرارته  :)الصرب( ،الطعمنبت يشبه الشيح يف الريح و :)اأْلاََل(

 .املثل

إن ذلك املجتبى يكثر النظر يف عيوب نظفسه، وينشغل بإصالحها، لذا فهو يرى  :يقول

 نظفسه أوىل بالذم من كل اخلالئق ألهنا مل تتحمل املشاق واملكاره يف حتصيل املجد. 

اَل َأهْ  *** َوَقْد قِيَل ُكْن َكاْلَكْلِب ُيْقِصيهِ  (٧١)  ُلُه َوَما َيْنَتيِل يِف ُيْصِحِهْم ُمَتَبذي

 .ما يقرص :)ما يأتيل( 

، وليكون وابذل جهدك يف نصحهم ،انصح الناس مهام ترى منهم من تقصري :قولي

فإهنم جييعونه ويرضبونه ويأبى إال أن يوطهم  ،نصحك هلم هلل كنصح الكلب ألهله

  .وما يقرص

اَل ــَاَعَتَنا ُكل  املَــَكـمَج   ***  َيا إِْخَوِِت َيِقيَلَعل  إِلَه اْلَعْرِش   (٧٠)  ـاِرِه ُهـــو 

َعــ  (٧2) ْم إِْذ َما َيُسوُه َفيْمَحاَل  َشِفيًعا  ***  ـاُبهُ ْن َيُكـوُن كَِتــُلنَا مِم  َوَُيْ  هَلُ

اَل( .يظفُ :)يقى( ــوَّ بلغ أ :)َفيْمَحاَل( .الظفزعاخلوف ووهو  ،من اهلول :)ه  فعاله أي ي 

وبلغ أفعاله  أو ذي جاه إذا سعى به إىل سلطانظفالن ل بحَم  :يقال القبيحة لذي سلطان؛

كل اهلل من ويكون املعنى دعاء من اإلمام بأن يظفظنا  .مثل وشى به ومكر به .القبيحة

إن لنا  شظفيًعا القرآن وجيعَل  مكاره الدنيا واآلخرة إن قبلنا هذه الوصايا وعملنا هبا،

ال شاكًيا لنا أمام اهلل يوم القيامة  ،وصاحبناه بقراءة وتدبر واجتهاد يف العملمتسكنا به 

  .إن مل نعمل به ومل نتدبره وهجرناه

تِى (٧3) ُه ُمتَ ـــِس  إاِل  ايِلَ ـَومَ   *** َوبِاهللِ َحْوىِل َواْعتَِصاِمي َوُقو   اَل ـلي ـَج ــــرْتُ

اَل  اِرًعاــَض َك اْعتاَِمِدي ـــَعَليْ  ِِت ***َفَيا َربي َأْيَت اهللُ َحْسبِي َوُعد   (٧5)  ُمَتَوكي

ما يعد لدفع  :)العدة(كايف،  :)حسبي( ،التحول من حال إىل حال )احلول(: 

 احلوادث.
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وال قوة عىل طاعة اهلل إال بعون اهلل،  ،عن معصية اهلل إال بعصمة اهلليل ال حول يقول: 

فاهلل هو حسبى  ،-سبحانه وتعاىل- سرته ومايل ما أعتمد عليه إال ما جللني به من

 عليه أتوكل، وعليه أعتمد يف تدبري أمورى مجيعها. ،وكافينى وعدتى لنوائب الدهر

 يتوىل أمرنا كله، ويبارك يف سعيناأن و اجلليل،أسأل اهلل أن يسرتنا بسرته اجلميل 

 نه سميع قريب جميب.وجهدنا إ
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هْ إِ  (٧4) ْيطَ  ِمنَ  ِجَهاًرا  ***   َتِعْذ ــَر َتْقَرُأ َفاْس ــَذا َما َأَرْدَت الد   اَل ـــاِن بِاهللِ ُمْسَج ـــالش 

تتضمن  ذكره. وكذلك تعاىلسبحانه وعتصام باهلل االلتجاء واال :معنى االستعاذة

 .من الشيطان الرجيم فيكون املعنى: اللهم أعذين الدعاءاالستعاذة 

)إَِذا َما َأَرْدَت  :، يف قولهالشطر األوليف حمل االستعاذة  مام الشاطبياإلذكر وقد 

ْهــَر َتْقَرأ  َفاْســَتِعْذ( بتدأ القارئ أَ سواء الكريم  القرآنقبل البدء يف قراءة ، أي: الدَّ

 .وسطها من مأ التالوة من أول السورة

 .راءتهويكظفي القارئ استعاذة واحدة ولو للقرءان كله ما مل يقطع ق 

. ورأي اجلمهور أهنا مندوبة خمتلف فيه بي الوجوب والندب :حكم االستعاذة

 وليست واجبة. 

ْسَجاَل  ِجَهاًرا) ْيَطاِن بِاهللِ م  االستعاذة من حيث كيظفية  إىل اإلمام الشاطبيأشار  (ِمَن الشَّ

 :للعلامء فيها ثالثة أقوالو، اجلهر والرسية

َفاْسـَتِعْذ ..ِجَهاًرا ِمَن ) :اإلمام الشاطبيقول ل راءاجلهر هبا لكل الق :القول األول

ْيَطاِن بِاهلل ْسَجاَل  الشَّ هذا املعنى يف البيت األخري  لكل القراء، وأكد امطلقً يعني  ،(م 

ه  ) :فقال نَاأَ صٌل فَ َوإِْخظَفاؤ  ـَات  ستعاذة )فصل( يعنى فصل من أي أن إخظفاء اال (َباه  َوع 

اهبا )أباه( رفضه علامؤنا الوعاة احلظفاظ ومل يأخذوا به، فصول القراءة وباب من أبو

 .وعىل هذا ال رمز يف البيت

وعليه  وْحزة فيخفيان االستعاذة ااجلهر هبا لكل القراء ماعدا يافعً  :القول الثايى

ه  َوإِْخظَفا) األخري البيتيكون  نَا(َأبَ صٌل فَ  ؤ  ـَات   ،استثناء من البيت األول اه  َوع 

)فصل(  :واهلمزة رمز )نافع( وأشار بقوله ،فالظفاء رمز )محزة( ،يه رمزويكون البيت ف

ألن االستعاذة  ،إىل بيان حكمة إخظفاء التعوذ، وهو الظفصل بي ما هو من القرآن وغريه
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ا يف مجيع القرآن اإلمام أبو العباس أمحد وممن أخذ به حلمزة مطلقً  ليست من القرآن،

 .(كاملَْْهَدِوي فِيِه َأْعَماَل  )َوَكْم ِمْن َفًتى :ر بقولهبن عامر املهدوي املقرئ، وإليه أشا

 .إن للجهر حاالت ولإلخفاء حاالت :القول الثال 

 أما حاالت اإلخظفاء:

ا ولو يف مجاعة .٠  .إذا كان القارئ يقرأ رسًّ

ا أم جهًرا. .2  إذا كان خالًيا سواًء قرأ رسًّ

 إذا كان يف الصالة، سواء كانت الصالة رسية أم جهرية. .3

 إذا كان يف مجاعة ومل يكن هو املبتدئ بالقراءة. .5

 .جمال التعليم واملحافليف واجلهر هبا يكون 

 .الشاطبية، وإنام ذكره رشاح اإلمام الشاطبيوهذا القول مل يذكره 

  :هام تنبيه

 (187)؟ القراءة بداية يف يستعيذ ملاذا

 قديمة داوةع لإلنسان، وهي الشيطان عداوة إليه، هو النظر نلظفت أن جيب مما

ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ﴿ [6: ]فاطر ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ﴿ :مستمرة

 اهلل ذكر ، وقد[٥: ]يوسف ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ﴿ [٠69: ]البقرة﴾

 بالتي دفعي   اإلنس عدو أن وذكر، مواضع ةثالث يف جمتمعي واجلن اإلنس من العدو

 ڄ ڃ﴿، (باهلل االستعاذة) اهلل إىل اللجوء سوى معه سبيل ال والشيطان، أحسن هي

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڃ ڃ 

 [2١١ – ٠٧٧: ]األعراف ﴾ ڎ ڎ

ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿ 

                                                           
 .24م(، ص2١٠٠-ه٠532، ]د.ن[، القاهرة)، املفصل يف التجويدعزة عبد الرحيم سليامن،  (٠١٩)
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ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ک  ﴿[36 - 35: ]فصلت ﴾ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 .[٧9 - ٧6: ]املؤمنون ﴾  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ا َما َأتَ َعىَل  (٧6) َربي    ***   َوإِْن َتِزدْ  ى يف الن ْحِل ُيّْسً
 اَل ـــَت جُمَه  ــــَفَلْس  ِزًياـــَك َتنْ ـــلِ

 :قوله تعاىل يف )أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم( كام أتى يف سورة النحل :صيغتها

، [٧9النحل: ] ِّمي زي ري ٰى ين ىن نن من زنّٰ

بحانه مثل )أعوذ باهلل العظيم من ا له سعز وجل تنزهيً  وجيوز الزيادة بوصف كامل هلل

الشيطان الرجيم(، أو )أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم(، وإن زدت يف 

 .ا إىل اجلهل ألن ذلك كله صواب ومرويا هلل عز وجل فلست منسوبً لظفظها تنزهيً 

ُس ــَوَقْد َذَكُروا َلفْ  (٧٩)  اَل ـُل مَلْ ُيْبِق جُمْمَ ــالن قْ  هَذا َوَلْو َصح    ***  وِل َفَلْم َيِزدْ ــَظ الر 

عىل ما أتى  -صىل اهلل عليه وسلم- الرسوللظفُ استعاذة ثي د  لقراء واملحَ بعض اقرص 

دون الزيادة عليها مستدلي ، )أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم( يف سورة النحل

-ليه وسلمصىل اهلل ع-قرأت عىل رسول اهلل  ) -ريض اهلل عنه -بحديث ابن مسعود 

أعوذ  :قل يا ابن أم عبد :فقلت: أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم فقال يل

صىل اهلل -كان رسول اهلل "وحديث جبري بن مطعم قال:  (باهلل من الشيطان الرجيم

 ."أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم"يقول:  -عليه وسلم

حديث أيب سعيد كام يف ة ويعارض أحاديث أخرى صحيح ،وكال احلديثي ضعيف

ول  اهلِل اخلدري: قال:  ، ث مَّ  صىل اهلل عليه وسلمَكاَن َرس  َ ْيِل َكربَّ اَلِة بِاللَّ إَِذا َقاَم إىَِل الصَّ

مَّ  َك، ث  َك، َوالَ إَِلَه َغرْي  َك، َوَتَعاىَل َجدُّ مَّ َوبَِحْمِدَك، َوَتَباَرَك اْسم  ْبَحاَنَك اللَّه  : س  ول  َيق 

 : ول  ِجيِم، ِمْن َيق  ْيَطاِن الرَّ ِميِع الَعِليِم ِمَن الشَّ وذ  بِاهللَِّ السَّ : َأع  ول  مَّ َيق  اهللَّ  َأْكرَب  َكبِرًيا، ث 
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ِزِه َوَنظْفِخِه َوَنظْفثِهِ  مَهْ
(٠١9). 

َْمال) وقوله:  ْبِق جم  إشارة إىل ضعف األحاديث التى متنع  (َوَلْو َصحَّ هَذا النَّْقل  مَلْ ي 

و صح نقل ترك الزيادة لذهب إمجال اآلية واتضح معناها وتعي لظفُ أي ل ،الزيادة

اآلية جمملة فال يتقيد القارئ بلظفظها بل  تولكنه مل يصح فبقي ،النحل دون غريهسورة 

 جيوز الزيادة عليه.

اَل قً ــــُد ِمْنَها َباِس ــــَفاَل َتعْ   ***  هُ ـــُروعُ ـــوِل فُ ــالر يف اأْلُُص ــَوفِيِه َمقَ  (٧9)  ا َوُمَظلي

الظفقه وأصول احلديث كأصول صول كتب األ :املراد وأ ،الكتب املطولة :(األصول)

 .الساتر بظله )ومظل ال(: ا،عاليً  )باسًقا(: .وأصول القراءات

 التي هي أصول وأمهات،املطولة تظهر فروعه يف الكتب  ،كثري يف التعوذ قوٌل  :يقول

 .وأصول القراءاتوأصول احلديث أو يف كتب أصول الظفقه 

أما أصول الظفقه فظفيها الكالم عىل األمر بالتعوذ هل يمل عىل الوجوب أو الندب، 

أما  وأما أصول القراءات فظفيها الكالم عىل التعوذ من حيث اجلهر به واإلخظفاء،

أصول احلديث فظفيها الكالم عىل درجة األحاديث الدالة عىل التعوذ وعن سندها 

 وحال رواهتا.

َظل اَل() وقوله: يعني ال تتجاوز منها القول الصحيح  َفاَل َتْعــد  ِمنَْها َباِســًقا َوم 

 .الظاهر البي املتضح احلجج

 ًى كاملَْْهَدِوي فِيِه َأْعَماَل َكْم ِمْن َفت َ *** ُتنَااـــَأَباُه ُوعَ  ــلر اُؤُه َفصــَوإِْخفَ  (٧٧) 

 هذا البيت مرتبط بالبيت األول ومر الكالم فيه.

                                                           
مرجع سابق، باب  اجلامع الصحيح سنن الرتمذي،حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي،  (٠١9)

 .323، ص٠، ج252ما يقول عند افتتاح الصالة، ح رقم 
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  .ِّيل ىل مل خلّٰ :هى قول القارئالبسملة: 
 :وهلا ثالث حاالت

 .أول السورةمن عند االبتداء  -٠

  .أثناء السورةمن عند االبتداء  -2

 بي السورتي.-3

 وبدأ الناظم باحلديث عن احلالة الثالثة فقال:

ـَْمَل َبنْيَ السُّ  (٠١١) مُّ ْرَيـدِ ْوهَا ــَمـــيَ الر َجــرِ   ***  ة  ــن  ُس ـــبِ ـوَرَتنْيِ َوَبس  ـاَل ـًة َوََتَ

 اَل ــص  َح َياُه اَل َج لٌّ كُ َوِصْل َواْسُكَتْن    ***    اَحةر ــَص فَ وَرَتنْيِ ـَوَوْصُلَك َبنْيَ السُّ  (٠١٠)

ليهم بالباء والراء والنون إوهم املشار  ،وابن كثري إن قالون والكسائى وعاصاًم  :يقول

ـنٍَّة بِـ):  قولهيفوالدال  أما  ،ة بي السورتييثبتون البسمل ،(ِدْرَيـةً  ـْوهاَ ـَ مـَ نَجـاٌل رِ س 

أما ويصل بي السورتي بدون بسملة،  ،(َصـاَحةٌ فَ ) :يف قولهاملرموز له بالظفاء  ،محزة

لٌّ ك  ) :يف قوله وهم املرموز هلم بالكاف واجليم واحلاء ،ابن عامر وورش وأبو عمرو

اَل(َح  اَلَياه  َج   .السكت والوصلب بي السورتي وصلوا ،صَّ

 فر ِجيُدُه َواِضُح الطُّاَل ِخاَل  َوفِيها   ***  ـب  وْجهر َذَكـــْرُتهُ ُحــ ص  َكال  ــَيـ َواَل  (٠١2)

 عىل قولني:اختلف العلامء يف رشح هذا البيت 

ـ الَّ كَ ) قوله: فالكاف واحلاء من ،(٠١٧)يف البيت رمز أن :األولالقول  ابن  رمز( ـبَّ ح 

ه  جِ ) يف، وكذلك اجليم عمرو عامر وأيب  .ورش ( رمزيد 

                                                           
، مرجع سابق، الآللئ الفريدة يف رشح الشاطبيةعبد اهلل حممد بن احلسن الظفايس، وممن قال هبذا  (٠١٧)

 .٠26ص،٠ج
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ه  ح  الَّ كَ )َوالَ َنـصَّ  قوله:و  إما يوضح بام قبله فيكون املعنى أنه مل يرد  (بَّ وْجٌه َذَكْرت 

نص عن ابن عامر وأيب عمرو بوصل وال سكت، وإنام التخيري هلام استحباب من 

أنه مل يأت نص يف الظفصل بالبسملة وال  فيكون املعنى ،عدهالشيوخ. وإما يوضح بام ب

، (٠٠١)وأن ترك الظفصل إنام هو استحباب من الشيوخ ،عمرو ابن عامر وأيبعن يف تركه 

ه  َواِضح  الطُّال(جِ )َوفِيها ِخاَلٌف  ألن ما بعده وهو قوله:  يشري إىل البسملة. يد 

ه  َواِضح  الطُّ جِ )َوفِيها ِخاَلٌف وقوله:  أن يف البسملة خالف لورش املرموز  يعني ال(يد 

ه  جِ )قوله: يف له باجليم   ،وذلك أن أبا غانم كان يأخذ له بالبسملة بي السورتي ،(يد 

 .وأن املرصيي أخذوا له برتكها بينهام

عامر  أما أبو عمرو وابن ،وعىل هذا القول يكون لورش البسملة والسكت والوصل

 وهذا موافق ملا يف كتاب التيسري.، والسكت ليس هلام إال الوصل

مل يرد نص عن هؤالء ومعنى البيت حينئذ أنه  ،(٠٠٠)أيه ال رمز يف البيت القول الثاين:

بوصل وال سكت وإنام التخيري بينهام هلم اختيار  ابن عامر وورش وأيب عمرو(األئمة )

له: حب وجه ذكرته(. وأما قومن املشايخ واستحباب منهم، وهذا معنى قوله: )

اَل( ه  َواِضح  الطُّ يها ِخالٌف ِجيد 
أي يف البسملة خالف عن هؤالء األئمة الثالثة  )َوفِ

  .واضح ومشهور عند العلامء

وعليه يكون هلؤالء األئمة الثالثة ثالثة أوجه يف الوصل بني السورتني: البسملة  

ر من والسكت والوصل، وعىل هذا القول يكون وجه البسملة أليب عمرو وابن عام

زيادات القصيد إذ مل يذكره الداين يف التيسري، قال اإلمام الشاطبي: )وأبياهتا زادت 

 بنش فوائد(. 

                                                           
 ،٠26، ص٠، مرجع سابق، جالآللئ الفريدة يف رشح الشاطبيةعبد اهلل حممد بن احلسن الظفايس،  (٠٠١)

، مرجع سابق، من حرز األماين يف القراءات السبع إبراز املعايىوممن قال هبذا القول أبو شامة يف  (٠٠٠)

 .٠52، ص٠ج
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س  ـُم امْلُْخَتــــوَسْكُتهُ  (٠١3)  ْهِر َبْسمَ ِع الُم يِف اأْلَْربَ ــَوَبْعُضه  ***    اُر ُدوَن َتنَفُّ  اَل ـــزُّ

ْم ُدوَن َيصٍّ َوْهَو فِيِهن  َس  (٠١5) تر ـهَلُ
ْمـ  ***    اكِ اَل حِلَ  ــَزَة َفاْفَهـــْمُه َوَلْيَس ُمَـــــذ 

الثالثة املخري إن وجه السكت هو الوجه املختار واملقدم يف األداء عند األئمة  :يقول

فيسكت القارئ سكته  ،يذان بانتهاء السورةإألن فيه  ،هلم بي الوصل والسكت

 .بدون نظفس ةظفيظفخ

م  )وقوله:  ه  ْهرِ ِع اأْلَْرب يِف َوَبْعض  ن ويعنى أن بعض أهل األداء الذين يقرؤ َبْسَماَل( الزُّ

، ألهنم استقبحوا واعند سور األربع الزهر وبسمل اوجاؤ القرآنبالسكت بي سور 

ومل يرد نص عن هؤالء األئمة بذلك وإنام  ،وصلها بآخر السور قبلها من غري تسمية

 هو استحباب من املشايخ هلم.

  .الزهر هى سور القيامة واملطظفظفي والبلد واهلمزةواألربع  

وفهم هذا ا عند األربع الزهر وسكتوا، وجاؤ القرآنا بالوصل بي سور وأما إذا قرؤ

يِهنَّ َساِكٌت ): من قوله
اَل ... َوْهَو فِ َـذَّ  (حِلَْمَزَة َفاْفَهْمه  َوَلْيَس خم 

وكذلك األئمة الثالثة  ،زهرويسكت يف األربع ال القرآنيعنى أن محزة يصل بي سور 

.جاؤوا عند األربع الزهر وسكتوا القرآنا بالوصل بي سور وإذا قرؤ
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 قــــالون، الكســـائى، 

 ، ابن كثريعـــاصــم

 إثبات البسملة 

ــوَرَتنْيِ   اَمـْوهَ يَ ـالر ـَج رِ    ُسـن ة  ـــبِ َوَبْسَمَل َبنْيَ السُّ

الدِ  مُّ  ْرَيــًة َوََتَ

 ْحـــــــــــــــزة
  .حذف البسملة والوصل بني السورتني

ـــوَرَتنْيِ     .َصــــــــاَحةر فَ َوَوْصُلَك َبنْيَ السُّ

            ،ورش، ابن عامر

 أبو عمرو

 

 :وقد انقسم أهل األداء عنهم إىل فريقي

  يقول أن لألئمة الثالث ثالثة أوجه: :لالفريق األو

 .الوصل-3    السكت -2    البسملة -1

 :ةاألوجه الثالثلورش يقول أن  :الفريق الثايى

 الوصل  -3  السكت  -2    البسملة -1

 الوصل والسكت أما أبو عمرو وابن عامر فلهام وجها

 .فقط

 

 :زهروهؤالء الساكتون والواصلون هلم طريقتان مع األربع ال

يعنى أهنم يف مجيع القرآن عىل طريقة واحدة، فإذا اختار القارئ  :طريقة التسوية 

السكت ظل كذلك يف مجيع سور القرآن، وإذا اختار الوصل ظل كذلك يف مجيع سور 

 ، وإذا اختار البسملة ظل كذلك يف مجيع سور القرآن.القرآن

بالوصل القارئ عنى أنه إذا قرأ بم ،يعنى أهنم فرقوا بي سور القرآن :طريقة التفرقة

، وإذا قرأ بالسكت بي سور القرآن بي سور القرآن جاء عند األربع الزهر وسكت

ووجه ذلك أن وصل أول هذه السور بأواخر ما  ،جاء عند األربع الزهر وبسمل

 فيه بشاعة وقبح يف اللظفُ.  دون بسملة أو سكت قبلهن
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َتنِْزيلِها  ***  َراَءةً ــــَدْأَت بَ ْلَها َأْو بَ ــــَوَمْهاَم َتِص  (٠١4)
ْيِف َلْسَت ُمَبْس  لِ  ِماَل ـبالس 

 ا وصلت سورة األنظفال بسورة براءةفإذ ،هذا البيت استثناء من القاعدة املتقدمة

وكذلك إذا ابتدأت هبا القراءة فال بسملة فيها  ،)التوبة( فليس فيها بسملة لكل القراء

ْيِف  لَِتْنِزيلِها) :قالثم ذكر سبب ذلك ف ،لكل القراء أي أن سورة براءة نزلت  (بالس 

قال ابن  ،عىل سخط ووعيد وهتديد وفيها اآلية التي يسميها املظفرسون آية السيف

 (بسم اهلل الّرمحن الّرحيم)تكتب يف براءة  ملْ  ملَ  -ريض اهلل عنه-ا سألت عليًّ  :عباس

 .لت بالسيفألن بسم اهلل أمان وبراءة ليس فيها أمان نز :فقال

َ َمْن تَ ــِسَواه    ***     وَرةً ـــــيف اْبتَِداِئَك ُس  اــَواَلُبد  ِمنْه (186)  اَل ـا َويف اأْلَْجَزاِء َخري 

 ذكر يف هذا البيت احلالتي األوىل والثانية للبسملة ومها:

  :بنول السورةالقراءة عند ابتداء  -1

 ،ن عدا سورة براءةآءة بأول كل سور القرجيب البسملة لكل القراء عند ابتداء القرا

دَّ ِمنْهاَوال) :وإىل هذا أشار بقوله ـــــوَرًة  أي البد من البسملة (ب  َداِئَك س 
)يف اْبتِ

 .سوى سورة براءة ِسَواها(

 :عند ابتداء القراءة من وسط السورة -2

ليه إو، السورةإذا ابتدأ القراءة من وسط  خليار بي اإلتيان للبسملة وتركهاللقارئ ا 

 َخ ) :أشار بقوله
ِ
َ َويف اأْلَْجَزاء  يف بعدها ما يراعي أن القارئ عىللكن و. ( َمْن َتالريَّ

- الرسول اسم أو اهلل أسامء من اسم أو اجلاللة بلظفُ تبدأ اآلية كانت ذافإ املعنى،

 قوله مثل ،بالبسملة اإلتيان يتأكد أو ضمري يعود إليهام -صىل اهلل عليه وسلم

 ،[٣١:]الفتح﴾ٱ ٻ ٻ ﴿، [٥: ]طه﴾ ڈ ژ ژ ڑ ﴿ :ىلتعا

 ،[٥١: ]األنعام ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿

من البشاعة  ذكر ذلك بعد االستعاذةملا يف  . [٧١: ]فصلت ﴾ٻ ٻ ٻ ٻپ  ﴿

يعود عىل  الضمريقد يتوهم السامع، وخاصة إن كان عامًيا أو من غري املسلمي، أن و
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بِيُّ ) :"يف القراءات العِش النِش" قال ابن اجلزري يف !!الشيطان
اطِ َوَقْد َكاَن الشَّ

َو، َوَقْولِِه: إَِلْيِه ي   ر  بِاْلَبْسَمَلِة َبْعَد ااِلْستَِعاَذِة يِف َقْولِِه َتَعاىَل: اهللَّ  اَل إَِلَه إاِلَّ ه  َردُّ ِعْلم  َيْأم 

اَعِة َوَنْحِوِه ملَِا يِف َذلَِك ِمَن اْلَبَشاَعةِ  َذا َكاَن َيظْفَعل  َأب و اجْل وِد ِغَياث  ْبن  َفاِرٍس َوكَ ، السَّ

يٍّ يِف َغرْيِ  َو اْختَِيار  َمك  ، َوه  ه  ةِ "َوَغرْي   .(٠٠2)("التَّْبرِصَ

 مثل ضمريه أو الشيطان بذكر تبدأ اآلية كانت إذا البسملةاإلتيان ب عن نهىوي   

 [٣٦٢: ]البقرة ﴾ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿ :تعاىل قوله

قال  .[٠٠9: ]النساء ﴾ے ے ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿

م  ابن اجلزري: ) ك  ْيَطان  َيِعد  نَْهى َعِن اْلَبْسَمَلِة يِف َقْولِِه َتَعاىَل: الشَّ َوَينَْبِغي ِقَياًسا َأْن ي 

 (٠٠3)(اْلظَفْقَر، َوَقْولِِه: َلَعنَه  اهللَّ  َوَنْحِو َذلَِك لِْلَبَشاَعِة َأْيًضا

وذهب بعضهم غريها من السور، رة براءة ووسط سومن بي ابتداء القراءة وال فرق 

 أثناء سورة براءة كام منعت من آخرها. اإلتيان بالبسملة منع

هْ  َفال  ***  وَرة  ــَوَمْهاَم َتِصْلَها َمْع َأَواِخِر ُس  (٠١٩)  اَل ــــــَفَتْثقُ  فِيها ـــرَ َتِقَفن  الد 

وجه  :حينئذ أربعة أوجهملة له إذا وصل القارئ السورتي بالبس :-رمحه اهلل-يقول

  -:فهي أما الثالثة اجلائزة ،وثالثة أوجه جائزة ،تنعمم

                                                           
، ٠، مرجع سابق، جلعشالنش يف القراءات اشمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري،  (٠٠2)

 .266ص

؛ وال جيوز االستدالل بام ورد عن معقل بن يسار: )من قال حي 266، ص٠املرجع السابق، ج (٠٠3)

يصبح ثالث مرات أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم ، ثم قرأ ثالث آيات من أخر سورة 

ن مات ىف ذلك اليوم مات شهيًدا، احلِش وكل اهلل به سبعي ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى، وإ

ومن قاهلا حي يمسى كان بتلك املنزلة(، حيث مل يظفصل بي االستعاذة واآليات التي تبدأ بالضمري 

العائد عىل رب العزة جل جالله بالبسملة فاحلديث ضعيف ال يصح؛ والذي يتضح أن اإلمام 

مع، كام اتضح يف النص أعاله، فإن أمن الشاطبي أمر من يقرأ بالبسملة كي ال يلتبس األمر عىل السا

 ذلك فال بأس. 
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 وصل اجلميع أي وصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة. -٠

 قطع اجلميع أي قطع آخر السورة عن البسملة عن أول السورة. -2

 قطع آخر السورة عن البسملة ووصل البسملة بأول السورة. -3

ألن البسملة  ،وصل آخر السورة بالبسملة مع الوقف عليها فهونوع أما الوجه املم

 :يف هذا البيت بقوله اإلمام الشاطبيوإليه أشار  ؛جعلت ألوائل السور ال ألواخرها

ــوَرةٍ  )َوَمْهاَم َتِصْلَها ــــــَمْع َأَواِخِر س  ْهـــَر فِيهَا َفَتْثق  والضمري ، (ال... َفاَل َتِقظَفنَّ الدَّ

 : )َتِصْلَها( يعود عىل البسملة.يف قوله

اتظفق القراء مجيعهم عىل أن البسملة آية من كتاب اهلل عز وجل يف سورة النمل يف قول 

واخلالف ، [3١النمل: ] َّمب خب حب جب هئ مئ خئ حئُّٱ :اهلل تعاىل

تحبة ثم البسملة مس) :قال أبو شامة، أول كل سورة أم الآية من عدها بي العلامء يف 

عند ابتداء كل أمر مباح أو مأمور به، وهي من القرآن العظيم من قصة سليامن عليه 

وأما يف أوائل السور فظفيها اختالف للعلامء قرائهم وفقهائهم  ؛السالم يف سورة النمل

واملختار أهنا يف تلك املواضع  ،ا يف كل موضع رسمت فيه من املصحف وحديثً قدياًم 

  .(٠٠5)من ذلك قراءهتا يف مواضعها( كلها من القرآن، فيلزم

 هى:وعند وصل السورتني لكل القراء  بسملةال يتعني فيهاهناك مواضع 

 ،مثاًل املائدة بالبقرة عند وصل سورتي عىل غري ترتيب املصحف كوصل سورة  -٠

وإن فصل بي السورتي  ،فال يتعي البسملةأما إذا وصل سورتي برتتيب الصحف 

 كوصل البقرة بالنساء. ،سورة أو أكثرب

                                                           
، من حرز األماين يف القراءات السبع إبراز املعايىعبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة،  (٠٠5)

 .٠3٧، ص٠سابق، جمرجع 
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 عند وصل الناس بالظفاحتة يتعي البسملة.  -2

  عند وصل آخر السورة بأوهلا وذلك عند تكرار سورة.-3

 

 :أوجه ثالثة ُيوز التوبة بسورة األيفال سورة آخر وصل عند

 مراعاة مع تنظفس أو توسك دون التوبة بسورة األنظفال سورة آخر وصل :األول

 .القلب التجويدي احلكم

  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ مئ ىئ يئ جب حب  ﴿

 .تنظفس دون حركتي بمقدار بينهام السكت :الثاين 

  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ     .مئ ىئ يئ جب حب ﴿ 

  .بتنظفس حركتي عن زيادة بينهام الوقف :الثال  

  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ مئ ىئ يئ جب حب خب  ﴿
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يِن   (٠١9)  ِك َيْوِم الدي
 َوالسي   ***  رر ـــَاِص يَ اِويِه رَ َوَمالِ

اط    اَل ـبُ ـنْ ـــقُ  ــلِ  َراطِ ــَوَعنَْد رِسَ

ادَ   (٠١٧)  ِد ــَواْشِمْم خِلَ  َخَلف  َدى ــــلَ   ***  َهاـــِشم  أَ  َزاًيا بَِحْيُ  َأَتى َوالص  اَل ااَل ال   و 

قرآ  ،(ارصي اويهر) :املشار إليهام بالراء والنون يف قوله ،إن الكسائي وعاصاًم  :ليقو

. وهذا ا الشاطبيباملد كام نطق هب [5الظفاحتة: ] ِّجه ين ىن منّٰٱقوله تعاىل: 

مما استغني فيه باللظفُ عن القيد فلم يتج ألن يقول ومالك باملد. فتكون قراءة الباقي 

 .َِّملِك ّٰبالقرص 

ــَوَعنَْد رِسَ ) نْب اَل  ـــَراطِ اٍط َوالس   ،رِصاطَ ّٰ قرأ لظفُ أن قنباًل ي يعن (بَِحْيث  َأَتى لِـــ ق 

اطَ  بالسي حيث وقع يف القرآن الكريم سواء كانت مقرونه بأل أم ال نحو:  ِّوالرص 

 [٩ – 6الظفاحتة: ] ٌِّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيّٰ

 ي.ا حيث مل يقل بالسوهذا مما استغنى فيه باللظفُ عن القيد أيًض 

ا) ـــَها َلــــَدى  َزاًيا دَ َوالصَّ بإشامم الصاد صوت الزاي  يقرأ اأي أن خلظفً  (َخَلٍف أِشمَّ

 .يف القرآن الكريم تحيث وقع يف كلمة الرصاط املقرونه بأل واملجردة منها

اَل ااَل  دِ الَّ خِلَـــــَواْشِمْم ) إشامم الصاد صوت الزاي يف املوضع يقرأ ب ايعنى أن خالدً  (وَّ

  .وباقي املواضع يقرؤها بالصاد ِّ مي خيّٰ فقط ألولا

يتولد منهام حرف وخلط صوت الصاد بصوت الزاي فيمتزجان هنا اإلشامم بواملراد 

 ليس بصاد وال زاي.

:أيواع ةثالث(115)اإلشــــامم 

                                                           
 ،من حرز األماين يف القراءات السبع إبراز املعايىعبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة،  (٠٠4)

النفحات اإلهلية يف رشح متن ؛ وانظر:  الشيخ حممد عبد الدايم مخيس، ٠4٠، ص٠مرجع سابق، ج

 .66، مرجع سابق، صالشاطبية
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الرصاط فيخلط صوت الصاد بصوت الزاي مثل  خلط حرف بحرف -٠

 .حرف ليس بصاد وال زاي يشبه الظاء العامية املرصيةيتولد منهام و ،فيمتزجان

جزء  ،مثل ِقيل وِغيض فتكون احلركة مركبة من حركتي خلط حركة بحركة -2

 ويليه جزء الكرسة وهو كثري. ،الضمة قليل وهو مقدم

وهذا ، بضم الشظفتي بعد سكون احلرف،كام يف باب الوقفإشارة إىل الضم  -3

يسمعان ، بخالف النوع األول والثاين نام ي رى بالعيوإ ،النوع ال يسمع له صوت

 يان مع احلركة.تَ ؤوي  

َزةر ِهْم ــــَعَلْيِهْم إَِليْ  (٠٠١)   اَل ــَوَمْوِص  ْقًفابَِضمي اهْلاِء وَ  يًعاـــــمَجِ   ***  وَدْيِمُ ـــَولَ َْحْ

() الثالث قرأ محزة الكلامت ، عند الوصل والوقف اءبضم اهل َعَلْيِهْم، إَِلْيـِهْم، َلَدهْيِم 

 .وقرأ الباقون بالكرس ألن هذا الباب يدور بي كرس اهلاء وضمها

مْ  (٠٠٠) ك  ــَوِصْل َضم  ِميِم اجْلَ  اَل ـــِيرِيِه َج ـــــــــبَِتْخ َوقَاُلونر  َراًكادِ  ***  ِع َقْبَل ُُمَر 

ِز اْلَقْطِع ِصْلَها لِ   (٠٠2)  ُماَل ـــاْلَباُقوَن َبْعُد لَِتكْ  َكنََهاــــَوَأْس   *** َوْرِشِهمْ َوِمْن َقْبِل مَهْ

 :هلا حالتانعند وصلها بام بعدها ميم اجلمع 

 -مذاهب القراء فيها كاآلِت:ا وأن يكون ما بعدها متحركً  :احلالة األوىل 

 سواءً  ا واحدً قواًل فقط حركتي  ،(َراًكادِ ) املشار إليه بالدال يف قوله: ،ابن كثرييصلها 

 حركتان إن مل يأِت  والصلة ،السكون :وقالون له وجهان ،عدها مهزة قطع أم الجاء بأ

 يكونجاء بعدها مهزة قطع  فإن ،[٩الظفاحتة: ] ِّ ٍّ ٌّ ٱّٰٱمثل بعدها مهزة قطع

ورش أما  ،[6البقرة: ] ِّمم خم حمّٰٱٱمثلوأربع حركات ، تانكله الصلة حر

 بقوله: اإلمام الشاطبيار وإليه أش ،إذا كان بعدها مهزة قطع فقطباإلشباع يصلها ف

ِز اْلَقْطِع ِصْلَها لَِوْرِشِهمْ )  .وأسكنها باقي القراء(، َوِمْن َقْبِل مَهْ

اِء َكْســــ لُِكل  َوَبْعَد   ***   َها َقْبَل َساكِن  ُضمُّ َوِمْن ُدوِن َوْصل   (٠٠3)  َفَتى اْلَعاَل ــُر اهْلَ

ا َأِو اْليَ   (٠٠5) مي َويف الْ   ***   ااِء َساكِنً ـَمَع اْلَكّْسِ َقْبَل اهْلَ اِء بالض   ْمَلاَل َش  َوْصِل َكّْسُ اهْلَ
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 اَل ــلي بِاْلَكّْسِ ُمْكمِ ــْلكُ قَِتاُل َوِقْف لِ   ***   ـُب ُثم  َعَلْيِهُم اْلـَباـَكَمـا هِبُِم اأْلَْس  (٠٠4) 

 :وهي قسامن ،اساكنً  ميم اجلمع أن يكون ما بعد :احلالة الثايية

وحينئذ  قبل ميم اجلمع هاء قبلها ياء ساكنة أو كرس،إذا مل يقع  خالف فيهقسم ال  -٠

ٱٱٱمثل يلتقى ساكنان حتى الحالة الوصل جيب ضمها من غري صلة لكل القراء 

وِن َوْصٍل  :اإلمام الشاطبيقال ، [٠93البقرة: ] ِّ مي خيٱّٰ )َوِمْن د 

مُّ  ٍل(ض   َها َقْبَل َساِكٍن... لِك 

ٱٱ:ن قبل ميم اجلمع هاء قبلها ياء ساكنة أو كرس مثلإذا كا وقسم فيه خالف -2

 [٠66البقرة: ] ِّهئ مئ خئّٰٱ [256البقرة: ] ِّمت زتّٰ

املرموز هلام  وْحزة والكسائى، ِم القتال(يكرس اهلاء وامليم )عليهِ  فنبو عمرو 

م  )ام هنيضام( ملالش) :بالشي يف قوله ن فيكرسو باقي القراءأما  ،القتال(عليه 

 َكرْس  َفَتى اْلَعاَل  َوَبْعدَ   :بقوله اإلمام الشاطبيوإليه أشار  ،مليما ناهلاء ويضمو
ِ
 اهْلَاء

 َساِكنً                 
ِ
م  َشـْمـَلاَل َويف الْ          اَمَع اْلَكرْسِ َقْبَل اهْلَا َأِو اْلَياء  بالضَّ

ِ
 َوْصِل َكرْس  اهْلَاء

ْكِماَل  َوِقْف ): وقوله ل  بِاْلَكرْسِ م  م َض يعنى أن حالة الوقف تكرس اهلاء ألهنا ت   (لِْلك 

ماعدا الكلامت الثالث التى ، مليم تسكن للوقف فرتجع الكرسةوا ،ا لضم امليمتباعً إِ 

 .(لدهيم ،إليهم )عليهم، يضمها محزة
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ا،  :احلالة األوىل أن يكون ما بعدها متحركاا وحينئذ يصلها ابن كثْي قوالا واحدا
وورش يصلها مع اإلشباع إذا كان بعدها  ،الصلةوقالون له وجهان: السكون و 

 .مثل )أأنذرهتم أم( مهزة قطع فقط

وحينئذ جيب ضمها من غْي صلة  ،اأن يكون ما بعدها ساكنا  احلالة الثانية:
يكن قبل ميم اجلمع هاء قبلها ايء ساكنة أو   إذا مل لكل القراء حال الوصل

فالقراء فيها حال  كنة أو كسرفإن كان قبل ميم اجلمع هاء قبلها ايء سا ، كسر
 :أحكام ةعلى ثالث  الوصل

 .   كسر اهلاء وامليمي روــــــــــو عمــــــأب    
 .اهلاء وامليميضم  ائىـــــمحزة والكسو      
 .امليمويضم اهلاء  كسري ابقي القراءو     

 

 

 

 :تلخيص حالتا ميم اجلمع فيام يىل ويمكن
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وـــَأُبو َعمْ    ***    ْدَغاَم اْلَكبرَِي َوُقْطُبهُ َوُدوَيَك ااِل  (٠٠6)  ف  ـــاْلَبْص  نِ ر   اَل ــــِريُّ فِيِه ََتَ

 .(٠٠6)(في حرًفا كالثاين مشدًدا)اللظفُ بحراإلدغام هو 

وسيأيت  ،اا والثاين متحركً ساكنً فيه األول  احلرفوهو ما كان  صغريينقسم إىل: و 

يف  احلديث عنهو احلرفان متحركي وهو ما كان فيه وكبري ديث عنه إن شاء اهلل،احل

 .فال إدغام فيه لكل القراءمتحرًكا والثاين ساكنًا احلرف األول  فإن كان ؛هذا الباب

 .سيدهم الذي يدور عليه أمرهم (:وقطب القوم) مالكه، (:قطب كل يشء)     

وعنه  ،وإليه أسند ،فمنه أخذ ،البرصي أيب عمرو عىلالكبري ن مدار اإلدغام واملعنى أ

 .)اهتم به( فهو الذى حتظفل به ،اشتهر

قال اإلمام  ،ال الدورى عن أيب عمرو السوِسواإلدغام الكبري خاص برواية  

و اْلَقاِسِم :السخاوى ْدَغاِم اْلَكبِرِي ِمْن  - اإلمام الشاطبيَيْعنِي  -)َكاَن َأب  ْقِرئ  بِاإْلِ ي 

ويِس  َطِريِق  ه  َكَذلَِك َقَرَأ، ؛السُّ  .(٠٠٩)وألن رواية السويس أعم( أِلَنَّ

 َعْنُه َمنَاِس   (٠٠٩)
مُ ــَفِفي كِْلَمة  م ***  اــَومَ  وككُّ اَل ــَوَباِقي اْلبَ  َسَلككُّ  اِب َلْيَس ُمَعو 

اَل ـــاِم َما كــــإْدغَ د  ِمْن ـبُ َفاَل  ***  اَن ِمْن ِمْثَلنْيِ يِف كِْلَمَتْيِهاَم ـــــَوَما كَ  (٠٠9)  اَن َأو 

 اَل ـــــْر مَتَث  ــــَواْلَعْفَو َوْأمُ  وُقُلوهِبِمُ   ***  ىَل ع   عـــــْعَلُم َما فِيِه ُهًدى َوُطبِ َكيَ  (٠٠٧) 

 مقاربه يف وإدغامه، (املتامثلي)إدغام  إدغام احلرف يف مثله :اإلدغام الكبري ينقسم إىل

-قسم إىل قسمين(، وياملتامثليإدغام ) بالقسم األولبدأ )إدغام املتقاربي(؛ وقد 

 .يف كلمتي، وإدغام مثلي يف كلمة: إدغام مثلي -أيًضا

                                                           
، ٠، مرجع سابق، جالنش يف القراءات العششمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري،   (٠٠6)

 .2٩5ص

، ح القصيد حرز األماين ووجه التهاينفتح الوصيد يف رشأبو احلسن عىل بن حممد السخاوي،  (٠٠٩)

 .٠6٩، ص٠م(، ج2١١5)القاهرة، طنطا، دار الصحابة ط 
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 :ن يف كلمةأوالً: املثال

 :تعاىل هيف قول َمناِسَكُكْم() املعول عليه إدغام الكاف يف الكاف يف كلمة 

 يف )َسَلَكُكْم(وكلمة  [2١١ البقرة:] رئ زي ري ٰى ين ىنزئٱ 

يف كلمة  كبري ومل يأِت إدغام متامثلي، [52املدثر: ٍ] رئهب مب هئ مئزئ:له تعاىلقو

 .واحدة إال يف هذين املوضعي

 :ا: املثالن يف كلمتنيثاييً 

مانع من موانع اإلدغام   يف كلمتي إذا مل يعرتهيامييدغم السويس كل مثلي متحرك

 :كان احلرف الذى قبل احلرف املدغمأسواء 

 .[244]البقرة:  رئٱم  ما َبْيَ َأْيِدهيِمْ َلـــــَيعْ زئٱٱمثل امتحركً  -

ِذ اْلعَ زئمثل اساكنً  أم حرفًا صحيًحا - ْرِف ظْفــــخ  ْر بِاْلع   .[٠٧٧]األعراف: رئَو َوْأم 

تَِّقيَ يــــــفزئ حرف مد أولني مثل مأ- دًى لِْلم  َمد .[2]البقرة:  رئٱه ه  وحينئذ ي 

ويسمى املد العارض  العارض للسكون، مثل املد،  أو أربع أو ست حركاتيحركت

فشابه إسكانه إسكان  ووجه الشبه به أن احلرف املدغم يسكن لإلدغام، ،لإلدغام

 الوقف، فيجوز فيه القرص والتوسط والطول.

ْ َيُكْن َتا ُمْرِب  َأْو ُمَاَطب   (٠2١)  اَل  *** إَِذا مَل  أِو امْلُْكَتِِس تْنِوينَُه َأْو ُمَثق 

يمر َوَأْيًضا  ***  عر ــِرُه َواِس ــــَأْيَت ُتكْ  َراًباــــْنُت تُ َككُ   (٠2٠)
 ُت ُمثياَل ـاـــــَتم  ِميقَ  َعلِ

 وهى:العامة يذكر يف هذين البيتني موايع اإلدغام 

راباً  زئوهى تاء املتكلم نحو تاء خمربأول املثلي  أن يكون -٠ نْت  ت   [.5١النبأ:] ٱرئٱك 

ْكِره  النَّاَس زئل أن يكون تاء خماطب مث -2  .[٧٧يونس:] رئٱَأَفَأْنَت ت 

هِ زئا نحوأن يكون مشددً  -3  .[٠52األعراف:] رئٱَفَتمَّ ِميقات  َرب 

 . [٠٠4البقرة :] رئٱَواهللَّ  واِسٌع َعِليمٌ زئنحو  منوًناأن يكون  -5
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وأن ال يكون  ،تاء خماطبأو  متكلم أول املثلي تاءأن ال يكون لإلدغام إًذا فيشرتط 

إلتقاء احلرفي خًطا ولو مل يلتقيا  عامةً  يف اإلدغام الكبري ويشرتط ًدا وال منوًنا،مشد

وَ ّٰلظفًظا مثل  ه ه  فاهلاءان التقتا خًطا ال لظفًظا، ألنه فصل بينهام لظفًظا بصلة هاء  ِّإنَّ

  ومع ذلك تدغم. الضمري،

األلف بي ف ،ِّحت جتّٰ وإن التقيا لظفًظا مثل ،فإن مل يلتِق احلرفان خًطا فال إدغام 

  .يف اللظفُ ويلتقي النونان النوني فاصل خطي يمنع اإلدغام، مع أهنا حتذف

ُزْيَك ُكْفُرهُ  (٠22)  َفى َقبْ  *** َوَقْد َأْظَهُروا يِف اْلَكاِف حَيْ اَل ــــــــإِِذ النُّوُن َُتْ ُتَجم 
 َلَها لِ

ألن ، [23لقامن: ] رئىن نن منزئأظهر رواة اإلدغام عن السويس كاف 

فصعب التشديد بعدها فامتنع  ،فانتقل خمرجها إىل اخليشوم ،ختظفى قبلهان النو

 اإلدغام.

اَل   ***  اِن يف ُكلي َمْوِضع  ــــــَوِعنَْدُهُم اْلَوْجهَ  (٠23)  ْذِف فِيِه ُمَعل  ى أِلَْجِل احْلَ  َتَسم 

اَل َوََيْ   ***   ااِذبً ــــــــــَوإِْن َيُك ك َكَيْبَتِغ جَمُْزوًما (٠25)   ُل َلُكْم َعْن َعامِل  َطييِب اخْلَ

إنه جيوز اإلظهار واإلدغام إذا التقى مثالن بسبب حذف وقع يف آخر الكلمة  :يقول

  :هى القرآنمواضع يف  ةوذلك يف ثالث ،األوىل ألمر اقتىض ذلك

واألصل )يبتغي( بالياء  ،[94آل عمران: ] رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّزئٱ -٠

 .فحذفت للجزم، فالتقى املثالن

، سكنت النون  ،[29غافر: ] رئيث ىث نث مث زثزئ -2 وأصلها يكون 

ثم  ء الساكني،، فحذفت الواو للتخلص من التقاللجزم، فالتقى ساكنان النون والواو

  .ا فالتقى املثالنحذفت النون ختظفيظفً 

فحذفت الواو  (َيلو )أصلها: [٧ يوسف:] رئىن نن من زنزئ -3

 .ى املثالنا لألمر، فالتقوهو وقوع الظفعل جوابً  ،مللجاز
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ومن أظهر نظر إىل أصل الكلمة إذ مل يلتق  ،نظر إىل احلالة املوجودة فيدغمأدغم من ف 

 .(٠٠9)(باحلذف واملعلول ينبغى أن ال يعل مرة أخرى ٌل معلو) وألنه ،يف األصل مثالن

هو الطيب والعامل  أي حسن احلديث، (طيب اخلال) الوجهان مرويان عن عاملو

نظفسه أراد به أو الواسطة بي أبى عمرو وراوييه، ليزيدي حممد ا أو أبو ،السويس

  .عمرو الدانى اأب أو صاحب التيسري ،(اإلمام الشاطبي)

ْدَغاِم الَ َشك  ُأْرِساَل ِخاَل  *** ايِل ُثم  َيا َقْوِم َمْن باَِل َوَيا َقْوِم مَ   (٠24)  ف  َعىَل اإْلِ

[، 5٠ر:غاف] رئخم حم جم يل ىل ملزئإنه ال خالف يف إدغام  :يقول

 ٍّ)والظفرق بينه وبي ، [3١هود: ] رئُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذزئٱ
بل هي ضمري  ،ليست من أصل الكلمة (مل)وأمثاله أن الياء املحذوفة من  (َّ

 فهو من أصول الكلمة.( َّ ٍّ) املضاف إليه بخالف املحذوف من

ه َمْن َتنَب اَل ــــــــَقلِيَل ُح    ***    وط  لَِكْويِهِ ــاُر َقْوم  آَل لُ ــــَوإِْظهَ  (٠26)  َرد 
 ُروف 

 ْعَتىَل ح  اَل ــــــبِإِْعاَلِل َثايِيِه إَِذا َص    ***     ْيًدا َوَلْو َحج  ُمْظِهرر ك   َاِم َلكـبِإِْدغ (٠2٩)

 .رمحه اهلل ( يف العلم يعنى صاحب التيسري )الداينيعنى من صار نبياًل  )َتنَبَّاَل(:

 يقال تنبل البعري إذا مات.  من مات من املشايخيكون املعنى أو  

 ،ها قومأظهرف القرآنيف حيث وقع  رئىف يثزئكلمة  يفأهل األداء  اختلف

هذا رد  وغريه الدانىلكن  ،بقلة حروف الكلمة واحتج املظهرون ،وأدغمها آخرون

  -القول القائل باإلظهار بأمرين:

، (آل) ا منوهو أقل حروفً  [4يوسف:] رئيم ىمزئأمجعوا عىل إدغام  أن العلامء-٠

 .ىلبطريق األو رئيم ىمزئٱإدغامفلو أن قلة احلروف مانعة من اإلدغام المتنع 

                                                           
، ٠، مرجع سابق، جالآللئ الفريدة يف رشح الشاطبيةعبد اهلل حممد بن احلسن بن حممد الظفايس،  (٠٠9)

 .٠4٩ص
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  .رئىف يثزئفهو مثل  رئلك خكزئإدغام أن العلامء أمجعوا عىل  -2

ْظِهٌر بِإِْعاَل ): وقوله لو احتج من اختار يعنى  (ْعَتىَل َثانِيِه إَِذا َصحَّ اَل  لِ َوَلْو َحجَّ م 

واإلدغام تغيري آخر فعدل عنه  ، مرة بعد مرةحروف آل قد تغريثاين  أناإلظهار ب

يعنى لغلب  (الَْعَتىَل )ا من أن جيتمع عىل كلمة قليلة احلروف تغيريات كثرية خوفً 

  :(٠٠٧)جياب عىل هذا بأمرينو ،إذا صح له اإلظهار من جهة النقلباحلجة 

ار فيه من ال أعلم اإلظه :فإن الداين قال يف غري التيسري روايةاإلظهار مل يصح  ـ أن٠

 .طريق اليزيدي

 .مع توارد التغيريات عليه بحذف حرفي وحركة رئنث مث زثزئإدغام  -2

 فقال: )ءال( الذي يف كلمةثم بّي اإلعالل  

 َهاءر  (٠29)
َزة   اْبِداَل  نُ َوَقْد َقاَل َبْعُض الن اِس ِمْن َواو     ***  َاْصُلَها  نَ َفإِْبَداُلُه ِمْن مَهْ

 بعض الناسوذهب  ،اقلبت اهلاء مهزة ثم قلبت اهلمزة ألظفً  (لأهإن أصل ءال ) :يقول

لتحركها وانظفتاح ما  ألظًفا الواو قلبت، (لأوَ ) اأن أصلهأن األلف مبدلة من الواو و

 .ت آلفصارقبلها 

 اَل ــــدي َعل  ــــــَفَنْدِغْم َوَمْن ُيْظِهْر َفبِاملَْ   ***  َمنْ َكُهو و  َهاًء  ُهَو امْلَْضمومِ  َوَواوُ  (٠2٧)

اَل ـــــــَوالَ َفْرَق ُيْنِجي َمْن َعىَل املَْ   ***  َوهُ ــــوُه َوَيْح ـــَوَيْنِِتَ َيْومر َأْدَغمُ  (٠3١)  دي َعو 

وَ ) من لظفُ بإدغام الواو -رمحه اهلل-أمر الناظم  قوله  املضموم اهلاء يف مثلها نحو (ه 

 رئخف حف مغجف جغ معزئٱ ،[٩6النحل: ] رئ ىي ني مي زي زئٱ:تعاىل
 [25٧البقرة: ] رئ ّٰ ِّ ُّ َّ زئٱ ،[52النمل: ]

                                                           
، القراءات السبع من حرز األماين يفإبراز املعاين عبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة،  (٠٠٧)

النفحات اإلهلية يف رشح متن ؛ وانظر: الشيخ حممد عبد الدايم مخيس، ٠٩١ج، ص٠مرجع سابق، 

 .٩9، مرجع سابق، ص الشاطبية
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هو إدغام حرف يف هذه احلالة ن إدغام الواو يف مثلها وحجتهم أ ،وذهب قوم إىل إظهاره 

، فتصري حرف مد ،وجب إسكاهنا لإلدغام الواو إدغام إذا قصدذلك أنه و ،يف مثله املد

 .رئمه جهزئٱوحروف املد ال تدغم ألداء اإلدغام إىل ذهاب املد مثل 
 ونحوه أدغموا رئمي زيزئ ورد الناظم عىل حجتهم بأن هؤالء الذين أظهروا

 .اونحوه، واحلجة التى احتجوا هبا موجودة فيه أيًض [ 245 البقرة:] رئىل ملزئٱ

د تقديري املوهنا  ،ونحوها حقيقي رئمه جهزئٱٱا عليهم بأن املد يفوجياب أيًض  

 .يف الذهن ال ثبوت له

وقد ورد ثالث مرات ، و والظفاء يف قراءة أبى عمروالوابعد وهو الواقع  أما ساكن اهلاء

 األنعام:] رئنت متزئٱ، [63النحل: ] رئلك خكزئ :تعاىل هيف قول القرآنيف 

اهلاء يف  يقرأ بسكون عمرو فأبو  [22الشورى: ] رئمغ جغ معزئ ،[٠2٩

، وأما اخلالف من طرق التيسري الخالف يف إدغامهااملواضع الثالث وهذه املواضع 

)فان  ، قال الداين:(٠2١)غري الطرق التى قرأ هبا صاحب التيسري ظفيف ورد فيهاالذي 

سكنت اهلاء من هو أو كان الساكن قبل الواو غري هاء فال خالف يف االدغام وذلك 

من اللهو ومن )وهو وليهم( و)وهو واقع هبم( و)خذ العظفو وأمر( و) :نحو قوله

 .(٠2٠)التجارة(

 ،قبل الواو ساكن صحيحما إلخظفاء ألن بي اإلدغام املحض واا إنام ورد اخلالف فيه

 .تعاىل ه آخر الباب إن شاء اهللعنوسيأيت احلديث 

  

                                                           
، من حرز األماين يف القراءات السبعإبراز املعاين عبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة،  (٠2١)

 .٠٩2ص، ٠مرجع سابق، ج

، )بريوت، دار الكتاب العريب، التيسري يف القراءات السبععيد أبو عمرو الداين، عثامن بن س  (٠2٠)

 .2٠م(، ص٠٧95هـ/ ٠5١5ط
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 َو ُيْظِهُر ُمْسِهاَل ُسُكوًيا َأَو اْصاًل َفهْ  *** َوَقْبَل َيِئْسَن اْلَياُء يف ال الِء َعاِرضر  (٠3٠)

ِئي)قرأ أبو عمرو كلمة  ، [5الطالق: ] ِّجخ محّٰٱ:تعاىل من قول اهلل( َوالالَّ

وله يف اهلمزة  (وال الءِ )فتصري ا لتطرفها وانكسار ما قبلها ختظفيظفً  بحذف الياء بعد اهلمزة

 :بعد ذلك وجهان

 تسهيلها بني بني مع املد والقرص. -٠

ِي ) ثم تسكن الياء استثقاال للحركة عليها ،مكسورةإبداهلا ياء -2 يْ )( َوالال  . (َوالال 

ْي َيِئْسَن( ثالن يف كلمتيوعىل هذا الوجه جيتمع حرفان متام  ،األول ساكن ،)َوالالَّ

م فل يرى فيها اإلظهار اإلمام الشاطبيولكن  ،فكان حقها اإلدغاموالثاين متحرك، 

ألن أصلها  هي نظفسها عارضةأو أهنا  سكون الياء عارٌض  أنوعلل ذلك ب ،يدغمها

وإسكان  ته ياءً بقلب مهزأنه حصل للكلمة إعالل كثري ويمكن أن يكون السبب  ،مهزة

اَلق  ئى يئسن)والال :قال الدانى، مرة أخرى باإلدغام علَّ ه أن ت  رِ فكَ ، حركتها يِف الطَّ

َوقد عضد  ،ن اْلَبَدل َعارضدغامها أَل إء َساِكنة َفاَل جيوز بدال اهْلمَزة َياإعىل مْذهبه يِف 

اهْلمَزة َياء  وأبدلترَها ن حذفت اْلَياء من آخأعالل بَ َذلِك َما حلق َهِذه اْلَكِلَمة من اإل

ويتحقق اإلظهار بالسكت اليسري  ،(٠22)عالالت(إث الالجتمع يِف َذلِك ث أدغمتَفَلو 

سري يلكن من غري طريق الت ا جواز إدغامهاوورد أيًض ، (٠23)بي الياءين بدون تنظفس

 ونظمه .

                                                           
 .22املرجع السابق،  ص (٠22)

 .9١مرجع سابق، ص النفحات اإلهلية يف رشح متن الشاطبية،الشيخ حممد عبد الدايم مخيس،  (٠23)
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 اِف يف اْلكاِف جُمَْتاَل ــــلِْلقَ  فإِْدَغاُمهُ   ***  اَرَباـــاِن فِيَها َتقَ ــةر َحْرفَ َوإِْن كِْلمَ  (٠32) 

كر ـــَلُه ُمَتَح ــا َقبْ ــــَوهَذا إَِذا مَ   (٠33) اَل ــــبنِير َوَبْعَد اْلكاِف ِميـــمُ   ***  ري ل   مر ََتَ

ُزقُ  (134)  اَل ــَك اْيجـَقُكْم أْظِهْر َوَيْرُزقُ اـََوِميث  ***   ومُ ـكُّ ــَوَخَلق ومُ ُم َواثَقكُّ كُ َكرَيْ

 أمثلةالغالب يف  هألن نالحُ أن تسمية هذا الباب باملتقاربي من باب األعم األغلب

ٱ:ىلامثل إدغام الدال يف التاء يف قوله تع ،وإال فالتجانس يدخل فيه، هذا الباب

  متجانسان.والتاء والدال  ،كام سيأيت ،ِّيف يثىفّٰٱ

  :تقاربني يكون يف كلمة ويف كلمتنيإدغام امل

 :: املتقاربان يف كلمةأواًل 

سوى  مل يدغمإذا اجتمع حرفان متحركان متقاربان يف املخرج يف كلمة فإن السويس 

 :بِشطيفقط  القاف يف الكاف

  .االقاف متحركً قبل ما ن يكون أ -1

 ِّامّٰ [3٠ يونس:] ِّجخ مح جحّٰٱثل م ،بعد الكاف ميم مجعأن يكون ـ  2      
طه: ] ِّجخٱّٰنحو فإن اختل رشط من الِشطي وجب إظهاره، [٩املائدة: ]

 [.٧3البقرة: ] ِّمحّٰٱٱ،[٠32

َقُكن  ُقْل إَ وَ  (٠34)   ْمـــِع ُأْثِقــاَل   ***  ْدَغاُم ِذي الت ْحِريِم َطل   َأَحقُّ َوبِالت ــْنيِيِ  َواجْلَ

 [، 4حريم: الت] ِّهئ مئ خئ حئّٰٱ:يف قول اهلل تعاىل ِّهئّٰٱإن كلمة  :يقول

أحق باإلدغام ألهنا وإن اختل رشط وجود امليم بعد الكاف إال أنه قام مقامها ما هو أثقل 

وامليم ساكنة خظفيظفة دالة عىل  ،منها وهو النون ألهنا متحركة ومشددة ودالة عىل التأنيث
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 .(٠25)حكى الدانى عن ابن جماهد اإلظهارفقد  ،اأيًض  ، وجيوز فيه اإلظهارالتذكري

 ِواَل ـــُد َعىَل الْ ــــِم اْلَبْيِت َبعْ ـكِلْ  َأَواِئَل   ***   ْدِغمر ـوَيا كِْلَمَتنْيِ َفمُ ـَيكُ  اـَوَمْهمَ  (٠36) 

 اَل َج ْد قَ ـْنُه مِ نى َس ْسن  ُحـا ذَ اَن كَوى ثَ  *** ن  ضَوا دَ ْم رُ َها ـبْفًسا ـيَ ِضْق تَ ْم ـلَ َفا ِش  (٠3٩) 

 :: املتقاربان يف كلمتنيثايًيا

 ،األوىل كلمةالأوهلام آخر يف كلمتي بأن كان اربان املتحركان احلرفان املتق كانإذا 

هذا فالسويس يدغم من ذلك احلروف التي هي أوائل كلم  ،الثانيةالكلمة وثانيهام أول 

 :تالبي

 اَل َج ْد قَ ـْنُه مِ نى َس ْسن  ُحـا ذَ اَن كَوى ثَ  *** ن  ضَوا دَ ْم رُ َها ـبْفًسا َيـِضْق تَ ْم ـلَ َفا ِش 

 دغم كل منها يف أحرف معينه سينِت احلدي  عنها بعد قليلتُ  الستة عش هذه احلروف

  .بإذن اهلل

ْن َأْو َيُكْن َتا ُمَاَطب   (٠39) اَل ـــَوَما َلْيَس جَمْ    ***   إَِذا مَلْ ُيَنو   ُزوًما َوالَ ُمَتَثقي

 -وهي: إدغام هذه احلروف الستة عش يف غريها موايعالبيت هذا ذكر يف 

 ٱٱِّيي ىيّٰٱ،  ِّلك خكّٰٱ نحو ايكون احلرف األول منويً  نأ -1
ٱ،[54القصص: ] ِّمي خي حيّٰٱٱنحو يكون تاء ماطب نأ -2                                    يثّٰٱٱ

ومل يقع يف القرآن ،[3٧الكهف: ] ِّ مث زث رث يت ّٰٱ ، [5١ طه:] ِّىف

 الناظم. ذكرهاعند مقارب هلا، فلهذا مل ي خمربتاء 

وليس يف  [25٩البقرة: ] ِّىي ني مي زي ريّٰٱٱنحو اكون جمزومً ي نأ -3

 . القرآن غريه

 ِّخس حسّٰٱ، [2١١البقرة: ] ِّجئ ييّٰٱٱٱنحو ايكون مشددً  نأ -5
 .[٩١املؤمنون: ]

                                                           
 .22، مرجع سابق، صراءات السبعالتيسري يف القعثامن بن سعيد أبو عمرو الداين،  (٠25)
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 فكل هذه األمثلة ال تدغم لوجود أحد موانعها. 

 اَل ِخ ْهَو يف اْلَقاِف ُأدْ ِف َقافر وَ َويف اْلَكا *** ِن الن اِر ال ِذي َحاُه ُمْدَغمر ع   َفُزْحِزح (٠3٧)

ء  َلك قُّ  (٠5١) ل  يَشْ ـُْل َأقْ   ***  ْظِهَراوأُ  وًراُص َخَلق كُّ ْرُف ال ِذي َقـ  اَل بَ ــإَِذا َســَكَن احْلَ

 قوله:املذكورة يف أخذ يف بيان احلروف التي تدغم فيها احلروف الستة عِش 

 اَل َج ْد قَ ـْنُه مِ نى َس ْسن  ُحـا ذَ اَن كَوى ثَ  *** ن  ضَوا دَ ْم رُ َها ـبْفًسا َيـِضْق تَ ْم ـلَ َفا ِش 

بل ذكرها عىل ترتيب املخارج الذى تعذر عليه يف النظم  ،ومل يذكرها برتتيبها يف البيت 

 :وإليك تظفصيلها ،احلاء ثم القاف ثم الكاف وهكذابفبدأ  ،لضيقه

  :احلاء يف العني -٠

ـ) :لبعد خمرجها وهي مذكورة يف قوله بدأ باحلاء يف العي يف احلاء أدغمت و (ْسنٍ ح 

ومل تدغم احلاء يف  فقط، [٠94آل عمران: ] َّ جب هئ مئ خئ ُّٱ :قوله تعاىل

 العي يف غري هذا املثال.

 :والكاف يف القاف -3       :القاف يف الكاف -2

 ،هامأن يتحرك ما قبل بشط القرآنيف مجيع  يف القاف لكافوا ،الكافيف القاف  تدغم

ِذي َقــْبل  َأْقبَ  :بقولهوإليه أشار   .(ال)إَِذا َسـَكَن احْلَْرف  الَّ

[، ٠١الظفرقان: ] َّخف حفُّٱ ،[54النور: ] َّىن من خنُّٱٱ:قول اهلل تعاىلمثل  

ٱ ،[٩6 يوسف:] َّمث هتُّٱنحو  امتنع اإلدغام إذا سكن احلرف الذي قبلهامف

  [٠٠اجلمعة: ] ِّرت يبّٰ

يُم ت   َويف ِذي املََعاِر ِّ  (٠5٠) اَل ت   ْطَنُه َقدــــــش   َأْخَر ِّ َوِمْن َقْبُل    ***  ُمْدَغمر ْعُر ُِّ اجْلِ  َثق 

 :ويف الشني اجليم يف التاء -5

ومل  ،[5 – 3املعارج: ] ِّجس مخ جخ محّٰٱ :أدغم اجليم يف التاء يف قول اهلل تعاىل

  .تدغم اجليم يف التاء يف غري هذا املثال
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 لَِبْعِض َشْنُهَِّنِْم ُمْدَغاًم َتاَل  َوَضادَ   *** ُمْدَغمر  ِشنُي ِذي اْلَعْرشِ  َوِعْنَد َسبِياًل  (٠52)

 :الشني يف السني -4

وال تدغم يف  [،52اإلرساء: ] ِّنث مثّٰ :تعاىل هتدغم الشي يف السي يف قول

  .غري هذا املثال

:الضاد يف الشني -6  

وال تدغم يف  ،[62النور: ] ٌِّّ ٰىّٰ :تعاىله تدغم الضاد يف الشي يف قول

.املثالغري هذا   

َجْت ِسنُي النُُّفــوِس َوُمْدَغمر  (٠53)  ْأُس َشْيًبا بِاْختاَِل لَ   ***   َويف ُزوي اَل ــص  ف  َتوَ ُه الر   

:ويف الشني السني يف الزاى -٩  

وال ، [٩التكوير: ] ِّّٰ ِّ ُّّٰ :تعاىله تدغم السي يف الزاى يف قول

.تدغم يف غري هذا املثال  

فله فيه  ،بخلف عنه  [5مريم: ] ِّخي حيّٰٱ:تعاىله تدغم السي يف الشي يف قول

وأما اإلظهار فألن الكلمة خظفت  ،لوجود التقاربفأما اإلدغام ، اإلدغام واإلظهار

.املثال وال تدغم يف غري هذا، فاستغنت عن التخظفيف باإلدغام بتخظفيف اهلمز  

اِل  (٠55) لد 
 اَل ـَج اِهرر ظَ ْدُقُه ــِص ْهدر زُ  م  ــثَ َفا َض  ***  ًذاَش َكا ذَ ْهل  َس ْرُب تُ ْلمر كِ َولِ

  :أحرفعشة الدال يف  -9

  :اإلمام الشاطبيمجعت يف أوائل قول تدغم الدال يف عِشة أحرف 

  اَل َجـاِهرر ظَ ـْدُقُه ِصـْهدر زُ ـم  َثـَفا َض  *** ًذا َش َكا ذَ ْهل  َس ْرُب تُ  ...............

