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آيتان يف كتاب اهلل -تعاىل -تضع من َيظفُ ويظفُ عال ًيا هب ًيا-:
قول اهلل تعاىل:
ﱣﭐﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱢ [آل عمران]٩٧ :
وقول اهلل تعاىل:
ﱣﭐﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ
ﳏ ﳐﱢ [األعراف]٠٩١ :
فجعل اهلل -تعاىل ذكره -الربانية عىل تعلم الكتاب وتعليمه،
مصلحا.
وجعل من يمسك بالكتاب ويقيم الصالة
ً
ويف صحيح مسلم" :خريكم من تعلم القرآن وعلمه".

4

بقلم :حممد جالل القصاص (زوجها).1
 عزة عبد الرحيم حممد سليمان األقور.
 مواليد 0011هـ0891 ،م.
 املولد والنشأة بقرية سجني الُوم ،مركز قطور ،حمافظة الغربية .مصر.
 أقامت مبدينة ينبع الصناعية ابلسعودية تسع سنوات من 0041هـ 4114 /م
إىل0010هـ 4100 /م
املؤهالت العلمية:
 حاصلة على املركز الرابع على اجلمهورية يف الثانوية األزهرية  0889قسم أديب.
 حاصلة على ليسانس لغة عربية بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف من كلية
الدراسات اإلسالمية ،جامعة األزهر ابملنصورة 4114م.
 تركت التعيني ابجلامعة بًرا بزوجها ،وتفر ًغا لبيتها.

كامال يف ٍ
عدد من
 حصلت على املركز األول يف حفظ وجتويد القرآن ً
املسابقات.

 ٠كاتب وباحث .دكتوراة علوم سياسية -جامعة القاهرة.
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 حصلت على اإلجازة األوىل بقراءة اإلمام عاصم عام 4110م من الشيخ
حممد نبهان املصري ،رمحه هللا.
 حاصلة على القراءات العشر الصغرى من الُرمية الفاضلة احملتسبة -وهللا
أحدا من خلقه -األستاذة سحر حممد السيّد
حسيبها وال أزكي على هللا ً
سليمان.
اإلنتاج العلمي:
طبع هلا ثالثة كتب ،هي-:
 املفصل يف التجويد .طبع يف عام 4100م.
 تقريب املقدمة اجلزرية (خمتصر للمفصل) ،طبع يف 4109م .مفُرون الدولية
للطباعة والنشر.
 تسهيل الشاطبية :شرح األصول .طبع يف 4108م .مفُرون الدولية للطباعة
والنشر.
وعدد آخر من األحباث يف التجويد منشورة ابلشبُة العنُبوتية على صفحتها
اخلاصة مبوقع صيد الفوائد وموقع طريق اإلسالم.
اإلجازات العلمية:
 أجازت برواية عاصم عشرات السيدات (منشور بصفحتها اخلاصة أمساء
بعضهن).
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عددا من السيدات يف منت اجلزرية والشاطبية والدرة.
 أجازت ً

عددا من الدورات العلمية يف شرح كتاهبا "املفصل يف التجويد".
 أعطت ً

 هلا دروس صوتية يف جمموعات النساء لشرح مقدمة الشاطبية وشرح التجويد
من كتاب املفصل.
 ينتسب معها اآلن أكثر من عشرة نساء يف طلب اإلجازة ابلقراءات العشر.
كاد بعضهن أن ينتهني منها.


هلا صفحة خاصة مبوقع صيد الفوائد جتمع ما كتبته من كتب وأحباث يف عقد
ونصف ،وهذا رابطها:

http://www.saaid.net/daeyat/omjalal/index.htm

على مستوى األسرة:
 حفظت ٍ
جبهد منفرد ولدها البُر (جالل حممد جالل القصاص) القرآن
وجتويدا وهو دون السادسة ،وحصل منها على إجازة ابلسند
الُرمي ،حفظًا
ً
بقراءة حفص ،ومنشور على الشبُة فيديو لتُرميه.
 حفظت جبهد منفرد ابنتيها (سارة حممد جالل القصاص ،ومرمي )...القرآن
وجتويدا ومها دون السابعة .ويف الطريق -إن شاء هللا وحبوله
الُرمي ،حفظًا
ً
وقوته -ابنتها الثالثة عائشة.
 جتيز سارة اآلن ابلقراءات العشر .حبول هللا وقوته ،وحمض فضله.
 أجازت مرمي بقراءة حفص عن عاصم.
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حصل شقيقها الدكتور حممد (طبيب استشاري) على املركز األول يف حفظ
كامال ابملسابقة الدولية ابلسعودية (0881م)؛ وحصلت
وجتويد القرآن الكرمي ا
أختها الدكتورة "سامية" على ٍ
عدد من املراكز املتقدمة يف احلفظ والتجويد على
مستوى اجلمهورية ،وهي من أقدم تالمذة األستاذة وتفظ أبناءها كاألستاذة؛
وحافظت أختها "رابعة" على املركز األول طول سنوات الدراسة اجلامعية وما قبلها
والتحقت مبجال تعلم القرآن وتعليمه؛ وينتشر يف أسرهتا وأسريت حفظة القرآن
واملتفوقني دراسيًا.
العمل:
عاما تقريبًا .واحلمد هلل
متفرغة لطلب علم القراءات وتعليمه ولبيتها منذ عشرين ً
رب العاملني.
متقبال ،وأن نلقاه
وعمال صاحلًا ً
وفهما ،وحفظًاً ،
علما ً
وحلماً ،
انفعاً ،
وهللا نسأل ً
يضحك إلينا ونضحك إليه وال يسألنا عن شيء ...إنه كرمي منان...
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حال التنقل بني يدي املعلمني وصفحات الُتب طلبًا ملا اتصل ابلقرآن الُرمي من
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 ضبط ابللفظ (احلفظ) وضبط ابخلط (الُتابة)،
ۡ
فهو كتاب (ذَٰل ِكَ َٱلكِتَٰبَ ََل َر ۡي َۛ
ب َفِي ِۛهِ َه ٗدىَل ِۡلم َّتقِيَ)(البقرة ،)4:وهو قرآن (إنهۥ لق ۡرءان
كرمي) (الواقعة ،) 77:وكذلك ما اتصل به جيب أن يضبط كتابةً كما يضبط
لفظًا.
وقد عانيت حال الطلب من قلة ما كتب يف شرح الشاطبية ،وصعوبة الصياغة،
أدون ما أجد من صعوابت حىت
وسوء العرض والرتتيب من وجهة نظري ،وكنت ّ
تسهيال وتقريبًا للمعىن على الطالب،
كثرت املالحظات على املطبوع فوجب اخلط
ً
بقبول وبر ٍ
ٍ
كة إنه كرمي منان.
وهللا أرجو أن مين
ملن له استدراك أو مداخلة على الُتاب يرجى التواصل على بريد الزوج ،وجزاه هللا
خريا.
ً

mgelkassas@gmail.com

عزة عبد الرحيم حممدسليمان
47صفر 0000هـ
 42أكتوبر 4108م
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احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ،وعىل آله وصحبه ومن
أحبه واتبع هديه ،وبعد-:
يرد عىل معلم القراءات ومتعلمها سؤال عن عالقة القراءات التي نقرأ هبا اليوم
باألحرف السبعة ،واجلواب ،كام ذهب إليه أئمة السلف وأكثر العلامء ،أن
القراءات التي نقرأ هبا اليوم هي جزء من األحرف السبعة؛ فاملصاحف العثامنية مل
تشتمل عىل مجيع األحرف السبعة ،وإنام اشتملت عىل جزء منها ،وهو ما يتمله
رسمها من األحرف السبعة فقط ،جامع ًة للعرضة األخرية التي عرضها النبي -
صىل اهلل عليه وسلم  -عىل جربيل  -عليه السالم  ،-متضمنة هلا ،مل ترتك منها
حر ًفا؛ وإليك التظفصيل-:
تواترت األحاديث بنزول القرآن عىل سبعة أحرف فقد روي َع ْن ا ْب ِن َع َّب ٍ
اس -
ريض اهلل عنهام َ -أ َّن َرس َ
ول اهللَِّ  -صىل اهلل عليه وسلمَ -ق َال( :أقرأين جربيل عىل
حرف ،فراجعته ،فلم أزل أستزيده ويزيدين حتى انتهى إىل سبعة أحرف)(.)2
وروى مسلم بسنده عن أيب بن كعب  -ريض اهلل عنه َ -أ َّن النَّبِ َّي-صىل اهلل عليه
َان ِعنْدَ َأ َض ِاة َبنِي ِغ َظف ٍ
وسلم -ك َ
ار َق َالَ :ف َأتَاه ِج ْ ِربيل -عليه السالمَ -ف َق َال :إِ َّن اهللََّ
آن َع َىل حر ٍ
َي ْأمر َك َأ ْن َت ْق َر َأ أ َّمت َك ا ْلق ْر َ
ف َف َق َالَ :أ ْس َأل اهللََّ م َعا َفاتَه َو َم ْغ ِظف َرتَه َوإِ َّن أ َّمتِي
َْ
()2

اإلمام البخاري ،اجلامع الصحيح املخترص ،كتاب فضائل القرآن ،باب أنزل القرآن عىل سبعة
أحرف ،ح رقم (( ،)5٩١4بريوت ،دار ابن كثري ،الياممة ،)٠٧9٩/٠5١٩ ،ج ،5ص.٠٧١٧
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آن َع َىل َح ْر َف ْ ِ
َال ت ِطيق َذل ِ َك ،ث َم َأتَاه ال َّثانِ َي َة َف َق َال :إِ َّن اهللََّ َي ْأمر َك َأ ْن َت ْق َر َأ أ َّمت َك ا ْلق ْر َ
ي،
هلل م َعا َفاتَه َو َم ْغ ِظف َرتَهَ ،وإِ َّن أ َّمتِي َال ت ِطيق َذل ِ َك ،ث َّم َجا َءه ال َّثال ِ َث َة َف َق َال:
َف َق َالَ :أ ْس َأل ا ََّ

آن َع َىل َث َال َث ِة َأحر ٍ
إِ َّن اهللََّ َي ْأمر َك َأ ْن َت ْق َر َأ أ َّمت َك ا ْلق ْر َ
هلل م َعا َفاتَه
فَ ،ف َق َالَ :أ ْس َأل ا ََّ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرابِ َع َةَ ،ف َق َال :إِ َّن اهللََّ َي ْأمر َك َأ ْن َت ْق َر َأ
َو َم ْغظف َرتَه َوإِ َّن أ َّمتي َال تطيق َذل َك ث َّم َجا َءه َّ
آن َع َىل سبع ِة َأحر ٍ
أ َّمت َك ا ْلق ْر َ
ف َف َأ ُّي َام َح ْر ٍف َق َرؤوا َع َل ْي ِه َف َقدْ َأ َصابوا)(.)3
َ َْ ْ
ف يف معنى هذا احلديث عىل نحو
أقوال العلامء يف معنى احلرف كثرية ،فقد (اختلِ َ
أربعي ً
قوال)( ،)5وبعضهم يرى أنه من املش َكل الذي ال يعرف معناه!
ومن خالل استعراض هذه األقوال ،والتدبر فيها ،نجد أن اجلدير بالذكر منها
ثالثة أقوال:
أوهلا :أن األحرف السبعة هي وجوه التغاير السبعة التي يقع فيها االختالف.
ذهب إىل هذا القول اإلمام الرازي وابن قتيبة وابن اجلزري وغريهم ،وقد اعتمد
هذا القول عىل استقراء اختالف القراءات وما ترجع إليه من الوجوه السبعة ،قال

()3

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

كتاب صالة املسافرين وقرصها ،باب بيان أن القرآن عىل سبعة أحرف وبيان معناه ،ح
(( ،)92٠/2٩5بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،د.ت) ،ج ،٠ص .462و "اإلضاة" هي املاء
املستنقع كالغدير.
()5

عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن( ،القاهرة ،اهليئة املرصية
العامة للكتاب ،)٠٧٩5/٠3٧5( ،ج ،٠ص.٠65
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ِ
ِ
ِ
يح َها َو َشا َّذ َها َو َض ِعي َظف َها َومنْك ََر َهاَ ،فإِ َذا ه َو
ابن اجلزريَ ( :ت َت َّب ْعت ا ْلق َرا َءات َصح َ
اال ْختِ َال ِ
اختِ َالفها إِ َىل سبع ِة َأوج ٍه ِمن ِ
ف َال ََيْرج َعن َْها ....ث َّم َر َأ ْيت ْ ِ
َي ْر ِجع ْ
اإل َما َم
َ
َ َْ ْ
َ
ثم َو َق ْظفت َع َىل ك ََال ِم ا ْب ِن ق َت ْي َب َة َو َقدْ
الر ِاز َّي َح َ
او َل َما َذك َْرتهَّ ....
ا ْلكَبِ َري َأ َبا ا ْل َظف ْض ِل َّ
او ْلنَا بِن َْح ٍو َ
يسريا يف
آخ َر )4()...وقد اختلف هؤالء األئمة اختال ًفا
او َل َما َح َ
َح َ
ً
حتديد وجوه التغاير ،نتيجة الختالفهم يف طرق التتبع واالستقصاء والتعبري
واألداء ،وهذه الوجوه السبعة كام عرب عنها اإلمام الرازي(:)6
األول :اختالف األسامء باإلفراد والتثنية واجلمع ،والتذكري والتنيي .
مثل قوله تعاىل﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾ [املعارج ]٢٣ :قرئ
(ألماناهتم) باجلمع ،وقرئ (ألمانتهم) باإلفراد.
الثاين :اختالف ترصيف األفعال من ماض ومضارع وأمر.
مثل قوله تعاىل﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [سبأ ]٩١ :قرئ ﴿ ﮘ ﮙ﴾
وق ِرئ (ر َّبنا بعد) وق ِرئ (ر ُّبنا َباعَدَ ) بصيغة املايض.
الثال  :اختالف وجوه اإلعراب.
كقوله تعاىل﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ﴾ [يوسف ]٢٩ :قرأ اجلمهور بالنصب ،عىل أن (ما)
عاملة عمل (ليس) وهي لغة أهل احلجاز وهبا نزل القرآن ،وقرأ ابن مسعود﴿:ﭪ
بش﴾ بالرفع ،عىل لغة بني متيم ،فإهنم ال يعملون (ما) عمل (ليس).
ﭫ ر
()4

شمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري ،النش يف القراءات العش ،حتقيق عيل حممد

الضباع ( ،القاهرة ،املطبعة التجارية الكربى ،دت) ،ج ،٠ص.2٩،26
()6

السابق ،ج ،٠ص.2٩
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الرابع :االختالف بالنقص والزيادة.

مثل قوله تعاىل يف سورة آل عمرانَ ﴿ :و َس ِ
ارعوا إِ َىل َم ْغ ِظف َر ٍة ِم ْن َربك ْم﴾ ق ِرئ هكذا

بإثبات الواو قبل السي (وسارعوا) وقرئ بحذفها (سارعوا).
اخلامس :االختالف بالتقديم والتنخري.

مثل قوله تعاىل﴿ :ﯦ ﯧ﴾ [التوبة ]٩٩٩ :قرئ الظفعل األول مبن ًّيا
للمعلوم ،والثاين مبن ًّيا للمجهول ،وقرئ بالعكس ،األول مبني للمجهول،
والثاين مبني للمعلوم ،والقراءتان متواترتان.
السادس :االختالف باإلبدال.
مثل قوله تعاىل﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ [البقرة ،]٣٥١ :قرئ
بالزاي ،وقرئ بالراء املهملة (ن ِ
نِشها).
السابع :اختالف اللهجات بالتفخيم والرتقيق ،والفتح واإلمالة ،واإلظهار واإلدغام،
واهلمز والتسهيل ،واإلشامم ويحو ذلك ،مثل قوله تعاىل﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ﴾ [طه ]١ :قرئت بالظفتح و اإلمالة يف (أتى) ،ويف (موسى) ،وترقيق الراء يف
قوله﴿ :ﰊ ﰋ﴾ [اإلرساء ]٩١ :وتظفخيم الالم يف ﴿ﭲ﴾ [البقرة]٣٣١ :
وتسهيل اهلمزة ونقل حركتها إىل الساكن قبلها يف قوله﴿ :ﭑ ﭒ﴾ [املؤمنون.]٠ :

وممن رجح هذا القول حممد بن عبد العظيم الزرقاين يف كتابه (مناهل العرفان يف
علوم القرآن) ورد عن الشبهات التي ترد عليه( ،)٩ورجحه كذلك الدكتورحممد
بكر إسامعيل يف كتابه (دراسات يف علوم القرآن)( )9ورجحه كذلك عدد من علامء
()٩

حممد عبد العظيم الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن( ،القاهرة ،مطبعة عيسى البايب احللبي

ورشكاه ،الطبعة الثالثة) ،ج  ،٠ص.٠44
()9

حممد بكر إسامعيل ،دراسات يف علوم القرآن( ،القاهرة ،دار املنار ،الطبعة :الثانية ٠5٠٧هـ-

٠٧٧٧م) ،ص .93
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األزهر وهو املعتمد يف دراستهم.
واعرتض عىل هذا الرأي بنن الرخصة يف التيسري عىل األمة بناء عىل هذا الرأي غري
واضحة ،فأين الرخصة يف إبدال حركة بأخرى ،أو حرف بآخر وأين هي يف قراءة
الظفعل مبن ًيا للمعلوم أو مبن ًيا للمجهول ،أو يف تقديم وتأخري ؟! .فإن القراءة عىل
وجه من هذه الوجوه املذكورة ال يوجب مشقة حتتاج إىل سؤال النبي  -صىل اهلل
عليه وسلم -ربه املعافاة ألن األمة ال تطيق القراءة عىل وجه واحد أو اثني أو ثالثة.
ويمكن الرد عن هذا اإلعرتاض بأن الت ْ
َّخ ِظفيف يظهر جل ًّيا يف الوجه السابع من
وجوه التغاير السبعة التي وقع فيها اإلختالف ،وهو اختالف اللهجات بالتظفخيم
والرتقيق ،والظفتح واإلمالة ،واإلظهار واإلدغام ،واهلمز والتسهيل ،واإلشامم
ونحو ذلك  ،فالعرب الذين نزل القرآن بلغتهم لغاهتم خمتلظفة ،ويعرس عىل أحدهم
االنتقال من لغته إىل غريهاَ ،ف َل ْو كلظفوا العد َ
ول عن لغتهم لكان التكليف بام ال
يستطاع ،وأما اإلختالف يف ترصيف األفعال ،والتقديم والتأخري ،والزيادة
والنقص.....فإهنا وإن مل يظهر فيها التخظفيف إال أهنا نزلت من عند اهلل هكذا
لتدل كل قراءة عىل معنى أو حكم مغاير لألخرى ،وأراد اهلل -تعاىل -املعنيي أو
احلكمي ،مثل قوله تعاىل :ﭐﱣﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﱢ [البقرة]٠24 :
قرئت بكرس اخلاء عىل األمر ،وبظفتحها عىل اخلرب (ألن املراد بالقراءتي مجي ًعا هم

املسلمون ،وذلك أن اهلل تعاىل أمرهم باختاذهم مقام إبراهيم مصىل ،فلام امتثلوا
ذلك وفعلوه ،أخرب به عنهم ،فجاءت القراءة باألمرين مجي ًعا للداللة عىل
اجتامعهام هلم فهام صحيحان غري متضادين وال متنافيي) ( .)٧ومثل قوله تعاىل:
ﭐﱣﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﱢ [التكوير ]25:قرئت بالظاء ،وبالضاد (ألن
()٧

أبو عمرو الداين ،األحرف السبعة للقرآن ،حتقيق :د عبد املهيمن طحان( ،مكة املكرمة ،مكتبة

املنارة ،الطبعة األوىل ،)٠5١9 ،ص.5٧
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املراد هباتي القراءتي مجي ًعا هو النبي -صىل اهلل عليه وسلم -وذلك أنه كان غري
"ظني" عىل الغيب أي غري متهم فيام أخرب به عن اهلل تعاىل ،وغري"ضني" به أي
غري بخيل بتعليم ما علمه اهلل وأنزله إليه ،فقد انتظفى عنه األمران مجي ًعا ،فأخرب اهلل
تعاىل عنه هبام يف القراءتي)(.)٠١
ومثل قوله تعاىل :ﭐﱣﲛ ﲜ ﲝ ﲞﱢ [البقرة ]222 :قرئت

بالتخظفيف (ﲞ) وقرئت بالتشديد (ي َّط َّهرن) وأراد اهلل احلكمي ،وهو أن
(.)٠٠
احلائض ال يقرهبا زوجها حتى َت ْطهر بانقطاع حيضها وت َّطهر باالغتسال
ب ِيف َكي ِظفي ِ
اع ٌة َأ َّن املْ َرا َد ِم َن ْاألَ ْحر ِف َهل َ َجات ا ْل َع َر ِ
ات النُّ ْط ِق
مج َ
ب ََ
ْ َّ
ثاييهاَ َ ( :ذ َه َ
َّخ ِظف ِ
اإل َما َل ِةَ ،واملد َوا ْل َق ْ ِ
كَا ْل َظفت ِْح َو ْ ِ
رصَ ،و ْاهل َ ْم ِز َوالت ْ
يفَ ،ع َىل َم ْعنَى َأ َّن َذل ِ َك ر ْخ َص ٌة
ب مع املْحا َف َظ ِة َع َىل كَلِام ِ
ِ
ت ا ْلقر ِ
آن)( .)٠2ذكره الطاهر بن عاشور يف مقدمة
ل ْل َع َر ِ َ َ َ
ْ
َ
التظفسري ورجحه وقالَ ( :و َه َذا َأ ْح َسن ْاألَ ْج ِو َب ِة ملن تقدّ منا)(.)٠3
وقد اقترصهذا القول عىل الوجه السابع من أوجه التغاير السابقة ،ويعرتض عىل
هذا القول بأنه إذا كانت القراءات التي نقرأ هبا اليوم هي جزء من األحرف
وجه القراءات التي
السبعة كام ذهب إىل ذلك أئمة السلف وأكثر العلامء ،فكيف ت َّ
فيها إبدال حركة بأخرى ،أو حرف بآخر أو فيها تقديم وتأخري ،أو فعل مبني
للمعلوم وآخر مبني ملا مل يسم فاعله إذا اقترص معنى األحرف السبعة عىل هلجات
العرب ،وذلك كله ليس من اللهجات !!
()٠١

املرجع السابق ،ص.5٧

()٠٠

شمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري ،النش يف القراءات العش ،مرجع سابق ،ج،٠

ص.2٧
()٠2

حممد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير( ،تونس ،دار سحنون للنِش والتوزيع ٠٧٧٩ ،م)،

ج ،٠ص.49
املرجع السابق ،ج ،٠ص.49

()٠3
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يرتتب عىل هذا القول أن يكون بعض القراءات التي نقرأ هبا خارج األحرف
السبعة ،ومل يقل بذلك أحد.
ثالثها :املراد باألحرف السبعة لغات سبع يف حرف واحد وكلمة واحدة باختالف
وإيل وقصدي ونحوي
األلظفاظ واتظفاق املعاين ،كقول القائل :هلم وأقبل وتعال ّ
وقريب ونحو ذلك  ،وإليه ذهب عدد من العلامء عىل رأسهم اإلمام ابن جرير
الطربي ونسبه القرطبي وابن كثري ألكثر العلامء.
واستدلوا بام جاء يف حديث أيب بكرة :جاء جربيل -عليه السالم -إىل النبي-صىل
اهلل عليه وسلم -فقال  « :اقرأ عىل حرف »  ،قال  :فقال ميكائيل « :استزده » ،فقال:
« اقرأ عىل حرفي » ،فقال ميكائيل« :استزده» ،حتى بلغ إىل سبعة أحرف ،فقال:
كاف ٍ
فكل ٍ
«اقرأه ُّ ،
شاف  ،إال أن ختلط آية رمحة بآية عذاب ،أو آية عذاب بآية رمحة،
عىل نحو  :هلم وتعال  ،وأقبل واذهب  ،وأرسع وعجل»
()٠5

()٠4

()٠6

()٠٩

()٠5

اإلمام حممد بن جرير الطربي ،جامع البيان يف تنويل القرآن ،حتقيق أمحد حممد شاكر ( ،بريوت،

مؤسسة الرسالة ، )2١١١ - ٠52١ ،ج ،٠ص .49-4٩وقد نظفي الدكتور حسن ضياء الدين عتـر
صحة نسبة هذا القول لإلمام الطربي ،فظفي ص  2١٩من كتاب (فنون األفنان) البن اجلوزي .ذكر
(املحقق) الدكتور حسن ضياء الدين عتـر يف اهلامش الثاين بأن الطربي ال يصح أن ينسب إليه القول
ٍ
ألظفاظ خمتلظفة ملعنى واحد ،وأشار إىل أنه (حسن ضياء) قد وافق
بأن األحرف السبعة سبع لغات يف
الزركيش يف كتابه (الربهان) .وبالرجوع ملا خطه الطربي يف املصدر املشار إليه وقراءة مجيع ما كتب
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.!!.
()٠4

أبو عبد اهلل حممد بن أمحد القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق هشام سمري البخاري،

(الرياض ،دار عامل الكتب ،طبعة  ٠523هـ 2١١3 /م) ،ج ،٠ص.52
()٠6

أبو الظفداء إسامعيل بن عمر بن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،حتقيق سامي بن حممد سالمة،
(الرياض ،دار طيبة للنِش والتوزيع ،طبعة ٠52١هـ  )٠٧٧٧ -ج ،٠ص.54

()٠٩

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

ص.٠34
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وأصحاب هذا الرأي يرون أن عثامن –ريض اهلل عنه -حي مجع املصحف مجعه عىل
حرف واحد دون األحرف الستة الباقية ،بسبب االختالفات التي حدثت بي الناس
يف القراءة ،قال الطربي( :فرتكت القراءة باألحرف الستة التي عزم عليها إمامها
ً
ونظرا منها ألنظفسها وملن بعدَ ها من سائر أهل ملتها،
طاعة منها له،
العادل يف تركها،
ً

حتى َد َرست من األمة معرفتها ،وتعظفت آثارها ،فال َ
سبيل ألحد اليوم إىل القراءة
هبا ،لدثورها وعظفو آثارها ،وتتاب ِع املسلمي عىل رفض القراءة هبا ،من غري جحود
َ
نظرا منها ألنظفسها ولسائر أهل دينها .فال
منها صحتَها
وصحة يشء منها ولكن ً
الناصح،
الشفيق
قراءة للمسلمني اليوم إال باحلرف الواحد الذي اختاره هلم إمامهم
ُ
ُ

دون ما عداه من األحرف الستة الباقية) .
ِ
واعرتض عىل هذا الرأي بأنه يرتتب عليه أن يكون عثامن -ريض اهلل عنه -قد نسخ
()٠9

األحرف الستة التي توىف رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وهى مما يقرأ هبا ،وقد أورد
اإلمام الطربي هذا االعرتاض وأجاب عنه بقوله (:مل تنسخ األحرف الستة فرتفع ،وال
ضيعتها األمة وهى مأمورة بحظفظها ،ولكن األمة أمرت بحظفُ القرآن ،وخريت يف قراءته
نثت يف يمي وهي مورسة أن
وحظفظه بأي تلك األحرف السبعة شاءت ،كام أمرت إذا هي َح ْ
أمجع مجيعها عىل
تكظفر بأي الكظفارات الثالث شاءت :إما بعتق أو إطعام أو كسوة ،فلو َ
التكظفري بأي الثالث شا َء املكظفر كانت
التكظفري بواحدة من الكظفارات الثالث دون َحظرها
َ
الواجب عليها من حق اهلل ،فكذلك األمة أمرت بحظفُ
حكم اهلل ،مؤدي ًة يف ذلك
مصيب ًة
َ
َ

القرآن وقراءته ،وخريت يف قراءته بأي األحرف السبعة شاءت ،فرأت لعلة من العلل
ٍ
واحد ،ور ْف َض القراءة باألحرف
الثبات عىل حرف واحد قراءتَه بحرف
أوجبت عليها
َ
ْ
الستة الباقية) .
()٠٧

واعرتض كذلك بأن الكلمة التي يوجد هلا سبع مرتادفات يف القرآن نادرة ،فال يتأتَّى
()٠9

اإلمام حممد بن جرير الطربي ،جامع البيان يف تنويل القرآن( ،مرجع سابق) ،ج ،٠ص.65

()٠٧

اإلمام حممد بن جرير الطربي ،جامع البيان يف تنويل القرآن( ،مرجع سابق) ،ج ،٠ص.4٧ -49
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التيسري الذي من أجله أنزل القرآن عىل سبعة أحرف.
ورجح هذا الرأي حممد حممد أبو شهبة يف كتابه (املدخل لدراسة القرآن الكريم) ورد عنه
الشبهات التي وردت عليه  ،كام رجحه مناع القطان يف كتابيه (مباحث يف علوم القرآن)
()2١

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

السادسة عِش لألكاديمية اإلسالمية املظفتوحة.
القراءات السبعة غري األحرف السبعة باتظفاق العلامء ،قال ابن تيمية( :ال نزاع بي
العلامء املعتربين أن (األحرف السبعة) التي ذكر النبي -صىل اهلل عليه وسلم -أن
القرآن أنزل عليها ليست هي قراءات القراء السبعة املشهورة ،بل أول من مجع
قراءات هؤالء هو اإلمام أبو بكر بن جماهد ،وكان عىل رأس املائة الثالثة ببغداد) .
()22

حممد بن حممد بن سويلم أبو شهبة ،املدخل لدراسة القرآن الكريم( ،القاهرة ،مكتبه السنة٠523 ،

()2١

هـ  2١١3 -م)  ،ص.٠٩9
()2٠

انظر مناع بن خليل القطان ،مباح

يف علوم القرآن( ،الرياض ،مكتبة املعارف للنِش والتوزيع،

٠52٠هـ 2١١١ -م) ،ص ،٠62ويزول عىل سبعة أحرف( ،القاهرة ،مكتبة وهبة ٠5٠٠ ،هـ -
 ٠٧٧٠م) ،ص.٩2
()22

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،جمموع الفتاوى ،حتقيق عبد الرمحن بن حممد

بن قاسم( ،املدينة النبوية ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الِشيف٠5٠6 ،هـ٠٧٧4/م،ج،٠3
ص.3٧١
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مجِ َع (كتب ودون) القرآن الكريم ثالث مرات:
اجلمع األول :يف عهد الرسول صىل اهلل عليه وسلم.
اجلمع الثاين :يف عهد أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه.
اجلمع الثال  :يف عهد عثامن بن عفان ريض اهلل عنه.
اختذ النبي -صىل اهلل عليه وسلم -ك َّتا ًبا أشهرهم :زيد بن ثابت وأ َيب بن كعب ،فكان
إذا نزل عليه يشء من الوحي دعا بعض من يكتب له ،ويقول له :ضع هذه اآلية أو
اآليات يف السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ،فإذا انتهى من كتابتها أمر النبي -صىل
اهلل عليه وسلم  -كاتبه بقراءهتا عليه ،فإن كان فيه سقط أقامه ،فقد روي عن زيد بن
ثابت -ريض اهلل عنه  -قال :كنت أكتب الوحي عند رسول اهلل -صىل اهلل عليه
رسي عنه ،فأكتب
وسلم -وكان يشتد نظفسه ويعرق عر ًقا شديدً ا مثل اجلامن ،ثم ي َّ
وهو يميل عيل ،فام أفرغ حتى يثقل ،فإذا فرغت قال :اقرأ فأقرؤه فإن كان فيه سقط

أقامه .
()23

جمموعا يف مصحف
وكانوا يكتبون عىل جريد النخل والرقاع والعسب ،ومل يكن
ً
واحد ،بل كان مظفر ًقا يف الرقاع واألكتاف وغريها .كام قال زيد بن ثابت -ريض اهلل
عنه« :-قبض النبي -صىل اهلل عليه وسلم -ومل يكن القرآن مجع يف يشء» .
()25

()23

سليامن بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين ،املعجم الكبري ،حتقيق محدي بن عبداملجيد السلظفي،

(املوصل ،مكتبة العلوم واحلكم ،طبعة ،)٠٧93 – ٠5١5ج ،4ص ،٠52واملعجم األوسط ،حتقيق
طارق بن عوض اهلل بن حممد ،وعبد املحسن بن إبراهيم احلسيني ( ،القاهرة ،دار احلرمي)٠5٠4 ،
ج ،2ص.24٩
()24

أمحد بن عيل بن حجر أبو الظفضل العسقالين ،فتح الباري رشح صحيح البخاري( ،بريوت ،دار

املعرفة ،)٠3٩٧ ،ج  ،٧ص.٠2
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ومل جيمع الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -القرآن يف مصحف واحد ألسباب منها:

 األمن من وقوع خالف بي الصحابة لوجوده -صىل اهلل عليه وسلم  -بيأظهرهم.
نج ًام.
 -أن القرآن مل ينزل مرة واحدة بل نزل م َّ

 ملا كان يرتقبه -صىل اهلل عليه وسلم -من ورود ناسخ لبعض أحكامه أوتالوته.
ثم أهلم اهلل -تعاىل ذكره -خلظفاءه من بعده بجمع القرآن فكان اجلمع يف عهد الصديق
ريض اهلل عنه.
ملا انتقل النبي-صىل اهلل عليه وسلم -إىل الرفيق األعىل ارتدت العرب؛
فقاتلهم الصديق أبو بكر ،وشارك يف حروب الردة كثري من القراء ،ومات الكثري منهم
يف معركة (الياممة) فخاف الصحابة من ضياع القرآن ،فذهب عمر إىل الصديق أيب بكر
–ريض اهلل عنهام -وأشار عليه بجمع القرآن ،مل يوافق أبو بكر يف أول األمر فام زال به
عمر حتى رشح اهلل صدره جلمع القرآن.
وأمر خليظفة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أبو بكر الصديق -ريض اهلل عنه-
زيدَ بن ثابت فتوىل زيد مجع القرآن.
روي عن َزيدَ بن َثابِ ٍ
ت -ريض اهلل عنهَ -ق َالَ :أ ْر َس َل إِ َ َّيل َأبو َبك ٍْر َم ْقت ََل َأ ْه ِل ا ْل َي َام َم ِة
ْ ْ َ
اب ِعنْدَ ه َق َال َأبو َبك ٍْر -ريض اهلل عنه :-إِ َّن عمر َأت ِ
اخلَ َّط ِ
َفإِ َذا ع َمر ْبن ْ
َاين َف َق َال :إِ َّن
ََ
آن ،وإِين َأ ْخ َشى َأ ْن يست ِ
ا ْل َقت َْل َقدْ استَحر يوم ا ْليامم ِة بِقر ِاء ا ْلقر ِ
َح َّر ا ْل َقتْل بِا ْلق َّر ِاء
َ
َْ
ْ
ْ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َّ
بِاملَْو ِ
آن ،وإِين َأرى َأ ْن َت ْأمر بِجم ِع ا ْلقر ِ
اط ِن َفي ْذهب كَثِري ِمن ا ْلقر ِ
آن ،ق ْلت لِع َم َر:
َ
َ َ َ
َ
ْ
َ َ ْ
َ
ْ
ٌ
ف َت ْظف َعل َش ْي ًئا َمل ْ َي ْظف َع ْله َرسول اهللَّ -صىل اهلل عليه وسلم-؟ َق َال ع َمرَ :ه َذا َواهللَّ
َك ْي َ
ِ ِ
هلل َصدْ ِري لِ َذل ِ َك َو َر َأ ْيت ِيف َذل ِ َك ا َّل ِذي
رش َح ا َّ
َخ ْ ٌريَ ،ف َل ْم َي َز ْل ع َمر ي َراجعني َحتَّى َ َ
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َّك رج ٌل َشاب َع ِ
اق ٌل َال َنت َِّهم َكَ ،و َقدْ كن َْت
ٌّ
َر َأى ع َمرَ ،ق َال َز ْيدٌ َ :ق َال َأبو َبك ٍْر إِن َ َ
َتكْتب ا ْل َو ْحي لِرس ِ
هلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -ف َت َت َّب ْع ا ْلق ْر َ
امج ْعهَ .ف َواهللَِّ َل ْو
ول ا َِّ
آن َف ْ َ
َ َ
مج ِع ا ْلقر ِ
اجل َب ِ
َك َّلظف ِ
وين َن ْق َل َج َب ٍل ِم ْن ِْ
ال َما ك َ
آن ق ْلت:
َان َأ ْث َق َل َع َ َّيل ِممَّا َأ َم َر ِين بِ ِه ِم ْن َ ْ
ْ