 .[٠9٩البقرة: ] ِّيف يثىفّٰٱفتدغم الدال يف التاء مثل 

 .[٠٠2املؤمنون: ] ِّام يلّٰمثل  والدال يف السي   

 .[42البقرة: ] ِّمت زت رتّٰ مثل الذالوالدال يف    
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 .[26يوسف: ] ِّمي زيّٰ مثل يشوالدال يف ال   

 .[2٠يونس: ] ِّخم حم جمّٰ مثل ضادوالدال يف ال   

 .[٠35النساء: ] ِّجل مكّٰمثل  والدال يف الثاء  

 .[29هف: الك] ِّجه ينّٰ مثل والدال يف الزاي  

 .[٩2يوسف: ] ِّىي ميّٰمثل  والدال يف الصاد 

 .[3٧املائدة: ] ِِّّ ُّ َّّٰٱٱمثل والدال يف الظاء  

 .[29فصلت: ] ِّحف جفّٰٱ مثل والدال يف اجليم 

 

(٠54)  ْ َغْم َمْفُتــوَحًة َبْعـــَد َس  َومَل  بَِغرْيِ الت اِء َفاْعَلْمُه َواْعَماَل   *** ـاكِن  ُتد 
 بَِحْرف 

ذا انظفتحت فإ ،غام الدال يف هذه احلروف أال تكون مظفتوحة بعد ساكنويشرتط إلد

 معّٰ،  [3١ص: ] ِّىب نبّٰٱمثل  إال يف التاءتدغم  ال الدال وقبلها ساكن 
 ِّٰى ٰر ٰذ ّٰٱ، [٠3سبأ: ] ِّخف حفّٰٱ  ،[٠3القلم: ] ِّجف مغ جغ
 فهذا كله ال يدغم. ،[٠63النساء: ]

ْرآن وبعدها تاء أدغم ،الدال مظفتوحة بعد ساكن وقعتفإذا   الكريمت َومل َيقع يِف اْلق 

يقرؤها أبو حيث  [٠٠٩ التوبة:] ِّ َتِزيغ مض ٱّٰ: مها قوله تعاىل :سوى موِضعي

ألن الدال والتاء ملا  [٧٠النحل: ] ِّىل ملّٰ :، وقوله تعاىللتاءعمرو با

 .من خمرج واحد تنزلتا منزلة املثلي اكانت

َها َوالط اِء ُتْدَغُم تَ   (٠56)  اَل ــــــَهاِن َعْنُه هَتَ ـــــَويف َأْحُرف  َوْج   ***  اُؤَهاوِِف َعْشِ   ل 

كَ   (٠5٩)  ُلوا الت ْوَراَة ُثم  الز   اَل ـــــْل آِت َذا اْل َوْلَتْنِت َطاِئَفةر عَ ـــَوقُ   *** اَة ُقْل ـَفَمْع ُْحي

طَ َويف ِجْئِت َش   (٠59)   اَل ـــــاَم َسه  ــــَواْلَكّْسُ ااِلْدغَ  َوُيْقَصايِهِ  ***  ابِهِ ـْيًئا َأْظَهُروا خِلِ
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 :عشة التاء يف أحرف -9

ومل  ،ا يف الطاءتدغم التاء يف األحرف العِشة التي أدغمت فيها الدال وتدغم أيًض  

 وإليك أمثلتها: ،إذ هي مما تدغم يف اجلملةيستثن الناظم التاء وهى من قبيل التامثل 

 [4٩النساء: ] ِّني ميّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ[٩األنظفال: ] ِّ حت جتّٰ

 [٠الذاريات: ] ِّجض مصّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ [٠٠ الظفرقان:] ِّحل جلّٰ

 [٠العاديات: ] ِّحت جتّٰ          [5النور: ] ِّىك مكّٰ

 [2الصافات: ] ِّحم جم يلّٰٱ          [٧3 املائدة:] ِّيت ىتّٰ 

 [3العاديات: ] ِّمج حجّٰ                  [٩3الزمر: ] ِّجح مجّٰ

 [29النحل: ] ِّٰذ يي ىيّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ[٧3ائدة: امل] ِّمب زبّٰٱ

 [32النحل: ] ِّمج حج مث هتّٰ

فإن  ،بعد ساكنأن ال تكون مظفتوحة مل يشرتط الناظم يف إدغام التاء يف هذه األحرف 

 -)مظفتوحة بعد ساكن( فلها ثالث حاالت: وقعت كذلك

الكهف: ] ِّمث زثّٰت حرف خطاب مثل يمتنع إدغامها إذا كان احلالة األوىل:

  ألنه مستثنى من هذا الباب.، [36طه: ] ِّ مه جه ّٰٱ،  [3٧

إدغامها بال خالف إذا جاء بعدها الطاء وقد وردت يف موضع واحد يف  حلالة الثايية:ا

من خمرج واحد  األن التاء والطاء ملا كانت، [٠٠5هود: ] ِّهئ مئّٰٱقوله تعاىل:

 تنزلتا منزلة املثلي.

 جواز اإلظهار واإلدغام وذلك يف موضعي يف قوله تعاىل: ة الثالثة:احلال

 [4اجلمعة: ] ِّ   اك يق ىق يف ىف يث ىث ّٰٱ -
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إثر  أما اإلظهار فألهنا مظفتوحة [93: البقرة] ِّ جف مغ جغ مع ّٰٱٱ-

وإليه  ،وأما اإلدغام فللتقارب ، والظفتح خظفيف فال حاجة للتخظفيف باإلدغام،ساكن

  :بقوله اإلمام الشاطبيأشار 

ٍف  اَل َوْجـــَهاِن َعنْه  هَتَــَويف َأْحر  ْل .ــلَّ َكاَة ق  مَّ الزَّ  ..َفَمْع مح  ل وا التَّْوَراَة ث 

مواضع أخرى ُيوز فيها اإلظهار واإلدغام لكن ليست التاء  اإلمام الشاطبيثم عدد  

 وهي:فيها مفتوحة بعد ساكن 

  [26اإلرساء: ] ِّمف خف حف جف مغّٰ قوله تعاىل: -٠

 [ 39الروم: ] ِّنن من زن رن ممّٰ ه تعاىل:قول -2

  [٠١2النساء: ] ِّجي يه ىهّٰ قوله تعاىل: -3

وأما اإلظهار  ،تاء فأدغم لتخف باإلدغامثقل الكرس يف اللتقارب وفل أما اإلدغام

 فآيت، ،آيتو) فاألصلالتقى متقاربان بسبب حذف وقع يف آخر الكلمة األوىل فألنه 

فمن أدغم نظر إىل  ،[94 ل عمران:آ] ُِّّ َّ ٍّّٰ:كقول اهلل تعاىل( ولتأيت

ومن أظهر نظر إىل أصل الكلمة إذ مل يلتق يف األصل  احلالة املوجودة فيدغم،

 .(٠24)متقاربان

 .[2٩مريم: ] َِّّ ٍّ ٌّ ٰىّٰٱٱقوله تعاىل:ٱٱ-5

عي حرف هو  الكلمة منحذف  هوأنخطاب، حرف اإلظهار: كون تائه وحجة 

ْقَصانِهِ  قوله:ب اإلمام الشاطبيوإليه أشار الظفعل  َطابِِه َون 
اإلدغام كون تاء  حجةو ()خِلِ

                                                           
فتح الوصيد يف رشح القصيد حرز األماين ووجه أبو احلسن عىل بن حممد السخاوي،  (٠24)

أبو عبد اهلل حممد بن أمحد املوصيل املعروف  ؛٠62، ٠6٠، ص٠، مرجع سابق، جالتهاين

لصحابة، )طنطا، دار ا (،كنز املعاين رشح حرز األماين )رشح شعلة عىل الشاطبيةبشعلة، 

 .٧٠، ص٠(، ج2١١9
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 .اخلطاب مكسورة، والكرس ثقيل فأدغمت ليسهل النطق هبا

وذلك يف موضعي يف  ،فال تدغم باتظفاق ألهنا حرف خطابالتاء ظفتح ( ب)جئَت  أما

 مت هب مب ّٰٱ ،[٩٠الكهف: ] ِّخف حف جف مغ جغ ّٰ :قوله تعاىل
 [٩5الكهف: ] ِّ مث هت

 

يف  مل يذكره املصنف يف اإلدغام الكبري بل ذكره [9٠ء:النسا] ِّحي جيّٰوأما  

 كان يدغمه وإن مل يقرأ باإلدغام الكبري. ، وسببه أن أبا عمروسورته

  :هــــــوقف  

التاء مفتوحة بعد ألف  هناك مواضع وقعت فيها أن (٠26)قراءاتكتب ال عدد منذكرت 

 مئّٰحد وهو: وهي عىل قسمي: قسم ال خالف يف إدغامه: وذلك يف موضع وا
 :اإلمام الشاطبي، وقسم نقل فيه اخلالف: وذلك يف املواضع التي ذكرها ِّهئ

، ِّجف مغ جغ معّٰٱ ،ِّ اك يق ىق يف ىف يث ىثّٰٱ
 يه ىهّٰٱ، ٱِّمن زن رن ممّٰٱٱ ،ٱِّخف حف جف مغّٰٱ
 .ٍِّّ ٌّ ٰىّٰٱ، ِّجي

                                                           
، من حرز األماين يف القراءات السبع إبراز املعايىعبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة،  (٠26)

، النفحات اإلهلية يف رشح متن : حممد عبد الديم مخيس؛ وانظر٠94، ص٠مرجع سابق، ج

، الوايف يف رشح الشاطبيةعبد الظفتاح عبد الغني القايض،  ؛ وانظر:9٩مرجع سابق، ص الشاطبية،

رسا ِّ القارئ املبتدئ ؛ وانظر: أبو القاسم عىل بن عثامن املعروف بابن القاصح، 4٠صمرجع سابق، 

وغريهم، ويبدوا أهنم نقلوا  9٩_96، مرجع سابق، صوتذكار املقرئ املنتهي رشح يظم الشاطبية

 من أيب شامة لتقدمه.
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 ،اإلمام الشاطبيالتي ذكرها هذه املواضع الحُ أن وهذا الكالم فيه نظر ألننا ن 

 .ليست مظفتوحةوتوحة بعد ساكن، وبعضها مكسورة بعضها وقعت فيها التاء مظف

 .ولو ذكروا املواضع التى جيوز فيها الوجهان من غري هذا التقسيم لكان أوىل 

َسة  َوْهَي األَواِئُل َثاُؤَها (٠5٧) اَل  *** َويف ََخْ نِي َذالر َتَدخ  اِد ُثم  السي  َويف الص 

 :الثاء يف أحرف  َخسة -18

 :اإلمام الشاطبيقول وهي أوائل كلامت  يف مخسة أحرفتدغم من حروف شظفا والثاء 

ٱمثل َفا(َض ًذا َش َكا ذَ ْهل  َس ْرُب تُ )  ٍّّٰٱٱ ،[64 احلجر:] ِّحس جس مخّٰٱٱ
 ِّجت مبهبّٰٱ [55 القلم:] ِّ يه مهىهّٰٱ، [٠6النمل: ] َِّّ

  .[25 الذاريات:] ِّجخ محّٰ   [34 البقرة:] ِّحس جسّٰٱٱ ، [٠5 آل عمران:]

  :والصادالذال يف السني  -11  

 ُّ َّ ٍّ ٌّّٰٱ :تعاىله قول يفتدغم يف السي و ،الذال من حروف شظفا
 [6٠الكهف: ] ِّحنجن مم خم حم جمّٰ[، 63الكهف: ] ِّّٰ ِّ

 .[3اجلن: ] ِّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّّٰٱ :تعاىله قوليف الصاد يف  وتدغم

ا َوُأْظهِ  (٠4١)  اَل ــزَ ــِن ُمنْ ا َبعَد امُلَسك  ـــَح ـإِذا اْيَفتَ  *** اَر ــــَويف ال الِم َراءر َوْهَي يف الر 

ِريك  ِسَوى َيْحُن ُمْسَجاَل  ***  اــِسَوى قاَل ُثم  النُّوُن ُتْدَغُم فِيِهمَ  (٠4٠)  َعىَل إِْثِر ََتْ

  :يف الراء المال -12

آل عمران: ] َِّّ ٍّ ٌّ ٰىّٰٱ: تدغم يف الراء نحوالالم من حروف شظفا و

 .[25مريم: ] ِّحل جل مك لك خك حكّٰ [،٠٠٩

 :الراء يف الالم -13 

 ِّجت هب ّٰٱ، [٠6٧األعراف: ] ِّ حج مث ّٰٱٱيف الالم نحو:الراء تدغم  
 .[٩9هود: ]
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 نا، فإن كابعد ساكن عدم ايفتاحهاموالالم يف الراء  ،الراء يف الالم ويشرتط يف إدغام 

، [٩٩احلج: ] ِّٰى ين ىن ننّٰ :نحواإلدغام  كذلك امتنع

 ِّخن حن جن يم ىم ممّٰ ،[22املطظفظفي: ] ِّمث هت مت ختّٰ
ِن  :بقوله اإلمام الشاطبييه أشار وإل ، [٠١احلاقة: ] ْظِهَرا إِذا اْنظَفَتــَحا َبعَد امل َسكَّ )َوأ 

نْـَزاَل( واستثنى من ذلك لظفُ )قال( فإن الالم فيه مع كوهنا مظفتوحة بعد ساكن ، م 

 جغّٰ [39آل عمران: ] ِّخم حمّٰ نحو القرآنلكثرة دوراهنا يف  تدغم يف الراء
أما لو انظفتح أحدمها  ،إال باجتامع السببي  نع اإلدغامتوال يم [23املائدة: ] ِّمغ

 ِّلك خك حكّٰٱ[٠2النحل: ] ِّرن ممّٰ بعد احلركة نحو قوله تعاىل:
 [5٠ فصلت:] ِّيث ىثّٰٱ، أو حترك بغري الظفتح بعد السكون نحو [25مريم: ]

 .فإنه يدغم  [5١النمل: ] ِّىي نيّٰ [٠4الظفجر: ] ِّمب خبّٰٱ

 :النون يف الراء والالم - 14

 ، [٠6٩األعراف: ] ِّزث رث يتّٰٱنحو:  ،راءتدغم يف الو ،النون من حروف شظفا

 مب خب حبّٰٱكام تدغم يف الالم نحو  ، [3٩الطور: ] ِّيب ىب نب مبّٰ
 .[٠١٧البقرة: ] ِّري ٰىّٰ،  [44البقرة: ] ِّهب

فإن وقعت بعد ساكن امتنع  ،أن تقع بعد متحرك ويشرتط إلدغام النون يف الراء والالم 

 ِّمث هتّٰٱ مضمومة نحو ممكسورة أ مكانت مظفتوحة أأإدغامها سواء 
 ،[٠ إبراهيم:] ٌِّّ ٰىّٰٱ [25٩البقرة: ] ِّرن مم امّٰٱٱ[4١النحل: ]

 يف الالم مع وجود السكون قبل النون واستثنى من ذلك لظفُ )نحن( فإنه يدغم نونه

وذلك لكثرة  ،[٠33البقرة:] ِّحق مف خفّٰ: نحو قوله تعاىل ،حيث وقع
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 بقوله:إىل ذلك  الشاطبي اإلمامأشار وقد  ،أو لثقل الضمة القرآندوراهنا يف 

ِريك  ِسَوى َيْحُن ُمْسَجاَل                           .ُثم  النُّوُن ُتْدَغُم فِيِهَمــا َعىَل إِْثِر ََتْ

 

اَل  ***  ْسُكُن َعنُْه املِْيُم ِمْن َقْبِل َبائَِهاَوتَ  (٠42)    َفَتْخـــَفى َتنَـــــــزُّ
ِريك   َعىَل إِْثِر ََتْ

 :الباء عندامليم  -15

ِشط أن فإذا وقعت قبل الباء فإهنا تسكن وختظفى يف الباء، ب ،امليم من حروف شظفا

 مع جعّٰٱ ،[45 اإلرساء:] ِّمل يكّٰنحو يكون ما قبل امليم متحرًكا 
  . [5 العلق:] ِّيي ىيّٰ،  [59غافر: ] ِّجغ

ذهب وانام ت ،المتناع القلب فيه ،وليس كذلك ،باإلدغاموالقراء يعربون عن هذا ) 

احلركة فتخظفى امليم()127(، فإن كان ما قبل امليم ساكنً ا وجب اإلظهار، نحو ّٰحئ 

 ِّجب هئ مئّٰ ،[25٧البقرة: ] ِّزب ربّٰ ،[٠32البقرة: ] ِّخئ
.[٠5الشورى: ]  

ُب َحْيُثاَم ــــــَويف َمْن َيَش  (٠43)  َأَتى ُمْدَغمر َفاْدِر األُُصوَل لَِتْنُصاَل   ***  اُء با ُيَعذي

 :الباء يف امليم -16

 ِّمث زثّٰٱاملرفوع يف ميم  ِّرثّٰٱٱباءيدغم السويس و ،باء من حروف شظفاال
موضع يف آل عمران،  :وقد وقعت يف مخسة مواضع ،حيث وقع يف القرآن الكريم

 قال ابن اجلزري:، وموضع يف الظفتح ،وموضع يف العنكبوت ،وموضعان يف املائدة

 ،ِّىث نثّٰٱو)وإنام اختصت باإلدغام يف هذه اخلمسة موافقة ملا جاورها وه
نطرد اإلدغام لذلك ومن ثم أظهر ما عدا  ،ما قبلها أو بعدهاإ ِّحس جس مخّٰ

ٱ،  [٩3احلج: ] ِّيل ىلّٰٱنحو ،ذلك ٱ لظفقد  [٠9٠آل عمران: ] ِّمن خنّٰٱ

                                                           
 .29، مرجع سابق، ص ري يف القراءات السبعالتيسعثامن بن سعيد أبو عمرو الداين،  (٠2٩)
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والتقييد باملرفوع ليخرج موضع البقرة ألن أبا عمرو قرأه باإلسكان فهو  ،(٠29) املجاور(

  .اإلدغام الكبريدغام عنده من جهة اإلدغام الصغري ال واجب اإل

 اَل ــاِر َأْثقَ ــَراِر َوالنّ ــاَلَة َكاألَبْ ـــإِمَ   ***  اِرضر ــاُم إِْذ ُهَو عَ ـَوالَ َيْمَنُع اإِلْدغ (٠45) 

ن أم كان متامثالأذكر يف هذا البيت وما بعده قواعد تشمل اإلدغام الكبري كله سواء 

 زي ريّٰ قوله تعاىل: مثل اإلمالة أن اإلدغام ال يمنع :هي وأول هذه القواعد بانمتقار
ممالة  ِّنيّٰفاأللف يف كلمة ، [٠9املطظفظفي: ] ِّيي ىي ني مي

سيزول  الذي هو سبب اإلمالة وهذا الكرس ،لوقوعها قبل راء متطرفة مكسورة

نَع ومع هذا ال  ،األنه البد من تسكينه ،بإدغام الراء يف الالم بعدها وعلة  ،اإلمالةمت 

الكرسة موجودة وهو كالوقف الذي حتذف احلركة فيه ذلك أن اإلدغام عارض فكأن 

 والعارض ال تغري له األصول. فهي وإن حذفت مرادة منوية، اأيًض 

 اَل ـم  َوُكْن ُمَتَنمي ـــاِء َأْو ِميـــَمَع اْلبَ   ***  َهاـاء  َوِميمِ ـــَوَأْشِمْم َوُرْم يِف َغرْيِ بَ  (٠44)

كان أم واإلشامم يف كل مايدغمه السويس سواء نه جيوز للقارئ الروأ :القاعدة الثايية

 أربع هي:  متقاربي ما عدا صوًرا ممثلي أ

 [46يوسف: ] ِّ نث مث ٱّٰ يحو الباء مع الباء -

 [5١املائدة: ] ِّ مث زث رث ٱّٰ والباء مع امليم يحو -

 [٩٩البقرة: ] َّ حم جم ٱُّٱ امليم مع امليم يحوو-

 [45اإلرساء: ] ِّمل يك ٱّٰ وامليم مع الباء يحو -

كام أشار الداين يف التيسري الروم واإلشامم يف هذه الصور األربع اإلشارة بلة منع وع 

كون تواإلشارة ) :ثم قال ،(٠2٧)(من أجل انطباق الشظفتي يف ذلك أن اإلشارة تتعذر)

                                                           
، ٠، مرجع سابق، جالنش يف القراءات العششمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري،  (٠29)

 .29٩ص
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حِ  والروم آكد يف البيان عن كيظفية احلركة ،روًما وإشامًما يح يْمَتنع غري أن االدغام الصَّ

 .(٠3١)(شاممح َمَع اإلَمَعه َويِص 

والباء وامليم من حروف  ،ألن اإلشارة بالشظفة "اإلشارة"تتعرس ) :قال أبو شامة

وال  ،ألنه وصل ،ا يف اإلدغامواإلشارة غري النطق باحلرف فيتعذر فعلهام معً  ،الشظفة

يتعذران يف الوقف ألن اإلشامم فيه هو ضم الشظفتي بعد سكون احلرف فال يقعان 

 .(٠3٠)(امعً 

متنع اإلدغام الصحيح مع الروم دون اإلشامم فالروم هنا عبارة عن النطق ببعض وي 

ووجه دخوهلام يف احلروف املدغمة ومها من أحكام الوقف أن احلرف املدغم ) ،احلركة

 .(٠32)(فجرت أحكام الوقف فيه ،يسكن لإلدغام فشابه إسكانه للوقف

 ،الصور األربع دون الروموذهب بعض العلامء أن اإلشامم هو الذى يمتنع يف هذه 

فكام ينطق  ،ألنه نطق ببعض حركة احلرف فهي تابعة ملخرجه) الروم ال يتعذر ألن

 .(٠33)(بالباء وامليم بكل حركتهام كذلك ينطق هبام بعض حركتهام

واإلشامم يقع يف احلروف املضمومة دون املكسورة واملفتوحة، والروم يدخل يف 

 ة.املضمومة واملكسورة دون املفتوح

فظفيه وجه واحد هو اإلدغام  ِّجب هئّٰ مثل فإذا كان احلرف املدغم مفتوًحا

 .مع اإلسكاناملحض 

                                                                                                                                                    
 .2٧، مرجع سابق، صالتيسري يف القراءات السبععثامن بن سعيد أبو عمرو الداين،  (٠2٧)

 .29ص املرجع السابق، (٠3١)

 ،من حرز األماين يف القراءات السبعإبراز املعاين عيل املعروف بأيب شامة، عبد الرمحن بن إسام (٠3٠)

 .٠٧3 ، ص٠مرجع سابق، ج

 .٠٧3 ، ص٠ج املرجع السابق، (٠32)

 ،من حرز األماين يف القراءات السبعإبراز املعاين عبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة،  (٠33)

 .٠٧3، ص٠ج ، مرجع سابق
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 فظفيه وجهان: ٌِّّ ٰىّٰ مثل وإن كان مكسوًرا

 مع الروم. حضاملاإلدغام غري -2    .مع اإلسكاناإلدغام املحض  -٠

 فظفيه ثالثة أوجه:مثل  ِّحج مثّٰٱمثل وإن كان مضموًما

  .نمع اإلسكا اإلدغام املحض -٠

 .شامماإلاإلدغام املحض مع  -2

 .اإلدغام غري املحض مع الروم -3

 ،وهذا كله إن مل قبل احلرف املدغم حرف مد أو لني، فإن كان قبله حرف مد أو لني

 :أوجه ةفظفيه ثالث ِّىل ملّٰمثل  فإن كان مفتوًحا 

 .مع اإلسكانالقرص، والتوسط، والطول مع اإلدغام املحض - 3، 2،  ٠

 فيه أربعة أوجه: ِّىي نيّٰثل م وإن كان مكسوًرا

 .مع اإلسكانالقرص، والتوسط، والطول مع اإلدغام املحض -3، 2، ٠

 الروم مع القرص.-5 

 فظفيه سبعة أوجه: ِّحب جبّٰٱمثل  وإن كان مضموًما

 .مع اإلسكانالقرص، والتوسط، والطول مع اإلدغام املحض - 3، 2،  ٠

 ض مع اإلشامم.القرص، والتوسط، والطول مع اإلدغام املح-6،  4، 5

 الروم مع القرص.  -٩

 َقْبَلُه َصح  َس  (٠46)
 اَل ــَق َمْفِص ـــاِء َطب  ـــْخفَ رير َوبِاإْلِ ــَعِس   ***  اكِنر ــَوإِْدَغاُم َحْرف 

 اَل ـــْلِم َفاْشمُ ــِد ُثم  اخُلْلِد َواْلعِ ــَويف املَهْ   *** ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ُثم  ِمْن َبْعِد ُظْلِمهِ  (٠4٩)

إىل ٱٱِّٰذ يي ىيّٰمثل  اختلف العلامء يف إدغام احلرف الذي وقع بعد ساكن صحيح

 -:قولي
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ن احلرف املدغم إذا أوهو  ،وكثري من املتأخرين اإلمام الشاطبيمذهب  األول: لقولا

 ،ملا يؤدي إليه من اجلمع بي الساكني ،عسريفإن إدغامه املحض  سبقه ساكن صحيح

 فحقيقة اإلدغام فيه راجعة إىل اإلخظفاء ،بد من تسكينهألن املدغم ال وذلك 

ز )االختالس(  .وتسميته باإلدغام جَتوُّ

وحجتهم  ،اإلدغام املحض وهو األداء  من أهليذهب املتقدمم الثاين: قولالو

 ،فالعي ساكنة وبعدها حرف مشدد (امَّ عْ نِ ) قراءةالقراءات املتواترة لبعض األئمة مثل 

 .أيًضا فاخلاء ساكنة بعدها حرف مشدد ن(موص  )َيْ  وقراءة

إن كان الساكن ) :قال ابن اجلزري .نقرأ وهبام .قولياإلمام ابن اجلزري الوصحح 

بي ساكني أوهلام ليس  ًعافإن اإلدغام الصحيح معه يعرس لكونه مج اصحيحً  حرًفا

ن بل أكثر املحققي م ،ح قليليبحرف علة فكان اآلخذون فيه باإلدغام الصحي

، ومحلوا ما وقع ويعرب عنه باالختالس (٠35)الروم املتقدموهو  ،املتأخرين عىل اإلخظفاء

 ٰذّٰٱ ِّام يلّٰٱوذلك نحو  ،من عبارة املتقدمي باإلدغام عىل املجاز
 ِّنئ مئّٰٱ ِِّّ ُّ َّ ّٰٱ ِّزث رثّٰٱٱِّٰذ يي ىيّٰٱ ِّٰر
واإلدغام الصحيح هو  وكالمها ثابت صحيح منخوذ به. :قلت ِّ ٰر ٰذّٰٱ

 .(٠34)(ئمة من أهل األداءالثابت عند قدماء األ

                                                           
د باإلخظفاء هو االختالس ال الروم، ألن القول بأن اإلخظفاء هو الروم يتناقض مع يتضح أن املرا (٠35)

األمثلة التي مثل هبا اإلمام ابن اجلزري يف االقتباس املذكور أعاله، وكذلك التي مثل هبا اإلمام 

ال  الشاطبي ]وهي ذات األمثلة[؛ فاإلمام الشاطبي مثَّل باملظفتوح )العظفَو وأمر(، وثابٌت أن املظفتوح

يدخله روم، ومثَّل كذلك بقوله: )العلم ما لك(، وامليم مع امليم مستثنيان من الروم واإلشامم يف 

عىل غري ما يظفهم  -وهو متقدم عىل اإلمام ابن اجلزري-البيت السابق؛  وأيًضا: نص اإلمام  الظفايس

 من ظاهر نص اإلمام ابن اجلزري، كام سيأيت.

، ٠، مرجع سابق، ج النش يف القراءات العشن حممد بن اجلزري، شمس الدين أبو اخلري حممد ب (٠34)

 .2٧٧ص
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 ودليل ذلك ما ييل: ،االختالس وليس الروم هنا واملقصود باإلخفاء

 ِّمبنئ مئ زئّٰٱٱ:بقوله تعاىل مّثل -رمحه اهلل-اإلمام الشاطبيأن  -٠
 ثابٌت أن الروم ال يدخل املظفتوح.و ،والواو مظفتوحة [٠٧٧األعراف: ]

والروم  [٠2١ البقرة:] ِّٰذ يي ىيّٰ :مثل بقوله تعاىلأن اإلمام الشاطبي  -2

ابن اإلمام ل وبذات املثالي مثّ  .ألنه مستثنى بالبيت السابق ال يدخل امليم مع امليم

 .اجلزري أيًضا

مَّ ِمْن َبْعِد ) قول الشاطبيالظفايس يف رشح  قول اإلمام -3 ْر ث  ِذ اْلَعظْفَو َوْأم  خ 

ْلِمِه.... اء لذلك، والوجه فيه اإلخظف ،فيه فاء ساكنة قبل الواو ِّمئ زئّٰٱٱ" :(ظ 

 يي ىيّٰٱٱ"وقال أيًضا:  (٠36)"وال روم فيه ألن الواو مظفتوحة، والظفتح ال يدخله روم
الم ساكنة قبل امليم، وال روم فيه، ألن الكرسة يف امليم، وامليم ال ترام  هفي ِّٰذ

 .(٠3٩)"حركتها يف هذا الباب

عىل  أخرينبل أكثر املحققي من املت) بقوله السابق ابن اجلزرياإلمام وربام قصد 

يعرب عنه أيه قال: وومما يؤكد ذلك اإلتيان ببعض احلركة،  (الروم املتقدماإلخظفاء، وهو 

تيان )الروم واالختالس( تبعيض للحركة إال أن االختالس اإل وكالمها باالختالس،

 أما ،ثالثواالختالس يدخل احلركات ال ؛بثلثي احلركة، والروم اإلتيان بثلها فقط

 :للجزرية يف رشحه قال الشيخ زكريا األنصاريح واملنصوب. الروم ال يدخل املفتو

 فتح وال وَيالظفه يف أنه ال يكون يف ،والروم يشارك االختالس يف تبعيض احلركة)

،لهاواالختالس يكون يف احلركات ك ،والثابت من احلركة أقل من الذاهب ،نصب  

                                                           
 .٠٧4، ص ٠، مرجع سابق جالآللئ الفريدة يف رشح الشاطبيةعبد اهلل حممد بن احلسن الظفايس،  (٠36)

                                           .٠٧4، ص٠املرجع السابق، ج (٠3٩)
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 والثابت من احلركة أكثر من الذاهب()132(. 

بأن كان حرف عام قبله ساكن غري صحيح،  )َصحَّ َســاِكٌن(: الشاطبي واحرتز بقول

)فيه  نحو وال يدخل يف اخلالف السابق، ،فإن اإلدغام يصح معه ،مد أو حرف لي

فإن يف ذلك من املد  (كيف فعل)، ()قوم موسى (،، )ويقول ربنا()وقال هلم ،هدى(

 .(٠5١).وهبذا نقرأ ،(٠3٧)وغريهكام رصح بذلك ابن اجلزري  ما يظفصل بي الساكني

معرفة قوي احلروف  :درسنا يف كتب التجويد أن من فوائد معرفة صظفات احلروف

ال يدغم يف غريه  وما ال جيوز، فكل ما له قوة ومزيةليعلم ما جيوز إدغامه  ،وضعيظفها

فيكون اإلدغام  تبقى هذه املزية وإذا حصل اإلدغام ،حتى ال تذهب هذه املزية

 ٰىّٰٱ: إدغام الضاد يف الشي يف قوله تعاىل يف لذا كان اخلالف ،(٠5٠)ناقًصا
 -وهو كاآليت: ٌِّّ

 واإلخظفاء خلالف السابق بي اإلدغاما الضاد قبلها ساكن صحيح فظفيها

 بقوله: اإلمام الشاطبي)االختالس( الذي أشار إليه 

                                                           
اجلزرية يف  الدقائق املحكمة يف رشح املقدمةيا األنصاري،  الشيخ زين الدين أبو ييى زكر (٠39)

 .٠١٠(، ص٠٧٧١، ٠5٠٠، )اليمن، صنعاء، مكتبة األرشاد، التجويد

، ٠، مرجع سابق، جالنش يف القراءات العششمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري،  (٠3٧)

، ٠٧5، ص٠، جيف القراءات السبع من حرز األماين إبراز املعايى؛ وأورده أبو شامة يف 2٧9ص 

 وغريهم.  

وخالف اإلمام الظفايس يف رشحه وجعل حرف اللي مثل الساكن الصحيح، واحتج بأن املد فيه  (٠5١)

الآللئ ضعيف مل يعبأ به كام مل يعبأ  به حي نقلت احلركة إليه. انظر: عبد اهلل حممد بن احلسن الظفايس، 

 .٠٧5، ص٠ق، ج، مرجع سابالفريدة يف رشح الشاطبية

، )القاهرة، مظفكرون الدوليه للطباعة تقريب املقدمة اجلزريةعزة  عبد الرحيم حممد سليامن،  (٠5٠)

 .3١(، ص2١٠9-٠55١والنِش، 
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 َطبَّـــَق َمظْفِصــــاَل َعِسـرٌي َوبِاإْلِ         َوإِْدَغام  َحْرٍف َقْبَله  َصحَّ َســاِكنٌ 
ِ
  ْخظَفـــاء

إدغاًما  فمنهم من أدغم ،ثم اختلف هؤالء املدغمون بي كامل اإلدغام ونقصانه

عندهم أن الضاد والشي متقاربان يف املخرج، متجانسان يف ذلك  ووجه، كاماًل 

ا الرخاوة، وكافأ انتشار التظفشى استطالة الضاد، ومنهم من أدغمها إدغاًما ناقًص 

)هذا  قال أبو شامة:بحيث تبقى صظفة اإلطباق كام تبقى يف طاء )بسطت، وأحطت( 

الباب مقصور عىل إدغام حرف يف حرف يقاربه يف املخرج، ويتاج فيه مع تسكينه إىل 

ا وال تبقي إىل لظفُ احلرف املدغم فيه، فرتفع لسانك بلظفُ الثاين منهام مشددً  لبهق

  (٠52)طباق أو ذا غنة، فتبقي أثر اإلطباق والغنة(ا، إال أن يكون حرف إلألول أثًر 

ألن تكرير الراء يعادل عىل الصحيح  كاملفإدغامه  النون يف الالم والراء إدغام أما 

نقل اإلمام ابن  وقد، (٠53)يف النون، وجعلت الالم كالراء لقوة املناسبة بينهامالغنة 

 )َوَكَذلَِك َأمْجَع   اجلزري عىل ذلك إمجاًعا حيث قال:
ِ
اء ِم َوالرَّ وا َعىَل إِْدَغاِم النُّوِن يِف الالَّ

اِكنَِة َوالتَّنِْويِن ِعنْدَ  نََّة َعنْه  يِف النُّوِن السَّ نَِّة َمْن َرَوى اْلغ   إِْدَغاًما َخالًِصا َكاِماًل ِمْن َغرْيِ غ 

ْ َيْرِوَها، َكاَم َسَيْأيِت ِذْكر  َمْن َرَوى ا  َوَمْن مَل
ِ
اء ِم َوالرَّ نََّة َعنْه  يِف َذلَِك يِف َباِب َأْحَكاِم الالَّ ْلغ 

اِكنَِة َوالتَّنِْوينِ    .(٠55)(النُّوِن السَّ

وال تبقي لألول  ...) :يف قوله السابقورد عن أيب شامة ما َيالف هذا اإلمجاع  لكن 

  .ا، إال أن يكون حرف إطباق أو ذا غنة، فتبقي أثر اإلطباق والغنة(أثًر 

                                                           
 ،من حرز األماين يف القراءات السبعإبراز املعاين عبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة،  (٠52)

رسا ِّ القارئ املبتدئ ح عبارة مشاهبه هلذا يف )؛ وأورد ابن القاص٠٩4، ص٠مرجع سابق، ج

 .٩9(، مرجع سابق، صوتذكار املقرئ املنتهي

، ٠، مرجع سابق، جالآللئ الفريدة يف رشح الشاطبيةعبد اهلل حممد بن احلسن بن حممد الظفايس،  (٠53)

 .٠9٧ص

، ٠ع سابق، ج ، مرجالنش يف القراءات العششمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري،  (٠55)

 .2٧٧ص
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باتظفاق، بخالفه يف اإلدغام الصغري فهو إدغام كامل الكاف  وأما إدغام القاف يف

ْدَغاِم َعْن َأيِب : فمختلٌف فيه بي الكامل والنقصان قال ابن اجلزري َواة  اإْلِ )َأمْجََع ر 

 َوَلظفْ 
ِ
ْذِهب  َمَعه  ِصظَفَة ااِلْستِْعاَلء َظَها، َعْمٍرو َعىَل إِْدَغاِم اْلَقاِف يِف اْلَكاِف إِْدَغاًما َكاِماًل ي 

 ، ذ  ، َوبِِه َقَرْأَنا َوبِِه َنْأخ  نَا يِف َذلَِك ِخاَلٌف، َوبِِه َوَرَد اأْلََداء  َوَصحَّ النَّْقل 
تِ َومَلْ َلْيَس َبْيَ َأِئمَّ

ْم مِمَّْن مَلْ َيَرْوا إِدْ  ْقك  اَم َخاَلَف َمْن َخاَلَف يِف َأمَلْ َنْخل  َغاَم َأيِب َنْعَلْم َأَحًدا َخاَلَف يِف َذلَِك، َوإِنَّ

.( َعْمٍرو، َواهللَّ  َأْعَلم 
)٠54( 

                                                           
 .2٧٧، ص٠السابق، ج املرجع  (٠54)
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ـُ َومَلْ َيِصل  (٠49) ْلُكلي ُوصي *** اكِن  ـــــَها ُمْضَمر  َقْبَل َس  واـ
 اَل ـــَوَما َقْبَلُه الت ْحِريُك لِ

 َأُخو ِواَل  َحْفصر َمْعُه  َوفِيِه ُمَهاًيا***   ِن َكثرِِيِهمْ اِلبْ كِنُي ــَما َقْبَلُه الت ْس وَ   (٠4٧)

 هي: اهلاء الزائدة الدالة عىل الواحد املذكر الغائب، وتسمى هاء الضمري. هاء الكناية

 وهلا أربع حاالت:

 [٦٧]آل عمران:  ﴾ڃ ڃ ڃ چ﴿نحوأن تقع بني متحركني  -1

 [٣٢٢]الشعراء:  ﴾ې ې ې ې ﴿ نحو بني ساكن ومتحركأن تقع  -2

 [٩]التغابن:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ﴿نحو  بني متحرك وساكن أن تقع ـ3

 .[١]الطالق: ﴾ڇ ڍ ڍ﴿نحو  بني ساكننيأن تقع ـ 4

ألن  ،إذا وقعت قبل ساكنكناية مل يصلوا هاء الإن كل القراء  :اإلمام الشاطبي يقول

ألنه جاء  الثالثة والرابعة، تيفخرج بذلك احلال ،الصلة تؤدي إىل اجلمع بي الساكني

نحو  ،ساكنًا أيًضا أو كان متحرًكا اهلاء ، وال فرق بي ما إذا كان ما قبلكنبعدها سا

واحد يف قراءة من ذلك موضع  ويستثنى ،﴾ ڍ ڇ ڍ﴿﴾ڀ ڀ ﴿ :قوله تعاىل

 .بالصلة وتشديد التاء بعدها (ىلهَ تَّ  ه  نْ عَ )البزي فإنه يقرأ يف سورة عبس 

اَل( َوَما َقْبَله  ) ص  ل  و   مل يأت بعدهافيام  كنايةيعنى إذا حترك ما قبل هاء ال التَّْحِريك  لِْلك 

فكل القراء يصلوهنا بواو إن كانت مضمومة، وبياء  -ي وقعت بي متحركيأ- ساكن

 [٦٧]آل عمران:  ﴾ڃ ڃ ڃ چ﴿: إن كانت مكسورة نحو قوله تعاىل

 ايأت بعدهمل فيام  كنايةليعنى إذا سكن ما قبل هاء ا (ِن َكثِرِيِهمْ اِلبْ َما َقْبَله  التَّْسِكي  وَ ) 

، [2البقرة: ] رئيم ىمممزئٱٱ:تعاىله نحو قولبحركتي  اساكن فإن ابن كثري يصله
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، وإليه [6٧الظفرقان: ] رئَّ ٍّ ٌّزئ: قوله تعاىلووافقه حظفص عىل صلة 

َهانً ) :بقوله اإلمام الشاطبيأشار  يِه م 
و ِوال َحظْفٌص َمْعه   اَوفِ  .(َأخ 

ْن ُيؤَ  (٠6١) ْه َمعْ َوَسكي  الَح  افًِياَص َترِبْ اعْ فَ َوُيْؤتِِه ِمنَْها  *** ُيَوليْه َوُيْصلِهِ  دي

للمشار إليهم بالظفاء  الكلامت اآلتيةهاء الكناية يف  سكن :اإلمام الشاطبييقول 

وهذه  محزة وشعبة وأبو عمرو، وهم ،(الَح  افًِياَص َترِبْ اعْ فَ ) :والصاد واحلاء يف قوله

 -:الكلامت هى

 هئ زي ري ٰى ين ىن نن منزئٱٱٱتعاىل: هيف قول رئهئزئ-1
آل ] رئجت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 [.٩4عمران: 

 رئيب ىب نب مب زبزئٱ :يف قوله تعاىل رئىبٱ،زبزئ-2 
 [.٠٠4النساء: ]

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ننزئٱ: قوله تعاىل يفرئريزئ -3
 ني مي زي ري ٰى ينزئٱ [٠54آل عمران:] رئحئ جئ يي
 [.2١الشورى: ] رئىي

 ْومر بُِخْلف  َوَأُهَّْناَلــقَ  ْفَوهُ ـَص مى ـَح    ***  ْه َوَيت ِقهْ ـَنْلقِ فَ  ص  ــَحفْ ُهْم َوَعْن ـَوَعنْ   (٠6٠) 

 ْجَتالـُيــْسَكاِن اِل َوَيْنتِْه َلَدى طه بِا  ***  َحْفُصُهمْ َوُقْل بُسُكوِن اْلَقاِف َواْلَقرْصِ  (٠62) 

ْم َوَعْن )  رئ يل ىل ٱزئ :تعاىله يعنى سكن هاء الكناية يف قول (َفَأْلِقهْ  َحظْفصٍ َوَعنْه 
(، الَح افًِيا َص اْعَترِبْ فَ ) :واحلاء يف قوله والصاد للمشار إليهم بالظفاء ، [29النمل: ]

  .حظفصهؤالء  ومع ،وهم محزة وشعبة وأبو عمرو
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ْلٍف َوَأهْناَل ْومٌ َقــ ـظْفَوه  َص ـمى َح َوَيتَِّقْه ) ٱ:سكن هاء الكناية يف قوله تعاىل :يقول  (بِخ 

أبو وهم  ،والقاف والصاد شار إليهم باحلاءللم [42 النور:] رئجم هل ملزئ

 .(خالده )لف عنعمرو وشعبة وخالد بخ

مْ ) ه  وِن اْلَقاِف َواْلَقرْصِ َحظْفص  ك  ْل بس  بسكون القاف  رئجمزئٱا يقرأ حظفًص  أي أن (َوق 

 .(صلة  بدونكرسها )وقرص اهلاء 

ـــْسَكاِن )َوَيْأتِْه َلَدى طه بااِل  ـ) :الياء يف قولهإن املشار إليه ب يعني (ْجَتالي   ،(ْجَتالي 

 بإسكان اهلاء. [٩4طه:] رئجه هنزئٱٱكلمة قرأ ،وهو السويس

 

اِء  (٠63)  الُبــ ه بَِوْجَهنْيِ ـــبُخْلف  َويف ط   ***   ُه َسايُ ـــلِ اَن ــبَويف اْلُكلي َقرْصُ اهْلَ  جي

قرآ  ،ا قالون وهشامومه ،ُه(َسايُ ـلِــاَن بـ) :إن املشار إليه بالباء والالم يف قوله :يقول

 .بخلف عن هشام ()كرسها بدون صلة الكلامت السابقة مجيعها بقرص اهلاء

اَل ُبـَويف طه بَِوْجَهنْيِ ) الُبـــ" :إن املشار إليه بالباء يف قوله يعني (جي  ،وهو قالون ،"جي

 بالقرص والصلة.باخللف يعنى  رئهن زئٱٱقرأ

ضمة كانت أم بدون صلة ركة )احل هذا الباب دائر بي اإلسكان والقرص -توضيح:

، وتكون راء إذا مل يأت بعدها مهزوالصلة تكون حركتي لكل الق؛ والصلة كرسة(،

 مهز كٌل حسب مقدار مده للمد املنظفصل. احركتي أو أربع أو ست إذا جاء بعده

إما  له لفكان اخل   ،لفلقارئ ما أنه يقرأ باإلسكان بخ   اإلمام الشاطبي فإذا أشار

أو الصلة، فإن ذكره مع املقرصين كان اخللف له هو القرص، وإن مل يذكره  القرص

فاخللف له الصلة، وإذا أشار لقارئ ما أنه يقرأ بالقرص بخلف كان اخللف إما 

اإلسكان أو الصلة، فإن ذكره مع املسكني كان اخللف له هو اإلسكان، وإن مل يذكره 

 .فاخللف له الصلة
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ٱ:لقراء السبعة يف الكلامت املذكورةتلخيص مذهب ا وفيام ييل

ٱ

ٱرئ ري زئٱ،رئٱىب زئٱٱ،رئٱزب زئٱ،رئ هئزئ

 ْحزة وشعبة وأبو عمرو

ٱباإلسكان

ْه َون ْصلِهِ  َول  ْه َمْع ن  َؤد  ْن ي  َون ْؤتِِه ِمنَْها  َوَسك 

 الَح ا افِيً َص اَعَترِبْ فَ 

 قالون وهشام بخلف عنه
ٱبالقصــــر

 
ِ
ل  َقرْص  اهْلَاء ْلٍف  ه  َسان  ـلِ اَن بــَويف اْلك  ٱبخ 

باقي القراء:ورش،ابن كثري،ابن 

ذكوان، حفص، الكسائي والوجه 

أليه مل يذكر مع  الثايى هلشام

 املسكنني

 

 بالصـــــلة

 

 
 

ٱرئ يل ىل زئٱ

ْم َوَعْن َح  باإلسكان ْحزة وشعبة وأبو عمرو وحفص.  (َفَأْلِقهْ  ظْفصٍ )َوَعنْه 

 قالون وهشام بخلف عنه
ٱبالقصــــر

 َويف اْلك  
ِ
ْلٍف  َسان ه  لِـاَن بـل  َقرْص  اهْلَاء ٱبخ 

باقي القراء:ورش، ابن كثري، ابن 

 ذكوان، الكسائي، والوجه الثايى هلشام
 بالصـــــلة
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ٱرئ جم زئٱ

 أبو عمرو، شعبة، خالد بخلف عنه
ٱرئويّتِقهْ زئ بإسكان اهلاء مع كّس القاف

 َوَأُهَّْنَ قَ  ْفَوهُ َص ـمى َح َوَيت ِقْه 
ٱالْومر بُِخْلف 

 حفص
 رئجمزئ سكون القاف وقرص اهلاء

ٱَحْفُصُهمْ َوُقْل بُسُكوِن اْلَقاِف َواْلَقرْصِ 

  قالون وهشام بخلف عنه
 رئويتِّقهِ زئٱبكّس القاف وقرص اهلاء

اِء  ٱَساُيهُ لِـاَن بــَويف اْلُكلي َقرْصُ اهْلَ

باقي القراء:ورش،ابن كثري، ابن 

ذكوان، خلف، الكسائي، والوجه اآلخر 

د أليه مل يذكر مع املقرصين، والوجه خلال

 .اآلخر هلشام أليه مل يذكر مع املسكنني

 

ٱرئيـٱٱويتِّقهِ زئٱٱبكّس القاف وصلة اهلاء

ٱ

ٱرئ هن زئٱ

 السوِس
 رئَيْأتِْه  زئٱ اإلسكان

ٱْجَتالُيـــــْسَكاِن الَوَيْنتِْه َلَدى طه بِا

 

 وهشام قالون

 رئ،يْنتِهِ هن زئٱ الصلة -2القرص  -1

اِء  َويف اْلُكلي   ـــَساَيُه لِ اَن بــَقرْصُ اهْلَ

الُبـــبُخْلف  َويف طه بَِوْجَهنْيِ  ٱجي

ٱإال الصلة (هن) أيه ليس هلشام يف كلمة (146)واملحققون

ٱرئهن زئٱ الصلة باقى القراء

                                                           
 .4٩ ص، مرجع سابق، الوايف يف رشح الشاطبيةعبد الظفتاح عبد الغني القايض،  (٠56)
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 ْوَفاليَ ْرُه ـــاْذكُ فَ  رَ ــْص َواْلقَ  بُِخْلِفِهاَم  *** ييب  طَ ْبُس ـــلُ ْمُنُه ــيُ  َوإِْسَكاُن َيْرَضهْ   (٠65) 

ْلَزاُل َخ اُب وَ ـْح لر  اــُه لَ   (٠64)  اــــلزي ْن  ***  َيَرهْ  رْيً ا َيَرْه َحْرَفْيِه َسكي ا َورَشًّ  َيْسُهالــلِ هِبَ

ـ) :املرموز له بالياء يف قوله ،السويس قرأ يف  رئمثزئيف كلمة بإسكان اهلاء  ،(ـْمن ه  ي 
أيب  هشام ودوريوقرأ  ،بال خالف [٩الزمر: ] رئنث مث زث رث زئ :تعاىله قول

ـ) :يف قوله بالالم والطاء اماملرموز هل ،عمرو   .بإسكان اهلاء بخلف عنهام ،(ي ٍب طَ ــْبس  ل 

بالظفاء  إليهماملشار  ،ونافع يف الوجه اآلخر هشامو: محزة وعاصم بقرص اهلاءوقرأ  

ْره  فَ ): م واأللف يف قولهالوالنون وال  فتكون قراءة الباقي ؛(ب  ْح لرَّ اــه  لَ  ْوَفالنَ اْذك 

املراد به  (بخلظفهام) :قوله أنومن هنا يتضح  .بصلة اهلاءوالدوري يف وجهه اآلخر 

لعدم ذكره مع لدورى الصلة املراد باخللف لو ،هلشام القرص ألنه ذكر مع املقرصين

 :فيكون مذاهب القراء فيها كاآلتىاملقرصين، 

 رئ  مث زئٱ

 رئ  يـ ْرض هْ زئ إسكان اهلاء

ييب  طَ ــبُْس ُلــْمنُُه ُيـَكاُن َيْرَضْه َوإِْس 

 بُِخْلِفِهاَم 

السويس، )وهشام ودوري أيب 

 عمرو(

 بخلف عنهام 

 رئ مث زئٱ بالقرص

ْحُب اــُه لَ  .. ْوَفالَ يَ اْذُكْرُه فَ َواْلَقرُصَ   لرُّ

 محزة، وعاصم، 

 هشام يف الوجه اآلخر، ونافع.

 رئ ويـ ْرض هزئ الصلة

وابن باقى القراء وهم ابن كثري 

ذكوان والكسائى والوجه اآلخر 

 لدورى أيب عمرو
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اَوا ْلَزاُل َخرْيً ْن  لزي ا َيَرْه َحْرَفْيِه َسكي ا َورَشًّ   َيْسُهاللِـــَيَرْه هِبَ

اللِــ) :يقول: قرأ املرموز له بالالم يف قوله  ني ميزئٱ :قول اهلل تعاىل ،وهو هشام ،(َيْسه 
بسكون  [9 – ٩الزلزلة: ] رئمب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 ا.وسكوهنا وقظفً ، وصاًل  بصلتهاوقرأ غريه  ،ا ووقظفً وصاًل  رئحئزئ يكلمتاهلاء يف 

 ..يف األعراف والشعراء رئيك ىك مكزئ :تعاىل هيف قول رئىكزئ كلمة

مْ  َيَفرر َوعى   (٠66) اِء َضمٌّ   ***  اكِنًاــــِز َس ــــَأْرِجْئُه بِاهْلَ  الـْرمَ َح ْعَواُه دَ ف  لَ َويف اهْلَ

ِهمْ ـــاَز َواْكِس فَ  ِصرًيايَ َوَأْسكِْن   (٠6٩)  ُتوَصاَل لِ ْيب  رَ وَن دُ  َواًداجَوِصْلَها   ***  ْر لَِغرْيِ

 ،املرموز هلم بكلمة )نظفر( رئىكزئ بزيادة مهزة ساكنة بي اجليم واهلاء يف كلمةقرأ 

 فتكون قراءة غريهم برتك اهلمز. عمرو وابن عامر، أبوو وهم ابن كثري

 وهم ،(الـْرمَ َح ْعَواه  دَ فَّ لَ ) :املرموز هلم بالالم والدال واحلاء يف قولهبضم اهلاء وقرأ  

 ِصرًيانَ ) :املرموز هلام بالنون والظفاء يف قوله بسكون اهلاء وقرأ ،هشام وابن كثري وأبو عمرو

 .وابن ذكوان والكسائي نافع وهم ،، وقرأ الباقون بكرسهاعاصم ومحزةومها  ،(ازَ فَ 

ْيٍب رَ وَن د  َواًدا ج) :يف قولهاملرموز هلم باجليم والدال والراء والالم  بصلة اهلاءوقرأ  

وهم  ة،وقرأ الباقون بدون صل ،وهم ورش وابن كثري والكسائي وهشام ،(ت وَصاَل لِ 

  .قالون وأبو عمرو وابن ذكوان وعاصم ومحزة
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 شكل )أ(

 عمرو، ابن عامر. وبأابن كثري، 
 ه( باهلمز)أرجئْ  قرؤوا

 َأْرِجْئه  بِاهْلَْمــِز َســـــاِكنًا رٌ َنظفَ َوعى 

 الباقون وهم 

 يافع، عاصم، ْحزة، الكسائى
 بدون مهزقرؤوا 

 شكل )ب(

 هشام، وابن كثري، وأبوعمرو
 قرؤوا بضم اهلاء

 َضمٌّ 
ِ
 الـْرمَ َح ْعَواه  دَ فَّ لَ َويف اهْلَاء

 عاصم وْحزة
 بسكون اهلاء قرؤوا

 ازَ فَ ِصرًيا نَ َوَأْسِكْن 

 قون وهم:البا

 يافع، ابن ذكوان، الكسائي. 

 بكّس اهلاء قرؤوا

ِهمْ   َواْكِسـْر لَِغرْيِ

                 

 جـــ()شكل 

 ورش، وابن كثري، الكسائي، هشام
 بصلة اهلاءقرؤوا 

 ت وَصاَل لِ ْيٍب رَ وَن د  َواًدا جَوِصْلَها 

 الباقون وهم)قالون، وأبو عمرو،

 وابن ذكوان، وعاصم، وْحزة( 
 ةبدون صل واقرؤ
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  -:فإذا أرديا أن يعرف قراءة كل قارئ ينخذ مذهبه من األشكال الثالثة وإليك هي

 

 .رئىكزئ

ه  زئ يقرأ بدون مهزة وكرس اهلاء وقرصها قــــــالـــــون  .رئٱأ ْرج 

ه  يـــزئ يقرآن  بدون مهزة وكرس اهلاء وصلتها ورش والكسائي  رئٱأ ْرج 

 .رئوأ ْرجْئه  زئٱساكن وضم اهلاء وصلتهايقرآن باهلمز ال ابن كثري وهشام

 .رئأ ْرجْئه  زئٱيقرأ باهلمز الساكن وضم اهلاء وقرصها أبو عمــــــــرو

 رئأ ْرجْئه  زئٱيقرأ باهلمز الساكن وكرس اهلاء وقرصها ابن ذكـــــــوان

 .رئىكزئٱٱٱيقرآن  بدون مهزة وإسكان اهلاء عاصم وْحزة
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اَل  َأِو اْلَواُو َعْن َضمٍّ   ***  َرة  ـــــــاُؤَها َبْعَد َكْس ـــإَِذا َألِفر َأْو يَ   (٠69)  ْمَز ُطوي  َلِقي اهْلَ

 بدأ الناظم الباب بذكر حروف املد الثالثة وهي:

 ،لذا مل يقيدها الناظم ،ااأللف وال تكون إال ساكنة وال يكون ما قبلها إال مظفتوًح 

 .ما قبلها، والياء الساكنة املكسور ما قبلها والواو الساكنة املضموم

اَل ) :وقوله و  كون، بدأ وللمد سببان: اهلمزة والس يشري إىل سبب املد،( َلِقي اهْلَْمَز ط 

 متصل، ومنظفصل، وبدل. :واملد بسبب اهلمز أنواع ،بالسبب األول وهو اهلمز

  تصل:املد الواجب امل: أواًل 

 ِّىل مل خلّٰٱ :مثل يف كلمٍة واحدة، د  وهو أن يقع اهلمز بعد حرف امل
 [٠االنظفطار: ]

عىل  القراءوقد أمجع  ،التصال اهلمزة وحرف املد يف كلمة واحدة وسمي متصاًل  

ْعَتَقَد َأنَّ َقرْصَ  وجوب مده وعدم جواز قرصه، حتى قال ابن اجلزري )َفَوَجَب َأْن اَل ي 

 
ِ
اء رَّ ٍة، امْل تَِّصِل َجاِئٌز ِعنَْد َأَحٍد ِمَن اْلق  ، َوَقْد َتَتبَّْعت ه  َفَلْم َأِجْده  يِف ِقَراَءٍة َصِحيَحٍة َواَل َشاذَّ

ِه( حرف املد ضعيف خظفي واهلمز  أنوجه املد يف هذا النوع و ،(٠5٩)َبْل َرَأْيت  النَّصَّ بَِمد 

 .قوي صعب فزيد يف املد تقوية لضعظفه عند جماورته القوي

 :ل العلم قوالنفأله سبعةدار مده لدى القراء الأما مق

  -:القول األول 

  : فقطيأن للقراء مرتبت

   عند ورش ومحزة )ست حركات( الطول-٠

                                                           
، ٠، مرجع سابق، جالنش يف القراءات العششمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري،  (٠5٩)

 .3٠4ص
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اإلمام هذا الذى ذهب إليه و ،لباقى القراء )أربع حركات(وسطى-2 

  ، وعليه أكثر العلامء، وبه يقرؤون.وإن مل يذكره يف النظم -رمحه اهلل(٠59)الشاطبي

  -:القول الثايى

 -:ع مراتبن للقراء أربإ

   .)مخس حركات( عاصماملرتبة الثانية:      .)ست حركات( ورش ومحزة املرتبة األوىل:

وأيب  ،لقالون املرتبة الرابعة: .)أربع حركات(ابن عامر والكسائىاملرتبة الثالثة: 

وهذا القول للدانى ومن تبعه قال الدانى يف  )ثالث حركات( وابن كثري عمرو،

ا ورش ومحزة، ودوهنام عاصم، ودونه ابن ا يف الرضبي مجيعً دً )وأطوهلم م :التيسري

وقالون من طريق أيب  ،عامر والكسائي، ودوهنام أبو عمرو من طريق أهل العراق

نشيط بخالف عنه وهذا كله عىل التقريب من غري إفراط وإنام هو عىل مقدار مذاهبهم 

كتاب )التيسري( يف هذا  هنا خالف اإلمام الشاطبيفيكون ، (٠5٧)(يف التحقيق واحلدر

من  ال يمكن اإلتيان هبا يف كل مرة عىل قدر السابقة هذه الرتب وعلل ذلك بنن ،املسألة

 .(٠4١)غري زيادة، وال يقصان

ا َوُمَْضـدَ ـْرِويَك ُيـ ِهاَم ـبُِخْلِفــ  *** الًِباطَ ْرُه ادِ ـبَفإِْن َينَْفِصْل َفاْلَقرْصَ   (٠6٧)   اَل ــرًّ

 :جلائز املنفصلاملد ا :ثايًيا

                                                           
، الوصيد يف رشح القصيد حرز األماين ووجه التهاينفتح أبو احلسن عىل بن حممد السخاوي،  (٠59)

 .٠٩9، ص ٠مرجع سابق، ج

. ومل يذكر 24، مرجع سابق،  صالتيسري يف القراءات السبععثامن بن سعيد أبو عمرو الداين،   (٠5٧)

اإلمام الداين )ابن كثري والسويس( ألنه مجع يف كالمه بي املدين املتصل واملنظفصل فقال: )يف 

 وابن كثري والسويس يقرصان املنظفصل. الرضبي(، 

، فتح الوصيد يف رشح القصيد حرز األماين ووجه التهاينأبو احلسن عىل بن حممد السخاوي،  (٠4١)

 .٠٩9، ص ٠مرجع سابق، ج
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واهلمز يف أول  ،األوىل كان حرف املد فيه يف آخر الكلمةوقع يف كلمتي بأن  هو ما

 . [٠]الكوثر:  ﴾ڈ ڎ ڎ﴿مثل  الثانية الكلمة

ْلظِفـ الًِباطَ ْره  ادِ بـَفإِْن َينْظَفِصْل َفاْلَقرْصَ ) يف  ملشار إليهام بالباء والطاءإن ايقول:  ِهام(بِخ 

يقرصا املد إذا انظفصل  ،ومها قالون والدوري عن أيب عمرو ،(ًباالِ طَ ْره  ادِ بــ) :قوله

يف  التوسطجهي القرص وأن هلام الوأي  ،ف عنهامحرف املد عن اهلمز بخل

 .املنظفصل

ـ)  َْضــدَ ـْرِويَك ي  ا َوخم  بالياء والدال املشار إليهام  ،يعني أن السويس وابن كثري ال(رًّ

ـ) :من قوله ادَ ـْرِويَك ي  ، قرص بال خالف، فتعي للباقي املدبالاملد املنظفصل  قرآ ،(رًّ

  .عندهم عىل اخلالف السابق يف املد املتصلملد وت مراتب اظفاتوت

 أّن للسويس وابن كثري القرص حركتي قواًل  يف املد املنظفصل:خالصة القول و

عىل قول  )أربع حركات والتوسط ،القرص أيب عمرو دوريو لقالونوا، واحدً 

عىل  ، ولورش ومحزة املد ست حركات(الداين قول، وثالثة عىل مام الشاطبياإل

 ،عىل كال القولي التوسط أربع حركات والكسائي عامر، والبن، قوليكال ال

 .الشاطبي وأربعة عىل قول ،ولعاصم مخس حركات عىل قول الداين

َصاُلهُ   (٠٩١)  َوَشــــاَء اتي
َهــــا َأْمـــــُرُه إىَِل ُص َوَمفْ   ***  َكِجَئ َوَعْن ُسوء   ــوُلُه يف ُأمي

  هي: ذكر الناظم يف هذا البيت أمثلة للمد املتصل، واملنظفصل

ٱ[،6٧ الزمر:] ُِّّ َّ ٍّّٰٱ  ِّخك حك جك مقّٰٱٱ
 ِّىئ نئ مئّٰٱ [ ،٠5٧النساء: ] ِّيي ىي مي خيّٰٱ [،4٧القصص: ]
              [244 البقرة:] ِّحف جف مغ ّٰٱ [،2٩4البقرة: ]

 َأْو ُمَغري   َوَما َبعْ   (٠٩٠) 
ز  َثابِت  ال َفَقرْصر َوَقْد ُيْرَوى لَِوْرش    *** َد مَهْ  ُمَطو 

ـَووَ   (٠٩2) ًة آتى لاِلِ   ***  ُؤاَل ــــــَطُه َقْومر َكآَمَن هـــس   اَل اِن ُمــثيــــَمــــــيـــِء آهِلَ

  :مد البدل :ثالًثا
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 مأ ،ا عىل لظفظه وصورتهثابتً  كان اهلمزأ سواءً  ،وهو أن يأتى حرف املد بعد اهلمز

ويزيد ورش  ،حكمه القرص لكل القراءو ،ا بالنقل أو بالتسهيل أو باإلبدالمغريً 

)قرص،  :والطول( فيكون لورش يف البدل ثالثة أوجه ،التوسط) وجهي آخرين

 .توسط، طول(

 نث مث زث ّٰٱ :يف قوله تعاىل ِّيه ،مثّٰ ومن أمثلة البدل الثابت مهزه
 .[٠٩٩البقرة: ] ِّخي حي جي يهّٰٱٱ،[5١هود: ] ِّيث ىث

 جت هب مب خبّٰ :فمثل قوله تعاىل باإلبدالأما البدل املغري مهزه و  
املغري  أما البدلو ، ياءً  (ءاهلة)فورش يبدل اهلمزة من  [٧٧األنبياء: ] ِّخت حت

البدل أما  ،[٠٧3 آل عمران:] ِّجس مخّٰٱ :قوله تعاىل مثلفبالنقل مهزه 

 ِّهت مت خت حت جتّٰ مثالهناظم وبالتسهيل فلم يمثل له ال املغري مهزه
 فورش يسهل مهزة )ءال( وله فيها ثالثة البدل. [5٠القمر: ]

ا  (٠٩3)   َناَل ـــَوَمْسُئواًل اْس  َصِحيح  َكُقْرآن       ***   ن  ـاكِ ـيَِل َأْو َبْعَد َس ئِ ِسوى َياِء إرِْسَ

ِز   (٠٩5)  اَل ــــــاِخُذُكُم آالَن ُمْسَتْفِهاًم تَ ؤَ يُ      ***   ْلَوْصِل إيِت َوَبْعُضُهمْ اَوَما َبْعَد مَهْ

اَل ــمَجِيبَِقرْصِ  *** َطاِهرر   َواْبُن َغْلُبونَ وىَل ااُل  نِ اَوَعادً  (٠٩4)  ِع اْلَباب َقاَل َوَقو 

 :باستثناء ما يىل البدل )القرص والتوسط والطول(  مد إن لورش يف :يقول

  .فيه إال القرص ورشل يسلف القرآنيف  حيث وقع (إرسائيل) الياء يف كلمة-

 لورشفليس  ِّمم ٱ ،منّٰٱنحومد البدل الواقع بعد ساكن صحيح  -

البدل بعد ساكن غري صحيح فله فيه األوجه الثالثة  فإن وقع ،فيه إال القرص

  .ِّامّٰ للبدل مثل
 جنّٰ مثل إال القرص ورش فيهيس لفل املد بعد مهزة الوصل إذا وقع حرفـ 

البقرة: ] ِّمه جهّٰ ،ٱ[5٧بة: التو] ِّحي جيّٰٱ ،ٱ[٠4يونس: ] ِّحن
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ياًء فإن اهلمزة الساكنة تقلب  ِّٱمه ،جي ، جنّٰ فإننا عند البدء بـ ،[293

 ،ِّٱاومتن  ،ايذن  ايت ،ّٰ :فنقول  يف املثال األخري، يف املثالي األولي، وواًوا

هذا و .لقرصا فليس لورش فيه إالوحينئٍذ يكون حرف املد وقع بعد مهزة وصل 

وقع فيها  كلامت أخرى اإلمام الشاطبيوزاد  (،التيسريتاب )كآخر ما استثنى يف 

اخلالف فبعض القراء استثناها فليس هلم فيها إال القرص، ومل يستثنها آخرون 

 هى: فيكون هلم فيها ثالثة البدل وهذه الكلامت

 ىل مل خل ّٰٱٱ:ه تعاىلقول حيث وقع وكيظفام ترصف نحو ِّملّٰٱكلمة  - 
 ِّجع مظ حط مض خض حض جضّٰٱ ،ٱ[224البقرة: ] ِّ حم جم يل

 .[54فاطر: ] ِّىل مل خلّٰٱ ،[296البقرة: ]

 مب زب ّٰٱٱ يف سورة يونسياالستظفهامية وقد وردت مرتٱِّحقّٰٱكلمة  -
يونس: ] ِّخك حك جك مق حق ّٰٱ ،[٧٠يونس: ] ِّ ىب نب

 الكلمياألول، ألن األول من قبيل املد الالزم  واملراد البدل الثانى ال ،[4٠

بال  فظفيها األوجه الثالثة للبدل اخلربية ِّ زئّٰأما  ،املخظفف للسكون بعده

 [.٩٠البقرة: ] ِّنئ مئ زئ رئّٰٱٱٱٱٱٱٱنحو خالف

وهذا املوضع  [4١ النجم:] ٌِّّ ٰىّٰ :يف قوله تعاىل ٌِّّّٰ كلمة -

 .بام يف سورة النجم مع كلمة عاًدا خاص

 باستثناء كلمةيف غري كتاب التيسري اإلمجاع عن الدانى  أبو شامةقد نقل و

ٱِّمل ّٰٱيف كلمة هبذا يكون ليس وٱٱ(٠4٠)ِّملّٰ ٱ ٱ  ،وترصيظفاهتا إال القرصٱ

                                                           
، من حرز األماين يف القراءات السبع إبراز املعايىعبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة، (٠4٠)

 . 2٠9، ص٠مرجع سابق، ج
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القرص، وهام، )يفظفيهام القرص فقط ملن يستثن ٌِّّ ،حقّٰ وأما كلمتا

 .والتوسط، والطول( ملن مل يستثنهام

األلف املبدلة من التنوين  اإلمام الشاطبيومن املستثنيات التى مل يذكرها -

عاًء، نِ ماءً )نحو  يف حالة الوقفبعد اهلمزة املنصوب  من املستثنيات فهي ( داءً ، د 

 عند الوقف فيها إال القرصلورش فليس  وإن مل يذكرها املصنف ،املتظفق عليها

ألن حرف املد يف هذه احلال عارض غري الزم، إذ ال يوجد إال يف الوقف  ،عليها

  فقط. يهاعل

البَِقرْصِ مَجِ  َواْبُن َغْلُبــوَن َطــــاِهــرر )  هو اإلمام ) ابن غلبون( (يِع اْلَباب َقاَل َوَقو 

، قال عمرو الداين وهو شيخ أيب ،أبو احلسن طاهر بن عبد املنعم بن غلبون

ل أي وقوَّ ال( )وقوَّ  .أقرأ الناس، وبه أخذبه كل مد البدل ويف بالقرص لورش 

 ا. ا وومهً ا بذلك أي جعله هو املذهب له وجعل ما سواه غلطً ورًش 

هِ   (٠٩6)  الــــوِعنَْد ُسُكوِن اْلَوْقِف َوْجهَ *** دي َما َقْبَل َساكِن  ْم بِاملَْ ـــَوَعْن ُكلي اِن ُأصي  

:السكونرشع يف ذكر السبب الثانى للمد وهو   

فإن كان  ،اأو عارًض  االزمً  فإما أن يكون سكوًنا إذا جاء بعد حرف املد ساكن 

م ساكن غري كان هذا الساكن حرًفا مشدًدا، أأسواء  فكل القراء يشبعون مدها الزمً 

بأن  ،عارًضابعد حرف املد  كونكان السفإن ، ِّزب ،لكّٰنحو  مشدد

كن ،ا يف الوصلكان حمركً   -)الطول  كان فيه جلميع القراء وجهان:للوقف  وس 

ال() وقوله:التوسط(  )القرص(  وجيوز أيًضا يعتمد عليه، يعني جعال أصاًل  أ ص 

ال():ويظفهم هذا من قوله قتصار عىل ما يف حرف املد من ألن القرص وهو اال أ ص 

 .ِّجي ٱٱٱٱٱٱ ، يلّٰٱومثالهومل يعتمد عليه،  املد مل يؤصل
 اَل ـاْلَوْجَهاِن َوالطُّوُل ُفضي  نِ َويف َعنْي   ***  بًِعاــَواتِِح ُمْش ــَد اْلفَ ــد  َلُه ِعنْ ــــَومُ   (٠٩٩) 

 .يعود عىل الساكن (له)
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عند كل  امشبعً  السور مًدافواتح  يفاحلروف املقطعة يعنى مد ألجل الساكن يف 

ا مشبًعا احلروف التي متد و ،زمال، لوجود املوجب لذلك وهو السكون الالقراء مدًّ

 .(نون، اليم، املسي، القاف، الصاد، الكافال ،المال)ألجل الساكن سبعة أحرف 

  ِّ ىل مل خل ٱّٰ :فإن حترك الساكن لسبب أوجب ذلك كام يف قوله تعاىل 
 [2 – ٠آل عمران: ]

بلظفُ اجلاللة حيث حتذف مهزة الوصل يف لظفُ اجلاللة فيجتمع  (ميم)عند وصل 

ز وفحينئذ جي ،ا من التقاء الساكنيساكنان: امليم والالم، فتحرك امليم بالظفتح ختلًص 

 ا لعروض حركة امليم.ألصل، والقرص نظرً با اعتداًدا الوجهان الطول

 ،يف لظفُ )عي( من حروف الظفواتحيعنى أنه  (الاْلَوْجَهاِن َوالطُّوُل ُفضي  َويف َعنْي  )

ألن أوسطها حرف )التوسط، والطول(،  ناوجه ،وذلك يف فاحتة مريم والشورى

 . أفضل من التوسط طوللوا وحرف اللي أضعف من حرف املد، لي ال مد،

نر   (٠٩9)
 َفُيْمَطاَل  ْرِف َمدٍّ َوَما يِف َألِْف ِمْن َح  *** َويف َيْحِو طَه اْلَقرْصُ إِْذ َلْيَس َساكِ

 ،بعد حرف املد وف املقطعة التى ليس فيها ساكنإنه جيب القرص يف احلر :يقول

 (.واحلاء ،والياء ،والراء ،واهلاء ،الطاء)مخسة أحرف يف وذلك 

ليس فيها  ﴾ٱ﴿يف نحو يعني أن األلف  (َفي ْمَطال َوَما يِف َألِْف ِمْن َحْرِف َمدٍّ )

 .طلًقامد فيها محرف مد، فال 

 ومن هنا يتبني أن حروف الفواتح عىل أربعة أقسام: 

: ما كان عىل ثالثة أحرف أوسطها حرف مد فيجب إشباع املد فيه بال األول

)الالم، الكاف، الصاد، القاف، السي، امليم، خالف وذلك يف سبعة أحرف 

 النون(.

ي فظفيه : ما كان عىل ثالثة أحرف أوسطها حرف لي ال حرف مد وهو عالثاين

 .التوسط والطول



    

 

035 

هو مقصور بال ليس فيه ساكن بعد حرف املد، فو ،: ما كان عىل حرفيالثال 

 )حى طهر(. :خالف، وذلك يف مخسة أحرف مجعت يف قولك

 فال مد ،وهو األلف ،وليس فيه حرف مد أو لي ،الرابع: ما كان عىل ثالثة أحرف

 فيه مطلًقا.

 -:ويمكن تلخيص املد الالزم كاآلِت

يكون يف وإما أن  ،إما أن يكون يف كلمة ويسمى مد الزم كلمى الالزماملد 

 .احلروف اهلجائية يف أول السور ويسمى مد الزم حريف

 :ينقسم إىل قسمني :املد الالزم الكلميأّواًل: 

مثل  يف كلمة حرف مشدد حرف املد بعد هو أن يقع مد الزم كلمي مثقل: -

 .ِّلكّٰ
غري سكوًنا أصلًيا و أن يأيت بعد حرف املد حرف ساكن وه :خمظففمد الزم كلمي  -

ْوَجد  هذا امَلدُّ يف كلمٍة واحدة يف القرآن هي ،مشدد يف كلمة ِكَرت  ﴾ۈئ﴿ :وي  قد ذ 

 ﴿ :وقوله ﴾چ چ چ ڇ ﴿:يف قوله تعاىل ورة يونسس مرتي يف القرآن يف

 ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

 ثايًيا: املد الالزم احلريف: ينقسم إىل قسمني:

فواتح السور التي هجاؤها ثالثة حروف املوجود يف  هو املد م حريف مثقل:مد الز

 ﴾ٱ﴿مثل مد )الم( يف  ،ساكن مدغم فيام بعده بعدهأحرف أوسطها حرف مد 

 [٩]الرعد: 

ثالثة أحرف يف فواتح السور  وهو أن يكون هجاء احلرف :مد الزم حريف خمظفف -

ٱٻ ٻ ٻ ﴿ بعده مثل: ساكن غري مدغم فياممد أو لي بعده أوسطها حرف 

 [٩]ص:  ﴾ٻ پ
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)عي(يف فاحتة مريم وكل القراء يمدون املد الالزم ست حركات وجوًبا ما عدا 

 .)التوسط، والطول(، والطول أفضل من التوسط والشورى فيجوز فيها وجهان

َزة  ــــا َبنْيَ فَ ـُكِن اْليَ ـَوإِْن َتْس   (٠٩٧)  الـــاِن مُجي ــاور َفَوْجهَ ْو و  ا نَ َمة  ـْ لبِكِ   ***  ْتح  َومَهْ

 ................................  ***  َوَوْقُفهُ  َوْرش  بُِطول  َوَقرْص  َوْصُل   (٠9١) 

فبدأ  حكم حريف اللي إذا جاء بعدمها سببا املد، -رمحه اهلل - اإلمام الشاطبييبي 

ياء الساكنتي املظفتوح ما )الواو وال بالسبب األول وهو اهلمز، فإذا جاء بعد حريف اللي

والتوسط(  ،)الطول وجهانفلورش فيه نحو )يشء( قبلهام( مهزة يف كلمة واحدة 

 .قصرًيا امدًّ و ،طوياًل  ا)بالقرص( يريد مدًّ  ن التوسطعرب عوقد  ،ووقظًفا وصاًل 

 ْعِمالَوِعنَْد ُسُكوِن اْلَوْقِف لِْلُكلي أُ   ***    ...............................  (٠9١)

َز ُمْدَخال  ***   َوَوْرُشُهمْ َوَعنُْهْم ُسُقوُط املَْدي فِيِه  (٠9٠)  ُيَوافُِقُهْم يِف َحْيُ  اَل مَهْ

ل عمِ أٌ  (السبب الثانى للمد)للوقف  ساكنحرف اللي  حرىف جاء بعدإذا  يعني

 وجيوز .للقراء كلهم -املعرب عنه بالقرص -(الطول والتوسط) الوجهان املذكوران

يوافقهم يف األوجه وورش  ،سقوط املد فيه وهو لكل القراء أيًضاثالث  جهو

فأما ما كان آخره مهز فإنه ال يوافقهم يف سقوط املد  ،الثالثة فيام مل يكن آخره مهز

 .فيه

 -:إىل قولني (َوَعنُْهْم ُسُقوُط املَْدي فِيهِ ) اإلمام الشاطبيواختلف يف معنى قول 

، واملعنى سقوط املد الزائد عن حركتي كاملد العارض للسكون أن املراد به القرص ــ٠

 املد الطبيعي.

، بحيث يكون النطق بحريف الل ي عند الوقف كالنطق حذف املد مطلًقاأن املراد به  -2

 هبام حالة الوصل إجراء هلام جمرى احلروف الصحيحة.

ء وهو عدم املد يف حرف ا عن القراا ثالثً كر وجهً )ذ :قال أبو شامة يف رشح هذا البيت

اللي قبل الساكن للوقف فصار هلم فيه ثالثة أوجه ووافقهم ورش عليها يف الوقف عىل 
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، فيكون له ()املوت، )فال فوت( ،)إحدى احلسنيي(، كل ما ال مهز فيه نحو )رأي العي(

ان مهزة نحو يشء وسوء فله فيه الوجهان املقدم ها ثالثة أوجه، وأما ما كان ساكنأيًض 

وهذه األوجه  ،ألن مد ورش هو ألجل اهلمز ال ألجل سكون الوقف ،ا ووصاًل وقظفً 

حروف املد واللي عند سكون الوقف  الثالثة يف الوقف هنا هي األوجه التي سبقت يف

 (٠42)(ومل ينص ثم عىل وجه سقوط املد، ويف نصه عليه هنا تنبيه عىل ذلك

وقف هنا هي األوجه التي سبقت يف )وهذه األوجه الثالثة يف ال :فقول أيب شامة

حروف املد واللي عند سكون الوقف ومل ينص َثمَّ عىل وجه سقوط املد، ويف 

نصه عليه هنا تنبيه عىل ذلك( واضح فيه الداللة أن القرص يف حريف اللي هو نظفسه 

 اإلمام الشاطبيوسمى أبو شامة القرص الذى مل ينص عليه  حروف املد،يف  الذي

)وعند سكون الوقف وجهان أعمال( سامه أبو شامة وجه سقوط املد  :يف قوله

 .)ومل ينص َثمَّ عىل وجه سقوط املد(: وذلك حي قال

حاصل ما ذكر أن حرف اللي إذا وقع قبل الساكن العارض للوقف، فإما أن يكون و

مهًزا أو غريه، فإن كان مهًزا فلورش فيه وجهان: التوسط والطول، الساكن العارض 

قرصه حركتان، أو حذفه ")سقوط املد بمعنى  غري ورش األوجه الثالثة للوقفول

، وإن كان غري مهز نحو )قريش( فلورش وغريه األوجه التوسط، والطول( "مطلًقا

 الثالثة للوقف.

 ْوُءوَدُة اْقرُصْ َوَمْوئاَِل املَْ  َوَعْن ُكلٍّ  ***  َوْرِشِهمْ فر لِ َويِف َواِو َسْوآت  ِخاَل    (٠92)

األعراف: ] ِّزبّٰٱ[22األعراف: ] ِّهلّٰكلمتى يفاجتمع لورش 

، ل فلورش فيه األوجه الثالثة قواًل واحًدابدل( أما البد )لي مهموز، مدان [26

فليس له فيها من استثناها من اللي  همفمنأما اللي فقد اختلف الرواة عن ورش 

                                                           
، من حرز األماين يف القراءات السبع إبراز املعايىعبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة،  (٠42)

 .229-22٩، ص ٠جسابق، مرجع 
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 (سَوءات) الظفتحة فأصلهاوحجته أن سكون الواو عارض واألصل  ،إال القرص

والتوسط، فحينئذ يكون  فيكون له فيها املدومنهم من مل يستثنها، ، بظفتح الواو

، إال أن ابن اجلزرى منع وجه والتوسط، والطول ،لورش فيها ثالثة أوجه: القرص

ملتوسط والقرص فإين ال )وينبغي أن يكون اخلالف عىل املد ا: فقال الطول فيها

  (٠43)("سوآت"الباب إال وهو يستثني  روى اإلشباع يف هذا أعلم أحًدا

، وعىل التوسط ال لطولفإذا قرصنا اللي يكون له يف البدل القرص والتوسط وا

يكون له يف البدل إال التوسط. فليس لورش فيها إال هذه األوجه األربعة: قرص 

 فقال: اوقد نظم ابن اجلزري بيتً  .الواو مع تثليث البدل، وتوسط الواو والبدل

  ووسطهام فالكل أربعة فادر   ...  وآت قرص الواو واهلمز ثلثا وس    

قرصوا اللي مجيع الرواة عن ورش  إن :يقول (ْوُءوَدُة اْقرُصْ َوَمْوئاَِل َوَعْن ُكل  املَْ )

 ِّنئىئ مئ زئّٰ :يف قول اهلل تعاىل ِّمئّٰٱ املهموز يف كلمة

 حس جس مخ جخ ّٰٱ: يف قول اهلل تعاىل ِّخسّٰٱٱوكلمة [9التكوير: ]
 أن أصل الواو فيهام احلركة)وسبب قرصمها لورش ،[49الكهف: ] ِّ مس خس

 .)٠45((لد، ووأَ ألهنام من وأَ 

                                                           
، ٠، مرجع سابق، ج النش يف القراءات العششمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري،  (٠43)

 .35٩ص 

 .229، ص٠، مرجع سابق، جئ الفريدة يف رشح الشاطبيةالآللعبد اهلل حممد بن احلسن الظفايس،  (٠45)
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َزَتنْيِ بِكِْلمـَوَتْس   (183)   َتْجُمالــلِ ْتِح ُخْلفر َوبَِذاِت اْلفَ  َساَم   ***  ة  ـِهيُل ُأْخَرى مَهْ

 والثانية هلا احلركات الثالث ،ائاًم تكون األوىل مظفتوحة داهلمزتان يف هذا الباب 

 ِّامّٰ ، [36الصافات: ] ِّىنّٰ ، [6البقرة: ] ِّحمّٰٱ:قوله تعاىل مثل
 [.9ص: ]

 عمرو( يسهلون اوابن كثري وأب اإذا اجتمعت مهزتان يف كلمة فإن أهل سام )نافعً ف

ا الثانية  اهلمزة  .كانت حركتهاأيًّ

ْلٌف )َوبَِذاِت اْلظفَ : وقوله اَل لِـْتِح خ   :املشار إليه بالالم يف قوله ،يعنى أن هشاًما (َتْجم 

اَل لِـ) سهل اهلمزة الثانية بخلف عنه إذا كانت مظفتوحة فقط، فيكون له فيها  ،(َتْجم 

فإن كانت اهلمزة الثانية مكسورة أو مضمومة فليس له فيهام  التسهيل والتحقيق،

 يقرؤون بتحقيق اهلمزتي.باقى القراء و إال التحقيق،

َلْت َوُقْل َألًِفا َعْن َأهْ   (184) الَوْرش  لِ  ***  ـِل ِمْصــَر َتَبد   َويف َبْغَداَد ُيْرَوى ُمَســـه 

 ،ألف مدهو إبداهلا و ،آخر إذا كانت اهلمزة الثانية مظفتوحة اوجهً لورش  يعني أن

ا مشبًعا إ  ذاومتد حركتان فقط إ ِّحمّٰٱنحو اكان ما بعدها ساكنً  ذامتد مدًّ

  [.٠6امللك: ] ِّرئّٰٱٱٱ[٩2هود: ] ِّىلّٰٱ ا نحومتحركً  كان ما بعدها
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  :لدى القراء السبع من حي  التسهيل والتحقيق ملخص حكم اهلمزتني من كلمة

َزَتنْيِ بِكِْلمــة  ) )التسهيل(   (َساَم  َوَتْسـِهيُل ُأْخَرى مَهْ

ألًفا إذا كايت اهلمزة الثايية رش له وجه إبدال وو

 الثايية مفتوحة

لَ  ًفا َعنْ َوُقْل َألِ )  .(لَِوْرش   ْت َأْهـــِل ِمْصـــَر َتَبد 

 

 أهل سام

 إذا كايت اهلمزة الثايية مفتوحة والتحقيق له التسهيل

فإذا كايت الثايية  ،(َتْجُماَل لِـْتِح ُخْلفر )َوبَِذاِت اْلفَ 

 .فقط مكسورة أو مضمومة فله فيهام التحقيق

 

 هشام

 ()ابن ذكوان، وعاصم، وْحزة، والكسائى

 التحقيق قواًل واحًدا

 باقي القراء

 

إدخال  وهو اإلدخال(قاعدة ) قاعدة أخرى تسمىولبعض القراء مع هذه القاعدة 

ومقدارها  ،ألف بي اهلمزتي، وتسّمى ألف الظفصل ألهنا تظفصل بي اهلمزتي

 بقوله: اوقد أشار إليه، حركتان

َك َقْبَل اْلظَفْتِح َواْلَكرْسِ  ةٌ ح  َوَمدُّ ْلٌف ل  ـَها بِـ ***  جَّ  ه  َواللَ ذُّ َوَقْبَل اْلَكرْسِ خ 

ٌة ح  ): يف قوله يعنى أن املشار إليهم باحلاء والباء والالم وهم أبو  ،(ذُّ ل  ـَها بِـجَّ

وأن  اهلمزة املكسورة،قبل اهلمزة املظفتوحة و ايدخلون ألظفً  ،عمرو وقالون وهشام

 يف اإلدخال قبل اهلمزة املكسورة افً خال ،(ه  لَ ) :املشار إليه بالالم يف قوله ،هلشام

 .سأذكرها بعد قليلباستثناء مواضع  ، فروي عنه اإلدخال وتركهفقط

 قوله:كذلك ب اوأشار إليه

م        َك َقْبَل الضَّ ْلظفِ  ***بِيب ه  َح ى َلبَّ َوَمدُّ  ا َوَجـــاَء لَِيظْفِصاَل رًّ بَ ِهاَم بِخ 

 ،هشام وأبو عمرو اومه ،(بِيب ه  َح بَّى لَ ) :ولهيف ق بالالم واحلاء أن املشار إليهام يعنى
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ابَ ) :يف قولهبخلف عنهام، وأن املشار إليه بالباء قبل اهلمزة املضمومة  يدخلون  ،(رَّ

بعدم فتكون قراءة الباقي ، اواحدً  يدخل قبل اهلمز املضمومة قواًل  ،ونوهو قال

 .اإلدخال

  -:كاآلِتقاعدة اإلدخال  ويمكن تلخيص

 يف املظفتوحة واملضمومة واملكسورة. اواحدً  له اإلدخال قواًل  ونـــالــق

وله اخللف يف  يف املظفتوحة واملكسورة، اواحدً  له اإلدخال قواًل  أبو عمرو

 املضمومة.

وله اخللف يف املضمومة  ،يف املظفتوحة ا واحدً له اإلدخال قواًل ام ـــهش

شام مذهب آخر يف وهل قبل اهلمز املكسور،سبعة  مواضعباستثناء  واملكسورة

 اهلمز املضموم بعد فتح سأذكره بعد قليل.

منهج القراء السبعة يف اهلمزتي من كلمة تلخيص وباجلمع بي القاعدتي يمكن 

 -:كاآلتى وهو

 

 ِّ حم ّٰٱ يحوأوالً: اهلمزتان املفتوحتان 

 تسهيل مع إدخال أبو عمرو ،قالون

جه آخر تسهيل بدون إدخال، ولورش وحده و ابن كثري ،ورش

 هو إبداهلا ألًفا

 التحقيق والتسهيل مع اإلدخال هشام 

 َتقيق بدون إدخال باقى القراء
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 ِّ ىن ّٰٱٱاملكسورة بعد فتح مثل ثايًيا:

 تسهيل مع إدخال أبو عمرو ،قالون 

 تسهيل بدون إدخال  ابن كثري، ورش

باستثناء مواضع  َتقيق بإدخال وبدون إدخال هشام

 دخال قواًل واحًدا. سبعة له فيها اإل

 َتقيق بدون إدخال  باقي القراء

 

 ِّ  ام  ّٰٱ ثالثًا:املضمومة بعد فتح يحو

 تسهيل مع إدخال قالون 

 تسهيل بدون إدخال ورش، ابن كثري

 بدون إدخالمع إدخال، وتسهيل   أبوعمرو

 َتقيق مع إدخال وبدون إدخال  هشام 

 َتقيق بدون إدخال باقي القراء 

 

لقاعدة العامة للهمزتي من كلمة لكل القراء وهناك كلامت مستثناه من القاعدة هذه ا

  :هي

 [.44فصلت: ] ِّجسّٰ

َلْت  (٠94) َقَها يِف ُفصي  اَل َتْسهُ ــلِ وىَل َأْسِقَطن  مَجِيٌّ َوااُل   *** ـءَأعْ  ُصْحَبةر َوَحق 

 وهم ،املشار إليهم بكلمة صحبة ِّجسّٰق اهلمزة الثانية من كلمة حقَّ  :يقول

فيكون قراءة الباقي بتسهيل اهلمزة الثانية ما عدا هشام ، )شعبة ومحزة والكسائي(

اَل لِــ) :املشار إليه بالالم يف قوله  .فإنه قرأها بإسقاط اهلمزة األوىل عىل اخلرب (َتْسه 



    

 

043 

 -:تقسيم القراء يف هذه الكلمة كاآلتى فإذا طبقنا قاعدة اإلدخال السابقة يمكن

 ِّ  جس  ّٰٱ

 ـــــــامهشـ
َوااُلوىَل َأْسِقَطن  ) أسقط اهلمزة األوىل عىل اخلرب

 (َتْسُهاللِـ

 شعبة، ْحزة، الكسائي )صحبة(
َقَها يِف ) حققوا اهلمزتان بدون إدخال َوَحق 

َلْت  (ُفصي  ُصْحَبةر

 َتقيق األوىل وتسهيل الثايية مع إدخال. قالون، أبو عمرو

 ورش
إبداهلا حرف مد تسهيل الثايية بدون إدخال أو 

 مشبع مع َتقيق األوىل

باقى القراء)ابن 

 ذكوان،حفص،ابن كثري(
 تسهيل الثايية بدون إدخال مع َتقيق األوىل

 

[02: األحقاف] ِّ مكّٰ  

َزة (٠96)  َعْت َأْذَهْبت ْم يِف ااَل  َومَهْ ظف  اَل دَ اَم كَ بِأ ْخَرى  ***ْحَقاِف ش  َوصَّ  اَمْت ِوَصااًل م 

اَم كَ ) :يف قوله بالكاف والدال املشار إليهام ،وابن كثري ابن عامرقرأ  :يقول

ٱلمةك،(اَمْت دَ  ٱ هبمزتي عىل االستظفهام، وباقي القراء هبمزة واحدة عىل ٱِّمكّٰٱٱ

.اخلرب
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 -:يكون تقسيم القراء كاآليت قاعدة اإلدخالفإذا طبقنا 

 28األحقاف:  ِّ مك ّٰٱ

 ابن كثري ابن عامر،

 هبمزتني عىل االستفهام

 إدخال بدونتسهيل  ابن كثري

 َتقيق بدون إدخال ن ذكوانبا

 َتقيق وتسهيل مع إدخال هشام
 

 ويفهم هذا من الضدعىل اخلرب هبمزة واحدة ُمققة  باقى القراء

[٠5القلم:]  ِّخف حفّٰ  

َزةر َع يِف َأْن َكاَن َشف   َويِف ُيونَ  (٠9٩) َمْشِقيوَ  َأْيًضا َوُشْعَبةُ  ***  َْحْ ال الدي ُمَسهي  

كل ، هامهبمزتي عىل االستظف ِّخف حفّٰقرأ شعبة ومحزة وابن عامر كلمة  ول:يق

اخلرب  وقرأ الباقون هبمزة واحدة حمققة عىل سهلها،فإنه عىل أصله عدا ابن عامر 

لضد.ويظفهم هذا من ا  

 خال يكون قراءهتم كاآلِت:دفإذا طبقنا قاعدة اإل

 14القلم:  ِّ خف حف  ّٰٱٱ

 ابن عامر

 شعبةوْحزة و 

 -:وهم كاآلِت  عىل االستفهامهبمزتني

ال) تسهيل مع إدخال هشام َمْشِقي ُمَسهي  (َوالدي

 ابن ذكوان
َمْشِقي ) بدون إدخال تسهيل َوالدي

ال  (ُمَسهي

 إدخال بدونَتقيق  ْحزة وشعبة
 

 ويفهم هذا من الضد عىل اخلرب هبمزة واحدة ُمققة باقى القراء

ٱ
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 [73آل عمران: ] ِّرب يئّٰ

ُع أَ   *** اْبِن َكثرِِيِهمْ َعِن   آِل ِعْمَران  َويِف   (٠99)  الُيَشف   ْن ُيْؤَتى إىَِل َما َتَسه 

ٱٱكلمة قرأ ابن كثري :يقول ٱ هبمزتي عىل االستظفهام مع تسهيل الثانية  ِّرب يئّٰٱ

  عىل اخلرب. ، وقرأ الباقون هبمزة واحدة حمققةبدون إدخال

 ِّ حنّٰ
عَ  (٠9٧)  ِدالــــابْ  نُ اــالِثً ـــُكلي ثَ لِلْ  ومُ ـــَءآَمنْتُ   ***  َرا هِبَاَوطه ويِف األَْعَراِف َوالشُّ

َق ثَ  (٠٧١)  الـــيه ُتُقبـــــوىل بِطِه اأْلُ ـــَقاطِ ــبِإِْس   ***  َولُِقنُْبل   ْحَبةر ـــُص ان  ــَوَحق 

هَ  (٠٧٠)  ِصاَل ْلَواَو َواملُْْلِك ُموا اْعَراِف ِمنْهَ ااَل يِف   ***  ُقنُْبلر  َوَأْبَدَل  صر ـَحفْ ا ـَويف ُكلي

يف سورة طه واألعراف والشعراء أصلها بثالث  ِّحنّٰإن كلمة  :يقول 

والثالثة ساكنة، وكل القراء يبدلون  ،انتاألوىل والثانية متحرك ،مهزات )َءَأْأمنتم(

، فقرأ )َءَأامنتم( فتصري هبمزتي متحركتي، هذه اهلمزة الثالثة الساكنة ألف مد

 ،اهلمزة الثانيةبتحقيق  ،املشار إليهم بكلمة )صحبة( ،والكسائيشعبة ومحزة 

 ا يف املواضعوحظفًص  ، يف طهإال قنباًل  تسهيلالالباقي بفيظفهم من الضد أن قراءة 

ويقرأ ، فيقرأ هبمزة واحدة حمققة ،اهلمزة األوىل يف موضع طهقنبل ، فأسقط الثالثة

 حظفصو نه مل يذكر مع املحققي،بتسهيل الثانية أليف موضعي األعراف والشعراء 

، وقرأ قنبل بإبدال لثالثة، فيقرأ هبمزة واحدة حمققةأسقط اهلمزة األوىل يف السور ا

 يمّٰ :يف قوله تعاىل حال الوصل الثانية مع تسهيل اهلمزة ااهلمزة األوىل واوً 
وكذلك قرأ  ،[٠23األعراف: ] ِّجه ين ىن من خن حن جن

مع تسهيل اهلمزة الثانية يف كلمة ٱٱصلبإبدال اهلمزة األوىل واًوا حالة الو

امللك: ] ِّنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّّٰٱٱٱ:يف قوله تعاىل ِّرئّٰ

٠4 – ٠6.] 
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اإلمام لقول يف السور الثالث  ِّحنّٰيف كلمة  وال إدخال بي اهلمزتي

نَ اَل وَ   :الشاطبي الـٌث َيتَّظِفْقـَن َتنـَـث  َثاَل بَِحْيـ ***ـا َواَل َمــدَّ َبْيَ اهْلَْمــَزَتْيِ ه   ـزُّ

 -كاآلِت:ا بعد إبدال اهلمزة الثالثة ألفً  يف كل سورة عىل حدةويمكن تلخيص مذهب القراء 

[123األعراف: ] ِّ خن حن ّٰٱ  

ِّحنّٰٱٱ اهلمزة األوىل وحقق الثايية أسقط  

َهـــا  (َحْفـــــصر )َويف ُكلي  
 حفص

)وحقق ثان صحبة( بتحقيق اهلمزتان  
صحبة)شعبة، ْحزة، 

 الكسائي(

وسهل الثايية. ،بدل األوىل واًواوصاًل أ  

 ابتداًء حقق األوىل وسهل الثايية.
 قنبل

وتسهيل الثايية. َتقيق األوىل،  
أبو  ،باقى القراء)يافع، البزى

ابن عامر( عمرو،  

 

 [71طه: ]  ِّ ىل مل ّٰٱ

 حفص وقنبل

 اخلربعىل  بإسقاط األوىل، وَتقيق الثايية

األُوىل بِطـــــه بِإِْســــَقاطِــــِه    َولُِقنُْبل   

َهـــا ...الُتُقبـــي  .َحْفـــــصر َويف ُكلي

 صحبة

 )شعبة،وْحزة،والكسائي(

 هبمزتني ُمققتني

 )وحقق ثان صحبة(

)يافع،البزي، ابن  باقي القراء

 عامر،أبوعمرو(
 َتقيق األوىل وتسهيل الثايية
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[49الشعراء: ] ِّ يل ىل ّٰٱ  

ربأسقط األوىل وحقق الثايية عىل اخل  

َهـــا  (َحْفـــــصر ) َويف ُكلي  
 حفص

 هبمزتني ُمققتني

 )وحقق ثان صحبة(
والكسائي( وْحزة، )شعبة، صحبة  

 َتقيق األوىل وتسهيل الثايية
)يافع،ابن كثري، ابن  باقي القراء

 عامر،أبوعمرو(

 

َزِة ااِلْس   ***  ن  ـــُز َوْصل  َبنْيَ اَلم  ُمَسك  َوإِْن مَهْ  (٠٧2)  ِداَل ـــاِم َفاْمُدْدُه ُمبْ ــتِْفهَ َومَهْ

ُل َعْن ُكّل ـــــُيَس   ***  ُرُه ال ِذيــــَفلِْلُكلي َذا َأْوىل َوَيْقُص  (٠٧3)  ثياَل ــــَن مُ َكآاَل  هي

ْمـ َواَل  (٠٧5) اَل ـــثر َيت ِفْقــــَن َتنَ ُ  َثالبَِحْيـــ  ***  ـَزَتنْيِ ُهنَــا َوالَمــد  َبنْيَ اهْلَ  زُّ

ٱمثلدخلت مهزة االستفهام عىل مهزة الوصل الداخلة عىل الم التعريف  إذا :يقول

 كل القراء:لوجهان  مهزة الوصل ففي [91يويس: ] ِّزبّٰ

وجيوز أن  ألجل سكون الالم بعدها، امشبعً  اومدها مدً ، األظفً  هلاإبدا األول:الوجه 

َدَّ حركتي  الثانيةهلمزة نقل حركة األنه ييف قراءة نافع  ِّزبّٰ فقط يف كلمة مت 

ا للحركة ا لألصل، وجيوز القرص نظرً ، فيجوز حينئذ املد املشبع نظرً  الالمإىل

 خلّٰٱ :قوله يفومل حتذف كام حذفت  وإنام أبدلت مهزة الوصل ألظًفا .العارضة
ألن مهزة  ،لئال يلتبس االستظفهام باخلرب [9سبأ: ] ِّخم حم جم يل ىل مل

وما شاهبها فهمزة  ِّخلّٰٱبخالف ،الوصل فيه مظفتوحة كهمزة االستظفهام

  .فظفتح مهزهتا دليل عىل أهنا لالستظفهام ال للخربالوصل فيها مكسورة 

 ،وجه اإلبدال أوىل وأرجح من وجه التسهيلتسهيلها بي بي، و الوجه الثاين:
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ل  َذا َأْوىل(،: لقوله ال إدخال بي اهلمزتي عند من وعىل وجه التسهيل  )َفلِْلك 

ألن مهزة الوصل ثبوهتا عارض وحقها احلذف يف  مزتي،مذهبه اإلدخال بي اهل

ٱٱٱٱيف كلمةثالث مهزات وذلك  يام اجتمع فيهالوصل، وكذلك ال مد بي اهلمزتي ف

 [49الزخرف: ] ِّمسّٰٱ، وكلمةيف األعراف وطه والشعراء ِّملّٰ

 :وإليه أشار الشاطبي بقوله

نَــا  َمــدَّ َبْيَ اهْلَْمـَواَل         اَل َثالٌث َيتَّظِفْقــَن َتنَـــ بَِحْيــث             َوالـَزَتْيِ ه  ٱـزُّ

 ةيف سبعدخلت مهزة االستظفهام عىل مهزة الوصل الداخلة عىل الم التعريف وقد ٱ

، ِّحنّٰ:، موضعي يف األنعام يف قوله تعاىلٱالقرآنمواضع يف 
وموضع آخر يف يونس  ،ِّزبّٰ: وموضعي يف سورة يونس يف قوله تعاىل

 ىب نب مبُّٱالنمل، وموضع يف [4٧يونس: ] َّمئ خئ حئٱُّٱ
ٱيف قوله تعاىل:أما املوضع السابع فظفي قراءة أبى عمرو ، و[4٧النمل: ] َّيب

ألنه يقرأ كلمة السحر  [9٠ يونس:] ٌِّّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خيّٰ

 .عىل االستظفهام ال اخلرب

ْمَزَتنْيِ َثاَل ـُرُب مَجْ ــَوَأْض  (٠٧4) ن   ُهمْ ــــءَأْيَذْرتَ   ***  َثةر ِع اهْلَ
ْ َأئِ  ِزاَل ـــيْ ءُ ا أَ ــَأْم مَل

ألن اهلمزة األوىل  ،أرضب ةمزتي يف كلمة واحدة عىل ثالثاهلإن اجتامع  :يقول

أو مكسورة  ،[6البقرة: ] ِّحمّٰ والثانية إما مظفتوحة نحو دائاًم، مظفتوحة

 .[9ص: ] ِّامّٰٱٱنحو أو مضمومة ،[36الصافات: ] ِّىنّٰٱٱنحو

َك َقْبَل اْلَفتْ  (٠٧6) ةر ُح ِح َواْلَكّْسِ َوَمدُّ  ُه َواَل لَ ذُّ َوَقْبَل اْلَكّْسِ ُخْلفر لُ ـَها بِـ  ***  ج 

َعَرا اْلعُ َويف َحْريَفِ ا  ***  ـْرَيم  ـُه بِمَ ْبَعة  الَ ُخْلَف َعنْ َويف َسـ (٠٧٩)  اَل ــألَْعَراِف َوالشُّ

ن َك آئِفْ  (٠٧9)
لَ  ***  اِدَهاـْوَق َص ـَمًعا فَ  ًكاـَأئِ  اَل ـِ ْلِف ُسهّ ْت َحْرفر َوبِاخلُْ َويف ُفصي

ةٌ ح  ) :يف قوله يعنى أن املشار إليهم باحلاء والباء والالم (ل  ـَها بِـ جَّ وهم: أبو ، ذُّ
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َ  ايدخلون ألظفً  ،عمرو وقالون وهشام  ؛قبل اهلمزة املظفتوحة واملكسورة يحركت دُّ مت 

إلدخال وتركه ا يف اإلدخال قبل اهلمزة املكسورة، فروي عنه اوأن هلشام خالفً 

 -:هي اواحدً  دخل فيهم قواًل ي  سبعة باستثناء مواضع 

 [.66مريم: ] ِّ ىه مه جه ّٰٱٱ:قوله تعاىل 

 هشام )أئن( هبمزتي.يقرأ  حيث [٠٠3األعراف: ] ِّىي ني مي زيّٰٱقوله تعاىل:

هشام )أئنكم يقرأ  حيث [9٠األعراف: ] ِّجض مص خصّٰٱقوله تعاىل:

  .لتأتون( هبمزتي

 [.5٠ الشعراء:] ِّين ىن منّٰٱقوله تعاىل:

 [.42الصافات: ] ِّجم يل ىل مل خلّٰٱقوله تعاىل:

 [.96الصافات: ] ِّزث رث يت ىت نت متّٰٱقوله تعاىل:

 (.َفـْوَق َصاِدَها): إليهام بقوله شارأ وقد ،الصافات سورة يف واملوضعان األخريان

وقد ورد عن هشام يف هذا املوضع  [٧فصلت: ] ِّزي ري ٰىّٰٱقوله تعاىل:

اَل( : يق وقد أشار إليه بقولهوجهان: التسهيل والتحق ه  وهشام )َوبِاخل ْلِف س 

 قاعدته يف هذه الكلمة ألنه ليس له يف اهلمزة املكسورة إال التحقيق. خالف هنا

 

ًة بِاخُلْلِف َقْد َمد  َوْحَدهُ  (٠٧٧)  ْل َساَم  *** َوآئِم   َويف الن ْحِو ُأْبِداَل  َوْصًفاَوَسهي

حيث ورد يف  ِّجتّٰٱٱٱكلمةباإلدخال بخلف عنه يف قرأ  وحده اإن هشامً  :يقول

 ا()وسهل سام وصظفً . وقوله: بعدم اإلدخالالقرآن الكريم، فتكون قراءة الباقي 

بتسهيل اهلمزة الثانية فتعي  عمرو( قرؤوا ا وابن كثري وأبا)نافعً  يعني أن أهل سام

ٱ-:كلمة كاآليتفتكون قراءة القراء السبعة يف هذه ال، للباقي القراءة بالتحقيق
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ِّ جت ّٰٱ  

َتقيق مع إدخال وعدم 

 إدخال
 هشام

 بتسهيل بدون إدخال
 )يافع وابن كثري أهل سام

(عمرو بووأ  

 باقي القراء َتقيق بدون إدخال

  

مي  (2١١) َك َقْبَل الض   اَء لَِيْفِصاَل ا َوَجـــرًّ بَ ِهاَم بُِخْلفِ        ***      بِيُبهُ َح ب ى لَ َوَمدُّ

يدخلون قبل اهلمزة  ،وهم هشام وأبو عمرو، املشار إليهم بالالم واحلاء يعنى أن

اب) :يف قوله املضمومة بخلف عنهام، وأن املشار إليه بالباء يدخل  ،ونوهو قال ،(رًّ

 .اإلدخالفتكون قراءة الباقي بعدم  .اواحدً  قبل اهلمز املضمومة قواًل 

َشاِمهِ َروَ  َويف آِل ِعْمَران   (2١٠)   ْلَباِقي َكَقاُلوَن َواْعَتالَكَحْفص  َويف ا *** مْ ْوا هِلِ

 الكريم: القرآنوردت اهلمزة املضمومة بعد فتح ثالث مرات يف 

 [٠4آل عمران: ] ِّمس خس حس جس مخّٰ

[9ص: ] ِّمن زن رن مم امّٰ  

[24القمر:  ِّجم هل مل خل حلّٰ  

مع اإلدخال وعدم  مر بنا مذهب هشام يف هذه اهلمزة املضمومة أنه له التحقيق

 -:ويذكر له مذهب آخر يف هذا البيت هو ،لاإلدخا

موضعي ويقرأ يف  بدون إدخال، اأنه يف موضع آل عمران يقرأ كحظفص حتقيقً  

 مع إدخال.  صاد والقمر كقالون تسهياًل 
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َفاِقِهاَم  يف ااُلوىَل  َوَأْسَقطَ  (2١2)  َفَتى اْلَعاَل  ْلَمَتنْيِ كِ  ِمنْ  َكاَيَتا إَِذا    ***    َمًعا اتي

ـاَم  ِمنَ  َأْمُرَيا َكَجا (2١3) َفـاق   َأْيــَواعُ  ُأولئَِك    ***   َأْولَِيـا إِن   الس  ـاَل ـَتَ  اتي  م 

 نوعي: عىل فهام كلمتي يف مهزتان اجتمعت إذا

 متلفتني يف احلركة.-2                                متفقتني يف احلركةـ 1

 : املتفقتان يف احلركة: أوالً 

 أيا واملد القرص مع األوىل يسقط عمرو أبا إن فقال: احلركة يف باملتظفقتي الناظم بدأ

 ملىلّٰٱ، [٣سبأ: ] ِّ زب يئربّٰٱ، [٨٤هود: ] ِّرئ ّّٰٰ مثل حركتهام كانت
 واألطراف طرف، )ألهنا باحلذف األوىل اختص وإنام؛ [٩٣األحقاف: ] ِّ يل

 األول تغيري يف كلمتي من اجتمعتا إذا الساكني ىجمر أجرى وألنه التغيري، حمل

 (٠44)منهام(

يُّ وَ  (2١5) هِ  َويف   ***   َواَفَقا اْلَفْتِح  يفَقاُلوُن َواْلَبزي اَل  َوَكاْلَواوِ  َكاْليا َغرْيِ  َسه 

 واملد القرص مع اهلمزتي أوىل أسقاط يف عمرو أبا وافقا والبزي قالون إن يقول:

 بي بي األوىل سهال مضموتي أو مكسورتي كانتا فإن فقط، مظفتوحتي كانتا إذا

 والقرص. املد مع

وءِ  (2١4)  ُمْقَفاَل  َلْيَس  َعنُْهاَم  ِخاَلفر  َوفِيهِ        ***        َأْدَغاَم  ُثم   َأْبَداَل  إاِل   َوبِالسُّ

 مع آخر وجه [٣٩يوسف: ] ِّيم ىمّٰ كلمة يف والبزي لقالون إن يقول:

 الواو ويدغم مكسورة، واًوا األوىل اهلمزة يبدل أنه وهو بي، بي األوىل تسهيل

 فيها. قبلها التى

                                                           
، فتح الوصيد يف رشح القصيد حرز األماين ووجه التهاينأبو احلسن عىل بن حممد السخاوي،  (٠44)

 .2١2، ص٠مرجع سابق، ج
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اَل    ***    َوْرش  َوُقنُْبل  َوااُلْخَرى َكَمدٍّ ِعنَْد  (2١6)  َوَقْد ِقيَل َُمُْض املـَدي َعنَْها َتَبد 

الن وقنباًل  ورًشا إن يقول: َسه   من مد حرف يبدالهنا أو بي، بي الثانية اهلمزة ي 

َمدُّ   قبلها، ما حركة جنس  ،ِّمب زبّٰٱٱمثل ساكنًا بعده ما كان إذا مشبًعا مًدا ي 
َمدُّ  ،ِّرئ ّّٰٰٱ  ،ِّرئ ّّٰٰٱ مثل متحرًكا بعده ما كان إذا فقط حركتي وي 
 وجاز لألصل، نظًرا اإلشباع جاز ما لعارض حترك لكن ساكنًا بعده ما كان فإذا

 .[32األحزاب: ] ِّخي حيٱّٰمثل العارضة، للحركة نظًرا القرص

 وجه فعىل ،[6٠احلجر: ] ِّزن رن ممّٰ مثل ألف الثانية اهلمزة بعد جاء فإذا 

 اال( )جاء ألظفان سيجتمع قبلها ما حركة جنس من مد حرف الثانية اهلمزة إبدال

 ال أو فقط، حركتي فيمد الساكني من للتخلص األلظفي إحدى حتذف أن فإما

 مخسة لورش الكلمة هذه يف فيكون حركات، ست فيمد بينهام ألف وتزاد حتذف

 إبداهلا بالتسهيل، مغاير بدل ألنه البدل ثالثة مع الثانية للهمزة )التسهيل أوجه:

 الثانية، للهمزة )التسهيل أوجه: ثالثة ولقنبل واإلشباع(، )القرص مع مد حرف

  واإلشباع(. )القرص مع مد حرف إبداهلا

 َتاَل  وَبْعُضُهمُ  اْلَكّْسِ  َخِفيِف  بَِياء   *** لَِوْرِشِهمْ  إِنْ  اَواْلبِغَ  إِنْ  هُؤاَل  َويف (2١٩)

ِوي  ِّنث مث زثّٰ [3٠البقرة: ] ِّمب زبّٰٱ كلمتى يف ورش عن ر 
 يف لورش فيكون مكسورة، ياء الثانية اهلمزة إبدال هو ثالث وجه [33النور: ]

 مشبع مد حرف إبداهلا الثانية، اهلمزة )تسهيل أوجه: ثالثة ِّمب زبّٰ

 فقط. األولي الوجهي عىل قنبل يقترص بينام مكسورة( ياء إبداهلا بعدها، للسكون

 وهي: أوجه أربعة فيها فله لورش ِّنث مث زثّٰ كلمة أما

 الثانية. اهلمزة تسهيل-٠ 

 يف النون أصل فألن اإلشباع أما والقرص، اإلشباع مع مد حرف إبداهلا -2-3
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 ينقل ورًشا ألن )إن( نون عىل احلركة لعروض القرص وأما ساكنة، )إن( كلمة

 إليها. بعدها التي اهلمزة حركة

 )تسهيل فقط: األولي الوجهي عىل قنبل يقترص بينام مكسورة، ياء إبداهلا -5

 اإلشباع(. مع مد حرف إبداهلا الثانية، اهلمزة

 ني يف احلركة: توإليك جدول لتلخيص باب اهلمزتني من كلمتني املتفق

 أبو عمرو
 وىل مع القرص واملدأسقط اهلمزة األ

َفاقِِهاَم َمًعا   (َفَتى اْلَعاَل إَِذا َكاَيَتا ِمْن كِْلَمَتنْيِ  ***)َوَأْسَقَط ااُلوىَل يف اتي

 ورش وقنبل

سهال اهلمزة الثايية، أو أبدالها حرف مد من جنس حركة اهلمزة 

ده األوىل، ُيَمدُّ )حرف املد املبدل من اهلمزة( مًدا مشبًعا إذا كان ما بع

ساكنًا، وُيَمدُّ حركتني إذا كان ما بعده متحرًكا، وُيوز القرص والطول 

 إذا كان ما بعده ساكنًا لكن َترك لعارض ما.

ال***  َوْرش  َوُقنُْبل  َوااُلْخَرى َكَمدٍّ ِعنَْد  يَل َُمُْض املدي َعنَْها َتَبد 
 َوَقْد قِ

 قالون والبزي

 

 واملد كنبى عمرو.سقطا األوىل مع القرص أ املفتوحتان:

ال األوىل مع املد والقرص.املضمومتان واملكسورتان:   سه 

يُّ  ال*** يف اْلَفْتِح َواَفَقا  َوَقاُلوُن َواْلَبزي ِه َكاْليا َوَكاْلَواِو َسه   َويف َغرْيِ

 

 

ز   َقْبَل  َمدٍّ  َحْرُف  َوإِنْ  (2١9) زْ        ***      ُمَغري    مَهْ هُ  َُيُ  َأْعَداَل  َزاَل  َما دُّ َواملَْ  َقرْصُ

 املد جاز احلذف، أو بالتسهيل كالتغيري مغري، مهز قبل وقع إذا املد حرف إن يقول:

 عمرو فأبو ِّ زب يئربّٰٱ مثل )اهلمز(، املد سبب لتغري والقرص األصل، عىل

 وقع ألنه واملد، القرص اهلمز قبل الذي املد حرف يف فيجوز األوىل، اهلمزة يسقط

 حلذف.با مغري مهز قبل
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 اإلمام قول وعليه األداء، يف املقدم وهو بالتسهيل، التغيري عند أوىل واملد

 يف املقدم وهو باحلذف، املغري عند أوىل والقرص (،َأْعَدالَ  َزاَل  َما َوامْلَدُّ ) الشاطبي:

 زال. قد املد موجب ألن األداء

ةً  َجاءَ  َمعْ  إىَِل  َتِفيءَ  َساَم        ***      اْختاَِلفِِهاَم  يف ااُلْخَرى َوَتْسِهيُل  (2١٧)  اْيِزاَل  نُ ُأم 

اَل  َوَكاْلَواوِ  كاْلَيا ُقْل  َفنَْوَعانِ        ***      اْئتِنَا َأوِ  ـــامءِ والس   َأَصْبنَا َيَشاءُ  (2٠١)  ُسهي

 ـِداَل َمْعــ َأْقَيُس  كاْلَياءِ  إىِل َيَشاءُ        ***      ْل ـَوقُ  ِمْنُهاَم  ُأْبِداَل  ِمنَْها َوَيْوَعانِ  (2٠٠)

اءِ  َأْكَثرِ  َوَعنْ  (2٠2) ْمزِ  َوُكلٌّ        ***      اَواَوَهـ ُتْبَدُل  اْلُقر  ـ َيْبَدا اْلُكلي  هِبَ  ــاَل ُمَفصي

  :ثايًيا: اهلمزتان املختلفان يف احلركة

ْخَرى )َوَتْسِهيل    زتياهلم من الثانية اهلمزة أن يقول: (سام اْختاَِلفِِهاَم  يف اال 

َلة احلركة يف املختلظفتي َسهَّ   التغيري. مطلق هنا والتسهيل دائاًم، م 

 التي احلركة يف املختلظفتي اهلمزتي أنواع إىل ت ِشري بأمثلة الشاطبي اإلمام مثل ثم

 أنواع: مخسة وهي القرآن يف وردت

 [٣احلجرات: ] ِّهئ مئّٰ نحو مكسورة والثانية مظفتوحة األوىل األول:
 [٨٨املؤمنون: ] ِّجه ينّٰٱنحو مضمومة والثانية مظفتوحة وىلاأل الثاين:

 [.١٤٤األعراف: ] ِّيق ىقّٰ نحو مظفتوحة والثانية مضمومة األوىل الثالث: 
 [.٩٣األنفال: ] ِّ جض مصّٰٱ: األوىل مكسورة والثانية مظفتوحة نحوالرابع

 [.٨٦انلور: ] ِّنث مثّٰٱ: األوىل مضمومة والثانية مكسورة نحو اخلامس
ْل  )َفنَْوَعانِ  ال( َوَكاْلَواوِ  كاْلَيا ق  ه   مهزهتام املظفتوح ومها األولي النوعي أن يعنى س 

ل األوىل  والياء، اهلمزة بي املكسورة فتسهل بي، بي منهام الثانية اهلمزة ت َسهَّ

 والواو. اهلمزة بي املضمومة وتسهل

ْبِدال ِمنَْها )َوَنْوَعانِ  اَم( أ   مهزهتام املظفتوح ومها والرابع، ثالثال النوعي أن يعنى ِمنْه 

 ياء الثانية فتبدل قبلها، اهلمزة حلركة تبًعا واًوا أو ياءً  منهام الثانية اهلمزة ت بدل الثانية،
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 إذا مظفتوحة واًوا وتبدل ،ِّ جض مصّٰ مكسورة األوىل اهلمزة كانت إذا مظفتوحة

 .ِّيق ىقّٰٱمضمومة األوىل كانت
 مثّٰ مثل مكسورة والثانية مضمومة وىلاأل اهلمزة فيه الذي اخلامس النوع أما 
 مكسورة.وإليه واًوا إبداهلا أو والياء، اهلمز بي الثانية تسهيل وجهان: فيه ِّنث

 بقوله: الشاطبي اإلمام أشار

ْل  ......................   إىِل َيَشاء   َوق 
ِ
 َمْعـــــِداَل  َأْقَيس   كاْلَياء

  َأْكَثرِ  َوَعنْ 
ِ
اء رَّ ْبَدل   اْلق   َهـــاَواوَ  ت 

لٌّ  ل   هِبَْمزِ  )َوك  ــال( َيْبَدا اْلك  ظَفص   إنام مىض فيام وإبداهلا اهلمز تسهيل حمل أن يعنى م 

 القراء فكل بالثانية وبدأت األوىل عىل وقظفت فإذا فقط، الوصل حال يكون

 املختلظفتي. أو احلركة يف املتظفقتي اهلمزتي يف سواءً  يققوهنام

ُل  ضر َُمْ  َوااِلْبَداُل  (2٠3) ْمزُ  ُهوَ     ***   َما َبنْيَ  َواملَُْسه   ُأْشكاَِل  ِمنهُ  ال ِذي َواحَلْرِف  اهْلَ

  والتسهيل. اإلبدال، معنى البيت هذا يف بّي 

 هو اإلبدال نقول وال ،(٠46)غريه يشوبه ال خالًصا حرًفا اهلمزة تبدل أن فاإلبدال:

 كتب بعض يف ورد اماهلمزةك شائبة فيه يبق مل حمض مد حرف اهلمزة إبدال

 مثل مد حرف تبدل قد اهلمزة ألن قصور فيه التعريف هذا ألن .(٠4٩) القراءات

 .ِّجض مصّٰٱ مثل ممدود غري حرًفا تبدل وقد وقنبل، ورش عند ِّمب زبّٰ

                                                           
، فتح الوصيد يف رشح القصيد حرز األماين ووجه التهاينأبو احلسن عىل بن حممد السخاوي،  (٠46)

 .2١9ص، ٠مرجع سابق، ج

كنز املعاين رشح حرز األماين )رشح أبو عبد اهلل حممد بن أمحد املوصيل املعروف بشعلة،  (٠4٩)

؛ وانظر: عبد الظفتاح عبد الغني ٠22ص (، 2١١9(، )طنطا، دار الصحابة، شعلة عىل الشاطبية

 . 9١مرجع سابق، ص، الوايف يف رشح الشاطبيةالقايض، 
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 فتسهل اهلمز، حركة تولدت منه الذي احلرف وبي بينها اهلمزة جعل هو والتسهيل:

 وبي بينها واملكسورة الواو، وبي بينها ضمومةوامل األلف، وبي بينها املظفتوحة اهلمزة

 الياء.
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َزةر  اْلِفْعلِ  ِمنَ  َفاءً  ـَكنَْت  َسـ إَِذا (2٠5) اَل  َمدٍّ  َحــــْرَف  ُيِرَيا َوْرشر فَ   ***   مَهْ  ُمَبدي

َلةِ  ِسَوى (2٠4)  مي  ْثرَ إِ  َتَفت َح   ***   إِنْ  َعنْهُ  َواْلَواوُ  اإِليَواءِ  مُجْ ـ َيْحـــوُ  الض   اَل ـُمَؤج 

  آخر. هبمز يقرتن مل الذي هو اهلمز املفرد

 بِشط قبلها، ما حركة جنس من مد حرف الساكنة اهلمز يبدل ورًشا إن يقول:

 الساكنة اهلمزة فتبدل فائه، موضع يف اهلمزة لوقعت فعاًل  ق درت لو كلمة يف وقوعها

 ِّ خي ،جئّٰٱمثل ياًء، الكرس وبعد ا،ألظفً  الظفتح وبعد واًوا، الضم بعد
 ِّام ، خم ، حمّٰٱ نحو اإليواء لظفُ من مشتقة كلمة كل ذلك من ويستثنى

 اإلبدال. من أخف الكلامت هذه يف اهلمز ألن

 مثل للكلمة فاء تقع أن بِشط ضم بعد الواقعة املظفتوحة اهلمزة ورش يبدل كذلك 

 . ِّزن ٱ ،مئّٰ نحو تبدل ال عينًا وقعت فإن ،ِّ مل ،زنّٰٱ
 

وِِسي  َوُيْبَدُل  (2٠6) ن   ُكلُّ  لِلسُّ ْمزِ  ِمنَ       ***      ُمَسك  ا اهْلَ  امْهِاَل ُن جَمُْزوم   َغرْيَ  َمدًّ

 وقعت سواء قبلها، ما حركة جنس من مد حرف ساكنة مهزة كل السويس يبدل يقول:

  ِّ ىم ٱٱ،يب ،مب ٱ، خس ٱٱٱ،خي ّٰ نحو الًما أو عينًا أو للكلمة فاءً 
 :(158)من اهلمز الساكن َخسة أرضبللسوِس ويستثنى 

  للبناء. عالمة سكونه كان ما الثاين:      للجزم. عالمة سكونه كان ما األول:

 بغريه. يلبسه إبداله ماالرابع:             إبداله. من أخف مهزه ما الثالث:

  أخرى. إىل لغة من اإلبدال َيرجه ما اخلامس:

                                                           
، فتح الوصيد يف رشح القصيد حرز األماين ووجه التهاين، أبو احلسن عىل بن حممد السخاوي (٠49)

 .2٠٠ ، ص٠مرجع سابق،  ج
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ييئْ       ***       َوَمعْ  َيَشنْ  َوَعْشر  ِستٌّ  َوَيَشنْ  َتُسؤْ  (2٠٩) اَل  ُينَب نْ  َوَينَْسْنَها ُيَ  َتَكم 

 -:بسبب اجلزم فيقرؤها السوِس باهلمز وهي الكلامت املستثناهعدد يف هذا البيت  

  ثالثة. ِّٱنشأّٰ ثالثة، ِّتسؤّٰ :مواضع ستة ِّتسؤ، ويشنٱّٰكلمتا  -

 [١٣٤آل عمران: ] ِّ حص مس خس حسّٰٱ

 [٣٤ اتلوبة:] ِّنئ مئ زئ رئّٰ
 [١٤١املائدة: ] ِّٱمج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خبٱٱّٰ
 ِّىه مه جهّٰ، [ٱ٣سبأ: ] ُِّّ َّ ٍّّٰ، [٨الشعراء: ] ِّجه ين ىنّٰ

 [٨٩يس: ]
-مواضع: عِشة يف ِّٱمظ ّٰكلمة

ٱ[١٩٩النساء: ] ِّ جغ مع جع مظ حطٱّٰٱ

 [٩٣األنعام: ] ِّنن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ّٰٱ
 [١٩٩األنعام: ] ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ّٰٱ

 [٣٨رساء: اإل] ِّنن من زن رن مم ام يل ّٰٱ

 [١٣إبراهيم: [، ] ١٦فاطر: ] ِّ مج حج مث هت مت خت حت ّٰٱ

ٱٱ[٣٨الشورى: ] ِّىب نب مب زب رب يئٱّٰ

 [٩٩الشورى: ] ِّجن يم ىم ممّٰ
 رب يئ ّٰٱٱٱِّٱىل مل يكّٰ تعاىل: قوله يف الساكني اللتقاء اهلمزة كرس ويالحُ
 تكون عليها الوقف وعند تبدل، فال متحركة تكون الوصل حالة فظفي ِّٱزب

 مستثناه. ألهنا أيًضا دلتب وال للوقف ساكنة
 [١٦الكهف: ] ِّىه مه جه ين ىنّٰ تعاىل: قوله يف ِّىنّٰٱكلمة 

 ىم مم خم حم جم يل ىل ملّٰٱ تعاىل: قوله يف َِّينَْسْئهاّٰٱكلمة
 باهلمز. يقرؤها عمرو أبا ألن ،[١٤٦ابلقرة: ] ِّحن جن يم
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 [٩٦ انلجم:] ِّحك جك مق حق مف خف حفّٰٱتعاىل: قوله يفٱِّمفّٰٱكلمة 
اَل  َثاَلًثا َواْقَرأْ  َمًعا َوَأْرِجئْ  *** بَِنْرَبع   َوَيبيئْ  بِْئُهمْ َوَأيْ  َوَهييئْ  (2٠9)  َفَحصي

عدد يف هذا البيت الكلامت املستثناه فيقرؤها باهلمز بسبب البناء وهي:ـ

 [١٤الكهف: ] ِّنن من زن رن ممّٰ يف قوله تعاىل: ِّٱممّٰٱ كلمة -

 [٩٩ابلقرة: ] ِّلك اك يق ىقّٰٱيف قوله تعاىل:  ِّٱاكّٰٱكلمة  -
 مواضع: أربعة يف ِّمقّٰلمة ك -

 [٨٣احلجر: ] ِّجل مك لك خك حك جك مقّٰٱتعاىل: قوله-٠ 
 [٩٦يوسف: ] ِّحق مف خف حف مغجف جغّٰٱتعاىل: قوله -2
 [٣١احلجر: ] ِّخن حن جن مم خمّٰٱتعاىل: قوله -3
 [٣٤القمر: ] ِّجم يل ىل مل خلّٰٱتعاىل: قوله -5
ٱ يف قوله تعاىل: يوقد وردت مرت ِّٱأرجئهّٰكلمة  -

 حك جك مقّٰ[ ١١١اف: األعر] ِّام يل ىل مل يك ىك مكّٰٱ
 باهلمز. أبو عمرو يقرؤها حيث[ ٩٦الشعراء: ] ِّجل مك لك خك

 تعاىل: قوله يف القرآن يف مرات ثالث وردت وقد ِّملّٰكلمة -

 ٰىّٰ ،[١العلق: ] ِّمم ام يل ىل ملّٰ ،[١٨اإلرساء: ] ِّخب حبّٰ
 [٩العلق: ] ِّزي ري

 
ْمِزهِ  َأَخفُّ  َوُتْؤِويهِ  وُتْؤِوي (2٠٧) كِ  َوِرْئًيا *** هِبَ ْمزِ ا برَِتْ  ااِلْمتاَِل  ُيْشبِهُ  هْلَ

 ،حمّٰكلمتا وهو إبداله من أخف مهزه كان ما وهو الثالث الرضب إىل يشري
 ِّىم مم خم حم جم يل ىل ملّٰتعاىل: قوله يف ِّجه

 .[١٩املعارج: ] ِّمه جه ين ىنّٰٱ ، [٣١األحزاب:]
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كِ  َوِرْئًيا) وقوله: ْشبِه   اهْلَْمزِ  برَِتْ  إبداله ما وهو الرابع الرضب إىل يشري (ااِلْمتاَِل  ي 

 جح مج حج مث هتّٰٱتعاىل: قوله يف ِّٱجسّٰ كلمة وهو بغريه، يلبسه
 وهو الري يشبه اهلمز برتك )رئًيا( ألن، [٤٨مريم: ] ِّحس جس مخ جخ مح

 باهلمز. قرأها لذا باملاء االمتالء

هُ  ُيْشبِهُ  َأْوَصدتُّ  َوُمْؤَصَدةر  (22١) يّ      ***    ُكلُّ  اَل ـــلي ـُمعَ  األََداءِ  ُل ـــَأهْ  َرهُ ــَََتَ

 وهي أخرى إىل لغة من َيرجه إبداله كان ما وهو األخري الرضب عن يتحدث

 يتّٰ ،[٣٤ابلدل: ] ِّيم ىم ممّٰ يف قول اهلل تعاىل: ِّيمّٰٱكلمة
 أي باهلمز )آصدت( من عنده ألهنا باهلمز فقرأها[ ٤اهلمزة: ] ِّزث رث

 فموصدة )أوصدت( لغة من أهنا لظن )موصدة( وقرأها مهزها أبدل فلو أطبقت

 اشتباه. يصل ال حتى مهزها لذا أوصدت لغة يشبه اهلمز رتكب

هُ   َ ري  ُه...ََتَ  وأهل املشايخ ختريه املستثنى هذا كل أي كله ُمَعلياَل( األََداءِ  َأْهُل  )ُكلُّ

 املذكورة. العلل هبذه معلال اهلمزة بتحقيق األداء

ْمزِ  َوَباِرئُِكمُ  (22٠) اَل ـــَتبَ  بَِياء   َغْلُبون   اْبنُ  َوَقاَل     ***    ويِهِ ــُسكُ  َحاَل  بِاهْلَ  د 

 رن مم امّٰ تعاىل: اهلل قول من ِّرنّٰ كلمة السويس قرأ
 بسكون [٣٨ابلقرة: ] ِّري ٰى ين ىن نن من زن

 يف ياء اإلبدال روى غلبون ابن لكن املستثنيات، مجلة من فهي وحتقيقها، اهلمزة

  اهلمز. الكلمة هذه يف عليه واملعول الكلمة، هذه

ْئِب  َويف *** َوْرُشُهمْ  بِْئَس  َويف بِْئر   يف َوااَلهُ وَ  (222)  َفَنْبَداَل  َواْلكَِسائِي َوْرشر  الذي

 هذا ويف للكلمة، فاءً  يقع أن الساكن اهلمز إلبدال اشرتط ورًشا أن احلديث بنا مر

 وإن فهام ِّٱبئس بئر،ّٰ كلمتا له است ثنى ورًشا إن الشاطبي: اإلمام يقول البيت
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 مس خسّٰٱ:تعاىل قوله مثل السويس موالًيا يبدهلام أنه إال للكلمة اعينً  وقعتا
 [١٣١آل عمران: ] ِّرب يئ ىئّٰ[ ٨٣احلج: ] ِّخص حص

 قوله مثل فأبدالها ِّجكّٰ كلمة يف السويسَّ  والكسائيُّ  ورٌش  تابع وكذلك

 [١٩يوسف: ] ِّجك مق حق مف ّٰٱتعاىل:
وِري ْنلِْتُكمُ َويَ  *** ُشْعَبةر  َوالنُّْكرِ  الُعْرِف  يف ُلْؤُلؤ   َويف (223)  ْجَتاَل ُيـــ َوااِلْبَداُل  الدُّ

ؤٌ ّٰ كلمة يف واًوا األوىل اهلمزة إبدال يف السويس تابع شعبة إن يقول: ْؤل   منكرة ِّٱل 

 ّٰٱ[٣٣الرمحن: ] ِّمه جه ين ىن ّٰٱ تعاىل: قوله مثل معرفة أم كانت
 [.٣٨الطور: ] ِّهب مب خب

 ري ٰى ين ىن ننّٰ تعاىل: اهلل قول يف ِّٱزيّٰٱكلمة عمرو أبو وقرأ 
 حققها ِّٱيْألِْتكمّٰٱساكنة مهزة بزيادة [١٨احلجرات: ] ِّىي ني مي زي

ـــ) كلمة يف فالياء السويس، وأبدهلا الدوري  للسويس. رمز (ْجَتاَل ي 

 اَل ـــَفَثق   الن ِِسُّ  َياءِ  يف مَ ـَوَأْدغَ         ***       بَِيائِهِ  والن ِِسءُ  ال  ــلِئَ  َوْرشر وَ  (225)
 ِّلَيالّٰ فقرأها مظفتوحة بياء وردت حيث ِّٱزتّٰ كلمة قرأ اورًش  إن يقول: 

النساء: ] ِّمث زث رث يت ىت نت مت زتّٰ تعاىل: قوله نحو
 يل ىل مل خلّٰ تعاىل: قوله يف ِّملّٰ كلمة وقرأ ،[١٦٣

 واحدة ياء فصارت الياءين أدغم ثم ياء اهلمزة بإبدال [٩٤اتلوبة: ] ِّجم

 .ِّالنَّيسُّ ّٰ مرفوعة مشددة

ْمَزَتنْيِ  ُأْخَرى َوإِْبَداُل  (224) ِهمْ  اهْلَ  ُأوِهاَل  َكآَدمَ  َعْزمر  َسَكنَْت  إَِذا         ***       لُِكلي

 حرف إبداهلا وجب ساكنة منهام الثانية وكانت كلمة يف مهزتان التقت إذا يقول:

 أ ويت( إِيامًنا، )َءامن،ءادم، مثل القراء جلميع وذلك قبلها ما حركة جنس من مد



                      

 

061 

 ألظًفا الثانية فتبدل ساكنة، والثانية مظفتوحة، األوىل زتيهبم َأْأمن فأصل)ءامن(

  األمثلة. باقي يف مثله ويقال مظفتوٌح، قبلها ما ألن القراء جلميع

 له جعل أي لكذا فالن أوهل قوهلم: من وهو القرآن يف ليس لظفُ ()أ وِهال وكلمة

 فتبدل نةساك والثانية مضمومة، منهام األوىل اللتي للهمزتي مثال وهو أهال،

  )أوتى(. مثل واًوا الثانية
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كْ  (226)  ْمزِ  بَِشْكلِ  َصِحيح    ***  آِخر   نَ َساكِن   ُكل  لَِوْرش   َوَحري  ُمْسِهاَل  واْحِذْفهُ  اهْلَ

 ط:يقول: إن ورًشا ينقل حركة اهلمزة إىل احلرف الذي قبلها وحيذف اهلمزة بنربعة رشو

 يكون احلرف الذي قبل اهلمز املنقول إليه حركتها ساكنًا.أن  -٠

 حرف إىل اهلمزة حركة ورش َينِقل فالأن يكون هذا احلرف الساكن صحيًحا  -2

 اهلمزة حركة ينقل ورًشا فإن مد ال لي حرف كان فإن ، ِّخس حسّٰنحو مد

ٱ١٨ة: ابلقر ِّخص حصّٰ نحو احلركة قبول يف الصحيح الساكن يشبه ألنه إليه،
 [.١٣١األنعام: ] ِّ خت حت جت ّٰٱٱ[ ٣٤املائدة: ] ِّ مث زثّٰ
أن يكون )احلرف الساكن( يف آخر الكلمة األوىل، واهلمز يف أول الكلمة  -3

 ِّ خس ٱ ،من ّٰٱ، فإن كانا يف كلمة واحدة فال نقل فيها نحو الثايية
واالسم بعدها كلمة أخرى، فهي منظفصله حكاًم وإن  وتعد الم التعريف كلمة

 فمثل هذا ينقل عليه ورش.  ِّلكٱ ،يل ّٰٱت رساًم نحو اتصل

 ألن ميم اجلمع يصلها ورش، ويمدها أن ال يكون )احلرف الساكن( ميم مجع -5

 مكّٰ [٦ابلقرة: ] ِّىم مم خم حم جمّٰ نحو مشبًعا، مًدا
 ٱ،لكٱ،ىف يث ،ىم ممّٰٱ لورش النقل أمثلة ومن [٤٩ابلقرة: ] ِّىك
 .ِّرب يئ ٱ ،ىل مل

 .املفرد اهلمز َتفيف أيواع من يوع النقل ويعد

َزة   َوَعنْ ( 22٩) اَل  َسْكًتا اْلَوْصل يف َخَلفر  َرَوى *** َوِعنَْدهُ  ُخْلفر  اْلَوْقِف  يف َْحْ  ُمَقل 

ء   يف َوَيْسُكُت  (229) مِ  َلَدى *** َوَبْعُضُهمْ  َوَشْيًئا يَشْ َزة   َعنْ  لِلت ْعِريِف  الال   اَل ــتَ  َْحْ
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ء   (22٧) ْ  اـــَوَشْيئً  َويَشْ  ...............................    ***               ِزدْ ـــيَ  مَل

 فيكون عنه، بخلف ورش عليه ينقل ما كل يف الوقف حالة محزة عن النقل روي

 شاء إن سيأيت كام سكت بدون أم بسكت، حتقيًقا أكان سواء والتحقيق النقل له

  تعاىل. اهلل

َقلَّ  َسْكًتا اْلَوصل يف َخَلٌف  َرَوى )وعنده  حالة محزة عن خلف روى أي ال(م 

 منظفصاًل  كان سواء ورش، عليه ينقل ما كل عند تنظفس بدون يسرًيا سكًتا الوصل

 ممّٰ مثل حقيقة منظفصاًل  كان أو ،ِّلكٱ ،يلّٰ مثل التعريف( )الم حكاًم 
 الساكن عىل يسرًيا سكًتا خلف فيسكت املظفصول(، )الساكن ويسمى ِّىم

  عىل كذلك إليه.ويسكت اهلمزة ةحرك ورش ينقل الذي اهلمزة قبل الذي
ٍ
 يشء

 .فارس الفتح أيب مذهب وهذا مطلًقا. خلالد سكت ال وعليه وشيًئا،

مْ  ه   مذهب وهو الثاين املذهب إىل يشري َتال( مَحَْزةٍ  َعنْ  لِلتَّْعِريِف  الَّالمِ  َلَدى )َوَبْعض 

 الم عىل سكتهلام ال مًعا وخالًدا خلظًفا أن وهو :غلبون بن طاهر احلسن أيب

 املظفصول. الساكن عىل هلام سكت وال الوصل، حالة وشيًئا ويشء التعريف

 وعند القراءة يجمع بني املذهبني فحينئذ يكون:

الم التعريف، يشء، ّٰخللف عىل املذهبني حالة الوصل السكت قواًل واحًدا عىل  

 وله التحقيق والسكت يف الساكن املفصول. ِّشيًئا

، ِّ الم التعريف، يشء، شيئاٱّٰالسكت والتحقيق عىل  وخلالد عىل املذهبني وصاًل  

 وال سكت له يف الساكن املفصول مطلًقا.