ف َت ْظف َعل َ
هلل َخ ْ ٌري
هلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟ َق َال :ه َو َوا َِّ
ون َش ْي ًئا َمل ْ َي ْظف َع ْله َرسول ا َّ
َك ْي َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ٍ
رش َح َله َصدْ َر َأ ِيب َبك ٍْر
رش َح ا َّ
هلل َصدْ ري ل َّلذي َ َ
َف َل ْم َي َز ْل َأبو َبكْر ي َراجعني َحتَّى َ َ
ب والل َخ ِ
آن َأ ْ َ ِ
اف َوصد ِ
َوع َم َر -ريض اهلل عنهامَ -ف َت َت َّب ْعت ا ْلق ْر َ
ور
مجعه م ْن ا ْلعس ِ َ
ِ
ِ
ور ِة الت َّْو َب ِة َم َع َأ ِيب خ َز ْي َم َة األَن َْص ِ
اري َمل ْ َأ ِجدْ َها َم َع
الر َجال َحتَّى َو َجدْ ت آخ َر س َ
َأ َح ٍد َغ ْ ِري ِهَ { ،ل َقدْ َجا َءك ْم َرس ٌ
ول ِم ْن َأنْظف ِسك ْم َع ِز ٌيز َع َل ْي ِه َما َعنِت ُّْم} [التوبة]٠29 :
ِ
ِِ
الصحف ِعنْدَ َأ ِيب َبك ٍْر َحتَّى ت ََو َّفاه اهللَّ ،ث َّم ِعنْدَ ع َم َر
َحتَّى َخامت َة َب َرا َءةََ ،فكَانَت ُّ
ِ
ِ
ِ
يض اهللَّ َعنْه " (.)24
َح َياتَه ،ث َّم عنْدَ َح ْظف َص َة بِنْت ع َم َر َر َ

وكان منهج زيد -ريض اهلل عنه -يف مجع القرآن أنه ال يكتب شي ًئا من القرآن حتى

يشهد عليه شاهدان فقد روي (أن أبا بكر قال لعمر ولزيد :اقعدا عىل باب
املسجد فمن جاءكام بشاهدين عىل يشء من كتاب اهلل فاكتباه)( )26واملراد بالشهادة
أن يشهد أنه كتِب بي يدي رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ، -أو أنه من الوجوه
نسخ ،
السبعة التي نزل هبا القرآن ،أو أن ذلك مما ثبت يف العرضة األخرية ومل ي َ
وكان غرضهم أن ال يكتب شيئا إال من عي ما كتب بي يدي رسول اهلل-صىل

اهلل عليه وسلم -المن جمرد احلظفُ

()24

()2٩

وافتقد زيد آيتي من آخر سورة التوبة

اإلمام البخاري ،اجلامع الصحيح املخترص ،كتاب فضائل القرآن ،باب مجع القرآن ،مرجع سابق،
ح رقم ،5٩١٠ج ،5ص.٠٧١٩

()26

أمحد بن عيل بن حجر أبو الظفضل العسقالين ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،مرجع سابق ،ج
 ،٧ص.٠5

()2٩

السابق ،ج  ،٧ص.٠4
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﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ﴾ ،وآية يف سورة األحزاب ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙ[ ﴾..األحزاب.]٣٢:
اح ِ
ف ِيف ا َْملص ِ
ٍ
ف َف َظف َقدْ ت
الصح َ
َ
روي عن َز ْيدَ ْب َن َثابِت -ريض اهلل عنهَ -ق َال:ن ََس ْخت ُّ
ِ
ور ِة ْاألَ ْح َز ِ
اب كنْت َأ ْس َمع َرس َ
ول اهللَِّ -صىل اهلل عليه وسلمَ -ي ْق َرأ ِ َهبا َف َل ْم
آ َي ًة م ْن س َ
َأ ِجدْ ها إِ َّال مع خ َزيم َة ب ِن َثابِ ٍ
ت ْاألَن َْص ِ
اري ا َّل ِذي َج َع َل َرسول اهللَِّ -صىل اهلل عليه
َ
َ َ َْ ْ

وسلمَ -ش َها َدتَه َش َها َد َة َرج َل ْ ِ
ي َوه َو َق ْوله ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙ﴾ .
()29

والذي يرجحه احلافُ ابن حجر أن الذي وجد معه آخر سورة التوبة غري الذي
وجد عنده آية األحزاب ،وأن الذي وجد عنده آخر التوبة هو أبو خزيمة احلارث بن
خزيمة  -بالكنية  -وقد أثبتها زيد يف املصحف ألن عمر شهد معه ،فقد روي عن
عبد اهلل بن الزبري عن أبيه قال :أتى احلارث بن خزيمة هباتي اآليتي من آخر سورة
براءة فقال :أشهد أين سمعتهام من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ووعيتهام فقال
عمر :وأنا أشهد لقد سمعتهام)؛ وأن الذي وجد معه آية األحزاب خزيمة من غري
كنية (خزيمة بن ثابت) ذو الشهادتي فكتبها زيد يف املصحف ألن النبي -صىل اهلل
عليه وسلم -جعل شهادته بشهادة رجلي .وهكذا متيز مجع أيب بكر للقرءان بغاية
()2٧

الدقة واإلتقان.

()29

اإلمام البخاري ،اجلامع الصحيح املخترص ،كتاب اجلهاد والسري ،باب قول اهلل تعاىل( :من
املؤمني رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه) ،ح قم  ،2642ج ،3ص.٠١33

()2٧

أمحد بن عيل بن حجر أبو الظفضل العسقالين ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،مرجع سابق ،ج
 ،٧ص.٠4
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أسباب مجع عثامن -ريض اهلل عنه -للقرآن:
 -٠اخلالف الذي حدث بي الناس يف القراءة بسبب تظفرق الصحابة يف البلدان (فقد
كان النبي -صىل اهلل عليه وسلم -يقرأ القرآن عىل سبعة أحرف ،إال أن الصحابة مل
يتلقوا هذه األحرف مجيعها ،فمنهم من أخذ بحرف ،ومنهم من أخذ بحرفي ،ومنهم
من زاد عىل ذلك ،فلام تظفرقوا يف البالد أخذ التابعون عنهم حسبام أخذوا عن رسول
اهلل-صىل اهلل عليه وسلم ،-ولذلك اختلف الناقلون للقراءات فمنهم من نقل قراءة
معينة ومنهم من مل ينقلها) ( ،)3١ومن هنا كان اخلالف واشتد األمر يف ذلك وخشيت
الظفتنة فقد روي عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال( :اختلظفوا يف القراءة عىل
عهد عثامن حتى اقتتل الغلامن واملعلمون فبلغ ذلك عثامن بن عظفان فقال :عندي
تكذبون به وتلحنون فيه فمن نأى عني كان أشد تكذي ًبا وأكثر حلنًا ،يا أصحاب حممد
اجتمعوا فاكتبوا للناس إما ًما ،فاجتمعوا فكتبوا فكانوا إذا اختلظفوا وتدارؤوا يف آية،
ٍ
ثالث من املدينة فيقال
قالوا هذه أقرأها رسول اهلل فالنًا ،فريسل إليه وهو عىل رأس
له :كيف أقرأك رسول اهلل آية كذا وكذا ،فيقول كذا وكذا فيكتبوهنا وقد تركوا لذلك
مكا ًنا)(.)3٠

روي عن َأن ََس ْب َن َمالِ ٍك َأ َّن ح َذ ْي َظف َة ْب َن ا ْل َي َام ِن َق ِد َم َع َىل ع ْث َام َن َوك َ
َان ي َغ ِازي َأ ْه َل َّ
الشا ِم
ِ ِ
يج َ
ان َم َع َأ ْه ِل ا ْل ِع َر ِاق َف َأ ْف َز َع ح َذ ْي َظف َة ْ
اختِ َالفه ْم ِيف ا ْل ِق َرا َء ِة َف َق َال
ِيف َفت ِْح إِ ْرمين َي َة َو َأ ْذ َربِ َ
َيت َِلظفوا ِيف ا ْل ِكت ِ
َاب ْ
ف
اختِ َال َ
ي َأ ْد ِر ْك َه ِذ ِه ْاأل َّم َة َق ْب َل َأ ْن َ ْ
ح َذ ْي َظفة لِع ْث َام َنَ :يا َأ ِم َري ا ْمل ْؤ ِمنِ َ
ود والنَّصارى َف َأرس َل ع ْثامن إِ َىل ح ْظفص َة َأ ْن َأر ِس ِيل إِ َلينَا بِالصح ِ
ِ
ف َنن َْسخ َها ِيف
ُّ
ْ
َ َ
ْ
َ
ْ َ
ا ْل َيه َ َ َ
()3١

شعبان حممد إسامعيل ،رسم املصحف وضبطه بني التوقيف واالصطالحات احلديثة( ،القاهرة،

دار السالم للطباعة والنِش ،الطبعة الثانية) ،ص.٠4
()3٠

أبو جعظفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي ،رشح مشكل اآلثار( ،بريوت ،مؤسسة الرسالة،

٠٧9٩م) ،ج ،9ص.٠32
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ف ثم نَردها إِ َلي ِك َف َأرس َل ْت ِهبا ح ْظفصة إِ َىل ع ْثام َن َف َأمر َزيدَ بن َثابِ ٍ
اح ِ
املَْص ِ
هلل
ت َو َع ْبدَ ا َِّ
ََ ْ ْ َ
َ َ َ
َّ ُّ َ ْ
َ
َ
ْ َ
مح ِن بن ْ ِ
الز َب ْ ِري َو َس ِعيدَ ْب َن ا ْل َع ِ
وها ِيف
ْب َن ُّ
احل ِارث ْب ِن ِه َشا ٍم َفن ََسخ َ
الر ْ َ ْ َ َ
اص َو َع ْبدَ َّ
اخ َت َل ْظفتم َأنْتم و َزيد بن َثابِ ٍ
ف و َق َال ع ْثامن لِلره ِ
ِ ِ
ي ال َّث َال َث ِة :إِ َذا ْ
ت ِيف
ط ا ْلق َر ِشي َ
َّ ْ
ْ ْ َ ْ ْ
املَْ َصاح َ
َ
آن َفاكْتبوه بِ ِلس ِ
َيش ٍء ِمن ا ْلقر ِ
ش َفإِن ََّام ن ََز َل بِ ِل َس ِ ِ
ان ق َر ْي ٍ
اهن ْم َف َظف َعلوا َحتَّى إِ َذا ن ََسخوا
َ
ْ ْ
ْ
ف إِ َىل ح ْظفص َة و َأرس َل إِ َىل كل أف ٍق بِمصحفٍ
ِ
ِ
الصح َ
الصح َ
ْ َ
ف ِيف املَْ َصاحف َر َّد ع ْث َامن ُّ
ُّ
َ َ َ ْ َ
ٍ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي َر َق (.)32
ممَّا ن ََسخوا َو َأ َم َر بِ َام س َواه من ا ْلق ْرآن ِيف كل َصحي َظفة َأ ْو م ْص َحف َأ ْن ْ

 -2أن بعض الصحابة -ريض اهلل عنهم( -كانوا يكتبون ألنظفسهم مصاحف
مشتملة عىل األحرف السبعة مجيعها ،وفيها بعض األحرف التي نسخت بالعرضة
األخرية ،ومل يطلعوا عىل النسخ كام أهنا كانت تشتمل عىل األلظفاظ التي كانت من
قبيل التظفسري من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فظلوا يتظفظون هبذه
املصاحف ألنظفسهم ،مع خمالظفتها ملا مجعه أبو بكر الصديق)(.)33

لذا مجع عثامن القرآن ،وكان اعتامد عثامن يف اجلمع عىل النسخة التي كتبها أبو بكر فقد
سبق يف احلديث« :فأرسل عثامن إىل حظفصة أن أرسيل إلينا بالصحف ننسخها يف
املصاحف ثم نردها إليك فأرسلت هبا إليه ،فأمر زيد بن ثابت وعبداهلل بن الزبري وسعيد
بن العايص وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام فنسخوها يف املصاحف».
وكان عثامن-ريض اهلل عنه -يِشف عىل اجلمع بنظفسه فقد روي أن عثامن -ريض
ٌ
فصيحا ،فام اجتمعتام عليه
مدخل معك رجال لبي ًبا
اهلل عنه -قال لزيدّ « :إين
ً
فاكتباه ،وما اختلظفتام فيه فارفعاه إ ّيل .فجعل معه أبان بن سعيد بن العاص ،قال:

()32

اإلمام البخاري ،اجلامع الصحيح املخترص ،كتاب فضائل القرآن ،باب مجع القرآن ،مرجع سابق،
ح ( ،)5٩١2ج ،5ص.٠٧١9

()33

شعبان حممد إسامعيل ،رسم املصحف وضبطه بني التوقيف واالصطالحات احلديثة ،مرجع
سابق ،ص .٠9-٠٩

14

فلام بلغنا ﴿ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ [البقرة ]242 :قال زيد:
فقلت« :التابوه» وقال أبان بن سعيد« :التابوت» ،فرفعنا ذلك إىل عثامن فكتب:
«التابوت»)(.)35

()35

اإلمام حممد بن جرير الطربي ،جامع البيان يف تنويل القرآن( ،مرجع سابق) ،ج ،٠ص.6١
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اختلف العلامء حول اشتامل مجع القرآن لألحرف السبعة :هل شملها مجيعها
مجيعها؟ أم اقترص عىل جزء -أو حرف واحد -منها؟
وأحاول -بحول اهلل وقوته -اإلجابة خالل هذا املبحث ،وأستخدم أداة
ً
تسهيال.
"التحقيب الزمني" أو "الرسد التارَيي"
اشتملت كتابة القرآن يف عهد النبي -صىل اهلل عليه وسلم -عىل رخصة األحرف
السبعة .قال أبو عمر الداين( :وأن أمري املؤمني عثامن -ريض اهلل عنه -ومن
باحلرضة من مجيع الصحابة قد أثبتوا مجيع تلك األحرف يف املصاحف وأخربوا
بصحتها وأعلموا بصواهبا وخريوا الناس فيها كام كان صنع رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم)(.)34
وقال الزرقاين يف كتابه (مناهل العرفان يف علوم القرآن(( :وصظفوة املقال أن
القرآن كان مكتو ًبا كله عىل عهد الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -وكانت كتابته
ملحو ًظا فيها أن تشمل األحرف السبعة التي نزل عليها)(.)36
وقال أبو شهبة يف كتابه (املدخل لدراسة القرآن الكريم)( :وقد كان القرآن كله
مكتو ًبا يف عهد النبي ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ وإن كان مظفر ًقا ،وكانت كتابته عىل
األحرف السبعة التي نزل هبا )(.)3٩

()34

أبوعمرو الداين ،األحرف السبعة للقرآن ،مرجع سابق ،ص ،6١وجامع البيان يف القراءات السبع،
(اإلمارات ،جامعة الشارقة ٠529 ،هـ  2١١٩ -م) ،ج ،٠ص.٠2٧

()36

حممد عبد العظيم الزرقاين  ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،مرجع سابق ،ج ،٠ص.259

()3٩

حممد بن حممد بن سويلم أبو شهبة ،املدخل لدراسة القرآن الكريم ،مرجع سابق ،ص.266
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وسبق أن املراد بالشهادة يف قول أيب بكر لعمر ولزيد( :اقعدا عىل باب املسجد
فمن جاءكام بشاهدين عىل يشء من كتاب اهلل فاكتباه) أن يشهد أنه كتب بي يدي
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-أو أنه من الوجوه السبعة التي نزل هبا
القرآن(.)39
ً
مشتمال عىل
فدل ذلك عىل أن كتابة القرآن يف عهد النبي -صىل اهلل عليه وسلم -كان
األحرف السبعة.
وخالف هؤالء األئمة الدكتور غايم قدوري احلمد ،إذ ذكر أن كتابة القرآن يف
العهد النبوي كانت خالية من األحرف السبعة حيث قال( :وليس هناك ما يشري
إىل دخول يشء من وجوه القراءة التي جاءت هبا رخصة األحرف السبعة يف
(..ورصح
كتابة القرآن يف هذه املرحلة).ثم استشهد بقول أيب زهرة حيث قال:
ّ
الشيخ حممد أبو زهرة إن كتابة القرآن يف هذه املرحلة مل يدخلها يشء من رخصة

األحرف السبعة ،وذلك يف قوله[ :والكالم للدكتور غانم قدوري ينقل عن أيب
زهرة]« :إن الذي كتب يف عرص النبي ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ مل يعرته تغيري ،ومل
جتر عليه احلروف السبعة ،وإن احلروف السبعة كانت يف قراءة القرآن ال يف
كتابته)(.)3٧
أما اجلمع يف خالفة أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنه -فجمهور أهل العلم عىل أنه
ً
مشتمال عىل األحرف السبعة ،قال أبو عمرو الداين( :الظفرق بي مجع أيب بكر
كان
()39

أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،مرجع سابق ،ج ،٧
ص.٠4

()3٧

انظر :اللقاء العلمي لشبكة التظفسري والدراسات القرآنية مع أ.د.غانم قدوري احلمد ٠526 -ه،
ص .5١أخذ من الرابط http://www.saaid.net/leqa/41.htm :بتاريخ .0202/0/02

.
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ومجع عثامن :أن أبا بكر -ريض اهلل عنه -قصد يف مجع القرآن إىل تثبيته بي
اللوحي فقط ورسم مجيعه ،وأن عثامن -رمحه اهلل تعاىل -أحسن وأصاب ووفق
لظفضل عظيم يف مجع الناس عىل مصحف واحد وقراءات حمصورة واملنع من غري
ذلك)( )5١وقال أبو شهبة يف كتابه (املدخل لدراسة القرآن الكريم)( :وقد امتاز
اجلمع يف عهد أيب بكر بام ييل...أنه كان مكتو ًبا بجميع األحرف السبعة الذي نزل
هبا القرآن)(.)5٠
وحكى اتظفاق العلامء عىل مجع أيب بكر الصديق القرآن باألحرف السبعة عدد من
العلامء منهم حممد عبد العظيم الزرقاين يف كتابه (مناهل العرفان يف علوم القرآن)
ً
مشتمال
حيث قال( :املصاحف التي نسخها عثامن -ريض اهلل عنه -كان جمموعها
عىل احلروف السبعة التي نزل عليها القرآن....ويؤيده هنا أن هذه املصاحف
نسخت من الصحف التي مجعت عىل عهد أيب بكر وكانت عند حظفصة.ومن
املتفق عليه أن هذه الصحف كتب فيها القرآن بحروفه السبعة التي يزل عليها)(.)52
ورأى الدكتور غانم احلمد خلو الصحف من أي أثر لرخصة األحرف السبعة،
َب عليها زيد بن ثابت القرآن يف
ودلل عىل ذلك بأهنا (منقولة من الرقاع التي َكت َ
املنزل عليها
زمن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -والتي كتِ َب ْت عىل لغة قريش َّ
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
اللظفُ املنزل للقرآن حمظفوظ ًا).
()5١

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

حممد بن حممد بن سويلم أبو شهبة ،املدخل لدراسة القرآن الكريم ،مرجع سابق ،ص.2٩٠

()5٠

()52

()53

حممد عبد العظيم الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،مرجع سابق ،ج ،٠ص .3٧٧
اللقاء العلمي للشبكة مع أ.د.غانم قدوري احلمد ٠526 -ه.

18

ودليل الدكتور عقيل ،وخمالف ملا روي عن سلظفنا الصالح وعن علامء اخللف.
وعق ً
ال ال يمنع كتابة األحرف يف الصحف ..ال مانع أن تكون الصحف املكتوبة
يف عهد النبي -صىل اهلل عليه وسلم -كانت بأكثر من حرف ،وهو السياق
مر يشء من ذلك.
التارَيي املروي .وقد َّ
اختلف العلامء حول اشتامل املصاحف العثاميية لألحرف السبعة عىل ثالثة أقوال:
القول األول :أن املصاحف العثامنية ال تشتمل إال عىل حرف واحد هو حرف
قريش ذهب إىل هذا الرأي عدد من العلامء عىل رأسهم اإلمام الطربي ،واستدلوا
بقول عثامن  -ريض اهلل عنه -للقرشيي الثالثة( :إذا اختلفتم أيتم وزيد فاكتبوه
بلسان قريش فإنام نزل بلساهنم) كام استدلوا بأن األمر بالقراءة عىل األحرف
أمر إباحة ورخصة  ،وقد جعل إليهم
السبعة مل يكن أمر إجياب وفرض ،وإنام كان َ
االختيار يف أي حرف اختاروه ،فلام رأى الصحابة أن األمة تظفرتق وختتلف

اجتمعوا عىل حرف واحد.)55( .
وقاسوه عىل كظفارة اليمي ،وقالوا ( :إن األمة أمرت بحظفُ القرآن ،وخريت يف قراءته
نثت يف يمي وهي
وحظفظه بأي تلك األحرف السبعة شاءت ،كام أمرت إذا هي َح ْ
أمجع
مورسة ،أن تكظفر بأي الكظفارات الثالث شاءت :إما بعتق أو إطعام أو كسوة ،فلو َ
التكظفري بأي الثالث شا َء
مجيعها عىل التكظفري بواحدة من الكظفارات الثالث دون َحظرها
َ
الواجب عليها من حق اهلل ،فكذلك األمة،
حكم اهلل ،مؤدي ًة يف ذلك
املكظفر كانت مصيب ًة
َ
َ

أمرت بحظفُ القرآن وقراءته ،وخريت يف قراءته بأي األحرف السبعة شاءت ،فرأت لعلة
ٍ
واحد ،ور ْف َض القراءة
الثبات عىل حرف واحد قراءتَه بحرف
أوجبت عليها
من العلل
َ
ْ

()55

اإلمام حممد بن جرير الطربي ،جامع البيان يف تنويل القرآن( ،مرجع سابق) ،ج ،٠ص.65
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باألحرف الستة الباقية)(.)54
ورأى أصحاب هذا الرأي أن القراءات التي يقرأ هبا الناس اليوم كلها ترجع إىل
حرف واحد هو الباقي من األحرف السبعة قال الطربي يف تظفسريه (:فال قراءة
للمسلمي اليوم إال باحلرف الواحد الذي اختاره هلم إمامهم الشظفيق الناصح،
دون ما عداه من األحرف الستة الباقية(.

()56

ويرون أن التعدد يف القراءات إنام يرجع إىل أحرف أخرى سمح بظهورها رسم
املصحف  ،فالنسخ العثامنية مل تكن منقط ًة وال مشكَّل ًة ،فاحتمل األمر قراءة ذلك
احلرف عىل أكثر من وجه وفق ما يتمله اللظفُ ،مثل كلمة (ف َت َب َّينوا) قرئت:
(فتبينوا) و(فتثبتوا) ،فجاء القراء وكانوا قد تلقوا القرآن ممن سبقوهم ،واختار كل
واحد منهم قراءة حسب ما تلقاه ووصل إليه ،قال اإلمام مكي بن أيب طالب:
(فاملصحف كتب عىل حرف واحد ،وخطه حمتمل ألكثر من حرف ،إذ مل يكن
منقو ًطا وال مضبو ًطا ،فذلك االحتامل الذي احتمل اخلط هو من الستة األحرف
الباقية)(.)5٩
القول الثاين :أن املصاحف العثامنية كانت مشتملة عىل مجيع األحرف السبعة،
وذهب إىل هذا القول مجاعة من الظفقهاء والقراء واملتكلمي ،واحتجوا بأنه ال جيوز
عىل األمة أن هتمل نقل يشء منها وقد أمجع الصحابة عىل نقل املصاحف العثامنية
من الصحف التي كتبها أبو بكر وأمجعوا عىل ترك ما سوى ذلك()59وبأنه مل يرد
()54

املرجع السابق ،ج ،٠ص.4٧ -49

()56

املرجع السابق ،ج ،٠ص.65

()5٩

أبو حممد مكي بن أيب طالب القييس ،اإلباية عن معاين القراءات( ،القاهرة ،دار هنضة مرص للطبع

والنِش ،د.ت) ،ص.35
()59

عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،مرجع سابق ،ج،٠
ص .٠٩6وانظر :شمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري ،النش يف القراءات العش،
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خرب صحيح وال ضعيف عن عثامن بأنه أمر بإلغاء بقية األحرف ،وأما قول عثامن
ريض اهلل عنه -للقرشيي الثالثة( :إذا اختلظفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريشفإنام نزل بلساهنم) فهذا رصيح أنه عند االختالف ،وأما عند االتظفاق فلهم أن
يكتبوه باألوجه التي رخص هبا ،وبأن االختالفات املوجودة يف املصاحف
العثامنية دليل عىل وجود األحرف السبعة فيها.
القول الثال  :ذهب مجهور العلامء من السلف واخللف وأئمة املسلمي إىل أن
هذه املصاحف العثامنية مشتملة عىل ما يتمله رسمها من األحرف السبعة فقط،
جامعة للعرضة األخرية التي عرضها النبي -صىل اهلل عليه وسلم -عىل جربيل -

عليه السالم -متضمنة هلا مل ترتك حر ًفا منها .وذلك ألن القرآن ن ِس َخ ِمنْه َوغ َري فِ ِيه يف

حياة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فاتظفق الصحابة عىل كتابة ما حتققوا أنه قرآن مل
ينسخ ،وتركوا ما سوى ذلك .قال ابن اجلزري :وهذا القول هو الذي يظهر صوابه،

ألن األحاديث الصحيحة واآلثار املشهورة املستظفيضة تدل عليه وتشهد له(.)5٧
وقال أبو عمرو الداين( :وأن أمري املؤمني عثامن ريض اهلل عنه ومن باحلرضة من
مجيع الصحابة قد أثبتوا مجيع تلك األحرف يف املصاحف وأخربوا بصحتها وأعلموا
وخريوا الناس فيها كام كان صنع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ...-وأن
بصواهبا ّ
عثامن رمحه اهلل تعاىل واجلامعة إنام طرحوا حرو ًفا وقراءات باطلة غري معروفة وال
ثابتة ،بل منقولة عن الرسول صىل اهلل عليه وسلم نقل األحاديث التي ال جيوز إثبات
قرآن وقراءات هبا) .
()4١

مرجع سابق  ،ج  ،٠ص ،3٠والعبارة يف الكتابي متقاربة جدً ا.
()5٧

شمس الدين أبو حممد بن حممد بن اجلزري ،النش يف القراءات العش ،مرجع سابق ،ج ،٠
ص.3٠

()4١

أبو عمرو الداين ،األحرف السبعة للقرآن ،مرجع سابق ،ص ،6١وجامع البيان يف القراءات

السبع ،مرجع سابق ،ج ،٠ص.٠2٧
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أيضا( :والظفرق بي مجع أيب بكر ومجع عثامن أن أبا بكر -ريض اهلل عنه-
وقال ً
قصد يف مجع القرآن إىل تثبيته بي اللوحي فقط ورسم مجيعه ،وأن عثامن -رمحه
اهلل تعاىل -أحسن وأصاب ووفق لظفضل عظيم يف مجيع الناس عىل مصحف واحد
وقراءات حمصورة واملنع من غري ذلك)

()4٠

وعىل هذا القول فالباقي من األحرف السبعة هو جزء منها وهو مـا يتملـه رسـم
ً
شامال العرضة األخرية مل يرتك منها حر ًفا ،وعىل القـول الثـاين مجيعهـا،
املصحف
وعىل القول األول الباقي منها حرف واحد مـع مـا يتملـه رسـم املصـحف مـن
األحرف األخري.
وأما كيفية اشتامل املصاحف العثاميية عىل األحرف السبعة فهو كالتايل (:)42
 -1القراءات املتظفقة يف الرسم كتبت عىل رسم واحـد يف مجيـع املصـاحف يتمـل
تقديرا مثل قوله تعاىل( :ويسئلونك عن اخلمر وامليرس قل فـيهام
القرائتي حتقي ًقا أو
ً
إثم كبري)...فقوله تعاىل( :كبري) قرئت بالباء كبري ،وقرئـت بالثـاء (كثري)والرسـم
يتملها حتقي ًقا.
ومثل قوله تعاىل( :ملك يـوم الـدين) كتبـت يف املصـحف بـدون ألـف ،وقرئـت
(مالك) باملد ،وقرئت (ملك) من غـري مـد ،فهـذه القـراءة الثانيـة موافقـة لرسـم
تقديرا.
املصحف حتقي ًقا ،وأما القراءة باملد موافقة لرسم املصحف
ً

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

ﱣﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﱢ قرئ ـت (وأوىص ،ووىص) ،فكتبــت يف بعــض

املصاحف (ووىص) ويف بعضها (وأوىص) ومثل قوله تعاىل( :وسـارعوا) قرئـت
()4٠

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

()42

شعبان حممد إسامعيل ،رسم املصحف وضبطه بني التوقيف واالصطالحات احلديثة ،مرجع
سابق ،ص.35 -2٩
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بالواو (وسارعوا) ،وقرئت من غري واو (سارعوا) فرسمت يف بعـض املصـاحف
بالواو ،ويف بعض املصاحف من غري واو.
 -3وبعض الكلامت فيها قراءتان خمتلظفتـان يف الرسـم وكتبـت يف املصـحف عـىل
إحداها مثل كلمة الرصاط رسمت بالصاد مع أن أصلها السي ،فتقرأ بالصاد تب ًعا
للرسم ،كام تقرأ بالسي تب ًعا ألصل الكلمة.
وقد انتقل القرآن من الصحابة إىل التابعي وملن بعدهم ،وظهر مـن هـؤالء مجاعـة
أمضوا حياهتم يف خدمة كتاب اهلل قراء ًة وإقرا ًء ،واعتنـوا بضـبط ألظفاظـه ،وحتريـر
رحـل إلـيهم ،ون ِسـبت
قراءاته ،وحتقيق رواياته ،حتى صاروا أئمة يقتـدي هبـم وي َ
القراءة إليهم ،قال اإلمام مكي بن أيب طالب القييس( :إن الـرواة عـن األئمـة مـن
كثـريا يف االخـتالف ،فـأراد
كثريا يف العدد ،
ً
القراء كانوا يف العرص الثاين والثالث ً
الناس يف العرص الرابع أن يقترصوا من القراءات التـي توافـق املصـحف عـىل مـا

يسهل حظفظه ،وتنضبط القراءة به ،فنظروا إىل إمام مشهور بالثقة واألمانة وحسـن
الدين وكامل العلم ،قد طال عمره ،واشتهر أمره ،وأمجع أهل مرصـه عـىل عدالتـه
فيام نقل ،وثقته فيام قرأ وروى ،وعلمه بـام يقـرأ.... ،فكـان أبـو عمـرو مـن أهـل
البرصة ،ومحزة وعاصم من أهل الكوفة وسوادها ،والكسائي مـن أهـل العـراق،
وابن كثري من أهل مكة ،وابن عامر من أهل الشام ،ونافع من أهل املدينـة ،كلهـم
ممن اشتهرت إمامته ،وطال عمره يف اإلقـراء ،وارحتـل النـاس إليـه مـن البلـدان،
...وأول من اقترص عىل هؤالء أبو بكر بن جماهد قبل سـنة ثالثامئـة أو يف نحوهـا،
وتابعه عىل ذلك من أتى بعده إىل اآلن ،ومل ترتك القراءة بقـراءة غـريهم ،واختيـار
من أتى بعدهم إىل اآلن)(.)43
()43

أبو حممد مكي بن أيب طالب القييس ،اإلباية عن معاين القراءات ،مرجع سابق ،ص.9٩
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األول :منظومة (حرز األماين ووجه التهاين) يف القرءات السبع ،املعروفة
بالشاطبية ،لإلمام القاسم بن فريه األندليس الشاطبي ،وهي جمال دراستنا يف هذا
الكتاب ،وقد ذكر فيها اإلمام الشاطبي سبع قراءات كل قراءة هلا روايتان هم:
 -٠نافع املدين ،وراوياه قالون وورش.
 -2ابن كثري املكي ،وراوياه البزي وقنبل
 -3أبو عمرو البرصي ،وراوياه حظفص الدوري والسويس.
 -5ابن عامر الشامي ،وراوياه هشام وابن ذكوان.
 -4عاصم الكويف ،وراوياه حظفص وشعبة.
 -6محزة الكويف ،وراوياه خلف وخالد.
 -٩الكسائي الكويف ،وراوياه أبو احلارث وحظفص الدوري.
الثاين :منظومة (الدرة املضية يف القراءات الثالثة املرضية) البن اجلزري ذكر فيها
ثالث قراءات كل قراءة هلا روايتان هم:
 -٠أبو جعظفر املدين ،وراوياه ابن وردان وابن مجاز.
 -2يعقوب احلرضمي ،وراوياه رويس وروح.
 -3خلف العارش ،وراوياه إسحاق وإدريس.
إ ًذا عدد القراءات يف الشاطبية والدرة عِش قراءات بعِشين رواية.
الثال  :كتاب (النش يف القراءات العش) البن اجلزري قام بنظم القراءات العِش
يف ألظفية سامها (طيبة النِش يف القرءات العِش).
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َبدَ ْأ ُت بِبِ ْس ِم اهللِ يف الن ْظــــ ِم أوال ***

ِ
يمـا َو َم ْو ِئــ َال
َت َبــ َار َك َر ْ َ
ْحايًا َرح ً

الر َضــا ***
(َ )2و َثن ْي ُت َصـىل ا ُ
هلل َر ييب َع َىل ي
(َ )3و ِع ْ َرتتِـ ِه ُثـ َم الص َحـــا َب ِة ُثـم َمـ ْن ***
احلمــــدَ هللِ ِ
دائ ًمـــا ***
(َ )4و َثلـ ْث ُت أن َْ ْ