  التعريف، الم يف براوييه حلمزة نقرأ عندما أننا فنالحُ
ٍ
 والساكن وشيًئا، ويشء

 الم يف املقدم ولكن والتحقيق(، )السكت، بالوجهي نأيت الوصل حالة املظفصول

  التعريف
ٍ
 يف أما التحقيق. املظفصول الساكن يف واملقدم لسكت،ا هو وشيًئا ويشء

 )وعن قال: ألنه النقل وجه عليه ويزيد الوصل يف املاضية األوجه فلهام الوقف



    

 

065 

 هو النقل مع هلام الذي فاخللف عنه، بخلف النقل له يعنى خلف( الوقف يف محزة

  ا.ال يوقف عىل الم التعريف بالتحقيق مطلقً  غري أنه الوصل حال مذهبهام

 يف املظفصول والساكن التعريف الم يف وخالد خلف مذهب تلخيص ويمكن

  -:كاآليت املذهبي كال عىل والوقف الوصل حالة

 

 
 املفصول الساكن ال

 وقًفا وصاًل  وقًفا وصاًل 

 خلف
 السكت

 قواًل واحًدا

 النقل والسكت

 )عىل الرتتيب(

التحقيق 

 والسكت

 )عىل الرتتيب(

النقل والسكت 

ق)عىل والتحقي

 الرتتيب(

 خالد

السكت 

 والتحقيق

 )عىل الرتتيب(

 النقل والسكت

 )عىل الرتتيب(

 التحقيق

 قواًل واحًدا

 النقل والتحقيق

 )عىل الرتتيب(

 

 املظفصول الساكن ويف السكت، التعريف الم يف الوصل يف أداءً  املقدم أن نالحُ

 ت.السك ثم النقل فاملقدم الوقف حالة يف أما التحقيق، املقدم

  أما 
ٍ
 وخالد، خلف من لكل متاًما التعريف الم مثل الوصل حالة يف وشيًئا يشء

 محزة وقف باب يف -اهلل بإذن- وسيأيت واإلدغام اإلبدال أو النقل فلهام وقظًفا أما

 اهلمز. عىل وهشام

 ولكن لورش، النقل رشوط فيها تتوفر قطع مهزة بعدها جاء إذا اجلمع ميم - 

 بالنقل حتركت فلو الضم أصلها )ألن مشبع بمد يصلها بل اعليه ينقل ال ورًشا

 تغري فال أصلها إىل لتعود اهلمز عند صلتها ورش آثر ولذا حركتها عن لتغريت
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 عنده املظفصول كالساكن فهي محزة عن خلف عليها ويسكت .(٠4٧)حركتها( بغري

 اووقظفً  وصاًل  فيها خللف يكون فحينئذ ،الوقف حالة عليها ينقل ال أنه غري

 وليس الوقف، حالة والسكت الوصل، حالة التحقيق واملقدم والسكت، التحقيق

  ووقظًفا. وصاًل  التحقيق إال فيها خلالد

 ساكن مفصول موقوف عليه.                      عــــم ساكن مفصول اجتمـاع عند (٠)

 يقل وَتقيق.                       ثاينه يف الـوعلي َتقيق -1 األول يف له خلف

 يقل وسكت.                       وعليه يف الثاين سكت -2                               

  يقل وَتقيق.                        ه يف الثاينـــوعلي التحقيق ه يف األولـل الدــخ

 بحيث والسكت، التحقيق يف املظفصول الساكن بي نساوي أن ينبغي أننا نالحُ 

  الثاين. نحقق األول حققنا وإذا الثاين، عىل نسكت األول عىل سكتنا إذا

 ِّيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئّٰ مثال
 .ِّيب ّٰٱٱإذا وقظفنا عىل

 موقوف عليه.  الم تعريف                          مـع  الم تعــريف( عند اجتمـــــاع 2)

 يقل وسكت.                                عليه يف الثاينوســكت له يف األول ف ــــخل

 .يقل وسكت                                وعليه يف الثاينسكت  -1له يف األولالد ـــخ

 يقل فقط.                        وعليه يف الثاين قـَتقي -2                                 

 

  .ال وقف عىل الم التعريف بالتحقيق مطلًقا                        

                                                           
إَتاف فضالء البش ِف القراءات شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد الغني الدمياطي، )انظر  (٠4٧)

، )لبنان، دار الكتب العلمية، "منتهى األماين واملّسات يف علوم القراءات"األربعة عش ويسمى 

 .٧2م(، ص٠٧٧9ـه٠5٠٧
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 .ِّيل ّٰٱإذا وقظفنا عىل  [١٤٤ابلقرة: ] ِّيل ىلّٰ مثال

 وصاًل. مفصول ساكن                       مـع تعـريف الم اجتمـــــاع عند (3)

 مًعا( وخالد التحقيق))خلف -                 الثاين يف وعليه الســكت -1 فيه األول 

 وحده( السكت)خلف -                                                                                    

 وحده( التحقيق)خالد                        الثاين يف وعليه التحقيق- 2                  

 

 [٩٦ابلقرة: ] ِّ مل خل حل جل مك لك خك حك ٱّٰٱ:تعاىل قوله مثل
  وصاًل. تعـريف الم                        مع مفصول اكنس اجتمـاع عند (5) 

 مًعا( وخالد السكت)خلف -                    الثاين يف وعليه التحقيق -1 فيه األول 

 وحده( التحقيق)خالد -                                                                                     

 وحده( السكت)خلف -                    الثاين يف وعليه السكت -2                   

 [.١٤٦ابلقرة: ] ِّجي يه ىه مه جه ين ىن منّٰٱ:تعاىل قوله مثل ٱ

  عليه. موقوف مفصول ساكن                          عم تعـريف الم عاجتام عند (4)

 والتحقيق)خلف( والسكت لنقلا -                  وعليه يف الثاين السكت -1 فيه األول 

 )خالد( والتحقيق النقل -                                                                            

 والتحقيق)خالد( النقل                       وعليه يف الثاين التحقيق -2             

ٱمثل قوله تعاىلٱٱٱ  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّّٰٰٱٱ
 [.٩٤األنعام: ] ِّىب

  عليه. موقوف تعريف الم                مـع مفصول ساكن اجتمـاع عند (6)

    مًعا( وخالد والسكت)خلف النقل،                  وعليه يف الثاين التحقيق -1 فيه األول 

 ه(وحد والسكت)خلف النقل                     وعليه يف الثاين السكت -2                
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 ٌِّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيّٰٱ:مثل قوله تعاىل 
 [.١٤٤ابلقرة: ]

اَل  بِالن ْقلِ  آالنَ  ُيوُيس   َلَدى *** لِنَافِع  ......................وَ  (22٧)  ُيقي

 الالم إىل الثانية اهلمز حركة بنقل ِّحقّٰ كلمة قرأ براوييه نافًعا إن يقول:

 حق خفمف حف جف مغ جغ معّٰٱيونس سورة يف تعاىل قوله يف اهلمزة وحذف
 يب ىب نب مب زبّٰ، [٣١يونس: ] ِّلك خك حك جك مق
 وصل مهزة مهزتان الكلمة هذه يف اجتمع وقد ،[٣١يونس: ] ِّمت زت رت

 مهزة يف القراء فلكل التعريف، الم عىل دخلت استظفهام ومهزة تعريف، الم يف

 الشاطبي: اإلمام قول يف مر كام واإلبدال التسهيل : وجهان الوصل

ز   َوإِنْ  نٍ  اَلمٍ  َبْيَ  َوْصلٍ  مَهْ َسكَّ َزةِ     ***    م  ْده   ااِلْستظِْفَهامِ  َومَهْ بْ  َفاْمد   ِدالـــم 

ل   ه  ص  َوَيقْ  َأْوىل َذا َفلِْلك  ِذي ـر  ل        ***    الَّ َســـه  ل   َعنْ  ي  ــــث ال َكآالنَ  ك   م 

 ملدا قبيل من فهو ساكنة بعده الالم ألن القراء لكل املشبع املد مع يكون واإلبدال

 بسبب الالم عىل احلركة لعروض أيًضا القرص مع اإلبدال لنافع وجيوز الالزم،

 يف القراء لكل فيكون ،العارضة للحركة والقرص األصل عىل فاإلشباع النقل،

 هو ثالث وجه ولنافع اإلشباع، مع واإلبدال التسهيل وجهان الوصل مهزة

  القرص. مع اإلبدال

 فيكون ِّحقّٰ الالم بعد الواقعةٱالثانية اهلمز يف نقلبال مغري بدل مد فيها أن كام 

 قال يمدوه فلم استثنوه الرواه بعض ألن يستثنه، مل من عند البدل ثالثة لورش

مْ  الشاطبي: ه  م   )َوَبْعض  ك  َؤاِخذ  ْسَتظْفِهاًم  آالنَ  ي   .َتاَل( م 
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 إذا مل تقرتن ببدل قبلها وال بعدها، أو ِّحقّٰٱٱاألوجه الواردة لورش يف كلمة

 . (168)اقرتيت به، وصاًل ووقًفا

سبعة أوجه إذا مل تقرتن ببدل آخر قبلها وال بعدها ومل  ِّحقّٰ لورش يف كلمة -

 يقف عليها:

 والتوسط القرص البدل يف وعليه املشبع املد مع ألظًفا الوصل مهزة إبدال-3 -2-٠

  والطول.

 والطول. والتوسط القرص البدل يف وعليه بي بي الوصل مهزة تسهيل -5-4-6

 النقل، بسبب الالم عىل احلركة لعروض القرص مع ألظًفا الوصل مهزة إبدال -٩

 املد منع يف العارضة الالم بحركة اعت دَّ  ملا ألنه وذلك فقط، القرص البدل يف وعليه

 بعدها. املد منع يف هبا اعت دَّ  قبلها،

 اَلَن وقد )البدل الثاين املغري بالنقل(  ءال)مهزة الوصل(

ا مشبعةإبد  )ثالثة البدل( قرص، وتوسط، وطول اهلا ألًف

ا متد حركتان أليه ملا اعُتد  بحركة الالم القرص فقط  إبداهلا ألًف

العارضة يف منع املد قبلها، اعُتد  هبا يف منع 

 املد بعدها.

 )ثالثة البدل( قرص، وتوسط، وطول تسهيلها

                                                           
البدور الزاهرة يف القراءات العشة املتواترة من طريقي الشاطبية عبد الظفتاح عبد الغني القايض،  (٠6١)

؛ وانظر: حممد نبهان بن حسي 392، ص٠(، ج2١٠3-٠535، )القاهرة، دار السالم،  والدرة

الذهبية يف إفراد ، السلسلة اإلستربق يف رواية اإلمام ورش عن يافع من طريق األرزقمرصي، 

، طباعة خاصة، 2١١٧-٠53١القراءات والروايات املتواترة من طريقي الشاطبية والدرة، ط

 .  ٠2١ص
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 -وال بعدها جاز تسعة أوجه: فإن وقف عليها مع عدم اقرتاُهَّنا ببدل آخر قبلها

 والتوسط القرص البدل يف وعليه املشبع املد مع ألظًفا الوصل مهزة إبدال-3،2، ٠

  والطول.

 والطول. والتوسط القرص البدل يف وعليه بي بي الوصل مهزة تسهيل -5-4-6

 بسبب الالم عىل احلركة لعروض القرص مع ألظًفا الوصل مهزة إبدال -٧،٩،9

 للسكون. عارض أنه عىل والطول والتوسط القرص البدل يف يهوعل النقل،

 الْن)البدل الثاين املغري بالنقل( موقوف عليه ءال)مهزة الوصل(

ا مشبعة   قرص، وتوسط، وطول إبداهلا ألًف

ا متد حركتان وجاز التوسط والطول  قرص، وتوسط، وطول إبداهلا ألًف

 عىل أيه عارض للسكون.

  وطول قرص، وتوسط، تسهيلها
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 -بام بعدها وأقرُهَّنا بالبدل قبلها جاز ثالثة عش وجًها: ِّحقّٰفإن وصلها 

 البدل األول

 ِّٱحفّٰ
)مهزة  ءال

 الوصل(
 الَن وقد )البدل الثاين املغري بالنقل(

 

 قرص

ا  إبداهلا ألًف

 مشبعة
 

 ليتساوى البدل األول بالثاين. قرص
ا  إبداهلا ألًف

 متد حركتان

 تسهيل

 

 

 توسط

ا إب داهلا ألًف

 مشبعة

التوسط والقرص، التوسط ليتساوى البدالن، 

 والقرص ملن يستثني ءاالن من مد البدل لورش.

ا  إبداهلا ألًف

 متد حركتان

أليه ملا اعُتد  بحركة الالم العارضة يف  القرص فقط

 منع املد قبلها، اعُتد  هبا يف منع املد بعدها.

 تسهيل
ساوى البدالن، لتوسط ليتا التوسط والقرص،

 والقرص ملن يستثني ءاالن من مد البدل لورش.

 
 
 طول

ا  إبداهلا ألًف

 مشبعة

الطول ليتساوى البدالن،  الطول والقرص،

 .والقرص ملن يستثني ءاالن من مد البدل لورش

ا  إبداهلا ألًف

 متد حركتان

أليه ملا اعُتد  بحركة الالم العارضة يف  القرص فقط

 .عُتد  هبا يف منع املد بعدهامنع املد قبلها، ا

 تسهيل
الطول ليتساوى البدالن،  الطول والقرص،

 .والقرص ملن يستثني ءاالن من مد البدل لورش
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 -وأقرُهَّنا بالبدل قبلها جاز سبعة وعشون وجًها: ِّحقّٰفإن وقف عىل كلمة 

 البدل األول

 ِّٱحفّٰ
 ءال)مهزة الوصل(

 الْن )البدل الثاين املغري بالنقل(

 بدل العارضال

 

 قرص

ا مشبعة  إبداهلا ألًف
يف البدل  قرص، توسط، وطول

 العارض

ا متد حركتان  إبداهلا ألًف
يف البدل قرص، توسط، وطول 

 العارض

 تسهيل
يف البدل  قرص، توسط، وطول

 العارض

 

 توسط

ا مشبعة  إبداهلا ألًف
يف البدل  قرص، توسط، وطول

 العارض

ا متد حركتان  إبداهلا ألًف
يف البدل ، توسط، وطول قرص

 العارض

 تسهيل
يف البدل  قرص، توسط، وطول

 العارض

 

 طول

ا مشبعة  إبداهلا ألًف
يف البدل  قرص، توسط، وطول

 العارض

ا متد حركتان  إبداهلا ألًف
يف البدل قرص، توسط، وطول 

 العارض

 تسهيل
يف البدل  قرص، توسط، وطول

 العارض
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اَل ظَ  ـيهِ ــاِســكَ  بِاْلَكّْسِ  َوَتنِْوينُهُ      ***     اَلِمهِ  بِإِْسَكانِ  وىَل اأْلُ  نِ َعاًدا َوُقْل  (23١)  ل 

 اَل ــُفضي  بِاألَْصلِ  َواْلَبْدءُ  وَوَبْدُؤُهمُ     ***    ـُلُهمْ َوْص  َوبِالن ْقلِ  َباِقيِهمْ  َوَأْدَغمَ  (23٠)

ي (232) مَ  لَِقاُلوَن َواْلَبرْصِ  َوَمْوِصاَل  َبْدًءا الن ْقلِ  َحاَل  َقاُلونَ لِ     ***    َواُوهُ  ـزُ ــَوهُتْ

ْمزِ  َوَتْبَدا (233)  ا ُكنَْت  َوإِنْ      ***    هِ ُكلّ  الن ْقلِ  يف اْلَوْصلِ  هِبَ  اَل فَ  ـهِ بَِعــاِرِض  ُمْعَتدًّ

 قوله: يف والظاء بالكاف إليهم املشار والكوفيي، كثري وابن عامر ابن إن يقول:

 ٌّ ٰى ٰر ٰذّٰ يف قوله تعاىل: ٌِّّ ٰىّٰ قرؤوا (،اللّ ظَ  اِسيهِ كَ )
 التنوين، )نون الساكني التقاء من ختلًصا - التنوين نون بكرس[ 4١النجم: ] ٍِّّ

 )عادنِ  هكذا فتقرأ الوصل حالة يف وذلك الالم سكون مع التعريف( والم

 نصوبامل التنوين عىل نقف بــــ)األوىل( وبدأنا عىل)عاًدا( وقظفنا إذا أما اأْل وىل(.

  األصل. عىل الالم وسكون الوصل هبمزة األويل ونبدأ باأللف،

 بعد التعريف الم يف التنوين نون بإدغام عمرو، وأبو نافع وهم القراء، باقي وقرأ

 قالون أن إال )عاَدلُّوىل( فت قرأ الوصل حالة وذلك الالم، إىل اهلمزة حركة نقل

َْمز  ) بقوله: أشار وإليه لُّؤىل( )عادَ  فيقرأ النقل، حال الواو هيمز ه   َوهت  لَقالون  َواو 

  .َوَمْوِصال( َبْدًءا النَّْقلِ  َحاَل 

 وأما أصله، عىل لورش النقل فيتعي (ٌّبــــ) وابتدأ( ٰى)عىل انوقظف فإن

 وهو النقل بدون باألصل البدء وجيوز النقل هلام فيجوز عمرو وأبو قالون

مْ  َوبِالنَّْقلِ بقوله:) أشار وإليه األفضل، م   َوْصل ه  ه  ال بِاألَْصلِ  َواْلَبْدء   وَوَبْدؤ   ف ض 

 النقل. حال لقالون الواو مهز مراعاة مع (لقال ون والَبرِصي

ل هِ  النَّْقلِ  يف اْلَوْصلِ  هِبَْمزِ  َوَتْبَدا) وقوله:  إىل القطع مهزة حركة نقل عند أنه يعني (ك 

ألرض( فعند البدء جيوز ( وغريها مثل )اإلنسان، اٌّالم التعريف يف كلمة )

 وجهان:

 ألن ساكنة كأهنا إليها النقل بعد الالم ألن النقل، مع الوصل هبمزة البدء-٠
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 وهو الدرج يف إال تسقط ال حاهلا عىل الوصل مهزة فتبقى عارضة، النقل حركة

 األرجح.

 ألجل اجتلبت إنام الوصل مهزة ألن الوصل مهزة وسقوط بالالم البدء -2

 عنها. فاستغنى العارضة النقل بحركة سكوهنا زال قدو الالم سكون

 واملد، والتوسط القرص الثالثة: األوجه البدل يف فلك الوصل هبمزة بدأت )وإذا

 فليس بالالم وبدأت الوصل مهزة وتركت هبا واعتددت الالم حركة اعتربت وإن

 .(٠6٠)القرص( إال البدل يف لك

 يف حالتي الوصل والوقف كاآلِت:ويمكن تلخيص مذاهب القراء يف هذه الكلمة 

 ِّ ٌّ ٰى ّٰٱ
 القارئ عند وصل الكلمتني ِّ ٌّ ّٰٱ عند البدء بكلمة

الوقف عىل التنوين باأللف، والبدء هبمزة 

 )اأْلُوىل( الوصل وسكون الالم عىل األصل

بكّس يون التنوين، 

وسكون الالم )عادِن 

 اأْلُوىل(

ابن عامر 

وابن كثري 

 والكوفيون

 ثالث أوجه:

عىل األصل من غري يقل وال مهز )اأْلُوىل(  -1

 للواو ألن مهز الواو مرهون بحال النقل.

بالنقل مع إثبات مهزة الوصل مع )اُلؤىل(  -2

 (وَوبِالن ْقِل َوْصُلُهْم َوَبْدُؤُهمُ )مهز الواو 

بالنقل مع مهز الواو بدون مهزة  )ُلؤىل(ـ 3

 الوصل

بالنقل واإلدغام مع 

 ؤىل()عاَد لُّ  مهز الواو

)َوَأْدَغَم َباقِيِهْم 

 َوبِالن ْقِل َوْصُلُهْم(

َمُز َواُوُه لِ   َقاُلونَ )َوهُتْ

َحاَل الن ْقِل َبْدًءا 

 َوَمْوِصال(

 

 

 قـــــالون

                                                           
 .٠١9، مرجع سابق،  صالوايف يف رشح الشاطبيةالشيخ عبد الظفتاح عبد الغني القايض،  (٠6٠)
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 وجهان:

 بالنقل مع إثبات مهزة الوصل،)اُلوىل( -1

 مع قرص البدل وتوسطه وطوله.

بالنقل بدون مهزة الوصل مع قرص )لوىل(-2

 البدل

نقل واإلدغام بدون بال

 )عاَد لُّوىل( مهز الواو

)َوَأْدَغَم َباقِيِهْم 

 َوبِالن ْقِل َوْصُلُهْم(

مع التقليل وصاًل 

 وابتداءً 

 

 ورش

 ثالث أوجه:

 عىل األصل من غري يقل.)اأْلُوىل(  -1

 بالنقل مع إثبات مهزة الوصل. )اُلوىل( -2

 بالنقل بدون مهزة الوصل. )لوىل( -3

غام بدون بالنقل واإلد

 مهز الواو

 )عاَدلُّوىل(

مع التقليل وصاًل 

 وابتداءً 

)َوَأْدَغَم َباقِيِهْم 

 َوبِالن ْقِل َوْصُلُهْم(

 

 أبو عمرو

 َتَقبُّال َأَصحُّ  َوْرش   َعنْ  بِااِلْسكانِ  *** َوكَِتابِيهْ  َيافِع   َعنْ  ِرًدا َويْقُل  (235) 

 يف ِّحطّٰ كلمة من اهلمز ذفوح الدال إىل اهلمزة حركة نقل نافًعا إن يقول:
 .[35القصص: ] ِّمظ حط مض خضّٰٱ: تعاىل قوله

 زي ري ٰى ين ىنّٰ: تعاىل قوله يف ِّٰىّٰ كلمة يف ورش عن وروي 
 وجهان:[2١ – ٠٧احلاقة: ] ِّمي

  حترك. ال السكت هاء ألن إليها، )إين( مهز حركة نقل بدون اهلاء إسكان -٠

 .ولاأل الوجه واألصح ،اهلاء إىل )إين( مهز حركة نقل-2 
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َزةُ وَ  (234)  َل  اْلَوْقِف  ِعنَْد  َْحْ َزهُ  َسه  َف  َأوْ  اـَوْسطً  انَ ـكَ  إَِذا       ***       مَهْ  َمنِْزاَل  َتَطر 

 عليها، املوقوف الكلمة يف واملتطرف املتوسط اهلمز يسهل محزة إن يقول:

 النقل أو احلذف أو باإلبدال ختظفيظًفا كان سواء اهلمز ختظفيف أنواع مجيع والتسهيل

 اسرتاحة حمل ألنه بالوقف حلمزة اهلمزة تسهيل اختص وإنام بي. بي التسهيل أو

 ألظًفا. املنصوب التنوين فيه وأبدل والتنوين احلركات فيه حذفت ولذلك القارئ،

 -وحلمزة يف تسهيل هذا الباب ثالثة مذاهب:

 مذهب األخفش.-3 ي       هب الرسماملذ -2      املذهب القياِس -1

 فقال: القيايس باملذهب الناظم بدأ وقد

نًا َمدٍّ  َحْرَف  وَعنْهُ  َفَنْبِدْلهُ  (236) ِريكُ  هِ ــَقْبلِ  َوِمنْ            ***      ُمَسكي اَل  َقد هُ ــََتْ نَز   ت 

  أحوال: ثالثة للهمز

 متحرك وقبله متحرك -3   متحرك قبله ساكن  -2       ساكن قبله متحرك -1

  أوالً: اهلمز الساكن املتحرك ما قبله:

 عند قبلها ما حركة جنس من مد حرف تبدل متحرك وقبلها اهلمزة سكنت إذا

 ،جنّٰ مثل: متطرًفا أم متوسًطا أصلًيا سكوهنا أكان سواء عليها، الوقف
 وإليه،  ِّجم ٱٱ، زبّٰٱ:مثل للوقف عارًضا سكوهنا كان أو ِّمق،  حب ، مئ

نًا... َمد   َحْرَف  َعنْه   َفَأْبِدْله   وله:بق أشار َسك   م 

نًا) :وقوله  كان أم أصلًيا سكونه أكان سواء للهمز مسكنًا كونك حال يعني (ُمَسكي

ن احلركة أصله كان بأن عارًضا ك   للوقف. وس 
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 شاء إن قليل بعد ذكره سيأيت آخر وجه عارض سكونه الذي النوع هذا يف وجيوز

 اهلل.

كْ َوَح  (23٩) نًا َقْبَلهُ  َما بِهِ  ري  َأْسَهاَل  الل ْفظُ  َيْرِجعَ  َحت ى َوَأْسِقْطهُ  *** َمَتَسكي

 :ثايًيا: اهلمز املتحرك الذي قبله ساكن

 الساكن الذي قبل اهلمز قسامن:

 القسم األول: قسم يصح يقل حركة اهلمز إليه وهو ثالثة أيواع:

 .ِّمب ٱٱ، ُّ ،من ،نئّٰمثل:  الساكن صحيح -٠
 ٱ ،حق ّٰٱومها الواو والياء الساكنتان املظفتوح ما قبلهام نحو:  حرفا اللني -2
 ٱٱِّ خك ، خس

 ، مث ٱٱ، خل ٱٱ، خت ٱٱ،حطّٰٱنحو:  الواو والياء املديتان األصليتان -3
فإن الواو والياء األصليتي ينقل إليهام احلركة ألن هلام أصاًل يف  ِّ رت ٱ، يل

 التحريك بخالف الزائدة.

 وإليه، الثالثة يقل حركة اهلمز إىل الساكن قبلها وحذف اهلمزوحكم هذه األيواع 

كْ  بقوله: الشاطبي اإلمام أشار نًا( َقْبَله   َما بِهِ  )َوَحر   اهلمز بحركة وحرك يعنى َمَتَسك 

 كان مما أسهل اللظفُ يرجع حتى اهلمز وأسقط اهلمز، قبل الذي الساكن احلرف

 التغيري. قبل

هُ  ِسَوى (239) ُلهُ ـُيَس  *** َجرى َألِف   ما َبْعدِ  ِمنْ  َأي  ـطَ  َمْهـاَم  ــهي  ــاَل ـــَمْدَخ  َتَوس 

القسم الثاين: قسم ال يصح يقل حركة اهلمز إليه وهو يوعان:

  .األلف ألُهَّنا ال تقبل احلركة مطلًقا- 

 .)الواو والياء( املديتان الزائدتان املشبهتان لأللف -2

ه   ِسَوى) قال:ف األول بالنوع الناظم بدأ وقد  ....(َجرى َألٍِف  ما َبْعدِ  ِمنْ  َأنَّ
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 بي التسهيل فحكمها متوسطة كانت فإن ألف، قبلها متحركة اهلمزة وقعت فإذا 

 ٱٱ،حنّٰ ومثله ،ِّخس ٱ،ني، ملّٰمثل والقرص املد مع بي
  الوقف. عند ألظًفا تبدل التنوين نون ألن متوسًطا يعترب فهذا ِّحن

َف َتَطـ ـاَم ـَمهْ  ـِدُلهُ َوُيْبــ (23٧)  َأْطَواَل  املَْدي  َعىَل  َيْمِِض  َأوْ  َوَيْقرُصُ  *** ِمْثــَلهُ  ـر 

 تبدل فإهنا ِّىل ٱ،ٰىّٰٱ مثل: األلف وقبلها اهلمزة تطرفت إذا يعني

 فإن الساكني، اجتامع من ختلًصا إحدامها حذف فيجوز ألظفان، جيتمع وحينئذ ألظًفا،

 الثانية املحذوف قدر وإن املد، رفح لسقوط القرص يتعي األوىل املحذوف قدر

 حذفه ما ألن والنية التقدير يف اهلمزة وبقاء املد حرف لوجود والقرص، املد جيوز

 مهز قبل وقع املد حرف ألن والقرص املد جاز وإنام منوي، مقدر فبقاؤه عارض

 الشاطبي: اإلمام قال كام الوجهان فجاز باحلذف ثم باإلبدال مغري

زٍ  َقْبَل  دٍّ مَ  َحْرف   َوإِنْ  ٍ  مَهْ َغريَّ ه   جَي زْ                    م   َأْعَداَل  َزاَل  َما َوامْلَدُّ  َقرْص 

 ألنه ألظفات، ثالث بقدر املشبع املد جيوز فحينئذ حذف بدون األلظفي إبقاء وجيوز 

 زيادة بدون (٠62)األلظفي عىل االقتصار وجيوز األلظفي، بي للظفصل ثالثة ألف تزاد

 يف قوله هو آخر مسوغ له التوسط جواز أن كام حركات، أربع مدفي الظفصل ألف

 فيه اجتمع يكون وهبذا ،أ صال( وجهان الوقف سكون )وعند والقرص املد باب

 اإلبدال(. )أوجه وتسمى طول( توسط، )قرص، للوقف الثالثة العارض أوجه

                                                           
يتعي زيادة ألف  أنه ٧5صالوايف يف رشح الشاطبية ذكر الشيخ عبد الظفتاح القايض يف كتابه  (٠62)

الظفصل. واحلق أنه ورد اخلالف يف الزيادة قال الظفايس يف رشحه: )وجيوز أن تقدر بقاء األلظفي 

الحتامل الوقف اجلمع بي الساكني، وإن شاء القارئ زاد يف املد والتمكي ليظفصل بذلك بينهام(؛ 

، ٠، مرجع سابق، جطبيةالآللئ الفريدة يف رشح الشاانظر عبد اهلل حممد بن احلسن الظفايس، 

، وأورد اخلالف الشيخ حممد عبد الدايم مخيس يف النظفحات اإلهلية يف رشحه للشاطبية، 2٧٧ص

 .٠4١،٠4٠مرجع سابق، ص
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 اهلل. بإذن قليل بعد ذكرمها يأيت آخران وجهان النوع وهلذا 

اَل  َحت ى َقْبُل  ِمنْ  ِزيَدَتا إَِذا  ***   ُمْبِداًل  َواْلَياءَ  اْلَواوَ  فِيهِ  ُيْدِغمُ وَ  (25١)   ُيَفص 

 الزائدتان والياء الواو وهو احلركة يقبل ال الذي الثاين النوع البيت هذا يف ذكر

 بعد الواقعة اهلمزة محزة فيبدل احلركة يف له قدم ال الزائد ألن باأللف، الشبيهتان

 بعد الذي اهلمز ويبدل املبدلة، الواو يف الزائدة الواو ويدغم واًوا، الزائدة اوالو

 ٱٱ،مبّٰٱ هي: ثامنية وكلامته املبدلة، الياء يف الزائدة الياء ويدغم ياًء، الزائدة الياء
يء ٱٱ،هت ،هئ ٱ،جت ،مل ٱ،هب ٱ،زي ر   والياء الواو كان وإنام ، ِّد 

 فاء تقعان فال وبنيتها. الكلمة حروف من أصليي حرفي ليسا ألهنام زوائد هنا

،" فعول، وزن عىل "فقروء"  هلا، الًما وال عينًا وال للكلمة  زنة عىل "َبِريءٌ  النَّيِسء 

 )حتى وقوله: فعيال وزن عىل "َهنِيًئا"و فعيلة. وزن عىل "َخِطيَئه"و فعيل،

 الزائدتي، اءوالي الواو بعد الواقعة اهلمزة بي احلكم يف يميز حتى معناه يظفّصال(

 األصليتي. والياء الواو بعد والواقعة

 قليل بعد وسينِت واإلدغام، اإلبدال يف الزائد جمرى األصيل إجراء ْحزة عن وروى

 اهلل. شاء إن

َزُه    (25٠) مي مَهْ اَل     ***   َوُيْسِمُع َبْعَد اْلَكّْسِ َوالض   َلدى َفْتِحِه َياًء َوَواًوا ُُمَوي

 ............................   ***      .......يف َغرْيِ هَذا َبنْيَ َبنْيَ ..وَ     (252)

  احلركة: بعد املتحرك اهلمز ثالثًا:

 -:ينقسم اهلمز املتحرك بعد احلركة إىل تسعة أقسام

 .ِّ جي ، يك ،خصّٰٱٱنحو الثالث احلركات بعد مظفتوحة -

  .ِّمغ ٱ ،رئ ،متّٰٱ نحو الثالث احلركات بعد مكسورة -
 .ِّمظ ،ري ، حسّٰ نحو الثالث احلركات بعد مضمومة -
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 ٱ ،ٱجيّٰ نحو مظفتوحة، ياءً  تبدل كرس بعد املظفتوحة اهلمزة أن الناظم ذكر وقد 
 ٱ ،جل ٱ ،يكّٰٱ نحو مظفتوحة واًوا تبدل ضم بعد واملظفتوحة ،ِّخب ،ٰى
 ٱ.ِّزن ، مض
ْسِمع   الشاطبي: قال م   اْلَكرْسِ  َبْعدَ  َوي  َزه   َوالضَّ اَل  َوَواًوا َياءً  ِحهِ َفتْ  َلدى *** مَهْ َو   ٱحم 

 مظفتوحة، ياء إبداهلا بعد للوقف تسكن فإهنا است هزئ( )ق رئ، ذلك من ويستثنى

 قبلها؛ ما متحركٌ  للوقف، عارًضا سكوًنا ساكنة أهنا باعتبار مد ياء إبداهلا ويمكن

 لامءالع استنبطها القواعد هذه أن ونالحُ التقدير. يف خمتلظًفا واحًدا، اللظفُ فيكون

 مثل قاعدة من أكثر الواحد املثال عىل ينطبق وقد تقريبية، قواعد وهي القراءة، من

  املثالي. هذين

 تسهل ومل واًوا، ضم بعد واملظفتوحة ياًء، كرس بعد املظفتوحة اهلمزة أبدلت وإنام 

 إال قبلها ما يكون ال واأللف واهلمزة، األلف بي تسهل املظفتوحة اهلمزة ألن

  مظفتوًحا.

 اهلمزة بي املظفتوحة فتسهل بي، بي فيها اهلمزة فتسهل األقسام باقي وأما

 )واطردت والواو، اهلمزة بي واملضمومة والياء، اهلمزة بي واملكسورة واأللف،

 وقف فإن املتطرفة وأما احلكم، هذا عىل السبعة األنواع هذه يف املتوسطة اهلمزة

 عليها وقف وإن سبق، كام قبلها ما ةحرك جيانس مد حرف أبدلت بالسكون عليها

 .ِّجم ٱٱ، زبّٰ نحو (٠63)بي( بي سهلت بالروم
َف  َماِهَشامر  َيُقوُل  *** َوِمْثُلهُ  ............... (252)  ُمْسِهاَل  َتَطر 

 حلمزة ذكر ما كل أي اهلمز من تطرف فيام هشام مذهب محزة مذهب ومثل يعني

 لظفُ )آخر ألهنا املتطرف باهلمز هشام اختص وإنام هلشام، فمثله املتطرفة اهلمزة يف

                                                           
، حتقيق الدكتور رشح باب وقف ْحزة وهشام عىل اهلمز من الشاطبيةحسن بن قاسم املرادي،   (٠63)

 .٠١٩حممد خضري مضحي الزوبعي، )جامعة بغداد، دت(، ص
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 يف ملا بالتخظفيف فخصها نظفسه، ومنقطع اسرتاحته وموضع قوته ومنتهى القارئ

 .(٠65)االسرتاحة( وطلب الظفتور عند السيام الكلظفة من حتقيقها

َغــــاِمهِ  إِْظــــَهاِرهِ  َعىَل  َوِرْءًيا (253) اَل  لَِياء   اهْلا بَِكّْسِ  َوَبْعضر  *** َوادي و   ََتَ

 ......................................وَوَيبيْئُهمُ  َأْيبِْئـــــــُهمْ  َكَقْولَِك  (255)

 إذا [٩5مريم: ] ِّجس مخ جخ محّٰ تعاىل: قوله يف ِّجسّٰ كلمة

 بياءين، )ِريَيا( فتصري كرس بعد ساكنة ألهنا ياء اهلمز نبدل حلمزة عليها وقظفنا

 فروى إظهاره، وبي اهلمز من املبدل احلرف امإدغ بي محزة عن الرواة واختلف

، حمّٰٱيف اخلالف وكذلك اإلظهار، آخرون وروى ياءين، الجتامع اإلدغام قوم
  واوين. الجتامع ِّجه

  اهْلا بَِكرْسِ  )َوَبْعٌض  وقوله: 
ٍ
ال لَِياء وَّ  إذا محزة عن األداء أهل بعض أن يعنى (حَتَ

 الضمري هاء كرسوا ِّخم، اكٱّٰٱنحو كرس بعد لسكوهنا ياءً  اهلمزة أبدلوا

 إبقاء إىل آخرون ذهب أبيهم(، )فيهم، نحو يف تكرس كام الياء أجل من بعدها

 الوقف عند التخظفيف يف إال توجد ال أو عارضة الياء ألن أصلها عىل اهلاء ضمة

م(. )أنبِيِهم( وضمها اهلاء بكرس الوقف جيوز هذا وعىل هبا، يعتدوا فلم  و)أنبِيه 

 : املذهب الرسمي

 فنجد وهشام، محزة لوقف الرسمي للمذهب عرضهم يف الشاطبية رشاح تباين

 اإلمام فيه أمجل الذي البيت معنى وبي شديًدا، اختصاًرا اخترص بعضهم

الشاطبي املذهب الرسمي فقط، وبعضهم عدد بعض الكلامت التي ورد فيها 

ها الرسم املذهب الرسمى ومل يستقصها، وبعضهم عدد الكلامت التي خالف في

                                                           
، فتح الوصيد يف رشح القصيد حرز األماين ووجه التهاينأبو احلسن عىل بن حممد السخاوي،  (٠65)

 .234، ص ٠مرجع سابق، ج
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القياس مجيعها سواء التى ورد هبا املذهب الرسمى أم ال فكان فيه ثقل عىل القارئ، 

وربام خلط بينهام، وبعضهم توسع وأورد كلامت وأثبت املذهب الرسمى فيها يف 

ني  حي نجد غريه نظفى وجود املذهب الرسمي يف ذات الكلامت، ومل أجد من ع 

مة املنشغلي باإلقراء هيتمون بالتعليم املبارش، بتوضيح سبب االختالف. ربام ألن عا

ال بالكتابة والتأليف؛ وأحاول فيام ييل أن أبسط املذهب الرسمي وأجيب عىل 

سؤالي: األول هل هذه الكلامت ورد هبا مذهب رسمي؟ والثاين: ما سبب اخلالف 

 الوارد يف كتب املتقدمي؟.

 الشاطبي: اإلمام قال

هُ  َرَوْوا   ***      َوَقْد  .......................... (255) اَل  كانَ  بِاخَلطي  َأي   ُمَســــهي

 ...................... *** َرْسَمهُ  َواحَلْذِف  واْلَواوِ  َييِل  اْلَيا َفِفي (254)

روي بعض أهل األداء عن محزة أنه كان يتبع يف الوقف عىل اهلمز رسم املصاحف  

صورت به، فام كان صورته ياء أبدله ياًء، وما كان صورته العثامنية، فتبدل اهلمز بام 

 ،ىي ٱ ،ٰذ ٱ،جغّٰٱ، مثل: واًوا أبدله واًوا، وما مل يكن له صورة حذفه
رسمتا عىل واو، عند  ِّٰذٱ ،جغّٰٱفالكلمتان الكريمتان ِّمظ

وقف محزة عليها يبدهلا واًوا مضمومة ثم يسكنها للوقف)تظفَتْو، الضعظفاْو( مع 

للسكون يف كلمة)الضعظفاْو( فيجوز فيها القرص والتوسط  مراعاة املد العارض

رسمت عىل ياء عند وقف محزة عليها تقلب ياء  ِّىيّٰوالطول،وكلمة

 ِّمظّٰمكسورة ثم يسكنها للوقف)تلقاْي( باملد العارض أيًضا، وكلمة
ون(.  ليست هلا صورة، فتحذف ويضم ما قبلها )مستهز 

 .سم اخلط يف الياء والواو واحلذفيتبع، ورسمه مظفعول به أي يتبع ر )يىل(ومعنى
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 :توضيح

 كاأللف أو ألظًفا ختظفيظفها كان )فإن لتخظفيظفها تبًعا صورة من أكثر عىل اهلمز كتبت -

 واًوا، كتبت كالواو أو واًوا كان وإن ياء، كتبت كالياء أو ياءً  كان وإن ألظًفا، كتبت

 أواًل  كانت فإن أواًل، تكن مل ما حذفت غريه أو إدغام أو بنقل حذًفا كان وإن

 ألظفيته: يف معطى ابن وقال (٠64) االبتداء بحالة إشعاًرا أبًدا ألظًفا كتبت

 .املعروف باأللف وأواًل                التخظفيف عىل اهلمز وكتبوا

 وأمهلوا منه، يقرب أو التخظفيف، يف إليه يؤول الذي باحلرف اهلمزة صوروا أي:

 ورسم العربية يف والقياس األصل هو هذا (٠66)ألظًفا( املبتدئة ورسموا فيه، املحذوفة

 هذا وعىل ملعنى، ذلك عن خارجة الرسم يف حروف جاءت أنه إال ،املصحف

 القيايس التخظفيف فأكثر األغلب، األعم عىل لصورهتا موافًقا اهلمز ختظفيف نجد

 التي قليلة كلامت يف إال ،والرسم( )القياس، املذهبان فيتحد للرسم موافق

 آخر مذهب فيها فيكون األخرى، القراءات كاحتامل ما ملعنى سالقيا خالظفت

 الرواية، به صحت ما عىل مقصور بل اإلطالق عىل ذلك وليس للرسم، موافق

 عىل فنقترص ال أو به، نأخذ الرسمي بالتخظفيف فيه وردت الرواية كانت فإن

 .القيايس املذهب

 (167)كتاب املقنع يف رسم املصحف كام أوردها الداين يف وإليك صور اهلمز

 :القياَس  وسنذكرها برتتيب القواعد املتقدمة للهمز لنعرف ما خالف فيه الرسمُ 

                                                           
، ٠، مرجع سابق، ج النش يف القراءات العششمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري،  (٠64)

 .556ص 

، باب املراصد يف رشح عقيلة أتراب القصائدمجيلة أربرهان الدين إبراهيم بن عمر اجلعربي، (٠66)

 .2١2، ص2م(، ج2١٠٩ه،٠539)املدينة املنورة، جامعة طيبة، ط

، )القاهرة، املقنع يف رسم مصاحف األمصار مع كتاب النقطأبو عمرو عثامن بن سعيد الداين،  (٠6٩)

 .69: 64مكتبة الكليات األزهرية، دت(، ص
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 أكانسواء أكان متوسًطا أم متطرًفا، وسواء  اهلمز الساكن املتحرك ما قبله -

ٱمثل: مضموًما قبلها ما كان إذا واو عىل اهلمز فيه ترسم عارًضا أم أصلًيا سكونه

 ٱ ،مق، مئّٰٱمثل: مكسوًرا قبلها ما كان إذا ياء عىل وترسم ، ِّجنّٰ

 وهكذا ِّىل،  حبّٰٱٱمثل: مظفتوًحا قبلها ما كان إذا ألف عىل وترسم ، ِّّٰ

 القياس، الرسم فوافق قبلها ما حركة جنس من مد حرف اهلمزة فتبدل َتفيفها

ٱِّ جس ،جغ ٱّٰٱمثل القياس الرسم فيها خالف معدودة كلامت باستثناء
 ألهنا ألف عىل ترسم أن قياسها وكان واو، عىل وىلاأل الكلمة يف اهلمزة رسمت

 ياء عىل ترسم أن قياسها وكان الثانية يف صورهتا وحذفت ألظًفا، باإلبدال ختظفف

 مكسور. وقبلها ساكنة ألهنا ياء باإلبدال ختظفف ألهنا

اهلمز املتحرك الذي قبله ساكن صحيح أو حرف لني أو واو أو ياء مديتان  - 

ٱمث،يلٱٱٱٱ،حطٱ ،حق ،خك ،ُّ،منّٰمثل انأصليتان أم زائدت
 اللفظ من تذهب ألُهَّنا خًطا ترسم ومل صورته َتذف ِّهب ٱ،زيٱٱ،مبٱ ٱ،

 معدودة كلامت باستثناء القياس الرسم فوافق بالبدل وإما بالنقل إما خففت إذا

ْزًؤا ٱٱ،مبّٰٱمثل  يف واو وعىل ِّٱمبّٰٱٱكلمة يف ألف عىل اهلمزة فرسمت ِّٱه 

ْزًؤاّٰٱكلمة  .وحذفها حركتها بنقل ختظفف ألهنا صورهتا ذفح حقها وكان ِّٱه 

 واو عىل تصور مضمومة اهلمزة كانت إذا اهلمز املتحرك املتوسط الذي قبله ألف -

 إال ، ِّيهّٰمثل ياء عىل تصور مكسورة كانت وإن،  ِّخسّٰ مثل
 لئال اهلمزة صورة فتحذف ياء، املكسورة وبعد واو، املضمومة اهلمزة بعد كان إذا

 حتذف مظفتوحة اهلمزة كانت وإن ُِّّ ،زتّٰ مثل ياءانأو واوان جيتمع

 . ِّمع ٱٱ،ملّٰ مثل صورهتا
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 ختظفف املضمومة ألن واملكسورة املضمومة اهلمزة يف القياس الرسم وافق وقد

 اهلمز بي ختظفف واملكسورة واو، عىل رسمت وقد والواو اهلمز بي بالتسهيل

 وبعد واو، ملضمومةا اهلمزة بعد يكن مل إن هذا ياء، عىل رسمت وقد والياء

 خالف أصل وهو حينئذ، للقياس خمالف فالرسم كذلك كان فإن ياء، املكسورة

 حيث ِّمن خنّٰ مثل كلامت كذلك واستثنى القياس الرسم فيه

 صورة. بدون املصاحف بعض يف رسمت

 اهلمزة بي بالتسهيل ختظفيظفها ألن القياس، الرسم فيها خالف فقد املظفتوحة وأما 

 لئال وذلك صورهتا حذفت وقد ألف، عىل ترسم أن فيها قياسال فكان واأللف،

 الرسم فيه خالف أصل وهو للهمز، صورتان فيجتمع ألظفان الكتابة يف جيتمع

 القياس.

 مثل خففت إذا اللفظ من لذهاهبا خًطا ترسم ملاهلمزة املتطرفة الواقعة بعد ألف  -

 مترس معدودة كلامت باستثناء القياس الرسم فوافقِّىل،مظٱ،ٰىّٰ

  .ِّٱىي ،منّٰمثل ياء عىل واملكسورة واو، عىل املضمومة اهلمزة فيها
 -:أقسام تسعة وهي هلمز املتحرك بعد احلركةا ـ 

 ِّ جي ، يك ،خبّٰٱنحو الثالث احلركات بعد مظفتوحة - 

  ِّ مغ ٱ ،رئ ، متّٰ نحو الثالث احلركات بعد مكسورة -
ٱِّمظ ،ري ،حسّٰ نحو الثالث احلركات بعد مضمومة -

 {متحرك قبلها التي املتحركة يعني}وسًطا تقع التي )وأما املقنع: يف الداين قال
 ترسم قبلها ما وينكرس تنضم أو ، ينضم أو قبلها ما وينكرس تنظفتح مل ما فإهنا

 فإن .... ختظفف به ألهنا قبلها ما حركة دون حركتها منه الذي احلرف بصورة
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 بصورة صورت قبلها ما وانكرس انضمت أو ، انضم أو قبلها ما وانكرس انظفتحت

 )٠69(حركتها......( دون احلركة تلك منه الذي احلرف

وخالصة كالم اإلمام الداين هذا أن اهلمزة املتوسطة ختضع ألقوي احلركتي 

)حركتها وحركة احلرف الذي قبلها( أهيام غلب ت كتب اهلمز عىل حرف يناسب 

ظفتحة إال إذا كان بعد احلركة الغالبة، وأقوى احلركات هنا الكرسة ثم الضمة ثم ال

، وبعد ِّرئّٰٱوبعد املكسورة ياء مثل  ِّممّٰٱاهلمزة املظفتوحة ألف مثل 

فتحذف صورهتا حينئذ وال تغلب أقوى احلركتي يف  ِّخسّٰٱاملضمومة واو مثل 

 -هذا كله لئال جيتمع صورتان للهمز )ألظفان أو ياءان أو واوان( وإليك تظفصيلها:

  .ياء بإبداهلا وختظفيظفها ِّخب ، ٰىّٰ نحو اءي ترسم اهلمزة املفتوحة بعد كّس ـ

. واًوا بإبداهلا وختظفيظفهاِّحص ،يكّٰنحو واو عىل ترسم املفتوحة بعد ضمـ 

  للقياس. موافق فيهام فالرسم

تسهيل بي اهلمزة الوختظفف بِّخبّٰترسم عىل ألف مثل املفتوحة بعد فتحـ  

  .واأللف

 ،زث ،مغّٰٱمثل ياء عىل ترسم املكسورة بعد احلركات الثالثـ  
 والياء. اهلمزة بي بتسهيلها وختظفيظفها ِّرن

 وختظفيظفها ِّيث ريّٰ واو عىل ترسم املضمومة بعد الفتح والضم ـ 

 التسهيل ألن هذا كل يف القياس الرسم وافق وقد والواو. اهلمزة بي بتسهيلها

  الرسم. لصورة موافق

 

                                                           
، مرجع املقنع يف رسم مصاحف األمصار مع كتاب النقطأبو عمرو عثامن بن سعيد الداين،  (٠69)

 .66سابق، ص
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ٱلمث الضمة من أقوى الكرسة ألن ياء عىل فرتسم أما املضمومة بعد كّس

 واو عىل ترسم أن قياسها ألن للقياس خمالف الرسم وهنا ِّأ نبِئ كم َسن قِرئ ك،ّٰ

 أنه إال اجلمهور قول وهو مضمومة، اهلمزة ألن والواو اهلمزة بي تسهل ألهنا

 شاء إن عنه احلديث وسيأيت األخظفش، قول وهو ياء باإلبدال َيظفظفها ملن موافق

 ]اهلمزةيعني الثالثة )وقياس القصائد أتراب عقيلة رشح يف اجلعربي قال اهلل.

 مذهب عىل ياء رسمت ولكنها سيبويه، عند الواو أؤنبئكم[ كلمة يف الثالثة

 )وخرج النِش: يف اجلزري ابن وقال(٠6٧)واألصل( باالنظفصال اعتباًرا أو األخظفش،

 )وال نحو واًوا بعدها ما يكن مل ما كرس بعد املضمومة اهلمزة ]القياس[ذلك من

 مذهب عىل رسم بل بواو اجلادة مذهب عىل يرسم فلم وسنقرئك( ينبئك،

 عىل يرسم ومل اجلادة مذهب عىل وسئلوا( )سئل عكسه ورسم بالياء، األخظفش

 .(٠٩١)(األخظفش مذهب

 وبعد ياء، املكسورة وبعد ألف، املظفتوحة اهلمزة بعد يكن مل إذا كله وهذا

 مثل ياء املكسورة وبعد ِّممّٰٱٱمثل ألف املظفتوحة بعد كان فإن واو، املضمومة

 حذفت ِّجس ٱ، مظ، خسّٰ مثل واو املضمومة وبعد ، ِّرئّٰ

لم وقد القياس عن خرج الرسم يف أصل وهذا ، صورهتا  أيًضا وخرج قياسه، ع 

 ألف. عىل ترسم أن وقياسها صورهتا حذفت ِّىنّٰنحو كلامت

 ويالحظ أن اخلار ِّ يف الرسم يوعان:

                                                           
، مجيلة أرباب املراصد يف رشح عقيلة أتراب القصائدبرهان الدين إبراهيم بن عمر اجلعربي،  (٠6٧)

 .22١ص، ٠مرجع سابق، ج

 ،٠، مرجع سابق، ج النش يف القراءات العششمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري،  (٠٩١)

 .35٩ص 
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 ياء، املكسورة اهلمزة بعد فيه كان ما مثل يوع خر ِّ عن التخفيف القياس فقط -

 الرسم فيه خالف الرسم يف أصل فهذا ألف املظفتوحة وبعد واو، املضمومة وبعد

 وخالظفت اهلمزة صورة حذفت ُِّّ ،زتّٰ كلمتي فمثاًل  القياس،

 رسم قواعد من ألن املصحف، رسم قواعد وافقت لكن القيايس، التخظفيف

 وبعد ياء، املكسورة اهلمزة عدب وقع فيام اهلمزة صورة حتذف أنه املصحف

 واو. املضمومة

 ِّٱىي ،منّٰمثل ويوع خر ِّ عن القياس وقواعد رسم املصحف يفسها -
 ومها صورهتام، حتذف أن املصحف رسم قواعد عىل حقهام الكلمتان فهاتان

 عىل املكسورة اهلمزة فرسمت الرسم يف خرجتا لكنهام حينئذ، للقياس موافقان

 املصحف. ورسم القياس فخالظفت ما ملعنى واو عىل واملضمومة ياء،

ولسُت يف حاجة إىل عد مجيع الكلامت التي خالف فيها الرسم القياس، إذ مل يرد يف  

مجيعها التخفيف عىل الرسم بل مقصور عىل ما صحت به الرواية، فاتباع ْحزة 

رسم املصحف يف الوقف عىل اهلمز ليس عىل إطالقه، بل هو مقيد بكلامت معينة 

 ها أئمتنا لذا أقترص عىل حرصها هي دون مجيع ما خالف فيه الرسم القياس.روا

 فيها ورد القياس الرسم فيها خالف التي الكلامت كل أن العلامء بعض يرى

 فاملذهب صحيًحا وليس فقط، اللغة يف تعذر ما بعضهم رسمي،ويستثني مذهب

مْ  اجلزري: ابن قال لروايةا هبا وردت بعينها كلامت عىل مقصور الرسمي  )َوِمنْه 

مَ  َمنْ  ْسِمي   التَّْخظِفيِف  يِف  َعمَّ َرْت  باَِم  اهْلَْمَزةَ  َفَأْبَدَل  الرَّ و  ِذَفْت  فِياَم  َوَحَذَفَها بِهِ  ص   ح 

َا فِيِه، ٌف( َنْحوِ  يِف  َخالَِصةً  َواًوا َفي ْبِدهل  ْم( )َرو  ك  ْم( وَ  )َأْبنَاو  ه  زُّ َكاو   وَ  ، )َتو  َ ْم()رش   ، ك 

ْم( وَ  ك  ْذَرو  ْم( وَ  ، )ي  ك  ( وَ  ، )نَِساو  ه  ( وَ  ، )َأِحبَّاو 
ِ
اَلء َا )َهو  ْبِدهل   َنْحوِ  يِف  َخالَِصةً  َياءً  َوي 

ْم( وَ  )َساِيَاٍت( )َتاِيَباٍت( ْم( وَ  )نَِساِيك   وَ  )َجاِيٌر( وَ  )أ وَلِيَك( وَ  )َخاِيظِفَي( وَ  )َأْبنَاِيك 
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( وَ  )َمْوِياًل( َا )َلِيْ ْبِدهل  ( وَ  )َساَل( َنْحوِ  يِف  َخالَِصةً  َألظًِفا َوي  ه   وَ  )َساهَل ْم( وَ  )اْمَرات 

ْم( ، إِنْ  َأْولَِياه   َكان وا )َوَما َنْحوِ  يِف  َوَحَذَفَها )َبَداك  ه  ول   ، َأْولَِياهِيِْم( إىَِل  َأْولَِياو   يِف  َوَيق 

ْم: اَرات  ْم( )َفادَّ اَرتُّ ْت: َويِف  ، اْمَتَلِت( ِت:)اْمَتأَلْ  َويِف  ، َفادَّ ْت، )اْشَمَأزَّ  اْشاَمزَّ

ْت( : َويِف  ، َأْنَذْرهَت ْم( )َءَأْنَذْرهَت ْم: َويِف  ، َواْشَمزَّ وَدة  ( )املَْْوء   املَْْوَزةِ  َوْزنِ  َعىَل  املَْْوَدة 

َبال ونَ  َواَل  ْ  َأمْ  ةِ اْلَعَربِيَّ  يِف  َذلَِك  َصحَّ  اَل، َأمْ  ِقَياسٍ  َعىَل  َذلَِك  َوَردَ  ي  ، مَل  اْخَتلَِّت  َيِصحَّ

ْ  َأمْ  اْلَكلَِمة   ، مَل َتلَّ ْ  َأمْ  املَْْعنَى َفَسدَ  خَتْ ْد، مَل ِرينَ  َبْعض   َوَباَلغَ  َيظْفس  اِح  ِمنْ  املْ َتَأخ  َّ  َقِصيَدةِ  رش 

(. َواَل  َيِلُّ  اَل  باَِم  َأَتى َحتَّى َذلَِك  يِف  الشاطبي اإلمام وغ  َيس 
(٠٩٠)  

ع يف املذهب الرسمي هو قول أيب بكر بن مهران ولعل السبب يف تو ع من توس  سُّ

( بِإِْبَداِل اْلَياِء، َويِف َيْحِو  َزَة َوْجًها يِف َيْحِو )َتائَِبات  ُه َذَكَر يِف كَِتابِِه يِف َوْقِف َْحْ َفإِي 

( بِإِْبَداِل اْلَواِو، ا :)قوله يف ورده كالمه اجلزري ابن أورد وقد )َرُوفر  ْبَدال  إِ  َفَأمَّ

ْم، َنْحوِ  يِف  َوَواًوا ، َوأ وَلِيَك( َوَجاِيٌر، )َخاِيظِفَي، َنْحوِ  يِف  َياءً  اهْلَْمَزةِ  ك  ( )أْبنَاو  ه   َوَأِحبَّاو 

ت ِب  ِمنْ  َتَتبَّْعت ه   َفإيِن   وصِ  اْلِقَراَءاِت  ك  ِة، َون ص  ْعَترَب   َوَمنْ  اأْلَِئمَّ  َأَحًدا َأرَ  َفَلمْ  َقْوهل  مْ  ي 

َح  َواَل  َعَلْيهِ  َنصَّ  َواَل  ه  َذْكرَ  ، َأْفَهَمه   َواَل  بِِه، رَصَّ ه  ْت  َواَل  َكاَلم  ه   َعَلْيهِ  َدلَّ  ِسَوى إَِشاَرت 

ه   ِمْهَراَن، ْبنِ  َبْكرِ  َأيِب   بِإِْبَدالِ  )َتاِئَباٍت( َنْحوِ  يِف  َوْجًها مَحَْزةَ  َوْقِف  يِف  كَِتابِهِ  يِف  َذَكرَ  َفإِنَّ

،
ِ
 .(٠٩2)اْلَواِو( بِإِْبَدالِ  )َرؤٌف( وِ َنحْ  َويِف  اْلَياء

 العربية جتزه مل مما هو ذلك يف حمضتي والواو الياء إبدال إن والقصد) :أيًضا وقال

 به تكلمت وإن العرب لغة يف يأت مل الذي اللحن من أنه عىل أئمتها نص بل

                                                           
، ٠ج، مرجع سابق، النش يف القراءات العششمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري،  (٠٩٠)

 .562-56٠ص

 .562، ص٠املرجع السابق، ج (٠٩2)
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 الرسم التباع املوافق وهو غري. ال بي بي هو ذلك من اجلائز وإنام النبط،

 .(٠٩3)أيًضا(

 فتسهيل واإلبدال، القياس لصورة املوافق التسهيل بي اجلمع جيوز ال هذا وعىل

 املرادي: قال ألظًفا، أبداهلا جيور فال الرسم صورة وافق بي بي مثاًل  )سأل(

 عىل التسهيل من يلزم حيث إال به يؤخذ ال الرسم اتباع طريق أن )وحاصله

 غري ألنه التسهيل وجه وعي )سأل( نحو يف اإلبدال وجه ملنع خمالظفته القياس

 غري ألنه التسهيل وعي نحو)بارئكم( يف اإلبدال وجه ومنع للرسم، خمالف

 كالياء يسهل وما ألظًفا، يكتب أن كاأللف يسهل ما قياس ألن وذلك خمالف،

  (٠٩5)ياء( يكتب

 اإلمام ذكر فقد - اهلل رمحه - الظفايس اإلمام الرسمي املذهب يف توسع وممن

 فيها الرسمي املذهب ورود اجلزري ابن ضعَّف التي األمثلة من عدًدا الظفايس

 وذكر وغريهم ((٠٩٩)،رؤف(٠٩6)برءاؤ كلمة من األوىل واهلمزة ، (٠٩4))موئال ككلمة

 وحذفها األوىل، يف الرسم عىل مكسورة ياء اهلمز إبدال يمكن أنه الظفايس اإلمام

 )٠٩9(اجلزري ابن كله ذلك وضعف الثالثة، يف الرسم عىل واًوا وإبداهلا ، الثانية يف

                                                           
 .563، ص٠السابق، جاملرجع (٠٩3)

، حتقيق الدكتور رشح باب وقف ْحزة وهشام عىل اهلمز من الشاطبيةحسن بن قاسم املرادي،   (٠٩5)

 .٠3١-٠2٧ضري مضحي الزوبعي، )جامعة بغداد، دت(، صحممد خ

 .325، ص٠، مرجع سابق،  جالآللئ الفريدة يف رشح الشاطبيةعبد اهلل حممد بن احلسن الظفايس،  (٠٩4)

 .2٧3، ص٠املرجع السابق، ج (٠٩6)

 ونالحُ أن محزة يقرؤها )رؤف(.، 33١، ص٠السابق، جاملرجع  (٠٩٩)

، ٠ج، مرجع سابق، النش يف القراءات العشمد بن اجلزري، شمس الدين أبو اخلري حممد بن حم (٠٩9)

 .595ص-5٩4- 5٩5، ص59١ص
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وإيام مل يذكر اإلمام الشاطبي األلف يف قوله: )ففي اليا ييل والواو واحلذف رسمه( 

 وإن كايت اهلمزة تصور هبا كثرًيا ألحد سببني:

 وقال ،(٠٩٧) واحد احلكم ألن أختيها بذكر اكتظفاءً  األلف يذكر مل أنه-: السبب األول

 وأختيها الياء فظفي قال ولو عليها، والياء الواو لداللة فاألل يذكر )ومل الظفايس

 كلمة يف الرسم عىل ألظًفا بإبداهلا اهلمزة ختظفيف ورد وقد(٠9١)أبي( لكان وحذفه يليه

 اهلمزة رسمت فقد األحزاب، يف ِّخصّٰ وكلمة وردت، حيث ِّمكّٰٱ

 يف ِّخصّٰ كلمة يف ورسمت القياس، غري عىل باأللف ِّمكّٰٱكلمة يف
 وقد القياس، عىل صورة بدون وبعضها القياس غري عىل أللفبا املصاحف بعض

 عىل ختظفيظفهام ألن القيايس، للتخظفيف خمالف وهو الرسم عىل التخظفيف فيهام ورد

 حركتهام نقل بعد ألظًفا اإلبدال الرسم وعىل حركتهام، نقل بعد باحلذف القياس

  مظفتوًحا. إال قبلها ما يكون ال األلف ألن أيًضا

 القواعد عىل ألظًفا صورت مهزة كل ختظفيف )أن شامة: أبو قال كام :السبب الثاين

 بي أي )سأل( نحو بي بي جتعل أن إما ألهنا الرسم خمالظفة منه يلزم ال املتقدمة

 جتيء وإنام للرسم؛ موافق فهو )ملجأ(، نحو يف ألظًفا تبدل أو واأللف اهلمزة

 كان وإن التعليل وهذا .(٠9٠)رسمها( عدم ويف والواو بالياء رسمها يف املخالظفة

                                                           
، )طنطا، دار إرشاد املريد إىل مقصود القيد يف القراءات العشالشيخ عىل حممد الضباع،  (٠٩٧)

 .99ص(، 2١١6الصحابة، 

 .3١٩، ص٠جسابق، ، مرجع الآللئ الفريدة يف رشح الشاطبيةعبد اهلل حممد بن احلسن الظفايس،  (٠9١)

 

، من حرز األماين يف القراءات السبع إبراز املعايىعبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة،  (٠9٠)

 .3١١، ص٠جسابق، مرجع 
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 ٱ،مكّٰٱٱكلمتي عىل ينطبق ال فإنه ألظًفا املصورة اهلمزات جل عىل ينطبق
 .ِّخص

واخلالصة أيه ليس كل كلمة خالف فيها الرسم القياس ورد فيها مذهب رسمي  

، (182)وقد عدد العلامء الكلامت التي ورد فيها املذهب الرسمي مما خالف القياس

 ىل واو أو عىل ياء أو عىل ألف أو من غري صورة.وهي إما أن تكون رسمت ع

 أواًل: ما رسم عىل واو:

  قسامن: وهو كل مهز متطرف رسم عىل واو وقبله ألف -

 فيه. وخمتلف بالواو، رسمه عىل متظفق

  هي: فكلامته بالواو املصاحف كل يف رسم أنه بمعنى عليه املتظفق أما 

 [٣١الشورى: ] ِّ هب مب خب حب ّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ[٣٨األنعام: ] ِّمن خن حنّٰ 

 [٣١إبراهيم: ] ِّ ٰذ يي ّٰٱٱٱٱٱ[٤٤هود: ] ِّخت حت جت هب مبّٰٱ
 [١٩الروم: ] ِّ حط مض ّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ[ ٨٤اغفر: ] ِّ حت جتّٰ
 [٣٤ر: اغف] ِّ ين ىن من ّٰٱٱٱٱ[١٤٦الصافات: ] ِّ مي خي حي جيّٰ
 [٨املمتحنة: ] ِّ مب ّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ[٩٩ادلخان: ] ِّ جخ مح جح ّٰ
ٱ[٩٩املائدة: ] ِّ مب زب ّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ[٣٣املائدة: ] ِّ مخ جخ ّٰ

 [.٨٤الشورى: ] ِّحب جب ّٰٱ [١٤احلرش: ] ِّ حن جن يم ىم ّٰ
 فكلامته ال( وبعضها بالواو املصاحف بعض يف رسم أنه فيه)بمعنى املختلف وأما

 -:هي

                                                           
إَتاف األيام وإسعاف األفهام، بشح توضيح املقام يف وقف الشيخ حممد بن أمحد الشهري باملتويل،  (٠92)

. وأورد 34: 3١بري، )القاهرة، املكتبة األزهرية للرتاث، دت(، ص، ويليه رسالة يف التكْحزة وهشام

الكلامت التي ورد فيها مذهب رسمي أيًضا الشيخ عبد الظفتاح القايض يف كتابه البدور الزاهرة وهي 

 منثورة يف الكتاب كله، كل كلمة يف سورهتا.
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 [٩٨الزمر: ] ِّرئ ّٰ ِّّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ[٤٦طه: ] ِّمك لك هش مشّٰ
 [١٣٤الشعراء: ] ِّهت مت خت حتّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ[٤٤الكهف: ] ِّىق يف ىفّٰ
 [يف الشعراء واألنعام] ِّمب زب ربّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ[٣٤فاطر: ] ِّخصّٰٱ

ألن قياسها أن ال يكون هلا صورة،  ،لقياسوهذه الكلامت خالف فيها الرسم ا

 :َخسة عىل القياس، وسبعة عىل الرسم :-وفيها يف الوقف عليها اثنا عش وجًها

إن فثالثة اإلبدال، والتسهيل بالروم مع املد والقرص كام سيأيت  :أما مخسة القياس

 .شاء اهلل

 القرص مع وقفلل تسكن ثم الرسم عىل مضمومة واًوا فإبداهلا الرسم سبعة وأما

 وجيوز الثالثة، األوجه مع اإلشامم وجيوز عارض، مد ألهنا والطول والتوسط

 كالوصل. الروم ألن فقط القرص مع الروم

 :تنبيه

 فقط، هلشام فيه الرسمي املذهب [٤٤الكهف: ] ِّىق يف ىفّٰ تعاىل: قوله 

 إال فيها له فليس عنده متوسطة فهى )جزاًء( بالنصب منونة يقرؤها محزة ألن

 قال املاضية، األوجه فظفيها بالرفع فيقرؤها هشام أما والقرص، املد مع التسهيل

  واقبال(. الرفع وانصب فنون جزاء )وصحاهبم الشاطبي: اإلمام

 هي: وكلامته كل مهز متطرف رسم عىل الواو وقبله فتح -

 مظّٰٱ،ٱِّييّٰٱ ،ِّمك لكّٰٱ،ِّزتّٰ ،ِّرنّٰٱٱ،ٱِّجغّٰ 
 ِّري ٰىّٰ ،[٣٨املؤمنون: ] ِّىي ني مي زي ري ٰىّٰٱ ،ِّجع

 خصّٰٱٱٱ،يف سوريت إبراهيم والتغابن ِّيق ىق يفّٰٱ،ثالثة مواضع يف سورة النمل
 ِّىئ نئّٰٱ،[٦٤ص: ] ِّمت زتّٰٱٱ،حيث وردتِّينّٰٱ ،ِّجض مص
  [.١٩القيامة: ] ِّمض خضّٰٱ ،[٣١ص: ]
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 بعض يف فكتب فيهام خمتلف ِّمض خضّٰٱ ،ِّىئ نئّٰٱغري أن 

  بالواو. بعضها ويف واو بغري املصاحف

القياس فكان حقها أن ترسم عىل ألف لسكوُهَّنا وهذه الكلامت خالف فيها الرسم 

 -وقًفا وايفتاح ما قبلها، وهلا َخسة أوجه يف الوقف:

 اثنان عىل القياس، وثالثة عىل الرسم:

 بالروم وتسهيلها قبلها، ما وانظفتاح للوقف لسكوهنا ألظًفا فإبداهلا القياس وجها أما

 تسكن ثم مضمومة اوو تبدل فهي الرسم أوجه وأما ، اهلل شاء إن سيأيت كام

 والروم. اإلشامم وجيوز للوقف،

 متحركة واهلمزة اهلمز، قبل ما بسكون يقرؤمها محزة ألنٱٱُِّهْزَؤا ،ُكْفًؤاّٰٱكلمتا  -

 القياس الرسم خالف وقد صورة، هلا ترسم ال أن فالقياس صحيح ساكن قبلها

فها ويقل فنقف عليها بإبداهلا واًوا مفتوحة عىل الرسم، وحذ واو عىل ورسمت

 حركتها إىل الساكن قبلها عىل القياس. 

 ثايًيا: ما رسم عىل ياء:

 -هي:وكلامته  كل مهز متطرف مكسور رسم عىل ياء وقبله ألف -

 [٣٤انلحل: ] ِّ مت زت رت ّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ [١٣ يونس:] ِّيي ىي ّٰٱ
 [٣١الشورى: ] ِّ حن جن مم خم ّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ[١٩٤طه: ] ِّ مل يك ىك ّٰٱ 
 [١٦الروم: ] ِّ خم حم ّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ[٤لروم: ا] ِّ يب ىب ّٰٱ

غري أن املوضعي األخريين يف سورة الروم خمتلف فيهام فكتب يف بعض 

 املصاحف بغري ياء ويف بعضها بالياء.

وقد خالف الرسم القياس يف هذه الكلامت ألن قياسها أن ال يكون هلا صورة، وهلا 

 -عند الوقف عليها تسعة أوجه:

 َخسة عىل القياس، وأربعة عىل الرسم.
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إن  أما مخسة القياس فثالثة اإلبدال، والتسهيل بالروم مع املد والقرص كام سيأيت

 .شاء اهلل

وأما أربعة الرسم فهي تبدل ياء مكسورة عىل الرسم ثم تسكن للوقف مع القرص 

 والتوسط والطول ألنه مد عارض، وجيوز الروم مع القرص فقط ألن الروم

 وال يدخلها اإلشامم ألهنا مكسورة.، كالوصل

رسمت  وقد [٩٨األنعام: ] ِّمك لكّٰٱٱ يف قوله تعاىل: ِّلكّٰٱٱكلمة - 

 وفيها وجهان ىلع الرسم، ووجهان ىلع القياس:  عىل ياء وقبلها فتح

فأما وجها القياس فإبداهلا ألظًفا لسكوهنا للوقف وفتح ما قبلها، وتسهيلها بروم كام 

، وأما وجها الرسم فإبداهلا ياء مكسورة ثم سكوهنا للوقف -اهللإن شاء -سيأيت 

 أو رومها.

 : ما رسم عىل ألف: ثالًثا

 [٣٤زاب: األح] ِّخصّٰٱ حيث وردت، وكلمة ِّمكّٰٱكلمة 
وقد خالف الرسم القياس يف الكلمتي، فحقهام أن ال تكون هلام صورة لكن 

 يف بعض املصاحف باأللف ِّخصّٰٱباأللف، ورسمت  ِّمكّٰٱٱرسمت

وبعضها بدون صورة وروي فيهام إبدال اهلمزة ألظًفا عىل الرسم، بعد نقل حركتها 

احلذف بعد نقل حركة اهلمزة إىل  ، وفيهامإىل الساكن قبلها )النَشاة، يَسالون(

 الساكن قبلها عىل القياس )النََّشة، َيَسل ون(.

 :رابًعا: ما حذفت صورته

ٱكّس وبعدها واو مد مثل كل مهزة مضمومة رسمت من غري صورة وقبلها-

 ،جه ٱ،يئٱٱ،ىن ،يم،ىن ،مظ ،جئّٰ
 ِّمخ ٱ ،مغ ،يت

 -ففي هذه الكلامت وما كان عىل وزُهَّنا ثالثة أوجه: 
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 التسهيل بني بني عىل القياس. -1

 احلذف عىل الرسم وضم ما قبل اهلمزة. - 2

 إن شاء اهلل تعاىل.  كام سينِتاإلبدال ياء مضمومة عىل مذهب األخفش  -3 

ومة رسمت من غري صورة وقبلها فتح أو ضم وبعدها واو مد كل مهزة مضم-

 هئ ،ين ،زب ،حض ،ٰر ،يت ،زن ،جس ،ريّٰٱ :مثل
قد خالف الرسم القياس يف هذه الكلامت وأمثاهلا فرسمت من غري صورة و ِّ

 يقف بوجهني:وعند الوقف عليها وكان حقها أن تصور 

التي قبل  التسهيل عىل القياس، واحلذف عىل الرسم مع مالحظة بقاء الفتحة

 اهلمزة.

  -كل مهزة مكسورة رسمت من غري صورة وقبلها كّس وبعدها ياء مد مثل:-

  ِّ خم ٱ ،يك ٱ ،خي، ىت ٱ ،مت ٱّٰ
 -ويقف عىل هذه الكلامت بوجهني:

 احلذف عىل الرسم. -2 .                  التسهيل بني بني عىل القياس -1 

 :هـــــتنبي

توضيح املقام يف الوقف عىل اهلمز حلمزة مل يعد العالمة املتويل يف قصيدته ) 

وبعدها واو وقبلها فتح  وهشام( اهلمزة املضمومة التي حذفت صورهتا

قال ابن اجلزري  يف حني عدها غريه ِّ هئ ،زب ،حض ،يتّٰيحو

ا َنْحو  يف النِش:  َو احْلَْذف   ،زن))َوَأمَّ ، َوه  ْم( َفظِفيِه َوْجٌه آَخر  ك  ْم، َوَيَطؤ  ه  َوَيَطؤ 

، َوَنصَّ َصاِحب  َكِقَراءَ  ه  َعىَل  "التَّْجِريِد  "ِة َأيِب َجْعظَفٍر، َنصَّ َعَلْيِه اهْل َذيِلُّ َوَغرْي 
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ه  )( لكاحْلَْذِف يِف) َو َأْرَجح  ِعنَْد َمْن  جس، َوِقَياس  ْسِم َفه  ٌق لِلرَّ
َوافِ َو م  ( َوه 

) ِحيح  : إِنَّه  الصَّ ذ  بِِه، َوَقاَل اهْل َذيِلُّ َيْأخ 
 (٠93).  

الكلامت التي وافق فيها الرسم القياس فاملذهبان )الرسمي والقياِس( فيها  أما

وذلك بسبب دخول  متحدان، إال أيه قد ورد يف بعضها أوجه خاصة بالرسم،

فيها َخسة أوجه املرفوع فقد ورد ٱ،ِّٱجه ،ىمّٰمثل كلمة الروم واالشامم فيها 

 -أيًضا:

لروم واإلشامم فيها، فنما وجها وجهان عىل القياس، وثالثة عىل الرسم، لدخول ا 

القياس: فاإلبدال واَو مدٍّ لسكوُهَّنا سكوًيا عارًضا للوقف وضم ما قبلها، 

 والتسهيل بالروم كام سينِت إن شاء اهلل تعاىل. 

وأما أوجه الرسم فإبداهلا واًوا مضمومة ثم تسكن للوقف فيتحد مع الوجه األول 

 هذا كله يف اهلمزة الثانية من كلمة .ملذهب القياس، وُيوز روم الواو وإشاممها

 أما األوىل فتبدل حلمزة فقط واو مد، والرسم موافق للقياس فيها.  ( جه)

فيها أربعة أوجه: اثنان عىل القياس، و ِّمس خس ،جي ،ّّٰٰ ومنها

واثنان عىل الرسم، أما وجها القياس فهام اإلبدال ياَء مدٍّ لسكوُهَّنا سكوًيا عارًضا 

 والتسهيل بالروم كام سينِت إن شاء اهلل تعاىل.  للوقف وكّس ما قبلها،

ن للوقف فيتحد مع الوجه   وأما وجها الرسم فهام اإلبدال ياء مكسورة ثم ُتَسك 

 ِّمسّٰمع مالحظة أن  األول ملذهب القياس، وُيوز الوقف بروم الياء.
املخظفوض هلشام فقط ألن محزة يقرؤها بالسكون فليس له فيها إال اإلبدال ياء مد 

                                                           
، مرجع سابق، العش النش يف القراءاتشمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري،  (٠93)

 .595ص٠ج
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ن ياءه حلمزة بل يبقى مرفوًعا قال اإلمام الشاطبي  :فقط، بخالف املرفوع فال ي سكَّ

 )ويف السيئ املخظفوض مهًزا سكونه فشا(.

املجرور وفيها أربعة أوجه: اثنان عىل القياس، واثنان عىل الرسم ٱٍِّّّٰٱ ومنها

ا أما وجها القياس فهام اإلبدال واو مد لسكوُهَّنا سكوًيا عارًض ومذهب األخفش، 

  للوقف وضم ما قبلها، والتسهيل بالروم كام سينِت إن شاء اهلل.

وأما وجها الرسم فهام: اإلبدال واو مكسورة ثم تسكن للوقف فيتحد مع الوجه  

ووجها الرسم مها يفس وجها  األول ملذهب القياس، وُيوز الوقف بروم الواو.

 .إن شاء اهللاألخفش كام سينِت 

 ٱٱ،حض جض ٱٱ،ىل مل ٱٱ،لك ،يف ٱ،يل ٱٱ،خب ٱ،جغّٰٱ ومنها
وقد ورد  ٱٱبالياء ِّت رِجيّٰ هلشام فقط ألن محزة يقرؤها ِّٱُترِجئُ ّٰو ِّحض،حل

يف هذه الكلامت مجيعها َخسة أوجه، وجهان عىل القياس، وثالثة عىل مذهب 

 األخفش والرسم، لدخول الروم واإلشامم فيهن، فنما وجها القياس:

 لوقف وكّس ما قبلها، والتسهيل بالروم. فاإلبدال ياء مد لسكوُهَّنا سكوًيا عارًضا ل 

وأما أوجه الرسم فإبداهلا ياء مضمومة ثم تسكن للوقف فيتحد مع الوجه األول 

ملذهب القياس، وُيوز الوقف بروم الياء وإشاممها، وهي يفسها أوجه مذهب 

 .األخفش كام سينِت إن شاء اهلل

 مذهب األخفش:

مي َأْبَداَل  *** ...............................(254)  َوااَلْخَفُش َبْعَد اْلَكّْسِ ذا الض 

 َوَعنُْه اْلَواُو يف َعْكِسِه َوَمنْ  (256)
 َحَكى فِيِهاَم َكاْلَيا َوَكاْلَواِو َأْعَضـــــاَل  *** بَِياء 

نحو  يقول: إن األخظفش يبدل اهلمز املضموم بعد الكرس ياًء مضمومة خالصة

 ينبي ك، اخلاطي ون، والٱّٰفت قرأ  ِّمت ،مظ ،يم ري ٰىّٰٱ
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 ٱٱ، وأما عكسه وهو اهلمزة املكسورة بعد ضم فيبدهلا واًواِّٱمستهزي ون، سنقِري ك

  ِّنئ ،مغّٰٱخالصة مكسورة مثل 

بواو خالصة ومها من األقسام السبعة التي تقدم أن  (٠95)ِّسِولوا، سِولتّٰ فت قرأ

)ويف غري هذا بي  احلكم فيها أن تسهل اهلمز بي بي وذلك يف قول اإلمام الشاطبي:

فتصري مواضع اإلبدال عىل قول األخظفش أربعة هذان القسامن والقسامن بي(، 

 املذكوران يف قوله:

َزه   م  مَهْ ْسِمع  َبْعَد اْلَكرْسِ َوالضَّ َ ـــَلدى َفْتحِ                    َوي  الــِه َياًءا َوَواًوا حم   وَّ

وي عن األخظفش أن اهلمزة  َواِو َأْعَضـال()َوَمْن َحَكى فِيِهاَم َكاْلَيا َوَكالْ  يقول: إنه ر 

املضمومة بعد كرس تسهل كالياء )بي اهلمزة والياء(، واهلمزة املكسورة بعد الضم 

تسهل كالواو )بي اهلمزة والواو( أي تسهل كل واحدة منهام بينها وبي احلرف 

يأخذ به أحد، لذا  الذي منه حركة ما قبلها ال حركتها، وهذا القول غري صحيح مل

أي أتى بمعضلة  (اِو َأْعَضــال)َوَمْن َحَكى فِيِهاَم َكاْلَيا َوَكاْلوَ قال اإلمام الشاطبي: 

                                                           
ذكرت األستاذة أماين عاشور أن اهلمزة املكسورة قبل ضم واملضمومة قبل كرس فيها التسهيل  (٠95)

ا عىل فيها وجه اإلبدال واوً  ِّرتّٰٱوذكرت أن كلمة )تعني عىل القياس( واإلبدال عىل الرسم، 

نظر: أماين بنت حممد فيها وجها احلذف واالبدال عىل الرسم. ا ِّخنّٰٱ الرسم، وأن كلمة

. 3١3- 2٧٩م(، ص2١٠٠، )الرياض، مدار الوطن للنِش، األصول النريات يف القراءاتعاشور، 

رسمت يف املصحف عىل ياء فإبدال اهلمزة فيها واًوا  ِّرتّٰٱألن كلمة ذلك . ووهذا الكالم فيه يظر

الرسم وقد رسمت فيها وجه اإلبدال واًوا عىل  ِّرتّٰٱ، فكيف يقال: أن كلمة ال يوافق الرسم

رسمت يف املصحف بدون صورة، فوجه اإلبدال فيها ال يوافق ِّخنّٰٱعىل ياء؟! وكذلك كلمة 

أرادت مذهب األخظفش وأدرجته حتت  الرسم ألنه حذفت صورهتا. والذي يبدوا أن األستاذة أماين

ثلة املذهب الرسمي، وهذا غري صحيح ألن مذهب األخظفش ال يوافق املذهب الرسمى يف هذه األم

التي ذكرهتا األستاذة، وإنام تأيت املوافقة يف اهلمزة املضمومة التي قبلها كرس وليس بعدها واو مثل 

 )سنقرئك، يستهزئ(، فمذهب األخظفش فيهام اإلبدال ياء، وقد رسمت عىل ياء. 
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الذي منه  فتسهيل اهلمزة: هو جعل اهلمزة بينها وبي احلرفوهي األمر الشاق، 

بي تولدت حركة اهلمز، فتسهل اهلمزة املظفتوحة بينها وبي األلف، واملضمومة بينها و

 الواو، واملكسورة بينها وبي الياء.

ْذُف فِيِه َوَيْحِوهِ  (25٩)  َوَضمٌّ َوَكّْسر ِقْبُل ِقيَل َوُأَْخاِل *** َوْمْسَتْهِزُءوَن احْلَ

هذا تظفريع عىل املذهب الرسمي فيقف محزة عىل اهلمزة التي ليس هلا صورة 

رة يف وما شاهبها من كل مهزة مضمومة ليس هلا صو ِّمظّٰ بحذفها مثل

 ٱٱ،ىن ٱٱ،خنّٰٱٱرسم املصحف قبلها كرسة وبعدها واو ساكنة ممدودة مثل:
فت قرأ  فتحذف اهلمزة يف كل هذا مع ضم ما قبلها ِّيئ ٱٱ،يت ٱٱ،يم

و، أنب وينّٰ ون، اخلاط ون، ليطظف  ون، فامل ون، متك   .ِّٱمستهز 

وذهب بعضهم إىل إبقاء الكرس مع حذف اهلمزة وهذا الوجه غري صحيح، لذا 

لإلطالق ال  َوأ مْخاِل(واأللف يف ) "َوَكّْسر ِقْبُل ِقيَل َوُأَْخاِل" مام الشاطبي:قال اإل

الضم -فالوجه املخمل هو بقاء الكرس التي قبل اهلمزة وليس الوجهان  للتثنية

، قال (٠96)والظفايس (٠94)خمملي كام ذهب اإلمام السخاوي -والكرس ملا قبل اهلمزة

، َوَمْن َتبَِعه  يِف َتْضِعيِف َهَذا ابن اجلزري: )َواْلَعَجب  ِمْن  َخاِوي  َأيِب احْلََسِن السَّ

وِه املْ ْخَمَلِة امْل َشاِر إَِلْيَها بَِقْوِل  ج  ِه ِمَن اْلو 
اْلَوْجِه َوإمِْخَالِِه]ضم ما قبل الواو[، َوَجْعلِ

 اإلمام الشاطبي:

ه   ئوَن احْلَْذف  فِيِه َوَنْحو  ْسَتْهز   َكرْسٌ َقْبَل ِقيل َوأ مْخاَِل .. َوَضمٌّ وَ .   َوم 

ِه َحاَلَة احْلَْذِف أ مْخاَِل  َفَحَمَل َألَِف أ مْخاَِل َعىَل التَّْثنَِيِة، َأْي َأنَّ َضمَّ َما َقْبَل اْلَواِو َوَكرْسِ

َو َوْهٌم  ، َوه  ٌ َوَخَطٌأ َيْعنِي اْلَوْجَهْيِ مَجِيًعا، َوَواَفَقه  َعىَل َهَذا َأب و عبِد اهللَِّ اْلظَفايِسُّ َبي 

                                                           
، فتح الوصيد يف رشح القصيد حرز األماين ووجه التهاينأبو احلسن عىل بن حممد السخاوي،  (٠94)

 .239ص ٠ج جع سابق،مر

 .3١٧، ص٠ج، مرجع سابق، الآللئ الفريدة يف رشح الشاطبيةعبد اهلل حممد بن احلسن الظفايس،  (٠96)
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َواب  َأنَّ اأْلَلَِف ِمْن أمْخاَِل  َظاِهٌر، َوَلْو َكاَن َكَذلَِك َلَقاَل ِقيال َوأمْخاِل، َوالصَّ

ا حِلَْمَزَة يِف اْلَوْقِف، َومِمَّْن  وِذ هِبَ وِه املَْْأخ  ج  لإِْلِْطاَلِق، َوإِنَّ َهَذا اْلَوْجَه ِمْن َأَصح  اْلو 

تِِه  ، َوَتبَِعه  َعىَل َذلَِك "َجاِمِع اْلَبَياِن  "يِف كَِتابِِه  "التَّْيِسرِي  "َصاِحب  َنصَّ َعىَل ِصحَّ

َو َحْذف  اهْلَْمَزِة َوإِْبَقاء  َما  ، َوه  ، َوإِنَّاَم اخْلَاِمل  اْلَوْجه  اآْلَخر  ه  اإلمام الشاطبي َوَغرْي 

وًرا َعىَل  َ  َقْبَل اْلَواِو َمْكس  َراِد اهْل  .(٠9٩)ْمِز(َحالِِه َعىَل م 

 اَل ـــ*** َدَخْلَن َعَلْيِه فِيِه َوْجَهاِن ُأْعمِ  ــًطا بَِزَوائِد  َما فِيِه ُيْلـــفى َواِس وَ  (259)

َنم  ــا *** َواَلمَ ــَكاَم َها َوَيا َوال الِم َواْلَبا َوَيْحِوهَ  (25٧)       ملَِْن َقد ت 
 اَل ــاِت َتْعِريف 

 سًطا بزائد دخل عليه فيه وجهان مستعمالن:يقول: إن ما يوجد من اهلمز متو

 التحقيق ألن اهلمزة فيه يف حكم املبتدأ هبا.  -٠

التخظفيف حسب القواعد السابقة ألن اهلمزة صارت كاملتوسطة،  -2

والزوائد التي تدخل عىل اهلمزة عِش، عدد بعضها وأشار إىل بعضها 

 اآلخر بقوله: )ونحوها( وهي:

 .ِّنن منّٰ)ها( مثل  -٠
 .ِّىكّٰٱل )يا( مث -2
 .ِّنبّٰ)الالم( مثل  -3
  .ِّىنّٰ)الباء( مثل  -5
  .ِّميّٰٱٱ)اهلمز( مثل - 4
 .ِّمئّٰ)السي( مثل  -6
  .ِّحكّٰ)الكاف( مثل  -٩ 

                                                           
، ٠، مرجع سابق، جالنش يف القراءات العششمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري،  (٠9٩)

 .553ص
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 .ِّجفّٰ)الظفاء( مثل  -9 
ٱِّينّٰالواو مثل  -٧

 .ِّيلّٰالم التعريف مثل  -٠١
مظفصاًل يف باب نقل حركة اهلمزة إىل الساكن  الم التعريفعن وقد سبق احلديث  

 قبلها. 

ما ليس جزًءا من الكلمة وال كاجلزء منها ليخرج بذلك حروف  املراد بالزائد:و

املضارعة وميم اسم الظفاعل واسم املظفعول لتنزيلها من الكلمة منزلة اجلزء فليس 

 .٠99يف ذلك إال التخظفيف

 ِّممّٰٱفإذا كان الزائد الداخل عىل الكلمة أحد أحرف املضارعة مثل 
أو ميم اسم  ،ِّجسّٰٱل نحو أو ميم اسم الظفاع ،ِّيكّٰٱ ِّىيّٰٱ

فليس فيه إال  ِّحفّٰٱأو ميم اسم املكان مثل  ،ِّجفّٰٱمظفعول مثل 

التخظفيف، ألن اهلمزة فيه يف حكم املتوسطة بال خالف، ألن الزائد ال يمكن 

انظفصاله ألنه لو حذف ضاع املعنى املطلوب من املضارعة واسم الظفاعل واسم 

 املظفعول واسم املكان.

املطلوب بعد احلذف، مثل فعل األمر إذا دخل عليه أحد هذه أما إذا بقى املعنى 

فأكثر العلامء عىل  ،ِّزت ٱٱ،هب ،خمّٰٱالزوائد وكانت اهلمزة فيه ساكنة مثل 

ختظفيف اهلمزة، ألنه ال يمكن االبتداء هبا، ألن العرب ال تبدأ بساكن فصار الزائد 

وعدم االعتداد كأنه منه، وذهب بعضهم إىل التحقيق باعتبار أن اهلمزة مبتدئة 

 جهّٰٱبالزائد؛ وأحلق به كل مهزة ساكنة يف أول الكلمة سبقت بكلمة مثل 
فاهلمزة يف هاتي الكلمتي وما شاهبها ال يمكن ثبوهتا  ِّجس جخمخّٰٱ ،ِّمه

                                                           

 .65، صح باب وقف ْحزة وهشاممطوطة اإلفهام يف رشحممد بن أمحد بن داود )ابن النجار(،  ٠99
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والكلمة التي قبل اهلمزة قامت مقام  ساكنة إال متصلة بام قبلها، فأشبهت املتوسطة،

عىل يشء من هذه الكلامت وخظفظفت  فإن وقظفت ،ِّزت ٱٱ،هبّٰٱالواو والظفاء يف 

اهلمزة أبدلتها حرًفا من جنس حركة آخر حرف يف الكلمة التي قبلها، فعىل هذا 

ِذيت ِمنَ ّٰٱ :ِّمه جهّٰٱتقول يف  فتبدل من اهلمزة ياء يف الوقف حلمزة،  ِّالَّ

لوقوعها بعد كرسة الذال من )الذي ( وقد حذفت الياء من )الذي( اللتقائها ساكنة 

 الساكنة أو احلرف املبدل منها. مع اهلمزة 

كلمة)هاؤم( ليست متوسطة بزائد بل متوسطة حقيقة ألن اهلمزة ليست :  تنبيه

  للتنبيه، بل هي اسم فعل.

ل   (24١) ا َحْرَف َمدٍّ َواْعِرِف اْلَباَب َُمِْفاَل     ***      َوَأْشِمْم َوُرْم فِياَم ِسوى ُمَتَبدي  هِبَ

والروم يف مجيع اهلمزات املتطرفة املخظفظفة بِشوطهام ما مل يقول: إنه جيوز اإلشامم 

 -:(189)تبدل اهلمزة حرف مد ويشمل الصور اآلتية

 .ِّىت ٱٱ،مظّٰما نقل حركة اهلمزة إليه مثل  -٠
 . ِّمل، مبّٰٱإذا أبدلت اهلمز ياء أو واًوا وأدغم ما قبلها فيها مثل  -2
 .ِّلك، ٰذّٰم مثل إذا أبدلت اهلمزة املتحركة ياًء أو واًوا عىل الرس -3
إذا أبدلت فيه اهلمزة املكسورة بعد الضم واًوا واملضمومة بعد الكرس ياء، وذلك  -5

)  .عىل مذهب األخظفش نحو )لولِؤ، ويبدئ 

َن َقْبَلهُ  نَ َوَما َواور  (24٠) اَل       ***     َأْصيِلٌّ َتَسك   أِو اْلَيا َفَعْن َبْعض  بِااِلْدَغاِم ُْحي

ياء الساكنتي إذا وقعتا قبل اهلمزة فإما أن يكونا أصليتي، وحكمهام تقدم أن الواو وال

عند وقف محزة عليهام نقل حركة اهلمز إليهام وحذف اهلمزة مثل السوء، يشء، وقد 

 أشار إىل ذلك بقوله:

                                                           
، ٠، مرجع سابق، جالنش يف القراءات العششمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري،  (٠9٧)

 .565 -563ص
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نًا ْك بِِه َما َقْبَله  َمَتَسك  ُ  َأْس      ***      َوَحر  ظْف  َهاَل َوَأْسِقْطه  َحتَّى َيْرِجَع اللَّ

أو يكونا زائدتي وحكمهام إبدال اهلمزة بعدمها حرًفا مثلهام وإدغامهام فيها نحو: 

 وقد أشار إليه بقوله: ِّ جت، مبّٰٱ

ْبِداًل  ْدِغم  فِيِه اْلَواَو َواْلَياَء م  اَل  *** َوي  ظَفصَّ  إَِذا ِزيَدَتا ِمْن َقْبل  َحتَّى ي 

زائد فيقف عليه باإلدغام فيقول يف وهنا يقول: إن بعض الرواة جيرون األصيل جمرى ال

ة( فتكون اهلمزة بعد الواو والياء األصليتي هلا  يشء: )يّش(، ويقول يف سوءة: )سوَّ

 حكامن: نقل حركة اهلمزة إىل ما قبلها وحذف اهلمزة، واإلبدال مع اإلدغام.

اَل َرًكا َطَرًفا َفالْ  َوَما َقْبَلُه الَتْحِريُك َأْو َألِفر ُُمَْر *** (242) ْوِم َسه   َبْعُض بالر 

تقدم أن اهلمزة إذا كانت متطرفة متحرًكا ما قبلها فإن اهلمزة تبدل حرف مد من 

جنس حركة ما قبلها، فتبدل ألظًفا بعد الظفتح، وياًء بعد الكرس، وواًوا بعد الضم 

  كام قال اإلمام الشاطبي: ِّىم ٱ ،ىل ،ّّٰٰٱ مثل

نًاْرَف َمدٍّ ـــَح  وَفَأْبِدْله  َعنْه   َسك  ِريك        ***    م  اَل ــــــَوِمْن َقْبلِِه حَتْ نَزَّ  ه  َقد تَّ

وإذا كانت اهلمزة املتطرفة قبلها ألف فإهنا تبدل ألظًفا مع القرص والتوسط والطول  

 كام قال اإلمام الشاطبي:  ِّٰىّٰمثل 

َف ِمثْ َوي   ه  َمْهـــاَم َتَطـــرَّ  ْو َيْمِِض َعىَل املَْد  َأْطَواَل َوَيْقرص   أَ      ***   َله  ـْبــِدل 

وذكر هنا وجًها آخر لكلتا احلالتي هو التسهيل بالروم مع املضموم واملكسور  

 فقط، وما قبله األلف له التسهيل بالروم مع املد والقرص.

 وعىل هذا يكون يف اهلمز املتطرف املتحرك ما قبله وجهان قياسيان: 

  ما قبله.إبداله حرف مد من جنس حركة  -٠ 

 التسهيل بالروم. -2

 واهلمز املتطرف املتحرك الذي قبله ألف له مخسة أوجه قياسيه:

 إبداله ألظًفا مع القرص والتوسط والطول. -2-3-٠
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 التسهيل بالروم مع املد والقرص. -5-4

َق َمْفُتوًح       ***      َوَمْن مَلْ َيُرْم َواَعَتد  َُمًْضا ُسُكوَيهُ  (243)  ا َفَقْد َشذ  ُموِغاَل َوَأحْلَ

يقول: من مل يرم حلمزة يف يشء من هذا الباب، وأحلق املضموم واملكسور باملظفتوح 

فلم يرم، فقد شذ مذهبه موِغاًل يف الشذوذ، ألنه قد استقر واشتهر أن الروم يف 

َوَأْشِمْم ) الوقف من مذهب محزة إال فيام ثبت استثناؤه؛ وهذا البيت متعلق بقوله:

مْ  ا َحْرَف َمدٍّ  َور  ٍل هِبَ َتَبد  ْوِم )  وليس متعلق بقوله:(، فِياَم ِسوى م  َفاْلَبْعض  بالرَّ

اَل   عىل الصحيح. (َسهَّ

ْمِز َأْيَحاءر َوِعنَْد ُيَحاتِِه    (245) اَم اْسَود  َأْليَ      ***      َويِف اهْلَ  اَل ـــُيِِضُء َسنَاُه ُكل 

ِوي يف ختظفيف اهلمزة وج وٌه كثرية وطرق متعددة سوى ما ذكر، وعند يقول: ر 

النحاة يِضء سنا ذلك اهلمز لعلمهم به، وقيامهم بِشحه، فهو مِضء عندهم كل 

 ما اسود وأظلم عند غريهم. 
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ْدَغاِم ُتْرَوى َوُتْ     ***    سَنْذُكُر َأْلَفاًظا َتلِيَها ُحُروُفَها (244)  َتاَل بااِلْظَهاِر َواإْلِ

يقول: سأذكر لك ألظفاًظا وهي لظفُ )إذ، وقد، وتاء التأنيث، وبل، وهل(، ويتبع 

كل لظفُ منها ذكر احلروف التي تدغم أواخر هذه األلظفاظ فيها أو تظهر عىل 

 .اختالف القراء يف ذلك، ويذكر تلك احلروف يف أوائل كلامت

 ِد ُقْدُه ُمَذل اَل ـــُد بالَتْقيِيـــَوَما َبعْ    * **   َفُدوَيَك إِْذ يِف َبْيتَِها َوُحُروَفَها (246)

 اسم فعل أمر بمعنى خذ. :(دويك)

خذ مثااًل من تلك األلظفاظ كلمة )إذ( حيث تظفرد لذكرها بيت مستقل تذكر  يعني

فيه هي واحلروف التي تدغم الذال فيها، وما يأيت بعد ذلك من حكمها من حيث 

اًل بسبب التقييد الذي أبينه به، ثم وضح هذا اإلظهار واإلدغام للقراء خذه سه

 التقييد بقوله: 

ى َعىَل ِسيمَ ـــَسُنْسِمي َوَبْعَد اْلَواِو َتْسُمو ُحُروُف َمْن *** َتَس  (24٩)  اَل ـــا َتُروُق ُمَقب  ـم 

ى القراء إما بأسامئهم أو بالرمز الدال عليهم، ثم يأيت بالواو  يقول: إنه سي َسم 

يذكر احلروف التي ي دِغم فيها القراء هذه الكلامت أو ي ظِهرون الظفاصلة، ثم 

عندها، فالواو للظفصل بي احلروف الدالة عىل القراء واحلروف التي تدغم فيها أو 

 تظهر عندها هذه الكلامت. 

 ْياًم َوَقْد َحالتـــ رّ ـَس نَاُه ثاِضلر *** َوُقورر فَ  َوَأْدَغمَ  مثال:

ة، والواو يف كلمة )وقور( واو الظفصل، والثاء والسي فالظفاء يف )فاضل( رمز محز

هي احلروف التي يدغم فيها محزة الم )هل وبل(  (ْياًم تـــ رّ ـَس نَاُه ث)والتاء يف قوله: 

 ألن احلديث عليها وسيأيت تظفصيل ذلك بعد قليل إن شاء اهلل. 

 : كقولهوربام يستغني عن هذه الواو إذا ذكر القارئ باسمه الرصيح ألمن اللبس 
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( هي احلروف مآنظ رـض( فالضاد والظاء يف قوله: )مآنظ رـض ورش وأدغم)

ألن احلديث عليها، ومل يظفصل بالواو ألنه ذكر التي يدغم فيها ورش دال )قد( 

  ورش باسمه الرصيح ال برمزه.

َقبَّال( وق  م   .أي أذكر ذلك عىل طريقة واضحة مستحسنة وقوله: )َعىَل ِسياَم َتر 

 ْل َوَبْل َفاْحَتْل بِِذْهنَِك َأْحَياَل ــَويِف هَ      ***   يِف َداِل َقْد َأْيًضا َوَتاِء ُمَؤَي   وَ  (249)

 ويسري عىل هذا النهج يف )دال قد(، )وتاء التأنيث(، )وهل(، )وبل(.

أي احتل بذهنك عىل معرفة هذه األحكام وعىل  )َفاْحَتْل بِِذْهنَِك َأْحَيال(

 م.استخراجها من النظ

 :ذكر ذال )إذ(

ْت تــَيَعْم إِذ  (24٧) اداَل َص ينبر زـَـَمش  اَل ـَمـَج ِمي  َس ***  هلَُّ  َواِصاًل َمن َتَوص 
 ال 

بدأ الناظم بكلمة )إذ(، وذكرها وهي وحروفها يف بيت عىل ما وعد به، وحروف 

)إذ( التي تظهر )إذ( عندها أو تدغم فيها سته هي: ) التاء، والزاي، والصاد، 

ــمشت تــ: )والدال، والسي، واجليم(، وقد أشار إليها يف أوائل الكلامت اآلتية

َا دال صينب ز  خل ،مل خل ،زئ رئ ،ُّ َّّٰوأمثلتها امل( ـجِميَّ سهلُّ
 .ِّٱِّ ُّ ،رئ ّٰ ،مل

 .فاصلة وما بعدها قافية لتميم البيت واصاًل(والواو يف قوله: )

ا رَ *** َوَأْظَهَر ـِسيِمَها َيـــَواَم دْجرى أفإِْظَهاُرَها  (26١)  الَج ْولِِه َواِصفر قي 

ه *** َوأْدَغْم دُ وَم تُ نًْكا َواِصــــلر َض َوأْدَغَم  (26٠)  ائمر ِواَل دْوىًل ُوْجُدُه مَ ري

ـسيِمَها(، َنـَواَم دْجرى أ)يقول: إن املشار إليهم باهلمزة والدال والنون يف قوله: 

( عند حروفها الستة، وإن املشار وهم نافع وابن كثري وعاصم، أظهروا ذال )إذ

ارَ إليهام بالراء والقاف يف قوله: ) ومها الكسائي وخالد، أظهرا الذال عند ْولِِه(، ق يَّ

والواو يف قوله: )واصف( ؛ اجليم خاصة، فتعي هلام اإلدغام يف باقي احلروف
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إذ( وهو خلف، أدغم ذال ) ،نًْكا(َض : )للظفصل،كام أن املشار إليه بالضاد يف قوله

يف التاء والدال، فتعي له اإلظهار عند باقي احلروف، واملشار إليه بامليم من قوله: 

(، وهو ابن ذكوان، أدغم ذال )إذ( يف الدال فقط، فتعي له اإلظهار عند ْوىًل مَ )

باقي احلروف، وتعي لباقي القراء، ومها أبو عمرو وهشام، إدغام ذال )إذ( يف 

َها  ظهار الذي بدأ به يف قوله:حروفها الستة، ألنه ضد اإل َواَم دْجرى أ)فإِْظَهار 

( ،)َواِصٌل والواو يف كلمتي  ـِسيِمَها(؛َنــ ه  ْجد   فاصلة. و 

 :ذكر دال )قد(

 ــــَائًِقا َوُمَعل الشَباُه َصـَلْتُه َج ْرَيبر *** زَ ل  ظَفا َض ْياًل ذَحَبْت َس َوَقْد  (262)

ال )قد( أو تدغم فيها ثامنية هي: )السي، يقول: إن احلروف التي تظهر عندها د

الذال، الضاد، الظاء، الزاى، اجليم، الصاد، الشي(، وقد أشار إليها يف أوائل 

 خلّٰٱنحو ( ــَاِئًقاشَباه  َصـَلْته  َج ْرَنٌب زَ لَّ ظظَفا َض ْياًل ذَحَبْت َس الكلامت اآلتية: )
 . ِّمن خن ،ّٰ ِّ ،مظ حط ،رئ ّٰ ،خص حص ،مل خل، مل
 ْمآَن َواْمَتاَل رَض  ظَوَأْدَغَم َوْرشر  *** ل  َواِضًحادَ َدا بـَْجمر َيـــَها َفَنْظَهرَ  (263)

(، وهم لَّ دَ َدا بــَجٌم نـــيقول: إن املشار إليهم بالنون والباء والدال يف قوله: )

عاصم وقالون وابن كثري، أظهروا دال )قد( عند حروفها الثامنية، كام أن ورًشا 

اد والظاء فتعي له اإلظهار فيام بقي، وأتى باسمه رصًيا أدغم دال )قد( يف الض

 فلم يتج إىل الواو الظفاصلة لعدم االلتباس.

اُه َكْلَكاَل ــل  ظوى ز    ***  ابِل  ذرْيَ ـضْرو  َواكِفر ـمُ َوَأْدَغَم  (265)  ُه َوْغرر َتَسد 

نَا ِخاَلفر  (264)  ...............................  *** .... .....َويِف َحْرِف َزي 

ـيقول: إن املشار إليه بامليم يف قوله: )  ، وهو ابن ذكوان، أدغم دال )قد( يف ْرٍو(م 

 مثّٰٱ)الضاد، والذال، والزاي، والظاء(، غري أنه اختلف عنه يف قوله تعاىل: 
فتعي له ، فروي عنه اإلظهار واإلدغام ،[٣امللك: ] ِّىف يث ىث نث
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وغر( فاصلة؛ وقوله:  ،والواو يف كلمتي )واكفاإلظهار عند األحرف الباقية؛ 

  )تسداه كلكال( قافية متم هبا البيت.

 اَل ـــامر بِص َحْرَفُه ُمَتَحمي ــِهَش        ***      ..... َوُمْظِهرر ...............(264)

ص: ] ِّ هئ مئ خئ حئ جئّٰٱيقول: إن هشاًما أظهر الدال يف قوله تعاىل: 
 امنية ما عدا هذا املوضع.، وأدغمها يف األحرف الث[٣٨

وأما باقي القراء الذين مل يذكرهم، وهم أبو عمرو ومحزة والكسائي، فيتعي هلم  

ْجٌم َنـــ)َفَأْظَهَرَها  اإلدغام يف مجيع احلروف، ألنه ضد اإلظهار الذي بدأ به يف قوله:

 . لَّ َواِضًحا(دَ َدا بـَ

دال قد( عند حروفها الثامنية، وأن واخلالصة: أن قالون وابن كثري وعاصاًم يظهرون )

أبا عمرو ومحزة والكسائي يدغموهنا يف احلروف الثامنية، وأن ورًشا يدغم يف الضاد 

والظاء ويظهر عند الباقي، وأن ابن ذكوان يدغم يف )الضاد، والذال، والزاي، 

بي  ِّىف يث ىث نث مثّٰوالظاء(، واختلف عنه يف قوله تعاىل: 

سورة عند باقي األحرف، وأن هشاًما يظهر يف موضع اإلدغام واإلظهار، ويظهر 

ة والكسائي( )ص( ويدغم يف غريه من املواضع، وباقي القراء: )أبو عمرو ومحز

 .أدغموا يف كل احلروف

 :ذكر تاء التنيي 

 َمْعَن ُوُروًدا َباِرًدا َعطِر الطياَل ـَج ْلِمِه *** ظَ ْرُق زُ َفْت صْغر  ثَ نَا َس َوَأْبَدْت  (266)

ل إن احلروف التي تظهر عندها )تاء التأنيث( أو تدغم فيها سته هي: ) السي، يقو

نَا َس ): الثاء، الصاد، الزاى، الظاء، اجليم(، وقد أشار إليها يف أوائل الكلامت اآلتية

 خئ ،جغ مع ،زث رثّٰنحو  (َمْعنَ ـَج  ْلِمهِ ظَ ْرق  ز  ظَفْت صْغٍر ثَ 
  ِّىك مك ،حم جم ،ٌّ ٰى ،مئ

اَل ظَ َوَأْدَغَم َوْرشر  *** ُدوُرهُ ُبـــــَمْتُه َيــ رٌّ دُ فإِْظَهاُرَها  (26٩)  افًِرا َوُمَوي
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ه  ب ـــــَمْته  َنــرٌّ د  يقول إن املشار إليهم بالدال والنون والباء من قوله: ) ور  ، (د 

وهم ابن كثري وعاصم وقالون، أظهروا تاء التأنيث عند حروفها الستة، وأدغم 

 ، فتعي له اإلظهار عند باقي احلروف. ورش تاء التأنيث يف الظاء خاصة

 ل الــــــــيٌّ ُعْصــــَرًة َوُُمَ ـكِيٌّ َوفزَ  *** وِدهِ ُج ْيُب سْهفر َوافِرر كَوَأْظَهَر  (269)

ـ ِهَشــــامر َراويِه  َوأْظَهرَ  (26٧) َمْت هَلُ  اَل ـُيْفتَ  اْبِن َذْكوانَ َويِف َوَجَبْت ُخْلُف  *** ـدي

(، وهو ابن عامر، أظهر تاء التأنيث عند ْهٌف كبالكاف يف قوله: ) يقول إن املشار إليه

)السي واجليم والزاي(؛ والواو يف كلمتى )وافر، ويّف( فاصلة، فتعي البن عامر 

اإلدغام يف األحرف الثالثة الباقية: الثاء، والصاد، والظاء، غري أن هشاًما راوي ابن 

بن ذكوان اختلف عنه يف . وأن اَِّّ ٍّّٰٱعامر أظهرها يف قوله تعاىل:

بي اإلظهار واإلدغام، ولكن املحققي عىل أن  ِّمج حجّٰقوله تعاىل: 

اإلدغام ليس صحيًحا عنه بل الصحيح عنه اإلظهار. وبقي من القراء أبو عمرو 

ومحزة والكسائي فلهم اإلدغام يف مجيع احلروف، ألنه ضد اإلظهار الذي بدأ به يف 

َها  قوله: ه  ب ـــَمْته  ــنَ  رٌّ د  )فإِْظَهار  ور   .(د 

واخلالصة: أن ابن كثري وعاصاًم وقالون أظهروا تاء التأنيث عند حروفها الستة، وأن 

أبا عمرو ومحزة والكسائي أدغموها يف احلروف الستة، وأن ورًشا أدغمها يف الظاء، 

وأظهرها عند الباقي، وأظهرها ابن عامر من الروايتي عند السي واجليم والزاى، 

ٱدغمها يف الثاء والظاء والصاد، غري أن هشاًما أظهرها عند الصاد يف قوله تعاىل:وأ

 .َِّّ ٍّّٰٱ
 :ذكر الم هل وبل

 رٍّ َوُمْبَتاَل ـُض ْلَح طِ َواَها يَ ِمرَي ـس   ***   ْينَب  زَ ْعِن ظنَا ثَ ْرِوي تَ أال َبْل َوَهْل  (2٩١)

التاء، )امنية هي: يقول إن احلروف التي تظهر عندها )بل، هل( أو تدغم فيها ث

الثاء، الظاء، الزاى، السي، النون، الطاء، الضاد(، وقد أشار إليها يف أوائل 
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 حن جنّٰمثل  (رٍّ ـض  ْلَح طِ َواَها نَ ِمرَي ـس ْينٍَب زَ ْعِن ظنَا ثَ ْرِوي تَ  ):الكلامت اآلتية
 ،خن حن ٱٱ،زث رث ٱٱ،ىك مك ٱٱ،يت ىت ٱٱ،خل حل ٱٱ،يل ىل ٱٱ،ين ىن ،
 ِّيئ ىئ ٱٱ،مل يك

امنية تقع بعد كل من )هل، وبل(، بل ختتص كل واحدة منهام وليست األحرف الث

بأحرف ويشرتكا يف حرفي، فـــ)بل( خمتصة بالضاد، والطاء، والظاء، والزاى، 

 والسي و)هل( خمتصة بالثاء، ويشرتكا يف التاء والنون.

 ــاَل ــْياًم َوَقْد َح ــتر  َسـنَاُه ـثــَوُقورر  *** اِضـلر َفـــاو  َوَأْدَغَم رَ َفَنْدَغَمَها  (2٩٠)

ُدُهمْ َوَبْل يِف النيَسا  (2٩2) ْدَغاُم  *** بِِخاَلفِهِ  َخال   اَل ـــــب  َوُْحي ُح َويِف َهْل َتَرى اإْلِ

(،رَ يقول: إن املشار إليه بالراء يف قوله ) وهو الكسائي، أدغم الم )هل، وبل( يف  او 

(، يف الثاء والسي اِضٌل فَ يف قوله: )حروفهام، وأدغم محزة، وهو املشار إليه بالظفاء 

فتعي له اإلظهار عند األحرف اخلمسة الباقية، غري أن خالًدا له اخلالف بي ، والتاء

؛ أما أبو عمرو [١٣٣النساء: ] ِّمه جه ين ىنّٰٱاإلظهار واإلدغام يف آية النساء 

امللك: ] ِّمب زب رب يئ ىئّٰٱخاصة، وهي يف موضعي:  ِّيئ ىئّٰٱٱفأدغم
 وأظهر عند الباقي.  ،[٤احلاقة: ] ِّخم حم جم هل مل خلّٰٱ[، ٩

ْعِد َهْل َواْسَتْوِف اَل َزاِجًرا َهاَل  اَمُيهُ َض ـبِيل  َيــدى َواع  لَ َوَأْظِهْر  (2٩3)  *** َويِف الر 

وهو هشام، أظهر عند النون والضاد يف ، دى(لَ إن املشار إليه بالالم يف قوله: ): يقول

 مم ام يلّٰٱٱرعد خاصة يف قوله تعاىل:مجيع املواضع، وعند التاء يف موضع ال
وأدغم يف الباقي، ومنها التاء يف غري موضع الرعد؛ ،[١٦الرعد: ] ِّزن رن

وباقي القراء )نافع وابن كثري وابن ذكوان وعاصم( يتعي هلم اإلظهار عند األحرف 

 (. ـٌل اِض َفـاٍو َوَأْدَغَم رَ )َفَأْدَغَمَها  ألنه ضد اإلدغام الذي بدأ به يف قوله:مجيعها، 
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ْدَغاِم إِذ  (2٩5) ر ظَ ل  ذ  َوالَ ُخلَف يِف اإْلِ ـَوَقد     ***    امِل  اَل ـــياًم َتَبت ــْعدر َوِس دَ ـي َمْت ت 

 َبيبر َوَيْعِقاَل لــاَها ر  َبْل َوَهل َوُقْل     ***   ِفَهايَب َوْص طِ ُمْيةر دُ ِريِه ـتُّ اَمت َوقَ  (2٩4)

 اكّٰٱٱنحو يقول: إنه ال خالف بي القراء يف إدغام ذال )إذ( يف الذال والظاء
 حنّٰٱوال خالف يف إدغام دال )قد( يف التاء والدال نحو  ؛ِّىث نث ،لك
كام أنه ال خالف يف إدغام تاء التأنيث يف التاء والدال والطاء  ؛ِّيل ىل ،خن

وكذلك ال ؛ ِّخف حف ،يل ىل ٱٱ،حل جل مكّٰٱنحو

ْل، وَبْل، وَهل( يف كل من الراء والالم نحو:   ٱٱ،رث يتّٰٱخالف يف إدغام الم )ق 
 .ِّنث مث ٱٱ،جه ين ىن ،يل ىل ٱ ،مب زب
نر ـِه ُمَسـُل املِْْثــَلنِي فِيـَوَما َأو   (2٩6)   ـاِمِه ُمَتَمثيــــــاَل ــُبد  ِمْن إِْدَغـَفاَل     ***    ك 

 متامثالن وسكن أوهلام فإنه جيب إدغامه يف الثاين بِشطي:إذا اجتمع حرفان يعني 

أال يكون )أول املثلي( حرف مد، فإن كان حرف مد وجب اإلظهار لئال  األول: 

 [.٦٤اذلاريات: ] ِّ نن من زن ّٰٱبسبب اإلدغام مثل: يذهب املد 
أال يكون أول املثلي هاء سكت فإن كان هاء سكت وذلك يف قوله تعاىل:  الثاين:

فظفيه لكل القراء حالة الوصل وجهان:  ،[٣٣ – ٣٤احلاقة: ] ِّ لك خك جكحكّٰٱ

اإلظهار إال بالسكت عىل اهلاء األوىل سكتة  اإلظهار واإلدغام، وال يتحقق

 خظفيظفة من غري تنظفس.
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ْزِم يِف اْلَفاِء  (2٩٩) ْ يِف َيُتْب ـيمِ ـَح   ***   َسارَ ْد قَ َوإِْدَغاُم باِء اجْلَ  ًدا َواَل ـَاِص قًدا َوَخريي

(، وهم ِميًداـَح َسا رْد قَ :)يقول: إن املشار إليهم بالقاف والراء واحلاء يف قوله

خالد والكسائي وأبو عمرو، أدغموا الباء املجزومة يف الظفاء نحو قوله تعاىل: 

 حك جك مق حق مف ّٰٱ، [٣الرعد: ] ِّخس حس جس مخّٰ
 [.٤٨النساء: ] ِّ هل مل خل حل جل مك لك خك

قول اهلل تعاىل:  ، يف(َاِصًداقواختلف عن خالد، املشار إليه بالقاف يف قوله: )

فروي عنه اإلظهار ، [١١احلجرات:] ِّهئ مئ هي مي خي حيّٰٱ

 املواضع.واإلدغام، وقرأ الباقون باإلظهار يف مجيع 

ُمواَسـْل بِذلَِك ـْزِمِه َيْفعَ ـَوَمْع َج  (2٩9) ا َتَثقُّ ـْوا َوَش ـاعَ رَ ْم ـَوَيْخِسْف هِبِ  *** ل   اَل ـذ 

وا)َســيقول: إن أبا احلارث، املشار إليه بالسي يف قوله : (، قرأ بإدغام الالم يف لَّم 

جمزوم الالم حيث وقع يف القرآن الكريم مثل  ِّىه مهّٰٱالذال يف قوله تعاىل:

 وقرأ الباقون باإلظهار.، [٣٩١ابلقرة: ] ِّحي جي يه ىه مه جهّٰ

(، أدغم الظفاء يف الباء يف قوله اَعْوارَ بالراء يف قوله: )وأن الكسائي، املشار إليه  

 الباقون باإلظهار. وقرأ ،[٣سبأ: ] ِّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّّٰٱتعاىل:

 ـاَل َحـاد  َوُأوِرْثُتــُموا ـم  ـَح َواِهُد َش   ***  َهاـْذتُ ـاِمِه َوَيبَ ـْذُت َعىَل إِْدغَ ـَوعُ  (2٩٧)

اُء َجــَش ُه ـلَ  (29١) ْكِم   ***  اَلِمَهاْزًما بْرُعُه َوالر  ْلُف طَكَواْصرِبْ حِلُ  ْذُبالَيــاَل بِاخْلُ

 يقول: إن محزة والكسائي وأبا عمرو، املشار إليهم بالشي واحلاء يف قوله:)

ـادٍ ـَح َواِهد  َش  كام يف  ،ِّجح ،ميّٰأدغموا الذال يف التاء يف كلمتي ، (مَّ

اغفر: ] ِّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جيّٰٱٱٱقول اهلل تعاىل:
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وقرأ الباقون  ،[٣٦طه: ] ِّجح مج حج مث هت متّٰٱ ،[٣٤

 باإلظهار.

كام أن أبا عمرو وهشاًما ومحزة والكسائي، املشار إليهم باحلاء والالم والشي يف 

ه  َشـه  َلـال حـقوله: ) وقرأ  ،ِّمنّٰٱٱ(، أدغموا الثاء يف التاء يف كلمةـْرع 

 ٱالباقون باإلظهار.
(، أدغم الراء اَل طيف قوله: ) وأن الدوري عن أيب عمرو، املشار إليه بالطاء

املجزومة يف الالم بخلف عنه، فيكون له فيها اإلظهار واإلدغام، وأن السويس 

( أدغم الراء يف الالم بال خالف، وذلك مثل ْذب الَيـاملشار إليه بالياء يف قوله: )

  وقرأ الباقون باإلظهار. ،[٨٤الطور: ] ِّخم حم جمّٰٱقوله تعاىل:

ْلُف َعْن َبــُه َحقُّ تًى فَ ْن عِهْر َوياِسنَي َأظْ  (29٠)  َخاَل  َوْرِشهمْ َدا *** َوُيوَن َوفيِه اخْلُ

يقول: إن حظفًصا ومحزة وابن كثري وأبا عمرو وقالون، املشار إليهم بالعي والظفاء 

أظهروا النون من (، َداَبــه  َحقُّ تًى فَ ْن عوالباء والرمز الكلمي)حق( يف قوله: )

 ٰرٰىّٰٱيف قوله تعاىل: ( ٌّ)او من لظفُ ( عند الوٰرهجاء لظفُ )

( عند الواو نثٱكام أظهروا النون من هجاء )[، ٣ – ١يس: ] ٍَِّّّ ٌّ

وهذا املوضع  ، [ ١القلم:  ] ِّ يف ىف يث نثىثّٰٱ( يف قوله تعاىل: يث)من 

الذي يف سورة القلم فيه اخللف لورش، فله فيه اإلظهار واإلدغام، وقرأ الباقون 

 باإلدغام فيهام. 

اَل  *** رْصِ َصاَد َمْرَيَم َمْن ُيِردْ ْرِميُّ َيـــَوحِ  (292) ْمَع َوص   َثَواَب َلبِْثَت اْلَفْرَد َواجْلَ

(، رْصِ َوِحْرِميُّ َنـــيقول: إن نافًعا وابن كثري وعاصاًم، املشار إليهم بقوله: )

 ،ِّىلّٰٱٱعند ذال ِّخلّٰٱأظهروا الدال من هجاء صاد يف قوله تعاىل: 
حيث وقع، وأظهروا  ِّىي نيّٰٱالثاء من قوله تعاىل: كام أظهروا الدال عند
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وما ترصف منه إفراًدا ومجًعا يف القرآن الكريم  ِّمجّٰٱالثاء عند التاء من

 وقرأ الباقون باإلدغام يف كل ما ذكر. ،ِّمب خبّٰنحو

ْذمُتُوفَ َوطا ِسنَي ِعنَْد املِْيِم  (293)  َفاَل غْ دَ ارَشَ عَأَخْذُتْم َويِف اإِلْفَراِد  *** اَزا اََتَ

ٱي ظهر النون عند امليم يف هجاءاَزا(، فَ )يقول: إن محزة، املشار إليه بالظفاء يف قوله: 

أول الشعراء والقصص، وقرأ الباقون باإلدغام؛ وقوله عند امليم  ِّننّٰ

 إلخراج طس أول النمل.

(، أظهرا الذال عند ْغظَفالدَ ارَشَ عكام أن حظفًصا وابن كثري، املشار إليهام بقوله: )

وما ترصف منهام إفراًدا ومجًعا يف القرآن  ِّملّٰٱ ِّىنّٰٱاء يف كلمتي الت

 رت يب ىبّٰٱ ِّمت خت حت جتّٰٱالكريم، كام يف قوله تعاىل: 
 . وقرأ الباقون باإلدغام ،ِّنت مت زت

اَل ُج اِر دَ ُه لَ ا َيْلَهْ  َج َاَع ضاَم كَ   ***  ِريب  بُِخْلِفِهمْ قَ رٍّ َبـَدى هُ َويِف اْرَكْب  (295)  ه 

ْب   *** ْلف  َويِف اْلَبَقَرْه َفُقْل ُذو ُخــاُلوُن ـَقـوَ  (294) ْلِف دَ ُيَعذي  ْوًدا َوُموباَِل جَيا باخْلُ

يقول: إن البزي وقالون وخالًدا، املشار إليهم باهلاء والباء والقاف يف قوله: 

 ِّخئ حئ جئّٰٱأظهروا الباء عند امليم يف قوله تعاىل: ، (ِريٍب قَ رٍّ َبـَدى ه  )
عنهم، أي لكل منهم اإلظهار واإلدغام، وأن ابن عامر وخلظًفا بخلف  [٨٣هود: ]

أظهروا ،  (اَج َاَع ضاَم كَ )يف قوله:  واجليموورًشا، املشار إليهم بالكاف والضاد 

 بال خالف، وقرأ الباقون باإلدغام. ِّخئ حئّٰٱالباء عند امليم من قوله تعاىل:

ه  لَ والدال واجليم يف قوله: )كام أن هشاًما وابن كثري وورًشا، املشار إليهم بالالم 

اَل ج  اِر دَ   ،[١٤٦األعراف: ] ِّحس مخجسّٰٱ(، أظهروا الثاء عند الذال يف قوله: هَّ
 )وقالون ذو خلف( فله اإلظهار واإلدغام، وقرأ الباقون باإلدغام.



                      

 

106 

(، ْوًداجَنا باخْل ْلِف دَ كام أن ابن كثري وورًشا، املشار إليهام بالدال واجليم يف قوله: )

يف سورة البقرة  [٣٤٨ابلقرة: ] ِّيق ىق يفّٰٱالباء عند امليم يف قوله:  أظهرا

خاصة بخلف عن ابن كثري، فيكون البن كثري الوجهان اإلظهار واإلدغام، وليس 

ْب(. َعذ   لورش إال اإلظهار، مع مراعاة أهنام يقرآها باجلزم )ي 

 حقق ابن والصحيح أن ابن كثري ليس له من طريق النظم وأصله إال اإلظهار كام

وقرأ الباقون ممن يقرؤون باجلزم باإلدغام قواًل واحًدا، وهم: قالون  (٠٧١)اجلزري

وأبو عمرو ومحزة والكسائي، وأما ابن عامر وعاصم فيقرآن بالرفع يف الباء فليس 

 هلام إال اإلظهار. 

                                                           
قال ابن اجلزري: )وأطلق اخلالف عن ابن كثري بكامله صاحب التيسري وتبعه عىل ذلك الشاطبي.  (٠٧١)

الداين نص عىل اإلظهار يف جامع البيان البن كثري من والذي تقتضيه طرقهام هو اإلظهار، وذلك أن 

رواية ابن جماهد عن قنبل، ومن رواية النقاش عن أيب ربيعة، هذا لظفظه، وهاتان الطريقان مها اللتان 

يف التيسري والشاطبية، ولكن ملا كان اإلدغام البن كثري هو الذي عليه اجلمهور أطلق اخلالف يف 

واية وما عليه األكثرون، وهو مما خرج فيه عن طرقه وتبعه عىل ذلك التيسري له ليجمع بي الر

، مرجع النش يف القراءات العششمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري، انظر: الشاطبي(. 

 .٠١، ص2ج سابق،
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ُهُم الت نِْوينَ  (296) ا لَِيْجمُ    ***   وَن َأْدَغُموا ـَوالنُّ  َوُكلُّ  يِف ال الِم َوالر 
 اَل ــباَِل ُغن ة 

 َتاَل  َخَلفر َويِف اْلَواِو َواْلَيا ُدوُهََّنَا   ***   ة  ـَوا َمَع ُغنّ ـلٌّ بَِينُْمو َأْدَغمُ ــَوكُ  (29٩)

ن غري غنة يقول: إن كل القراء أدغموا التنوين والنون الساكنة يف الالم والراء م

وكذلك أدغموا النون الساكنة والتنوين يف  ،ِّنئ مئ ،جن يم ٱّٰنحو 

 خف ٱٱ،ىب نب ،مث هت مت خت ٱ، ٍّ ٌّّٰٱٱحروف )ينمو( إدغاًما بغنة نحو
إال أن خلظًفا قرأ بإدغام النون الساكنة والتنوين يف الواو والياء بغري  ،ِّمف

 غنة.

ا لِْلكُ ــَوِعنْ  (299)  اَعِف َأْثَقاَل ــاِه املَُْض ــاَفَة إِْشبَ ـَمَ      ***   لي َأْظِهْر بِكِْلَمة  ــَدمُهَ

يقول: َأظِهر النون الساكنة لكل القراء إذا التقت بالياء والواو يف كلمة واحدة 

فيشرتط لإلدغام أن يكون من  ،ِّخئ ٱٱٱ،جب ٱٱٱ،مث ٱ،هبٱّٰنحو 

كلمتي، فإن كان من كلمة وجب اإلظهار، لئال يشتبه باملضاعف الذي أدغم فيه 

يَّان(، فيقع االلتباس، ومل يظفرق  ا( وبنيان )ب  يَّ احلرف يف مثله، فيصري لظفُ الدنيا )الدُّ

حتى ال السامع بي ما أصله النون وبي ما أصله التضعيف، فأبقيت النون مظهرة 

 يشتبه باملضاعف.

ْلِق لِلُكلي ُأْظِهَرا ***  (29٧) اَل غُ اليِه َخ م  عَ ْكمر ُح َا َِّ هالَ أَ َوِعنَْد ُحُروِف احْلَ  ف 

يقول: َأظِهر النون الساكنة والتنوين لكل القراء السبعة إذا كان بعدمها أحد 

حروف احللق، ثم بي حروف احللق وهي: )اهلمز، واهلاء، والعي، واحلاء، 

َاَج هالَ أَ والغي، واخلاء( وقد ذكرها اإلمام الشاطبي يف أوائل الكلامت اآلتية: )

اَل غ   اليهِ َخ مَّ عَ ْكٌم ح    ِّىي ٱٱٱ،ٰى ٱ ٱٱٱ،ىم ممّٰمثل  (ظفَّ
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 َوَقْلُبُهاَم ِمياًم َلَدى اْلبا َوُأْخِفَيا *** َعىَل ُغن ة  ِعنَْد اْلَبَواِقي لَِيْكُماَل  (2٧١)

اة بغنة عند الباء مثل  ، رئ ّّٰٰٱيقول: إن النون الساكنة والتنوين يقلبان مياًم خمظفَّ
ي حروف اهلجاء مثل وَيظفيان مع بقاء غنتهام عند باق ،ِّيه ىه ،اك ٱ

 .ِّ يي ىي ٱ ٱ ٱ ،اك ٱٱٱ ،ىف يث ٱ ٱ، مهّٰ
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 هو فتح الظفم عند النطق باحلرف وهو ضد اإلمالة.  :الفتح

هو أن تنحو بالظفتحة نحو الكرسة، وباأللف نحو الياء وتسمي )إمالة  :واإلمالة

 اإلضجاع(.كربي(، ويعرب عنها )ب

هو النطق باحلرف بي الظفتح واإلمالة ويطلق عليه )إمالة صغري(،  والتقليل:

ويضبط هذا كله املشافهة، وقد بدأ املصنف بام اتظفق  ،و)بي اللظفظي(، و)بي بي(

  فقال: عىل إمالته محزة والكسائي

َزةُ وَ  (2٧٠) يُّ ِمنُْهْم وَ  َْحْ
ـا َذَواِت اْليــََمااَل أَ      ***       َبْعَدهُ  اْلكَِسـائِ  ـاَل ِء َحْيُ  تَنص 

 َرَدْدَت إَِلْيَك اْلِفْعَل َصاَدْفَت َمْنَهاَل      ***         ُفها َوإِنْ امِء َتْكِشـَوَتْثنَِيُة األَْس  (2٧2)

َوى َوُهَداُهمُ  (2٧3) اُه َواهْلَ  ................................   ***  وَهَدى َواْشرَتَ

 ْحزة والكسائي اتفقا عىل إمالة ما ييل: إن  :يقول

 وهي األلف األصلية املتطرفة املنقلبة عن ياء، يعني التي أصلها .ذوات الياء -1

الياء، وتعرف أصل األلف يف األسامء بتثنيتها، ويف األفعال بنسبتها إىل نظفسك، 

فإن ظهرت الياء فهي أصلها، وإن ظهرت الواو فهي أصلها، مثل 

 .ِّىل ٱ،خن ،مك،مغّٰٱ
إذا نسبتهام إىل نظفسك قلت: )هديت، واشرتيت(  ِّمك ،مغّٰٱٱفالظفعالن

 ِّٱاهلوى، اهلديّٰٱفظهرت الياء فدل عىل أن أصل األلف فيهام الياء فتامل، وأما

فهام اسامن فإذا ثنيتهام قلت: )اهلويان، واهلديان( فظهرت الياء يف التثنية فدل عىل 

 أن األلف منقلبة عن الياء فتامل.

 صل األلف الواو فلها حالتان:فإن كان أ
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 أن ترسم يف املصحف ألظًفا فهذه ال متال سواء أكانت اساًم أم فعاًل.-

 يت ،زث ٱٱ،حف ،ِّ ،رت ٱّٰٱواألسامء الواوية املرسومة ألظًفا هي: 
 ،هلٱّٰواألفعال الواوية املرسومة ألظًفا هي:  ،ِّ هث مث ،جع مظٱ،رث
  ٱِّمل ٱٱ،ّٰ ٱٱ،خئ ٱٱ،خن ،ري ٱٱ،هب

 وسيأيت حكمها بعد قليل.أن ترسم يف املصحف ياء -

 َويِف َألِِف الت ْنيِيِ  يِف اْلُكلي َمي ـال *** ..................................(2٧3)

اَل  َوَكْيَف َجَرْت َفْعىل َفِفيَها ُوُجوُدَها *** (2٧5)  َوإِْن ُضم  َأْو ُيْفَتْح ُفَعاىَل َفَحصي

 ألف التنيي : -2

)محزة والكسائي( عىل إمالته ألف التأنيث وهي ألف  يقول: إن مما اتظفق الشيخان

عن يشء، لكنها تشبه األلف التي أصلها الياء ألهنا تنقلب يف زائدة غري منقلبة 

 وهلا مخسة أوزان: التثنية واجلمع ياًء، يقال ذكرى ذكريان،

  ِّمسٱٱ،خس ّٰٱمثل ِّٱَفَعاىَل ّٰ -    ِّ جع،ٱٰىّٰٱمثل  ِّٱَفْعىلّٰ-
  ِّحق ٱٱ،نتّٰ مثل ُِّفَعاىَل ّٰ-  ِّجس ،محّٰمثل  ِّٱفِْعىلّٰ-
ويلحق بألف التأنيث يف اإلمالة أسامء ثالثة  ِّمج ٱٱ،زنّٰمثل  ِّٱف ْعىلّٰ-

مية ال تترصف وليست ألظفها فهي أسامء أعج ،ِّ يث ،هب ٱٱ،ِّّٰهي 

ظفظية ال باعتبار احلقيقة، فهي للتأنيث، ولكن القراء أحلقوها هبا باعتبار املناسبة الل

 .ِّٱف عىل، فِعىل، َفعىلّٰٱ عىل وزن

وعليه فاأللظفات املاملة هذه أما أن تكون أصلها الياء، أو للتأنيث، أو ملحقة بألف 

 التأنيث.

 َويِف اْسم  يِف ااِلْستِْفَهاِم َأي ى َويِف َمَتى *** َمًعا َوَعَسى َأْيًضا َأَمااَل َوُقْل َبىَل  (2٧4)

: إن مما اتظفق الشيخان )محزة والكسائي( عىل إمالته يقول ِّٱمج ،خلٱٱ،جع ،خنّٰٱ -3
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 مع جعّٰ [٩٤آل عمران: ] ِّهن من خن حن جنّٰٱمثل  ِّمج،خلٱ،جع ،خنّٰٱ
 جخ مح جح مج حجّٰٱ[ ٤اإلرساء: ] ِّيل ىل مل خل ّٰٱ [.٣١٨ابلقرة: ] ِّجغ
 [.٣امللك: ] ِّ
ألن األلف أصلها الياء فلو نسبته إىل نظفسك قلت عسيت، فهو  ِّخلّٰما أ

وأفرده بالذكر متابعة لإلمام الداين يف التيسري أو ألنه غري ، يف ذوات الياء داخل

 مترصف.