ُ َُممد ِن املُْ ْهدى َإىل الن ِ
اس ُم ْر َســ َال

() 1

اإل ْح َس ِ
ت ََال ُه ْم َع َىل ْ ِ
ان بِ َ
اخل ْ ِري ُوب َال
ِ
أج َذ ُم ا ْل َعـ َال
وءا بِه ْ
َو َما َل ْي َس َم ْبدُ ً

(عرتته) :أهل بيته وعشريته( ،و َّبال) :املطر الغزير( ،موئال) :امللجأ واملرجع.
هذا النظم هو متن الشاطبية املسمى "حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع"
لإلمام "القاسم بن فِ ُّريه الشاطبي األندليس"( ،)45وقد بدأه-رمحه اهلل -بالبسملة؛ وثنى
بالصالة عىل النبى -صىل اهلل عليه وسلم -وآله وصحابته والتابعي ومن تبعهم
بإحسان ،رىض اهلل عنهم أمجعي؛ وشبههم باملطر الغزير يف كثرة خريهم وعموم
نظفعهم ،وثلث بحمد اهلل عز وجل ،وعلل ذلك بأن ما ال يبدأ بذكر اهلل فهو ناقص
الظفضل  ،مقطوع عن الرفعة والِشف (أجذ م العال) .يتأول ما ورد يف احلديث عن أيب
()45

القاسم بن فِ ُّريه بن خلف بن أمحد اإلمام أبو حممد وأبو القاسم الرعيني الشاطبي املقرئ الرضير،

ولد يف آخر سنة ثامن وثالثي ومخسامئة ،وقرأ ببلده القراءات وأتقنها عىل أيب عبد اهلل حممد بن أيب
العاص النظفزي ،ثم ارحتل إ ىل بلنسية وهي قريبة من شاطبة ،فعرض هبا التيسري من حظفظه والقراءات
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 إما ًما عالمة،
بصريا بالعربية ،واسع العلم،
رأسا يف القراءات ،حاف ًظا للحديث،
ذك ًيا كثري الظفنون منقطع القرينً ،
ً

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

بمرص يف الثامن والعِشين من مجادى اآلخرة ،سنة تسعي ومخسامئة .انظر :شمس الدين أبو عبد اهلل
حممد بن أمحد الذهبي معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار( ،بريوت ،لبنان ،دار الكتب
العلمية ٠5٠٩،هـ٠٧٧٩ -م) ،ص.3٠3
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هريرة-ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم" :-ك ُّل ك ََال ٍم َأ ْو َأ ْم ٍر
ِذي َب ٍ
()44
هلل َفه َو َأ ْب َرتَ -أ ْو َق َال َ :أ ْق َطع "
ال َال ي ْظفتَح بِ ِذك ِْر ا ِ
( )5وبعـــدُ َفحبــ ُل اهللِ فِينــا كِتَابه *** َفج ِ
اهـــدْ بِ ِه ِح ْبــ َل ا ْل ِعدَ ا ُمت ََح يبــ َال
َ
ُُ
َْ
ََْ
يستحرض اإلمام الشاطبي-رمحه اهلل -بعض فضائل القرآن العظيم ،وبدأ بوصف
النبي -صىل اهلل عليه وسلم -للقرآن الكريم بأنه حبل اهلل( ،)46أي العهد واألمان.
فالقرآن َأ َمان للمتمسك به وعهد له من عقاب اهلل وعذابه()4٩؛ ويطلق "احلبل" عىل
السبب ،ومنه حبائل املوت( ،)49أي أسبابه ،فالقرآن سبب لنجاة املتمسك به من عذاب

النار كام ينجى احلبل املتمسك به من الوقوع يف اجلب.
ـــــاهدْ بِ ِه ِحب َل ا ْل ِعدَ ا متَحب َال)ِ .
ِ
(احلبل) –بكرس احلاء -دواهي األعداء (إبليس
( َف َج
َ
ْ
()44

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

أصحاب السنن واملسانيد .ويف اسناد احلديث مقولة ألهل العلم ،وإن اتظفقوا عىل أن التسمية
مِشوعة لكل أمر ذي بال ،عبادة أو غريها.
()46

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

العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،كتاب فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم ،باب من فضائل
عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه ،حديث رقم ( ،)25١9مرجع سابق ،ج ،5ص.٠9٩5
()4٩

انظر :أبو عبيد القاسم بن سالّم ،غريب احلدي ( ،حيدر آباد البلد ،مطبعة دائرة املعارف

العثامنية)٠٧65 ،ج ،5ص.٠١2
ِ
وانظر مجال الدين ،حممد طاهر بن عيل الصديقي اهلندي ال َظفتَّني الكجرايت ،جممع بحار األنوار يف
غرائب التنزيل ولطائف األخبار( ،مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية الطبعة :الثالثة٠39٩ ،
هـ٠٧6٩/م) ،ج ،٠ص .53٧
()49

انظر حممد بن عمر بن أمحد بن عمر بن حممد األصبهاين املديني( ،املجموع املغي

يف غريبي

القرآن واحلدي ) ،مكة املكرمة ،جامعة أم القرى ،مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي،
كلية الِشيعة والدراسات اإلسالمية دار املدين للطباعة والنِش والتوزيع ،جدة  -اململكة العربية
السعودية،الطبعة :األوىل()3٧3/٠ج،٠ص.3٧3
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ومن أطاعه) .يثري احلامسة لدى القارئ ملجاهدة أعداء اهلل ..أولياء الشيطان بالقرآن
الكريم .يتأول قول اهلل تعاىل :ﱣﭐﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﱢ [الظفرقان.]42 :

(َ )6و َأخْ لِـ ْق ِبه إ ْذ َل ْي َس َ َْيل ُـ ُق ِجـد ًة ***

ج ِديـدً ا مو ِ
اليه َع َىل ِْ
اجلـدي ُم ْقبِــ َال
َُ
َ

يقول :إن القرآن جدير( َخليق) أن جيعل عدَّ ًة وعتا ًدا يف جماهدة العدا ،ألنه ال يبىل وال
يت غري حاله مع كثرة قراءته والرتدد عليه .يستحرض ما ورد يف احلديث الِشيف« :إِ َّن
هلل َفا ْق َبلوا ِم ْن َم ْأد َبتِ ِه َما ْاس َت َط ْعت ْم ،إِ َّن َه َذا ا ْلق ْر َ
َه َذا ا ْلق ْر َ
هللَِ ،والنُّور
آن َح ْبل ا َّ
آن َم ْأد َبة ا َِّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َبَ ،و َال
ا ْملبِيَ ،والش َظفاء النَّافع ع ْص َم ٌة َمل ْن َمت َ َّس َك بِهَ ،ون ََجا ٌة َمل ْن تَبِ َعهَ ،ال َي ِزيغ َفي ْس َت ْعت َ
َي ْع َو ُّج َفي َق َّومَ ،و َال َتن َْق ِِض َع َج ِائبهَ ،و َال َ َْي َل ُق ِم ْن َك ْث َر ِة الر يد ،اتْلوه َفإِ َّن اهللََّ َي ْأجرك ْم َع َىل
ِ
تِ َالوتِ ِه ك َّل حر ٍف َع ِْش حسن ٍ
يم» (.)4٧
فَ ،و َل ِك ْن َألِ ٌ
َاتَ ،أ َما إِين َال َأقول امل َح ْر ٌ
َ
ف َو َال ٌم َوم ٌ
َ َ َ
َْ
ومنه قول البوصريي يف الربدة:
الع ِتق و ِ
طال املدى جدد يزينهن جالل ِ
آياته ك َّلام َ
القدَ ِم
َ
َّ َ
ٌ َ
(ج ِديدً ا مو ِ
اليه َع َىل ِْ
اجلد م ْقبِ َ
ـــال)( :جديدً ا) :عزي ًزا رفي ًعا ومنه قول اهلل تعاىل:
َ
َ

ﱣﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱢ [اجلن( ،]3 :مواليه) :مالزمه والعامل به( ،اجلد) :من اجلد
يف األمر واالجتهاد فيه.

وقوله( :جديدً ا) إما أن يكون متعلق بام قبله ،فيكون حال من الضمري يف (َيلق) وهو
القرآن فيكون املعنى أن القرآن ال تبىل جدته ،كام أنه عزيز رفيع.
وقوله( :مو ِ
اليه َع َىل ِْ
ـــال ) مجلة مستأنظفة تعنى :أن كل من وااله والزمة ً
اجلد م ْق ِب َ
مقبال
َ
متدبرا ً
عامال بام فيه فهو عىل اجلد ،يشري إىل ما كان األولون عليه من االهتامم بالقرآن.
ً
()4٧

أبو بكر أمحد بن احلسي البيهقي ،شعب اإليامن ( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل،

 ،)٠5٠١ج ،2ص 324؛ وانظر :أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل النيسابوري ،املستدرك عىل
الصحيحني  ،حتقيق:مصطظفى عبد القادر عطا( ،بريوت ،دار الكتب العلمية٠٧٧١ ،م) ،ج،٠
ص.٩5٠
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معنى ،فيكون املعنى أن من وااله
وإما أن يكون قوله( :جديدً ا) متعلقة بام بعدها
ً
والزمه عىل اجلد يصل العز والِشف.
ِ
ِ
يض َقـــر ِم َثـــا ُل ُه *** كا ُالت ُْر ي ِّ َحــا َل ْي ِه ُم ِر ًحيا َو ُموكِـ َـال
(َ )٩و َقـــار ُئ ُه ا َْملـــ ْـر ُّ
(م ِريا وم ِ
وكـ َـال) يقال :أراح الطيب إذا أعطى رائحة ،وآ َك َل الزرع وغريه إذا َأ ْط َعم.
ً َ
يشبه قارئ القرآن باألترج ،وهي الظفاكهه املعروفة ،ويستحرض قول النبى -صىل اهلل عليه

وسلم " :-مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل األترجة ريها طيب وطعمها طيب" .
َان ُأمــ ًة *** َو َيم َمـــ ُه ظِ ُّل الـــرزَاي َِة َقنْـــ َقـــ َال
(ُ )9ه َو املُْـــ ْرت َََض َأ ًّما إِ َذا ك َ
()6١

يقول :إن قارئ القرآن يرتىض لالقتداء به واالنتظفاع بعلمه بِشطي(:)6٠

األول :أن يكون أمة أي جام ًعا للخري ومنه قوله تعاىل :ﱣﱕ ﱖ ﱗ

ﱘﱢ [النحل]٠2١ :

الثايى :أن يكون وافر العقل عليه السكينة والوقار ،ألنه حامل راية اإلسالم ،ويف
احلديث (من مجع القرآن متعه اهلل بعقله حتى يموت)( )62وقد عرب عن هذا املعنى
ِ
ِ
يم َمه) :قصده( ،الرزانة) :الوقار والسكينة،
الـر َزانَة َقنْــ َق َـال)َّ ( ،
بقولهَ ( :و َي َّم َمـه ظ ُّل َّ
يعنى قصدته السكينة والوقار ليكون حم ً
ال هلا لكثرة خصال اخلري فيه فأشبه القنقل
وهو الكثيب من الرمل ،ي شري إىل عظم الرزانه وتوفرها .أو القنقل اسم لتاج كرسى
متوجا  ،ومن كالمهم (جلس فالن وعليه تاج السكينة
يعنى قصده ظل السكينة
ً
والوقار).
()6١

اإلمام البخاري ،اجلامع الصحيح املخترص  ،كتاب األطعمة ،باب ذكر الطعام ،مرجع سابق ،ح

رقم ،4٠٠٠ج ،4ص .2١٩١
()6٠

عبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة ،إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات السبع،

حتقيق مجال الدين حممد رشف( ،طنطا ،دار الصحابة ،ط 2١١٧م) ،ج ،٠ص (.)56-54
()62

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

من حظفُ القرآن ،وضعظفه ابن عدي والنسائي.
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كان َْ
(ُ )٧ه َو ُْ
احل ِري َح َو ِار ًيا *** َل ُه بِت ََحـــ ير ِيه َإىل َأ ْن َت َنــــــب َال
احلــ ُّر إِ ْن َ
(هو) :ضمري القارئ املر تىض قصده الذي هو أمة وافر العقل( ،احلر) :اخلالص من
الرق أي مل تسرتقه الدنيا ،ومل يستعبده اهلوى ألنه فهم من كتاب اهلل ما أكسبه ذلك،
(احلري) :احلقيق واجلدير( ،احلواري) :النارص اخلالص يف والئه( ،التحري):
االجتهاد يف قصد احلق وطلبه ،واهلاء يف له للقرآن العزيز ،ويف حتريه للقارئ أو
للقرآن( ،تنبل) :مات.
يقول :إن قارئ القرآن هو احلر الذى مل يستعبده هواه ،ومل تسرتقه دنياه ولكن إذا كان
خلي ًقا وحر ًيا بالتحري يف القرآن فيشتغل بحظفظه والعمل به ،حال كونه مصاح ًبا له،
خملصا له نيته ،حتى ينقىض أجله.
ً
ِ
(ح َو ِار ًيا َله)
حلري بالتحرى ،وقولهَ :
وقوله( :بِت ََحـــريه)صلة لـ (احلرى) يعنى ا ّ
معرتض بينهام.
ِ
اب اهللِ َأ ْو َث ُق َشـــافِع *** َو َأ ْغنَى َغنَـــاء َو ِاهـــب ًا ُم َت َفـ يض َال
(َ )٠١وإِن ك َتـــ َ

يقول :إن القرآن شافع لصاحبه وال ترد شظفاعته يقول النبي -صىل اهلل عليه وسلم-

(اقرؤوا القرآن فإنه جييء يوم القيامة شظفي ًعا ألصحابه)(( ،)63وأغنى غناء) :أكظفى كظفاية
أي كظفاية القرآن العزيز أتم من كظفاية غريه.
ً
متظفضال) يعني أن القرآن هيب لقارئه الثواب ،ويتظفضل عليه بالكرامة.
وقوله( :واه ًبا
(َ )٠٠و َخيـْـ ُر َجلِيـس الَ ُي َمـ ُّل َحـ ِدي ُث ُه *** َو َتـ ْر َدا ُد ُه َيــ ْز َدا ُد فِــ ِيه َ َتــ ُّمـال

القرآن خري جليس ال ي َمل من كثرة التكرار ،فكل كالم مكرر َمم ْ ٌ
لول إال القرآن فرتداده
يزيده رون ًقا ومجا ًال.

()63

أمحد بن احلسي أبو بكر البيهقي ،السنن الكربى ،حتقيق حممد عبد القادر عطا( ،بريوت ،دار
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()٠2
()٠3
()٠5

َاع ِيف ُظ ُل َامتِ ِه
َو َح ْيـ ُ ا ْلفـَتى َي ْرت ُ
ُه َنــالِ َك َ ْيـن ِ ِيه َم ِقـ ًيال َو َر ْو َض ًة
ينَــ ِ
اشــدُ يف ْإر َضــــائِ ِه حلبِيــبِ ِه
ُ

إذا فزع قارئ القرآن من ظلامت القرب،

*** ِم َن ْال َق ِرب َي ْل َقا ُه َســــنًا ُم َتـ َه يل َال
*** َو ِم ْن َأ ْجلِ ِه ِيف ِذ ْر َو ِة ا ْل ِع يز ُ ُْيت َُىل
*** َو َأ ْج ِد ْر بِ ِه ُســـ ْؤ ًال إ َل ْي ِه ُم َوصــ َال
مستنريا ًّ
باشا فيأمن ويطمئن،
يلقاه القرآن
ً

وهينئ القرآن صاحبه ،ويصري القرب روضة من رياض اجلنة ،ومكا ًنا للراحة واألمان
ً
وعمال بام فيه ،ويناشد القرآن ربه أن يريض حبيبه،
جزاء اشتغاله بالقرآن يف دنياه قراءة
ِ
يض اهللَّ َعنْه،
ويعطيه من األجر والثواب ما تقر به عينه ،فظفى احلديث َع ْن َأ ِيب ه َر ْي َر َة َر َ
جييء ص ِ
احب ا ْلقر ِ
َأ َّن النَّبِ َّي َص َّىل اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ق َالِ َ " :
آن َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َف َيقول
َ
ْ
ِ
َاج ا ْلك ََرا َم ِة ،ث َّم َيقولَ :يا َرب ِز ْده َيا َرب ْار َض َعنْه
ا ْلق ْرآنَ :يا َرب َحله َفي ْل َبس ت َ
()65
َف َ ْري َىض َعنْهَ ،وي َقال َله :ا ْق ِر ِه َو ْار َق ْهَ ،و َي ْز َداد بِكل آ َي ٍة َح َسنَ ًة)
(َ )٠4ف َيـــا َأ ُّ َيا ا ْل َقــ ِاري بِ ِه ُمت ََم يســــكًا *** ُ ِجم ًّال َل ُه ِيف ك يُل َحــــــال ُم َب يجــ َال
اك َع َل ْي ِه َمـا *** َم َالبِ ُس َأي َْوار ِم َن التا ِِّ َو ُْ
(َ )٠6هن ِـــي ًئــا َم ِريـــ ًئا َوالِدَ َ
احلـــ َال
(َ )٠٩فام َظنُّـــك ُْم بالن ْجـــ ِل ِعنْدَ َجزَائِ ِه *** ُأو َل ِئ َك َأ ْه ُل اهللِ والص ْف َو ُة ا َملـــ َال
(ُ )٠9أو ُلو ا ْل ِرب َوا ِإل ْح َس ِ
اء ا ْل ُقـ َر ُان ُم َفصــ َال
ان َوالص ْ ِرب َوال ُّت َقى *** ُح َال ُه ْم ِ َهبا َج َ
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
(َ )٠٧ع َل ْي َك ِ َهبا َما ع ْش َت ف َيهـا ُمنَاف ًسا *** َوبِ ْع َي ْف َس َك الدُّ ْي َيا بِ َن ْي َفاس َها ا ْل ُع َال
يبِش اإلمام الشاطبي قارئ القرآن ،املتمسك به العامل بام فيه املعظم له يف كل أحواله،
بام أعده اهلل له ولوالديه يوم القيامة ،فقد روي َعن سه ِل ب ِن مع ِ
اذ ْب ِن َأن ٍ
َس ْ
اجل َهنِي،
ْ َ ْ ْ َ
َع ْن َأبِ ِيهَ ،أ َّن َرس َ
ول اهللَِّ َص َّىل اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َالَ « :م ْن َق َر َأ ا ْلق ْر َ
آنَ ،و َع ِم َل بِ َام فِ ِيه
س ِيف بي ِ
ِ ِ
ِ
الش ْم ِ
َاجا َض ْوءه َأ ْح َسن ِم ْن َض ْو ِء َّ
وت الدُّ ْن َيا
أ ْل ِب َس َوالده َي ْو َم ا ْلق َيا َمة ت ً

()65

أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل النيسابوري ،املستدرك عىل الصحيحني ،حتقيق مصطظفى عبد
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َت فِ ِيهَ ،ف َام َظنُّك ْم بِا َّل ِذي َع ِم َل بِه)( )64وهؤالء القارئون للقرآن ،املتمسكون به
َوكَان ْ
العاملون بام فيه املعظمون له يف كل حال ،هم أهل اهلل ،والصظفوة الكرام ،أولو الرب
والصرب عىل الطاعات ،وقد فصل القرآن صظفاهتم وخصاهلم ،لذا وىص اإلمام
الشاطبي باإللتزام هبا ،واملنافسة عليها حتى نلقى اهلل جل وعال.
اخلـري ِ
آن َع ْذ ًبا َو َس ْل َســ َال
ات َعنــا َأ ِئم ًة *** َلنَا َي َق ُلوا ال ُق َر َ
(َ )2١جــزَى اهللُ بِ َْ ْ َ
ِ
ور َســـ ْب َع رة َقدْ ت ََوس َط ْت *** َس َام َء ا ْل ُع َىل و َا ْل َعدْ ِل ز ُْه ًرا َوكُمــ َال
(َ )2٠فمن ُْه ْم ُبدُ ر
(َ )22هلا ُش ُه رب َعن َْهــا ا ْس َتنَا َر ْت َفنَو َر ْت *** َس َوا َد الدُّ َجى َحتى َت َفرق َواي َْجــ َال

يدعوا اإلمام الشاطبي لألئمة الذين نقلوا القرآن إلينا ،ومن هؤالء األئمة الناقلي
للقرآن سبعة أئمة ،شبههم بالبدر يف علو منزلتهم واتساع علمهم وعظم شأهنم،
وأخذ العلم من هؤالء البدور السبعة رواة نقلوا عنهم رواياهتم وعلموها للناس ،وملا
جعل األئمة كالبدور جعل رواهتم كالشهب ،وهؤالء الشهب عىل ثالثة أنواع:

 -٠من أخذ من البدور بدون واسطة وهم الرواة عن عاصم ونافع والكسائى.
 -2من أخذ من البدور بواسطة واحدة وهم الرواة عن أبى عمرو ومحزة.
 -3من أخذ من الب در بأكثر من واسطة وهم الرواة عن ابن كثري وابن عامر .
احد ًا بعدَ و ِ
ف تَراهم و ِ
احد *** َم َع ا ْثن ْ ِ
ـــــــحابِ ِه ُمت ََم يث َال
َني ِم ْن َأ ْص
َ
َْ َ
ــو َ َ ُ ْ َ
(َ )23و َس ْ
ـــرآيِ ِه ُمتَـ َ
(ََ )25تَيـــ َـر ُه ْم يُقــا ُد ُه ْم كُل َبــ ِ
ـــنك َيال
ـارع *** َو َل ْيــ َ
ـس َع َىل ُقــ ْ

يقول اإلمام الشاطبي :أنه سيذكر األئمة السبعة يف القصيدة واحدً ا بعد اآلخر ،ومع
كل إمام اثني من أصحابه قد اشتهرت روايتهام عنه ،ثم أثنى عىل هؤالء األئمة السبعة

ورواهتم بالرباعة يف العلم وعدم التكسب بالقرآن.
الّس يف ال يطي ِ
ب يَافِ رع *** َف َذ َ
اك ال ِذي اخْ ت ََار ا َْمل ِدي َنـــ َة َمن ِْز َال
(َ )24ف َنما ا ْلك َِر ُ
يم ي ي
ِ
ِِ
يع ت ََنث َال
ون ِع ْي َسى ُثم ُع ْثمــ ُ
(َ )26و َقا ُل ُ
ان َو ْر ُش ُه ْم *** بِ ُصــــ ْح َبته ا َْمل ْجــدَ الرفــــ َ
()64
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رشع يف ذكر البدور السبعة-:
األول :اإلمام يافع املديى(:)66
هو نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم املدين ،اإلمام ال كبري ،أحد القراء السبعة األعالم،
احلجة الثقة ،إمام عرصه بال منازع ،واختلف يف كنيته فقيل أبو عبد الرمحن ،وقيل أبو
رويم ،وقيل أبو احلسن ،قرأ عىل سبعي من التابعي ،وكان يشم من فيه رائحة املسك
دائام ألنه رأى النبي -صىل اهلل عليه وسلم -وهو يقرأ القرآن يف فيه ،لذا سمى بالكريم
ً
الرس يف الطيب،كان -رمحه اهلل -عاملا بوجوه القراءات والعربية ،متمس ًكا باآلثار،

فصيحا ور ًعا ،إما ًم ا للناس يف القراءات باملدينة ،انتهت إليه رئاسة اإلقراء هبا ،وأمجع
ً
الناس عليه بعد التابعي ،أخذ عنه مالك ،وكان يصيل وراءه وهو أخذ عن مالك

املوطأ؛ تويف باملدينة املنورة سنة مائة وتسع وستي من اهلجرة (٠6٧هـــ).
وراويــــاه :قالون وورش ،وقد رويا عنه مبارشة ،وفيام يىل ترمجة خمترصة هلام –رىض
اهلل عنهام:-
ً
أوال :قــــالون(: )67
وهو أول راويي نافع أبو موسى عيسى بن مينا النحوي ،ويلقب بقالون وهي كلمة
رومية معناها ج ّيد ،وكان «قالون» ربيب اإلمام نافع ،ل َّقبه اإلمام نافع بقالون جلودة
أيضا عىل عيسى بن
قراءته ،ومل يزل يقرأ عىل نافع حتى مهر وحذق ،وعرض القرآن ً
وردان احلذاء ،وقرأ عليه خلق كثري منهم ولداه أمحد وإبراهيم ،وأمحد بن يزيد
()66

حممد حممد حميسن ،معجم حفاظ القرآن عرب التاريخ( ،بريوت ،دار اجليل٠5٠2 ،ه٠٧٧2 -م)
ج ،٠ص 4٩٩ـــ 49١ـ رقم الرتمجة263 /؛ وانظر :حممد بن حممد خملوف ،شجرة النور
الزكية يف طبقات املالكية( ،لبنان ،دار الكتب العلمية٠525 ،ه 2١١3م) ،ج ،٠ص.2٧

()6٩

حممد حممد حميسن ،معجم حفاظ القرآن عرب التاريخ ،مرجع سابق ،ج ،٠ص  5٧6ـ 5٧9؛

وانظر :شمس الدين حممد بن حممد ابن اجلزري ،غاية النهاية يف طبقات القراء( ،القاهرة ،مكتبة ابن
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احللواين ،وحممد بن هارون أبو نشيط؛ وهو صاحب الكرامة الكربى ،فقد كان -رمحه
أصم ال يسمع البوق ،وإذا قرئ عليه القرآن يسمعه ،وانتهى إليه رئاسة اإلقراء
اهللّ -
يف زمانه باحلجاز ،ورحل إِ َل ْي ِه النَّاس ،وطال عمره ،و َبعد ِصيته ،ومات -رمحه اهلل-
سنة عِشين ومائتي باملدينة (22١هــ) ،وعاش ني ًظفا وثامني سنة.

ثاي ًيا :ورش(:)69

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

من اللبن فسمي به  ،رحل إىل املدينة ليقرأ عىل نافع ،فقرأ عليه ثم رجع إىل مرص
وانتهت إليه رئاسة اإلقراء هبا ،تويف -رمحه اهلل -سنة سبع وتسعي ومئة بمرص
(٠٧٩هــ).
(َ )2٩و َمك ُة َع ْبدُ اهللِ فِ َيها ُم َقــــ ُام ُه *** ُه َو ا ْب ُن كَثِري كاثِ ُر ا ْل َق ْو ِم ُم ْعت ََال
ُمــمـدر *** َع َىل َسنَــد َو ْهـ َو ا ُمل َلقــ ُب ُقـنْــ ُبـ َال
ْحــدُ ا ْل َبــزيي َل ُه َو ُ َ
(َ )29روى َأ ْ َ
الثـــايى  :اإلمام ابن كثري( :)69عبد اهلل بن كثري املكي الداريِ ،
اإلمام ،التابعي،
الظفاضل ،القدوة ،الثقة األمي ،أحد القراء السبعة ،أصله من أبناء فارس ،ولد بمكة
مظفوها ،أبيض
فصيحا بلي ًغا
سنة مخس وأربعي ،كان قايض اجلامعة بمكة ،وكان
ً
ً
ً
طويال جس ًيام ،أسمر أشهل العينيَ ،يضب باحلناء ،عليه السكينة والوقار،
اللحية،

()69

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

يف األسامء والكنى واأليساب( ،بريوت ،دار الكتب العلمية٠٧٧١ ،م) ج ،٩ص.3١٠
()6٧

أبو العباس شمس الدين أمحد بن حممد بن خلكان ،وفيات األعيان وأيباء أبناء الزمان( ،بريوت،

دار صادر )٠٧١١،ج  ،3ص5٠؛ وانظر :حممد بن حممد خملوف ،شجرة النور الزكية يف طبقات
املالكية ،مرجع سابق ،ج ،٠ص 29؛ وانظر :شمس الدين حممد بن حممد ابن اجلزري ،غاية النهاية
يف طبقات القراء ،مرجع سابق ،ج ،٠ص.555
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قرأ عىل عبد اهلل بن السائب املخزومي( )٩١وجماهد بن جرب ،ومها قرآ عىل عبد اهلل بن
العباس وعىل زيد بن ثابت -ريض اهلل عنهم -عن النبي –صىل اهلل عليه وسلم -قال
ابن جماهد ومل يزل عبد اهلل هو اإلمام املجت مع عليه يف القراءة بمكة حتى مات عام
عِشين ومائة (٠2١هـ).
وراويـاه البزى وقنبل وقد رويا عنه بإسناد ،وفيام يىل ترمجة خمترصة هلام –ريض اهلل
عنهام:-
ً
أوال :البزى(:)71
هو أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن القاسم بن نافع بن أيب بزة بشار الظفاريس ،كنيته أبو
احلسن ،ولد سنة سبعي ومائة ،أستاذ حمقق ضابط متقن ،مقرئ مكة ،ومؤذن املسجد
احلرام ،أذن يف املسجد احلرام أربعي سنة ،وأقرأ الناس بالتكبري من (والضحى) تويف
–رمحه اهلل-سنة مخسي ومائتي (24١هـ).
وأخذ البزي القراءة عن ابن كثري بإسناد وليس مبارشة ،فقرأ البزى عىل عكرمة بن
سليامن ،وقرأ عكرمة عىل شبل بن عباد ،وعىل إسامعيل بن عبد اهلل القسط ،وقرأ هذان
عىل ابن كثري.
ثاي ًيا :قنبل(:)٩2

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

()٩١

عبد اهلل بن السائب هو الذي بعث عثامن -ريض اهلل عنه -معه بمصحف أهل مكة ملا كتب

املصاحف ،ووزعها عىل األمصار ،وأمره أن يقرئ الناس بمصحظفه ،فكان ممن قرأ عليه ابن كثري.
()٩٠

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

سابق ،ج،3ص52؛ وانظر :شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي ،معرفة القراء الكبار عىل
الطبقات واألعصار ،مرجع سابق ،ص .٠١3
()٩2

شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي ،معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار،

مرجع سابق ،ص.٠33
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سنة مخس وتسعي ومائة ،وجود القراءة عىل أيب احلسن القواس وأخذ القراءة عن
أيضا ،وانتهت إليه رئاسة اإلقراء باحلجاز ،قرأ عليه خلق كثري ،منهم أبو بكر بن
البزي ً
جماهد ،وحممد بن عبد العزيز بن الصباح ،وقيل إنه كان يستعمل دواء يسقى للبقر
يسمى قنبيل ،ملا أكثر من استعامله عرف به ،ثم خظفف وقيل قنبل ،وقيل بل هو من قوم
يقال هلم القنابلة ،وكا ن قنبل قد ويل الِشطة بمكة يف وسط عمره ،فحمدت سريته،
وقطع اإلقراء قبل موته بسبع سني ،تويف–رمحه اهلل -سنة إحدى وتسعي ومائتي
(2٧٠هــ) .وله ست وتسعون سنة.
وأخذ قنبل القراءة عن ابن كثري بإسناد وليس مبارشة ،فقرأ قنبل عىل أيب احلسن
القواس ،وقرأ القواس عىل أيب اإلخريط وهب بن واضح ،وقرأ وهب عىل إسامعيل
بن عبد اهلل القسط ،وقرأ القسط عىل شبل بن عباد ،ومعروف بن مشكان وقرأ كالمها
عىل ابن كثري.
(َ )2٧و َأما ْاإل َمـا ُم ا َمل ِاز ِ ُّين َصـ ِ
ــر ُحي ُه ْم *** َأ ُبو َع ْمرو ا ْل َب ْ ِ
رصي َف َوالِدُ ُه ا ْل َع َال
اض ع َىل َحييى ا ْلي ِزي ِدي سيبه *** َف َنصبح بِا ْلع ْذ ِب ا ْل ُفـــر ِ
ات ُم َعل َال
ْ َ َ َ
َْ َ ي َ َُْ
(َ )3١أ َف َ َ
َ
ِ
وري وص ُِ
وِس َع ْن ُه َت َقب َال
(َ )3٠أ ُبو ُع َم َر الدُّ ِ َ َ
احل ُه ْم َأ ُبو *** ُش َع ْيب ُه َو ُّ
الســـ ُّ
الثال  :اإلمام أبو َع ْمرو بن ال َعالء(:)73

هو أبو عمرو َز َّبان بن َع َّامر التميمي املازين البرصي ،ويلقب أبوه بالعالء ،من أئمة
اللغة واألدب ،وأحد القراء السبعة ،ولد سنة ثامن وستي ،وقيل سنة سبعي بمكة،

ونشأ بالبرصة ،ومات بالكوفة .أخذ القراءة عن أهل احلجاز وأهل البرصة ،فعرض
بمكة عىل جماهد وسعيد بن جبري وغريهم؛ وعرض بالبرصة عىل ييى بن يعمر ونرص
()٩3

خري الدين بن حممود الزركيل الدمشقي األعالم( ،دار العلم للماليي 2١١2،م) ،ج ،3ص5٠؛

وانظر :شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي ،معرفة القراء الكبار عىل الطبقات
واألعصار ،مرجع سابق ،ص.49
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بن عاصم وغريهم ،وقرأ عليه خلق كثري منهم :ييى بن املبارك اليزيدي وعبد اهلل بن
املبارك ،قال أبو عبيدة :كان أعلم الناس باألدب والعربية والقرآن والشعر ،توىف سنة
مئة وأربع ومخسون هجرية (٠45هـ).
راوياه الدورى والسوِس وقد رويا عنه بواسطة ،وفيام يىل ترمجة خمترصة هلام رىض اهلل
عنهام-:
ً
أوال :الدوري(:)٩5
هو حظفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهيب أبو عمر ،األزدي ،املقرئ النحوي
البغدادي الرضير ،نزيل سامراء مقرئ اإلسالم ،وشيخ العراق يف وقته ،ولقب
بالدورى نسبة إىل الدور موضع ببغداد ،قرأ عىل إسامعيل بن جعظفر وعىل الكسائي
وعىل ييى اليزيدي وعىل سليم ،رحل الدوري يف طلب القراءات ،وقرأ بسائر
كثريا ،وهو ثقة يف مجيع ما يرويه،
احلروف السبعة ،وبالشواذ ،ومجع من ذلك شي ًئا ً

دهرا وذهب برصه يف آخر عمره ،وكان ذا دين وخري ،توىف –رمحه اهلل-سنة
وعاش ً
ست وأربعي ومائتي ( )256يف شوال.