فقد اختلف القراء يف سبب إمالتها فذهب بعضهم إىل أن األلف  ِّخنّٰوأما 

فيها للتأنيث فيكون املعنى أن ألف التأنيث يف األوزان اخلمس املاضية، وأيًضا 

، وذهب بعضهم أهنا ليست (٠٧٠)( خنيف اسم استعمل يف االستظفهام وهو )

للتأنيث، وإنام هي ملحقة بألف التأنيث لشبهها هبا ألهنا عىل وزن )َفْعىل(، 

 فتلحق بعيسى وموسى وييى.

فألظفها أصلية غري منقلبة عن يشء لكنها تشبه ألف التأنيث، ألنه  ِّٱجعّٰٱوأما 

 لو سميت به وثنيت لقلت متيان، فتلحق يف اإلمالة بألف التأنيث.

فهي حرف واألصل يف اإلمالة أن تكون يف األسامء، وإنام أميلت  ِّٱبىلّٰٱاوأم

بىل وهي حرف ألهنا كظفت عن اجلواب وقامت بنظفسها فأشبهت األسامء، تقول 

ملن قال لك أمل يأتك زيد؟ بىل، وقيل أهنا للتأنيث أيًضا أصلها )بل( دخلت 

 ثم(. )رب، عليها ألف التأنيث، كام دخلت التاء عىل

                                                           
، فتح الوصيد يف رشح القصيد حرز األماين ووجه التهاينأبو احلسن عىل بن حممد السخاوي،  (٠٧٠)

 .2٩9، ص٠ع سابق، جمرج
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أهنم رسموا بالياء كام يف  ِّٱمج ،جع ،خنّٰٱٱأن يكون السبب يف إمالة ويمكن

 البيت اآليت.

 َزَكى َوإىَِل ِمْن َبْعُد َحت ى َوُقْل َعىَل   ***    َوَما َرَسُموا باْلَياِء َغرْيَ َلَدى َوَما (2٧6)

 .ما رسم يف املصحف بالياء -4

كل ما رسم يف املصحف  تهإن مما اتظفق الشيخان )محزة والكسائي( عىل إماليقول: 

عدا ما استثنى  ِّمي ،نثّٰبالياء وإن مل تكن ألظفه منقلبة عن ياء مثل 

وسيأيت بعد قليل، ثم استثنى الناظم كلامت ال متال عند محزة  ِّيفّٰحلمزة مثل

 -:والكسائي مع كوهنا مرسومة ياء يف املصاحف هي

 [.١٤اغفر: ] ِّمي خي حي جي يهّٰٱ: مثل قوله تعاىل ِّحيّٰٱ -

ِملها أحد.وقد رسم    ت أحياًنا باأللف وأحياًنا بالياء ومل ي 

 ىي مي خي حي جي يه ىهّٰٱوقد وردت يف قوله تعاىل: ِّىيّٰ -
ِمله أحد.[.٣١انلور: ] ِّٰى ٰر ٰذ يي  وهو فعل واوي ورسم بالياء ومل ي 

ِملها أحد من القراء.  ِّإىل، حتى، عىلّٰٱ -  وهي حروف جامدة ال أصل هلا، ومل ي 

َ       ***      ـهُ ـــُد َفإِي  َيِزيـ َوُكـلُّ ُثاَلثِيٍّ  (2٧٩) اَها َوَأْيَجى َمَع اْبتَ ـمُم  ىَل ـالر َكَزك 

  الثالثي املزيد. -5

يقول: إن مما اتظفق الشيخان )محزة والكسائي( عىل إمالته كل ثالثي مزيد فيه مثل 

، وإنام أميل ألنه قد رجع إىل الياء حي صار رباعًيا ِّىي ، يمٱ ،ىبّٰ

 زكيت ( ،ابتليت ،ليه فتقول: )أنجيتبدخول الزائد ع

 ............................          ***    ا َبْعَد َواِوهِ ـن  َأْحَيا َعنُْهمَ ـَوَلكِ  (2٧9)

 الفعل )أحيا( املسبوق بالواو. -6

يقول: اتظفق الشيخان عىل إمالة الظفعل )وأحيا( املسبوق بالواو فقط هو يف قوله 
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فإن كان قبله غري الواو فقد  [٨٨نلجم: ا] ِّمي هن من مل مكّٰٱتعاىل:

ثم رشع الناظم فيام انظفرد به ، وإن كان ثالثًيا مزيًدا انظفرد به الكسائي دون محزة

 الكسائي

يي لِلكَِسـاُه وَوفِيَمـا ِســَ ***  .............................  (2٧9)
 اَل ُمــييـ ائِ

ْءَيا َوَمْرَضاِت كَ  (2٧٧)  ـاَل ُه ُمَتَقب ــُلــاَيا ِمْثــَطـَأَتى َوَخ  *** ْيَفاَم َوُرْءَياَي َوالرُّ

 َويِف َقْد َهَدايِن َلْيَس أْمُرَك ُمْشكاَِل  *** ـاتِـــهِ َأْيًضــا َوَحـق  ُتَقـ واُهمُ ــَوَُمْيَ  ( 3١١)

 بَِمْرَيَم ُُيَْتاَل َعَصـايِن َوَأْوَصـايِن  ***  َويِف اْلَكْهِف َأْيَسايِن َوِمْن َقْبُل َجاَء َمْن  (3١٠) 

َع َمنْ   ***  ِذيـس آَتــايِنَ ال ــــا َويِف طـــَوفِيهَ  (3١2)  َداَل ـَأَذْعُت بِِه َحــت ى َتَضـو 

 َوَحْرُف َدَحاَها َوْهَي بِاْلَواِو ُتْبَتاَل   *** َوَحَرُف َتاَلَها َمْع َطَحاَها َويِف َسَجى  (3١3)

 :يلالكسائي بإمالة ما ي ايفرديقول: 

 . ِّخي حي ٱٱ،مسّٰإذا كان مسبوًقا بغري الواو مثل َِّأْحيَاّٰالفعل -

 [.١٤٤يوسف: ] ِّىل مل يكّٰٱحيث وقع مثل قوله تعاىل: ِّىلّٰلفظ  -
 [.١٤٣الصافات: ]ِّحن جن يمّٰٱحيث وقع مثل قوله تعاىل:ِّحنّٰلفظ -

 وال يدخل فيه رؤياك وسيأيت حكمها بعد قليل.

 [١تلحريم: ا]ِّحن جن يمّٰٱ:اهلل حيث وقع مثل قول ِّجنّٰٱلفظ-

ٱٱٱٱ[٤٩: طه] ِّجغ مع جعّٰٱكيف جاء مثل قوله تعاىل:  ِّخطاياّٰٱكلمة-
 [.٣١اجلاثية: ] ِّجغ مع جعّٰٱيف قوله تعاىل:  ِّمعّٰٱكلمة -ٱ
 مي خي حي جي يهّٰٱٱالتي قبلها )حق( يف قوله تعاىل: ِّييّٰٱكلمة -
 ِّخف حف جف مغ جغّٰٱأما قوله تعاىل:  [،١٤٣آل عمران: ] ِّيي ىي

 لكسائي مًعا.فيميلها محزة وا [٣٤آل عمران: ]
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 مج حج مث هتّٰ( يف قوله تعاىل: جحالتي قبلها ) ِّمحّٰكلمة  -
 [.٤٤األنعام: ] ِّمح جح

 [.٦٩الكهف: ] ِّيي ىي مي خيّٰٱيف قوله تعاىل:  ِّٱميّٰٱكلمة  -
 ِّمت زت رت يب ىب نبّٰٱٱيف قوله تعاىل: ِّىبّٰٱكلمة  -
 [.٩٦إبراهيم: ]

كهف جاءت كلمة يعني من قبل سورة ال (َوِمْن َقْبل  َجاَء َمْن َعَصــايِن )وقوله: 

 )عصاين( يف سورة إبراهيم. 

 [.٩١مريم: ] ِّمم ام يلّٰٱٱيف قوله تعاىل:ِّيلّٰكلمة  -
مريم: ] ِّىق يف ىف يث ىث نثّٰٱقوله تعاىل:يف  ِّيفّٰٱكلمة -
 [.٩٦انلمل: ] ِّحن جن يم ىم مم خم ّٰٱ، [٩٤

()وقوله:  الضمري يف كلمة )فيها( يعود إىل أقرب مذكور  َوفِيَهــا َويِف طـس آَتــايِنَ

 رة)مريم(، و)طس( يعني سورة النمل ألهنا تبدأ بذلك.وهو سو

َع َمنَْداَل()وقوله:  يعني خذ العلم الذي أفشيت به  الَّـِذي َأَذْعت  بِِه َحـتَّى َتَضـوَّ

 ؛ واملندل نوع من الطيب. تتضوع أنت أي تظفوح رائحة عملك مشبًها مندالحتى 

 [٣الشمس: ] ِّجه ين ىنّٰٱيف قوله تعاىل: ِّٱجه ّٰٱكلمة  -
 [٦الشمس: ] ُِّّ َّ ٍّّٰٱٱيف قوله تعاىل: ُِّّّٰٱكلمة  -
 [٣الضىح: ] ِّيف ىف يثّٰٱيف قوله تعاىل: ِّيفّٰكلمة  -
 [٩٤انلازاعت: ] ِّيل ىل مل يكّٰٱٱقوله تعاىل: يف ِّٱيلّٰٱكلمة  -

وهذه الكلامت األربع األخرية من ذوات الواو ال الياء، وقد أماهلا الكسائي دون 

 محزة إتباًعا لألثر.

ا  (3١5) با َمَع اْلـ َوَأم  َحى َوالري َتاَل     ***  ُضَحاَها َوالضُّ  ُقَوى َفَنَمااَلَها َوبِاْلَواِو َُتْ
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 -الكلامت اآلتية: -مع ما سبق -يقول: إن ْحزة والكسائي مًعا أماال 

 [.١الشمس: ] ِّخن حنّٰٱيف قوله تعاىل: ِّٱخنّٰ كلمة
 [.١الضىح: ] ِّىث نثّٰٱيف قوله تعاىل: ِّنثّٰكلمة 
 [.٣٤٦ابلقرة: ] ِّرث يت ىتّٰله تعاىل:مثل قو ِّرثّٰكلمة 
 [.٣انلجم: ] ِّمي خي حيّٰٱيف قوله تعاىل: ِّميّٰٱكلمة 

 وهذه الكلامت واوية وإنام أماالها تبًعا للرواية.

ْفِصِهْم  َوُرؤَياَك َمْع َمْثَواَي َعْنهُ  (3١4)  *** َوَُمَْياَي ِمْشَكاة  ُهَداَي َقِد ايَجاَل حِلَ

وذكر بعضها  ايفرد بإمالة بعض الكلامت يقول: إن حفص الدوري راوي الكسائي

 -:يف هذا البيت، وأكملها يف أماكن أخرى من الباب وهذه الكلامت هي

 يل ىل مل خلّٰٱاملضافة إىل الكاف يف قوله تعاىل: ِّجمّٰ كلمة -
املعرفة بال، واملضافة إىل  ِّىل ،حنّٰأما  ٱ، [٣يوسف: ] ِّ خم حم جم

 . الياء فأماهلا الكسائي بتاممه

 [٣٩يوسف: ] ِّجي يه ىه مه ّٰٱٱقوله تعاىل:يف  ِّٱجيّٰكلمة -

  ومثواه فأماالها محزة والكسائي مًعا. ،ومثواكم ،أما مثواهم 

 مج حج مث هت مت خت حتّٰ :ه تعاىليف قول ِّمثّٰكلمة -
 [.١٦٣األنعام: ] ِّ مح جح
 [.٩٣انلور: ] ِّ هب مب خبّٰٱوله تعاىل:يف ق ِّهبّٰٱٱكلمة-
 جه ين ىن من خن حن جن يمّٰٱيف قوله تعاىل: ِّحنّٰكلمة -

 حف جف مغ جغ مع جعّٰٱٱويف قوله تعاىل:[.٩٤: ابلقرة] ِّمه
 [.١٣٩طه: ] ِّخفمف

البَطه َوآِي الن ْجـــ ***   ـاـــااَلُه َأَواِخُر آِي مَ ــــــا َأمَ ــــَومم   (3١6)  ِم َكْي َتَتَعد 
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َحى *** َويِف اْقَرَأ َويِف َوالن   (3١٩) ْيِل َوالضُّ ْمِس َواألَْعىَل َويِف الل   اَل ــمَتَي   اِزَعاِت ــَويِف الش 

تِهَ  (3١9)  اِر ِِّ يا ِمنَْهاُل َأْفَلْحَت ُمنِْهاَل َمعَ  ***   ـثم يِف اْلـاَمـِة ـــا ُثم  اْلِقيَ ــَوِمْن ََتْ

رءوس اآلي من إحدى عشة -مع ما سبق -يقول: إن ْحزة والكسائي مًعا أماال 

حلمزة، لتتعدل سواء أكانت منقلبة عن واو أم عن ياء، إال ما سبق استثناؤه  سورة

اآليات وتصري عىل نسق واحد، وهذه السور هي: سورة طه، والنجم، والشمس، 

واألعىل، والليل، والضحى، والعلق، والنازعات، وعبس، وقد أشار إليها بقوله: 

تَِها(، والقيامة، واملعارج.   )َوِمْن حَتْ

  ٍِّّ ،هل ٱ ،هبّٰوال متال األلف املبدلة من التنوين يف الوقف نحو: 
 َأْعَمى يِف ااِلرْساِء َثايًِيا *** ُسًوى َوُسًدى يِف اْلَوْقِف َعنُْهْم َتَسب الُصْحَبةر  َرَمى (3١٧)

أمالوا الكلامت  )صحبة(يقول: إن شعبة وْحزة والكسائي املشار هلم بـقوله: 

 -هي: اآلتية، وهن من ذوات الياء وهذه الكلامت 

 ِّخن حن جن يم ىم مم خمّٰٱيف قوله تعاىل:  ِّخنّٰٱكلمة-
 [.١٤األنفال: ]
 مج حج مث هت مت خت حت جتّٰيف قوله تعاىل:  ِّجحّٰكلمة-
 [.٤٣اإلرساء: ] ِّ جخ مح جح

 َثانًِيا
ِ
  (واملقصود أعمى الثانية ال األوىل لذا قيدها بقوله: )َأْعَمى يِف ااِلرْساء

 زي ري ٰى ين ىن نن منّٰٱ: يف قوله تعاىل ِّميّٰكلمة -
 [.٣٤طه: ] ِّميني

 ِّ ين ىن نن من زن رن ٱّٰٱ:يف قوله تعاىل ِّىنّٰكلمة -
 [.٩٦القيامة: ]
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يامال حالة الوقف بخالف بي العلامء، أما وصاًل فال  ِّٱىن، مي ّٰٱوكلمتا

إمالة فيهام مطلًقا لذهاب األلف املاملة بالتنوين، وسيأيت تظفصيل هذا يف آخر الباب 

 إن شاء اهلل تعاىل.

اَل  نَ ُصْحَبة  ْكُم ُح ااِلرْسا َوَأْعمى يِف      ***    ـَعَرائِهِ ـاَز يِف ُش فَوَراُء َتراَءى  (3٠١)  َاو 

 ( أمال الراء واأللف التي بعدها يف كلمةازفــيقول: إن محزة املشار إليه بقوله: )

، وسبب إمالتها أنه [٦١الشعراء: ] ِّىل مل خلّٰٱ:يف قوله تعاىل ِّملّٰ

فأمال  إن وقف عليها يميل اهلمزة واأللف التي بعدها ألهنا من ذوات الياء،

أللف التي بعدها فيكون من باب اإلمالة لإلمالة، وعند الوصل كذلك الراء وا

تسقط األلف الثانية لوجود الساكن بعدها، فتذهب اإلمالة يف اهلمزة، وتبقى إمالة 

وخالف اإلمام )شعلة( يف  إعالًما بأن هذا الظفعل ممال، األلف األوىل والراء قبلها

عدها وصاًل، وعلل ذلك بزوال بعدم إمالة الراء واأللف ب (٠٧2)رشحه عىل الشاطبية

 املناسبة.

ْحَبةٍ ْكم  ح  ) وأمال أبو عمرو وشعبة ومحزة والكسائي، املشار إليهم بقوله: (، ص 

 حج مث هت مت خت حت جتّٰاألوىل يف قوله تعاىل:  ِّجحّٰة كلم
 [.٤٣اإلرساء: ] ِّجخ مح جح مج

فيكون شعبة ومحزة والكسائى أمالوا املوضعي، وأبو عمرو أمال املوضع األول 

 ن الثاين.دو

 ا َويف ُهوَد ُأْيِزاَل ــُيَوايِل بَِمْجَراهَ     ***   َحْفُصُهْم ْكاًم وَ ُح اَع َش َوَما َبْعَد َراء   (3٠٠)

اَع َش يقول: إن محزة والكسائي وأبا عمرو، املشار إليهم بالشي واحلاء يف قوله: )

ء، أو للتأنيث (، أمالوا األلظفات الواردة يف أول الباب )التي أصلها الياْكاًم ح  

                                                           
كنز املعاين رشح حرز األماين )رشح شعلة أبو عبد اهلل حممد بن أمحد املوصيل املعروف بشعلة،  (٠٧2)

 .٠6٩ص(، مرجع سابق، عىل الشاطبية
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وامللحقة هبا، أو رسمت بالياء، أو يف الثالثي املزيد( إذا وقعت بعد راء وتسمى 

يعنى أن أبا عمرو وافق محزة  ،ِّجه ٱٱ،مسٱٱ،مجّٰٱ)ذوات الراء( مثل

ووافقهم حفص يف والكسائي فيام يميلونه من هذه األلظفات إذا وقعت بعد راء، 

 حلظفص. وهي اإلمالة الوحيدة ،[٨١هود: ] ِّىكّٰكلمة 

ا َوُهْم َوالنُّوُن  *** ُشْعَبةر ْمن  بِاْختاَِلف  وَ يُ ْرُع ـَش َيَنى  (3٠2)   اَل َتـ انً َس ْوُء َض يف ااِلرْسَ

ْرع  ـَش : )يقول إن محزة والكسائي والسويس، املشار إليهم بالشي والياء يف قوله

ة سور يف ِّ حتّٰٱٱكلمة عن السويس يف أمالوا األلف واهلمزة بخلف (، ْمنٍ ي  

أما  ،ِّخت حت جت هب مب خب حبّٰٱفصلت يف قوله تعاىل: 

التي يف سورة اإلرساء فأماهلا شعبة وهؤالء )محزة والكسائي والسويس( بخلف 

 (.وهمعن السويس، وقد أشار إليهم بقوله: )

يعني أمال النون يف املوضعي خلف، وأبو احلارث ( اَل َتـ نًاَس ْوُء َض َوالنُّوُن ) وقوله:

 سائي.والدوري راويا الك

واخلالصة أن شعبة يميل األلف واهلمزة يف موضع اإلرساء فقط، وأن خالًدا يميل 

األلف واهلمزة يف املوضعني، وأن خلًفا والكسائي يميالن النون واأللف واهلمزة 

يف املوضعني، وأن السوِس يميل األلف واهلمزة يف املوضعني بخلف عنه هذا 

يف النش أن السوِس ليس له إال  (193)زريوالصحيح كام قال ابن اجل، ظاهر النظم

 الفتح يف املوضعني. 

                                                           
ْبَحاَن َفقَ  (٠٧3) َلْت َفَواَفَق َعىَل إَِماَلتِِه يِف س  ْبَحاَن َوف ص  َو يِف س  ا َنَأى( َوه  و َبْكٍر، قال ابن اجلزري: )َوَأمَّ ْط َأب 

اٍر عَ  َيى َعنْه  بظَِفْتِحِه، َواْنظَفَرَد اْبن  َسوَّ َعْيٍب َعْن َيْ ِن النَّْهَرَوايِن  َواْنظَفَرَد َصاِحب  امْل ْبِهِج َعْن َأيِب َعْوٍن َعْن ش 

، َواْنظَفَرَد َفا َماَلِة يِف امْلَْوِضَعْيِ َيى َعنْه  بِاإْلِ وَن َعْن َيْ ِرس  ْبن  َأمْحََد يِف إِْحَدى َوْجَهْيِه َعِن َعْن َأيِب مَحْد 

ويِس  مِ  َواة  َعِن السُّ َع الرُّ .َوَأمْجَ بِيُّ
اطِ َماَلِة يِف امْلَْوِضَعْيِ َوَتبَِعه  َعىَل َذلَِك الشَّ ويِس  بِاإْلِ ِق السُّ ر  ْن مَجِيِع الطُّ

ْم يِف َذلَِك ِخاَلًفا، وَ  َل َعَلْيِه(.َعىَل اْلظَفْتِح اَل َنْعَلم  َبْينَه  ْره  َله  يِف امْل ظْفَرَداِت َواَل َعوَّ شمس انظر:  هِلََذا مَلْ َيْذك 
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 مَتَي اَل ـــا َولَِكّْس  َأْو لِيَ ـفَ ـَش      ***     اــاف  َوُقْل َأْو كاَِلمُهَ َش ُه لَ إَِياُه  (3٠3)
 اء 

( اٍف َش ه  لَ )يقول: إن هشاًما ومحزة والكسائي املشار إليهم بالالم والشي يف قوله: 

 زي ري ٰى ين ىن نن منّٰٱٱمن قوله تعاىل: ِّنيّٰٱٱف منأمالوا األل
وأميلت ألهنا من ذوات الياء ألهنا من أنى يأين ، [٣٩األحزاب: ] ِّني مي

 . قبلها بمعنى حان، أو أميلت لكرسة اهلمزة

 ( أماال األلف منظَفاَش ) كام أن محزة والكسائي املشار إليهام بالشي يف قوله:

 ِّيي ىي ني مي زي ريّٰٱ من قوله تعاىل: ِّييّٰ
فقيل أهنا من ذوات الواو  ِّييّٰٱ وقد اختلف يف لظفُ؛ [٣٩اإلرساء: ]

وأميلت وهي من ذوات الواو لكرس الكاف قبلها، وقيل هي من ذوات الياء، لذا 

 مَتَيَّاَل قال اإلمام الشاطبي: )
ٍ
 .(َولَِكرْسٍ َأْو لَِياء

اِء  (3٠5) ْلُف مُجي *** َكُهْم وَ    َبنْيَ َبنْيَ َويف َأَرا  َوْرشر َوُذو الر   اَل ــَذَواِت اْلَيا َلُه اخْلُ

 اَل ــَلُه َغرْيَ َماَها فِيِه َفاْحَُّضْ ُمَكم   َولكِْن ُرُءوُس اآْلِي َقْد َقل  َفْتُحَها ***  (3٠4)

قواًل -التى يميلها أبوعمرو ومحزة والكسائي -يقول: إن ورًشا يقلل ذوات الراء 

 ني مي زيّٰٱ :اىليف قوله تع ِّميّٰٱ واحًدا، باستثناء كلمة
بخلف فله فيها الظفتح والتقليل، كام يقلل ذوات  يقللها [٨٩األنفال: ] ِّ ىي

الياء وما حلق هبا من األلظفات الواردة يف أول الباب بخلف، فله يف هذا كله الظفتح 

ويستثنى من ذلك األلظفات التي هي رءوس ؛ والتقليل مامل يكن قبل األلف راء

فورش يقللها قواًل واحًدا سواء أكانت أصلها  آي السور اإلحدى عِشة السابقة

                                                                                                                                                    

-55، ص2ج ، مرجع سابق،النش يف القراءات العشالدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري، 

53. 
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الياء أم الواو، أم كانت من ذوات الراء إال إذا كانت بعدها )ها( الضمري مثل: 

 فللعلامء فيها قوالن: ِّيف، ين، نثّٰٱ

 وهي: (٠٧5)أن نرجع للقاعدة األوىل يف غري رؤوس اآلي :القول األول

 ة)ذكراها( فقط.تقليل ذوات الراء قواًل واحًدا وهي وردت يف كلم 

طحاها،  عدم تقليل ذوات الواو قواًل واحًدا وذلك يف أربع كلامت )ضحاها،

 تالها، دحاها(

 الظفتح والتقليل.تقليل ذوات الياء بخلف عنه فله فيها 

أنه قلل هذه األلظفات التي هي رؤوس اآلي وبعدها )ها( بخلف،  :القول الثاين

 من ذوات الراء فله التقليل قواًل واحًدا. سواء أكانت يائية أم واوية، أما إن كانت

وقد رجح أبو شامة القول الثاين حيث قال: )وعندي أنه سوى بي مجيع ما فيه 

  (195)اهلاء سواء كانت ألظفه عن ياء أو واو فيكون يف اجلميع وجهان(

ي ِسَوى رَ    ***   َوَكْيَف َأَتْت َفْعىَل َوآِخُر آِي َما (3٠6) َم لِلَبرْصِ ا اْعتَ َتَقد   اَل ــامُهَ

ٱٱٱ،ِّجع ،ٱٰىّٰٱٱمثل َِّفْعىلّٰ يقول إن أبا عمرو قلل كل ماكان عىل وزن
كذا  ،ِّمج ٱٱ،زنّٰمثل  ِّٱف ْعىلّٰٱو، ِّجس ،محّٰٱمثل  ِّٱفِْعىلّٰو

أواخر آي السور اإلحدى عِش، ويستثني من ذلك األلظفات التى قبلها راء 

اآلى املذكورة فإنه  وأخواهتا أم يف رءوس ِّٱَفْعىلّٰ)ذوات الراء(، سواء التى يف 

 ِّجض مص ٱٱ،يم ٱٱ،يت ،ممّٰٱاعتىل أي يميلها إمالة كربى مثل:
َتى  (3٠٩) ِه ِقْسَها َوَيا َأَسَفى اْلُعاَل طَ َوَيا َوْيَلَتى َأي ى َوَيا َحّْسَ  ـَوْوا *** وَعْن َغرْيِ

                                                           
، فتح الوصيد يف رشح القصيد حرز األماين ووجه التهاينأبو احلسن عىل بن حممد السخاوي،  (٠٧5)

 . 2٧2، ص ٠مرجع سابق، ج

، من حرز األماين يف القراءات السبع إبراز املعايىعبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة،  (٠٧4)

 .226، ص٠سابق، جمرجع 
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قلل الكلامت (، ـَوْواَطـيقول: إن دوري أيب عمرو، املشار إليه بالطاء يف قوله: )

  -ية:اآلت

 خل حل جل مك لك خك حكّٰٱٱ:مثل قوله تعاىل ِّخكّٰكلمة -
 [٩١املائدة: ] ِّمل

 [ٱ٩٤آل عمران: ] ِّهن من خن حن جنّٰٱ:مثل قوله تعاىل ِّٱخنّٰ كلمة-
 مم خم حم جم هل مل خل حلّٰٱيف قوله تعاىل:  ِّٱهلّٰكلمة -
 [٣٦الزمر: ] ِّ حن جن
 ِّخص حص مس خس حس جسّٰٱٱ:قوله تعاىل يف ِّٱمسّٰٱكلمة-
 [٤٨يوسف: ]

هِ وقوله: ) ( قس هذه الكلامت لباقي القراء عىل أصوهلم، فيميلها ِقْسَها وَعْن َغرْيِ

  محزة والكسائي، ويقللها ورش بخلف، ويظفتحها باقي القراء.

 ايِض  *** َأِمْل َخاَب َخاُفوا َطاَب َضاَقْت َفُتْجِماَل ـَوَكْيَف الثُّالثِي َغرْيَ َزاَغْت بِمَ  (3٠9)

 ..................................ْز ***ـُفـاَد َوَحاَق َوَزاُغوا َجاَء َشاَء َوزَ  (3٠٧)

أمال أفعااًل عِشة بِشط أن تكون ز( ُفــيقول: إن محزة املشار إليه بالظفاء يف قوله: )

ثالثية عىل صيغة املايض، سواء اتصل هبا ضمري، أو حلقتها تاء التأنيث، أو جتردت عن 

 ِّىق يف ىفّٰٱٱنيث نحوذلك، عدا الظفعل)زاغ( فال يامل إذا حلقته تاء التأ
 [.١٤األحزاب: ]

 وهذه األفعال العِشة هي:

 [.٦١طه: ] ِّحض جض مص خص حصّٰٱٱمثل قوله تعاىل: ِّٱخصّٰ
 [.١٤٩هود: ] ِّزي ري ٰى ين ىن نن من زنّٰمثل قوله تعاىل:  ِّٰىّٰ
 [٩النساء: ] ِّ يق ىق يف ىف يث ىثّٰٱٱمثل قوله تعاىل: ِّٱىفّٰ

 .[١١٤اتلوبة: ] ِّجن يم ىم مم خم حم جمّٰٱمثل قوله تعاىل:  َِّضاَق ّٰ
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 .[٤هود: ] ِّزن رن مم ام يل ىلّٰٱٱمثل قوله تعاىل: ِّٱىلّٰ
 .[١٤انلجم: ] ِّنيىي مي زي ري ٰىّٰٱٱمثل قوله تعاىل: ِّٱريّٰ
 [١٦٤األنعام: ] ِّىك مك لك اك يق ىق ّٰٱٱمثل قوله تعاىل: ِّٱيق ّٰ
 [٤األىلع: ] ِّجخ مح جح مج ّٰٱٱمثل قوله تعاىل: ِّٱمح ّٰ
 [١٤ابلقرة: ] ِّمث زث رث يت ىت نتّٰٱٱمثل قوله تعاىل: ِّادَ زَ ّٰ
الظفعل العارش، وشاركه الكسائي وشعبة يف إمالته، وسيأيت يف البيت التايل وهو ٱَِّرانَ ّٰ

 إن شاء اهلل تعاىل. 

ألن أصلها الياء عدا الظفعل )خاف( فأصله الواو وأميل  وأميلت كل هذه األفعال

 النكسار أوله إذا رددته إىل نظفسك. 

ٱن غري ثالثي مثلوال متال هذه األفعال إذا كان الظفعل عىل غري صيغة املايض، أو كا

ٱ[ ٣الصف: ] ِّمع جع مظّٰٱٱٱ[١٤٣آل عمران: ] ِّىي مي خيّٰٱ
 [.٩٤اإلنسان: ] ِّ يئ ىئّٰ
 َويِف َشـــاَء َمي اَل  اْبُن َذْكَوان  ـاَء ـَوَج    ***   .............................(3٠٧)

اَل  َبلُصْحَبةر َوُقْل   ***   َفَزاَدُهُم األُوىَل َويِف اْلَغرْيِ ُخْلُفُه  (32١) اَن َواْصَحْب ُمَعد   ر 

حيث وقعا،  )جاء، وشاء(يقول: إن ابن ذكوان وافق محزة يف إمالة الظفعلي 

 ِّمث زث رثّٰٱٱيف املوضع األول بال خالف وهو )زاد( وكذلك الظفعل
واختلف عنه يف )زاد( الواقعة يف سائر القرآن فله فيها الظفتح واإلمالة  [١٤ابلقرة: ]

 [.١٤٩ آل عمران:] ِّ خم حم ّٰٱٱمثل

يعني أن محزة والكسائي وشعبة، املشار إليهم بقوله:  َبْل َراَن(ُصْحَبةر  وقوله: )َوُقْل 

 ىث نث مث زث رث ىتيت متنتّٰٱٱمن قوله تعاىل: ِّٱرثّٰ)صحبة(، أمالوا الظفعل
  .وهو الظفعل العارش حلمزة، [١٨املطففني: ] ِّ ىف يث
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 اَل ـِميًدا َوُتْقبَ ـَح ْدَعى ُتــ ّْس  َأِمْل بِكَ    ***   ات  َقْبَل َرا َطَرف  َأَتْت َويِف َألَِفـ (32٠)

اَمِر َمْع  (322) اِر ُثم  احْلِ اِر َواْقَتْس لَِتنُْض ـــــِْحَ  ***  َكَنْبَصاِرِهْم َوالد   اَل ـاِرَك َواْلُكف 

 ..................................  ***  ائِهِ َكـافِِريَن اْلكـافِِريَن بِيَ  عْ ــَومَ  (323)

( أماال ِميًداـَح ـْدَعى ُتـ)إن دوري الكسائي وأبا عمرو املشار إليهام بقوله:  يقول:

 لك ،جس مخ ،جيّٰٱمثل الواقعة قبل راء متطرفة مكسورةاأللفات 
وتنويع األمثلة للداللة عىل إمالة األلف  ،ِّمم خم ،جغ مع، مك

اقعة قبل الراء املتطرفة املكسورة سواء اتصل هبا ضمري أم ال؛ وال متال األلظفات الو

فأصل )متار(  ،ِّٱىل ،يق ىق ،جخّٰٱقبل الراء إذا مل تكن الراء متطرفة مثل

 وأصل )اجلوار( اجلواري، فالراء فيهام ليست متطرفة. ،متاري

، حئ جئّٰٱوال متال كذلك إذا كانت الراء متطرفة لكنها غري مكسورة مثل
 ِّ مل خل

اَل()وقوله:   لتغلب يف العلم.أي قس عىل ما ذكرته ما مل أذكره  َواْقَتْس لَِتنْض 

 أمال أبو عمرو ودوري الكسائييعني  َوَمـــْع َكـافِِريَن اْلكافِِريَن بَِيـاِئِه(وقوله: )

للذان بالياء فال إمالة فيام كان بالواو اٱِّجعّٰٱوٱِّحسّٰٱٱلظفُ

  .ِّخكّٰ
 اَل َح د  َص ْرو  بُِخْلف  مُ َوى رَ َوَهار     ***    ..............................(323)

اِر َبــ (325) ُمواـتَ َداِر َوَجب اِريَن َواجْلَ  ............................   ***   م 

يقول: إن الكسائي وابن ذكوان بخلف عنه وأبا عمرو وقالون أمالوا كلمة 

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اكّٰٱمن قوله تعاىل: ِّيلّٰ
 كام أمال دوري الكسائي، املشار إليه بالتاء يف قوله: ،[١٤٣اتلوبة: ] ِّمم

واَتــ) م   .ٱِّ جئ ٱٱ،خسّٰ(، كلمتيمَّ
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اَل ــاِب كَ ــ*** َوَوْرشر مَجِيَع اْلبَ  ..................................(325)  اَن ُمَقلي

اِر َحــْمَزُة َقل اَل  *** بِاْختاَِلف  َوَمْعُه يف اْلـ وَوهَذاِن َعنْهُ  (324)  َبَواِر َويف اْلَقـــــه 

األلظفات الواقعة قبل راء متطرفة مكسورة، ) يعني قلل ورش مجيع الباب

 قواًل واحًدا، وكلمتي ِّيلّٰٱٱوكلمةٱِّجعٱّٰوٱِّحسّٰٱلظفُ

يف ٱٱِّىقّٰٱٱووافق ْحزة ورًشا يف تقليل كلمة ،(بخلف ِّ جئ ٱٱ،خسّٰ
ارِ  ّٰٱٱ سورة إبراهيم، وكلمة  ٱ.يف مجيع القرآن ِّاْلَقـــــه 

 ْيَصاَل فَ اَدَل جَكااَلْبَراِر َوالت ْقلِيُل    ***   َواُتهُ رُ ج  َح َوإِْضَجاُع ِذي َراَءْيِن  (326)

أماال األلف إذا َواُتُه(، رُ ج  َح يقول: إن أبا عمرو والكسائي، املشار إليهام بقوله: )

 ،ِّيم ٱٱٱٱ،جغ معّٰٱوقعت بي راءين وكانت الثانية متطرفة مكسورة مثل 
 (. ْيَصاَل فَ اَدَل )جوقللها ورش ومحزة املشار إليهام بقوله: 

 اَل ــَتـاِري َوَباِرئُِكْم ـاِرُع َواْلبَ ـُيَس  *** ِميمر َوَساِرُعواـتَ َوإِْضَجاُع َأْيَصاِري  (32٩)

ــوَن آذَ ـــ  *** اِرُعــــاُهَِّنِْم َوُيَســـْغيَ ْم طُ ــَوآَذاُهَِّنِ  (329)  ــَواِري مَتَث اَل ايِنَا َعنُْه اجْلَ

 ............................*** هِ ُيَواِري ُأَواِري يِف الُعُقـــوِد بُِخْلفِ  (32٧)

 -يقول: إن الدوري راوي الكسائي أمال الكلامت اآلتية:

 يف سوريت الصف وآل عمران. ِّجي ٰه مه جهّٰٱٱيف قوله تعاىل: ِّٱمهّٰٱٱ-

 .١٩٩آل عمران:  ِّحم جم يل ىل ملّٰٱٱ:يف قوله تعاىل ِّملّٰ-
 [٣٦املؤمنون: ] ِّمق حق مف خف ّٰٱٱ:يف قوله تعاىل ِّٱخفّٰٱٱ-
 [٣٨احلرش: ] ِّحض جض مص خصّٰٱ:تعاىليف قوله  ِّحضّٰ-
 من زن رن مم امّٰ: تعاىل يف قول اهلل ِّرنّٰ-

 [.٣٨ :ابلقرة] ِّري ٰى ين ىن نن
 [٨٨فصلت: ] ِّجغ مع جع مظ حط مضّٰٱٱ:مثل قوله تعاىل ِّمعّٰ-
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 خف حف جف مغ جغ معّٰٱ:مثل قوله تعاىل ِّخفّٰ-
 [.١٣ابلقرة: ] ِّمف

 ِّىه مه جه ين ىن من خن حنّٰٱٱ:مثل قوله تعاىل ِّخنّٰ-
 [٦١املؤمنون: ]
 [٣فصلت: ] ِّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ّٰٱٱ:ه تعاىليف قول ِّٱَّّٰٱٱ-
 [٣٨الرمحن: ] ِّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيّٰٱٱ:مثل قوله تعاىل ِّٱيي ّٰٱٱ-

 خف حفّٰٱيف سورة العقود )املائدة(: يف قوله تعاىل ِّهلّٰ ِّٱمفّٰ-
 هل مل خل حل جل مك لك خك حك مقجك حق مف
وروى الناظم يف هذا املوضع األخري اخللف لدوري ، [٩١املائدة: ] ِّحم جم

ولكن الصحيح أنه ليس له من طريق  فيه الظفتح واإلمالة،الكسائي فيكون له 

  .(٠٧6)الظفتح كام أشار إىل ذلك ابن اجلزري رمحه اهلل التيسري إال

اَل ُقــَعاًفا َوَحْرَفا الن ْمِل آتِيَك ِض  *** ................................(32٧)  ـــو 

 ــَداَل ــَِنعْ لـاَك ــَوآيَِيـة  يِف َهـــْل َأتَ   *** اِمعر َلـاِرُب ــَمْمنَاُه َمَش َض بُِخْلف   (33١)

ري  وَوُخْلُفُهمُ   *** ابِدر ــــ اْلَكافُِروَن َعابُِدوَن َوعَ َويِف  (33٠) اَل ُح يف الن اِس يف اجْلَ  صي

اَل ُقـخالد املشار إليه بالقاف يف قوله: )يقول: أمال  ( بخلف عنه، وخلف ـــو 

يف قوله  ِّزبّٰبدون خالف كلمة  َمْمنَاُه(َض )املشار إليه بالضاد يف قوله: 

                                                           
بِيُّ قال ابن اجلزري:  (٠٧6)

اطِ ا َما َذَكَره  الشَّ َواِرَي يِف امْلَاِئَدةِ  -َرمِحَه  اهللَّ -)َوَأمَّ َفاَل َأْعَلم  َله   لِي َواِرَي َوَفأ 

ْثاَم  و اْلظَفاِرِس َعْن َأيِب َطاِهٍر َعْن َأيِب ع  ه  َتبَِع َصاِحَب التَّْيِسرِي، َحْيث  َقاَل: َوَرَوى َأب  َن َوْجًها ِسَوى َأنَّ

ه  َأَماَل  ي  َأنَّ
َمَر َعِن اْلكَِسائِ يِر َعْن َأيِب ع  ِ ِحيِم الرضَّ َواِري َسِعيِد ْبِن َعْبِد الرَّ و َفأ َواِرَي يِف احْلَْرَفْيِ يِف ، ي 

ه  َقاَل: َوبَِذلَِك َأَخَذه   ه  َوِمْن َطِريِق اْبِن  -َيْعنِي َأَبا َطاِهٍر  -امْلَاِئَدِة، َومَلْ َيْرِوِه َغرْي  ِريِق، َوَغرْي  ِمْن َهَذا الطَّ

ا اْلظَفائِدَ  َو ِحَكاَيٌة َأَراَد هِبَ َاِهٍد بِاْلظَفْتِح اْنَتَهى. َوه  يِر جم  ِ ْثاَمَن الرضَّ ٍق لَِطِريِق َأيِب ع  َة َعىَل َعاَدتِِه َوإاِلَّ َفَأيُّ َتَعلُّ

، النش يف القراءات العش( انظر: شمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري، بَِطِريِق التَّْيِسرِي؟

 .3٧، ص2مرجع سابق، ج
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 ِّنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئّٰٱتعاىل: 
 رث يت ىت نت مت زت رتٱّٰٱيف قوله تعاىل: ِّملّٰٱٱوكلمة ،[٣النساء: ]

 رن مم ام يل ىل مل يكٱّٰٱويف قوله تعاىل: [٩٣انلمل: ] ِّزث
 .[٨٤انلمل: ] ِّزن

،َلـوأمال هشام املشار إليه بالالم يف قوله: )  -لامت اآلتية:الك ـَداَل(ـنْعـل اِمعر

 [٤٩يس: ] ِّ ميىي خي حي جيّٰٱ: يف قوله تعاىل ِّميّٰٱٱ-
ٱِّاك يق ىق يفّٰٱ: يف هل أتاك )الغاشية( يف قوله تعاىل ِّٱاكّٰٱ-
 [٣الغاشية:]
 [٩الاكفرون: ] ِّمن خن حن جن يمّٰٱ: يف قوله تعاىل ِّحنّٰٱٱ-
 [٨الاكفرون: ] ِّجي يه ىه مه جه ينّٰ: يف قوله تعاىل ِّمهّٰ-

اَل(ُح ري )َوُخْلُفُهُمو يف الن اِس يف اجْلَ  واختلف الرواة عن أيب عمرو يف إمالة كلمة  صي

)الناس( املجرورة، فروى عنه إمالته وروى عنه فتحه، واخلالف موزع بي الدوري 

والسويس، فالدوري له اإلمالة، والسويس له الظفتح، قال السخاوي: )وكان شيخنا يقرأ 

ٱومثاهلا قوله تعاىل: (٠٧٩)باإلمالة له من طريق الدوري، وبالظفتح من طريق السويس(

 .[١انلاس: ] ِّىت نت مت زت رتّٰٱ
 ِْحَاِر َويف اإِلْكَراِم ِعــــــْمَراَن ُمثياَل  *** ن  َواْلــــِْحَاِرَك َواملِْحَراِب إِْكَراِههِ  (332)

ـَ َراِب َفاْعلــُُيَرُّ ِمَن املِْْح  *** ــَر َماَغيْ  اِلْبِن َذْكَوانَ َوُكلٌّ بُِخْلف   (333)  َتْعَماَل ْم لِ ـ

يقول: إن ابن ذكوان أمال األلظفات يف الكلامت اآلتية بخالف عنه، إال املحراب 

 -املجرور فإنه أماله بال خالف عنه وهذه الكلامت هي:

 ِّحف جف مغ جغ مع جعّٰٱ: يف قوله تعاىل ِّجغّٰٱ-
                                                           

، القصيد حرز األماين ووجه التهاينفتح الوصيد يف رشح أبو احلسن عىل بن حممد السخاوي،  (٠٧٩)

 .3١6، ص٠مرجع سابق، ج
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 [.٣٣٣ابلقرة: ]
 مي خي حي جي يه ىهّٰٱ: مثل قوله تعاىل ِّىيّٰٱ-

 [٩٣آل عمران: ] ِّىي
 يل ىل مل يك ىك مك لك اكّٰٱ: ىليف قوله تعا ِّىلّٰٱ-
 [٩٩انلور: ] ِّمم ام

 [٣اجلمعة: ] ِّيك ىك مك لكّٰٱ :يف قوله تعاىل ِّمكّٰ-
 ِّزت رت يب ىب نب مبّٰٱ: مثل قوله تعاىل ِّزتّٰٱ-
 [٤٤الرمحن: ]

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىفّٰ :ثل قوله تعاىلم ِّيكّٰ-
 [٩٩آل عمران: ] ِّىل مل يك

 اَلَة َما لِلَكّْسِ يِف اْلَوْصِل ُميياَل َوالَ َيْمنَُع اإِلْسَكاُن يِف اْلَوْقِف َعاِرًضا *** إِمَ  (335)

يقول: ال يمنع اإلسكان الذي يعرض يف الوقف إمالة األلف التى أميلت يف 

فتلك الكرسة  ،ِّمم، مك ،ٱٱجسّٰٱالوصل ألجل كرسة بعدها نحو

تزول يف الوقف ونقف بالسكون، وهذا السكون يف الوقف ال يمنع إمالة األلف 

 ألنه عارض. 

اِء فِيِه اخُلْلُف يف اْلَوْصِل ـــُسُكون  قِْف بِمَ  َوَقْبَل  (334) ْم *** َوُذو الر 
 ْجَتاَل ُيـا يِف ُأُصوهِلِ

اِر َفاْفَهْم ُُمَصي  (336) َدى ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم واْلُقَرى اْل *** َلتِي َمَع ِذْكَرى الد   اَل ــَكُموَسى اهْلُ

أو تقلل عند أصحاب التقليل يقول: إن األلف التى متال عند أصحاب اإلمالة، 

فإن هذه األلف حتذف  [٣٩اغفر: ] ِّرت يبّٰٱإذا جاء بعدها ساكن مثل 

يف الوصل لاللتقاء الساكني فال متال، وال تقلل، فإذا وقظفنا عليها نقف لكل قارئ 

عىل أصله، فتامل حلمزة والكسائي، وتقلل أليب عمرو قواًل واحًدا، وتقلل لورش 

 بخلف عنه.
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ٱذلك )الرائي( وهو ما كان قبل األلف املاملة أو املقللة راء مثل ويستثنى من

، فعند الوصل ليس فيه إمالة وال تقليل ألحد إال [١٤سبأ: ] ِّمث زثّٰٱ

( فإنه يميلها بخلف عنه، فإذا وقظفنا ْجَتاَل ي ـللسويس املشار إليه بالياء يف قوله: )

 عليها نقف لكل قارئ عىل أصله أيًضا.

ُقواَوَقْد َفخ   (33٩) ُع َأْشُماَل  *** ُموا الت نِْويَن َوْقًفا َوَرق   َوَتْفِخيُمُهْم يف الن ْصِب َأمْجَ

ى َوَمْوىًل َرْفــُعُه َمَع َجـ (339) هِ تُمَسمًّ ى َوتَ ــنُْصــوُبُه غُ ـَومَ  *** ـري اَل ــزًّ  ْتــًرا َتَزي 

 ٱٱ،ٰذّٰٱمثلذكر يف هذا البيت حكم االسم املقصور املنون عند الوقف عليه 
واالسم املقصور هو االسم املعرب الذي آخره ألف الزمة قبلها فتحة،  ِّ يم

بظفتحتي سواء أكان  ِّٰذّٰٱويعرب بحركات مقدرة، ومنه ما ينون مثل

منصوًبا أم مرفوًعا أم جمروًرا، فيأخذ شكاًل واحًدا ألنه يعرب بحركات مقدرة 

ن فال إمالة فيه  ،ِّىقّٰيمنع من ظهورها التعذر، ومنه ما ال ينون مثل  فإذا يوي

ألن األلف حتذف ألجل اجتامع ساكني )األلف املقصورة، مطلًقا حالة الوصل 

والتنوين( فهو فرع من املسألة املتقدمة داخل حتت قوله: )وقبل سكون قف بام يف 

أصوهلم(، وأفرده بالذكر للخالف الوارد فيه حالة الوقف، وقد ورد فيه ثالثة 

 عند الوقف عليه:  (٠٧9)-رمحه اهلل  -ام الشاطبي مذاهب حكاها اإلم

وا التَّنِْويَن  الظفتح مطلًقا وعرب عنه بالتظفخيم بقوله: :املذهب األول م  )َوَقْد َفخَّ

وتوجيه هذا املذهب أن األلف املوقوف عليها يف االسم املقصور هي (، َوْقظًفا

                                                           
، 2ج، مرجع سابق، النش يف القراءات العششمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري،  (٠٧9)

من حرز األماين يف  إبراز املعايىوانظر: عبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة،  ،٩4، ٩5ص

، وانظر: عبد الواحد بن حممد األموي املالقي، 3٧5،3٧4ص ٠، جسابق، مرجع القراءات السبع

، )جدة، يف رشح مشكالت وحل مقفالت اشتمل عليها كتاب التيسري»الدر النثري والعذب النمري 

 .23٧ -239، ص3م(، ج٠٧٧١دار الظفنون للطباعة والنِش، 
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أم جمروًرا، وذلك أن املبدلة من التنوين، سواء أكان االسم مرفوًعا، أم منصوًبا، 

التنوين متى كان بعد فتحة أبدل يف الوقف ألظًفا، ومل يراِع كون الظفتحة عالمة 

ٱللنصب أو ليست كذلك، وألف التنوين ال متال كام ال متال عند الوقف عىل

 .ِّهب ٱٱ،ريٱّٰ
اإلمالة ملن مذهبه اإلمالة، والتقليل ملن مذهبه التقليل وعرب عنه  املذهب الثاين: 

وا(قيق( وذلك يف قوله: ))بالرت ق  وهي مبنية عىل أن األلف فيه هي األصلية  َوَرقَّ

 رجعت ملا سقط املوجب حلذفها وهو التنوين.

وإليه أشار بقوله:  اإلمالة يف املرفوع واملجرور، وفتح املنصوب، املذهب الثال : 

اَل ) ْم يف النَّْصِب َأمْجَع  َأْشم  ه  أن األلف فيه هي  (، وتوجيه هذا املذهبَوَتظْفِخيم 

املبدلة من التنوين إذا كانت منصوبة املحل، وهي األصلية يف الرفع واجلر، إِذ ال 

 تبدل األلف من التنوين إال يف النصب خاصة.

واملقروء به وعليه عامة أهل األداء هو املذهب الثاين، قال ابن اجلزري بعد ما 

ِة اْلِقَراَءِة َذَهَب إىَِل َهَذا اْلَقْوِل،  حكى قول من قال بالظفتح: )َومَلْ َأْعَلْم َأَحًدا ِمْن َأِئمَّ

ت ِب اْلِقَراَءاِت، َوإِنَّاَم  ه  يِف ِكَتاٍب ِمْن ك  َواَل َقاَل بِِه، َواَل َأَشاَر إَِلْيِه يِف َكاَلِمِه، َواَل َأْعَلم 

َو َمْذَهٌب َنْحِويٌّ اَل َأَداِئيٌّ َدَعا إَِلْيِه اْلِقَياس  اَل الر   (ه   .(٠٧٧)َواَية 

اَل )ومعنى قوله:  ْم يف النَّْصِب َأمْجَع  َأْشم  ه  ، أي اجتمع شمل أصحاب (َوَتظْفِخيم 

 املذهبي )األول والثالث( عىل فتح االسم املقصور حالة النصب.

 ىم مم خمّٰٱ سواء أكانا يف موضع رفع مثلٱِّيم ٱٱ،ٰذّٰٱٱثم مثل بكلمتى 
 هت متّٰٱ، ِّحن جنّٰٱٱأم كانا يف موضع جر مثلٱِّٰذ ييّٰٱٱ،ِّحن
 ِّجغ مع جعّٰٱ يف قوله تعاىل: ِّجغّٰٱٱومثل للمنصوب بكلمة ؛ِّمث

                                                           
، 2ج، مرجع سابق، العش النش يف القراءاتشمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري،  (٠٧٧)

 .٩4ص
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 ِّحن جن يم ىم ّٰٱ :يف قوله تعاىل ِّحنّٰٱٱوكلمة ،[١٣٦آل عمران: ]
عىل قراءة أيب عمرو خاصة، ألن محزة والكسائي وورًشا يقرؤوهنا  [٨٨املؤمنون: ]

 بدون تنوين فهى ممالة لكل من محزة والكسائى، ومقللة لورش بال خالف. 

 

 -مكن تلخيص هذا الباب عىل النحو التايل:وي

 أواًل: اتفق ْحزة والكسائي عىل إمالة ما ييل:

 . ِّمغّٰذوات الياء وهي األلف األصلية املتطرفة التي أصلها الياء مثل -

َعاىَل  َفَعاىَل، ف ْعىل، فِْعىل، َفْعىل،ّٰألف التأنيث بأوزاهنا اخلمسة- مثل  ِّف 

 . ِّمسٱٱ،ٱنت ،زن ،مح ،ٱٰىّٰٱ
  ِّٱمج ،خلٱٱٱ،جع ،خن ّٰٱ-
  .ِّ إىل، حتى، عىلٱ،ىي ،حي ّٰٱما رسم يف املصحف بالياء باستثناء كلامت  -

 .ِّ ىي ،ٱ يم ٱ،ىب ّٰٱالثالثي املزيد مثل  -
 [٨٨انلجم: ] ِّهن من مل مكّٰٱٱيف قوله تعاىل: الظفعل )أحيا( املسبوق بالواو-
 . ِّٱمي،رث،ٱنث ٱ،ٱخن ّٰٱكلامت  -
 استثنى حلمزة.  إمالة رءوس اآلي من السور اإلحدى عِشة إال ما-

: )َوَما قال اإلمام الشاطبي ِّجه ٱٱ،مسٱٱ،مجّٰٱإمالة )ذوات الراء( مثل-

ْكاًم   َشاَع ح 
ٍ
  .(َبْعَد َراء

ا ،نيٱّٰلكمتا ٱإمالة- َ ْل َأْو َش ه  لَ : ) إَِناه  قال اإلمام الشاطبي ِِّكاَلمه  اٍف َوق 

ا  َ  .(ظَفاَش كاَِلمه 
ْل قال اإلمام الشاطبي ِّرانّٰإمالة الظفعل - اَن َواْصَحْب  : َوق  ْحَبٌة َبل رَّ ص 

اَل. َعدَّ  م 
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يف سوريت  ِّ حت ّٰٱٱأمال خلف والكسائي النون واأللف واهلمزة يف كلمة  - 

قال اإلمام  فصلت واإلرساء، وأما خالد فأمال األلف واهلمزة فقط يف املوضعي،

 الشاطبي:

ْعَبةٌ ْمٍن بِاْختاَِلٍف وَ ي  ْرع  ـَش َنَأى  ا وَ  ش  ْم َوالنُّون  *** يف ااِلرْسَ  اَل َتـــنًا َس ْوء  َض ه 

 ثايًيا: ما ايفرد بإمالته الكسائى:

  ِّمسّٰٱإذا كان مسبوًقا بغري الواو مثل  ِّْحَياأَ ّٰالظفعل-

 كام انظفرد بإمالة الكلامت اآلتية:-

 ِّيي ىيّٰٱ ِّٱمعّٰٱ ِّخطاياّٰٱ ِّجنّٰٱ ِّحنّٰٱ ِّىلّٰٱ
ٱِّٱميّٰٱ ِّمح جحّٰٱ ٱٱِّيلّٰٱ ِّىبّٰٱ ٱ ٱٱٱٱِّٱجهّٰٱٱٱ ِّٱيفّٰٱ
 . ِّٱيلّٰٱٱٱ ِّيفّٰٱٱٱ ُِّّّٰٱ

ــي ـــــــاَل لِلكَِســــــاِئي  َوفِيَمـا ِســــــَواه   قال اإلمام الشاطبي:  م 

ْءَيا َوَمْرَضـــاِت َكْيظَفَمــــــا                   ْءَياَي َوالرُّ  .....َأَتى َور 

 ما ايفرد بإمالته حفص الدوري راوي الكسائي: ثالًثا: 

 اآلتية: انظفرد دوري الكسائي بإمالة الكلامت

ِّّٰملِّّٰمهِّّٰحنِّّٰهبِّّٰمثِّّٰجيِّّٰجمّٰٱ

ٱِّٱخفِّّٰٱٱمع ّٰ ِّٱرن ّٰٱِّحضّٰٱِّٱخف ٱ ٱِّٱٱَِّّٱّٰخنّٰٱ
  ِّ جئ ِّٱّٰٱخسِّٱّٰٱييّٰ

 

 قال اإلمام الشاطبي:

ؤَياَك َمْع َمْثَواَي َعنْه            َداَي َقِد انجَ  ْم ــحِلظَْفِصهِ َور   اَل ـ*** َوحَمَْياَي ِمْشَكاٍة ه 

واِميٌم َوَساـتَ َوإِْضَجاع  َأْنَصاِري  :وقال ْم َسـاِرع  َواْلَبـن   *** ِرع   اَل َتـاِري َوَباِرِئك 

َسـ َوآَذاهِنِمْ           ـَواِري مَتَثَّاَل ـوَن آَذانِنَا َعنْه  اجْلَـــ ***ـ    ـاِرع  ــط ـــْغَيــاهِنِْم َوي 



                      

 

141 

واَتــوَجبَّاِريَن َواجْلَاِر  :وقال م    مَّ

قعة قبل راء متطرفة مكسورة، أمال دوري الكسائي مع أيب عمرو األلظفات الوا -

 قال اإلمام الشاطبي: ِّجعّٰٱوٱٱٱِّحسّٰٱٱلظفُوكذلك 

ْقَباَل ـَح ْدَعى ت   بَِكرْسٍ َأِمْل      ***    َويِف َألظَِفاٍت َقْبَل َرا َطَرٍف َأَتْت   ِميًدا َوت 

اَمِر مَ  مَّ احْلِ اِر ث  ارِ       ***     عْ ـــَكَأْبَصاِرِهْم َوالدَّ ظفَّ  اَل ـــَواْقَتْس لَِتنْض   مِحَاِرَك َواْلك 

 ............................        ***     اِئهِ فِِريَن اْلكــافِِريَن بَِيــَوَمــْع َكـا

 مذهب ورش يف هذا الباب: 

يف قوله  ِّميّٰٱ قلل ورش ذوات الراء قواًل واحًدا، باستثناء كلمة-

 بخلف.  يقللها [٨٩]األنفال:  ِّىي ني مي زيّٰ: تعاىل

 فله فيها الظفتح والتقليل. ،ت الياء وما حلق هبا بخلفقلل ذوا-

قلل األلظفات التي هي رءوس آي السور اإلحدى عِشة قواًل واحًدا سواء -

أكانت أصلها الياء أم الواو، أم كانت من ذوات الراء لتجري رؤوس اآلي عىل 

، نثّٰإال إذا كانت بعدها )ها( الضمري مثل:  ِّىم، ىلّٰسنن واحد مثل
يقللها بخلف سواء كانت يائية أو واوية عىل الصحيح، أما فإنه  ِّيف، ين

 إن كانت من ذوات الراء فله التقليل قواًل واحًدا.

 قال اإلمام الشاطبي:

 
ِ
اء و الرَّ ْم َوَذَواِت اْلَيا َله  اخْل ْلف  مج  اَل                َبْيَ َبْيَ َويف َأَرا َوْرٌش َوذ   َكه 

ء وس  اآْلِي َقدْ  ْن ر 
َها َولكِ اَل               َقلَّ َفْتح  َكمَّ ْ م   َله  َغرْيَ َماَها فِيِه َفاْحرض 

 قلل مجيع األلظفات الواقعة قبل راء متطرفة مكسورة قواًل واحًدا، مثل -

وكلمة  ِّجعّٰٱوٱِّحسّٰلظفُ كام قلل ،ِّجس مخ ،جيّٰ
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َقل اَل، قال اإلمام الشاطبي: ِّيلّٰ وقلل  َوَوْرٌش مَجِيَع اْلَباِب َكاَن م 

 بِاْختِاَلٍف  وَوهَذاِن َعنْه   بخلف قال اإلمام الشاطبي: ِّجئ ،خسّٰٱمتيكل

 قال اإلمام الشاطبي: ِّيم ٱٱٱٱ،جغ معّٰٱ)ذا الراءين( مثل وقلل -

ه  ر  جَّ َح َوإِْضَجاع  ِذي َراَءْيِن   اَل ْيَص فَ اَدَل جَكااَلْبَراِر َوالتَّْقِليل       ***      َوات 

حي  يميل اهلاء واأللف بعدها، وهي اإلمالة  ولورش إمالة واحدة يف كلمة )طه( 

، ومل يذكرها اإلمام الشاطبي يف هذا الباب، وإنام الوحيدة لورش يف القرآن كله

 ذكرها يف فرش سورة يونس.

( لكن اإلمام الشاطبي مل يذكرها يف هذا الباب، وإنام ذكرها قلل كلمة )التوراة -

 يف فرش سورة )آل عمران(.

 

أن لورش الظفتح والتقليل يف مجيع األلظفات التي مل  (2١١)ذكرت بعض كتب القراءات

تقع بعد راء ويميلها محزة والكسائي أو الكسائي وحده، أو الدوري وحده عن 

ا، هب ،جنّٰالكسائي، باستثناء أربع كلامت  َ  .ِّٱرث، كاَِلمه 
من األلظفات وربام يكون مرادهم من هذا أن هذه الكلامت األربع مستثناه لورش 

التى عددها اإلمام الشاطبي يف أول الباب فقط، والتى يميلها محزة والكسائي، أو 

انظفرد هبا الكسائي، أو انظفرد هبا الدوري عن الكسائي، وليست هي وحدها 

 املستثناه من كل الباب. 

                                                           
سيد ، وانظر: ٠59ص  مرجع سابق،، الوايف يف رشح الشاطبيةعبد الظفتاح عبد الغني القايض،  (2١١)

تقريب املعاين يف رشح حرز األماين يف القراءات الشي أبو الظفرج وخالد بن حممد احلافُ العلمي، 

 .٠34م(، ص 2١١3-ـه٠525وزيع، ، )املدينة املنورة، مكتبة دار الزمان للنِش والتالسبع
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فليست هذه الكلامت األربع فقط هي املستثناه لورش يف مجيع باب اإلمالة، فظفيه 

ٱٱنظفرد بإمالتها دوري الكسائي وال يقللها ورش، فورش مل يقللكلامت ا

 ،ِّرنّٰٱ،ِّحضّٰٱ،ِّخفّٰٱ،ِّملّٰٱ،ِّمهّٰ
ويميلها  ِّٱييّٰ، ِّٱَّّٰ، ِّخنّٰ ،ِّخفّٰ، ِّمعّٰ

ٱالدوري عن الكسائي.

وقد شاع بي معلمي القراءات مقولة: )كل ما أماله الشيخان يقلله ورش باستثناء 

ا، هب ،جنّٰٱكلامت أربع َ لة نظر، ألن ويف هذه املقو ِّٱرث، كاَِلمه 

( ال يميلها الشيخان وإنام انظفرد بإمالتها الكسائي فليست داخلة يف جنكلمة )

 التي انظفرد هبا الدوري عن الكسائي.( هب)املستثنى منه، وكذلك كلمة 

وبعضهم يقول: )كل ما أماله الشيخان أو انظفرد به الكسائي أو الدوري عن  

 ،جنّٰٱتثناء كلامت أربعباس بخلف يقلله ورش قع بعد راءيمل و الكسائي
ا، هب َ وقد مر أن ورًشا ال يقلل كلامت أخرى انظفرد هبا  ِّٱرث، كاَِلمه 

 الدوري عن الكسائي. 

وعند التطبيق العمىل ملعلمى القراءات هؤالء نجدهم ال ي قرِصون استثناء ورش 

 ،مه ّٰعىل هذه األربع فقط كام يرددون نظرًيا، بل ال يقللون لورش كلامت 
 مما انظفرد به دوري الكسائي. وأخواهتا ِّ مل

 مذهب أيب عمرو يف هذا الباب:

مثل  ِّف ْعىل ّٰٱو ِّٱفِْعىل ّٰٱوٱِّٱَفْعىلّٰ قلل أبو عمرو كل ماكان عىل وزن-

كام قلل أواخر آي السور اإلحدى عِشة سوى  ،ِّٱزن ،جسٱ،ٱٰىٱّٰ
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 ٱٱ،يم ٱٱ،يت ٱٱ،ممّٰٱالرائي منهام فإنه اعتىل أي يميلها إمالة كربى مثل:
  قال اإلمام الشاطبي: ،ِّجض مص ٱٱ،جه

ا اْعَتاَل       ***   َوَكْيَف َأَتْت َفْعىَل َوآِخر  آِي َما  َ ي ِسَوى َرامه  َم لِلَبرْصِ  َتَقدَّ

ٱٱ،خكّٰ كلامتوقلل دوري أيب عمرو - ٱٱ،خنٱ ٱٱ،هلٱ وأمال  ،ِّٱمسٱ

 املجرورة قال اإلمام الشاطبي: ِّٱالناسٱّٰ كلمة

َتى  اَل  ـَوْواـطَ َوَيا َوْيَلَتى َأنَّى َوَيا َحرْسَ ِه ِقْسَها َوَيا َأَسظَفى اْلع   *** وَعْن َغرْيِ

م   وقال: ه  ْلظف  اَل ح  يف النَّاِس يف اجْلَر   وَوخ    ص 
قال اإلمام الشاطبي: )َوَما َبْعَد  ِّمسّٰٱ)ذوات الراء( مثل وأمال أبو عمرو -

ْكاًم   َشاَع ح 
ٍ
 (. َراء
 فة مكسورة مثلالواقعة قبل راء متطروأمال أبو عمرو كذلك األلظفات -

 ِّجيّٰ
  قال اإلمام الشاطبي:

ــ *** بَِكرْسٍ َأِمْل  َويِف َألظَِفــــاٍت َقْبَل َرا َطَرٍف َأَتْت  ْقَباَل ـَح ـْدَعى ت   ِميًدا َوت 

  قال اإلمام الشاطبي: ِّجعّٰوٱِّحسّٰٱلظفُأمال أبو عمرو كام -

 )َوَمـــْع َكــــافِِريَن اْلكــــافِِريَن بَِيــــاِئِه(

.ر  جَّ َح َوإِْضَجاع  ِذي َراَءْيِن  )ذا الراءين(. قال الشاطبي: بو عمرو كذلكوأمال أ- ه    َوات 

 خت حت جتّٰكام أمال )أعمى( األوىل يف سورة اإلرساء يف قوله تعاىل: -
 قال اإلمام الشاطبي:  ،٤٣اإلرساء:  ِّ جح مج حج مث هت مت

ْحَبةٍ ْكم  ح  َوَأْعمى يِف ااِلرْسا  اَل.َن ص   َاوَّ

ْلٍف م  َوى رَ َوَهاٍر  قال اإلمام الشاطبي: ِّيلٱّٰأمال كلمة -    اَل...َح ٍد َص ْرٍو بِخ 

 أمال كلمة )التوراة(.
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ٱوأمال السويس )ذا الراء( الواقع بعده ساكن حالة الوصل بخلف عنه، مثل- 

فإذا جاء بعده لظفُ اجلاللة كام يف هذا املثال  ،[٠١4التوبة: ] ِّمس خسّٰٱ

مع تظفخيم لظفُ اجلاللة، اإلمالة مع تظفخيم لظفُ فللسويس فيه ثالثة أوجه: )الظفتح 

 اجلاللة وترقيقه.

 :مذهب هشام يف هذا الباب

 -:اآلتية الكلامتأمال هشام 

  (.اٍف َش ه  لَ : )إَِناه  قال اإلمام الشاطبي ِّنيّٰٱ -
  ِّمهّٰ ِّحنّٰ ِّٱاكّٰ ِّميّٰ-

 -قال اإلمام الشاطبي:
ِـ ـــاَك َوآنَِيـــــٍة يِف َهـــْل َأَتـ *** اِمعٌ َلـَمَشاِرب    ــَداَل َأْعـــل

وَن َوَعـــابِدٌ  وَن َعابِد   َويِف اْلَكافِر 

 

  :مذهب ابن ذكوان يف هذا الباب

أمال ابن ذكوان الظفعلي )جاء، وشاء( حيث وقعا قواًل واحًدا، وكذلك الظفعل -

)زاد( يف املوضع األول بال خالف، واختلف عنه يف )زاد( الواقع يف سائر القرآن 

 ظفتح واإلمالة قال اإلمام الشاطبي:فله فيها ال

( ....)وَجــــاَء اْبن  َذْكَواٍن َويِف َشـــاَء َميَّاَل  ه  ْلظف  م  األ وىَل َويِف اْلَغرْيِ خ   َفَزاَده 

كام أمال ابن ذكوان األلظفات يف الكلامت اآلتية بخالف عنه، إال كلمة - 

 -:لامت هي)املحراب( املجرورة فإنه أماهلا بال خالف عنه، وهذه الك

، ِّزتّٰٱ ،ِّمكّٰٱ، ِّىلّٰٱ، ِّىيّٰٱ ،ِّجغّٰٱ
 . ِّيكّٰٱ



    

 

147 

 قال اإلمام الشاطبي:

ث اَل                   مِحَاِرَك َواملِْحـــَراِب إِْكَراِهِهنَّ َواْلـ  مِحَاِر َويف اإِلْكَراِم ِعــــــْمَراَن م 

ْلٍف  لٌّ بِخ  َرُّ                  َماَغْيــــرَ  اِلْبِن َذْكَوانَ َوك   اَل ـــِمَن املِْْحَراِب َفاْعَلْم لَِتْعمَ  جي 

ْلٍف م  َوى رَ )َوَهاٍر  قال اإلمام الشاطبي:، بخلف ِّيلّٰأمال كلمة - ٍد َص ْرٍو بِخ 

 َداِر(.َبــ ..اَل.َح 

  أمال كلمة )التوراة ( حيث وردت.- 

 :مذهب عاصم يف هذا الباب

 [٨١ هود:] ِّ ىك ّٰٱعن عاصم كلمة واحدة يف القرآن كله هي حفص أمال
مْ )..... ه  وَد أ ْنِزاَل( َوَحظْفص  َوايِل بَِمْجَراَها َويف ه   ي 

 -:عن عاصم الكلامت اآلتيةشعبة وأمال 

 [١٤]األنفال:  ِّخن حن جنّٰٱيف قوله تعاىل ِّخنّٰ كلمة-
 حج مث هت مت خت حت جت ّٰٱاألوىل والثانية يف قوله:  ِّجحّٰٱكلمة-

 [٤٣]اإلرساء:  ِّ جح مج

 زي ري ٰى ين ىن نن منّٰٱٱ:يف قوله تعاىل ِّميّٰ كلمة-
 .[٣٤]طه:  ِّميني

 [٩٦]القيامة:  ِّىن نن من زن رنّٰٱٱ:قوله تعاىل يف ِّىنّٰٱ كلمة-

 عىل اخلالف السابق.  فقط ياملوا حالة الوقف ِّٱىن ،مي ّٰوكلمتا 

 قال اإلمام الشاطبي: 

 َثانًِيا
ِ
ْحَبٌة َأْعَمى يِف ااِلرْساء ْم َتَسبَّال          َرَمى ص  ًدى يِف اْلَوْقِف َعنْه  ًوى َوس   س 

التى يف سورة اإلرساء دون  ِّ حتّٰٱٱكام أمال شعبة األلف واهلمزة قبلها يف كلمة -

ْعبَةٌ قال اإلمام الشاطبي التى يف فصلت ْمٍن بِاْختاَِلٍف َوش  ع  ي  ا وهم   : َنَأى رَشْ   .يف ااِلرْسَ
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 ىث نث مث زث رث ىتيت متنتّٰٱٱأمال شعبة الظفعل )ران( من قوله تعاىل:-
 [١٨]املطففني:  ِّ ىف يث
ْل  مام الشاطبي:قال اإل ْحَبةٌ َوق  اَل  ص  َعدَّ اَن َواْصَحْب م   .َبل رَّ

 .ِّيلّٰ كلمة أمال-
 ما ايفرد ْحزة بإمالته: 

 مل خلّٰ: يف قوله تعاىل ِّٱملّٰ انظفرد محزة بإمالة الراء واأللف بعدها يف كلمة -
ـفَوَراء  َتراَءى  قال اإلمام الشاطبي:[، ٦١]الشعراء:  ِّىل   .ــَعَراِئهِ اَز يِف ش 

، ِّٰىّٰ، ِّخصّٰوهيكام انظفرد بإمالة األفعال العِشة املاضية الثالثية -
 ،َِّزادَ ّٰ، ِّمحّٰ، ِّيقّٰ، ِّريّٰ، ِّىلّٰ، َِّضاَق ّٰ، ِّىفّٰ
كام ، ِّٱَزادَ ّٰ، ِّٱمحّٰ، ِّٱيقّٰإال أن ابن ذكوان شاركه يف إمالة  ،َِّرانَ ّٰ

 ٱَِّرانَ ّٰشاركه الكسائي وشعبة يف إمالة الظفعل

 ......رْيَ َزاَغْت باَِميِضٍ *** َأِمْل َوَكْيَف الثُّالثِي غَ  قال اإلمام الشاطبي:

يف قوله تعاىل:  ِّزبّٰبدون خالف كلمة خالد بخلف عنه، وخلف أمال -

 ِّنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئّٰ
 رث يت ىت نت مت زت رت ّٰٱٱ:يف قوله تعاىل ِّملّٰٱوكلمة ،[٣]النساء: 
 ِّزن رن مم ام يل ىل مل يك ّٰٱٱويف قوله تعاىل: [٩٣]انلمل:  ِّزث
 .[٨٤]انلمل: 

 ما يقلله ْحزة:

ارِ ّٰٱوكلمة ،يف سورة إبراهيمٱِّىقّٰٱقلل محزة كلمة- يف مجيع  ِّاْلَقـــــهَّ

اِر َحــْمَزة  َقلَّاَل  *** َوَمْعه  يف اْلـ القرآن قال اإلمام الشاطبي:  ٱ.َبَواِر َويف اْلَقـــــهَّ

 ْيَصاَل فَ اَدَل جَوالتَّْقلِيل   وقلل كذلك )ذا الراءين( قال اإلمام الشاطبي:-
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كلمة )التوراه(، وقللها كذلك ورش وقالون بخلف عنه، وأماهلا ابن قلل محزة -

 ذكوان وأبوعمرو والكسائي قال اإلمام الشاطبي:

 لال.بود وباخللف جي فـ... وقلل .سنهحد را موإضجاعك التوارة 

 :مذهب قالون يف هذا الباب 

 . ف عنه كام مرقالون له إمالة واحدة يف القرآن يف قوله:)هار(، ويقلل لظفُ التوراه بخل
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 ِداَل ـــــــَغرْيَ َعْش  لَِيعْ  اْلكَِسائِيمُمَاُل  *** َويِف َهاِء َتْنيِيِ  اْلُوُقوِف َوَقْبَلَها (33٧)

 ـاَل ــُكُن ُمـيي ـــاِء َيْس َوَأْكَهُر َبْعَد اْلَيـ *** َوَُيَْمُعَها َحقر ِضَغاُط َعص  َخَظا (35١)

مي َأْرُج  *** َأِو اْلَكّْسِ َواإِلْسَكاُن َلْيَس بَِحاِجز   (35٠)  اَل ـَوَيْضُعُف َبْعَد اْلَفْتِح َوالض 

ْه ِماَئْه ِوْجَهْه َوَلْيَكْه َوَبْعُضُهمْ  (352)  ِعنَْد اْلكَِسائيي َمي   *** َلِعرْبَ
 الـــِســـوى َألِف 

لتأنيث هي التي تكون يف الوصل تاء؛ وللكسائي يف إمالة هاء التأنيث املراد هباء ا

 -:مذهبان

أن الكسائي يميل هاء التأنيث وما قبلها يف حال الوقف  :املذهب األول 

 -:بِشطي

َحٌق ِضَغاط  َعٍص أن ال يقع قبل اهلاء أحد احلروف املجموعة يف قوله: ) -٠ 

 ٱٱٱ ،حنّٰٱحلروف فال متال نحو (، فإذا وقع قبل اهلاء أحد هذه اَخَظا
  .ِّجغ ٱ ،رئ ٱٱٱ ،ىث

أن ال يقع قبل اهلاء أحد احلروف املجموعة يف قوله: )أكهر(، فإذا وقع أحد هذه  -2

احلروف األربعة قبل هاء التأنيث جازت اإلمالة إذا كانت قبل هذه احلروف ياء 

فإذا وقع  ،ِّنيٱ ،جن ،نئ ٱٱ،جحٱ،جتّٰساكنة أو كرسة مثل 

وهذه احلروف األربعة مل يعترب حاجًزا فتامل هاءالتأنيث مثل  ساكن بي الكرسة

ٱوإذا وقع قبل هذه احلروف األربعة فتح أو ضم فال متال اهلاء مثل ،ِّجفّٰٱ

ألن الساكن  ِّمجّٰواختلف يف  ِّخيٱٱ،مب ،حك ،حئّٰٱ

حرف استعالء فهو يمنع اإلمالة لقوته عىل الظفتح باستعالئه، ووقف آخرون باإلمالة 
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 .(2١٠)كرسة وأن الساكن ليس بحاجز حصي خلظفتهاعتدادا بقوة ال

َحٌق إًذا الكسائي عىل هذا املذهب ال يميل هاء التأنيث التي قبلها حروف ) 

ِضَغاط  َعٍص َخَظا( مطلًقا، ويميل هاء التأنيث التي قبلها حروف )أكهر( بِشط 

ل، ف كرس أو ياء، فإن مل يكن قبلها كرس أو ياء فال متاأن يكون قبل هذه احلرو

ويميل باقي احلروف بال خالف وهي مخسة عِش حرًفا جمموعة يف قوهلم: )فجثت 

 زينب لذود شمس(.

 ِعنَْد اْلكَِسائي َمي ال( وقوله: 
 يشري إىل املذهب الثاين:)َوَبْعُضُهْم ِســـوى َألِف 

 وهو إمالة هاء التأنيث بعد حروف اهلجاء مجيعها عدا األلف.

 -ذهبني ويبدأ باملذهب األول عند اختالف املذهبني:وعند القراءة يجمع بني امل

باستثناء األلف، نبدأ  َحٌق ِضَغاط  َعٍص َخَظا(فإن كان قبل اهلاء أحد حروف )- 

بالظفتح عىل املذهب األول، ثم اإلمالة عىل املذهب الثاين، وإن كان قبلها األلف 

 فال متال عىل كال املذهبي نحو الصالة.

أحد حروف )أكهر(، فإن كان قبل هذه احلروف كرس أو ياء وإن كان قبل اهلاء -

فهي ممالة عىل كال املذهبي، فإن مل يكن قبلها كرس أو ياء فنبدأ بالظفتح عىل املذهب 

  األول ثم اإلمالة عىل املذهب الثاين.

فإن كان قبلها أحد حروف )فجثت زينب لذود شمس( فإهنا ممالة مطلًقا عىل -

 كال املذهبي. 

                                                           
 3١6ص م(،2١١2، )بريوت، دار الظفكر،  الفتح واإلمالةأبو عمرو الداين،  (2١٠)
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َق َوْرشر ُكل  َراء  َوَقْبَلَها (353) نًَة َياءر َأِو اْلَكّْسُ ُموَصاَل      ***    َوَرق   ُمَسك 

الراء املتحركة إما مظفتوحة أومكسورة أومضمومة، فأما املكسورة فهي مرققة 

دا ورًشا، مطلًقا لكل القراء، وأما املظفتوحة واملضمومة فهي مظفخمة لكل القراء ع

 ،خل، ىف يثّٰفإنه يرققهام إذا كان قبلهام ياء ساكنة أو كرسة نحو 
 .ِّزي ،ٰى

وَصاَل(وقوله:  يعني البد أن تكون الياء والكرسة متصلة بالراء يف كلمة  )م 

واحدة، فإذا كانتا يف كلمة والراء يف أخرى فال ترقق نحو )بأمر ربك(، وال ترقق 

م املنظفصل، ألنه زائد يف ألهنا يف حك ِّمب ،خن ،منّٰأيًضا يف نحو 

 الكلمة.

ة   (355) اَل   ***   َومَلْ َيَر َفْصاًل َساكِنًا َبْعَد َكّْسَ ا َفَكم   ِسوى َحْرِف ااِلْستِْعاَل ِسَوى اخْلَ

يقول: إن ورًشا مل يعترب الساكن بي الكرسة والراء فاصاًل، ورقق الراء بسبب 

 ،ىك، يبّٰوالكرسة، مثل الكرسة، ومل يعتد بالساكن الظفاصل بي الراء 
إال أن يكون الساكن حرف استعالء، فإنه يعده فاصاًل فيظفخم الراء  ِّخل ،يي

ويستثنى من حروف االستعالء اخلاء، فإنه إذا  ِّمش ،مج ،خفّٰٱمثل

 .ِّرثّٰتوسط ساكنًا مل يعده ورش فاصاًل فريقق الراء معه، مثل 
َمَها يف األَْعَجِميي َويِف إَِرمْ  (354) اَل      ***    َوَفخ   َوَتْكِريِرَها َحت ى ُيرى ُمَتَعدي

يقول: إن ورًشا خالف أصله، وفخم الراء يف االسم األعجمي، وإن كانت الراء 

، وفخمها أيًضا يف كلمة ِّيك ،يل ،ىلّٰفيه مظفتوحة إثر كرس، مثل 

وهي اسم أعجمي،  ،[٤الفجر: ] ِّزت رت يب ىبّٰمن قوله تعاىل:  ِّىبّٰٱ
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اخلالف فيه، كام فخم الراء يف حال تكريرها،  وقيل عريب، وأفرده بالذكر بسبب

فإذا وجد يف الكلمة راءان، ووجد سبب لرتقيق األوىل فقط، فإهنا تظفخم ألجل 

  ِّيل ،يل، يلّٰتظفخيم الثانية لتناسب اللظفُ واعتداله نحو 
ا َوَباَبهُ  (356) ِة األَْصَحاِب َأْعَمُر أَ     ***   َوَتْفِخيُمُه ِذْكًرا َوِسرْتً  ْرُحاَل َلدى ِجل 

)وبابه(، ويعني  ِّحئٱ،جئّٰٱيقول: إن الروة اختلظفوا عن ورش يف كلمتي 

به كل راء مظفتوحة حلقها التنوين، وقبلها ساكن غري حصي قبله كرسة، وكلامته 

، وقد اختلف أهل ِّحئٱ،جئ ،خي، حف، حق، ٍّّٰٱٱمعدودة هي:

 اء.األداء عنه بي التظفخيم والرتقيق، والتظفخيم هو األرجح واملقدم يف األد

ُهمْ  (35٩) ُق ُكلُّ ر  َعنُْه ُيَرقي اَن بِالت ْفِخيِم َبْعضر َتَقب اَل       ***     َويف رَشَ  َوَحرْيَ

من قول  ِّىكّٰٱيقول: إن مجيع الرواة عن ورش رققوا الراء األوىل يف كلمة

وصاًل ووقظًفا، بسبب  [٩٣املرسالت: ] ِّيك ىك مك لكّٰٱٱاهلل تعاىل:

 ىيّٰٱمن قوله تعاىل: ِّىيّٰختلف عنه يف كلمة كرس الراء الثانية؛ بينام ا
 بي التظفخيم والرتقيق. [٤١األنعام: ] ِّ مئ خئ حئ جئ يي

اِء َعْن َوْرش  ِسَوى َما َذَكْرُتهُ  (359) اَل     ***   َويف الر  ْت يِف اأْلََداِء َتَوقُّ  َمَذاِهُب َشذ 

 ة واهية.يقول: إن يف الراء عن ورش مذاهَب وأحكاًما غري ما ذكره ولكنها شاذ

ْبَعِة املاَل   ***   َواَلُبد  ِمْن َتْرِقيِِقَها َبْعـــَد َكْســَرة   (35٧)  إَِذا َسَكنَْت يَا َصاِح لِلس 

، جمّٰٱيقول: إنه جيب ترقيق الراء لكل القراء إذا سكنت بعد كرس نحو
بِشط أن يكون الكرس أصيل متصل هبا يف كلمة واحدة، وليس بعد الراء  ،ِّيل

 إىل ذلك يف األبيات اآلتية:   وقد أشار ،الءحرف استع

ِهـُم الت ْفِخــيُم فِـ *** َوَما َحْرُف ااِلْســـتِْعاَلء َبْعُد َفراُؤهُ  (34١)  ـَذل اَل َتــ ـيَهالُِكلي

 بِِفْرق  َجرى َبنْيَ املََشاِيِخ َسـْلَسال *** َوَُيَْمُعَها ِقْظ ُخص  َضْغط  َوُخْلُفُهمْ  (34٠)
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ذا وقعت الراء ساكنة أثر كرس، أو مظفتوحة أومضمومة إثر ياء ساكنة أو يقول: إ

كرس بالنسبة لورش، لكن وقع بعدها أحد أحرف االستعالء، وهي املجموعة يف 

صَّ َضْغٍط(، وجب تظفخيمها  ُْ خ  ، ني ،جس ،خفّٰمثل قوهلم: )ِق
فتظفخم الراء يف هذه األمثلة وإن وقعت ساكنة بعد كرس  ،ِّجب ،ىم

 ،جم ،مم ،نئّٰف االستعالء بعدها، وكذلك بسبب وجود حر
وما شابه ذلك بالنسبة لورش، وإن فصلت األلف بي الراء وحرف  ِّمي

االستعالء فهذا كله يظفخمه ورش، وكان حقه الرتقيق لوال وجود حرف 

 االستعالء.

 ٍِّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذّٰيف قول اهلل تعاىل:  ِّٱٰىّٰواختلف يف كلمة  
االستعالء بعدها، والرتقيق بسبب ، بي التظفخيم لوقوع حرف [٦٩الشعراء: ]

وَص  كرس حرف االستعالء، قال ابن اجلزري: )َواْلَوْجَهاِن َصِحيَحاِن إاِلَّ َأنَّ النُّص 

ِقيِق( ْ َتَواتَِرٌة َعىَل الرتَّ م 
، وقال يف منظومة املقدمة: )واخللف يف فرق لكرس (2١2)

 : واختلف كذلك يف الوقف عليها عىل قولنييوجد( هذا حالة الوصل. 

: أنه يتعي التظفخيم لزوال الكرس الذي من أجله رققت الراء، ونص أبو األول 

إيضاح "( يف كتابه ـه٠١62زيد عبد الرمحن بن القايض شيخ اجلامعة بظفاس )ت 

عىل أن هذا مذهب اإلمام احلافُ أيب  "ماينبهم عىل الورى يف قراءة عامل أم القرى

 عمرو الداين، يقول:

 والوقف بالتظفخيم للكل ذكر           هرــقيق ش)والوصل يف فرق برت

                                                           
، 2، مرجع سابق ،جالنش يف القراءات العششمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري،  (2١2)

 .٠١3ص
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 (2١3)حجته السكون خذ برهانة(            ــانةنص عليه الـــداين يف اإلبــ

أن الوجهي )التظفخيم والرتقيق( جائزان وصاًل ووقظًفا اعتداًدا باألصل،  الثاين:

 ألن السكون عارض للوقف. 

ص: ] ِّيه ىه مهّٰيف قوله تعاىل:  ِّيهّٰوأما كلمة 
، فهي مظفخمة لورش عىل الصحيح، وقد حكى الداين اإلمجاع عىل تظفخيمها قال [١٤

الداين: )وكذا إن وقع بعدها حرف من حروف االستعالء، أو راء مكررة مظفتوحة أو 

مضمومة، أو كان االسم الذي فيه أعجمًيا أو مؤنًثا، فهي مظفخمة باإلمجاع أيًضا، 

 .(2١5).(.ِّٱنئ ،يه ،جم ،مم، ميّٰٱوذلك نحو

ل   (342) ـْم َفهَذا ُحــ    ***   َوَما َبْعَد َكّْس  َعاِرض  َأْو ُمَفص  اَل َفَفخي  ْكُمُه ُمَتَبـــــذي

تقدم أن الراء ترقق لكل القراء إذا سكنت وقبلها كرس، وترقق لورش وحده إذا 

فتحت أو ضمت وقبلها ياء أو كرس، وهنا اشرتط يف هذا الكرس أن يكون أصلًيا 

كلمة واحدة، فإذا كان الكرس عارًضا أو منظفصاًل تظفخم الراء،  متصاًل معها يف

 :(285)والكّس العارض ينِت قبل الراء عىل يوعني

فهذا يظفخم  ِّحص مس، مث هتّٰأحدمها: ما كرس اللتقاء الساكني نحو  

 ألن الكرسة عارضة غري أصلية.

                                                           
)املغرب، اجلمعية املغربية ، معجم مؤلفات احلافظ أيب عمرو الداينانظر: عبد الوهاب محيتو،  (2١3)

.، وحاولت الوصول إىل الكتاب الذي نقل عنه )إيضاح ٧(، ص2١١١ألساتذة الرتبية اإلسالمية، 

عىل الورى يف قراءة عامل أم القرى( ومل أستطع العثور عليه. ويف املسألة أخذ ورد، وملزيد من  ماينبهم

 https://vb.tafsir.net/tafsir21356/#.XRKCnj8zaUk: النقاش انظر

-م2١١١، )األردن، دار عامر، التحديد يف اإلتقان والتجويدأبو عمرو عثامن بن سعيد الداين،  (2١5)

 .٠44هـ(، ص٠52٠

، ووجه التهاينفتح الوصيد يف رشح القصيد حرز األماين أبو احلسن عىل بن حممد السخاوي،  (2١4)

 .324، ص ٠مرجع سابق، ج

https://vb.tafsir.net/tafsir21356/#.XRKCnj8zaUk
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ألن الكرسة يف مهزة الوصل غري  ِّمثّٰٱالثاين: أن يبتدأ هبمزة الوصل مثل

 مة ألهنا ال توجد إال يف حال االبتداء.الز

 :(2١6)وأما املنظفصل فهو أيًضا رضبان 

 ِّ مل خل ٱّٰأحدمها: أن تكون الكرسة يف كلمة والراء يف أخرى نحو  
فهذا يف  ِّرب ٱٱ،خم ،زبّٰالثاين: أن يتقدمها الم اجلر أو باؤه نحو 

خيم لعدم حكم املنظفصل ألنه زائد يف الكلمة يمكن إسقاطه منها فاقتىض ذلك التظف

 مالزمة املجاورة بي الراء والكرسة(.

مْ  (343) ِقيِقِه َيصٌّ َوثِيقر َفَيْمُثاَل    ***  َوَما َبْعَدُه َكّْسر َأِو اْلَيا َفاَم هَلُ  برَِتْ

يقول: إذا وقع بعد الراء كرس أو ياء، وال يوجد موجب لرتقيق الراء قبلها فال 

إذا وليها كرس أو ياء، بل جيب تظفخيم يعتد به، ألنه ال يوجد نص لرتقيق الراء 

  .ِّخس ٱ ،زب ،حقّٰٱالراء حينئذ مثل
ال *** َوَما لِِقَياس  يِف اْلِقَراءِة َمْدَخلر  (345) َضا ُمَتَكفي  َفُدوَيَك َما فِيِه الري

يعني ال جيوز ترقيق الراء التي بعدها كرسة أو ياء قياًسا عىل ترقيق الراء التي قبلها 

يس للقياس مدخل يف القراءة، وإنام االعتامد عىل صحة النقل كرسة أو ياء، إذ ل

 والرواية. 

ال(وقوله َتَكظف  ضا م  وَنَك َما فِيِه الر  إلزم ما ارتضاه األئمة ونقلوه من يعني  : )َفد 

 التظفخيم والرتقيق. 

ُع َأْشُمال َوَتْفِخيُمها يف اْلَوْقِف   ***   َوَتْرِقيُقَها َمْكُسوَرًة ِعنَْد َوْصلِِهمْ  (344)  َأمْجَ

يف الوصل، سواء أكانت  يقول: إن كل القراء رققوا الراء إذا كانت مكسورة

الكرسة الزمة أم عارضة، وسواء أكانت يف أول الكلمة أم يف وسطها أم يف آخرها 

                                                           
 .326-324، ص٠ج، السابقاملرجع  (2١6)
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فإن كانت )الراء  ،ِّ نب مب ،خن حن ،مل خل ،حط، ٌّّٰمثل 

اع القراء إذا كان قبلها املكسورة( متطرفة ووقظفت عليها بالسكون فإهنا تظفخم بإمج

، فإن كان قبلها كرس فإهنا ترقق ِّنت مت ،نث، ٌّّٰضم أو فتح مثل 

 وقد أشار إىل هذا يف البيت التايل:

ُق َبْعَد اْلَكْس     ***    ـاـِرهـَولكِن َها يف َوْقِفِهْم َمَع َغيْ  (346)  اَل ـــِر َأْو َما مَتَي  ـُتَرق 

ُكوِن َوَرْوُمُهمْ َأِو اْلَياِء َتْنِِت بِال (34٩) َكاَء ُمَصق ال   ***    سُّ  َكاَم َوْصلِِهْم َفاْبُل الذ 

يعني أن الراء املكسورة مع غريها من الراءات املضمومة واملظفتوحة إذا وقظفت 

 -:عليها بالسكون فإهنا ترقق يف احلاالت اآلتية

  ِّ جن ،نت، يل ٱّٰإذا كان قبلها كرس  -٠
  ِّ نئ ،ىي، ينٱّٰل إذا كان قبلها حرف ممال مث -2
  ِّ مل، مه، ىف يث ٱّٰإذا كان قبلها ياء ساكنة مثل  -3

ْم َكاَم َوْصِلِهمْ : وقوله ه  يعني إذا وقظفت عىل الراء بالروم، فإن حكمها من ( )َوَرْوم 

حيث التظفخيم والرتقيق كحالة الوصل، فإن كانت يف حالة الوصل مظفخمة فتقف 

ام، وإن كانت يف حالة الوصل مرقَّ  قا.بالروم مظفخ   قة فتقف بالروم مرق 

الوقوله: ) َصقَّ َكاَء م  يعنى اخترب ذكاءك يف إعطاء الراء يف الوقف ما ( َفاْبل  الذَّ

 تستحقه من التظفخيم والرتقيق. 

ال   ***   َوفِياَم َعَدا هَذا ال ِذي َقْد َوَصْفُتهُ  (349)  َعىَل اأْلَْصِل بِالت ْفِخيِم ُكْن ُمَتَعمي

ل يف الراء التظفخيم باستثناء املواضع التي أشار إليها أهنا ترقق يقول: إن األص

أشار إىل املواضع التي ترقق فيها الراء لورش،  -رمحه اهلل–فيها، فاإلمام الشاطبي 

واملواضع التي ترقق فيها الراء لكل القراء يف الوصل والوقف، وما عدا هذه 

 املواضع فالراء تكون عىل األصل مظفخمة.
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 َماِت َباُب الال  

الـــاِء َأْو لِلظ  ــَأِو الط      ***    ـاِدهاَظ َوْرشر َفْتَح اَلم  لَِصـَوَغل   (34٧)  اِء َقْبُل َتنَزُّ

نَْت َكَصاَلهِتِمْ  (36١)  الـا ثم  َظل  َوُيوَص ــَوَمْطَلِع َأْيًض   ***     إَِذا ُفتَِحْت َأْو ُسكي

 -ُيغليظ )يفخم( ورش الالم بشوط:

  .(َفْتَح اَلمٍ  )أن تكون الالم مظفتوحة، وإليه أشار بقوله: -٠

 أن يقع قبل الالم حرف الصاد أو الطاء أو الظاء. -2

 .أن تكون هذه احلروف الثالثة مظفتوحة أو ساكنة -3 

فإن اختل أحد هذه الِشوط ترقق الالم  ِّحت، ّٰ ،مل ،ممّٰٱمثل

 .ِّجض ،زب ،خي ،ىي ،جهّٰ عىل األصل مثل
ُن َوقْ    ***  ْلفر َمْع فَِصااًل َوِعنَْدَماَويف َطاَل ُخ  (36٠) ُم ُفضي ـًفا َواملُفَ ـُيَســك   ــالـخ 

 الــَوِعنَْد ُرُءوِس اآْلِي َتْرِقيُقَها اْعتَ    *** ِذهِ ـاِء ِمنْها َكهَوُحْكُم َذَواِت اْليــَ (362)

 -:إنه ورد اخلالف عن ورش بي تغليُ الالم وترقيقها يف ثالثة مواضع  يقول:

أن ّٰ،ِّمق ٱٱ،مظ ٱ ،حضّٰٱإذا حال بي الالم وبي ما قبلها ألف نحو  -٠

احلَا  .يف قراءة ورش ِّٱيصَّ

 ٱ ،حتّٰإذا تطرفت الالم املستوفية لِشوط التغليُ وسكنت للوقف مثل  -2
واألفضل يف هذه احلالة والتي قبلها التظفخيم وإليه أشار بقوله:  ِّّٰ ٱ ،جل

ـال) م  ف ض   .(َواملظَفـخَّ

 ٱٱ،نث ٱٱ،ىيّٰٱوقع بعد الالم املستوفية لِشوط التغليُ ذات ياء مثل إذا -3
فيجوز يف هذه احلالة الظفتح وتغليُ الالم، والتقليل وترقيق الالم، ألنه  ِّمل

ال يتأتى اجلمع بي التقليل وتغليُ الالم لتنافرمها، والتغليُ هو األفضل إال إذا 

  .الالم ترقيق حينئذ  ي فيتعكان رأس آية من رؤوس آي السور اإلحدى عِشة 
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ة   َوُكلٌّ َلَدى اْسم (363) ـُقـَها َح  *** اهللِ ِمْن َبْعِد َكّْسَ اَل ــُروَق مُ ـت ى يَ ـُيَرقي  ـَرت 

مُ  (365) ة  ــَبْعَد َفْتح  َوَض  وـوهُ ـَكاَم َفخ  ْمِل َوْصاًل َوَفْيَصاَل  *** م   َفَتم  يَِظاُم الش 

 خلٱّٰٱالم من لظفُ اجلاللة إذا وقع بعد كرس مثليقول: إن كل القراء رققوا ال
 ممّٰٱٱوفخموه بعد الظفتح والضم، وإذا ابتدئ هبا مثل، ِّمن زن ،مل
وإذا وقع لظفُ اجلاللة بعد إمالة فظفيه ؛ ِّخم حم ،ىئ نئ ،رن

 ِّحت جتّٰٱوجهان: التظفخيم والرتقيق، وذلك يف رواية السويس يف قوله تعاىل: 
 وما شاهبها.

( كملت مجيع املسائل املتظفرقة يف التظفخيم ْمِل َوْصاًل َوَفْيَصال)َفَتمَّ نَِظام  الشَّ وقوله: 

 والرتقيق. 

أي سواء أكانت احلركات الثالث عىل حروف متصلة  ()َوْصاًل َوَفْيَصالوقوله: 

 خل ،باهللّٰبلظفُ اجلاللة أم منظفصلة منه يف كلمة أخرى فال يتغري احلكم مثل 
 .ِّٱمل
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اَل  (364)  َتَعز 
ِريِك َحْرف   َوااِلْسَكاُن َأْصُل اْلَوْقِف َوْهَو اْشتَِقاُقُه *** ِمَن اْلَوْقِف َعْن ََتْ

 للوقف عىل الكلم ثالثة أيواع:

 إشامم -3                 روم – 2        إسكان -٠

روم واإلشامم جاز هو األصل يف الوقف )ألنه أخف، وألنه أينام جاز ال واإلسكان

  .(2١٩)اإلسكان وليس العكس(

: هو الوقف عن احلركة وعدم اإلتيان هبا، من قوهلم: وقظفت عن األمر واإلسكان

 إذا مل تأت به.

اَل()وقوله:   يعني صار بمعزل عن التحريك.  :َتَعز 

و َوُكوفِييِهمــَأيِب َعمْ َوِعنَْد  (366) ْوِم َواإلِ    ***   بِهِ  ر  م  ِمَن الر   اَل ـــْشاَمِم َسْمتر َتَ

 ـــائِِرِهْم َأْوىَل اْلَعــاَلئِِق ِمْطَواَل لَِسـ   ***   َوَأْكَثُر َأْعاَلِم اْلُقَراِن َيَرامُهـــــا (36٩)

وي عن أيب عمرو والكوفيي )عاصم ومحزة والكسائي( الوقف بالروم  يعني ر 

قف هبام، ولكن أكثر األئمة واإلشامم أيًضا، وباقي القراء مل يرد عنهم نص بالو

 املشاهري يرامها ) الروم واإلشامم( لسائر القراء السبعة، وإن مل يرد عنهم نص به.

ِك َواِقًفا (369)  َخِفيٍّ ُكل  َدان  َتنَ ـبَِص  *** َوَرْوُمــــَك إِْسـاَمُع املَُحر 
اَل ـــْوت   ــو 

َفاِه ُبَعْيَد  (36٧) ُن اَل َصْوتر ُهنَاَك َفَيْصَح  *** َما َوااِلْشاَمُم إِْطَباُق الشي  اَل ــــُيَسك 

 قريب.  )دان(:

الروم بأنه: أن ت سمع كل قريب منك احلرف  -رمحه اهلل -عرف اإلمام الشاطبي 

                                                           
كنز املعاين رشح حرز األماين )رشح شعلة أبو عبد اهلل حممد بن أمحد املوصيل املعروف بشعلة،  (2١٩)

 .٠٧2ص (، مرجع سابق،عىل الشاطبية
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املحرك بصوت خظفي وضعيف، وعرفه الداين بأنه: تضعيف الصوت باحلركة 

ألعمى بحاسة حتى يذهب بذلك معظم صوهتا فتسمع هلا صوًتا خظفيًّا يدركه ا

 سمعه.

ثم عرف اإلشامم بأنه: إطباق )ضم( الشظفتي بعد الوقف عىل احلرف بالسكون 

 في َدرك ذلك بالعي وال ي سَمع.

ْفِع َواِردر  (3٩١) مي َوالر  اَل     ***    َوفِْعُلُهاَم يف الض  ري ُوصي  َوَرْوُمَك ِعنَْد اْلَكّْسِ َواجْلَ

 اِم الن ْحِو يف اْلُكلي ُأْعِماَل ـَوِعنَْد إِمَ      ***  ِح َوالن ْصِب َقاِرئر َومَلْ َيَرُه يف اْلَفتْ  (3٩٠)

يف الضم والرفع، والروم فقط يرد يف الكرس  يقول: أن الروم واإلشامم يردان

واجلر، ومل ي دخل أحد من القراء الروم يف الظفتح والنصب، لكن إمام النحو 

الث، ومل يقل بذلك أحد من القراء، فالروم )سيبويه( أدخل الروم يف احلركات الث

عند القراء يدخل املكسور واملجرور، واملرفوع واملضموم فقط، واإلشامم ال 

 يدخل إال عىل املرفوع واملضموم.

فالكلمة إذا كانت مرفوعة جاز الوقف عليها بأنواع الوقف الثالثة )اإلسكان،  

عليها باإلسكان والروم،  والروم، واإلشامم(، وإن كانت مكسورة جاز الوقف

  وإن كانت مظفتوحة أو ساكنة فالوقف عليهام باإلسكان فقط.

َع الت ْحِري (3٩2)  اَل ــــــَدا ُمَتنَقي ــبِنَاًء َوإِْعَراب  غَ       ***      ُك إاِل  لاَِلِزم  ـــَوَما ُيوي

عت  التحريك وقسمت ه هذه األقسام إال أل عرب  عن حرك ات البناء الالزمة يقول: ما نوَّ

التي ال تنظفك عن الكلمة وحركات اإلعراب املتنقله، لي عَلم أن حكمهام واحد مع 

الروم واإلشامم، فألقاب اإلعراب رفع، ونصب، وجر )خظفض(، وألقاب البناء ضم 

 وفتح وكرس، فالرفع والضم لظفظهام واحد، وكذا النصب والظفتح، وكذا اجلر والكرس.

عىل الكرس ال يتغري حاهلا سواء أكانت يف حمل رفع أم جر أم  ( مبنيةيممثال: كلمة )

  نصب، فحركتها حركة بناء، مثل قوله تعاىل:
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ٱ[.2٩اإلنسان: ] ِّحن جن يم ىمّٰٱ

 [١٨٩النساء: ] ِّيك ىك مك لك اك يق ّٰٱٱ
 [٣٤اإلرساء: ] ِّ ّٰ ِّ ُّ ّٰٱ

مثاًل تتغري حركتها باختالف العوامل الداخلة عليها مثل ( مل)أما كلمة 

 :قوله تعاىل

 [٤٣الزمر: ] ِّ حم جم يل ىل مل خل ّٰٱ
 [١فاطر: ] ِّ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ّٰٱ
  فهذه حركة إعراب. [٤٩ص: ] ِّ خت حت جت هب مب ّٰٱ

ِميِع ُقْل *** َوَعاِرِض َشْكل  مَلْ َيُكويَا لَِيْدُخاَل  (3٩3)  َويف َهاِء َتْنيِي   َوِميِم اجْلَ

يف الوقف هاًء نحو  التي تصري يقول: إن الروم واإلشامم ال يدخالن تاء التنيي 

ألن احلركات كانت للتاء يف الوصل وقد زالت يف الوقف، فإن  ِّىئ، هلّٰ

وقف عىل تاء التأنيث بالتاء ال باهلاء بأن كانت مرسومة يف املصحف بالتاء املبسوطة 

 دخلها الروم واإلشامم.

 لك ٱ ،يفّٰٱعند من يصلها بواو وصاًل، مثل  كام ال يدخل الروم واإلشامم ميم اجلمع
)ألهنا ساكنة، وحتريكها يف حال صلتها عىل مذهب من وصلها إنام كان ألجل  ِّ

وأما من يقرؤها بالسكون  ،(2١9)الصلة، وهلذا إذا وقف عليها ترك الصلة فيسكن امليم(

وصاًل ووقظًفا فال يتأتى فيها دخول الروم واإلشامم عنده ألن الروم واإلشامم إنام 

 يدخالن املتحرك.

سواء أكانت احلركة العارضة  واإلشامم أيًضا املتحرك بحركة عارضةوال يدخل الروم 

 .ِّري ٰى ،مث زثّٰٱأم للتقاء الساكني نحو  ِّرب يئّٰللنقل مثل 
                                                           

، ز األماين يف القراءات السبعمن حر إبراز املعايىعبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة،  (2١9)

 .534، ص٠سابق، جمرجع 
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اِء لإِِلْضمَ  (3٩5) اـــَويف اهْلَ ِه َضمٌّ َأِو اْلَكّْسُ ُمثي  *** اِر َقْومر َأَبْومُهَ
 اَل ـــــــَوِمْن َقْبلِ

ا َواور َويَ  (3٩4) امُهَ اَل  ُهمْ ــاءر َوَبْعُض ــَأُو ام  َمــــا يِف ُكلي َحـــــال  ُُمَلي  *** َيَرى هَلُ

  هلاء الضمري سبع حاالت:

 .[٣١٥]البقرة:  ﴾ڃ ڃ ڃ﴿أن يكون قبل اهلاء ضم نحو  -٠

 .[١٥]البقرة:  ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿أن يكون قبل اهلاء واو نحو  -2

 .[٥٢]القصص:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿أن يكون قبل اهلاء كرس نحو  -3

 .[٣]البقرة:  ﴾ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ﴿ أن يكون قبل اهلاء ياء نحو-5

 .[٦]احلج:  ﴾پ پ پ﴿أن يكون قبل اهلاء فتح نحو  -4

 .[٩٣٩]النحل:  ﴾ڄ ڄ﴿أن يكون قبل اهلاء ألف نحو  -6

 .[٩٢٥]البقرة:  ﴾ہ﴿أن يكون قبل اهلاء ساكن صحيح نحو  -٩

م الروم واإلشامم فيها إذا وقد اختلف أهل األداء يف الوقف عليها، فأبى قو

ا الضمة والكرسة(،  لئال َيرج القارئ كان قبلها ضم أو كرس أو واو أو ياء )أ مَّ

من ياء أو كرسة إىل كرسة، ويف ذلك  ، أومن ضمة أو واو إىل ضمة أو أشارة إليها

جاز الروم  كان قبلها فتح أو ألف أو ساكن صحيح فإن، ثقل يف النطق

 واإلشامم.

 أهل األداء إىل جواز الروم واإلشامم يف هاء الضمري يف كل أحواله.وذهب بعض 
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طي يِف َوْقِف ااِلْبتِ   ***   َوَيافِعر  َوُكوفِــيُّـــُهْم َواملَْـاِزيِنُّ  (3٩6) َباِع اخْلَ  اَل ــــُعنُوا بِات 

ـــ  *** َواْبِن َعاِمر   ُيْرَتََض  َواِلْبِن َكثرِي   (3٩٩)  ـاَل ـــَوَما اْخَتَلُفوا فِيِه َحر  َأْن ُيَفص 

يقول: إن الكوفيي )عاصاًم ومحزة والكسائي( وأبا عمرو ونافًعا عنوا باتباع رسم 

املصحف يف الوقف االختباري، أو االضطراري النقطاع نظفس ونحوه، فمثاًل ما 

 الكلمة األويل أو الثانية، وإذا كتب كتب مقطوًعا هكذا )إن ما( جاز الوقف عىل

موصاًل )إنام( فالوقف عىل الثانية فقط. ومل يرد نص البن كثري وابن عامر باتباع 

 الرسم ولكن ارتضاه واستحسنه أهل األداء عنهم.

ـــــاَل  ( يعني أن بعض القراء َيالف الرسم يف بعض )َوَما اْخَتَلُفوا فِيِه َحر  َأْن ُيَفص 

  -:حرٌي بياهنا وتظفصيلها وإليك هياملواضع ف

اِء ِقْف      ***    اُء ُمَؤي    ــاِء هَ ــإَِذا ُكتَِبْت بِالت   (3٩9) اَل ــًًض َوُمعَ ا رِ ــَحق  َفبِاهْلَ  وي

 تنقسم هاء التنيي  يف رسم املصحف إىل قسمني:

قف ما رسم يف املصاحف باهلاء، وهذا ال خالف بي القراء يف الو القسم األول:

 ٱعليه باهلاء.

 جف مغ جغ مع جع مظّٰٱيف قوله تعاىل:  ِّجفّٰٱمثل كلمة
 جم هل مل خل حلّٰٱيف قوله تعاىل:  ِّهلّٰٱوكلمة ،[١٤٤آل عمران: ] ِّحف
 [.٣٩انلحل: ] ِّحم

يف قوله تعاىل:  ِّىقّٰٱما رسم يف املصاحف بالتاء مثل كلمة  القسم الثاين:

يف  ِّمجّٰٱوكلمةٱ،[٤٩انلحل: ]ٱِّلك اك يق ىق يفّٰٱ
وهذا فيه خالف ، [3١الروم: ] ِّجس مخ جخ مح جح مجّٰٱقوله تعاىل: 

والكسائي، املشار إليهم بقوله:  بي القراء، فيقف عليه باهلاء ابن كثري وأبو عمرو
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ا رِ ) اتباًعا  ، خمالظفي يف ذلك رسم املصحف، ووقف الباقون بالتاءىًض(َحقًّ

 للرسم.

َت َمْع َمْرَضاِت َمْع َذاَت هَبَْجة   (3٩٧) اَل رُ اِديِه هَ ًًض َهْيَهاَت رِ َت *** َواَل  َويف الال   في

 ..............................***َيا................. دَ ْفًؤا كُ َوِقْف َيا َأَبْه  (39١)

 ،ًًض(رِ )هذا استثناء من القاعدة، فالكسائي وحده، املشار إليه بالراء يف قوله: 

  -:وقف باهلاء عىل الكلامت اآلتية دون أيب عمرو وابن كثري

 [.٠٧النجم: ] ِّهب مب خب حبّٰٱيف قوله تعاىل:  ِّخبّٰٱ كلمة

 مي زي ري ٰىّٰٱكيف جاءت مثل قوله تعاىل:  ِّييّٰكلمة
 [.2١٩البقرة: ] ِّجئ يي ىي ني

 يف ىف يث ىثّٰٱالتي بعدها كلمة )هبجة( يف قوله تعاىل: ِّيفّٰٱكلمة
 .[6١النمل: ] ِّ ىق

 [3ص: ] ِّمي خي حي جي يهّٰيف قوله تعاىل:  ِّجيّٰ كلمة

 .ري بالتاء كالباقيووقف أبو عمرو وابن كث

باهلاء يف فياَل(، رُ اِديِه هَ كام وقف البزي والكسائي، املشار إليهام باهلاء والراء يف قوله: )

 [36املؤمنون: ] ِّجحمح مج حج مثّٰٱيف قوله تعاىل:  ِّمثّٰٱ كلمة

 ووقف أبو عمرو وقنبل كالباقي بالتاء.

َيا(، دَ ْفًؤا كُ قوله: ) ووقف ابن عامر وابن كثري، املشار إليهام بالكاف والدال يف

 حي جي ٰه مهّٰٱحيث وردت، مثل قوله تعاىل:  ِّٰهّٰ كلمةباهلاء يف 
 [٠١2الصافات: ] ِّخي

فابن كثري وقف باهلاء عىل قاعدته، ووافقه ابن عامر خمالظًفا قاعدته فوقف باهلاء ال 

  .راءالقبالتاء، وكذلك خالف أبو عمرو والكسائي قاعدهتام فوقظفا بالتاء كباقي 
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ِن اْلـ.(39١) اَل ُح ُوُقوُف بِنُون  َوْهَو بِاْلَياِء        ***      ................. َوَكَنيي  صي

بالنون اتباًعا للرسم عدا أبا عمرو،  (حب)يقول: إن كل القراء وقظفوا عىل 

اَل()ح  املشار إليه باحلاء يف قوله:  فقد وقف عليها بالياء، عىل اعتبار أن النون ، ص 

 حبّٰن رسمت يف املصحف نوًنا فوقف بحذف التنوين مثل هي نون التنوي
 [.٠56آل عمران: ] ِّ خت حت جت هب مب خب

ْلُف َح َوَساَل َعىَل َما  *** َوَماِل َلَدى اْلُفْرَقاِن َواْلَكْهِف َوالنيَسا (39٠) اَل رُ ج  َواخْلُ  تي

تباًرا (، يقف اضطراًرا واخج  َح يقول: إن أبا عمرو، املشار إليه باحلاء يف قوله: )

يف مواضعها األربعة التي رسمت فيها الالم مظفصولة عن  مال(عىل )ما( يف كلمة )

جمرورها، فيقف عىل )ما( دون الالم، لكون الالم الم جر، والم اجلر ال تقطع عام 

 -بعدها، وهذه املواضع األربعة هي:

 [٩الظفرقان: ] ِّ مل يك ىك مكّٰٱقوله تعاىل يف سورة الظفرقان: -٠ 

 [5٧الكهف: ] ِّنث مث زثّٰيف سورة الكهف:  قوله تعاىل-2

 [٩9النساء: ] ِّ جم هل ملّٰٱقوله تعاىل يف سورة النساء: -3

 [36املعارج: ] ِّخم حم جم هل ملّٰ: قوله تعاىل يف سورة املعارج-5

 التي أشار إليها بقوله:)سال(وهي 

فروي عنه بخلف،  (ما) عىلتال( ر)ويقف الكسائي املشار إليه بالراء يف قوله: 

 اتباًعا للرسم.  )الالم(، وعيل )ما(، ووقف باقي القراء عىل )الالم(الوقف عىل

َخ ـَوَيا َأيُّ  (392)  َاــــــَها َفْوَق الدُّ ْْح  *** اِن َوَأيُّ الُحـاَفْقَن رَ ـِن ـَلَدى النُّوِر َوالر   م 

ا َعىَل اإِلْتَباِع َضم   (393)  ملَْْرُسوِم فِيِهن  َأْخَياَل َلَدى اْلَوْصِل َوا *** اْبُن َعاِمر   َويف اهْلَ
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اَفْقَن رَ )يقول: إن الكسائي وأبا عمرو، املشار إليهام بالراء واحلاء يف قوله: 

ـ ال(،ح  يف مواضعها الثالثة، والتي رسمت فيها بدون  )أيه(وقظفا عىل كلمة  ــمَّ

 -:ألف، باأللف كام لظفُ هبا، وهذه املواضع الثالثة هي

                                                               وهي املشار إليها ، [5٧الزخرف: ] ِّمه جه ينّٰٱقوله تعاىل: ـ ٠

 بقوله: )فوق الدخان(.

 [.3٠النور: ] ِّحم جم هل مل خل حلّٰٱقوله تعاىل: ـ  2

 [3٠الرمحن: ] ِّ زن رن مم ام يلّٰقوله تعاىل: ـ  3

يف هذه املواضع  ووقف الباقون عىل اهلاء اتباًعا للرسم؛ وقد رسمت بدون ألف

الثالثة مراعاة للوصل، ألهنا يف الوصل حتذف لاللتقاء الساكني.هذا حالة 

الوقف، أما عند الوصل فابن عامر ضم اهلاء يف هذه املواضع الثالثة اتباًعا لضمة 

 الياء قبلها، ووصل الباقون بظفتح اهلاء. 

وِم فِيِهنَّ َأْخَياَل  رسم يف مجيع القرآن باأللف إال يف  "يا أهيا"( يعني ) أن )َواملَْْرس 

  .(2١٧)وأخيل من أخيلت السامء: إذا أظهرت املطر(، هذه املواضع الثالثة

ْه َوْيكَ  (395) اَل ُح اِف ــْفًقا َوبِاْلكَ رِ َوبِاْلَياِء ِقْف       ***     نَن  بَِرْسِمهِ ــَوِقْف َوْيَكَني   لي

باهلاء،  )ويكنيه(وقظفوا عىل كلمة  يقول: إن كل القراء، عدا الكسائي وأبا عمرو،

بالنون إتباًعا للرسم، أما الكسائي، املشار إليه بالراء يف قوله:  ويكنن(وعىل كلمة )

(، فيقف اضطراًرا واختباًرا عىل الياء، وأما أبو عمرو، املشار إليه باحلاء يف فًقار)

 (، فيقف عىل الكاف.لالحقوله: )

ا  (394) ام  ا بَنيًّ اا َوِســفَ َش َوَأيًّ  ــاَل َتــنًا َس باَِم َوبَِواِدي الن ْمِل بِاْلَيا    ***   ـــَوامُهَ

                                                           
رسا ِّ القارئ املبتدئ وتذكار املقرئ املنتهي أبو القاسم عىل بن عثامن املعروف بابن القاصح،  (2١٧)

 .25٧، مرجع سابق، صرشح يظم الشاطبية
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ا( من ظفاشيقول: إن محزة والكسائي، املشار إليهام بالشي يف قوله: ) (، يقظفا عىل )أيَّ

 ،[٠٠١اإلرساء: ] ِّمم ام يل ىل مل يكّٰٱيف قوله تعاىل: ٱِّمل يكّٰٱ
  .ويقف الباقون عىل )ما(

دوري راويا الكسائي وقظفا عىل كلمة )واد( من قول اهلل تعاىل: وأن أبا احلارث وال

ووقف الباقون بغري ياء عىل بالياء، [ ٠9النمل: ] ِّىك مك لك اك يق ىقّٰٱ

 الرسم.

ْه ملَِْه بَِمهْ  (396) يي بُِخْلف  َعِن       ***      َوفِيَمْه َومِم ْه ِقْف َوَعم  اَل  اْلَبزي  َواْدَفْع جُمَهي

يقف هباء السكت بخلف عنه عىل )ما( االستظفهامية املحذوف  يقول: إن البزي

ٱكام يف قوله تعاىل:ٱألظفها الداخل عليها حرف اجلر مثل )فيم، مم، عم، مل، بم(

 [٠النبأ: ] ِّملىل خلّٰٱٱ[ 53النازعات: ] ِّحلخل جل مك لكّٰٱٱ

 ِّجه هن من خن ّٰٱٱ[4الطارق: ] ِّحيخي جي يه ىهّٰٱ
 [64آل عمران: ] ِّ اك يق ىق يف ىف يث ّٰٱ، [34النمل: ]

 . ووقف الباقون بال هاء إتباًعا للرسم
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 ٱٱ،جسّٰٱمثل  هي الياء الزائدة عن بنية الكلمة الدالة عىل املتكلم ياء اإلضافة
 .ِّمغ  ،جح ٱٱ،مت

 اَل ـَوَما ِهَي ِمْن َيْفِس اأْلُُصوِل َفُتْشكِ  *** َوَلْيَسْت باَِلِم اْلِفْعِل َياُء إَِضاَفة   (39٩)

اِء َواْلَكاِف ُكلُّ َما (399)  اَل ـَتلِيِه ُيرى لِْلَهــاِء َواْلَكــاِف َمْدَخ  *** َولكِن َها كاهْلَ

الًما من الظفعل، وليست من نظفس أصول الكلمة، بل  يقول: ليست ياء اإلضافة

هي زائدة عن بنية الكلمة، فإن كانت أصلية فال تكون من ياءات اإلضافة كالياء 

  ِّمكّٰٱ، ِّ حق ّٰٱ، ِّ مي ّٰٱمن 
: صحة إحالل هاء الضمري وكافه حملها، فتقول يف َفَطَريِن )فطرك، وعالمتها

)إنك، إنه(، ويف يِل )لك، له(، وهذا معنى قوله: )ولكنها كاهلاء  فطره(، ويف إِين  

والكاف( أى كهاء الضمري وكافه، يعني كل لظفُ تليه ياء اإلضافة فإنه يصح 

 مكاهنا. دخول اهلاء والكاف فيه

 .واخلالف فيها دائر بني الفتح واإلسكان

 َوثِنَْتنْيِ ُخْلُف اْلَقْوِم َأْحكِيِه جُمَْماَل      ***     َويف ِماَئَتْي ياء  َوَعْش  ُمنِيَفة   ( 39٧)

 ياء اإلضافة عىل ثالثة أقسام:

  ِّزب رب يئ ىئّٰٱقسم اتظفق القراء عىل إسكانه نحو:- 
 .ِّرت يبّٰٱٱوقسم اتظفقوا عىل فتحه نحو:- 
وقسم اختلظفوا فيه بي الظفتح واإلسكان، وهذا القسم هو الذي عليه مدار - 

احلديث وقد وقع اخلالف يف مائتي وثنتي عِشة ياء، وتنقسم بالنسبة ملا بعدها إىل 

 -ستة أقسام:
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 ما بعده مهزة وصل غري مقرويه بالم التعريف. -4         ما بعده مهزة قطع مفتوحة. -٠

 ما بعده مهزة وصل مقروية بالم التعريف.  -5    مهزة قطع مكسورة. ما بعده -2

 ما بعده حرف آخر غري اهلمز. - 6    ما بعده مهزة قطع مضمومة. -3

 القسم األول: ياءات اإلضافة التي بعدها مهزة قطع مفتوحة:

ز  بَِفْتح  َوتَِسُعها (3٧١)  الـــــــــ َمَواِضَع مُه  َسام َفْتُحها إاِل    ***     َفتِْسُعوَن َمْع مَهْ

بِْعنِي ُس َفَنْريِن َوَتْفتِ  (3٧٠) نِي َأُكْن َوَلَقْد    ***    ُكوُهَُّناــنيي ات   اَل ـــــَج لُِكل  َوَتْرَْحْ

تتمثل ياءات اإلضافة يف هذا القسم يف تسعة وتسعي موضًعا، قرأها أهل سام 

وهم )نافع وابن كثري وأبو عمرو( بالظفتح، وأسكنها الباقون، عدا مواضع 

وهي التي عدها يف  فتحها بعضهم أو زاد معهم غريهمخرجت عن هذا األصل 

ويِن  ويِن َواْدع  ...( البيت فليس .)َفَأْريِن َوَتظْفتِن يوله: أما ق،..األبيات(.قوله: )َذر 

معدوًدا من التسعة والتسعي بل هي مواضع أربعة ال خالف بي القراء يف 

 -إسكاهنا وهي:

 [١٨٩األعراف: ] ِّمج حج مث هت مت ّٰٱٱمن قول اهلل تعاىل: ِّمثّٰٱ-٠
 [٨٣اتلوبة: ] ِّمي خي حي جي يه ىه مهّٰٱٱمن قوله تعاىل: ِّمي خيّٰ-2
 [٨٩مريم: ] ِّ ىق يف ىف يث ىث ّٰٱٱمن قوله تعاىل:ٱِّىث ّٰ-3
   ِّيبرت ىب نب مب زب رب يئّٰٱٱمن قوله تعاىل:ِّمبّٰٱ-5
 [٨٤هود: ]

 ط الهُ اَد َج َواءر َوَأْوِزْعنِي َمًعا دَ     ***    اْذُكُرويِنَ َفْتُحها َذُرويِنَ واْدُعويِن  (3٧2)

َّال(  بدأ يف عد املواضع املستثناه من القاعدة التي أشار إليها بقوله: )إالَّ َمَواِضعَ  مه 

 وهي:

 [26غافر:] ِّجم يل ىل مل خلّٰٱمن قوله تعاىل:  ِّىلّٰٱ-

 [68غافر: ] ِّجه ين ىن من خنّٰٱ من قوله تعاىل:ٱٱٱِّىنّٰٱ-
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 [٠42البقرة: ] ِّ حط مض ّٰٱ من قوله تعاىل: ِّمضّٰٱ-

ابن  ِّمض ،ىن ،ىلّٰفتح ياء اإلضافة يف هذه الكلامت الثالث  

 الباقون.(، وأسكنها َواءر دَ كثري، املشار إليه بالدال يف قوله: )

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئّٰ من قوله تعاىل: ِّحئّٰ- 
يف النمل واألحقاف، وقد فتحها ورش والبزي، املشار إليهام باجليم  ِّهب مب

 .وأسكنها الباقونط اَل(، هُ اَد َج : )واهلاء يف قوله

ـَثاَمن  تُ  َولِْلبْصـــِريَوَعنُْه  ***افِع  ــــلِنَ ــبِييِل لَِيْبُلَويِن َمْعُه َس  (3٧3)  ـــاَل ــــنُخي

اَلِن َويِل هِباـــبُِيوُس  ( 3٧5) ْ يِل َوُدويِن مَتَث   *** َف إيِني األَو   الــــــــــَوَضْيِفي َوَيّسي

 .....................................***............َوَياَءاِن يف اْجَعل يلي  (364)

 من املواضع املستثناه كلمتا:

 [48النمل: ] ِّخئ حئ جئ ييّٰ :من قوله تعاىل ِّييّٰٱ-

 [188يوسف: ] ِّيترث ىت نت مت زت رتّٰ من قوله تعاىل: ِّمتّٰٱ-

 يافع، وأسكنها الباقون. ِّمت ،ييّٰٱوقد فتح ياء اإلضافة يف هاتني الكلمتني 

ــــاَل(  ي َثاَمن  ُتنُخي يعني أن نافًعا وأبا عمرو البرصي فتحا ثامين )َوَعنُْه َولِْلبرْصِ

 -:الياءات من املستثناه أيًضا وهن  ياءات وأسكنهن غريمها وهذه

 خصّٰ[ 36يوسف: ] ِّحسخس جس مخ جخّٰٱيوسفاألوالن يف  ِّجخّٰٱ-
 [.36يوسف: ] ِّمض خض حض جض مص

 [9١يوسف: ] ِّىب نب مب زبّٰ يف قوله تعاىل: يف يوسف ِّنبّٰٱٱٱٱ-

 [٩9هود: ] ِّمج حج مث هت مت خت ّٰٱٱقوله تعاىل: يف ِّمجّٰ -

 [26طه: ] ِّخس حس جس مخّٰيف قوله تعاىل:  ِّجسّٰٱٱ -
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 ىث نث مث زث رث يت ىت نتّٰ قوله تعاىل:يف  ِّىثّٰٱ-
 [٠١2الكهف: ] ِّيث

موضعان يف سوريت  ِّيقاك ىق يف ىف يثّٰ يف قوله تعاىل: ِّيق ىقّٰ-

 (َوَياَءاِن يف اْجَعْل يِل مريم وآل عمران، وإليهام أشار بقوله: )

ا اْثنَاِن ُوكيالهُ    ***   ـَمْت َحــْذ اِن ...... َوَأْرَبعر ......(364)  َداَها َولكِنيي هِبَ

تِي َوُقْل يف هُ  (3٧6 )  .................................   ***  ووَد إيِني َأَراُكمُ ــَوََتْ

 ذا)يقول: إن نافًعا والبرصي والبزي، املشار إليهم باهلمز واحلاء واهلاء يف قوله: 

قرؤوا بظفتح ياء اإلضافة يف املواضع األربعة اآلتية، وأسكنها َداها(، ه  َمْت ـَح 

 وهذه الياءات هي: الباقون؛

 خي حيّٰٱ موضعان يف سوريت هود واألحقاف يف قوله تعايل: ِّحيّٰ-
  ِّىي مي
 [4٠الزخرف: ] ِّمت زت رت يب ىبّٰيف قوله تعايل:  ِّمتّٰ-

 [95هود: ] ِّيب ىب نبّٰٱيف قوله تعايل: ِّنبّٰ-

 ْوَصالأَ اِديِِه هَ َوُقْل َفَطَرْن يف ُهوَد       ***.......    ....................(3٧6) 

قرآ (، ْوَصالأَ اِدِيِه هَ : إن البزي ونافًعا، املشار إليهام باهلاء واهلمزة يف قوله: )يقول

 [4٠هود: ] ِّ معجغ جع مظ حط مض خضّٰٱيف قوله تعايل:  ِّمعّٰ

 بظفتح الياء، وقرأ الباقون باإلسكان. 

ُزُينِي  (3٧٩) َتنَِي اْعَمى َتْنُمُرويِنَ َوص   *** ُهْم َتِعَدايِنِيِحْرِميُّ َوحَيْ  اَل َحَشْ

مْ ِحْرِميُّ يقول: إن نافًعا وابن كثري املشار إليهام يف قوله: ) ( قرآ بظفتح ياء اإلضافة يف ه 

 -:الكلامت اآلتية

 [٠3يوسف: ] ِّخف حف جف مغ جغ معّٰٱيف قوله تعاىل:  ِّمغّٰٱ- 
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 [٠٩األحقاف: ] ِّىن نن من ّٰٱ يف قوله تعاىل: ِّمنّٰٱ-

 [٠24طه: ] ِّ حن جن مم خم حمّٰيف قوله تعاىل:  ِّجنّٰ-

 جب هئ مئ خئ حئ جئّٰ له تعاىل:يف قو ِّمئّٰ-
 وأسكن هذه الياءات مجيعها الباقون.، [65الزمر: ] ِّخب حب

 اَل ــــْلعُ َيْفُر اْفًؤا َمِعي َساَم كُ َلَعيلي  *** وىً ـلِ مـَا َس ْوىًل َوَمايِل َساَم مَ َأَرْهطِي  (3٧9)

َت الن مْ ـمَ عِ  (3٧٧) . َوََتْ ِه بِادُ ىَل إِ  *** ْسنُهُ ُح ِل ِعنِْدَي ـادر ْلِف َواَفَق ُموَهـري  ـاَل ـــخْلُ

يعني أن نافًعا وابن كثري وأبا عمرو وابن ذكوان، املشار ْوىًل( َساَم مَ  َأَرْهطِيقوله: )

 نثّٰ يف قوله تعاىل: ِّيثّٰٱ(، قرؤوا بظفتح الياء من ْوىلً َساَم مَ إليهم بقوله: )
 وقرأ الباقون باإلسكان. ،[٧2هود: ] ِّيق ىق يف ىف يث ىث

يعني أن نافًعا وابن كثري وأبا عمرو وهشاًما، املشار  وًى(اَم لِـَس َوَمايِل وقوله: ) 

 يل ىل مل ّٰ يف قوله تعاىل: ِّيل ىلّٰ(، قرؤوا وًى َساَم لِــإليهم بقوله: )
بظفتح الياء، وقرأ الباقون  [5٠غافر: ] ِّيم ىم مم خم حم جم

 باإلسكان.

ابن عامر، املشار نافًعا وابن كثري وأبا عمرو و يعني أنظْفًؤا( َساَم ك  وقوله: )َلَعيل  

بظفتح الياء، وقرأ الباقون باإلسكان،  ِّنئّٰٱ، قرؤوا ظْفًؤا(َساَم ك  ): إليهم بقوله

  -:وهي ستة مواضع يف القرآن

 [ٱ56يوسف: ] ِّ نب مب زب رب يئ ىئ نئّٰ

 [٠١طه: ] ِّجض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخّٰ

 [٠١١املؤمنون: ] ِّهت مت خت حت جتّٰ

 [2٧القصص: ] ِّ ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهّٰ

 [39القصص: ] ِّلكمك اك يق ىق يف ىف يث ىث نثّٰٱ
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 [36غافر: ] ِّيك ىك مك لك اك يق ىق يف ىفّٰٱ

ابن كثري وأبا عمرو وابن عامر ونافًعا  يعني أن( اَمدر عِ ْلُعاَل َيْفُر اَمِعي وقوله: )

(عِ ْلُعال َيْفُر اوحظفًصا، املشار إليهم بقوله: ) يف قوله  ِّٱمعيّٰٱ، فتحوا الياء مناَمدر

 ين ىنّٰٱ له تعاىل:ويف قو [93التوبة: ] ِّٰى ين ىن نن منّٰٱتعاىل: 
 [29امللك: ] ِّخي حي جي يه ىه مه جه

َت الن ْمِل ِعنِْدَي  ....(3٧٧) ْلِف َواَفَق ُموَهاَل ري دُ ىَل إِ  *** ْسنُهُ ُح َوََتْ   ِه بِاخْلُ

 املقصود سورة القصص.  )وحتت النمل(:

يعني أن أبا عمرو ونافًعا وابن كثري، املشار إليهم باحلاء واهلمزة والدال يف قوله: 

ِه(،دُ  ىَل إِ  ْسنُهُ ُح )  جم يل ىل مل خلّٰٱٱيف قوله تعايل: ِّحمّٰقرؤوا  ري
بظفتح الياء بخالف عن ابن كثري، واخلالف  [٩9القصص: ] ِّىم مم حمخم

 موزع، فالبزي يقرأ بالسكون، وقنبل يقرأ بالظفتح، وقرأ الباقون باإلسكان. 

ع مهال(، وهنا ايتهي من ذكر املواضع املستثناه التي أشار إليها بقوله: )إال مواض

فإذا وجديا ياء إضافة بعدها مهزة مفتوحة، غري هذه املواضع السابقة املستثناه 

وغري املواضع األربعة التي أشار إليها بقوله: )فنرين وتفتني...البيت(، فإن أهل 

 سام يفتحوُهَّنا ويسكنها غريهم. 
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 القسم الثاين: ياءات اإلضافة التي بعدها مهزة قطع مكسورة:

َزة  وثِنْ  (5١١) الُح ويِل أُ بِفْتِح        ***      َتاِن َمْع ََخِْسنَي َمْع َكّْسِ مَهْ  ْكم  ِسَوى َما َتَعز 

يقول: إن الياءات املختلف فيها فيام بعده مهزة قطع مكسورة ثنتان ومخسون، 

(، ْكم  ُح ويِل أُ )فتحها نافع وأبو عمرو، املشار إليهم باهلمز واحلاء يف قوله: 

وهي التي  خرجت عن القاعدة،اقون، ويستثني من ذلك مواضع وأسكنها الب

  -:عدها يف البيت التايل وهي

 مْهِالأَوَما َبْعَدُه إِْن َشاَء بِاْلَفْتِح     ***    َبنَاِِت َوَأْيَصاِري ِعَباِدي َوَلْعنَتِي  (5١٠)

ح الياء يف (، قرأ بظفتالمْهِ أ  يقول إن نافًعا وحده، املشار إليه باهلمزة يف قوله: )

 -:املواضع اآلتية

 [٩٠احلجر: ] ِّحمخم جم يل ىل مل خلّٰٱيف قوله تعاىل:  ِّ ىلّٰ

 [42آل عمران: ] ِّمق حق مف خف حفّٰ ٱيف قوله تعاىل:  ِّ مهّٰ

 ِّجي ٰه مه جه هن من خن حن جن ممّٰٱويف قوله تعاىل:  
 [٠5الصف: ]

 ِّ جع مظ حط مض خض حض جض مصّٰيف قوله تعاىل:  ِّحطّٰٱ
 [42الشعراء: ]

 [٩9ص: ] ِّ جن مم خم حم جم هل ملّٰيف قوله تعاىل:  ِّجمّٰ

 وقد وردت ثالث مرات يف القرآن: ٱِّخئّٰ

 [6٧الكهف: ] ِّحت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئّٰٱ

 [2٩القصص: ] ِّ حك جك مق حق مف خف حف ّٰٱ

 [٠١2الصافات: ] ِّ هت مت هب مب هئ مئ هي ّٰٱ

 ٱ.()َوَما َبْعَده  إِْن َشاءَ وقد أشار إىل هذا املوضع بقوله: 
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 َسا َوايِفَ امْلُاَل كَ ْصلر أَ َويِف ُرُسيِل  *** ًمىـحِ ويِل أُ ْن عَ َيِدي  َوْرشر َويِف إِْخَوِِت  (5١2)

 خب حب جب هئ مئ خئّٰٱيف قوله تعاىل:  ِّهبّٰيقول: إن ورًشا قرأ 
وقرأ بظفتح الياء، [ ٠١١يوسف: ] ِّمث هت مت خت حت هبجت مب

 .الباقون باإلسكان

ْن عَ وقرأ حظفص ونافع وأبو عمرو، املشار إليهم بالعي واهلمزة واحلاء يف قوله: )

 يي ىي ني ميّٰيف قوله تعاىل:  ِّييّٰ(، بظفتح الياء يف كلمة ًمىـحِ  ويِل أُ 
 وقرأ الباقون باإلسكان. ،[29املائدة: ] ِّحئ جئ

(، بظفتح َساكَ ْصٌل أَ )وقرأ نافع وابن عامر، املشار إليهام باهلمزة والكاف يف قوله: 

 ِّ مثهث هت مت هب مبّٰيف قوله تعاىل:  ِّٱمثّٰٱالياء يف كلمة
 .ون باإلسكانوقرأ الباق ،[2٠املجادلة: ]

نَا  (5١3) ي َوَأْجِري ُسكي اَل لُِكوف  اِءي َوآباِءي *** ُدعَ ُصْحَبة  يُن دِ َوُأمي م   َتَ

ْحَبةٍ ين  دِ يقول: إن ابن كثري وشعبة ومحزة والكسائي، املشار إليهم بقوله: ) ، (ص 

 ىت نت متّٰيف قوله تعاىل:  ِّيمي أُ ّٰٱيف كلمة بسكون الياءقرؤوا 
 ِّيرِ ْج أَ ّٰوكذلك كلمة ، [٠٠6ئدة: املا] ِّىث نث مث زث رث يت

  -وقد وردت يف تسعة مواضع يف القرآن:

 يف يونس وهود وسبأ. ِّيب ىب نب مب زبّٰٱ

 مخس مرات يف الشعراء. ِّ خم حم جم هل مل خل ّٰٱ

 وقرأ الباقون بظفتح الياء. ،[4٠هود: ] ِّمع جع مظ حط مض خض ّٰٱ

 وقرأ الكوفيون، وهم عاصم وْحزة والكسائي، بسكون الياء يف كل من:

 .[6نوح: ] ِّمث هت مت خت حت جتّٰٱيف قوله تعاىل:  ِّختّٰٱ كلمة
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 جم يل ىل مل خلّٰٱٱيف قوله تعاىل: ِّىلّٰوكلمة
 ،[39يوسف: ] ِّحم

 وقرأ الباقون بظفتح الياء فيهام. 