ثاي ًيا :السوِس(:)75

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

بالكوفة من عبد اهلل بن نمري وأسباط بن حممد ،وبمكة من سظفيان بن عيينة ،قرأ عليه
عدد كثري منهم ابنه أبو معصوم وموسى بن جرير النحوي ،مات -رمحه اهلل -يف أول
سنة إحدى وستي ومائتي26٠( ،هـ) وقد قارب تسعي سنة.
()٩5

أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد( ،بريوت ،دار

الغرب اإلسالمي 2١١2 ،م) ،ج ،٧ص9٧؛ وانظر :شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد
الذهبي ،معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار ،مرجع سابق ،ص.٠٠5
()٩4

شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي ،معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار،

مرجع سابق ،ص.٠٠4
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وقد روي الدوري والسويس عن أبى عمرو بواسطة ييى بن املبارك اليزيدي وعرف
باليزيدي ،ألنه كان منقط ًع ا إىل يزيد بن منصور خال املهدي يؤدب ولده فنسب إليه.
ُملـ َـال
(َ )32و َأما ِد َم ْش ُق الشا ِم َد ُار ا ْب ِن َع ِامر *** َفتْلــ َِك بِ َع ْب ِد ا ِ
هلل َطــا َب ْت ُ َ
(ِ )33ه َشـام وعبدُ اهللِ وهو ايْتِسـابه *** لِ َذكْــو َان بِا ِإلســن ِ
َاد َعنْ ُه َتنَــق َال
َ
َ ْ َ َ ُُ
ر َ َْ
ْ
الرابع :اإلمام ابن عامر الشامى(:)76
كثريا ،واألشهر أنه
عبد اهلل بن عامر بن يزيد بن متيم اليحصبي ،وقد اختلف يف كنيته ً

أبو عمران إمام أهل الشام يف القراءة ،وإليه انتهت مشيخة اإلقراء هبا ،أخذ القراءة
عن أيب الدرداء وعن املغرية بن أيب شهاب صاحب عثامن بن عظفان ،وقيل عرض عىل
عثامن نظفسه ،كان عبد اهلل بن عامر إما ًما عاملا ثقة فيام أتاه ،حاف ًظا ملا رواه ،متقنًا ملا
اخل َ
وال ِ ّين ،وكان إمام اجلامع بدمشقَ ،وك َ
َان
وعاه ،ويل القضاء بدمشق بعد أيب إِ ْد ِريس ْ َ
يقول قبض رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-ويل سنت ِ
َان ،وانتقلت إِ َىل دمشق ويل تسع
َ
َ
ِ
ِ
ِ
عِشة َومائَة (٠٠9هـ).
سنيَ ،وتويف –رمحه اهلل -سنة َث َامن َ
ٍ
بإسناد وليس مبارشة ،وفيام ييل ترمجة
راويـــــاه  :هشام وابن ذكوان .وقد رويا عنه
خمترصة هلام:
ً
أوال :هشام (:)77
مي ،خطيب دمشق ،وم ْظفتيها،
الس َل ّ
عامر بن ن َص ْري بن َم ْي َرسة ُّ
هو :أبو الوليد هشام بن ّ
وم ْق ِرئها ،وحمدثها ،ولد سنة ثالث ومخسي ومائة (٠43ه) ،أخذ القراءة َع ْر ًضا عن
ِع َراك بن خالد املري وأيوب بن متيم ،وأخذ عراك وأيوب القراءة عن ييى بن
()٩6

شمس الدين حممد بن حممد ابن اجلزري ،غاية النهاية يف طبقات القراء ،مرجع سابق ،ج،٠

ص.523
()٩٩

شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي ،تاريخ اإلسالم َو َوفيات املشاهري َواألعالم( ،دار

الغرب اإلسالمي 2١١3 ،م) ،ج ،4ص٠2٩2؛ وانظر :شمس الدين حممد بن حممد ابن اجلزري،
غاية النهاية يف طبقات القراء ،مرجع سابق ،ج ،2ص.345
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احلارث الذماري ،وأخذ ييى القراءة عن ابن عامر ،فلم ِ
يرو هشام مبارش ًة عن ابن
عامر؛ اشتهر با لظفصاحة والعلم والرواية والدراية؛ ورزق كرب السن وصحة العقل
والرأي ،وارحتل الناس إليه يف القراء ات واحلديث ،وروي عنه أنه قال :ما أعدت
خطبة منذ عِشين سنة؛ وتويف -رمحه اهلل -سنة مخس أو ست وأربعي ومائتي
(.)256/254
ثاي ًيا :ابن ذكوان (:)78

عبد اهلل بن أمحد بن بشري بن ذكوان القرشى الدمشقي ،مقرئ دمشق وإمام اجلامع،

قرأ عىل أيوب بن متيم ،وأخذ أيوب القراءة عن ييى بن احلارث الذماري ،وأخذ
ييى القراءة عن ابن عامر ،قال أبو زرعة الدمشقي :مل يكن بالعراق وال باحلجاز وال
بالشام وال بمرص وال بخراسان يف زمان ابن ذكوان أقرأ عندي منه ،مات سنة اثنتي
وأربعي ومائتي (252هـ) ،وله نحو سبعي سنة.
(َ )35وبِا ْلكُو َف ِة ا ْلغَــر ِاء ِمن ُْه ْم َثـالَثــ رة *** َأ َذا ُعوا َف َقدْ َضا َع ْت َش ًذا َو َق َر ْي ُف َال
يقول :إ ن بالكوفة ثالثة من األئمة السبعة ،هم عاصم ومحزة والكسائي ،نِشوا العلم
وأذاعوه حتى فاحت رائحة العلم هبا.
ِ
ـم ِن ْاس ُمــ ُه *** َف ُشــ ْع َب ُة َر ِاويـــ ِه ا ُمل َب يـر ُز َأ ْف َض َ
ـــال
(َ )34ف َنما َأ ُبو َبكْر َو َعــاص ر
الر َضـا *** َو َح ْفـ رص َوبِ ْاإل ْت َقــ ِ
(َ )36و َذ َ
كان ُمفضــ َال
ان َ
اك ا ْب ُن َعيــاش َأ ُبو َب ْكــر ي
اخلامس :اإلمام عاصم(:)79
()٩9

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

 ،)٠٧96ص2٧4؛ وانظر :شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي ،معرفة القراء الكبار عىل
الطبقات واألعصار ،مرجع سابق ،ص.٠٠٩:
()٩٧

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

واحلدي

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

ج،٠ص 35٩؛ وانظر :شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي ،معرفة القراء الكبار عىل
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هو اإلمام أبو بكر عاصم بن أيب النجود؛ قرأ القرآن عىل أيب عبد الرمحن السلمي وزر
بن حبيش األسدي ،وقرأ عليه خلق كثري منهم األعمش وأبو بكر بن عياش وحظفص
بن سليامن.
وإليه انتهت اإلمامة يف القراءة بالكوفة بعد شيخه أيب عبد الرمحن السلمي ،وكان-رمحه
اهلل -من أحسن الناس صو ًتا بالقرآن ،قال أبو بكر بن عياش :سمعت أبا إسحاق
السبيعي يقول :ما رأيت أحدً ا أقرأ من عاصم بن أيب النجود ،وكان -ريض اهلل عنه-
ِ
رأسا يف القراءة ،قدم البرصة
ن َْحو ًّيا َفص ْي ًحا ،صاحب سنَّة وقراءة للقرآن ،وكان ثقة ً
فأقرأهم ،وملا حرضته الوفاة أخذ يردد قول اهلل تعاىل :ﭐﱣﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱢ [األنعام ]62 :تويف -رمحه اهلل -يف آخر

سنة سبع أو ثامن ،أو تسع وعِشين ومئة.

راوياه شعبة وحظفص.وقد رويا عنه مبارشة ،وفيام ييل ترمجة خمترصة هلام –رىض اهلل
عنهام:-
ً
أوال :شعبة(:)9١
هو شعبة بن عياش بن سامل ،أبو بكر احلناط األسدي الكويف ،ولد سنة مخس وتسعي،
قيام بقراءة عاصم ،عرض القرآن عىل عاصم ثالث مرات ،كام عرض عىل عطاء
كان ً
بن السائب وأسلم املنقري ،قرأ عليه أبو احلسن الكسائي وأبو يوسف يعقوب

دهرا إ ال أنه قطع اإلقراء قبل موته بسبع سني وقيل بأكثر،
األعشى وغريهم ،وعمر ً

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

الطبقات واألعصار ،مرجع سابق ،ص4٠؛ وانظر :شمس الدين حممد بن حممد ابن اجلزري ،غاية
النهاية يف طبقات القراء ،مرجع سابق ،ج ،٠ص.352
()9١

شمس الدين حممد بن حممد ابن اجلزري ،غاية النهاية يف طبقات القراء ،مرجع سابق ،ج ،٠

ص.324،326
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نحو ا من أربعي سنة َيتم القرآن يف كل يوم وليلة مرة ،وملا حرضته الوفاة
أنه مكث ً
بكت أخته ،فقال هلا :ما يبكيك؟ انظري إىل تلك الزاوية فقد ختمت فيها ثامن عِشة
ألف ختمة ،تويف – رمحه اهلل -يف مجادى األوىل سنة ثالث وتسعي ومائة (٠٧3هـ)،
وقيل :سنة أربع وتسعي ومائة.
ثاي ًيا:حفص(:)9٠

هو أبو عمر حظفص بن سليامن األسدي البزاز الكويف القارئ ،ويقال له :الغارضي،
وهو حظفص بن أيب داود صاحب عاصم بن أيب النجود يف القراءة وابن امرأته ،وكان
معه يف ٍ
دار واحدة ،ولد سنة تسعي ،وكان أعلم الناس بقراءة عاصم ،ونزل بغداد

يضا هبا ،وكان األولون يعدونه يف احلظفُ فوق أيب بكر
فأقرأ هبا ،وجاور بمكة فأقرأ أ ً
دهرا ،وكانت
بن عياش ،ويصظفونه بضبط احلروف التي قرأ عىل عاصم ،وأقرأ الناس ً
القراءة التي أخذها عن عاصم ترتظفع إىل عيل ريض اهلل عنه ،تويف -رمحه اهلل -سنة

ثامني ومئة وله تسعون سنة ،وقيل :مات قري ًبا من سنة تسعي ومئة.
ِ
ـورا لِل ُقـ َـر ِ
ان ُمــــ َرت َيال
(َ )3٩و َ ْ
ـاما َص ُبـ ً
ْحــ َز ُة َما َأزْكـــا ُه م ْن ُمتَــ َو يرع *** إِ َمـ ً
(َ )39ر َوى خَ ل ر
ُمــصــــ َال
ف َع ْن ُهو َو َخال رد ِن ال ِذي *** َر َوا ُه ُســـ َل ْي رم ُم ْت َقـــنًا َو ُ َ
السادس :اإلمام ْحزة()92بن حبيب الزيات:
أبو عامرة محزة بن حبيب الزيات ،اإلمام ،الورع الزاهد ،العابد ،اخلاشع ،موىل آل
عكرمة بن ربعي التيمي ،شيخ القراء ،اإلمام القدوة ،الثقة احلجة ،عامل القراءات
()9٠

يوسف بن الزكي عبد الرمحن أبو احلجاج املزي ،هتذيب الكامل( ،بريوت ،مؤسسة الرسالة،

ط٠5١١ه) .ج ،٩ص٠١،٠٠؛ وانظر :شمس الدين حممد بن حممد ابن اجلزري ،غاية النهاية يف
طبقات القراء ،مرجع سابق ،ج ،٠ص.245
()92

حممد حممد حميسن ،معجم حفاظ القرآن عرب التاريخ ،مرجع سابق ،ج ،٠ص2٠4ـــــ ٠٠6؛

وانظر :شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار،
مرجع سابق ،ص.66
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والظفرائض واحلديث ،مقرئ الكوفة ،قال الذهبي :ولد «محزة» سنة ثامني ،وأدرك
أيضا :كان «محزة» إما ًما ،حجة ،ق ّي ًام بكتاب
الصحابة بالس ّن ،فلعله رأى بعضهم ،قال ً
بصريا بالظفرائض والعربية ،عابدً ا خاش ًعا قان ًتا هلل تعاىل،
اهلل تعاىل ،حاف ًظا للحديث،
ً

وقال محزة :نظرت يف املصحف حتى خشيت أن يذهب برصي ،قرأ محزة عىل
األعمش وابن أيب ليىل وغريهم ،وقرأ عليه عدد كثري منهم الكسائي وسليم بن عيسى
ومها أجل أصحابه ،تويف -رمحه اهلل -سنة ست ومخسي ومائة (٠46هــ).
راويــــــــاه خلف وخالد وقد رويا عنه بواسطة سليم بن عيسى الكويف( )93وفيام يىل
ترمجة خمترصة هلام –رىض اهلل عنهام:-
ً
أوال :خلف(:)84
هو أبو حممد خلف بن هشام البزار ،وقيل :طالب بن غراب البزار البغدادي ،اإلمام،
احلافُ ،احلجة ،املقرئ ،له اختيار يف احلروف أقرأ به خالف فيه محزة ،قرأ عىل سليم عن
محزة ،وأيب يوسف األعيش وغريهم ،وقرأ عليه خلق كثري منهم أمحد بن يزيد احللواين
وحممد بن ييى الكسائي الصغري ،وحدث عنه مسلم يف صحيحه ،وأبو داود يف سننه،
وأمحد بن حنبل وعدد كثري  ،قال احلسي بن فهم :ما رأيت أنبل من خلف بن هشام ،كان
يبدأ بأهل القرآن ،ثم يأذن ألصحاب احلديث ،تويف –رمحه اهلل -يف سابع شهر مجادى
اآلخرة سنة تسع وعِشين ومئتي22٧(،هـ) وقد شارف الثامني.

()93

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

حاذق ،ولد سنة ثالثي ومائة ،وعرض القرآن عىل محزة وهو أخص أصحابه وأضبطهم وأقومهم
بحرف محزة ،وهو الذي خلظفه يف القيام بالقراءة .انظر :شمس الدين حممد بن حممد ابن اجلزري،
غاية النهاية يف طبقات القراء ،مرجع سابق ،ج ،٠ص.3٠9
()95

شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي ،معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار،

مرجع سابق ،ص.٠23
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ثاي ًيا :خالد(:)94
هو خالد بن خالد أبو عيسى ،وقيل أبو عبد اهلل الشيباين ،موالهم الصرييف الكويف ،إمام
عرضا عن سليم ،وهو من أضبط أصحابه
يف القراءة ،ثقة عارف حمقق ،أخذ القراءة ً
القصار،
وأجلهم ،وقد أخذ عنه عدد كثري منهم :أمحد بن يزيد احللواين وإبراهيم بن عيل ّ
تويف -رمحه اهلل -سنة عِشين ومائتي (22١هـ).
ِ ِ
ــــر َب َال
(َ )3٧و َأمــا َعلِــ ٌّي َفا ْلكِ َســائِ ُّي َي ْعتُـــ ُه *** َمل ِا َ
كان يف ا ِإل ْحـــ َرا ِم فيــه ت ََس ْ
( )5١روى َلي ُثهم ع ْنه َأبو َْ ِ
الرضا *** َو َح ْف رص ُه َو الدُّ ِ
وري َو ِيف ي
الذك ِْر َقدْ َخ َال
ََ ْ ُ ْ َ ُ ُ
احل ِارث ي

السابع :اإلمام الكسائى(:)96
هو عيل بن محزةَ ،أبو احلسن األسدي ،املعروف بالكسائي ،النحوي ،وسمي
بالكسائي ألنه أحرم يف كساء ،أو ألنه يبيع الكساء يف اإلحرام ،وهو أحد أئمة القراء
من أهل الكوفة ،استوطن َب ْغدَ اد وكان يعلم هبا الرشيد ،ثم األمي من بعده ،وكان قد
قرأ عىل محزة الزيات ،فأقرأ بِ َب ْغدَ ا َد زما ًن ا بقراءة محزة ،ثم اختار لنظفسه قراءة فأقرأ هبا

الناس ،وقرأ عليه هبا خلق كثري بِ َب ْغدَ ا َد وبالرقة وغريمها من البالد ،وحظفظت عنه؛
وصنف معاين القرآن واآلثار يف القراءات ،تويف -رمحه اهلل -سنة تسع وثامني ومئة
(٠9٧هـ).

()94

الس ْود ْو ِين ،الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة( ،اليمن،
أبو الظفداء زين الدين قاسم بن ق ْطل ْو َب َغا ُّ

صنعاء ،مركز النعامن للبحوث والدراسات اإلسالمية وحتقيق الرتاث والرتمجة 2١٠٠ ،م) ،ج،5
ص٠٩١؛ انظر :شمس الدين حممد بن حممد ابن اجلزري ،غاية النهاية يف طبقات القراء ،مرجع
سابق  ،ج ،٠ص.2٩5
()96

أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد وذيوله،

(بريوت ،دار الكتب العلمية ٠5٠٩ ،ه) ،ج ،٠٠ص.5١2
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راوياه  :اللي والدوري ،وقد رويا عنه مبارشة ،وفيام يىل ترمجة خمترصة هلام –رىض اهلل
عنهام:-
ً
أوال :اللي

(:)87

احل َسن
هو أبو احلارث الليث بن خالد ال َب ْغ ُّ
دادي ،من كبار املقرئي ببغداد ،قرأ َع َىل َأ ِيب ْ َ
ِ
الك َسائي ،وكان الليث من أجل أصحاب الكسائي ،تصدَّ َر لإلقراء ،ومحل النّاس َعنْه،
وكان ثق ًة َث ْبتًا فيام ينقلهَ ،ر َوى َعنْهَ :س َل َمة بن عاصمَ ،وحممد بن ييى الكسائي
الصغري ،تويف سنة أربعي ومائتي (25١هـ).

ثاي ًيا :الدوري :هو حظفص بن عمر ،راوي أيب عمرو البرصي ،وقد مرت ترمجته.
ِ
ِ
يح َو َباقِـ ِيه ْم َأ َح َ
اط بِ ِه ا ْلـــ َو َال
(َ )5٠أ ُبو َع ْمـ ِره ْم وا ْل َي ْح َصـبِ ُّي ا ْب ُن َعامـر *** َصـ ِر ر

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

صميم العرب ،وباقى القراء أحاط به الوال (والدة العجم).
(َُ )52هل ْم ُطــ ُر رق ُ ْيـدَ ى ِ َهبا ك ُُّل َط ِارق *** َو َال َطـ ِار رق ُ َْي َشـى ِ َهبا ُمت ََم يحـ َال
(هلم) :ضمري يعود عىل الرواة( ،والطرق) :مجع طريق ،وهو ملن أخذ عن الراوي.
فالقراءة تكون لإلمام ،والرواية ملن أخذ عنه ،والطريق ملن أخذ عن الراوي ،بمعنى أن
لدينا ثالثة مستويات :القارئ ،والراوي ،والطريق .فيقال ً
مثال :قراءة نافع ،ورواية

قالون ،عن طريق أيب نشيط.
واملعنى :أن هلؤالء الرواة طر ًقا تنسب لآلخذين عنهم كام تنسب الرواية هلم ،وكام تنسب
القراءة لألئمة مشاَيهم .جعل الرواة وس ًطا بي القراء وأصحاب الطرق.
(هيدي هبا كل طارق) :أى هيتدي بتلك الطرق كل من أراد تعلم القرآن بنظفسه أو أراد
داللة غريه.
()9٩

شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي ،تاريخ اإلسالم َو َوفيات املشاهري َواألعالم ،مرجع

سابق ،ج ،4ص.٧١4
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ويصح أن يكون الضمري يف ( ُهل ْم) للقراء ،وهبذا يكون املراد (بالطرق) املذاهب املنسوبة

إليهم ،من التسهيل والتحقيق ،واإلظهار واإلدغام ،والظفتح واإلمالة ،وغري ذلك .بمعنى
أن اإلشارة يف الضمري تظفرس يف مستوى القراءة واملستويات التي بعدها (الرواية والطرق)
تكون تب ًعا هلا.
( َوالَ َط ِار ٌق َيْشى ِهب َا مت ََمح َال) :والطارق هنا وصف ملن أراد التدليس بانتحال طرق
أخرى غري التي ضبطها القراء ومن روى عنهم (الرواة وأصحاب الطرق) .فاملعنى أن

قد اتضحت القراءة والرواية والطرق فال َيشى من مضلل.
( )53وهــن اللو ِاِت لِ ْلمــو ِاِت يَصبـتُها *** من ِ
َاص َب َفاي َْص ْب ِيف يِ َصابِ َك ُم ْف ِض َال
َ ْ َ
ُ َ
َ
َ ُ
َ
(هن) :الطرق( ،املوايت) :املوافق( ،نصبتها مناصب) :رفعتها أعال ًما للعز والِشف،

(فانصب) :اتعب( ،نصابك) :نصاب اليشء أصله.
يقول ( :تلك الطرق واملذاهب هي التي نظمت يف هذه القصيدة ملن يوافقني عىل قرائتها،
ويستعمل اصطالحى فيام نظمته فيها ،ومن ال يوافقنى بل يريد غري هذه األئمة كيعقوب
احلرضمى ،واألعمش وغريهم ممن نقل األحرف السبعة فليس هذا النظم موضو ًعا له،
وليطلب ذلك من غريه من كتب اخلالف) .
( َفان َْص ْب ِيف نِ َصابِ َك م ْظف ِض َال) أي (اتعب يف حتصيل بضاعة العلم الذي يصري ً
أصال لك
تنسب إليه إذا انتسب الناس إىل آبائهم وقبائلهم؛ وقيل املراد به النية أي اتعب يف ختليص
نيتك مما يظفسدها يف قراءة هذا العلم) .
وع ِ َهبا َي ْظـ ُم ا ْل َقـ َو ِايف ُم َســه َال
(َ )55و َها َأيَا َذا َأ ْس َعى َل َعل ُح ُرو َفــ ُه ْم *** َي ُطـــ ُ
(َ )54ج َع ْل ُت َأ َبا َجـاد َع َىل ك يُل َق ِارئ *** َدلِيــ ًال َعـــ َىل املَنْــ ُظـو ِم َأو َل َأو َال
()99

()9٧

()99

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

رشح يظم الشاطبية ،حتقيق مجال الدين حممد رشف ،مرجع سابق ،ص.3٠
()9٧

عبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة ،إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات السبع،

مرجع سابق ،ج ،٠ص.٩9
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يقول :إنه اج َت َهد يف نظم تلك الطرق ،راج ًيا من اهلل تسهيله ،وقد جعل حروف «أيب
جاد» و هى حروف اهلجاء ً
دليال عىل كل قارئ من القراء السبعة ورواهتم أول أوال أي

األول من حروف أيب جاد لألول من القراء.
أ :يافع

ب :قالون

 ِّ :ورش

أبج :يافع وراوييه
دهز :ابن كثري وراوييه

د :ابن كثري

هـ :البزى

ز :قنبل

حطى :أبو عمرو وراوييه

ح :أبو عمرو

ط :الدورى

ي :السوِس

كلم :ابن عامر وراوييه

ك :ابن عامر

ل :هشام

م :ابن ذكوان

يصع :عاصم وراوييه

ن :عاصــم

ص :شعبة

ع :حفص

فضقْ :حزة وراوييه

فْ :حــــــزة

ض :خلف

ق :خالد

ر :للكسائى

س :أبو احلارث

ت :الدورى

رست :الكسائى وراوييه

(َ )56و ِم ْن َب ْع ِد ِذك ِْري َْ
ف ُأ ْس ِمي ِر َجا َل ُه *** َمتَى َتنْ َق ِِض آتِيــ َك بِا ْلـ َو ِاو َف ْي َصـ َال
احل ْر َ
(ِ )5٩ســوى َأحــرف الَ ِريب رة ِيف اتيصـ َ ِ
اهلا *** َوبالل ْف ِظ َأ ْس َتغْنِي َع ِن ا ْل َق ْي ِد إِ ْن َج َال
َ
َ
َ
ْ ُ
رشع يف بيان منهجه يف الشاطبية فقال:

أنه سوف يذكر احلرف (الكلمة القرآنية املختلف يف قراءهتا) ،ثم يذكر قراء هذه الكلمة
برموزهم يأتى هبا يف أوائل كلامت ،فإذا انتهى أتى بكلمة أوهلا واو تؤذن بانقضاء تلك
رمزا لقارئ ،وربام يستغنى عن اإلتيان بالواو
املسألة واستئناف أخرى ،ألن الواو ليست ً
الظفاصلة إذا ارتظفعت الريبة ودل الكالم بنظفسه عىل انقضاء املسألة كام يف قوله:
ون مع *** ِ
ِ
ي ُّب َ
ف ......
ون َح ٌّق َك َّ
َو َرا َب ِر َق ا ْفت َْح آمنًا َي َذر َ َ ْ
()٧١

()٧١

وقد ترك الواو سهوا يف موضع واحد ملبس يف سورة القصص وقل قال موسى واحذف الواو

دخلال نام نظفر بالضم.انظر :عبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة ،إبراز املعاين من حرز األماين
يف القراءات السبع ،مرجع سابق ،ج ،٠ص.9٩
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واملعنى أن ناف ًعا املرموز له باهلمز يف قوله( :آ ِمنًا) فتح الراء من ﭐﭐﱣﲝ ﭐﱢ يف قوله تعاىل :ﭐ

ﱣﭐﲜ ﲝ ﲞﱢ [القيامة ، ]٩ :فذكر الكلمة القرآنية األوىل وهي ﭐﱣﲝﱢ وذكر
رجاهلا ،ثم ذكر بعدها كلمة فرشية أخرى ( َي َذر َ
ون) من قوله تعاىل :ﱣﱆ ﱇﱢ

[القيامة ]2٠ :دون أن يظفصل بينها وبي ما قبلها بالواو لوضوح املعنى ،وارتظفاع الريبة.
( َوبا َّلل ْظف ُِ َأ ْس َت ْغنِي َع ِن ا ْل َق ْي ِد إِ ْن َج َال) أنه ربام يكتظفي بلظفُ الكلمة القرآنية دون أن يقيدها

بقرص أو مد ،أو مجع أو توحيد ،وغري ذلك من التقييدات إذا ظهر اللظفُ ودل عىل
ِ
املقصود كقوله( :ومالِ ِك يو ِم الد ِ ِ ِ
وعاصام ،املشار
رص) يعني أن الكسائي
َْ
ً
َ َ
ين َراويه َنـــا ٌ
ِ
ِ ِ
ـارص) قرآ مالك ممدودة ،ومل يقيد مالك باملد ،ألنه
إليهام بالراء والنون يف قولهَ ( :راويه نَــ ٌ
َل َظف َُ هبا ممدودة ،فاستغنى باللظفُ عن القيد ،وكقوله( :سكارى م ًعا َس ْكرى شظفا) يعنى أن
محزة والكسائي املرموز هلام بالشي يف قوله( :شظفا) قرآ كلمة (ﱚ) ،يف قوله تعاىل:

ﱣﭐﱘ ﱙ ﱚﱢ [احلجَ ( ،]2 :س ْك َرى) بظفتح السي وسكون الكاف والقرص،
فهنا استغنى بلظفُ القرائتي دون تقييد أي منهام.

()59

َو ُرب َمكَان كَر َر َْ
احل ْرفَ َق ْب َل َها *** َمل ِــا َع ِارض َواألَ ْم ُر َل ْي َس ُم َه يو َال

(احلرف) :الرمز الدال عىل القارئ.
بمعنى أنه قد يكرر الرمز احلريف لعارض ما كتميم قافية ونحوه ،وهو يف ذلك عىل نوعي :
()٧٠

أحدمها :أن يكون الرمز ملظفرد فيكرره بعينه كقوله( :اعتاد أفصال)( ،ح ً
ال َحال)( ،ع ًال َع َال).
والثاين :أن يكون الرمز جلامعة ثم يرمز لواحد من تلك اجلامعة كقوله( :سام العال) ،فنافع
املشار إليه بقوله( :العال) من أهل سام وهم (نافع وابن كثري وأبو عمرو) ،كام سيأيت ،وقد
رمز له مرة أخرى فقال( :سام العال) ،ومثل (ذا أسوة تال) الذال رمز ابن عامر والكوفيي -
كام سيأيت -ودخل فيهم دورى الكسائى ،وقد رمز له مرة أخرى بالتاء فقال( :ذا أسوة تال).
()٧٠

عبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة ،إبراز املعايى من حرز األماين يف القراءات السبع،

مرجع سابق ،ج ،٠ص.٧١
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()5٧
()4١
()4٠
()42
()43
()45
()44

اخلــــ ِ
ِ
ِ
اء ُم َثلــ رت *** َو ِســـتت ُُه ْم بِ َْ
اء َل ْي َس بِ َن ْغ َفــ َال
ويف َثـــ ر
َومن ُْهـن ل ْل ُكـــ ِ ي
َعنَ ْي ُت ْاألُ َىل َأ ْث َب ُّتـــ ُه ْم َب ْعدَ َيــافِـع *** َوكُوف َو َشــــام َذ ُاهل ْم َل ْي َس ُم ْغ َفــ َال
وكُوف مع ا َملكيي بِالظ ِ
اء ُم ْع َجـ ًام *** َو ُكـوف َو َب ْرص َغ ْين ُُه ْم َل ْي َس ُم ْه َمـ َال
َ َ
َ
ي
و ُذو الن ْق ِط ِش ِ ِ ِ
ْحزَة *** َو ُق ْل فِ ِيه َام َمـ ْع ُشـ ْع َبة ُصــ ْح َب رة َتــ َال
ر
ني ل ْلك َسائي َو َ ْ
َ
ِ
مها َم ْع َح ْف ِص ِه ْم َعم يَافِ رع *** َو َشـــام َس َام ِيف َيـــافِع َو َفتَى ا ْل َعــ َال
ص َح ر
اب َ َ
َو َم ٍّك َو َحـ ٌّق فِ ِيه َوا ْب ِن ا ْل َعال َِء ُق ْل *** َو ُقــ ْل فِ ِيه َام َوا ْل َي ْح ُصبِي َي َفـ رر َح َال
َو ِحــــ ْر ِم ٌّي ِن ا َْمل يكــ ُّي فِ ِيه َو َيـــافِ رع *** َو ِح ْص رن َع ِن ا ْلك ِ
ُويف َويَافِ ِع ِهــ ْم َع َال

قسم اإلمام الشاطبي الرموز إىل رموز حرفية ،ورموز كالمية ،وقسم الرموز احلرفيه إىل:
رموز تدل عىل قارئ واحد (رموز إفراد) ،ورموز تدل عىل أكثر من قارئ (رموز مجع)،
أما الرموز احلرفية الظفردية التى تدل عىل قارئ واحد فهى أبج ،دهز....
الرمز
ث:

القراء

الشاهد

رمز للكوفيني (عاصم وْحزة

ِ
ِ
ت
اء ُم َثل ر
ُويف َث ر
َومن ُْهن ل ْلك ِ ي

والكسائي)

اخل ِ
َو ِستت ُُه ْم بِ َْ
اء َل ْي َس بِ َنغْ َف َال ..
ت األُ َىل َأ ْث َبت ُُّه ْم َب ْعدَ يَافِع
َعنَ ْي ُ

خ:

رمز للقراء السبعة ماعدا ياف ًعا

ذ:

رمز للكوفيني وابن عامر

ظ:

رمز للكوفيني وابن كثري

َوكُوف َو َشام َذ ُاهل ْم َل ْي َس ُم ْغ َف َال
وكُوف مع املَكيي بِالظ ِ
اء ُم ْع َج ًام
َ َ
َ
ي

غ:

رمز للكوفيني وأيب عمرو

ش:

رمز حلمزة والكسائي

َوكُوف َو َب ْرص غَ ْين ُُه ْم َل ْي َس ُم ْه َم َال
ط ِش ِ ِ ِ
و ُذو الن ْق ِ
ْحزَ ة
ر
ني ل ْلك َسائي َو َ ْ
َ
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الرمز

القراء

الشاهد

صحبة

رمز ْحزة والكسائى وشعبة

و ُق ْل فِ ِ
يه َام َم ْع ُش ْع َبة ُص ْح َب رة ت ََال

صحاب

رمز ْحزة والكسائى وحفص

ِ
مها َم ْع َح ْف ِص ِه ْم
ص َح ر
اب َ َ

عم

رمز يافع وابن عامر

َعم يَافِ رع َ ...و َشام

سام

رمز يافع وابن كثري وأيب عمرو

ِ
...و َم ٍّك
َس َام ِيف يَافع َو َفتَى ا ْل َع َال َ

حق

رمز ابن كثري وأيب عمرو

وح ٌّق فِ ِ
يه َوا ْب ِن ا ْل َعال َِء ُق ْل
َ َ

رمز ابن كثري وأيب عمرو وابن

َو ُق ْل فِ ِ
يه َام َوا ْل َي ْح َصبِي َي َف رر َح َال

حرمى

رمز يافع وابن كثري

و ِحر ِمي املَْكيي فِ ِ
يه َويَافِ رع
ُّ
َ ْ ٌّ

حصن

رمز الكوفيني ويافع

َو ِح ْص رن َع ِن ا ْلك ِ
ُويف َويَافِ ِع ِه ْم َع َال

يفر

عامر

ِ
ِ
( )46ومهام َأت ْ ِ
َ
رشطِي َوا ْق ِ
ض بِا ْل َو ِاو َف ْي َص َال
َت م ْن َق ْب ُل أ ْو َب ْعــدُ ك ْل َم رة *** َفك ُْن عنْدَ َ ْ
ََ َْ
ِ
(كلمة) :الرمز الكلمي( ،قبل أو بعد) :قبل أو بعد الرمز احلرىف.
يعنى إذا اجتمع كلمة من الرموز الكالمية مع رمز حريف مل يلتزم ترتي ًبا بينهام ،فتارة يتقدم
احلريف عىل الكلمي ،وتارة يتقدم الكلمي عىل احلريف ،وتارة يتوسط الكلمي بي احلريف،
ِ
رش ِطي َوا ْق ِ
ض بِا ْل َو ِاو َف ْي َص َال) يعني فكن عند ما اشرتطته واصطلحت عليه
( َفك ْن عنْدَ َ ْ
من إبقاء كل واحد منهام عىل ما وضع له وأريد منه ،واقض بالواو فيصال عند انتهاء كل
ِ
ِ ِ ِ ِ
ىض) ،يعني أن شعبة وابن كثري وناف ًعا
مسألة مثلَ ( :وص َّي ًة ْار َف ْع َص ْظفو ح ْرميه ر ً
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ِ ِ ِ ِ
ىض) قرؤوا كلمة (ﱠ) يف قوله
والكسائي ،املشار إليهم بقولهَ :
(ص ْظفو ح ْرميه ر ً

تعاىل :ﱣﭐﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

ﱡﱢ [البقرة ]25١ :بالرفع ،فهنا الرمز الكلمي (حرمي) توسط بي رمزين
حرفيي (الصاد والراء) رمزي شعبة والكسائي ،ومثل قولهَ ( :وي ْثبِت ِيف َخت ِْظف ِيظف ِه َحق
وعاصام ،املشار إليهم بقولهَ ( :حق َن ِ ٍ
َن ِ ٍ
ارص) ،قرؤوا
ارص) يعني أن ابن كثري وأبا عمرو
ً
(ﲩ) يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﱢ [الرعد]٩٣ :

بالتخظفيف ،وهنا تقدم الرمز الكلمي (حق) عىل احلريف (النون).