ُهمْ ظِ َوُحْزيِن َوَتْوفِيِقي  (5١5) ـــْرَتنِي إىَِل ـُيَص  *** اَللر َوُكلُّ ْقنَِي اْيظِــــْريِن َوَأخ   ـدي

تِي (5١4) ي   .............................*** َيْدُعـــــوَينِي َوِخــَطـــــاُبـهُ  َوُذري

يقول: إن الكوفيي )عاصاًم ومحزة والكسائي( وابن كثري قرؤوا بسكون الياء يف 

 ِّهل مل خل حل جل مك لكّٰٱٱيف قوله تعاىل: ِّخلّٰٱكلمة 
هود: ] ِّخل حل جل مكّٰيف قوله تعاىل:  ِّٱجلّٰكلمة ، و[96يوسف: ]

 ون بظفتح الياء فيهام.وقرأ الباق، [99

 -يعني كل القراء السبعة قرؤؤا بسكون الياء يف املواضع اآلتية: )وكلهم...(وقوله: 

 جغ مع مظجع حط مض خضّٰٱٱيف قوله تعاىل: ِّمظّٰكلمة -
 [35القصص: ] ِّ جف مغ

 [٠5األعراف: ] ِّمئنئ زئ رئ ّٰ ٱٱّّٰٰٱيف قوله تعاىل: ِّّّٰٰٱكلمة -

يف ٱِّىئ نئ مئ زئ رئ ّّٰٰٱٱيف قوله تعاىل: ِّزئّٰٱكلمة -
 سوريت احلجر وص.

 ِّمس خس حس جس مخ جخ محّٰٱيف قوله تعاىل: ِّجسّٰٱكلمة -
 [٠١املنافقون: ]

 ِّىب نب مب ربزب يئ ىئ نئّٰٱيف قوله تعاىل: ِّربّٰكلمة -
 [٠4األحقاف: ]

 ِّاك يق ىق يف ىف يث ىث نثّٰٱٱيف قوله تعاىل: ِّيقّٰكلمة-
 [33يوسف: ]
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 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرّٰٱبتاء اخلطاب يف قوله تعاىل: ٍِّّّٰٱكلمة-
 حم جم يل ىل ملّٰله تعاىل: وقو ، [53غافر: ] ِّ ّٰ ِّ ُّ
 [5٠غافر: ] ِّ يم ىم مم خم

وهذه املواضع التي )وخطابه(  :وهذا املوضع األخري هو الذي أشار إليه بقوله

أشار إليها بقوله: )وكلهم( ليست معدودة من الثنتي واخلمسي ألهنا ال خالف 

 ف.بي القراء السبعة يف إسكاهنا، والثِنَْتان واخلمسون هي عدٌّ ملواضع اخلال

فإذا وجديا ياء إضافة بعدها مهزة مكسورة، غري هذه املواضع السابقة املستثناه 

البقوله: ) ( وغري املواضع املتفق عىل إسكاُهَّنا التي أشار إليها بقوله: ِسوى َما َتَعز 

(ُح ويِل أُ فإن يافًعا وأباعمرو، املشار إليهام بقوله: ) ...(،.)وكلهم يصدقني  ْكم 

 غريهم. يفتحاُهَّنا، ويسكنها 

 :بعدها مهزة قطع مضمومةالقسم الثال : ياءات اإلضافة التي 

مي ُمْشكَ  *** ...............................(5١4) ْمُز بِالض   اَل ـــَوَعْشر َيلِيَها اهْلَ

ِهمْ َيافِع  َفَعْن  (5١6)  ـاَل ــــَح ُمْقفَ ـبَِعْهِدي َوآُتــويِن لَتْفتَ  *** َفاْفَتْح َوَأْسكِْن لُِكلي

وأسكنها  يقول: إن يافًعا فتح ياءات اإلضافة التي بعدها مهزة قطع مضمومة،

 ِّمغ جغ مع جع مظ حط مضّٰٱ وعددها عش مثل الباقون
 .[ 2٧املائدة: ] ِّ هت مت خت حت جت هبّٰٱ، [36آل عمران: ]

ِهْم بَِعْهِدي َوآُتــويِن( وقوله: ) يعني أسكن القراء السبعة ياء اإلضافة َوَأْسكِْن لُِكلي

 ِّمب زب رب يئ ىئ نئّٰٱ يف قوله تعاىل: ِّىئّٰٱ كلمةيف
 ِّهش مش هس مس هث مثّٰٱ يف قوله تعاىل: ِّهثّٰٱوكلمة ، [5١البقرة: ]
 [٧6الكهف: ]

 .وهاتان الياءان ليستا معدودتني من العشة، أليه ال خالف عىل إسكاُهَّنام
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 :بالم التعريفمقروية القسم الرابع: ياءات اإلضافة التي بعدها مهزة وصل 

ِم لِلت  َويِف  (5١٩)  اَل ُعـي فـِاش  َوَعْهـِدَي فَ َكاُهَُّنَا ـ*** َفإِْس  ـَرة  ـْعِريِف َأْرَبُع َعْش ـ الال 

 اَح َمنِْزاَل َفــاَم كَ اَع آَياِِت ــَش ًمى ِحـ ***  ًعا َويِف النيَدارْ ـَش اَن كَ َوُقْل لِِعَباِدي  (5١9)

ثون، اتظفق القراء إن عدد ياءات اإلضافة التي بعدها الم التعريف اثنتان وثال

، واختلظفوا يف أربع عِشة، ِّخس حسّٰالسبعة عىل فتح ثامين عِشة منها مثل

(، اشٍ فَ وقد أسكنها )األربع عِشة( مجيعها محزة، املشار إليه بالظفاء يف قوله: )

 ووافقه بعض القراء عىل اإلسكان يف بعضها:

 مج حج مث هتّٰٱٱيف قوله تعاىل: ِّمجّٰفوافقه حظفص يف كلمة - 
(، وقرأ الع  ي فـِ َوَعْهِدي)وإىل هذا أشار بقوله: ، [٠25ة: البقر] ِّجح

 الباقون بالظفتح.

 ىي نيّٰٱيف قوله تعاىل:  ِّىيّٰٱٱووافقه ابن عامر والكسائي يف كلمة-
َوُقْل ): وإىل هذا أشار بقوله ،[3٠إبراهيم: ] ِّخئ حئ جئ يي

 وقرأ الباقون بالظفتح. (،اْرعً ـَش اَن كَ لِِعَباِدي 

 ِّٱرئّٰٱكسائي يف النداء يف كلمةووافقه أبو عمرو وال-
 [46العنكبوت: ] ِّيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰٱ ٱٱيف قوله تعاىل: 

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيّٰويف قوله تعاىل: 
وقرأ الباقون  (،اعَ َش ًمى ِحـَويِف الن َدا ): وإىل هذا أشار بقوله، [43الزمر: ] ِّخب

 بالظفتح.

 يئ ىئ نئ مئّٰيف قوله تعاىل:  ِّىئّٰووافقه ابن عامر يف كلمة -
 ،(اَح َمنِْزاَل َفــاَم كَ )آَيايِت وإىل هذا أشار بقوله:  ،[٠56األعراف: ] ِّرب

 وقرأ الباقون بالظفتح.
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ثم عّدد الياءات األربع عشة املختلف فيها لتمتاز عن املتفق عليها وما سبق 

 معدود منها فقال:

 اَل ـِذي آَتــاِن آيـــاِِتَ احلُْ َوَريبي ال   *** َفَخْمُس ِعَباِدي اْعُدْد َوَعْهِدي َأَراَديِن  (5١٧)

اَل  نِيـــاَد َمس  ــَها َويِف َص ـَوَأْهَلَكنِي ِمنْ  (5٠١)  *** َمَع اأْلَْيبَِيا َريبي يِف ااَلْعَراِف كم 

 -وهي:  ِّٱرث ّٰيعني مخسة مواضع يف كلمة ) ِعَباِدي اْعُددْ  َفَخْمُس (

أسكنها ابن ، [3٠إبراهيم: ] ِّ خئ حئ جئ يي ىي نيّٰٱ -٠

 ومحزة والكسائي فقط. عامر

أسكنها أبو  ،[46العنكبوت: ] ِّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئّٰٱ ٱ -2

 عمرو ومحزة والكسائي فقط.

 ،[43الزمر: ] ِّ هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيّٰٱ-3

 أسكنها أبو عمرو ومحزة والكسائي فقط.

  محزة وحده. أسكنها، [٠3سبأ:] ِّ خك حك جك مق حق ّٰٱ -5

 أسكنها، [٠١4األنبياء:] ِّزث رث يت ىت نتّٰ -4

  .حدهمحزة و

 )وعهدي....( ثم عدد باقي املواضع بقوله: 

: بقرةال]ِّجح مج حج مث هتّٰٱيف قوله تعاىل: ِّٱمجّٰٱكلمة -6

 ، أسكنها حظفص ومحزة فقط.[٠25

 مج حج مث هت مت ختّٰٱ: يف قوله تعاىل ِّمتّٰٱكلمة -٩
 [39الزمر: ] ِّ مح جح

 ِّيب ىب نب مب زب رب يئّٰ: يف قوله تعاىل ِّمبّٰٱكلمة -9
 [249البقرة: ]
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 يق ىق يف ىف يث ىث نثّٰه تعاىل: يف قول ِّيفّٰٱكلمة -٧
 [3١مريم: ] ِّ لك اك

أسكنهن محزة وحده وفتحهن  ِّ مبٱ،يف ٱٱ،متّٰٱوهذه الكلامت الثالث

 الباقون. 

  ،ِّرب يئ ىئ نئ مئّٰيف قوله تعاىل: ٱِّىئّٰ كلمة -٠١
  .أسكنها ابن عامر ومحزة

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن ّٰٱيف قوله تعاىل:  ِّمهّٰ ٱٱكلمة -٠٠
 [29امللك: ] ِّ خي

 ِّجه هن من خن حنّٰٱقوله تعاىل:  يفٱِّٱخنٱّٰٱكلمة -٠3،٠2
 ِّ حي جي يه ىه مه جه ينّٰٱويف قوله تعاىل: ، [5٠ص: ]
ـنِي َمَع األََنبَِياوإيل هذا املوضع أشار بقوله:  ، [93األنبياء: ] (، )َويِف َصـــاَد َمسَّ

 ِّمي خيّٰ وخص سوريت ص واألنبياء بالذكر ليخرج غريمها مثل
املواضع فهي من [ ٠99األعراف: ] ِّحي جي يهّٰ [45احلجر: ]

  الثامنية عِش املتظفق عىل فتحهم.

 [33األعراف: ] ِّىت نت مت زت رتّٰيف قوله:  ِّمبّٰٱكلمة -٠5

أسكنهن محزة وحده،  ِّ مب ،خنٱ،مهّٰٱوالكلامت الثالث األخريات 

 وفتحهن الباقون.

 : القسم اخلامس: ياءات اإلضافة التي بعدها مهزة وصل غري مقروية بالم التعريف

ْمزِ  (5٠٠)  ــاَل َحـُه َلْيَتنِي َحق  َأِخي َمَع إيِني      ***   اْلَوْصِل َفْرًدا َوَفْتُحُهْم  َوَسْبعر هِبَ

َضا اَقْوِمَي َساَم ِذْكِري  َساَم  َوَيْفِِس  (5٠2)  ْفُوُه ِواَل َساَم َص دًى َبْعِدي هُ ـِميُد َح   ***   لري
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التعريف  يقول: إن عدد ياءات اإلضافة التي بعدها مهزة وصل غري مقرونة بالم

 -:سبع ياءات وهن

 [3٠ – 3١طه: ] ِّ مق حق مف خف حف جفّٰٱيف قوله تعاىل:  ِّٱحفّٰٱ -٠

 [٠55األعراف: ] ِّ يل ىل مل خلّٰٱ: يف قوله تعاىل ِّىلّٰٱ -2

 ه(.حق)فتح الياء يف املوضعي ابن كثري وأبو عمرو املشار إليهام بقوله: 

 [2٩الظفرقان: ] ِّري ٰى ين ىن ننّٰٱيف قوله تعاىل:  ِّٱننّٰٱ -3

 ال(.ح)بو عمرو املشار إليه باحلاء يف قوله: فتحها أ

 زن رن مم ام يل ىلّٰيف قوله تعاىل:  ِّيلّٰ -5
 [52 – 5٠طه: ] ِّ من

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ننّٰيف قوله تعاىل:  ِّٰىّٰ -5
 [53 – 52طه: ] ِّجئ

أهل سام )نافع وابن كثري أبو عمرو(،  (الرابع واخلامس)املوضعي الياء يف فتح 

 وأسكنهام الباقون.

 جس مخ جخ مح جح مج حجّٰ قوله تعاىل: يف ِّجخّٰ -6
 [3١الظفرقان: ] ِّ مس خس حس

َضااوالبزي، املشار إليهم بقوله: ) فتحها نافع وأبو عمرو  دًى(هُ ـِميُد َح  لري

 [6الصف: ] ِّمي خي حي جي يه ىه مهّٰٱٱيف قوله تعاىل: ِّحيّٰٱ -٩

 ْفُوُه(.َساَم َص فتحها أهل سام وشعبة املشار إليهم بقوله: )

 ضافة التي بعدها حرف آخر غري اهلمزة:القسم السادس: ياءات اإل

ز  يِف َثاَلثنِيَ ُخْلُفُهمْ  (5٠3) ْلِف َواْلَفْتُح جِ َوَُمَْياَي  *** َوَمْع َغرْيِ مَهْ اَل ُخ ْئ باخْلُ  وي

 -هن: يقول: إن عدد ياءات اإلضافة التي بعدها حرف آخر غري اهلمزة ثالثون ياء
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 جح مج حج مث هت مت خت حت ّٰٱقوله تعاىل:يف  ِّمثّٰٱ-٠
 [٠62األنعام: ] ِّ جخ مح

أما نافع اَل(، وي ُخ : )فتحها كل القراء ما عدا نافع، املشار إليهم باخلاء يف قوله

فقالون له اإلسكان قواًل واحًدا، وأما ورش فله فيها الظفتح واإلسكان، وإليه أشار 

 .ئ باخْل ْلِف(جِ : )بقوله

 ُيْحَفاَل لِ ْصاًل أَ ْد عُ وًى َوِســـــَواُه لِ  *** نْ عَ اًل َوْجِهي َوَبْيتِي بِنُوَح َعم  عُ وَ  (5٠5)

 زن رن مم ام يل ىل ملّٰيف قوله تعاىل:  ِّٱممّٰٱ-2-3
 حئ جئ يي ىي نيّٰوقوله تعاىل:  ،[2١آل عمران: ] ِّمن
 [٩٧األنعام: ] ِّهئ مئ خئ

 (.اًل َعم  عُ : )بقوله الياءين نافع وابن عامر وحظفص املشار إليهمهاتي فتح 

 خن حن جن مم خمّٰٱٱه تعاىل:قولسورة نوح يف يف التي  ِّٱهنّٰٱٱ-4
 بالعي امص وهشام، املشار إليهفتح هذه الياء حظف ،[29نوح: ] ِّجه هن من

  (، وأسكنها الباقون.وًى لِ ْن عَ والالم يف قوله: )

 جف مغ جغ معّٰٱيف غري سورة نوح يف قوله تعاىل: ِّٱهنّٰٱٱ-4-6
 ِّنت مت زت رتّٰٱ:وقوله تعاىل، [٠24البقرة: ] ِّ حف

حظفص ونافع وهشام، املشار إليهم بالعي واهلمزة  ينياءالهاتي فتح ، [26احلج: ]

  ، وأسكنها الباقون.ي ْحظَفاَل(لِ ْصاًل أَ ْد ع  قوله: ) والالم يف

َكاِءي ِمن َوَراِءَي  (5٠4) ُيوا *** َويِل ِديِن دَ َوَمْع رُشَ اَل اُه لَ اد  بُِخْلف  هَ ْن عَ و   حْلُ

 يي ىي مي خي حيّٰٱٱقوله تعاىل:يف  ِّىيّٰٱٱ-7
 [5٩فصلت: ] ِّٰذ
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 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّّٰٱٱيف قوله تعاىل: ِِّّّٰٱ-9
ابن ٱِِّّ، ىيّٰٱالياءينهاتي فتح ،  [4مريم: ] ِّ زئ رئ

ن وا(دَ كثري، املشار إليه بالدال يف قوله: )  ، وأسكنهام الباقون.وَّ

 [6الكافرون: ] ِّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرّٰٱيف قوله تعاىل: ِّٱٌّّٰٱ-٧

ْلٍف هَ ْن عَ )املشار إليهم بقوله:  حظفص والبزي وهشام ونافع،الياء هذه فتح  اٍد بِخ 

 ، إال أن البزي له اخللف فله فيها الظفتح واإلسكان، وقرأ باقي القراءحْل اَل(اه  لَ 

 باإلسكان.

اطِي أَ مَمَاِِت  (5٠6)  ْوَفاَل يَ اَق رَ َمْن ـلِ ْم دُ َويِف الن ْمِل َمايِل   *** اْبُن َعاِمر  َتى َأْريِض رِصَ

 ِّ مج حج مث هت مت خت حتّٰقوله تعاىل:  يف ِّحجّٰٱ-٠١
، وقرأ باقي (ىتَ أَ الياء نافع، املشار إليه باهلمزة يف قوله: )هذه فتح  ، [٠62األنعام: ]

 باإلسكان. القراء

 ِّيئ ىئ نئ مئ زئ رئّٰٱٱيف قوله تعاىل: ِّىئّٰٱ-٠٠
 [46العنكبوت: ]

 ِّىب نب مب زب ربّٰقوله تعاىل:  يف ِّمبّٰٱ-٠2
 [٠43األنعام: ]

 اإلسكان.ب وقرأ باقي القراء ابن عامر، ِّٱمب ،ىئ ّٰٱفتح الياءين

 ِّخص حص مس خس حس جس مخ جخّٰٱيف قوله تعاىل: ِّخس حسّٰٱٱ-٠3
الياء ابن كثري وهشام والكسائي وعاصم، املشار إليهم هذه فتح ، [2١النمل: ]

 ْم د  ) :بقوله
 .باإلسكان ، وقرأ باقي القراءْوَفاَل(نَ  اَق رَ  َمْن ـلِ

ُة الث اِن ُعـن  َثاَم  *** َويِل َيْعَجةر َما َكاَن يِل اْثنَنْيِ َمْع َمِعي (5٠٩)  اَل جِ ْن عَ اًل َوالظُّل 
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ــيقول: إن حظفًصا، املشار إليه بالعي يف قوله: ) فتح عدًدا من الياءات،  ،اًل(ع 

 -:وأسكنها غريه وهن

 [23ص: ] ِّ ٰى ين ىنّٰٱيف قوله تعاىل: ِّىنّٰٱٱ-٠5

 ِّ اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مثّٰٱيف قوله تعاىل: ِّىثّٰ-٠6،٠4
 ِّ ىن نن من زن رن مم ّٰٱٱيف قوله تعاىل:و، [6٧ص: ]
 [22إبراهيم: ]

 -:هن  يف ثامنية مواضع ِّٱجه ّٰٱ-ٱ٠٩:25

 [٠١4األعراف: ] ِّ ىه مه جه ين ّٰٱ

 [93التوبة: ] ِّني مي زي ري ّٰٱ

 ثالث مرات يف الكهف. ِّ نن من زن رن ّٰٱ

 [25األنبياء: ] ِّخن حن جن مم خم حم جم ّٰٱ

  [62الشعراء: ] ِّ جه ين ىن من خن ّٰٱٱ

 [35القصص: ] ِّمظ حط مض خض ّٰٱ

 حظفص وحده وأسكنها الباقون. بقة السافتح هذه الياءات 

 مت زت رت يب ىب نب مب زب ّٰٱٱقوله تعاىل:يف  ِّٱجهّٰٱ -24
 [٠٠9الشعراء: ] ِّ نت

(، الجِ ْن عَ فتح الياء يف هذا املوضع األخري حظفص وورش، املشار إليهام بقوله: )

لَّة  الثَّاِن قوله: ) الباقون باإلسكان. وقرأ يعني املوضع الثاين من اَل( جِ ْن عَ َوالظُّ

 ورة الظلة )الشعراء(.س

ْذُف ِص ا َوَيا *** ِعَباِدَي َج َوَمْع ُتوِمنُوا يِل ُيوِمنُوا يِبَ  (5٠9)  اَل دَ اكِر  َش ْن عَ ْف َواحْلَ

  [2٠الدخان: ] ِّخيمي حي جي يه ىهّٰٱٱيف قوله تعاىل: ِّحيّٰٱٱ-26
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 [٠96البقرة: ] ِّجل مك لك خكّٰٱٱ:يف قوله تعاىل ِّلكّٰٱٱ-2٩

 (، وقرأ باقي القراءاَج ليه بقوله: )ورش، املشار إ ِّلك،حيٱّٰٱفتح الياءين

 باإلسكان.

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ّٰٱٱيف قوله تعاىل: ِّنيّٰٱ-29
 [69الزخرف: ] ِّ جب

(، وحذفها وصاًل ووقظًفا ْف ِص فتح هذه الياء شعبة، املشار إليه بالصاد يف قوله: )

تها (، وأثباَل دَ اكِر  َش ْن عَ حظفص ومحزة والكسائي وابن كثري، املشار إليهم بقوله: )

 باقي القراء ساكنة.

ْن  لَِوْرش  َوَحْفِصِهمْ َوَفْتُح َويِل فِيَها  (5٠٧)  ْكُماَل تَ فَ *** َوَمايِلَ يِف يس َسكي

 [٠9طه: ] ِّ يث ىث نث مث زثّٰٱيف قوله تعاىل: ِّٱزث ّٰ -2٧

 ورش وحظفص، وأسكنها الباقون. فتح هذه الياء

 [22يس: ] ِّمت خت حت جت هب مبّٰٱتعاىل: يف قوله  ِّٱهب مبّٰ -3١

الَ َتكْ فَ هذه الياء محزة، املشار إليه بالظفاء يف قوله: )سكن   وفتحها الباقون. (،م 
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ى َزَوائًِدا (52١)  ُتَسم 
 امَلَصاِحِف َمْعِزاَل  ألَْن ُكن  َعْن َخطّ      ***    َوُدوَيَك َياَءات 

 تطرفة الزائدة يف التالوة عن رسم املصحف.هي الياءات امل ياءات الزوائد

واملعنى خذ ياءات تسمى زوائد ألهنن عزلن عن الرسم فلم تكتب هلن صورة، 

 فسميت زوائد ألهنا زادت عىل رسم املصحف عند من أثبتها.

واخلالف فيها دائر بني اإلثبات واحلذف بخالف ياءات اإلضافة فاخلالف فيها  

 .دائر بني الفتح واإلسكان

ا دُ ـاَلنْيَ ــَوَتْثُبُت يف احلَْ  (52٠)  َوُأوىَل الن ْمِل   ***  ـاــَواِمًعـَلـرًّ
اَل  َزةُ َْحْ بُِخْلف   َكم 

ــادر َحـَويِف اْلَوْصِل  (522) َلُتها ِستُّوَن َواْثنَاِن َفاْعقِ  ***   َماُمهُ إِ ُكورر َش ــم   اَل ـــَومُجْ

ا د  ام بالدال والالم يف قوله: )يقول: إن ابن كثري وهشاًما، املشار إليه رًّ

(، إذا أثبتا شيًئا من ياءات الزوائد أثبتاها يف حالتي الوصل والوقف ـَواِمًعـــاَلـ

 ِّمهّٰبخلف عن هشام، وليس هلشام إال ياء زائدة واحدة، هي 
 باألعراف روى عنه إثباهتا وحذفها يف احلالي، وسيأيت يف موضعه إن شاء اهلل.

َـّاٌد َحـ)زة والكسائي ونافًعا املشار إليهم بقوله: وأن أبا عمرو ومح وٌر َش ــمـ ك 

ه  إِ  إذا أثبتوا شيًئا من ياءات الزوائد أثبتوها حالة الوصل دون الوقف،  (َمام 

 خلٱّٰيف قول اهلل تعاىل:  ِّجمٱّٰهو كلمة ٱويستثني من ذلك موضع حلمزة
 فإنه يثبت فيه الياء يف احلالي، ،[36النمل: ] ِّحم جم يل ىل مل

اَل مَحَْزة  َوأ وىَل النَّْمِل )وإليه أشار بقوله:  والباقون عىل احلذف يف احلالي. . (َكمَّ

 ومجلة ياءات الزوائد التي وقعت يف املصاحف ُمذوفة اثنتان وستون. 

َواِر املُنَاِد َيْـ (523) اِع اجْلَ ي إىِل الد   ي ِواَل ـــِـــــِدَيْن ُيْؤتنَِي َمْع َأْن ُتَعليَمن *** َفَيّْسِ
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ْسـَرا َوَتت بَعنْ ـَوَأخ   (525)  ..............................*** َســاَم  ْرَتنِي اإْلِ

أثبتوا ياءات : )سام( يقول: إن نافًعا وابن كثري وأبا عمرو، املشار إليهم بقوله

  -:الزوائد يف املواضع اآلتية

 [5الظفجر: ] ِّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ّٰٱيف قوله تعاىل:  ٌِّّّٰٱ-

 [9القمر: ] ِّحن جن يم ّٰٱيف قوله تعاىل:  ِّ حنّٰ-

 [32الشورى: ] ِّحم جم يل ىل مل خلّٰٱٱيف قوله تعاىل: ِّىلّٰٱ-

 [5٠ق: ] ِّىل مل يك ىك مك لك اكّٰٱٱيف قوله تعاىل: ِّىكّٰٱ-

 ِّخت حت جت هب مب خب حب جب هئّٰٱ: ٱيف قوله تعاىل ِّخبّٰٱ-
 [25الكهف: ]

 [5١الكهف: ] ِّٰى ين ىن نن من زن رنّٰٱٱيف قوله تعاىل: ِّٱننّٰٱٱٱٱ-

 ِّىل مل يك ىك مك لك اك يقّٰٱتعاىل: يف قوله  ِّٱىكّٰٱ-
 [66الكهف: ]

 ين ىن نن من زن رن مم ّٰٱٱيف قوله تعاىل: ِّرنّٰ ٱ-
 [62اإلرساء: ] ِّ ري ٰى

 [٧3طه: ] ِّ يك ىك مك اكلك يقّٰيف قوله تعاىل:  ِّاك ّٰٱ-

فابن كثري يثبت الياء يف هذه املواضع مجيعها يف احلالي، ونافع وأبو عمرو يثبتاهنا يف 

 حلالي.الوصل فقط، ويذفها الباقون يف ا

 اَل في رُ َويف اْلَكْهِف َيْبِغي َيْنِت يِف ُهوَد  *** .................................(525)

بُِعـ ***    ْديِهِ هَ ْلِو ُح نَا َج ي فـَِوُدَعاِءي َساَم  (524)  اَل َبـُه َحــقُّ ـِدُكْم ــويِن َأهْ َويِف ات 

 .................................*** ..........َوإِْن َتــــــَريِن َعنْـــُهمْ  (526)

اَل رُ ) يقول: إن الكسائي ونافًعا وابن كثري وأبا عمرو، املشار إليهم بقوله: (، َسامفي



    

 

189 

 زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئّٰٱيف قوله تعاىل:  ِّىئّٰيثبتون الياء يف 
 [65الكهف: ] ِّنبىب مب

 ِّجح مج حج مث هت مت ختّٰٱٱيف قوله تعاىل: ِّمتّٰكام يثبتوهنا يف 
 [٠١4هود: ]

ابن كثري الياء يف احلالي، ونافع وأبو عمرو والكسائي يثبتوهنا يف الوصل  بتيث

 دون الوقف، ويذفها الباقون يف احلالي.

(، ْدِيهِ هَ ْلِو ح  نَا َج ـِي ف) وأن محزة وورًشا وأبا عمرو والبزي، املشار إليهم بقوله:

 [5١إبراهيم: ] ِّجع مظ حط ّٰيف قوله تعاىل:  ِّجعّٰٱٱأثبتوا الياء يف

لبزي يثبت الياء يف احلالي، ومحزة وورش وأبو عمرو يثبتوهنا يف الوصل فقط، ا

 ويذفها الباقون يف احلالي.

أثبتوا الياء ، (ـاَل َبـه  َحــقُّ كام أن ابن كثري وأبا عمرو وقالون، املشار إليهم بقوله: )

 هت مت خت حت جت هبّٰٱيف قوله تعاىل:  ِّمتّٰٱيف 
يف قوله تعاىل:  ِّىكّٰٱء كذلك يف أثبتوا الياٱو، [39غافر: ] ِّحجمج مث

 [3٧الكهف: ] ِّام يل ىل مل يك ىك مكّٰٱ

مْ فقوله: )  .(ـاَل َبـه  َحــقُّ ) ( يعني املشار إليهم يف البيت قبله يف قوله:َوإِْن َتَريِن َعنْه 

ها يف الوصل دون الوقف، اابن كثري يثبت الياء يف احلالي، وأبو عمرو وقالون يثبت

 .ويذفها الباقون يف احلالي

وَينِي .(526) اِع فَ     ***    َســاَم ..............مُتِدُّ  اَل َح نًا َج اَك هَ ِريًقا َوَيْدُع الد 

 ِّجمّٰيقول: إن أهل سام )نافًعا وابن كثري وأبا عمرو( ومحزة أثبتوا الياء يف 
 [36النمل: ] ِّحم جم يل ىل مل خلّٰٱيف قول اهلل تعاىل: 
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أبو عمرو باثباهتا وصاًل فقط، أما محزة فقد ونافع  ،ابن كثري بإثباهتا وصاًل ووقظًفا

خالف مذهبه وأثبتها يف احلالي يف هذا املوضع خاصة، وإليه أشار اإلمام 

ال(. مَحَْزة   )َوأ وىَل النَّْملِ  الشاطبي بقوله:  َكمَّ

اَك هَ ) وأثبت البزي وورش وأبو عمرو، املشار إليهم باهلاء واجليم واحلاء يف قوله:

 جل مك لك خك حكّٰٱ يف قول اهلل تعاىل: ِّلكّٰٱالياء يف ،اَل(َح نًا َج 
 .[6القمر: ]ٱِّ خل حل

 ُقنُْباَل  َرَياُيُه *** َويف اْلَوْقِف بِاْلَوْجَهنْيِ َواَفَق َج  َيادَ َويف اْلَفْجِر بِاْلَواِدْي  (52٩)

 يث ىث نثّٰيف قوله تعاىل:  ِّيفّٰٱيقول: أثبت ابن كثري وورش الياء يف
 .[٧الظفجر: ] ِّيف ىف

صاًل فقط، ويثبتها البزي يف احلالي، أما قنبل فيثبتها يف الوصل، يثبتها ورش و

وأما يف الوقف فقد خالف أصله، وأجاز الوقف بإثبات الياء وحذفها، وإليه أشار 

نْب ال )َويف اْلَوْقِف بِاْلَوْجَهْيِ َواَفَق  بقوله:  (.ق 

 َداَل ـــُعد  َأعْ لِْلاَمِزيِن  اــَوَحْذُفُهمَ       ***   َدى هَ ْذ إِ اَيِن ـــَوَأْكَرَمنِي َمْعُه َأهَ  (529)

الظفجر: ] ِّهب مب خبّٰٱيف قوله تعاىل:  ِّهبّٰٱيقول: أثبت الياء يف كلمة 

كام أثبتاها يف  (،َدىهَ ْذ إِ )املشار إليهام باهلمزة واهلاء يف قوله:  نافع والبزي،  [٠4

 وكل منهام عىل ،[٠6الظفجر: ] ِّجخ مح جحّٰٱيف قوله تعاىل: ٱِّجخّٰٱكلمة 

 أصله، نافع بإثباهتا وصاًل فقط، والبزي بإثباهتا يف احلالي.

اَم : )وقوله دَّ َأْعَداَل  لِْلاَمِزيِن َوَحْذف ه  ، هبّٰٱيعني أن حذف الياءين من كلمتي ( ع 
أليب عمرو أحسن، وقد روى إثباهتام يف الوصل دون الوقف عىل قاعدته،  ِّجخ

احلذف، أما وقظًفا فليس له  واألرجح ،فيكون أليب عمرو الوجهان حالة الوصل

 . إال احلذف
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 اَل عَ اًل ُح نْيَ بَ مًى َوِخالُف اْلَوْقِف ِحـويِل *** أُ ْن عَ َويف الن ْمِل آتايِن َوُيْفَتُح  (52٧)

 حظفًصا ونافًعا وأبا عمرو، املشار إليهم بالعي واهلمزة واحلاء يف قوله: يقول: إن

 خمّٰٱيف قوله تعاىل:  ِّٱممّٰٱحها يف كلمة أثبتوا الياء مع فتـمًى(، حِ ويِل أ  ْن عَ )
هذا حالة الوصل، أما يف الوقف فقد  ،[36النمل: ] ِّحن جن يم ىم مم

ورد اخلالف عن قالون وأيب عمرو وحظفص، املشار إليهم بالباء واحلاء والعي يف 

وهم أصحاب الرتمجة األوىل عدا ورًشا، فروى عنهم (، اَل عَ اًل ُح نْيَ بَ قوله: )

أما ورش فعىل أصل مذهبه فليس له يف لياء ساكنة وحذفها، الوجهان إثبات ا

 الوقف إال احلذف. 

َواِب اْلَباِد  (53١) ُت َحقٌّ َج َوَمْع َكاجْلَ ا َوََتْ ا *** َويف املُْْهَتِد اإِلرْسَ  اَل ُح ُخو أَ  نَامُهَ

 ، أثبتوانَامُها(َحقٌّ َج )يقول: إن ابن كثري وأبا عمرو وورًشا، املشار إليهم بقوله: 

 ِّمع جع مظ حطّٰٱٱيف قوله تعاىل: ِّٱمظّٰٱٱٱالياء يف كلمة
 ىي مي خيّٰٱيف قوله تعاىل:  ِّييّٰٱوكذلك يف كلمة ، [٠3سبأ: ]
 .[24احلج: ] ِّيي

  .وكٌل عىل أصله، فابن كثري يثبتهام يف احلالي، وأبو عمرو وورش يثبتامها وصاًل فقط
و أَ وله: )وكذلك يثبت نافع وأبو عمرو، املشار إليهام باهلمز واحلاء يف ق اَل(، ح  خ 

يف سوريت اإلرساء وما حتتها )الكهف( يف قوله تعاىل:  ِّٱمتّٰالياء يف كلمة 

 .[٠٩الكهف: ] ِّمت زت رت يب ىبّٰ

 ومها عىل أصلهام فيثبتوهنا وصاًل فقط، أما التي يف األعراف فهي ثابته باإلمجاع.

َبَعْن يِف آِل ِعْمَراَن َعنُْهاَم *** َوكِيُدوِن  (53٠)  ج  َح يِف األَْعَراِف َويف ات 
 ُيْحَماَل لِ

 ..................................*** .....................بُِخْلف   (532)

و أَ ( الضمري لنافع وأيب عمرو، املشار إليهام بقوله: )عنهام) يف الرتمجة  (اَل ح  خ 
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 ملّٰٱيف قوله تعاىل: ٱِّمنّٰٱٱالسابقة، يعني أهنام أثبتا الياء وصاًل فقط يف كلمة
 .[2١آل عمران: ] ِّمن زن رن مم ام يل ىل

 جَّ َح كام أن أبا عمرو وهشاًما، املشار إليهام بقوله: )
ٱأثبتا الياء يف كلمةي ْحَماَل(، لِ

 جي ٰه مه جه هن من خنّٰٱ يف قوله تعاىل: ِّمهّٰٱ
 .[٠٧4األعراف: ] ِّحي

وأما هشام فله اخلالف يف احلالي، ، وكٌل عىل أصله فأبو عمرو أثبتها وصاًل فقط

الصحيح أنه ليس له من طريق التيسري إال اإلثبات يف احلالي وقد نص عىل  ولكن

 .(2٠١)ذلك ابن اجلزري يف النِش

اَل َجــَواِريِه َح َويف ُهوَد َتْسَنْلنِي  *** هُ َحقُّ ........ َوُتْؤُتويِنْ بُِيوُسَف .(532)  ـم 

ٱالياء يف كلمة (،هُ َحقُّ يقول: أثبت ابن كثري وأبو عمرو، املشار إليهام بقوله: )

 .[66يوسف: ] ِّىث نث مث زث رثّٰٱيف قوله تعاىل:  ِّزثّٰ

 يثبتها ابن كثري يف احلالي، وأبو عمرو وصاًل فقط.

َواِرْيِه َح )كام أثبت أبو عمرو وورش، املشار إليهام باحلاء واجليم يف قوله: 

اَل(َجــ  مه جه ين ىن من خنّٰٱ يف قوله تعاىل: ِّٱمنّٰٱيف كلمة الياء، ـمَّ
                                                           

وِن َعىَل اْختاَِلٍف َعنْه  ) قال ابن اجلزري: (2٠١) يد 
ْم ِهَشاٌم يِف كِ ، َوَواَفَقه   يِف احْلَاَلْيِ

ِ
ور  بِاْلَياء َفَقَطَع َله  اجْل ْمه 

، َوامْل ظِفيِد،  نَْواِن، َواهْلَاِدي، َوالتَّْلِخيَصْيِ َداَيِة، َواْلع 
ِة، َواهْلِ ِذي يِف اْلَكايِف َوالتَّْبرِصَ َو الَّ َواْلَكاِمِل، َوه 

َها. ، َوالتَّْذكَِرِة، َوَغرْيِ َوَكَذا يِف التَّْجِريِد ِمْن ِقَراَءتِِه َعىَل اْلظَفاِريِس  َيْعنِي ِمْن َطِريَقِي  َوامْل ْبِهِج َواْلَغاَيَتْيِ

ايِنُّ َعىَل َشْيِخِه َأيِب اْلظَفْتِح َوَأيِب احْلََس  ، َوبَِذلَِك َقَرَأ الدَّ ويِن  مَجِيًعا َعنْه  اج  ِن ِمْن َطِريِق احْل ْلَوايِن  احْل ْلَوايِن  َوالدَّ

ِق التَّْيِسرِي، َواَل َينَْبِغي َأْن َيْقَرَأ ِمَن التَّْيِسرِي بِِسَوا َعنْه  َكاَم  ر  ِذي يِف ط  َو الَّ ه  َوإِْن َنصَّ َعَلْيِه يِف َجاِمِعِه، َوه 

د  َذلَِك أَ  َؤي  َكاَيِة. َومِمَّا ي 
ه  َقاَل يِف امْل ظْفَرَداِت َكاَن َقْد َحَكى فِيَها ِخاَلًفا َعنْه  َفإِنَّ ِذْكَره  َذلَِك َعىَل َسبِيِل احْلِ نَّ

 َثابَِتٍة يِف اْلَوْصِل َواْلَوْقِف، َوفِيِه ِخاَلٌف َعنْه  
ٍ
وِن َفاَل بَِياء : َقَرَأ َيْعنِي ِهَشاًما ث مَّ كِيد  ه  ِل  َما َنصُّ َوبِاأْلَوَّ

) ذ  جع ، مرالنش يف القراءات العشانظر: شمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري،  آخ 

 .٠95، ص2ج،سابق
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 ومها عىل أصلهام يف إثباهتا وصاًل فقط. ،[56هود: ] ِّىه

ُزوِن فِيَها  (533) ْكُتُموِن َقْد َح َوَُتْ  َهَداِن ات ُقوِن َيا ُأويِل اْخَشْوِن َمْع َواَل  *** ج  َأرْشَ

 ....................................... ***............َوَعنُْه َوَخاُفونِ  (535)

(، أثبت الياء وصاًل يف جحه باحلاء يف قوله: )يقول: إن أبا عمرو، املشار إلي

 -:الكلامت اآلتية

 [٩9هود: ] ِّمج حج مث هت مت ختّٰٱ :يف قوله تعاىل ِّٱمث هتّٰ

فالضمري يف قوله: )فيها( يعود عىل سورة هود، أما التي يف احلجر فال خالف بي 

 القراء السبعة عىل حذف يائه يف احلالي. 

 مت خت حت جت هبّٰٱٱيف قوله تعاىل: ِّختّٰٱ
 [.22إبراهيم: ] ِّهت

 [88األيعام: ] ِّمح جح مج حج مث هتّٰٱيف قوله تعاىل:  ِّمح جحّٰ

 [٠٧٩البقرة: ] ُِّّ َّ ٍّّٰٱيف قوله تعاىل: ٍِّّّٰ

 ٰى ين ىن نن من زن رنّٰٱيف قوله تعاىل: ِّننّٰ
 [55املائدة: ] ِّزي ري

 ( يعني )اخشون( التي بعدها كلمة )وال(.اْخَشْوِن َمْع َواَل وقوله: )

 [٠٩4آل عمران: ] ِّ ىي مي خيّٰٱيف قوله تعاىل: ِّٱىيّٰ

   فقط، وحذفها الباقون يف احلالي.هذه الياءات مجيعها أثبتها أبو عمرو وحده وصاًل 

اَل  *** َكازَ ............ َوَمْن َيت ِقي .(535) ِحيِح ُمَعل   بُِيوُسَف َواَِف َكالص 

يف  أثبت الياء وصاًل ووقظًفا(، كازَ )يقول: إن قنباًل، املشار إليه بالزاي يف قوله: 

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن ممّٰ يف قوله تعاىل: ِّزنّٰكلمة 
 [٧١يوسف: ]ٱٱِّ مي زي
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والظفعل )يتقي( معتل اآلخر وجمزوم بــــ )َمن( فالقياس أن جيزم بحذف حرف 

العلة، لكن الرواية وردت عن قنبل بإثبات الياء، إجراء للمعتل جمرى الصحيح 

ه يف كالم العرب يف فحذف الضمة املقدرة عىل الياء دون احلرف، وقد ورد مثل

 أمل يأتيك واألنباء تنمي. قول قيس بن زهري:

ِحيِح فأثبت الياء يف )يأتيك( مع وجود اجلازم، وهذا معنى قوله: )  َواىَف َكالصَّ

َعلَّاَل(.  م 

ُه َوالت الِق َوالْتـدُ َويِف املَُتَعايِل  (534) ْلِف َبــَرا دَ َتنَاِد  *** رُّ اَل ُج ـاِغيِه بِاخْلُ  ه 

ه  د  قول: إن ابن كثري، املشار إليه بالدال يف قوله: )ي (، أثبت الياء وصاًل ووقظًفا يف رُّ

 ىق يف ىف يثّٰٱ تعاىل: اهلل قول يفٱِّيقّٰٱكلمة
 وحذفها الباقون يف احلالي.، [٧الرعد: ] ِّيقاك

املشار إليهم بالدال والباء واجليم يف  ،كام أن ابن كثري وقالون بخلف عنه وورًشا

اَل ج  ـاِغيِه بِاخْل ْلِف ــبَ َرا دَ قوله: ) يف قوله  ِّمظّٰٱٱكلمة(، أثبتوا الياء يف هَّ

يف قوله تعاىل:  ِّٱحلّٰٱ، ويف كلمة[٠4غافر: ] ِّمظ حط مضّٰتعاىل: 

 .[32غافر: ] ِّخل حل جل مك لك خك حكّٰ

فابن كثري يثبتهام يف احلالي، وورش يف حالة الوصل فقط، وروي عن ،وكٌل عىل أصله

نه ليس له من طريق التيسري إال احلذف يف قالون الوجهان، ولكن الصحيح أ

  .(2٠٠)احلالي

                                                           
قال ابن اجلزري: )وانظفرد أبو الظفتح فارس بن أمحد من قراءته عىل الباقي بن احلسن عن أصحابه  (2٠٠)

عن قالون بالوجهي احلذف واإلثبات يف الوقف، وتبعه يف ذلك الداين من قراءته عليه وأثبته يف 

وقد خالف عبد الباقي يف هذين التيسري كذلك فذكر الوجهي مجيعا عنه، وتبعه الشاطبي عىل ذلك 

ورد من طريق من الطرق عن أيب نشط وال احللواين بل وال عن {اإلثبات}سائر الناس وال أعلمه 

قالون أيًضا يف طريق إال من طريق أيب مروان عنه وذكره الداين يف جامعه عن العثامين أيًضا وسائر 
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اِعي َدَعايِن  (536)  َعِن اْلُغري ُسب اَل  َقاُلون  َوَلْيَسا لِ  *** نًاَج اَل َح َوَمْع َدْعَوَة الد 

(، أثبتا الياءين ناَج اَل َح يقول: إن أبا عمرو وورًشا، املشار إليهام باحلاء واجليم يف قوله: )

 حف جفّٰٱيف قوله تعاىل:  ِّحق ،خفّٰٱٱمها وقظًفا يف كلمتيوصاًل، وحذفا
 .[٠96البقرة: ] ِّحك جك حقمق مف خف

بَّاَل  َقال ونٍ َوَلْيَسا لِ وقوله: ) ر  س  ( يعني أن هذين الياءين مل َيثب تا لقالون بحسب نقل َعِن اْلغ 

األئمة الغر املشهورين، ولكن روي عنه إثبات الياءين وإثبات األوىل دون الثانية، 

عكس عن غري املشهورين، فحينئذ يكون لقالون يف هذين الياءين احلذف واإلثبات، وال

 واألصح احلذف.

 اَل َجــ*** ِن َفاْعَتِزُلوِن ِســــــــت ةر ُيُذِري  ُثم  ُتْرِديِن َتْرمُجُو َوْرش  َيِذيِري لِ  (53٩)

ُبو *** ِن َقاَل َيكِريِ  (539)  اَل ـــــــــي َأْرَبعر َعنُْه ُوصي َوِعيِدي َثاَلثر ُينِْقُذوِن ُيَكذي

 -:يقول: أثبت ورش الياء يف الكلامت اآلتية حالة الوصل

 [٠٩امللك: ] ِّيف ىف يث ىثّٰٱيف قوله تعاىل:  ِّٱىف ّٰٱ

 [46الصافات: ] ٌِّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيّٰٱيف قوله تعاىل: ِّٰىّٰٱ

 [2١الدخان: ] ِّجهمه ين ىن من خن حنّٰيف قوله تعاىل:  ِّجهّٰ

 [2٠الدخان: ] ِّخيمي حي جي يه ىهّٰٱيف قوله تعاىل: ِّخيّٰ

 .[سورة القمر]يف ستة مواضع يف  ِّمن زن رن ممّٰٱ: يف قوله تعاىل ِّمنّٰٱ

 [٠5 :إبراهيم] ِّريزي ٰى ين ىن نن منّٰ يف قوله تعاىل: ِّريّٰٱ

 [٠5ق: ] ِّ حق مف خف حف جف مغ ّٰٱوقوله تعاىل:                   

 [54ق: ] ِّ خص حص مس خس حس جس ّٰٱوقوله تعاىل:                  

                                                                                                                                                    

النش يف  حممد بن حممد بن اجلزري، الرواة عن قالون عىل خالفه(.انظر: شمس الدين أبو اخلري

 .٠٧١، ص2، مرجع سابق، جالقراءات العش
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      ِّخضمض حض جض مص خص حص مسّٰٱٱ:يف قوله تعاىل ِّخضّٰٱ

 [23يس: ]

 حق مف خف حف جف مغ جغ معّٰٱيف قوله تعاىل: ِّجفّٰ
 [34 – 35القصص: ] ِّ مق

 [55احلج: ] ِّخت حت جت مبهب خب حب جبّٰيف قوله: ِّختّٰ

 .[54سبأ: ] ِّ خس حس جس مخ محجخ جح ّٰٱٱ:قوله تعاىلو       

 .[26فاطر: ] ِّمن زن رن مم يلام ىل مل يكّٰٱٱ:قوله تعاىلو      

 .[٠9امللك: ] ِّىل مل يك ىك مك لك اك يق ىقّٰٱ: قوله تعاىلو      

ْ ِعَباِد اْفَتْح َوِقْف َساكِنًا  (53٧) بُِعويِن َيــَفَبشي ْخُرِف اْلُعاَل َح ًدا *** َوَوات   ج  يف الزُّ

(، أثبت الياء مظفتوحة وصاًل، ًداَيــ) يقول: إن السويس، املشار إليه بالياء يف قوله:

 [٠٩الزمر: ] ِّجئحئ يي نيىي ميّٰٱيف قوله تعاىل: ِّجئّٰساكنة وقظًفا يف كلمة 

 )2٠2(.ولكن الصحيح أنه ليس له من طريق التيسري إال احلذف يف احلالي

ٱ(، أثبت الياء وصاًل يف كلمةجحكام أن أبا عمرو، املشار إليه باحلاء يف قوله: ) 

 خممم حم جم يل ىل مل خلّٰٱيف قوله تعاىل: ِّخمّٰ
 [6٠الزخرف: ] ِّحن جن يم ىم

ْلِف َويف اْلَكْهِف َتْسَنْلنِي عَ  (55١) ْذُف بِاخْلُ  ثياَل مُ  ِن اْلُكلي َياُؤُه *** َعىَل َرْسِمِه َواحْلَ

 حج مثّٰٱيف قوله تعاىل: ِّٱحجّٰ يقول: إن القراء السبعة أثبتوا الياء يف كلمة
                                                           

فاختص السويس بإثبات الياء وفتحها وصاًل بخالف  "فبِش عباد الذين"قال ابن اجلزري: )وأما  (2٠2)

عنه يف ذلك، فقطع له بالظفتح واإلثبات حالة الوصل صاحب التيسري ومن تبعه، وبه قرأ عىل فارس 

طريق حممد بن إسامعيل القريش ال من طريق ابن جرير كام نص عليه يف املظفردات فهو يف أمحد من 

النش يف ذلك خارج عن طريق التيسري(. انظر: شمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري، 

 .٠9٧، ص2، مرجع سابق، جالقراءات العش
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لثبوهتا يف كل  [٩١الكهف: ] ِّخس حس جس مخ جخ مح جح مج

ه اخلالف يف ( ورد عنث اَل م  إال أن ابن ذكوان املشار إليه بامليم يف قوله: )املصاحف، 

  هذه الكلمة بي اإلثبات واحلذف وصاًل ووقظًفا، وهذه الياء ليست من مجلة العد.

ِدَينِي َتاَل زَ َويف َيْرَتِعي ُخْلفر  (55٠) َت الن ْمِل َيْ  َكا َومَجِيُعُهْم *** بِااِلْثَباِت ََتْ

 ف يف كلمة(، أثبت الياء بخلَكازَ يقول: إن قنباًل، املشار إليه بالزاي يف قوله: )

فروي [ ٠2يوسف: ] ِّخض حض جض مص خصّٰٱيف قوله تعاىل: ِّحضّٰ

عنه إثبات الياء يف احلالي، وروي عنه حذفها فيهام، ويذفها الباقون يف 

 )2٠3(احلالي.ولكن الصحيح أنه ليس له من طريق التيسري إال احلذف يف احلالي

حتت سورة  يف السورة التي ِّىمّٰٱكام أن مجيع القراء أثبتوا الياء يف كلمة 

 يم ىم مم خم حم جمّٰٱٱ)النمل( وهي سورة )القصص( يف قوله تعاىل:
 [22القصص: ] ِّحن جن

َراِدهَ  (552)  َأَجاَبْت بَِعْوِن اهللِ َفاْيَتَظَمْت ُحاَل    ***    اـَفهِذي ُأُصوُل اْلَقْوِم َحاَل اطي

ُس عُ ـاـَيفَ    ***     ـُروفِِهمْ ـوُه لِنَــْظِم ُح ــَوإيِني ألَْرُج  (553)  ط اَل ــئَِس َأْعـاَلق  ُتنَفي

طِي َوبِاهللِ َأْكَتفِ  (555)  َومَا َخاَب ُذو ِجدٍّ إَِذا ُهَو َحْسَباَل    ***    ي ـَسَنْمِِض َعىَل رَشْ

 وأجود اجليد.وإضافتها للنظفائس كقولك: خيار اخليار،  ،اليشء النظفيس )َأْعـاَلٍق(:

ــــــطَّاَل(:  .اأعناًقا ال قالئد هل )ع 

                                                           
ا َنْرَتِعي َفَأْثَبَت الْ قال ابن اجلزري: ) (2٠3) ِقِه، َوِهَي ِرَواَية  َأيِب َفَأمَّ َياَء فِيَها َعنْه  اْبن  َشنَب وَذ ِمْن مَجِيِع ط ر 

و  . َوَرَوى َعنْه  احْلَْذَف َأب  ِهْم َعنْه  ْينَبِي  َوَنظِيٍف َوَغرْيِ َباِح َواْبِن َبَقَرَة َوالزَّ َاِهٍد، َربِيَعَة َواْبِن الصَّ َبْكِر ْبن  جم 

ينِي  َوإِْبَراِهيَم ْبِن عَ َوِهَي ِرَواَية  اْلَعبَّا
ٍد اْلَيْقطِ َمَّ ْبِد ِس ْبِن اْلظَفْضِل َوَعْبِد اهللَِّ ْبِن َأمْحََد اْلَبْلِخي  َوَأمْحََد ْبِن حم 

ا يِف التَّْيِسرِي، َوال َ نْب ٍل، َومه  ِهْم، َواْلَوْجَهاِن مَجِيًعا َصِحيَحاِن َعْن ق  اِق َواْبِن َثْوَباَن، َوَغرْيِ زَّ بِيَِّة، َوإِْن الرَّ
اطِ شَّ

ِقِه( انظر ر  تِي َخَرَج فِيَها التَّْيِسري  َعْن ط  ْثَبات  َلْيَس ِمْن َطِريِقِهاَم، َوَهَذا ِمَن امْلََواِضِع الَّ : شمس َكاَن اإْلِ

 .٠9٩، ص 2، مرجع سابق، جالنش يف القراءات العشالدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري، 
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يقول: إنه قد متت قواعد القراء وأصوهلم الكلية وقد دعوهتا للنظم فأجابت، وانقادت 

وإين ألرجو عون اهلل لتسهيل نظم طي عًة بعون اهلل فصارت منتظمة مشبهة احلىل، 

حروفهم وبيان الكلامت القرآنية املختلظفي يف قراءهتا )فرش احلروف(، ثم شبه 

التي تزين العنق اخلايل من الزينة، يعني أنه إذا هذا النظم باجلواهر والنظفائس 

نظمها فحظفظها من ال علم له كان كمن حتىل جيده بعقد نظفيس، ثم قال سأستمر 

عىل ما رشطته من الرمز والقيود واالكتظفاء بالضد عن الضد، ولن َييب اهلل أمل 

 ورجاء من توكل عليه وقال حسبي اهلل.

 

املني. وصىل اهلل وسلم وبارك عىل سيديا ُممد وآخر دعوايا أن احلمد هلل رب الع

 وعىل آله وصحبه أمجعني. 
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 املصادر واملراجع:

أبو الظفداء إسامعيل بن عمر بن كثري، تظفسري القرآن العظيم، حتقيق سامي بن حممد  (٠)

 (. ٠٧٧٧ -هـ ٠52١دار طيبة للنِش والتوزيع، طبعة الرياض، سالمة، )

ْويِن، الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة، أبو الظفداء زين الدين قاسم ب (2) ْود  ْوَبَغا السُّ ْطل  ن ق 

)اليمن، صنعاء، مركز النعامن للبحوث والدراسات اإلسالمية وحتقيق الرتاث 

 م(. 2١٠٠والرتمجة، 

أبو احلسن عىل بن حممد السخاوي، فتح الوصيد يف رشح القصيد حرز األماين ووجه  (3)

 م.2١١5لصحابة ط التهاين، القاهرة، طنطا، دار ا

أبو احلسن أمحد بن عبد اهلل بن صالح العجىل الكوىف، معرفة الثقات من رجال أهل  (5)

العلم واحلديث ومن الضعظفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، )السعودية، مكتبة الدار، 

٠5١4 – ٠٧94.) 

 أبو العباس شمس الدين أمحد بن حممد بن خلكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، (4)

 (.٠٧١١)بريوت، دار صادر،

أبو القاسم عىل بن عثامن بن حممد، املعروف بابن القاصح، رساج القارئ املبتدئ  (6)

وتذكار املقرئ املنتهي رشح نظم الشاطبية، حتقيق مجال الدين حممد رشف )طنطا، دار 

 (.2١١5الصحابة، الطبعة األوىل 

ت، دار الكتب العلمية، الطبعة أبو بكر أمحد بن احلسي البيهقي، شعب اإليامن، )بريو (٩)

 (.٠5٠١األوىل، 

أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  (9)

 م(. 2١١2 -هـ ٠522)بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 

أبو جعظفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي، رشح مشكل اآلثار، )بريوت، مؤسسة  (٧)

 .م(٠٧9٩ -هـ ٠5١9الرسالة، 

ِجْستاين، سنن أيب داود، )بريوت، صيدا، املكتبة  (٠١) أبو داود سليامن بن األشعث الس 

 العرصية، دت(.

أبو عبد اهلل حممد بن أمحد القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق هشام سمري  (٠٠)
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 .م( 2١١3هـ/  ٠523البخاري، )الرياض، دار عامل الكتب، طبعة 

صالح العجىل الكوىف، معرفة الثقات من رجال أهل  أبو احلسن أمحد بن عبد اهلل بن  (٠2)

العلم واحلديث ومن الضعظفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، )السعودية، مكتبة الدار، 

٠5١4 – ٠٧94.) 

أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي، سنن النسائي بِشح السيوطي وحاشية  (٠3)

 هـ(.٠52١السندي، )بريوت، دار املعرفة، ط

 اكم حممد بن عبد اهلل النيسابوري، املستدرك عىل الصحيحي، حتقيق:أبو عبد اهلل احل (٠5)

 م(.٠٧٧١ – ٠5٠٠مصطظفى عبد القادر عطا، )بريوت، دار الكتب العلمية، ه

رشح ]أبو عبد اهلل حممد بن أمحد املوصيل املعروف بشعلة، كنز املعاين رشح حرز األماين  (٠4)

 .(2١١9)طنطا، دار الصحابة،  شعلة عىل الشاطبية[،

للقرآن، حتقيق: د عبد املهيمن طحان، )مكة املكرمة،  أبو عمرو الداين، األحرف السبعة (٠6)

 (.٠5١9مكتبة املنارة، الطبعة األوىل، 

 م(.2١١2)بريوت، دار الظفكر،  ،الظفتح واإلمالة ،أبو عمرو عثامن بن سعيد الداين (٠٩)

ردن، دار عامر، أبو عمرو عثامن بن سعيد الداين، التحديد يف اإلتقان والتجويد، )األ (٠9)

 هـ(.٠52٠-م2١١١

مع كتاب النقط،  أبو عمرو عثامن بن سعيد الداين، املقنع يف رسم مصاحف األمصار (٠٧)

 )القاهرة، مكتبة الكليات األزهرية، دت(.

بيد القاسم بن ساّلم، غريب احلديث، )حيدر آباد البلد، مطبعة دائرة املعارف  (2١) أبو ع 

 (.٠٧65العثامنية، 

القراءات، )القاهرة، دار هنضة  ، اإلبانة عن معاينأيب طالب القييسأبو حممد مكي بن  (2٠)

 دت(. ،مرص للطبع والنِش

أمحد بن احلسي أبو بكر البيهقي، السنن الكربى، حتقيق حممد عبد القادر عطا،)بريوت،  (22)

 م(. 2١١3 -هـ  ٠525دار الكتب العلمية، 

 (.اإلمام أمحد بن حنبل، املسند، )بريوت، مؤسسة الرسالة (23)

أمحد بن عيل بن حجر أبو الظفضل العسقالين، فتح الباري رشح صحيح البخاري،  (25)
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 (.٠3٩٧)بريوت، دار املعرفة، 

أمحد بن عيل بن حجر أبو الظفضل العسقالين الشافعي، تقريب التهذيب، )سوريا، دار  (24)

 .(٠٧96 – ٠5١6الرشيد، 
ار الوطن للنِش، أماين بنت حممد عاشور، األصول النريات يف القراءات، )الرياض، مد (26)

 م(.2١٠٠ -هـ٠532

برهان الدين إبراهيم بن عمر اجلعربي، مجيلة أرباب املراصد يف رشح عقيلة أتراب  (2٩)

 م(.2١٠٩هـ،٠539القصائد، )املدينة املنورة، جامعة طيبة، ط

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، جمموع الظفتاوى، حتقيق عبد الرمحن  (29)

اسم، )املدينة النبوية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الِشيف، بن حممد بن ق

 م(.٠٧٧4هـ/٠5٠6

حسن بن قاسم املرادي، رشح باب وقف محزة وهشام عىل اهلمز من الشاطبية، حتقيق  (2٧)

 الدكتور حممد خضري مضحي الزوبعي، )جامعة بغداد، دت(.

جرايت، جممع بحار األنوار مجال الدين حممد طاهر بن عيل الصديقي اهلندي الظَفتَّنِي الك (3١)

يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار، )مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية، الطبعة: 

 م(.٠٧6٩هـ/ ٠39٩الثالثة، 

 (.٠١١2خري الدين بن حممود الزركيل الدمشقي األعالم، )دار العلم للماليي،  (3٠)

ح املقدمة اجلزرية يف زين الدين أبو ييى زكريا األنصاري، الدقائق املحكمة يف رش (32)

 (.٠٧٧١التجويد، )اليمن، صنعاء، مكتبة األرشاد،

سعد امللك، أبو نرص عيل بن هبة اهلل بن ماكوال، اإلكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف  (33)

واملختلف يف األسامء والكنى واألنساب، )بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية، 

 م(.٠٧٧١-هـ٠5٠٠

سم الطرباين، املعجم الكبري، حتقيق محدي بن عبد املجيد سليامن بن أمحد أبو القا (35)

 (.٠٧93السلظفي، )املوصل، مكتبة العلوم واحلكم، طبعة 

، حتقيق طارق بن عوض اهلل بن ، املعجم األوسطسليامن بن أمحد أبو القاسم الطرباين (34)

 (.٠5٠4وعبد املحسن بن إبراهيم احلسيني، ) القاهرة، دار احلرمي،  ،حممد
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شي أبو الظفرج وخالد بن حممد احلافُ العلمي، تقريب املعاين يف رشح حرز سيد ال (36)

األماين يف القراءات السبع، )املدينة املنورة، مكتبة دار الزمان للنِش والتوزيع، 

 م(.2١١3-هـ٠525

شعبان حممد إسامعيل، رسم املصحف وضبطه بي التوقيف واالصطالحات احلديثة،  (3٩)

 الطبعة الثانية، دت(. اعة والنِش،دار السالم للطب القاهرة،)

شمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري، النِش يف القراءات العِش، حتقيق عيل  (39)

 حممد الضباع، )القاهرة، املطبعة التجارية الكربى، دت(.

شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي، تاريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري  (3٧)

 .م( 2١١3الغرب اإلسالمي،  )دار ،َواألعالم
شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي، معرفة القراء الكبار عىل الطبقات  (5١)

 م(٠٧٧٩ -هـ ٠5٠٩واألعصار، )بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية،

شمس الدين حممد بن حممد ابن اجلزري، غاية النهاية يف طبقات القراء، )القاهرة،  (5٠)

 هـ(.٠34٠مكتبة ابن تيمية، 

شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد الغني الدمياطي، إحتاف فضالء البِش ىف القراءات  (52)

، )لبنان، دار الكتب "منتهى األماين واملرسات يف علوم القراءات"األربعة عِش ويسمى 

 م(.٠٧٧9-هـ٠5٠٧العلمية، 

لقاهرة، عبد الرمحن بن أيب بكر، وجالل الدين السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، )ا (53)

 .(٠3٧5/٠٧٩5اهليئة املرصية العامة للكتاب، 

عبد الظفتاح عبد الغني القايض، الوايف يف رشح الشاطبية، )القاهرة، دار السالم،  (55)

 م(.2١٠2ط

عبد الظفتاح عبد الغني القايض، البدور الزاهرة يف القراءات العِشة املتواترة من طريقي  (54)

 (.2١٠3-٠535)القاهرة، دار السالم،  ،الشاطبية والدرة

من حرز األماين يف إبراز املعاين  عبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم املعروف بأيب شامة، (56)

 م(.2١١٧القراءات السبع، حتقيق مجال الدين حممد رشف، )طنطا، دار الصحابة، ط 

عبد اهلل حممد بن احلسن بن حممد الظفايس، الآللئ الظفريدة يف رشح الشاطبية، حتقيق مجال  (5٩)



    

 

313 

 (.2١١٩حممد رشف، )طنطا، دار الصحابة، الدين 

حممد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، )تونس، دار سحنون للنِش والتوزيع،  (59)

 م(. ٠٧٧٩

عبد الواحد بن حممد األموي املالقي، الدر النثري والعذب النمري يف رشح مشكالت  (5٧)

والنِش، )جدة، دار الظفنون للطباعة  ،وحل مقظفالت اشتمل عليها كتاب التيسري

 م(.٠٧٧١هـ، ٠5٠٠

عبد الوهاب محيتو، معجم مؤلظفات احلافُ أيب عمرو الداين، )املغرب، اجلمعية املغربية  (4١)

 (.2١١١ألساتذة الرتبية اإلسالمية، 

 (.2١٠٠عزة عبد الرحيم حممد سليامن، املظفصل يف التجويد، )القاهرة، د.ن،  (4٠)

، )القاهرة، مظفكرون الدولية عزة عبد الرحيم حممد سليامن، تقريب املقدمة اجلزرية (42)

 (.2١٠9-هـ٠55١للطباعة والنِش، 

)طنطا، دار عىل حممد الضباع، إرشاد املريد إىل مقصود القيد يف القراءات العِش،  (43)

 (.2١١6الصحابة، 

عثامن بن سعيد أبو عمرو الداين، التيسري يف القراءات السبع، )بريوت، دار الكتاب  (45)

 م(.٠٧95هـ/ ٠5١5العريب، ط

بن سعيد أبو عمرو الداين، جامع البيان يف القراءات السبع، )اإلمارات، جامعة  عثامن (44)

 م(. 2١١٩ -هـ  ٠529الشارقة، 

عثامن بن سعيد أبو عمرو الداين، التيسري يف القراءات السبع، )بريوت، دار الكتاب  (46)

 م(.٠٧95هـ/ ٠5١5العريب، ط

اسات القرآنية. أخذ من غانم بن قدوري احلمد، لقاء علمي مع شبكة التظفسري والدر (4٩)

 .  http://www.saaid.net/leqa/41.htmالرابط: 

-هـ٠5٠٧الطبعة الثانية،  حممد بكر إسامعيل، دراسات يف علوم القرآن، )دار املنار، (49)

 م(.٠٧٧٧

باب وقف محزة وهشام،  حممد بن أمحد بن داود )ابن النجار(، خمطوطة اإلفهام يف رشح (4٧)

 65ص

http://www.saaid.net/leqa/41.htm
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حممد بن اسامعيل البخاري، اجلامع الصحيح املخترص، )بريوت، دار ابن كثري، الياممة،  (6١)

٠5١٩/٠٧9٩.) 

حممد بن جرير الطربي، جامع البيان يف تأويل القرآن، حتقيق أمحد حممد شاكر، )  (6٠)

 م(. 2١١١ -هـ  ٠52١بريوت، مؤسسة الرسالة، 

مطبعة عيسى مناهل العرفان يف علوم القرآن، )القاهرة،  حممد عبد العظيم الزرقاين، (62)

 (.البايب احللبي ورشكاه، الطبعة الثالثة

حممد عبد الدايم مخيس، النظفحات اإلهلية يف رشح متن الشاطبية )القاهرة، دار املنار،  (63)

 .م(2١١٧الطبعة الثانية، 

املغيث يف غريبي  حممد بن عمر بن أمحد بن عمر بن حممد األصبهاين املديني، املجموع (65)

القرآن واحلديث، )مكة املكرمة، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث 

اإلسالمي، كلية الِشيعة والدراسات اإلسالمية دار املدين للطباعة والنِش والتوزيع، 

 اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل(. -جدة 

لمي، اجلامع الصحيح سنن الرتمذي، )بريوت، حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي الس (64)

 .م( ٠٧٧9دار الغرب اإلسالمي، ط 

هبة، املدخل لدراسة القرآن الكريم، )القاهرة، مكتبه  (66) حممد بن حممد بن سويلم أبو ش 

 .م( 2١١3 -هـ  ٠523السنة، 

حممد بن حممد خملوف، شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، )لبنان، دار الكتب  (6٩)

 م(.2١١3 -هـ٠525ة، العلمي

حممد خالد منصور )وآخرون(، املزهر يف رشح الشاطبية والدرة، )األردن، دار عامر،  (69)

2١١6.) 

 -هـ٠5٠2حممد حممد حميسن، معجم حظفاظ القرآن عرب التاريخ، )بريوت، دار اجليل،  (6٧)

 .م(٠٧٧2
حممد نبهان بن حسي مرصي، اإلستربق يف رواية اإلمام ورش عن نافع من طريق  (٩١)

رزق، السلسلة الذهبية يف إفراد القراءات والروايات املتواترة من طريقي الشاطبية األ

 ، طباعة خاصة.2١١٧والدرة، ط
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اإلمام مسلم، املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل  (٩٠)

 .عليه وسلم، )بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، د.ت(

احث يف علوم القرآن، )الرياض، مكتبة املعارف للنِش مناع بن خليل القطان، مب (٩2)

 .م(2١١١ -هـ ٠52٠والتوزيع، 

 ٠5٠٠عىل سبعة أحرف، )القاهرة، مكتبة وهبة، القرآن مناع بن خليل القطان، نزول  (٩3)

 .م( ٠٧٧٠ -هـ 

يوسف بن الزكي عبد الرمحن أبو احلجاج املزي، هتذيب الكامل، )بريوت، مؤسسة  (٤٨)

 .هـ(٠5١١الرسالة، ط
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