َاحــم بِالذ ِ
ِ
ِ ِ
( )4٩وما َ ِ
كــاء لِ َت ْف ُضـ َال
كان َذا ضــــــدٍّ َفإِ يين بِضدي ه *** َغن ٌّّي َفز ْ
ََ
يعني أنه ما كان من وجوه القراءات له ضد فإنه يستغني بذكر أحد الضدين عن ذكر اآلخر،
وذلك ألن ذكر أحدمها يدل عىل اآلخر.
(وت ََّذكَّر َ
ف َع َىل َش ًذا) ،فاملرموز هلم بالعي والشي يف
ون ا ْلك ُّل َخ َّ
مثال :قول اإلمام الشاطبيَ :
قولهَ ( :ع َىل َش ًذا) ،وهم حظفص ومحزة والكسائي ،قرؤوا ﱡﱨ ﭐﱠ يف كل القرآن
بتخظفيف الذال ،مثل قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱠ [األنعام ]٠42 :فيظفهم من

الضد أن باقي القراء يقرؤون بالتشديد ،ألنه قال( :خف) يعني بالتخظفيف .وعكس التخظفيف
التشديد  ،فال حاجة للشاطبي أن يذكر قراءة الضد للباقي.
مثال آخر :قول اإلمام الشاطبي(ِ :ب َام ت ْع َمل َ
ون ا ْل َغ ْيب َشا َي َع د ْخل َال) فاملرموز هلم بالشي
والدال (محزة والكسائى وابن كثري) ي قرؤون (يعملون) بالغيب يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﳏ ﳐ

ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ َّ ﱠ [آل عمران ،]٠4٩ - ٠46 :فيظفهم من
الضد أن الباقي يقرؤون باخلطاب ،وال حاجة ألن يذكر اإلمام الشاطبي الضد هلم .ثم رشع
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يف ذكر األضداد بقوله:
مهز َو َي ْقل َواخْ تِــــالس َ ََتص َ
ــــال
(َ )49ك َمدٍّ َوإِ ْث َبــــات َو َفتْــح َو ُمدْ َغــم *** َو َ ْ
(َ )4٧و َجــزْم َوت َْذ ِكري َو َغ ْيــب َو ِخفــة *** َو َ ْمجــع َو َتنْـ ِ
ـوين َو َ َْت ِريــك ُن ا ْع ِم َال
ان آخَ ــــا ُه َمن ِْز َال
َري ُم َقيد *** ُه َو ا ْل َفت ُْح َوا ِإل ْسكـــ ُ
(َ )6١و َح ْي ُ َجـــ َرى الت ْح ِريــ ُك غ ْ َ
وتنقسم األضداد إىل:
أضداد عقلية :وهي التي تع َلم من جهة العقلً ،
فمثال إذا ذكر املد علم أن ضده القرص،
وهذا علم من جهة العقل.
أضداد اصطالحية :وهي التي تعلم من اصطالح الناظم ال من جهة العقل ،بمعنى أن الناظم
اصطلح عليه ،مثل النون والياء فقد جعلهام ضدين كام سيأيت ،وهذا ال يدل العقل عليه.
أيضا إىل:
وتنقسم األضداد ً
أضداد منعكسة :يعني أن كل واحد من الضدين يدل عىل اآلخر ،فاملد ضده القرص والعكس.
فإذا ذكر املد كان ضده القرص ،وإذا ذكر القرص كان ضده املد.
أضداد غري منعكسة :يعني أن كل واحد من الضدين ال يدل عىل اآلخر مثل اجلزم ،فاجلزم
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-:
ً
أوال :األضداد العقلية (مطردة منعكسة)
املــــد
اإلثبات
الفتح
اإلدغام
اهلمز

القرص
احلذف
اإلمالة
اإلظهار
ترك اهلمز

االختالس
التذكري
الغيبة
اخلفة
اجلمع

إمتام احلركة
التنيي
اخلطاب
التشديد
التوحيد

النقل

إبقاء احلركة

التنوين

ترك التنوين

التحـــــــريك

اإلســـكان
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قال اإلمام:

ٍ
مه ٍز َو َن ْق ٍل َو ْاختِ َال ٍ
س َ َحت َّص َال
ك ََمدٍّ َوإِ ْث َبات َو َف ْتحٍ َومدْ َغ ٍم َ ...و َ ْ
ين و َ ْحت ِر ٍ
يك ا ْع ِم َال
َو َج ْز ٍم َوت َْذ ِك ٍري َو َغ ْي ٍب َو ِخ َّظف ٍة َ ...و َ ْ
مج ٍع َو َتن ِْو ٍ َ

وكل هذه األضداد التى عدها اإلمام الشاطبي يف البيتي عقلية مطردة منعكسة ماعدا اجلزم
والتحريك( ،)92أما اجلزم فهو اصطالحى ال عقىل ،وغري منعكس ،وسيأتى احلديث عنه
بإذن اهلل ،وأما التحريك فهو متنوع ،منه ما ينعكس ،ومنه ما ال ينعكس ،ومنه العقىل ومنه
االصطالحي لذا ختم به األضداد العقلية ،وبدأ به األضداد االصطالحية فقال:
َ ...............و َ َْت ِريــــك ُن ا ْع ِم َال
َري ُم َقيد *** ُه َو ا ْل َفت ُْح َو ْ ِ
َو َح ْي ُ َج َرى الت ْح ِر ُ
كان آخَ ا ُه َمن ِْز َال
اإل ْس ُ
يك غ ْ َ
التحريك يف املنظومة عىل يوعني-:
النوع األول :التحريك املطلق (غري مقيد) :بمعنى أن يذكر لظفُ التحريك غري مقرون بأى
حركة ،كأن يقول[ :وحرك] فقط ،فيكون معناه حينئذ (الفتح) وهذا اصطالح اصطلح
عليه اإلمام الشاطبي ،ولوال هذا ما عرفنا احلركة فتحة هي أم ضمة أم كرسة؟ ،وضده
السكون  ،وهذا عقيل ألنه يعلم من جهة العقل أن احلركة عكسها السكون .وينعكس.
فيكون السكون عكسه التحريك املطلق (الظفتح) ألنه قال( :واإلسكان آخاه منزال) ،وهذا
اصطالحي ،ألنه لو مل َيربنا ملا عرفنا أي احلركات تكون ضد السكون ،ألن احلركات
متنوعة.

مثال :قال اإلمام الشاطبي( :م ًعا َقدْ ر َحر ْك ِم ْن ِص َح ٍ
اب) يعني أن ابن ذكوان وحظفص
عدَّ ابن القاصح العذري اجلمع وضده من األضداد االصطالحية ال العقلية .انظر :أبو القاسم
عىل بن عثامن املعروف بابن القاصح ،رسا ِّ القارئ املبتدئ وتذكار املقرئ املنتهي رشح يظم

()٧2

الشاطبية ،مرجع سابق ،ص  .5١قلت :وعدها من األضداد االصطالحية الحتامل أن يكون اجلمع
ضده التثنية ،لكن الناظم مل يستعمل ضدً ا للجمع إال التوحيد فصار ضدًّ ا باالصطالح.
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ومحزة والكسائي املشار إليهام بقولهِ ( :م ْن ِص َح ٍ
اب) قرؤوا كلمة (ﲢ) يف قوله تعاىل:
ﱣﭐﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﱢ [البقرة ]236 :بتحريك الدال،
فهنا أطلق التحريك ومل يقيده بحركة ،فيكون معناه الظفتح كام اصطلح عليه (ﲢ)،

وعكسه السكون ،فيكون قراءة الباقي بالسكون (قدْ ره).

النوع الثاين :التحريك املقيد :بمعنى أن يأتى لظفُ التحريك مقرون بحركة فتحة كانت أم
أيضا .وهذا عقيل .ألنه يعلم من جهة العقل أن
ضمة أم كرسة .ويكون ضده السكون ً
احلركة عكسها السكون ،وال ينعكس ،فال يقال السكون عكسه التحريك املقيد ،ألننا ال
نعرف احلركة التى نقيده هبا ،وألن اإلمام الشاطبي اصطلح أن يكون ضد السكون
التحريك املطلق (الظفتح) حي قال( :واإلسكان آخاه منزال) .قال الظفايس( :والتحريك
ضده اإلسكان سواء كان مقيدً ا أو غري مقيد  ....وليس االسكان ضدًّ ا للنوعي بل لألخري
منهام خاصة(.))٧3

الر ْع ِب َض ًّام َك َام َر َسا ) يعني أن ابن عامر والكسائي
مثاله:ــ قول اإلمامُ :
(وح ير َك َع ْ ُني ُّ

املشار إليهام بالكاف والراء يف قولهَ ( :ك َام َر َسا) قرآ كلمة (الرعب) حيثام وردت بتحريك
(الرعب) ،فتكون قراءة الباقي بالسكون.
العي بالضم ُّ
إ ًذا التحريك مطلق ومقيد ضـــــده الســكون .وهذا (عقىل) .لذا عده اإلمام الشاطبي يف
األضداد العقلية يف قوله ( َو َ َْت ِريــــك ا ْع ِم َال) ،وأما السكون فضـــــده التحريك املطلق
(الفتح) وليس ضده النوعان ،فإذا قال( :وسكن) كانت القراءة األخرى هى التحريك
ِ
مها) يعني أن شعبة وابن عامر
املطلق (الظفتح) ،كام يف قولهَ :
(و َسك ْن َم ًعا َشنْآن َص َّحا ك َال َ
ِ
مها) قرآ بإسكان النون من ﭐ ﭐﱣﭐﲲﱢ
املشار إليهام بالصاد والكاف يف قولهَ ( :ص َّحا ك َال َ

()٧3

عبد اهلل حممد بن احلسن بن حممد الظفايس ،الآللئ الفريدة يف رشح اإلمام الشاطبية ،حتقيق مجال

الدين حممد رشف( ،طنطا ،دار الصحابة ،)2١١٩ ،ج ،٠ص.96
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يف املوضعي ،فتعي للباقي القراءة بظفتحها ،ألن عكس السكون التحريك املطلق (الظفتح).
فإذا أراد اإلمام الشاطبي ضدًّ ا للسكون غري حركة (الظفتح) فالبد من ذكره مثل قوله:
(و َأرنَا و َأر ِين س ِ
اكنَا ا ْلك ْ ِ
َرس د ْم َيدً ا) يعني أن املشار إليهام بالدال والياء يف قوله( :د ْم َيدً ا)،
َ ْ َ ْ َ
ومها ابن كثري والسويس ،قرآ كلمتا ( َأ ِرنا َ ،أ ِر ِين) حيثام وردتا بسكون الكرس ،مثل قوله
تعاىل :ﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱠ [البقرة ]٠29 :فإنه أراد هنا أن يكون عكس
السكون الكرس ال الظفتح لذا نص عليه فقيد القراءتي.

ومثله قوله:

ِ
َاك ا ْلقدْ ِ
َو َح ْيث َأت َ
الضم أ ْر ِســـال
س إِ ْسكَان َدال ِ ِه *** َد َوا ٌء َولِ ْل َب
ــــــاق َي بِ َّ

يعني أن ابن كثري ،املشار إليه بالدال يف قولهَ ( :د َوا ٌء) ،قرأ بإسكان الدال يف كلمة (القدس)
حيثام وردت يف القرآن ،وقرأ الباقون بالضم ،فإنه أراد هنا أن يكون عكس السكون الضم

ال الظفتح لذا نص عليه فقيد القراءتي.
وهبذا يتضح أن التحريك بعضه عقىل ،وبعضه اصطلح عليه اإلمام الشاطبي ،وبعضه
منعكس ،وبعضه ال ينعكس.
التحريك والسكون

الضد

التحريك املطلق (الفتح) اصطالحي

السكون (عقيل)

التحريك املقيد

السكون (عقيل)

السكون

التحريك املطلق (الفتح) اصطالحي

األول :التحريك املطلق معناه (الظفتح) وعكسه السكون ،وال يقال الظفتح عكسه السكون(،)٧5
( )٧5عرب هبذا عدد من رشوح الشاطبية .انظر :عبد الظفتاح عبد الغني القايض ،الوايف يف رشح الشاطبية،
(القاهرة ،دار السالم ،ط2١٠2م) ،ص  .25وانظر :حممد خالد منصور (وآخرون) ،املزهر يف رشح
الشاطبية والدرة( ،األردن ،دار عامر ،)2١١6 ،ص.5١
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فالظفتح عكسه الكرس ألنه آخى بي الظفتح والكرس كام سيأيت ،فالبد من لظفُ التحريك
الر ْع ِب َض ًّام ك ََام َر َسا )( ،م ًعا َقدْ ر َحر ْك ِم ْن ِص َح ٍ
اب) .قال أبو شامة( :فمتى
(حر َك َع ْي ُّ

ذكر التحريك فضده السكون ،ومتى ذكر اسم احلركة دوهنا فالضد له ،مثاله :إذا قال :ارفع

فضده انصب ،وإذا قال :انصب فضده اخظفض ،وإذا قال :اخظفض فضده انصب ،وال
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
قولهَ ( :وت ْس َأل َض ُّموا التَّا َء َوا َّلال َم َح َّركوا بِ َر ْف ٍع) فألجل قوله( :حركوا) أخذنا السكون
للقراءة األخرى ،ومل نأخذ ضد الرفع ،ولو قال :موضع (حركوا برفع) (رفعوا) ألخذنا
مح َزة َو ْل َي ْحك ْم بِك ْ ٍ
َرس َون َْصبِ ِه َيركه) لوال قوله:
(و َ ْ
ضد الرفع وهو النصب وكذا قولهَ :

(يركه) لكانت قراءة الباقي بظفتح الالم وخظفض امليم ،فلام قال :يركه سكن احلرفان
فاعرف ذلك فإنه َّقل من أتقنه)(.)٧4
الثاين :ال ينبغي أن نقول( :السكون عكسه التحريك فقط) ،أو نقول( :أن التحريك
عكسه السكون ،وينعكس) ،ألننا إذا قلنا السكون عكسه التحريك ال نعلم أي حركة
ستكون فتحة أم ضمة أم كرسة؟ ،فال بد من تقييده بالتحريك املطلق (الظفتح) .وأما القول:
(أن التحريك عكسه السكون وينعكس) فاإلشكال فيه كلمة (ينعكس) ألن السكون ليس
عكسه التحريك بنوعيه ،بل عكسه التحريك املطلق فقط.
وال يقال أن اإلسكان عكسه التحريك بنوعيه ،فإن أطلق اإلسكان بأن قال( :وسكن)
فقط كان ضده التحريك املطلق ،وإن قيد اإلسكان بأي حركة كام قال" :و َأرنَا و َأر ِين س ِ
اكنَا
َ ْ َ ْ َ
ا ْلك ْ ِ
َرس د ْم َيدً ا" فالضد هلذه احلركة املقيدة ،فيكون االسكان ضدًّ ا للتحريك بنوعيه.
فهذا الكالم فيه يظر ألنه هنا ذكر الضدين ،فهو أراد أن يكون للسكون ضدً ا آخر غري
()٧4

عبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم (أبو شامة) ،إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات السبع،

مرجع سابق ،ج  ،٠ص .٠١3
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التحريك املطلق (الظفتح) فنص عليه ،واحلديث يف الضد الذي مل يذكره اإلمام الشاطبي،
ومل ينص عليه بأن يستغني بذكر أحد الضدين عن اآلخر حيث قالَ ( :و َما َ
كان َذا ِضـــدٍّ
َفإِين َب ِضد ِه َغن ٌّّي).

أما اجلزم فهو من األضداد االصطالحية ،وقد أدرجه اإلمام الشاطبي ضمن األضداد
اصطالحا وحيدً ا من االصطالحات النحوية أضافة إىل
العقلية ،ولعل السبب (أنه ملا كان
ً
ملام باملبادئ النحوية ،فبهذا أشبه العقىل
األضداد الغقلية باعتبار أن من اطلع عىل هذا الظفن ًّ

ملساواة رسعة اإلدراك يف كل منهام)( ،)٧6وهو من األضداد املطردة غري املنعكسة فاجلزم
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
كانت القراءة دائرة بي اجلزم والرفع ،فإن ذكر قراءة اجلزم ذكر اجلزم مطل ًقا بال قيد،
فتكون القراءة األخرى بالرفع ألنه ضده عنده) (. )٧٩
ِ
ىض).
مثاله :قول اإلمام الشاطبيَ :
(و َح ْر َفا َي ِر ْث بِ ْ َ
اجل ْز ِم ح ْلو ر ً
ِ
ىض) ،قرآ
يعني أن أبا عمرو والكسائي ،املشار إليهام باحلاء والراء يف قوله( :ح ْلو ر ً
ﱣﭐﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱢ [مريم ]٦ :بسكون الثاء يف الكلمتي عىل اجلزم،
فتعي للباقي القراءة برفع الثاء فيهام.
ثاي ًيا :األضداد االصطالحية :وتنقسم إىل أضداد منعكسة ،وغري منعكسة؛ أما املنعكسة
فهي ما ذكره يف قوله:
(َ )6٠وآخَ ْي ُت َب ْ َني الن ِ
اخل ْف ِ
ُّون َوا ْل َيا َو َفت ِْح ِه ْم *** َوك َّْس َو َب ْ َني الن ْص ِب َو َ
ض ُمن ِْز َال
()٧6

الشيخ حممد عبد الدايم مخيس ،النفحات اإلهلية يف رشح متن اإلمام الشاطبية( ،القاهرة ،دار املنار،

الطبعة الثانية2١١٧ ،م)  ،ص.3٧
()٧٩

عبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم (أبو شامة) ،إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات السبع،

مرجع سابق ،ج ،٠ص.٠١١
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يعني أنه آخى بي النون والياء ،فجعلهام ضدين ،وكل واحد منهام يدل عىل اآلخر ،وآخى
كذلك بي الظفتح والكرس ،وبي النصب واخلظفضً ،
فمثال إذا ذكر النون لقارئ فتكون قراءة
املسكوت عنهم بالياء ،وإذا ذكر الظفتح لقارئ فتكون قراءة املسكوت عنهم بالكرس
عاصام وناف ًعا ،املشار إليهام بالنون
وهكذا .مثل قوله(:ن َعلمه بِا ْل َي ِاء َن ُّص َأ ِئ َّم ٍة) يعني أن
ً
ص َأ ِئ َّم ٍة) ،قرآ ﱡﱣ ﭐﱠ يف قوله تعاىل :ﱡﭐﱣ ﱤ
واهلمزة يف قولهَ ( :ن ُّ

ﱥ ﱦ ﱧﱠ [آل عمران ]٨٤ :بالياء ،فتكون قراءة الباقي بالنون
(ونعلمه) .فإذا أضظفنا السكون تكون األضداد االصطالحية املنعكسه كاآليت:
األضداد االصطالحية املنعكسة

الن ــون

الفتح

النصب
قال اإلمام:
وقال اإلمام:

السكون

الي ـ ـ ـ ــاء

الكســر

اخلفــض

التحريك املطلق(الفتح)

ِ
ِ
َّص ِ
ب َواخلَْف ِ
ض ُم ْنزال
آخ ْي ُ
َو َ
ْي الن ْ
ْي النُّون َوالْيَا َوفَـ ْتح ِه ْم *** َوَك ْس ٍر َوبََْ
ت بََْ
يك غَ ْ َْي ُم َقيَّ ٍد *** ُه َو الْ َف ْت ُح َو ِْ
آخاهُ َم ْن ِزَال
َو َح ْي ُ
َّح ِر ُ
اإل ْسكا ُن َ
ث َج َرى الت ْ

تنبيــه :ذكر اإلمام الشاطبي للظفتح ضدين :الظفتح ضده اإلمالة حي قال :كَمدٍّ وإِ ْثب ٍ
ـات
َ َ َ
و َف ْتـحٍ ومدْ َغ ٍم ،والظفتح ضده الكرس يف قوله( :و َآخيت ب َي الن ِ
ُّون َوا ْل َيا َو َفت ِْح ِه ْم َوك ْ ٍ
َرس)
َ
َ
َ ْ َْ
فكيف نظفرق بينهام؟

واجلواب :أنه إذا ذكر الظفتح كان ضده الكرس إال يف موضعي الظفتح فيهام ضد اإلمالة ،مها
يف قوله يف سورة يوسف( :والظفتح عنه َت َظف َّضال) ،ويف باب اإلمالة (ولكن رءوس اآلي قد
َق َّل فتحها له ) ،ومل يستعمل الظفتح ضد االمالة يف غري هذين املوضعي .والذي يستعمله
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ضجاعك
كثريا اإلمالة وضدها ترك اإلمالة ،ويعرب الناظم عنها ً
أيضا باإلضجاع نحو (وإِ َ
ً

التورا َة ما ر َّد حسنه)(.)٧9

أما األضداد اإلصطالحية غري املنعكسة فقد أشار إليها بقوله:
ول الضم والر ْفع س ِ
اكتًا *** َفغ ْ َُري ُه ُم بِا ْل َفتْـــحِ َوالن ْص ِ
(َ )62وح ْي ُ َأ ُق ُ
ـــب َأ ْق َبــ َـال
ُّ َ ُ َ
يعني أنه إذا ذكر الضم وسكت عن قراءة الباقي كانت بالظفتح ،وإذا ذكر الرفع
بالرف ِع
وسكت عن قراءة الباقي كانت بالنصب مثل قول اإلمام الشاطبيٌ ( :
نافع ّ
ِ
واحد ًة َجال) يعني أن ناف ًعا قرأ كلمة ﱡﭐﲙﱠ ﭐ ﭐيف قوله تعاىل :ﱡﭐﲗ ﲘ
ﲙ ﲚ ﲛﱠ [النساء ]١١ :بالرفع ،فتعي للباقي القراءة بنصبها ،ألنه
ذكر الرفع وسكت ،ويضاف إىل هذه األضداد (اجلزم) كام سبق ،فتكون األضداد

االصطالحية غري املنعكسة كاآليت:
األضداد االصطالحية الغْي منعكسة
اجلزم

الرفع

الضم

الفتح

الرفع

النصب

قال اإلمام:
ِ
َّص ِ
ب أَقـْبَ َال
ث أَقُ ُ
َّم َو َّ
ول الض ُّ
حي ُ
الرفْ ُع َساكتاا *** فَـغَ ْْيُُه ُم ِابلْ َف ْت ِح َوالن ْ
َو ْ
ـذكِ ِري َوا ْل َغ ْي ِ
( )63ويف الر ْف ِع َوالتــ ْ
مج َل رة *** َع َىل َل ْفـــظِ َها َأ ْط َل ْق ُت َم ْن َقيدَ ا ْل ُع َال
ب ُْ
يقول :إنه ذكر يف مواضع من القصيدة (الرفع والتذكري والغيب) مطل ًقا غري مقيد
()٧9

عبد الرمحن بن إسامعيل (أبو شامة) ،إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات السبع  ،مرجع
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بمعنى أن يأتى بالكلمة حمركة بالرفع وال يقيدها بالرفع ،وكذلك يأتى بالكلمة مذكرة
من غري أن يقيدها بالتذكري ،وكذلك يأتى بالكلمة بلظفُ الغيب من غري أن يقيدها
بالغيب ،مثل قوله:
َو َخالِ َص ٌة َأ ْص ٌل َو َال َي ْع َلم َ
ون ق ْل *** لِش ْع َب َة ِيف ال َّث ِاين َوي ْظفتَح َشـم ْـ َلال
ِ
ظفهم أن ناف ًعا ،املشار إليه باهلمزة
فل َظفُ بكلمة ( ََخال َص ٌة ) مرفوعة ومل يقيدها بالرفع في َ
يف قولهَ ( :أ ْص ٌل) ،يقرأ (خالصة) يف قوله تعاىل :ﱣﭐﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ
ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱢ [األعراف ]32 :بالرفع ،وباقي القراء يقرؤوهنا
بالنصب ،وكذا ل َظفُ ( َي ْع َلم َ
ون ) بالياء الدالة عىل الغيب دون أن يقيدها به ،فدل أن
شعبة يقرأ (ت ْع َلم َ
ون) يف قوله تعاىل :ﱣﭐﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱢ

[األعراف ]39 :بالغيب ،وغريه من القراء يقرؤها باخلطاب ،وكذا ل َظفُ َ(ي ْظفتَح) بالياء
الدالة عىل التذكري دون أن يقيدها به ،فدل أن محزة والكسائى ،املشار إليهام بالشي يف
قوله( :شملال) ،يقرؤون (ال تظفتح) يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﱢ

[األعراف ]5١ :بالتذكري ،وغريمها يقرؤها بالتأنيث.
احلـــ ْر ِف ِآِت بِك يُل َما *** َر َم ْز ُت بِ ِه ِيف َْ
(َ )65وق ْب َل و َب ْعدَ َ
اجل ْم ِع إِ ْذ َل ْي َس ُم ْش ِك َال
ِ
اجل ْم ِع) :يعني الرمز
(احلرف) :الكلمة القرآنية املختلف يف قرائتهاَ ( ،ما َر َم ْزت بِه ِيف ْ َ
الكلمي .واملعنى أنه ال يلتزم للرمز الكلمي مكا ًنا فقد يأيت قبل الكلمة القرآنية وقد
ف َفتْح َض ٍّم َو َراؤه  ...بِك ْ ٍ
َرس)،
رص ْ
يتأخر ،ألنه ال إشكال فيه مثل قولهَ :
(وص ْح َبة ي ْ َ
وهنَا ختْظف َ
ون َم ْع َ ْجت َعلونَه َ ...ع َىل َغ ْيبِ ِه َح ًّقا) ،فالرمز الكلمي (ص ْح َبة) تقدم
( َوت ْبد َ
ف) يف املثال األول ،والرمز الكلمي ( َح ًّقا) تأخر عن الكلامت
رص ْ
الكلمة القرآنية (ي ْ َ
وهنَا ختْظف َ
ون َ ْجت َعلونَه) يف املثال الثانى ،بخالف الرمز احلرىف فال يتقدم عىل
القرآنية (ت ْبد َ
الكلمة القرآنية ألن اإلمام الشاطبي اشرتط ذلك عىل نظفسه حيث قالَ ( :و ِم ْن َب ْع ِد
ِ
ف أ ْس ِمي ِر َجا َله) ،ويستثنى من ذلك إذا اجتمع مع الرمز الكلمي فإنه
احل ْر َ
ذك ِْري ْ َ
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وتأخرا مثل قولهَ ( :و َع َّم ع ًال َال َي ْع ِقل َ
ون َو َ ْحتتَه َا ...
يكون تاب ًعا للرمز الكلمي تقد ًما
ً
ِخ َطا ًبا) يعني أن املشار إليهم بقولهَ ( :ع َّم ع ًال) ،وهم نافع وابن عامر وحظفص،
قرؤوا ( َأ َفال َي ْع ِقل َ
ون) يف سورة األنعام ويف السورة التي حتتها ،وهي سورة

األعراف ،بتاء اخلطاب ،ف الرمز احلريف وهو العي يف كلمة (ع ًال) تقدم عىل الكلمة
عم).
القرآنية ألنه اجتمع مع الرمز الكلمي( َّ
مما سبق يمكن أن نستخلص منهج اإلمام الشاطبي يف الرتتيب بي الكلمة القرآنية والرمز
احلريف (سواء دل عىل قارئ أم أكثر) والرمز الكلمي وهو كاآليت:
 أنه يذكر احلرف (الكلمة القرآنية املختلف يف قراءهتا) ،ثم يذكر قراء هذه الكلمةبرموزهم احلرفية (الظفردية واجلامعية) يأتى هبا يف أوائل كلامت ،قال اإلمام الشاطبي:
ِ ِ
ِ
ف أ ْس ِمي ِر َجا َله).
احل ْر َ
( َوم ْن َب ْعد ذك ِْري ْ َ

أما الرمز الكلمي فليس له مكان ثابت ،فقد يتقدم عىل الرمز احلريف وقد يتأخر عنه ،قال

اإلمام الشاطبي:
ِ
ِ
ِ
رش ِطي َوا ْق ِ
ض بِا ْل َو ِاو َف ْي َص َال
َو َم ْه َام َأت َْت م ْن َق ْبل َأ ْو َب ْعــد ك ْل َم ٌة *** َفك ْن عنْدَ َ ْ
كام أنه (الرمز الكلمي) يمكن أن يتقدم عىل الكلمة القرآنية لعدم اللبس ،بخالف

الرمز احلريف فال يتقدم عىل الكلمة القرآنية إال إذا اجتمع مع الرمز الكلمي فإنه يكون
وتأخرا ،قال اإلمام الشاطبي:
تاب ًعا للرمز الكلمي تقد ًما
ً
ِ
ِ
اجل ْم ِع إِ ْذ َل ْي َس م ْش ِك َال.
حل ْـرف ِآيت بِكل َما *** َر َم ْزت بِه ِيف ْ َ
َوق ْب َل و َب ْعدَ ا َ
ف ُأسمي حي ُ يسمح َي ْظمه *** بِ ِه م ِ
وض ًحــــا ِجيدً ا ُم َع ًّام َو ُ ْ
مــــ َو َال
(َ )64و َس ْو َ َ ي َ ْ َ ْ َ ُ ُ ُ
ُ
(اجليد) :العنق( ،املعم واملخول) :الكريم األعامم واألخوال.
يقول :إنه أحيانا يسمي القارئ باسمه وال يرمز له ،حيث يسمح نظمه به ،فتارة يذكره
قبل حرف القرآن ،وتارة بعده عىل حسب ما يسهل كقوله" :حلمزة فاضمم كرسها
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أهله امكثوا"َ " ،و ِم ْن َ ْحتتِ َها ا َملكي َجي ُّر َو َزا َد ِم ْن".
(م ِ
وض ًحا ِجيدً ا م َع ًّام َوخم ْ َو َال) :يعنى أنه يذكر القارئ باسمه الرصيح يف بعض األحيان
ليوضح املسألة ويكشظفها وضوح اجليد ذو األعامم واألخوال (وأصل جيد معم

وخمول ،أهنم كانوا يعرفون الغالم ذا األعامم واألخوال بجيده ،ملا فيه من الزينة ألن
الظفريقي من أعاممه وأخواله يكرمونه ويقلدونه ويزينونه ،فعندما يراه الرائى يتضح له
بذلك أنه ذو أعامم وأخوال )(.)٧٧
كان َذا َباب َل ُه فِ ِيه َمــ ْذ َه رب *** َف َ
ال ُبد َأ ْن ُي ْســـ َمى َف ُيدْ َرى َو ُي ْع َق َال
(َ )66و َم ْن َ
يقول :إنه إذا انظفرد قارئ بباب ال يشاركه فيه غريه ،ذكره باسمه الرصيح ال برمزه.
ف سه َل َمه َزه)( ،ودون ََك ِ
ِ
كقوله( :و َ ْ ِ
اال ْد َغا َم ا ْلكَبِ َري َوق ْطبه َأبو َع ْم ٍرو
َ
َ
مح َزة عنْدَ ا ْل َو ْق َ َّ ْ
ا ْل َب ْ ِ
رص ُّي فِ ِيه َ َحت َّظف َال)
ْت ِ َهبا َما َسا َغ َع ْذ ًبا ُم َس ْل َس َال
اهبا *** َو ُصغ ُ
(َ )6٩أ َهلـــ ْت َف َلبتــْ َها ا َمل َعــ ِاين ُل َبـــ ُ َ
(َ )69ويف ُي ْ ِ
ّس َها الت ْي ِس ُري ُر ْم ُت اخْ ت ََصــ َار ُه *** َف َن ْجن َْت بِ َعـ ْو ِن اهللِ ِمنْـــ ُه ُم َؤمــــ َال
ِ
اء َو ْج َه َها َأ ْن ُت َفضـــ َال
(َ )6٧و َأ ْل َفــا ُفــ َها زَا َد ْت بِن َْشـ ِر َفـــ َوائد *** َف َلف ْت َح َيــ ً
(َ )٩١و َسم ْي ُتـه َا " ِح ْر َز األَ َم ِاين" َت َي ُّمـنـــًا *** َو َو ْج َه التهـــ ِاين َف ْاهن ِ ِه ُم َت َقـــــــب َال

نادت القصيدة لباب املعانى وخيارها فأجابتها ،ونظم ذلك النظم العذب السلس
الذي اخترص فيه كتاب (التيسري يف القراءات السبع) أليب عمرو الداين ،بل زاد بنِش
فوائد زائدة عىل ما يف كتاب التيسري وسامه «حرز األماين ووجه التهاين»
(َ )71ويَا َد ْي ُت َألل ُهم َيا خَ ْيـ َر َسـ ِامع *** َأ ِع ْذ ِين ِم َن الت ْس ِمي ِع َق ْو ًال َو َم ْف َع َال
يك ي ِدي ِمن َْك األَي ِ
ادي متَ ُدُّ َهـــا *** َأ ِج ْر ِين َف َ
ــور َف ُنخْ ـ َط َال
ال َأ ْج ِري بِ َج ْ
َ
( )72إِ َل َ َ

(التسميع) :السمعة والرياء( ،أجرين) :احظفظني واعصمني( ،واجلور) :امليل عن

()٧٧

عبد اهلل حممد بن احلسن بن حممد الظفايس ،الآللئ الفريدة يف رشح الشاطبية ،مرجع سابق ،ج،٠
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طريق االستقامة( ،واخلطل) :املنطق الظفاسد.
مد اإلمام الشاطبي  -رمحه اهلل  -يده إىل اهلل تعاىل ،وأخذ يناجيه ،ويدعوه أن يعصمه
من السمعة والرياء يف قوله وفعله ،وجيريه من امليل إىل اجلور حتى ال يرتكبه فيقع يف
فاسد القول.
ِ
ِ
ِ
ِ
ألمـــ ِ
ني َو َأ ْمـــــنًا ل َ
ون َ ََت ُّمـــ َال
إن َع َث َر ْت َف ْهـــ َو األَ ُم ُ
ني بِســــ ير َها *** َو ْ
(َ )٩3أم َ
(األمون) :الناقة القوية التي ال تكل من محل األثقال.
يقول :اللهم استجب دعائي ،وأعطى األمان ملن كان أمينًا عىل هذه القصيدة ،فحظفظها
ووعاها ،ونِش فوائدها ،وإن زل الناظم فعىل هذا األمي أن يتمل زالته ،ويقيه
عثراته،كام تتحمل الناقة القوية األعباء الثقيلة ،ويصرب عىل ما وقع فيها من هظفوات،
وعلو قدر فهو عرضة للهظفوات والعثرات.
ويتذكر أن كل إنسان مهام أويت من نباهة شأن ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول لِـ ُحر َواملُْـــ ُروء ُة َمـ ْرؤُ َها *** ِإل ْخ َوته املْ ْرآ ُة ُذو الن ِ
(َ )٩5أ ُق ُ
ُّور مك َْحــ َال
ِ ِ
ِ
ِ
السو ِق َأ ْمجِ َال
(َ )٩4أخي َأ ُّ َيا ا ُْمل ْجتَا ُز َي ْظمي بِ َبابِه *** ُينَا َدى َع َل ْيه كَاسدَ ُّ
ِ ِ
ِ
يج ُه *** بِ ِاال ْغضا ِء َو ُْ
كان َه ْل َه َال
احل ْسنَى َوإِ ْن َ
(َ )٩6و ُظن بِه َخ ْري ًا َو َســـام ْح يَس َ
(املروءة):كامل الرجولة( ،مرؤها) :معناه َرجلها الذي قامت به املروءة .وقوله:
(واملروءة مـــــــرؤها ِإل ْخوتِ ِه ا ْملِرآة ذو الن ِ ِ
ْح َ
ــال) إعرتاض بي القول واملقول.
ْ َ
ُّور مك َ
َ ْ
َ
(املجتاز) :العابر واملار( ،ينادي عليه) :يعرض للبيع( ،الكساد) :ضد الرواج،
(اإلغضاء) التغافل عن اليشء( ،اهللهل) :السخيف النسج.
َياطب اإلمام الشاطبي احلر الذى تقدم ذكره يف أول القصيده ،ويستحرض قول النبى
 صىل اهلل عليه وسلم( -املؤمن مرآة املؤمن)( ،)٠١١فقوام املروءة والرجولة أن يكوناملؤمن ألخيه بمنزلة املرآة تريه عيوبه فيصلحهاَ ،ياطب احلر ويقولَ :أخي أهيا املار
ً
خامال غري ملتظفت إليه ،فأمجل أنت بأن تظهر
هبذا النظم سام ًعا وإنشا ًدا إذا رأيته
خريا به وبناظمه ،وسامح نسيجه بغض البرص
حماسنه ،وتغمض عن مطاعنه ،وظن ً
()٠١١

أبو داود سليامن بن األشعث الس ِج ْستاين ،سنن أيب داود( ،بريوت ،صيدا ،املكتبة العرصية ،دت)،
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عن هظفواته ،وإن كان ً
هلهال ضعي ًظفا.
وهذا تواضع منه -ريض اهلل عنه -واحلق أنه يف غاية القوة والروعة ،قال اإلمام ابن
خصوصا الالمية التي
اجلزري( :ومن وقف عىل قصيدته علم مقدار ما آتاه اهلل يف ذلك،
ً
عجز البلغاء من بعده عن معارضتها ،فإنه ال يعرف مقدارها إال من نظم عىل منواهلا ،أو
قابل بينها وبي ما نظم عىل طريقها ،ولقد رزق هذا الكتاب من الشهرة والقبول ما ال
أعلمه لكتاب غريه يف هذا الظفن بل أكاد أن أقول وال يف غري هذا الظفن)
وقال اإلمام الذهبي رمحه اهلل( :ول قد سارت الركبان بقصيدته حرز األماين وعقيلة
()٠١٠

أتراب القصائد اللتي يف القراءات والرسم وحظفظهام خلق ال يصون ،وخضع هلا
فحول الشعراء وكبار البلغاء وحذاق القراء ،فلقد أبدع وأوجز وسهل الصعب)(.)٠١2
احل ْسنَ َي ْ ِ
(َ )77و َس يل ْم ِإل ْحدَ ى ُْ
ني إِ َصا َب رة *** َواالُ ْخ َرى ا ْجتِها رد َرا َم َص ْو ًبا َف َن ْ َُم َال
كان َخر رق َفاد ِر ْكه بِ َف ْضـ َلة *** ِمن ِْ
احل ْل ِم و ْل ُي ْصلِ ْح ُه َم ْن َجا َد ِم ْق َو َال
َ
ُ
(َ )78وإِ ْن َ ْ
(اإلصابة) :الوصول للصواب( ،االجتهاد) :بذل اجلهد يف إدراك الصواب،
(الصوب) :نزول املطر( ،أحمل) :املحل هو انقطاع املطر ويبس األرض.
يقول :سلم أهيا املجتاز نظمى بإحدى احلسنيي إما اإلصابة التى يصل هبا األجران،
مشريا إىل قول
وإما االجتهاد الذى ليس معه إصابة والذى يصل معه أجر واحد
ً
النبي-صىل اهلل عليه وسلم( -إِ َذا حكَم ْ ِ
ِ
اجت ََهدَ
اب َف َله َأ ْج َران َوإِ َذا ْ
اجت ََهدَ َف َأ َص َ
احلاكم َف ْ
َ َ َ
َف َأ ْخ َط َأ َف َله َأ ْج ٌر)(.)٠١3
()٠١٠

انظر شمس الدين حممد بن حممد ابن اجلزري ،غاية النهاية يف طبقات القراء ،مرجع سابق، ،

ج ،2ص.22
()٠١2

شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي ،معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار،

مرجع سابق ،ص .3٠2
()٠١3

أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي ،سنن النسائي بشح السيوطي وحاشية السندي،

(بريوت ،دار املعرفة ،ط ٠52١هـ)،ح رقم  ،43٧6ج ،9ص.6٠5
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ثم قال :وإن وجدت أهيا املجتاز نظمى خر ًقا أي خط ًأ فتداركه بظفضلة من الرفق
واألناة ،وليصلح اخلرق من حسن لسانه ،وجاد نطقه وبيانه.
اخل ْل ِ
ِ
وح ُه *** َلط َا َح األَيَا ُم ا ْل ُك ُّل ِيف ُْ
ف َوا ْل ِق َال
(َ )79و ُق ْل َصــــــاد ًقا َل ْو َال ا ْل ِوئَا ُم َو ُر ُ
(وروحه) :روح الوئام حياته يعنى احلياة التى حتصل بسببه،
(ا ْل ِوئَام) :الوفاقَ ،
(طاح) :هلك( ،القال) البغض.
بعضا يف الصحبة واملعارشة هللك الناس يف
يقول :لوال موافقة الناس بعضهم ً
االختالف والتباغض.
ِ
ِ
ِ
َّض ِح َظ َار ا ْل ُقدْ ِ
س َأ ْي َقى ُمغَس َال
(َ )88وع ْش َسا ًملا َصدْ ًرا َو َع ْن غي َبة َفغ ْب *** ُ ََت ْ
(حترض) :من احلضور( ،حظرية القدس) :اجلنة ،وقيل :هو موضع يف السامء فيه أرواح
ً
مطهرا منها.
(مغسال)
املؤمني( ،أنقى) :نق ًيا من الذنوب،
ً
يقول :عش سامل الصدر من احلسد والغل والبغي والكرب ومن كل خلق مذموم،

وغب عن الغيبة حقيقة ومعنًى حتى ال تشارك املغتابي ،ليحرضك اهلل سبحانه يف
مطهرا منها.
حظار القدس (اجلنة) مع عباده األبرار من ّقى من الذنوب واألوزار،
ً
ِ
(َ )81و َ
مجر َف َتن ُْجو ِم َن ا ْل َب َال
هذا َز َم ُ
ان الصــــ ْ ِرب َم ْن َل َك بِالتي *** َك َق ْبض َع َىل َ ْ

يقول :هذا زمان الصرب ،ألن الناس تغريوا ،وفسدوا ،وساءت مقاصدهم ،وكثر نظفاقهم،
َّ
منكرا ،واملنكر معرو ًفا
فقل من يوثق به منهم أو يسلم من أذاهم ،وصار املعروف
ً

يستحرض قول النبى -صىل اهلل عليه وسلم (-يأيت عىل الناس زمان الصابر فيهم عىل دينه
كالقابض عىل اجلمر) ويف احلديث قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ..(-إِ َّن ِم ْن
ِ
الص ْرب فِ ِيه ِم ْثل َق ْب ٍ
ي َرج ًال
مخ ِس َ
اجل ْم ِر ،لِ ْل َع ِام ِل فِ ِيه ْم ِم ْثل َأ ْج ِر َ ْ
الص ْ ِربَّ ،
َو َرائك ْم َأ َّيا َم َّ
ض َع َىل ْ َ
()٠١5

()٠١5

حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي ،اجلامع الصحيح سنن الرتمذي( ،بريوت ،دار

الغرب اإلسالمي ط  ٠٧٧9م) ،ح رقم  ،226١ج ،5ص.٧6
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َي ْع َمل َ
ون ِم ْث َل َع َم ِل ِه) هذا زمان اإلمام الشاطبي  -رمحه اهلل  -فكيف بزماننا؟ !!
دت لت ََوك َفـ ْت *** َس َحائِ ُب َها بِالد ْم ِع ِد ًيام َو ُهــــــــــط َال
(َ )82و َل ْو َأن َع ْينًا َسـا َع ْ
(َ )83ولكِنهــا َع ْن َق ْس َو ِة ا ْل َقلـْ ِ
ب َق ْح ُط َها *** َف َيـــا َض ْي َع َة األَ ْع َمــ ِار متَ ْ ِشى َس َب ْهـ َل َال
()٠١4

(توكظفت) :أي قطرت( ،سحائبها) :أي مدامعها.

دائام عىل التقصري ،ولكنها جظفت ،وانقطع
ولو ساعدت عي صاحبها ل َكثر بكاؤها ً
دمعها بسبب قسوة القلب ،و عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم( :-ال يلج النار رجل بكى من خشية اهلل تعاىل َحتَّى َيعو َد ال َّل َبن ِيف

الرض ِع)( ،)٠١6نسأل اهلل أن يرزقنا اخلشية منه سبحانه.
َّ ْ
( َف َيا َض ْي َع َة األَ ْع َام ِر َمت ْ ِشى َس َب ْه َل َال) أي يا قوم احذوا أن تضيعوا أعامركم.
آن ِشـــــ ْر ًبا َو َم ْغ َســـ َال
( )95بِنَ ْف ِِس َم ِن ْاست َْهدَ ى َإىل ا ِ
كان َل ُه ا ْل ُق ْر ُ
هلل َو ْحدَ ُه *** َو َ
يقول :أفدى بنظفيس من طلب اهلداية من اهلل عز وجل ،وكان القرآن رش ًبا يرتوى به،
ً
ومغسال يتطهر منه بدوام تالوته ،والعمل بام فيه.
ِ
ِ
ني َأ ْصــــــ َب َح ُ ْم َض َال
(َ )94و َطــا َب ْت َع َل ْيه َأ ْر ُضـ ُه َفت َفت َقــ ْت *** بِك يُل َعبِــــري ح َ
(العبري) :الزعظفران ،وقيل أخالط من الطيب.

طابت عىل املستهدي أرضه ملا عنده من انِشاح للصدر ملالزمته طاعة اهلل ،وتالوة
القرآن ،والعمل هلل ،فتظفتحت له بكل عبري وزكت وكثر خريها.

()٠١4

أبو داود سليامن بن األشعث الس ِج ْستاين ،سنن أيب داود ،مرجع سابق ،باب األمر والنهي ،ح

()٠١6

حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي ،اجلامع الصحيح سنن الرتمذي ،باب ما جاء يف

رقم ،535٠ج ،5ص.٠23

فضل البكاء من خشية اهلل ،مرجع سابق ،ح ،23٠٠ج ،5ص.٠33
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َا ِّ ِيف ا ْل َق ْل ِ
ب ُم ْش ِع َال
(َ )96ف ُطو َبى َل ُه َوالش ْو ُق َي ْب َع ُ َمه ُه *** َو َز ْيدُ األَ َسى َ ْيت ُ
(فطويب) :مصدر طاب يطيب( ،اهلم) :اإلرادة( ،الزند) :الذي يقدح به النار،
(األسى) :احلزن( ،هيتاج) :يثور وينبعثً ( ،
مشعال) :موقدً ا.
يقول :ما أطيب عيشه حي يكون الشوق إىل ما أعده اهلل تعاىل من الثواب العظيم
فتورا أو غظفلة.
ثريا إلرادته وعزيمته ،يوقظها ويركها مهام آنس منها ً
ألهل طاعته م ً
َا ِّ ِيف ا ْل َق ْل ِ
ب ُم ْش ِع َال) يعنى أن احلزن يثور يف القلب أس ًظفا عىل ما ضاع
( َو َز ْيدُ األَ َسى َ ْيت ُ
من عمر ليس فيه طاعة هلل.
(ُ )9٩ه َو ا ُمل ْج َت َبى َي ْغدُ و َع َىل النا ِ
س ُك يل ِه ْم *** َق ِري ًبا غ َِريبـــــًا ُم ْســـت ََام ًال ُم َؤمـــ َال
(املؤ َّمل) :الذي ي َؤمل ويرجى عند الشدائد.
(امل ْج َت َبى) :املختار( ،يغدو) :يمرَ ،

يستحرض اإلمام الشاطبي قول اهلل تعاىل :ﱣﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ً
ومغسال هو
ﱙﱢ [فاطر ،]32 :ويقول :إن املستهدي الذى جعل القرآن رش ًبا له
املختار واملصطظفى عند اهلل؛ يمر عىل الناس قري ًبا منهم بتواضعه هلم ،غري ًبا لدهيم
ً
ً
مرجوا عند
مستامال بتودد الناس إليه وحبهم له،
لغرابة طريقته وقلة أمثاله،
مؤمال و ًّ

رج ى أن يزيل اهلل بدعائه ما نزل من البالء.
نزول الشدائد ،ي َ
ِ
يع الن ِ
ون َأ ْف ُع َال
اس َم ْو ًىل ِألَُهَّن ُ ْم *** َع َىل َما َق َضا ُه ا ُ
هلل ُ ُْي ُر َ
(َ )99ي ُعدُّ َمج َ
(م ْو ًىل) :عبدً ا هلل أو سيدً ا.
َ
رضا ،فال َيافهم
يقول :إنه يعد مجيع الناس عبيدً ا هلل ،ال يملكون ألنظفسهم نظف ًعا وال ً
وال يرجوهم ،ألهنم جيرون عىل سابق القضاء والقدر( .وصظفه بحسن التوكل عليه
سبحانه).
أو يكون املعنى إنه يعد مجيع الناس سادة ،فال يتقر أحدً ا منهم عاص ًيا كان أم مطي ًعا،
ألهنم ال يعصون اهلل وال يطيعونه إال بتقدير منه سبحانه( .وصظفه بالتواضع).
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عق ِم َن الص ْ ِرب َو ْاألَ َال
(َ )9٧ي َرى َي ْف َس ُه بِالذ يم َأ ْو َىل ِألَُهَّنَا *** َع َىل ا َمل ْج ِد َمل ْ َت ْل ْ
ْ
(األَ َال) :نبت يشبه الشيح يف الريح والطعم( ،الصرب) :اليش املر الذي يرضب بمرارته
املثل.
يقول :إن ذلك املجتبى يكثر النظر يف عيوب نظفسه ،وينشغل بإصالحها ،لذا فهو يرى
نظفسه أوىل بالذم من كل اخلالئق ألهنا مل تتحمل املشاق واملكاره يف حتصيل املجد.
(َ )٧١و َقدْ قِ َيل ك ُْن كَا ْل َك ْل ِ
ب ُي ْق ِص ِيه *** َأ ْه ُل ُه َو َما َي ْنت َِيل ِيف ي ُْص ِح ِه ْم ُم َت َب يذ َال
(ما يأتيل) :ما يقرص.

يقول :انصح الناس مهام ترى منهم من تقصري ،وابذل جهدك يف نصحهم ،وليكون
نصحك هلم هلل كنصح الكلب ألهله ،فإهنم جييعونه ويرضبونه ويأبى إال أن يوطهم
وما يقرص.
ش َيا إِ ْخ َو ِِت َي ِقي *** َمجــَا َع َتنَا كُل املَــكَـ ِ
(َ )٧٠ل َعل إِل َه ا ْل َع ْر ِ
ـار ِه ُهـــو َال
ِ
( )٧2و َُيعـــ ُلنَا ِممن يك ُ ِ
يم َح َال
َ َْ
ُـون كتَــا ُب ُه *** َشفي ًعا َُهل ْم إِ ْذ َما ي َُسو ُه َف ْ
ْ َ
يم َح َال) :أي يبلغ أفعاله
(يقى) :يظفُ( .ه َّ
ــو َال) :من اهلول ،وهو اخلوف والظفزعَ ( .ف ْ
القبيحة لذي سلطان؛ يقالَ :حمل بظفالن إذا سعى به إىل سلطان أو ذي جاه وبلغ أفعاله

القبيحة .مثل وشى به ومكر به .ويكون املعنى دعاء من اإلمام بأن يظفظنا اهلل من كل
َ
وجيعل القرآن شظفي ًعا لنا إن
مكاره الدنيا واآلخرة إن قبلنا هذه الوصايا وعملنا هبا،
متسكنا به وصاحبناه بقراءة وتدبر واجتهاد يف العمل ،ال شاك ًيا لنا أمام اهلل يوم القيامة
إن مل نعمل به ومل نتدبره وهجرناه.
ِ
ِ ِ
ايل إِال ِســـ ْ ُرت ُه ُم َتــــ َجـ يلـ َال
(َ )٧3وبِاهللِ َح ْو ِىل َوا ْعت َصامي َو ُقوتى *** َو َمـ ِ َ
ْت اهللُ َح ْسبِي َو ُعد ِِت *** َع َل ْيـــ َك ا ْعتِ َام ِدي َضــ ِار ًعا ُمت ََوك َيال
(َ )٧5ف َيا َر يب َأي َ
(احلول) :التحول من حال إىل حال( ،حسبي) :كايف( ،العدة) :ما يعد لدفع
احلوادث.
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يقول :ال حول يل عن معصية اهلل إال بعصمة اهلل ،وال قوة عىل طاعة اهلل إال بعون اهلل،
ومايل ما أعتمد عليه إال ما جللني به من سرته -سبحانه وتعاىل ،-فاهلل هو حسبى
وكافينى وعدتى لنوائب الدهر ،عليه أتوكل ،وعليه أعتمد يف تدبري أمورى مجيعها.
أسأل اهلل أن يسرتنا بسرته اجلميل اجلليل ،وأن يتوىل أمرنا كله ،ويبارك يف سعينا
وجهدنا إنه سميع قريب جميب.
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اســت َِع ْذ *** ِج َه ًارا ِم َن الش ْي َطـــ ِ
ان بِاهللِ ُم ْس َجـــ َال
( )٧4إِ َذا َما َأ َر ْد َت الد ْهــ َر َت ْق َر ُأ َف ْ
معنى االستعاذة :االلتجاء واالعتصام باهلل سبحانه وتعاىل ذكره .وكذلك تتضمن
االستعاذة الدعاء فيكون املعنى :اللهم أعذين من الشيطان الرجيم.

وقد ذكر اإلمام الشاطبي حمل االستعاذة يف الشطر األول ،يف قوله( :إِ َذا َما َأ َر ْد َت
اســت َِع ْذ) ،أي :قبل البدء يف قراءة القرآن الكريم سواء َأبتدأ القارئ
ــر َت ْق َرأ َف ْ
الدَّ ْه َ
التالوة من أول السورة أم من وسطها.

ويكظفي القارئ استعاذة واحدة ولو للقرءان كله ما مل يقطع قراءته.
حكم االستعاذة :خمتلف فيه بي الوجوب والندب  .ورأي اجلمهور أهنا مندوبة
وليست واجبة.
ِ
الشي َط ِ
ان بِاهللِ م ْس َج َال) أشار اإلمام الشاطبي إىل كيظفية االستعاذة من حيث
( ِج َه ًارا م َن َّ ْ
اجلهر والرسية ،وللعلامء فيها ثالثة أقوال:

القول األول :اجلهر هبا لكل القراء لقول اإلمام الشاطبيَ ( :فاسـت َِع ْذ ِ
..ج َه ًارا ِم َن
ْ
الشي َط ِ
ان بِاهلل م ْس َج َال) ،يعني مطل ًقا لكل القراء ،وأكد هذا املعنى يف البيت األخري
َّ ْ
فقالَ ( :وإِ ْخ َظفاؤه َف ٌ
صل َأ َباه َوعـ َاتنَا) أي أن إخظفاء اال ستعاذة (فصل) يعنى فصل من
فصول القراءة وباب من أبو اهبا (أباه) رفضه علامؤنا الوعاة احلظفاظ ومل يأخذوا به،
وعىل هذا ال رمز يف البيت.
القول الثايى :اجلهر هبا لكل القراء ماعدا ياف ًعا وْحزة فيخفيان االستعاذة وعليه
يكون البيت األخري ( َوإِ ْخ َظفاؤه َف ٌ
صل َأ َباه َوعـ َاتنَا) استثناء من البيت األول،
ويكون البيت فيه رمز ،فالظفاء رمز (محزة) ،واهلمزة رمز (نافع) وأشار بقوله( :فصل)
إىل بيان حكمة إخظفاء التعوذ ،وهو الظفصل بي ما هو من القرآن وغريه ،ألن االستعاذة
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ليست من القرآن ،وممن أخذ به حلمزة مطل ًقا يف مجيع القرآن اإلمام أبو العباس أمحد
(وك َْم ِم ْن َفتًى كاملَْ ْهدَ ِوي فِ ِيه َأ ْع َم َال).
بن عامر املهدوي املقرئ ،وإليه أشار بقولهَ :

القول الثال  :إن للجهر حاالت ولإلخفاء حاالت.
أما حاالت اإلخظفاء:
رسا ولو يف مجاعة.
 .٠إذا كان القارئ يقرأ ًّ
جهرا.
رسا أم ً
 .2إذا كان خال ًيا سوا ًء قرأ ًّ

 .3إذا كان يف الصالة ،سواء كانت الصالة رسية أم جهرية.
 .5إذا كان يف مجاعة ومل يكن هو املبتدئ بالقراءة.
واجلهر هبا يكون يف جمال التعليم واملحافل.
وهذا القول مل يذكره اإلمام الشاطبي ،وإنام ذكره رشاح الشاطبية.
تنبيه هام:
ملاذا يستعيذ يف بداية القراءة ؟

( )187

مما جيب أن نلظفت النظر إليه ،هو عداوة الشيطان لإلنسان ،وهي عداوة قديمة
مستمرة﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﴾ [فاطر ﴿ ]6 :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
﴾[البقرة ﴿ ]٠69 :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ [يوسف ،]٥ :وقد ذكر اهلل
العدو من اإلنس واجلن جمتمعي يف ثالثة مواضع ،وذكر أن عدو اإلنس يدفع بالتي
هي أحسن ،والشيطان ال سبيل معه سوى اللجوء إىل اهلل (االستعاذة باهلل)﴿ ،ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ
ﮆﮇ﴾ [األعراف]2١١ – ٠٧٧ :
﴿ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
()٠١٩

عزة عبد الرحيم سليامن ،املفصل يف التجويد( ،القاهرة[ ،د.ن]٠532 ،ه2١٠٠-م) ،ص.24
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ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﴾ [فصلت﴿ ]36 - 35 :ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾ [املؤمنون.]٧9 - ٧6 :
َ
جمهـــ َال
ّسا َوإِ ْن ت َِز ْد *** لِ َر يبـــ َك َتنْـــ ِز ًيا َف َل ْســــ َت ُ َ
(َ )٧6ع َىل َما أ َتى يف الن ْح ِل ُي ْ ً

صيغتها( :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم) كام أتى يف سورة النحل يف قوله تعاىل:

ﱣﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﱢ [النحل،]٧9 :

تنزهيا له سبحانه مثل (أعوذ باهلل العظيم من
وجيوز الزيادة بوصف كامل هلل عز وجل ً
الشيطان الرجيم) ،أو (أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم) ،وإن زدت يف

تنزهيا هلل عز وجل فلست منسو ًبا إىل اجلهل ألن ذلك كله صواب ومروي.
لظفظها ً
(َ )٧٩و َقدْ َذكَروا َل ْفــ َظ الرســ ِ
ول َف َل ْم َي ِز ْد *** َو َل ْو َصح َ
هذا الن ْقــ ُل َمل ْ ُي ْب ِق ُ ْجم َمـ َال
ُ
ُ

واملحدثي لظفُ استعاذة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -عىل ما أتى
قرص بعض القراء َ
يف سورة النحل (أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم) ،دون الزيادة عليها مستدلي
بحديث ابن مسعود  -ريض اهلل عنه ( -قرأت عىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
فقلت :أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم فقال يل :قل يا ابن أم عبد :أعوذ
باهلل من الشيطان الرجيم) وحديث جبري بن مطعم قال" :كان رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم -يقول" :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم".

وكال احلديثي ضعيف ،ويعارض أحاديث أخرى صحيحة كام يف حديث أيب سعيد
ِ
اخلدري :قال :ك َ
َرب ،ث َّم
َان َرسول ا ِ
هلل صىل اهلل عليه وسلم إِ َذا َقا َم إِ َىل َّ
الصالَة بِال َّل ْي ِل ك َّ َ
َيقول :س ْب َحان ََك ال َّله َّم َو ِب َح ْم ِد َكَ ،و َت َب َار َك ْاسم َكَ ،و َت َع َاىل َجدُّ َكَ ،والَ إِ َل َه َغ ْري َك ،ث َّم
ِ
الس ِمي ِع ال َع ِلي ِم ِم َن َّ
الر ِجي ِمِ ،م ْن
هلل َأك َْرب كَبِ ًريا ،ث َّم َيقولَ :أعوذ بِا َِّ
َيقول :ا َّ
الش ْي َطان َّ
هلل َّ
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مه ِز ِه َو َن ْظف ِخ ِه َو َن ْظفثِ ِه(.)٠١9
َْ
وقولهَ ( :و َل ْو َص َّح َ
هذا النَّ ْقل َمل ْ ي ْب ِق جم ْ َمال) إشارة إىل ضعف األحاديث التى متنع
الزيادة ،أي ل و صح نقل ترك الزيادة لذهب إمجال اآلية واتضح معناها وتعي لظفُ

سورة النحل دون غريه ،ولكنه مل يصح فبقيت اآلية جمملة فال يتقيد القارئ بلظفظها بل
جيوز الزيادة عليه.
ال َتعــــدُ ِمنْها ب ِ
(َ )٧9وفِ ِيه م َقــ رال يف ْاألُ ُصــ ِ
اســــ ًقا َو ُم َظ يل َال
َ َ
ول ُفـــ ُرو ُعـــ ُه *** َف َ ْ
َ
(األصول) :الكتب املطولة ،أو املراد :كتب األصول كأصول الظفقه وأصول احلديث
وأصول القراءات( .باس ًقا) :عال ًيا( ،ومظلال) :الساتر بظله.
يقول :يف التعوذ ٌ
قول كثري ،تظهر فروعه يف الكتب املطولة التي هي أصول وأمهات،
أو يف كتب أصول الظفقه وأصول احلديث وأصول القراءات.
أما أصول الظفقه فظفيها الكالم عىل األمر بالتعوذ هل يمل عىل الوجوب أو الندب،
وأما أصول القراءات فظفيها الكالم عىل التعوذ من حيث اجلهر به واإلخظفاء ،أما
أصول احلديث فظفيها الكالم عىل درجة األحاديث الدالة عىل التعوذ وعن سندها
وحال رواهتا.
ال َتعــد ِمنْها ب ِ
اســ ًقا َوم َظل َال) يعني ال تتجاوز منها القول الصحيح
َ َ
وقولهَ ( :ف َ ْ
الظاهر البي املتضح احلجج.
(َ )٧٧وإِ ْخ َفــاؤُ ُه َفص ر
ــل َأ َبا ُه ُو َعـــا ُتنَا *** َك َْم ِم ْن َفت ًى كاملَْ ْهدَ ِوي فِ ِيه َأ ْع َم َال
هذا البيت مرتبط بالبيت األول ومر الكالم فيه.

()٠١9

حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي ،اجلامع الصحيح سنن الرتمذي ،مرجع سابق ،باب

ما يقول عند افتتاح الصالة ،ح رقم  ،252ج ،٠ص.323
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البسملة :هى قول القارئ :ﱣﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱢ.

وهلا ثالث حاالت:

 -٠عند االبتداء من أول السورة.
 -2عند االبتداء من أثناء السورة.
-3بي السورتي.
وبدأ الناظم باحلديث عن احلالة الثالثة فقال:
ـورت ْ ِ
َني بِـــ ُســنة ***
(َ )٠١١و َبسـ َْم َل َب ْ َ
الس َ
ني ُّ
ورت ْ ِ
اح رة ***
(َ )٠١٠و َو ْص ُل َك َب ْ َ
َني َف َصــ َ
السـ َ
ني ُّ

ِر َجــ رال َيــ َمـــ ْوه َا ِد ْر َيــ ًة َو َ ََت ُّم َـال
َو ِص ْل َو ْاس ُكت َْن ُك ٌّل َج َال َيا ُه َحصــ َال

وعاصام وابن كثري ،وهم املشار إليهم بالباء والراء والنون
يقول :إن قالون والكسائى
ً
والدال يف قوله( :بِـسـن ٍَّة ِر َج ٌ
ـوه َا ِد ْر َيـ ًة) ،يثبتون البسملة بي السورتي ،أما
ـال ن َـم َـ ْ

ـاح ٌة) ،يصل بي السورتي بدون بسملة ،وأما
محزة ،املرموز له بالظفاء يف قولهَ ( :ف َص َ
ابن عامر وورش وأبو عمرو ،وهم املرموز هلم بالكاف واجليم واحلاء يف قوله( :ك ٌّل
َج َال َياه َح َّص َال) ،وصلوا بي السورتي بالسكت والوصل.
ف ِجيدُ ه و ِ
اض ُح ال ُّط َال
َـــر ُت ُه *** َوفِيها ِخ َال ر
ُ َ
(َ )٠١2و َال يَـــص كَال ُحـــب ْ
وج ره َذك ْ
اختلف العلامء يف رشح هذا البيت عىل قولني:

ـب) رمز ابن
القول األول :أن يف البيت رمز( ،)٠١٧فالكاف واحلاء من قولهَ ( :ك َّال حـ َّ
عامر وأيب عمرو ،وكذلك اجليم يف ( ِجيده) رمز ورش.

()٠١٧

وممن قال هبذا عبد اهلل حممد بن احلسن الظفايس ،الآللئ الفريدة يف رشح الشاطبية ،مرجع سابق،

ج،٠ص.٠26
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َـص َك َّ
وج ٌه َذك َْرته) إما يوضح بام قبله فيكون املعنى أنه مل يرد
ال ح َّب ْ
(والَ ن َّ
وقولهَ :

نص عن ابن عامر وأيب عمرو بوصل وال سكت ،وإنام التخيري هلام استحباب من
الشيوخ .وإما يوضح بام بعده ،فيكون املعنى أنه مل يأت نص يف الظفصل بالبسملة وال
يف تركه عن ابن عامر وأيب عمرو ،وأن ترك الظفصل إنام هو استحباب من الشيوخ(،)٠٠١
ف ِجيده و ِ
اضح ال ُّطال) يشري إىل البسملة.
(وفِيها ِخ َال ٌ
َ
ألن ما بعده وهو قولهَ :
ف ِجيده و ِ
اضح ال ُّطال) يعني أن يف البسملة خالف لورش املرموز
(وفِيها ِخ َال ٌ
َ
وقولهَ :
له باجليم يف قولهِ ( :جيده) ،وذلك أن أبا غانم كان يأخذ له بالبسملة بي السورتي،
وأن املرصيي أخذوا له برتكها بينهام.
وعىل هذا القول يكون لورش البسملة والسكت والوصل ،أما أبو عمرو وابن عامر
ليس هلام إال الوصل والسكت ،وهذا موافق ملا يف كتاب التيسري.
القول الثاين :أيه ال رمز يف البيت( ،)٠٠٠ومعنى البيت حينئذ أنه مل يرد نص عن هؤالء
األئمة (ابن عامر وورش وأيب عمرو) بوصل وال سكت وإنام التخيري بينهام هلم اختيار
من املشايخ واستحباب منهم ،وهذا معنى قوله( :حب وجه ذكرته) .وأما قوله:
الف ِجيده و ِ
اضح ال ُّط َال) أي يف البسملة خالف عن هؤالء األئمة الثالثة
(وفِيها ِخ ٌ
َ
َ
واضح ومشهور عند العلامء.
وعليه يكون هلؤالء األئمة الثالثة ثالثة أوجه يف الوصل بني السورتني :البسملة
والسكت والوصل ،وعىل هذا القول يكون وجه البسملة أليب عمرو وابن عامر من
زيادات القصيد إذ مل يذكره الداين يف التيسري ،قال اإلمام الشاطبي( :وأبياهتا زادت
بنش فوائد).
()٠٠١

عبد اهلل حممد بن احلسن الظفايس ،الآللئ الفريدة يف رشح الشاطبية ،مرجع سابق ،ج ،٠ص،٠26

()٠٠٠

وممن قال هبذا القول أبو شامة يف إبراز املعايى من حرز األماين يف القراءات السبع ،مرجع سابق،

ج ،٠ص.٠52
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ون َت َن ُّفس *** َو َب ْع ُضهــ ُم ِيف ْاألَ ْر َب ِع ال ُّز ْه ِر َب ْس َمـــ َال
وس ْكت ُُهــ ُم ا ُْملخْ تَـــ ُار ُد َ
(َ )٠١3
ِ
ِ
ِ
ـــم ُه َو َل ْي َس ُ َمـــــذ َال
(َُ )٠١5هل ْم ُد َ
ون ي ٍَّص َو ْه َو ف ِيهن َسـاك رت *** َحل ْمـــ َز َة َفا ْف َه ْ
يقول :إن وجه السكت هو الوجه املختار واملقدم يف األداء عند األئمة الثالثة املخري
هلم بي الوصل والسكت ،ألن فيه إيذان بانتهاء السورة ،فيسكت القارئ سكته
خظفيظفة بدون نظفس.

الز ْه ِر َب ْس َم َال) يعنى أن بعض أهل األداء الذين يقرؤون
وقولهَ ( :و َب ْعضهم ِيف ْاألَ ْرب ِع ُّ

بالسكت بي سور القرآن جاؤوا عند سور األربع الزهر وبسملوا ،ألهنم استقبحوا
وصلها بآخر السور قبلها من غري تسمية ،ومل يرد نص عن هؤالء األئمة بذلك وإنام
هو استحباب من املشايخ هلم.
واألربع الزهر هى سور القيامة واملطظفظفي والبلد واهلمزة.

أما إذا قرؤوا بالوصل بي سور القرآن جاؤوا عند األربع الزهر وسكتوا ،وفهم هذا
ِ
ِ
ِ
حل ْم َز َة َفا ْف َه ْمه َو َل ْي َس خم َ َّ
ـذ َال)
من قولهَ ( :و ْه َو ف ِيه َّن َساك ٌت َ ...

يعنى أن محزة يصل بي سور القرآن ويسكت يف األربع الزهر ،وكذلك األئمة الثالثة

إذا قرؤوا بالوصل بي سور القرآن جاؤوا عند األربع الزهر وسكتوا.
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قــــالون ،الكســـائى،
عـــاصــم ،ابن كثري
ْحـــــــــــــــزة

إثبات البسملة
ــورت ْ ِ
َني بِـــ ُسـنة ِر َجـ ر
ـو َها
َو َب ْس َم َل َب ْ َ
ـال َي َم ْ
الس َ
ني ُّ
ِد ْر َيــ ًة َو َ ََت ُّمال
حذف البسملة والوصل بني السورتني.
ـــورت ْ ِ
َو َو ْص ُل َ
ــــــــاح رة.
َني َف َص
ك َب ْ َ
َ
الس َ
ني ُّ
وقد انقسم أهل األداء عنهم إىل فريقي:
الفريق األول :يقول أن لألئمة الثالث ثالثة أوجه:

ابن عامر ،ورش،

 -1البسملة  -2السكت -3الوصل.

أبو عمرو

الفريق الثايى :يقول أن لورش األوجه الثالثة:
 -1البسملة  -2السكت  -3الوصل
أما أبو عمرو وابن عامر فلهام وجها الوصل والسكت
فقط.

وهؤالء الساكتون والواصلون هلم طريقتان مع األربع الزهر:
طريقة التسوية :يعنى أهنم يف مجيع القرآن عىل طريقة واحدة ،فإذا اختار القارئ
السكت ظل كذلك يف مجيع سور القرآن ،وإذا اختار الوصل ظل كذلك يف مجيع سور
القرآن  ،وإذا اختار البسملة ظل كذلك يف مجيع سور القرآن.
طريقة التفرقة :يعنى أهنم فرقوا بي سور القرآن ،بمعنى أنه إذا قرأ القارئ بالوصل
بي سور القرآن جاء عند األربع الزهر وسكت  ،وإذا قرأ بالسكت بي سور القرآن
جاء عند األربع الزهر وبسمل ،ووجه ذلك أن وصل أول هذه السور بأواخر ما
قبلهن دون بسملة أو سكت فيه بشاعة وقبح يف اللظفُ.
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( )٠١4ومهام ت َِصــــ ْلها َأو بدَ ْأ َت بــــراء ًة *** لِ َتن ِْزيلِها بالسي ِ
ف َل ْس َت ُم َب ْسـ ِم َال
َ ْ َ
ْ
َ َ َ
ََ َْ
هذا البيت استثناء من القاعدة املتقدمة ،فإذا وصلت سورة األنظفال بسورة براءة
(التوبة) فليس فيها بسملة لكل القراء ،وكذلك إذا ابتدأت هبا القراءة فال بسملة فيها
لكل القراء ،ثم ذكر سبب ذلك فقال( :لِ َتن ِْزيلِها بالسي ِ
ف) أي أن سورة براءة نزلت
ْ
عىل سخط ووعيد وهتديد وفيها اآلية التي يسميها املظفرسون آية السيف ،قال ابن

الرحيم)
الرمحن ّ
عباس :سألت عل ًّيا -ريض اهلل عنه -مل َ مل ْ تكتب يف براءة (بسم اهلل ّ

فقال :ألن بسم اهلل أمان وبراءة ليس فيها أمان نزلت بالسيف.
( )186و َالبد ِمنْهــا يف ابتِدَ ِائ َك ســـــور ًة *** ِسواهــا ويف ْاألَجز ِ
َاء َخ َري َم ْن َتـ َال
ْ
َ
َ
ْ
َ ُ
َ
ُ
ذكر يف هذا البيت احلالتي األوىل والثانية للبسملة ومها:

 -1عند ابتداء القراءة بنول السورة:
جيب البسملة لكل القراء عند ابتداء القراءة بأول كل سور القرآن عدا سورة براءة،
ـــــور ًة
وإىل هذا أشار بقولهَ ( :والبدَّ ِمنْها) أي البد من البسملة (يف ا ْبتِدَ ِائ َك س
َ
ِس َواها) سوى سورة براءة.
 -2عند ابتداء القراءة من وسط السورة:
للقارئ اخليار بي اإلتيان للبسملة وتركها إذا ابتدأ القراءة من وسط السورة ،وإليه
أشار بقولهَ ( :ويف ْاألَ ْج َز ِاء َخ َّ َري َم ْن تَال) .ولكن عىل القارئ أن يراعي ما بعدها يف

املعنى ،فإذا كانت اآلية تبدأ بلظفُ اجلاللة أو اسم من أسامء اهلل أو اسم الرسول -
صىل اهلل عليه وسلم -أو ضمري يعود إليهام يتأكد اإلتيان بالبسملة ،مثل قوله
تعاىل ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾[طه ﴿ ،]٥ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾[الفتح،]٣١:
﴿ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾ [األنعام،]٥١ :
﴿ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﴾ [فصلت . ]٧١ :ملا يف ذكر ذلك بعد االستعاذة من البشاعة
وقد يتوهم السامع ،وخاصة إن كان عام ًيا أو من غري املسلمي ،أن الضمري يعود عىل
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الشيطان!! قال ابن اجلزري يف "النِش يف القراءات العِش"َ ( :و َقدْ ك َ
َان َّ
الشاطِبِ ُّي
ي ْأمر بِا ْلبسم َل ِة بعدَ ِ
اال ْستِ َعا َذ ِة ِيف َق ْول ِ ِه َت َع َاىل :اهللَّ َال إِ َل َه إِ َّال ه َوَ ،و َق ْول ِ ِه :إِ َل ْي ِه ي َر ُّد ِع ْلم
َْ َ َْ
َ
اجل ِ
ود ِغ َياث ْبن َف ِ
ار ٍ
َان َي ْظف َعل َأبو ْ
السا َع ِة َون َْح ِو ِه ملَ ِا ِيف َذل ِ َك ِم َن ا ْل َب َشا َع ِةَ ،و َك َذا ك َ
س
َّ
ِ
و َغريه ،وهو ْ ِ
ِ
ِ
رص ِة")(.)٠٠2
َ ْ َ َ
اخت َيار َمك ٍّي يف َغ ْري "ال َّت ْب َ
وينهى عن اإلتيان بالبسملة إذا كانت اآلية تبدأ بذكر الشيطان أو ضمريه مثل
قوله تعاىل﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾ [البقرة]٣٦٢ :
﴿ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [النساء .]٠٠9 :قال
ِ ِ
اسا َأ ْن ين َْهى َع ِن ا ْل َب ْس َم َل ِة ِيف َق ْول ِ ِه َت َع َاىلَّ :
الش ْي َطان َي ِعدكم
ابن اجلزريَ ( :و َينْ َبغي ق َي ً
()٠٠3
اع ِة َأ ْي ًضا)
ا ْل َظف ْق َرَ ،و َق ْولِ ِهَ :ل َعنَه اهللَّ َون َْح ِو َذل ِ َك ل ِ ْل َب َش َ
وال فرق بي ابتداء القراءة من وسط سورة براءة وغريها من السور ،وذهب بعضهم

منع اإلتيان بالبسملة أثناء سورة براءة كام منعت من آخرها.
ِ
ِ
ِ
ـــر فِيها َف َت ْث ُقــــــ َال
ورة *** َفال تَق َفن الد ْه َ
(َ )٠١٩و َم ْه َام تَص ْل َها َم ْع َأ َواخ ِر ُســ َ

يقول-رمحه اهلل :-إذا وصل القارئ السورتي بالبسملة له حينئذ أربعة أوجه :وجه

ممتنع ،وثالثة أوجه جائزة ،أما الثالثة اجلائزة فهي-:
()٠٠2

شمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري ،النش يف القراءات العش ،مرجع سابق ،ج،٠

ص.266
()٠٠3

املرجع السابق ،ج ،٠ص266؛ وال جيوز االستدالل بام ورد عن معقل بن يسار( :من قال حي

يصبح ثالث مرات أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم  ،ثم قرأ ثالث آيات من أخر سورة
احلِش وكل اهلل به سبعي ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى ،وإن مات ىف ذلك اليوم مات شهيدً ا،
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
الشاطبي أمر من يقرأ بالبسملة كي ال يلتبس األمر عىل السامع ،كام اتضح يف النص أعاله ،فإن أمن
ذلك فال بأس.
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 -٠وصل اجلميع أي وصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة.
 -2قطع اجلميع أي قطع آخر السورة عن البسملة عن أول السورة.
 -3قطع آخر السورة عن البسملة ووصل البسملة بأول السورة.
أما الوجه املمنوع فهو وصل آخر السورة بالبسملة مع الوقف عليها ،ألن البسملة
جعلت ألوائل السور ال ألواخرها؛ وإليه أشار اإلمام الشاطبي يف هذا البيت بقوله:
اخ ِر ســور ٍةَ ...ف َ ِ
(ومهام ت َِص ْلها مع َأو ِ
ـــر فِيه َا َف َت ْثقــــــال) ،والضمري
َ َ ْ َ
ال تَق َظف َّن الدَّ ْه َ
َ
َ َ َْ
يف قوله( :ت َِص ْل َها) يعود عىل البسملة.
اتظفق القراء مجيعهم عىل أن البسملة آية من كتاب اهلل عز وجل يف سورة النمل يف قول
اهلل تعاىل :ﱡﭐﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﱠ [النمل ،]3١ :واخلالف

بي العلامء يف عدها آية من أول كل سورة أم ال ،قال أبو شامة( :ثم البسملة مستحبة
عند ابتداء كل أمر مباح أو مأمور به ،وهي من القرآن العظيم من قصة سليامن عليه
السالم يف سورة النمل؛ وأما يف أوائل السور فظفيها اختالف للعلامء قرائهم وفقهائهم
قديام وحدي ًثا يف كل موضع رسمت فيه من املصحف ،واملختار أهنا يف تلك املواضع
ً
كلها من القرآن ،فيلزم من ذلك قراءهتا يف مواضعها)(.)٠٠5

هناك مواضع يتعني فيها البسملة لكل القراء عند وصل السورتني وهى:
 -٠عند وصل سورتي عىل غري ترتيب املصحف كوصل سورة املائدة بالبقرة ً
مثال،
أما إذا وصل سورتي برتتيب الصحف فال يتعي البسملة ،وإن فصل بي السورتي
بسورة أو أكثر ،كوصل البقرة بالنساء.

()٠٠5

عبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة ،إبراز املعايى من حرز األماين يف القراءات السبع،

مرجع سابق ،ج ،٠ص.٠3٧
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 -2عند وصل الناس بالظفاحتة يتعي البسملة.
 -3عند وصل آخر السورة بأوهلا وذلك عند تكرار سورة.
عند وصل آخر سورة األيفال بسورة التوبة ُيوز ثالثة أوجه:
األول :وصل آخر سورة األنظفال بسورة التوبة دون سكوت أو تنظفس مع مراعاة
احلكم التجويدي القلب.
﴿ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾
الثاين :السكت بينهام بمقدار حركتي دون تنظفس.
﴿ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ .ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾
الثال  :الوقف بينهام زيادة عن حركتي بتنظفس.
﴿ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾
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()٠١9
()٠١٧

ين ر ِاو ِيه َي َا ِصـــر *** وعنْدَ ِرساط والســر ِ
ِ ِ
اط لِــ ُقـــنْـ ُبـ َال
َ َ
َ َ ي َ
ر
َو َمالك َي ْو ِم الدي ِ َ
بِ َح ْي ُ َأتَى َوالصا َد َزا ًيا َأ ِشمـــ َها *** َلــــدَ ى َخ َلف َو ْاش ِم ْم َِخلــال ِد َاالو َال

وعاصام ،املشار إليهام بالراء والنون يف قوله( :راويه يارص) ،قرآ
يقول :إن الكسائي
ً
قوله تعاىل :ﱣﭐﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱢ [الظفاحتة ]5 :باملد كام نطق هبا الشاطبي .وهذا

مما استغني فيه باللظفُ عن القيد فلم يتج ألن يقول ومالك باملد .فتكون قراءة الباقي
بالقرص ﱣم ِ
لكﱢ.
َ
اط والســـــر ِ
(و َعنْدَ ِ ٍ
قنبال قرأ لظفُ ﱣ ِرص َ
اط لِـــ قنْب َال بِ َح ْيث َأتَى) يعني أن ً
اط،
رس َ
َ
َ
َ
والرص َ
اطﱢ بالسي حيث وقع يف القرآن الكريم سواء كانت مقرونه بأل أم ال نحو:
ﱣﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱢ [الظفاحتة]٩ – 6 :

أيضا حيث مل يقل بالسي.
وهذا مما استغنى فيه باللظفُ عن القيد ً
(والصاد َزايا ِأشمـــها َلــــدَ ى َخ َل ٍ
ف) أي أن خل ًظفا يقرأ بإشامم الصاد صوت الزاي
َّ َ
َ َّ َ ً
يف كلمة الرصاط املقرونه بأل واملجردة منها حيث وقعت يف القرآن الكريم.
ِ ِ
خلـــــ َّال ِد َاال َّو َال) يعنى أن خال ًدا يقرأ بإشامم الصاد صوت الزاي يف املوضع
( َو ْاشم ْم َ
األول فقط ﱣﱗ ﱘ ﱢ وباقي املواضع يقرؤها بالصاد.

واملراد باإلشامم هنا خلط صوت الصاد بصوت الزاي فيمتزجان ويتولد منهام حرف
ليس بصاد وال زاي.
اإلشــــامم()115ثالثة أيواع:

()٠٠4

عبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة ،إبراز املعايى من حرز األماين يف القراءات السبع،

مرجع سابق ،ج ،٠ص٠4٠؛ وانظر :الشيخ حممد عبد الدايم مخيس ،النفحات اإلهلية يف رشح متن
الشاطبية ،مرجع سابق ،ص.66
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 -٠خلط حرف بحرف مثل الرصاط فيخلط صوت الصاد بصوت الزاي
فيمتزجان ،ويتولد منهام حرف ليس بصاد وال زاي يشبه الظاء العامية املرصية.
 -2خلط حركة بحركة مثل ِقيل ِ
وغيض فتكون احلركة مركبة من حركتي ،جزء
الضمة قليل وهو مقدم ،ويليه جزء الكرسة وهو كثري.
 -3إشارة إىل الضم بضم الشظفتي بعد سكون احلرف،كام يف باب الوقف ،وهذا
النوع ال يسمع له صوت ،وإنام يرى بالعي ،بخالف النوع األول والثاين يسمعان
ويؤ َتيان مع احلركة.
( )٠٠١ع َلي ِهم إِ َليــــ ِهم ْح َز رة و َلـــدَ يِمو *** مجِـــــيعا بِ َضم ْاهل ِ
اء َو ْق ًفا َو َم ْو ِصــ َال
َ
ً
ْ َْ َ
ي
ْ ُ
َ ْ ْ ْ
قرأ محزة الكلامت الثالث ( َع َل ْي ِه ْم ،إِ َل ْي ِ
ـه ْمَ ،لدَ ْهيِم) بضم اهلاء عند الوصل والوقف،

وقرأ الباقون بالكرس ألن هذا الباب يدور بي كرس اهلاء وضمها.
(َ )٠٠٠و ِص ْل َضم ِمي ِم َْ
ون بِتَخْ ـــــــــ ِي ِري ِه َجـــ َال
اجل ْمــ ِع َق ْب َل ُ َُمرك *** ِد َراكًا َوق َا ُل ر
ِ
ون َب ْعدُ لِ َت ْكـــ ُم َال
مه ِز ا ْل َق ْط ِع ِص ْل َها لِ َو ْر ِش ِه ْم *** َو َأ ْســــ َكن ََها ا ْل َبا ُق َ
(َ )٠٠2وم ْن َق ْب ِل َ ْ
ميم اجلمع عند وصلها بام بعدها هلا حالتان:

احلالة األوىل :أن يكون ما بعدها متحر ًكا ومذاهب القراء فيها كاآلِت-:
يصلها ابن كثري ،املشار إليه بالدال يف قولهِ ( :د َراكًا) ،حركتي فقط ً
قوال واحدً ا سوا ًء
أجاء بعدها مهزة قطع أم ال ،وقالون له وجهان :السكون ،والصلة حركتان إن مل ِ
يأت
بعدها مهزة قطع مثلﭐﱣﭐ ﱞ ﱟ ﱢ [الظفاحتة ،]٩ :فإن جاء بعدها مهزة قطع يكون
له الصلة حركتان ،وأربع حركات مثل ﭐﱣﱆ ﱇ ﱈﱢ [البقرة ،]6 :أما ورش

فيصلها باإلشباع إذا كان بعدها مهزة قطع فقط ،وإليه أشار اإلمام الشاطبي بقوله:
ِ
مه ِز ا ْل َق ْط ِع ِص ْل َها لِ َو ْر ِش ِه ْم) ،وأسكنها باقي القراء.
( َوم ْن َق ْب ِل َ ْ
ِ
ِ
ِ
(َ )٠٠3و ِم ْن ُد ِ
ــر َفتَى ا ْل َع َال
ون َو ْصل ُض ُّم َها َق ْب َل َساكن *** لكُل َو َب ْعدَ َْاهلاء ك َْســــ ُ
اء ساكِنًا *** ويف ا ْلوص ِل كَّس َْاهل ِ
ِ
(َ )٠٠5م َع ا ْلك ْ ِ
اء بالض يم َش ْم َل َال
َ َ ْ
َّس َق ْب َل َْاهلا َأ ِو ا ْل َيـ َ
ُْ
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ف لِ ْل ُكــ يل بِا ْلك ْ ِ
( )٠٠4ك ََمـا ِ ِهب ُم ْاألَ ْسـ َبا ُب ُثم َع َل ْي ِه ُم ا ْلــ *** قِت َُال َو ِق ْ
َّس ُمك ِْمــ َال
احلالة الثايية :أن يكون ما بعد ميم اجلمع ساك ًنا ،وهي قسامن:
 -٠قسم ال خالف فيه إذا مل يقع قبل ميم اجلمع هاء قبلها ياء ساكنة أو كرس ،وحينئذ
جيب ضمها من غري صلة لكل القراء حالة الوصل حتى ال يلتقى ساكنان مثل ﭐ
ﱣﭐﱗ ﱘ ﱢ [البقرة ،]٠93 :قال اإلمام الشاطبي( :و ِمن د ِ
ون َو ْص ٍل
َ ْ
ضمها َقب َل س ِ
اك ٍن ...لِك ٍل)
ُّ َ ْ َ

 -2وقسم فيه خالف إذا كان قبل ميم اجلمع هاء قبلها ياء ساكنة أو كرس مثل :ﭐ
ﱣﱱ ﱲﱢ [البقرة ]256 :ﱣﭐﲙ ﲚ ﲛﱢ [البقرة]٠66 :

ِ
(عليه ِم القتال) ،وْحزة والكسائى املرموز هلام
فنبو عمرو يكرس اهلاء وامليم

بالشي يف قوله( :شملال) يضامهنام (عليهم القتال) ،أما باقي القراء فيكرسون
اهلاء ويضمون امليم ،وإليه أشار اإلمام الشاطبي بقولهَ :و َب ْعدَ ْاهل َ ِاء ك َْرس َفتَى ا ْل َع َال
ِ
َرس َقب َل ْاهلا َأ ِو ا ْلي ِاء س ِ
ـمـ َل َال
اكنًا
َويف ا ْل َو ْص ِل ك َْرس ْاهلَاء َّ
بالضم َش ْ
َ َ
َم َع ا ْلك ْ ِ ْ َ
ف لِ ْلكل بِا ْل َك ْ ِ
رس مك ِْم َال) يعنى أن حالة الوقف تكرس اهلاء ألهنا ت َضم
وقولهَ ( :و ِق ْ
إِتبا ًعا لضم امليم ،وامليم تسكن للوقف فرتجع الكرسة ،ماعدا الكلامت الثالث التى
يضمها محزة (عليهم ،إليهم ،لدهيم).

91

ويمكن تلخيص حالتا ميم اجلمع فيام يىل:
قوال واح ادا،
احلالة األوىل :أن يكون ما بعدها متحراكا وحينئذ يصلها ابن كثْي ا
وقالون له وجهان :السكون والصلة ،وورش يصلها مع اإلشباع إذا كان بعدها
مهزة قطع فقط مثل (أأنذرهتم

أم).

احلالة الثانية :أن يكون ما بعدها ساكناا ،وحينئذ جيب ضمها من غْي صلة
حال الوصل لكل القراء إذا مل يكن قبل ميم اجلمع هاء قبلها ايء ساكنة أو
كسر ،فإن كان قبل ميم اجلمع هاء قبلها ايء ساكنة أو كسر فالقراء فيها حال
الوصل على ثالثة أحكام:
أب ـ ـ ـو عم ـ ـ ـ ـ ـرو يكسر اهلاء وامليم.
ومحزة والكسـ ـ ـائى يضم اهلاء وامليم.
وابقي القراء يكسر اهلاء ويضم امليم.
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(َ )٠٠6و ُدوي َ
َك ِاال ْد َغا َم ا ْل َكبِ َري َو ُق ْط ُب ُه *** َأ ُبو َع ْمـــرو ِن ا ْل َب ْصـــ ِر ُّي فِ ِيه َ ََتفــــ َال
اإلدغام هو (اللظفُ بحرفي حر ًفا كالثاين مشد ًدا)(.)٠٠6
وينقسم إىل :صغري وهو ما كان احلرف األول فيه ساكنًا والثاين متحر ًكا ،وسيأيت
احلديث عنه إن شاء اهلل ،وكبري وهو ما كان فيه احلرفان متحركي واحلديث عنه يف
هذا الباب؛ فإن كان احلرف األول متحركًا والثاين ساكنًا فال إدغام فيه لكل القراء.
(قطب كل يشء) :مالكه( ،وقطب القوم) :سيدهم الذي يدور عليه أمرهم.
واملعنى أن مدار اإلدغام الكبري عىل أيب عمرو البرصي ،فمنه أخذ ،وإليه أسند ،وعنه
اشتهر ،فهو الذى حتظفل به (اهتم به).
واإلدغام الكبري خاص برواية السوِس عن أيب عمرو ال الدورى ،قال اإلمام
َان َأبو ا ْل َق ِ
اس ِم َ -ي ْعنِي اإلمام الشاطبي  -ي ْق ِرئ بِ ْ ِ
السخاوى(:ك َ
اإل ْد َغا ِم ا ْلكَبِ ِري ِم ْن
َط ِر ِيق الس ِ
ويس ؛ ِألَنَّه ك ََذلِ َك َق َر َأ ،وألن رواية السويس أعم)(.)٠٠٩
ُّ
ِ
ِ
ِ
(َ )٠٠٩ف ِفي ك ْل َمة َع ْن ُه َمنَاســكك ُُّمو َو َمــا *** َس َلككُّم َو َباقي ا ْل َبــ ِ
اب َل ْي َس ُم َعو َال
ان ِم ْن ِم ْث َل ْ ِ
ان َأو َال
ني ِيف كِ ْل َم َت ْي ِه َام *** َف َال ُبـد ِم ْن إ ْد َغــــا ِم َما كـــ َ
(َ )٠٠9و َما َكـــــ َ
(َ )٠٠٧ك َي ْع َل ُم َما فِ ِيه ُهدً ى َو ُطبِـــــع ع َىل *** ُق ُل ِ ِ
وهب ُمو َوا ْل َع ْف َو َو ْأ ُمــــ ْر متَ َثـــــ َال
اإلدغام الكبري ينقسم إىل :إدغام احلرف يف مثله (إدغام املتامثلي) ،وإدغامه يف مقاربه

(إدغام املتقاربي)؛ وقد بدأ بالقسم األول (إدغام املتامثلي) ،وينقسم إىل قسمي-
أيضا :-إدغام مثلي يف كلمة ،وإدغام مثلي يف كلمتي.
ً
()٠٠6

شمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري ،النش يف القراءات العش ،مرجع سابق ،ج،٠

ص.2٩5
()٠٠٩

أبو احلسن عىل بن حممد السخاوي ،فتح الوصيد يف رشح القصيد حرز األماين ووجه التهاين،

(القاهرة ،طنطا ،دار الصحابة ط 2١١5م) ،ج ،٠ص.٠6٩
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أوالً :املثالن يف كلمة:

املعول عليه إدغام الكاف يف الكاف يف كلمة (م ِ
ناس َكك ُْم) يف قوله تعاىل:
َ
(س َل َكك ُْم) يف
ﱥﭐﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱤ [البقرة ]2١١ :وكلمة َ
قوله تعاىل:ﱥﳟ ﳠ ﳡ ﳢﱤ [املدثر ،]52ٍ :ومل ِ
يأت إدغام متامثلي كبري يف كلمة
واحدة إال يف هذين املوضعي.

ثاي ًيا :املثالن يف كلمتني:

يدغم السويس كل مثلي متحركي يف كلمتي إذا مل يعرتهيام مانع من موانع اإلدغام

سواء أ كان احلرف الذى قبل احلرف املدغم:
ي َأ ْي ِدهيِ ْمﭐﱤ [البقرة.]244 :
 متحر ًكا مثل ﭐﱥ َي ْع َلـــــم ما َب ْ َصحيحا ساكنًا مثلﱥخ ِذ ا ْل َع ْظفــــ َو َو ْأم ْر بِا ْلع ْر ِفﱤ [األعراف.]٠٧٧:
 أم حرف ًاً

ي ﭐﱤ [البقرة.]2 :وحينئذ ي َمد
دى لِ ْلمت َِّق َ
أم حرف مد أولني مثل ﱥفيــــــه ه ًحركتي أو أربع أو ست حركات ،مثل املد العارض للسكون ،ويسمى املد العارض

لإلدغام ،ووجه الشبه به أن احلرف املدغم يسكن لإلدغام ،فشابه إسكانه إسكان
الوقف ،فيجوز فيه القرص والتوسط والطول.
( )٠2١إِ َذا َمل ْ َيك ُْن تَا ُ ْم ِرب َأ ْو ُ َما َطب *** ِأو ا ُْمل ْكت َِِس ت ْن ِوي َن ُه َأ ْو ُم َثق َال
ِ
ِ
يم َو َأ ْي ًضا تَم ِمي َقــــــا ُت ُم يث َال
(َ )٠2٠ك ُكن ُْت ُتــــ َرا ًبا َأي َ
ْت ُت ْكــــ ِر ُه َواســ رع *** َعل ر
يذكر يف هذين البيتني موايع اإلدغام العامة وهى:

 -٠أن يكون أول املثلي تاء خمرب وهى تاء املتكلم نحوﱥ كنْت تراب ًا ﭐﱤ ﭐ [النبأ.]5١:
َّاسﭐﱤ [يونس.]٧٧:
 -2أن يكون تاء خماطب مثل ﱥ َأ َف َأن َْت تك ِْره الن َ
 -3أن يكون مشد ًدا نحوﱥ َفت ََّم ِميقات َرب ِهﭐﱤ [األعراف.]٠52:
 -5أن يكون منونًا نحو ﱥوا َّ ِ
ِ
يمﭐﱤ [البقرة .]٠٠4:
َ
هلل واس ٌع َعل ٌ
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فيشرتط إ ًذا لإلدغام أن ال يكون أول املثلي تاء متكلم أو تاء خماطب ،وأن ال يكون
مشد ًدا وال منونًا ،ويشرتط يف اإلدغام الكبري عام ًة إلتقاء احلرفي خ ًطا ولو مل يلتقيا
لظف ًظا مثل ﱣإنَّه ه َوﱢ فاهلاءان التقتا خ ًطا ال لظف ًظا ،ألنه فصل بينهام لظف ًظا بصلة هاء
الضمري ،ومع ذلك تدغم.
فإن مل ِ
يلتق احلرفان خ ًطا فال إدغام ،وإن التقيا لظف ًظا مثل ﱣﲡ ﲢﱢ ،فاأللف بي
النوني فاصل خطي يمنع اإلدغام ،مع أهنا حتذف يف اللظفُ ويلتقي النونان.
( )٠22و َقدْ َأ ْظهروا ِيف ا ْلك ِ
َاف َ ْحي ُزي َ
ُّون ُ َْت َفى َق ْبــــــــ َل َها لِت َُجم َال
ْك ُك ْف ُر ُه *** إِ ِذ الن ُ
َ
َُ

أظهر رواة اإلدغام عن السويس كاف ﱥﲌ ﲍ ﲎﱤ [لقامن ،]23 :ألن

النون ختظفى قبلها ،فانتقل خمرجها إىل اخليشوم ،فصعب التشديد بعدها فامتنع
اإلدغام.

(َ )٠23و ِعنْدَ ُه ُم ا ْل َو ْج َهــــــ ِ
ان يف ك يُل َم ْو ِضع *** ت ََسمى ِألَ ْج ِل َْ
احل ْذ ِف فِ ِيه ُم َعل َال
جم ُزوما وإِ ْن ي ُك كــــــــــ ِ
اذ ًبا *** َو َ َْي ُل َلك ُْم َع ْن َع ِامل َط يي ِ
ب َْ
اخل َال
(َ )٠25ك َي ْب َت ِغ َ ْ ً َ َ
يقول :إنه جيوز اإلظهار واإلدغام إذا التقى مثالن بسبب حذف وقع يف آخر الكلمة
األوىل ألمر اقتىض ذلك ،وذلك يف ثالثة مواضع يف القرآن هى:
 -٠ﱥﭐﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ [آل عمران ،]94 :واألصل (يبتغي) بالياء
فحذفت للجزم ،فالتقى املثالن.

 -2ﱥﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱤ [غافر ،]29 :وأصلها يكون ،سكنت النون

للجزم ،فالتقى ساكنان النون والواو ،فحذفت الواو للتخلص من التقاء الساكني ،ثم
حذفت النون ختظفي ًظفا فالتقى املثالن.

 -3ﱥﲋ ﲌ ﲍ ﲎﱤ [يوسف ]٧ :أصلهاَ (:يلو) فحذفت الواو
للجازم ،وهو وقوع الظفعل جوا ًبا لألمر ،فالتقى املثالن.
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فمن أدغم نظر إىل احلالة املوجودة فيدغم ،ومن أظهر نظر إىل أصل الكلمة إذ مل يلتق
يف األصل مثالن ،وألنه (معلو ٌل باحلذف واملعلول ينبغى أن ال يعل مرة أخرى)(.)٠٠9
والوجهان مرويان عن عامل (طيب اخلال) أي حسن احلديث ،والعامل الطيب هو
السويس ،أو أبو حممد اليزيدي الواسطة بي أبى عمرو وراوييه ،أو أراد به نظفسه
(اإلمام الشاطبي) ،أو صاحب التيسري أبا عمرو الدانى.
(َ )٠24و َيا َق ْو ِم َم ِايل ُثم َيا َق ْو ِم َم ْن بِ َال *** ِخ َالف َع َىل ْ ِ
اإل ْد َغا ِم الَ َشك ُأ ْر ِس َال
يقول :إنه ال خالف يف إدغام ﱥﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱤ [غافر،]5٠:
ﱥﭐﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱤ [هود ،]3١ :والظفرق بينه وبي (ﱟ

ﱠ) وأمثاله أن الياء املحذوفة من (ﱂ) ليست من أصل الكلمة ،بل هي ضمري
املضاف إليه بخالف املحذوف من (ﱟ ﱠ) فهو من أصول الكلمة.
(َ )٠26وإِ ْظ َهــــ ُار َق ْوم َآل ُلــوط لِك َْويِ ِه *** َقلِ َيل ُحــــــــ ُروف َرده َم ْن َتنَب َال
( )٠2٩بِإِ ْدغـ َا ِم َلك ك ْيدً ا َو َل ْو َحج ُم ْظ ِه رر *** بِإِ ْع َال ِل َثايِ ِيه إِ َذا َصــــــح َال ْعت ََىل

( َتنَ َّب َال) :يعنى من صار ً
نبيال يف العلم يعنى صاحب التيسري (الداين) رمحه اهلل.
أو يكون املعنى من مات من املشايخ يقال تنبل البعري إذا مات.

اختلف أهل األداء يف كلمة ﱥﱻ ﱼﱤ حيث وقع يف القرآن فأظهرها قوم،

وأدغمها آخرون ،واحتج املظهرون بقلة حروف الكلمة ،لكن الدانى وغريه رد هذا
القول القائل باإلظهار بأمرين-:

-٠أن العلامء أمجعوا عىل إدغام ﱥﱉ ﱊﱤ [يوسف ]4:وهو أقل حرو ًفا من (آل)،
فلو أن قلة احلروف مانعة من اإلدغام المتنع إدغامﭐﱥﱉ ﱊﱤ بطريق األوىل.

()٠٠9

عبد اهلل حممد بن احلسن بن حممد الظفايس ،الآللئ الفريدة يف رشح الشاطبية ،مرجع سابق ،ج،٠

ص.٠4٩

97

 -2أن العلامء أمجعوا عىل إدغام ﱥﳆ ﳇﱤ فهو مثل ﱥﱻ ﱼﱤ.
وقولهَ ( :و َل ْو َح َّج م ْظ ِه ٌر بِإِ ْع َال ِل َثانِ ِيه إِ َذا َص َّح َال ْعت ََىل) يعنى لو احتج من اختار

اإلظهار بأن ثاين حروف آل قد تغري مرة بعد مرة ،واإلدغام تغيري آخر فعدل عنه
خو ًف ا من أن جيتمع عىل كلمة قليلة احلروف تغيريات كثرية (الَ ْعت ََىل) يعنى لغلب

باحلجة إذا صح له اإلظهار من جهة النقل ،وجياب عىل هذا بأمرين(:)٠٠٧
٠ـ أن اإلظهار مل يصح رواية فإن الداين قال يف غري التيسري :ال أعلم اإلظهار فيه من
طريق اليزيدي.
 -2إدغام ﱥﱷ ﱸ ﱹﱤ مع توارد التغيريات عليه بحذف حرفي وحركة.

ثم ّبي اإلعالل الذي يف كلمة (ءال) فقال:
ِ
اء َن َا ْص ُل َها *** َو َقدْ َق َال َب ْع ُض الن ِ
اس ِم ْن َواونُ ا ْب ِد َال
(َ )٠29فإِ ْبدَ ا ُل ُه م ْن َ ْ
مهزَة َه ر
يقول :إن أصل ءال (أهل) قلبت اهلاء مهزة ثم قلبت اهلمزة أل ًظفا ،وذهب بعض الناس
أن األلف مبدلة من الواو وأن أصلها ( َأول) ،قلبت الواو أل ًظفا لتحركها وانظفتاح ما
قبلها فصارت آل.
اء ك َُهو و َم ْن *** َف َن ْد ِغ ْم َو َم ْن ُي ْظ ِه ْر َفبِا َْملــــــدي َعلــــ َال
(َ )٠2٧و َو ُاو ُه َو ا َْمل ْضمو ِم َه ً
(َ )٠3١و َي ْن ِ َِت َي ْو رم َأ ْدغ َُمـــو ُه َوي َْحــــ َو ُه *** َوالَ َف ْر َق ُين ِْجي َم ْن َع َىل ا َْملـــــــدي َعو َال
أمر الناظم -رمحه اهلل -بإدغام الواو من لظفُ (ه َو) املضموم اهلاء يف مثلها نحو قوله
تعاىل:ﱥﭐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﱤ [النحل ،]٩6 :ﱥﭐﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀﱤ
[النمل ،]52 :ﱥﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ [البقرة]25٧ :

()٠٠٧

عبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة ،إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات السبع،

مرجع سابق٠ ،ج ،ص٠٩١؛ وانظر :الشيخ حممد عبد الدايم مخيس ،النفحات اإلهلية يف رشح متن
الشاطبية ،مرجع سابق ،ص .٩9

98

وذهب قوم إىل إظهاره ،وحجتهم أن إدغام الواو يف مثلها يف هذه احلالة هو إدغام حرف
املد يف مثله ،وذلك أنه إذا قصد إدغام الواو وجب إسكاهنا لإلدغام ،فتصري حرف مد،
وحروف املد ال تدغم ألداء اإلدغام إىل ذهاب املد مثل ﱥﭐﱑ ﱒﱤ.

ورد الناظم عىل حجتهم بأن هؤالء الذين أظهروا ﱥﲒ ﲓﱤ ونحوه أدغموا
أيضا.
ﱥﭐﲅ ﲆﱤ [البقرة ]245 :ونحوه ،واحلجة التى احتجوا هبا موجودة فيه ً
أيضا عليهم بأن املد يفﭐﱥﭐﱑ ﱒﱤ ونحوها حقيقي ،وهنا املد تقديري
وجياب ً

يف الذهن ال ثبوت له.

أما ساكن اهلاء وهو الواقع بعد الواو والظفاء يف قراءة أبى عمرو ،وقد ورد ثالث مرات
يف القرآن يف قوله تعاىل :ﱥﳆ ﳇﱤ [النحل ،]63 :ﱥﭐﱲ ﱳﱤ [األنعام:

 ،]٠2٩ﱥﲻ ﲼ ﲽﱤ [الشورى ]22 :فأبو عمرو يقرأ بسكون اهلاء يف
املواضع الثالث وهذه املواضع الخالف يف إدغامها من طرق التيسري ،وأما اخلالف

الذي ورد فيها فظفي غري الطرق التى قرأ هبا صاحب التيسري( ،)٠2١قال الداين( :فان
سكنت اهلاء من هو أو كان الساكن قبل الواو غري هاء فال خالف يف االدغام وذلك
نحو قوله( :وهو وليهم) و(وهو واقع هبم) و(خذ العظفو وأمر) و(من اللهو ومن
التجارة) .
()٠2٠

إنام ورد اخلالف فيها بي اإلدغام املحض واإلخظفاء ألن ما قبل الواو ساكن صحيح،
وسيأيت احلديث عنه آخر الباب إن شاء اهلل تعاىل.

()٠2١

عبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة ،إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات السبع،

مرجع سابق ،ج ،٠ص.٠٩2
()٠2٠

عثامن بن سعيد أبو عمرو الداين ،التيسري يف القراءات السبع( ،بريوت ،دار الكتاب العريب،

ط٠5١5هـ٠٧95 /م) ،ص.2٠
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ِ
ِ
اص ً
ال َف ْه َو ُي ْظ ِه ُر ُم ْس ِه َال
اء يف الالء َع ِار رض *** ُسكُويًا َأ َو ْ
(َ )٠3٠و َق ْب َل َيئ ْس َن ا ْل َي ُ

قرأ أبو عمرو كلمة ( َو َّ
الال ِئي) من قول اهلل تعاىل :ﭐﱣﲪ ﲫﱢ [الطالق،]5 :

بحذف الياء بعد اهلمزة ختظفي ًظفا لتطرفها وانكسار ما قبلها فتصري (وال ِ
الء) وله يف اهلمزة

بعد ذلك وجهان:
 -٠تسهيلها بني بني مع املد والقرص.
-2إبداهلا ياء مكسورة ،ثم تسكن الياء استثقاال للحركة عليها ( َوالال ِي) ( َوالال ْي).
(و َّ
الال ْي َي ِئ ْس َن) ،األول ساكن،
وعىل هذا الوجه جيتمع حرفان متامثالن يف كلمتي َ
والثاين متحرك ،فكان حقها اإلدغام ،ولكن اإلمام الشاطبي يرى فيها اإلظهار فلم

عارض أو أهنا هي نظفسها عارضة ألن أصلها
يدغمها ،وعلل ذلك بأن سكون الياء
ٌ
مهزة ،ويمكن أن يكون السبب أنه حصل للكلمة إعالل كثري بقلب مهزته يا ًء وإسكان
حركتها ،ف َك ِره أن ت َّ
عل مرة أخرى باإلدغام ،قال الدانى( :والالئى يئسن ِيف ال َّط َالق
مزة ياء س ِ
عىل ْ
اكنة َف َال جيوز إدغامها َألن ا ْل َبدَ ل َعارضَ ،وقد عضد
مذهبه ِيف إبدال ْاهل َ َ َ
ِ
ِ
مزة َياء
رها وأبدلت ْاهل َ
َذلك َما حلق َهذه ا ْلك َِل َمة من اإلعالل َبأن حذفت ا ْل َياء من آخ َ
َف َلو أدغمت الجتمع ِيف َذلِك ثالث إعالالت)( ،)٠22ويتحقق اإلظهار بالسكت اليسري
أيضا جواز إدغامها لكن من غري طريق التيسري
بي الياءين بدون تنظفس( ،)٠23وورد ً
ونظمه .

()٠22

املرجع السابق ،ص.22

()٠23

الشيخ حممد عبد الدايم مخيس ،النفحات اإلهلية يف رشح متن الشاطبية ،مرجع سابق ،ص.9١
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اف يف ا ْل ِ
ان فِيها َت َقـــاربا *** فإِد َغامه لِ ْل َقــــ ِ
ِ
جمت ََال
كاف ُ ْ
(َ )٠32وإِ ْن ك ْل َم رة َح ْر َفــ ِ َ
ْ ُُ
ََ
هذا إِ َذا مــــا َقبــ َله متَحـــر رك *** مـــبِني وبعدَ ا ْل ِ
(َ )٠33و َ
كاف ِميــــ رم ََتَل َال
ر ََْ
ُ
ْ ُ ُ َ ي
َ
َري ُز ُق ُك ُم َواث َق ُّك ُمو َو َخ َلقــ ُّكـ ُمو *** َو ِميثـَا َقك ُْم أ ْظ ِه ْر َوي َْر ُز ُقـ َك ايْجــ َال
( )134ك َ ْ

نالحُ أن تسمية هذا الباب باملتقاربي من باب األعم األغلب ألنه الغالب يف أمثلة

هذا الباب ،وإال فالتجانس يدخل فيه ،مثل إدغام الدال يف التاء يف قوله تعاىل:ﭐ
ﱣﭐﱻﱼ ﱽﱢ ،كام سيأيت ،والدال والتاء متجانسان.

إدغام املتقاربني يكون يف كلمة ويف كلمتني:
ً
أوال :املتقاربان يف كلمة:

إذا اجتمع حرفان متحركان متقاربان يف املخرج يف كلمة فإن السويس مل يدغم سوى
القاف يف الكاف فقط بِشطي:
 -1أن يكون ما قبل القاف متحر ًكا.
 2ـ أن يكون بعد الكاف ميم مجع ،مثل ﱣﭐﲩ ﲪ ﲫﱢ [يونس ]3٠ :ﱣﲈﱢ

[املائدة ،]٩ :فإن اختل رشط من الِشطي وجب إظهاره نحوﱣﭐﲫﱢ [طه:
،]٠32ﭐﱣﭐﲪﱢ [البقرة.]٧3 :

(َ )٠34و َإ ْدغَا ُم ِذي الت ْح ِري ِم َطل َقكُن ُق ْل *** َأ َح ُّق َوبِالت ْ
ــنيِي ِ َو َْ
اجل ْمـــ ِع ُأ ْث ِق َ
ــال

يقول :إن كلمة ﱣﭐﲛﱢ يف قول اهلل تعاىل :ﭐﱣﲘ ﲙ ﲚ ﲛﱢ [التحريم،]4 :

أحق باإلدغام ألهنا وإن اختل رشط وجود امليم بعد الكاف إال أنه قام مقامها ما هو أثقل

منها وهو النون ألهنا متحركة ومشددة ودالة عىل التأنيث ،وامليم ساكنة خظفيظفة دالة عىل
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أيضا ،فقد حكى الدانى عن ابن جماهد اإلظهار(.)٠25
التذكري ،وجيوز فيه اإلظهار ً
(َ )٠36و َم ْه َمـا َي ُكـويَا كِ ْل َمت ْ ِ
َني َف ُمـدْ ِغ رم *** َأ َو ِائ َل كِ ْلـ ِم ا ْل َب ْي ِت َب ْعــــدُ َع َىل ا ْلـــ ِو َال

ان َذا ُحـ ْسن َسنى ِمـ ْن ُه َقدْ َج َال
(ِ )٠3٩ش َفا َلـ ْم َت ِض ْق َيـ ْف ًسا بـ َها ُر ْم َد َوا ضن *** َث َوى ك َ

ثاي ًيا :املتقاربان يف كلمتني:

إذا كان احلرفان املتقاربان املتحركان يف كلمتي بأن كان أوهلام آخر الكلمة األوىل،
وثانيهام أول الكلمة الثانية ،فالسويس يدغم من ذلك احلروف التي هي أوائل كلم هذا

البيت:

ان َذا ُحـ ْسن َسنى ِمـ ْن ُه َقدْ َج َال
ِش َفا َلـ ْم َت ِض ْق يَـ ْف ًسا بـ َها ُر ْم َد َوا ضن *** َث َوى ك َ

هذه احلروف الستة عش ُت دغم كل منها يف أحرف معينه سينِت احلدي عنها بعد قليل

بإذن اهلل.
وما َوالَ ُم َت َث يق َال
( )٠39إِ َذا َمل ْ ُينَو ْن َأ ْو َيك ُْن تَا ُ َما َطب *** َو َما َل ْي َس َ ْ
جمـــ ُز ً
ذكر يف هذا البيت موايع إدغام هذه احلروف الستة عش يف غريها وهي-:
 -1أن يكون احلرف األول منو ًيا نحو ﱣﭐﳆ ﳇﱢ  ،ﱣﭐﱙ ﱚﱢ ﭐ

 -2أن يكون تاء ماطب نحو ﭐﱣﭐﱖ ﱗ ﱘﱢ [القصص ،]54 :ﭐ ﭐ ﭐﱣﱻ

ﱼﱢ [طه ،]5١ :ﱣﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱢ [الكهف،]3٧ :ومل يقع يف القرآن
تاء خمرب عند مقارب هلا ،فلهذا مل يذكرها الناظم.

جمزوما نحو ﭐﱣﭐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﱢ [البقرة ]25٩ :وليس يف
 -3أن يكون
ً
القرآن غريه.

 -5أن يكون مشد ًدا نحو ﭐ ﭐﱣﭐﲖ ﲗﱢ [البقرة ،]2١١ :ﱣﭐﲮ ﲯﱢ

[املؤمنون.]٩١ :
()٠25

عثامن بن سعيد أبو عمرو الداين ،التيسري يف القراءات السبع ،مرجع سابق ،ص.22
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فكل هذه األمثلة ال تدغم لوجود أحد موانعها.
(َ )٠3٧ف ُزح ِزح ع ِن الن ِار ال ِذي حاه مدْ غَم *** ويف ا ْلكَا ِف َقافر وهو يف ا ْل َق ِ
اف ُأ ْد ِخ َال
َ َْ
َ
ْ
َ ُ ُ ر
ورا ُ
وأ ْظ ِه َرا *** إِ َذا َســك ََن َْ
ف ال ِذي َقــ ُْل َأ ْقــ َب َال
احل ْر ُ
يشء َلك ُّق ُص ً
( )٠5١خَ َلق كُّل َ ْ
أخذ يف بيان احلروف التي تدغم فيها احلروف الستة عِش املذكورة يف قوله:
ان َذا ُحـ ْسن َسنى ِمـ ْن ُه َقدْ َج َال
ِش َفا َلـ ْم َت ِض ْق يَـ ْف ًسا بـ َها ُر ْم َد َوا ضن *** َث َوى ك َ

ومل يذكرها برتتيبها يف البيت ،بل ذكرها عىل ترتيب املخارج الذى تعذر عليه يف النظم

لضيقه ،فبدأ ب احلاء ثم القاف ثم الكاف وهكذا ،وإليك تظفصيلها:
 -٠احلاء يف العني:

بدأ باحلاء لبعد خمرجها وهي مذكورة يف قوله( :حـ ْس ٍن) وأدغمت احلاء يف العي يف
قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﱠ [آل عمران ]٠94 :فقط ،ومل تدغم احلاء يف
العي يف غري هذا املثال.

 -2القاف يف الكاف:

 -3والكاف يف القاف:

تدغم القاف يف الكاف ،والكاف يف القاف يف مجيع القرآن بشط أن يتحرك ما قبلهام،
احل ْرف ا َّل ِذي َقــ ْبل َأ ْق َبال).
وإليه أشار بقوله( :إِ َذا َسـ َك َن ْ َ

مثل قول اهلل تعاىل :ﭐﱡﭐﱍ ﱎ ﱏﱠ [النور ،]54 :ﱡﭐﲿ ﳀﱠ [الظفرقان،]٠١ :

فإذا سكن احلرف الذي قبلهام امتنع اإلدغام نحو ﱡﭐﲥ ﲦﱠ [يوسف ،]٩6 :ﭐ
ﱣﱯ ﱰﱢ [اجلمعة]٠٠ :

(َ )٠5٠ويف ِذي املَ َع ِار ِّ ت ْع ُر ُ ِّ ِْ
يم ُمدْ َغ رم *** َو ِم ْن َق ْب ُل َأخْ َر ِّ شــــــ ْط َن ُه َقد ت َثق َال
اجل ُ
 -5اجليم يف التاء ويف الشني:
أدغم اجليم يف التاء يف قول اهلل تعاىل :ﱣﭐﲪ ﲫ ﲬ ﲭﱢ [املعارج ،]5 – 3 :ومل
تدغم اجليم يف التاء يف غري هذا املثال.
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ِ
ِ
ش ُمدْ َغ رم *** َو َضا َد لِ َب ْع ِ
ني ِذي ا ْل َع ْر ِ
ض َش ْن ِ ُِهَّن ْم ُمدْ َغ ًام ت ََال
(َ )٠52وعنْدَ َسبِ ًيال ش ُ
 -4الشني يف السني:
تدغم الشي يف السي يف قوله تعاىل :ﱣﱸ ﱹﱢ [اإلرساء ،]52 :وال تدغم يف

غري هذا املثال.

 -6الضاد يف الشني:
تدغم الضاد يف الشي يف قوله تعاىل :ﱣﱝ ﱞﱢ [النور ،]62 :وال تدغم يف

غري هذا املثال.

ِ
ِ
ــوس َو ُمدْ غ رَم *** َل ُه الر ْأ ُس َش ْي ًبا بِاخْ تِ َالف ت ََوصــ َال
ني النُّ ُف
(َ )٠53ويف ُز يو َج ْت س ُ
 -٩السني يف الزاى ويف الشني:
تدغم السي يف الزاى يف قوله تعاىل :ﱣﱡ ﱢ ﱣﱢ [التكوير ،]٩ :وال

تدغم يف غري هذا املثال.

تدغم السي يف الشي يف قوله تعاىل:ﭐﱣﱖ ﱗﱢ [مريم ]5 :بخلف عنه ،فله فيه

اإلدغام واإلظهار ،أما اإلدغام فلوجود التقارب ،وأما اإلظهار فألن الكلمة خظفت
بتخظفيف اهلمز فاستغنت عن التخظفيف باإلدغام ،وال تدغم يف غري هذا املثال.
ال كِ ْلم ُترب سهل َذكَا َش ًذا *** َض َفا َثــم ُزهدر ِصــدْ ُقه َظ ِ
ِ
اه رر َجـ َال
(َ )٠55وللد ِ ر ْ ُ َ ْ
ُ
ْ
 -9الدال يف عشة أحرف:

تدغم الدال يف عِشة أحرف مجعت يف أوائل قول اإلمام الشاطبي:
ُ ...............ترب سهل َذكَا َش ًذا *** َض َفا َثــم ُزهدر ِصــدْ ُقه َظ ِ
اه رر َجـ َال
ْ ُ َ ْ
ُ
ْ
فتدغم الدال يف التاء مثل ﱣﭐﱻﱼ ﱽﱢ [البقرة.]٠9٩ :
والدال يف السي مثل ﱣﲇ ﲈﱢ [املؤمنون.]٠٠2 :
والدال يف الذال مثل ﱣﱰ ﱱ ﱲﱢ [البقرة.]42 :
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والدال يف الشي مثل ﱣﲒ ﲓﱢ [يوسف.]26 :
والدال يف الضاد مثل ﱣﱅ ﱆ ﱇﱢ [يونس.]2٠ :
والدال يف الثاء مثل ﱣﳈ ﳉﱢ [النساء.]٠35 :
والدال يف الزاي مثل ﱣﱐ ﱑﱢ [الكهف.]29 :
والدال يف الصاد مثل ﱣﱘ ﱙﱢ [يوسف.]٩2 :

والدال يف الظاء مثل ﭐﱣﱠ ﱡ ﱢﱢ [املائدة.]3٧ :

والدال يف اجليم مثل ﭐﱣﲾ ﲿﱢ [فصلت.]29 :

َري الت ِ
ُــوح ًة َب ْعـــدَ َسـاكِن *** بِ َح ْرف بِغ ْ ِ
اء َفا ْع َل ْم ُه َوا ْع َم َال
(َ )٠54و َمل ْ تُد َغ ْم َم ْفت َ
ويشرتط إلد غام الدال يف هذه احلروف أال تكون مظفتوحة بعد ساكن ،فإذا انظفتحت
الدال وقبلها ساكن ال تدغم إال يف التاء مثل ﱣﭐﱭ ﱮﱢ [ص ، ]3١ :ﱣﲻ
ﲼ ﲽ ﲾﱢ [القلم ،]٠3 :ﱣﭐﲿ ﳀﱢ [سبأ ،]٠3 :ﱣﭐ ﱛ ﱜ ﱝﱢ

[النساء ،]٠63 :فهذا كله ال يدغم.

فإذا وقعت الدال مظفتوحة بعد ساكن ،وبعدها تاء أدغمت َومل َيقع ِيف ا ْلق ْرآن الكريم
سوى ِ
موضعي :مها قوله تعاىل :ﱣﭐ ﲷ ت َِزيغ ﱢ [التوبة ]٠٠٩ :حيث يقرؤها أبو
عمرو بالتاء ،وقوله تعاىل :ﱣﲅ ﲆﱢ [النحل ]٧٠ :ألن الدال والتاء ملا

كانتا من خمرج واحد تنزلتا منزلة املثلي.
شها والط ِ
اء تُدْ َغ ُم َتاؤُ َها *** َويف َأ ْح ُرف َو ْجـــــ َه ِ
(ِ )٠56
ان َع ْن ُه َ َهتــــــل َال
وِف َع ْ ِ َ َ
(َ )٠5٩فمع ْح ُلوا التورا َة ُثم الز َكـا َة ُق ْل *** و ُقـــ ْل ِ
آت َذا ْال َو ْلت َْن ِت َط ِائ َف رة َعـــــ َال
َ
َ ْ ُي
َْ
( )٠59ويف ِجئ ِ
ْت َشيئًا َأ ْظ َهروا ِخل َطـابِ ِه *** و ُي ْقصايِ ِه وا ْلكَّس ِ
اال ْد َغــــا َم َسهـــــ َال
َ
ُ
ْ
َ َ َ ُْ

015

 -9التاء يف أحرف عشة:
أيضا يف الطاء ،ومل
تدغم التاء يف األحرف العِشة التي أدغمت فيها الدال وتدغم ً
يستثن الناظم التاء وهى من قبيل التامثل إذ هي مما تدغم يف اجلملة ،وإليك أمثلتها:
ﱣﲡ ﲢ ﱢ [األنظفال]٩ :ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐﱣﲓ ﲔﱢ [النساء]4٩ :
ﱣﳉ ﳊﱢ [الظفرقان ]٠٠ :ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐﱣﲳ ﲴﱢ [الذاريات]٠ :
ﱣﲂ ﲃﱢ [النور]5 :

ﱣﲡ ﲢﱢ [العاديات]٠ :

ﱣﲨ ﲩﱢ [الزمر]٩3 :

ﱣﲧ ﲨﱢ [العاديات]3 :

ﱣﱴ ﱵﱢ [املائدة]٧3 :

ﱣﭐﱄ ﱅ ﱆﱢ [الصافات]2 :

ﱣﭐﱫ ﱬﱢ [املائدة ]٧3 :ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐﱣﱙ ﱚ ﱛﱢ [النحل]29 :
ﱣﲥ ﲦ ﲧ ﲨﱢ [النحل]32 :

مل يشرتط الناظم يف إدغام التاء يف هذه األحرف أن ال تكون مظفتوحة بعد ساكن ،فإن
وقعت كذلك (مظفتوحة بعد ساكن) فلها ثالث حاالت-:
احلالة األوىل :يمتنع إدغامها إذا كانت حرف خطاب مثل ﱣﱷ ﱸﱢ [الكهف:

 ، ]3٧ﱣﭐ ﳗ ﳘ ﱢ [طه ،]36 :ألنه مستثنى من هذا الباب.

احلالة الثايية :إدغامها بال خالف إذا جاء بعدها الطاء وقد وردت يف موضع واحد يف
قوله تعاىل:ﭐﱣﲚ ﲛﱢ [هود ،]٠٠5 :ألن التاء والطاء ملا كانتا من خمرج واحد
تنزلتا منزلة املثلي.

احلالة الثالثة :جواز اإلظهار واإلدغام وذلك يف موضعي يف قوله تعاىل:
 -ﱣﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱢ [اجلمعة]4 :
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 -ﭐﱣﭐ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﱢ [البقرة ]93 :أما اإلظهار فألهنا مظفتوحة إثر

ساكن  ،والظفتح خظفيف فال حاجة للتخظفيف باإلدغام ،وأما اإلدغام فللتقارب ،وإليه
أشار اإلمام الشاطبي بقوله:
ويف َأحر ٍف وجـــه ِ
الزكَا َة ق ْل
ان َعنْه َ َهتــــ َّل َال َ ...ف َم ْع محلوا الت َّْو َرا َة ث َّم َّ
َ ْ َ
َ ْ

ثم عدد اإلمام الشاطبي مواضع أخرى ُيوز فيها اإلظهار واإلدغام لكن ليست التاء

فيها مفتوحة بعد ساكن وهي:
 -٠قوله تعاىل :ﱣﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﱢ [اإلرساء]26 :
 -2قوله تعاىل :ﱣﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱢ [الروم] 39 :
 -3قوله تعاىل :ﱣﱓ ﱔ ﱕﱢ [النساء]٠١2 :

أما اإلدغام فللتقارب وثقل الكرس يف التاء فأدغم لتخف باإلدغام ،وأما اإلظهار

فألنه التقى متقاربان بسبب حذف وقع يف آخر الكلمة األوىل فاألصل (وآيت ،فآيت،
ولتأيت) كقول اهلل تعاىل:ﱣﱟ ﱠ ﱡﱢ [آل عمران ،]94 :فمن أدغم نظر إىل
احلالة املوجودة فيدغم ،ومن أظهر نظر إىل أصل الكلمة إذ مل يلتق يف األصل

متقاربان(.)٠24
 -5ﭐقوله تعاىل:ﭐﱣﭐﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱢ [مريم.]2٩ :

وحجة اإلظهار :كون تائه حرف خطاب ،وأنه حذف من الكلمة حرف هو عي
الظفعل وإليه أشار اإلمام الشاطبي بقولهِ :
(خل َطابِ ِه َون ْق َصانِ ِه) وحجة اإلدغام كون تاء
()٠24

أبو احلسن عىل بن حممد السخاوي ،فتح الوصيد يف رشح القصيد حرز األماين ووجه

التهاين ،مرجع سابق ،ج ،٠ص٠62 ،٠6٠؛ أبو عبد اهلل حممد بن أمحد املوصيل املعروف
بشعلة ،كنز املعاين رشح حرز األماين (رشح شعلة عىل الشاطبية)( ،طنطا ،دار الصحابة،
 ،)2١١9ج ،٠ص.٧٠
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اخلطاب مكسورة ،والكرس ثقيل فأدغمت ليسهل النطق هبا.
(جئت) بظفتح التاء فال تدغم باتظفاق ألهنا حرف خطاب ،وذلك يف موضعي يف
أما
َ
قوله تعاىل :ﱣ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﱢ [الكهف ،]٩٠ :ﱣﭐ ﳡ ﳢ ﳣ

ﳤ ﳥ ﱢ [الكهف]٩5 :

وأما ﱣﱕ ﱖﱢ [النساء ]9٠:مل يذكره املصنف يف اإلدغام الكبري بل ذكره يف

سورته ،وسببه أن أبا عمرو كان يدغمه وإن مل يقرأ باإلدغام الكبري.
وقفــــــه:
ذكرت عدد من كتب القراءات( )٠26أن هناك مواضع وقعت فيها التاء مفتوحة بعد ألف
وهي عىل قسمي :قسم ال خالف يف إدغامه :وذلك يف موضع واحد وهو :ﱣﲚ

ﲛﱢ  ،وقسم نقل فيه اخلالف :وذلك يف املواضع التي ذكرها اإلمام الشاطبي:
ﱣﭐﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱢ ،ﱣﭐﲻ ﲼ ﲽ ﲾﱢ،
ﱣﭐﲽ ﲾ ﲿ ﳀﱢ ﭐ ،ﭐﱣﭐﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱢ ﭐ ،ﱣﭐﱓ ﱔ

ﱕﱢ ،ﱣﭐﱝ ﱞ ﱟﱢ.

()٠26

عبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة ،إبراز املعايى من حرز األماين يف القراءات السبع،

مرجع سابق ،ج ،٠ص٠94؛ وانظر :حممد عبد الديم مخيس ،النفحات اإلهلية يف رشح متن
الشاطبية ،مرجع سابق ،ص9٩؛ وانظر :عبد الظفتاح عبد الغني القايض ،الوايف يف رشح الشاطبية،
مرجع سابق ،ص4٠؛ وانظر :أبو القاسم عىل بن عثامن املعروف بابن القاصح ،رسا ِّ القارئ املبتدئ
وتذكار املقرئ املنتهي رشح يظم الشاطبية ،مرجع سابق ،ص 9٩_96وغريهم ،ويبدوا أهنم نقلوا
من أيب شامة لتقدمه.
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وهذا الكالم فيه نظر ألننا نالحُ أن هذه املواضع التي ذكرها اإلمام الشاطبي،
بعضها وقعت فيها التاء مظفتوحة بعد ساكن ،وبعضها مكسورة وليست مظفتوحة.
ولو ذكروا املواضع التى جيوز فيها الوجهان من غري هذا التقسيم لكان أوىل.
ِ
ِ
الس ِ
ني َذ رال تَدَ خ َال
(َ )٠5٧ويف ََخ َْسة َو ْه َي األَوائ ُل َثاؤُ َها *** َويف الصاد ُثم ي
 -18الثاء يف أحرف َخسة:
الثاء من حروف شظفا وتدغم يف مخسة أحرف وهي أوائل كلامت قول اإلمام الشاطبي:
( ُت ْر ُب َس ْهل َذكَا َش ًذا َض َفا) مثل ﭐﭐﱣﭐﲬ ﲭ ﲮﱢ [احلجر ،]64 :ﭐﱣﭐﱟ
ﱠﱢ [النمل، ]٠6 :ﱣﭐﱒﱓ ﱔ ﱢ [القلم ]55 :ﱣﭐﲟﲠ ﲡﱢ

[آل عمران ، ]٠5 :ﭐﱣﭐﲭ ﲮﱢ [البقرة ]34 :ﱣﲪ ﲫﱢ [الذاريات.]25 :

 -11الذال يف السني والصاد:

الذال من حروف شظفا ،وتدغم يف السي يف قوله تعاىل :ﱣﭐﱞ ﱟ ﱠ ﱡ
ﱢ ﱣﱢ [الكهف ،]63 :ﱣﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓﱢ [الكهف]6٠ :
وتدغم يف الصاد يف قوله تعاىل :ﱣﭐﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱢ [اجلن.]3 :

(َ )٠4١ويف الال ِم َر راء َو ْه َي يف الرا َو ُأ ْظ ِهــــ َرا *** إِذا ا ْي َف َتـ َحـــا َبعدَ ا ُمل َسك ِن ُم ْنــــ َز َال
(ِ )٠4٠س َوى َ
ُّون تُدْ َغ ُم فِ ِيه َمــا *** َع َىل إِ ْث ِر َ َْت ِريك ِس َوى ي َْح ُن ُم ْس َج َال
قال ُثم الن ُ
 -12الالم يف الراء:

الالم من حروف شظفا وتدغم يف الراء نحو :ﱣﭐﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱢ [آل عمران:
 ،]٠٠٩ﱣﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﱢ [مريم.]25 :

 -13الراء يف الالم:

تدغم الراء يف الالم نحو :ﭐﱣﭐ ﲦ ﲧ ﱢ [األعراف ،]٠6٧ :ﱣﭐ ﲠ ﲡﱢ

[هود.]٩9 :

019

ويشرتط يف إدغام الراء يف الالم ،والالم يف الراء عدم ايفتاحهام بعد ساكن ،فإن كانا
كذلك امتنع اإلدغام نحو :ﱣﲍ ﲎ ﲏ ﲐﱢ [احلج،]٩٩ :
ﱣﲣ ﲤ ﲥ ﲦﱢ [املطظفظفي ،]22 :ﱣﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱢ

َــحا َبعدَ امل َسك َِّن
(وأ ْظ ِه َرا إِذا ا ْن َظفت َ
[احلاقة ، ]٠١ :وإليه أشار اإلمام الشاطبي بقولهَ :
من َْـز َال) ،واستثنى من ذلك لظفُ (قال) فإن الالم فيه مع كوهنا مظفتوحة بعد ساكن
تدغم يف الراء لكثرة دوراهنا يف القرآن نحو ﱣﱆ ﱇﱢ [آل عمران ]39 :ﱣﲼ

ﲽﱢ [املائدة ]23 :وال يمتنع اإلدغام إال باجتامع السببي ،أما لو انظفتح أحدمها
بعد احلركة نحو قوله تعاىل :ﱣﲉ ﲊﱢ [النحل ]٠2 :ﭐﱣﳅ ﳆ ﳇﱢ
[مريم ، ]25 :أو حترك بغري الظفتح بعد السكون نحو ﭐﱣﱺ ﱻﱢ [فصلت]5٠ :

ﱣﭐﲞ ﲟﱢ [الظفجر ]٠4 :ﱣﲔ ﲕﱢ [النمل ]5١ :فإنه يدغم .
 - 14النون يف الراء والالم:

النون من حروف شظفا ،وتدغم يف الراء ،نحو :ﱣﭐﱵ ﱶ ﱷﱢ [األعراف، ]٠6٩ :

ﱣﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱢ [الطور ، ]3٩ :كام تدغم يف الالم نحو ﱣﭐﲝ ﲞ ﲟ
ﲠﱢ [البقرة ، ]44 :ﱣﲐ ﲑﱢ [البقرة.]٠١٧ :

ويشرتط إلدغام النون يف الراء والالم أن تقع بعد متحرك ،فإن وقعت بعد ساكن امتنع

إدغامها سواء أكانت مظفتوحة أم مكسورة أم مضمومة نحو ﱣﭐﲥ ﲦﱢ
[النحل ]4١ :ﭐﭐ ﱣﲈ ﲉ ﲊﱢ [البقرة ]25٩ :ﱣﭐﱝ ﱞﱢ [إبراهيم،]٠ :

واستثنى من ذلك لظفُ (نحن) فإنه يدغم نونه يف الالم مع وجود السكون قبل النون

حيث وقع ،نحو قوله تعاىل :ﱣﳀ ﳁ ﳂﱢ [البقرة ،]٠33:وذلك لكثرة
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دوراهنا يف القرآن أو لثقل الضمة ،وقد أشار اإلمام الشاطبي إىل ذلك بقوله:
ُّون تُدْ َغ ُم فِ ِيه َمــا َع َىل إِ ْث ِر َ َْت ِريك ِس َوى ي َْح ُن ُم ْس َج َال.
ُثم الن ُ
ِ
يم ِم ْن َق ْب ِل َبائِ َها *** َع َىل إِ ْث ِر َ َْت ِريك َفتَخْ ـــ َفى َتنَـــــــ ُّز َال
(َ )٠42و َت ْسك ُُن َعنْ ُه املْ ُ

 -15امليم عند الباء:

امليم من حروف شظفا ،فإذا وقعت قبل الباء فإهنا تسكن وختظفى يف الباء ،بِشط أن
يكون ما قبل امليم متحركًا نحو ﱣﲄ ﲅﱢ [اإلرساء ،]45 :ﱣﭐﲺ ﲻ

ﲼﱢ [غافر ، ]59 :ﱣﲕ ﲖﱢ [العلق. ]5 :

(والقراء يعربون عن هذا باإلدغام ،وليس كذلك ،المتناع القلب فيه ،وانام تذهب

احلركة فتخظفى امليم)( ،)127فإن كان ما قبل امليم ساكنًا وجب اإلظهار ،نحو ﱣﲘ
ﲙﱢ [البقرة ،]٠32 :ﱣﱪ ﱫﱢ [البقرة ،]25٧ :ﱣﲚ ﲛ ﲜﱢ
[الشورى.]٠5 :

اء با ُي َع يذ ُب َح ْي ُث َام *** َأتَى ُمدْ غَ رم َفا ْد ِر األُ ُص َ
ول لِت َْن ُص َال
(َ )٠43ويف َم ْن َي َشــــــ ُ
 -16الباء يف امليم:
الباء من حروف شظفا ،ويدغم السويس باء ﭐﱣﱶﱢ املرفوع يف ميم ﱣﭐﱷ ﱸﱢ

حيث وقع يف القرآن الكريم ،وقد وقعت يف مخسة مواضع :موضع يف آل عمران،

وموضعان يف املائدة ،وموضع يف العنكبوت ،وموضع يف الظفتح ،قال ابن اجلزري:
(وإنام اختصت باإلدغام يف هذه اخلمسة موافقة ملا جاورها وهو ﭐﱣﱹ ﱺﱢ،

ﱣﲬ ﲭ ﲮﱢ إما قبلها أو بعدها ،نطرد اإلدغام لذلك ومن ثم أظهر ما عدا
ذلك ،نحو ﭐﱣﱃ ﱄﱢ [احلج ، ]٩3 :ﭐ ﭐﱣﱍ ﱎﱢ [آل عمران ]٠9٠ :لظفقد

()٠2٩
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املجاور) ( ،)٠29والتقييد باملرفوع ليخرج موضع البقرة ألن أبا عمرو قرأه باإلسكان فهو
واجب اإل دغام عنده من جهة اإلدغام الصغري ال اإلدغام الكبري.
(َ )٠45والَ َي ْمن َُع ا ِإل ْدغـا ُم إِ ْذ ُه َو َعــ ِار رض *** إِ َمـــا َل َة كَاألَ ْبــ َر ِار َوالنّــ ِار َأ ْث َقــ َال

ذكر يف هذا البيت وما بعده قواعد تشمل اإلدغام الكبري كله سواء أكان متامثالن أم

متقاربان وأول هذه القواعد هي :أن اإلدغام ال يمنع اإلمالة مثل قوله تعاىل :ﱣﲑ ﲒ

ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﱢ [املطظفظفي ،]٠9 :فاأللف يف كلمة ﱣﲔﱢ ممالة
لوقوعها قبل راء متطرفة مكسورة ،وهذا الكرس الذي هو سبب اإلمالة سيزول

بإدغام الراء يف الالم بعدها ،ألنه البد من تسكينها ،ومع هذا ال متنَع اإلمالة ،وعلة
ذلك أن اإلدغام عارض فكأن الكرسة موجودة وهو كالوقف الذي حتذف احلركة فيه
أيضا ،فهي وإن حذفت مرادة منوية والعارض ال تغري له األصول.
ً
يمـها *** مع ا ْلبـــ ِ
ِ ِ
(َ )٠44و َأ ْش ِم ْم َو ُر ْم ِيف غ ْ ِ
اء َأ ْو ِميـــم َوك ُْن ُمت ََن يمـ َال
َري َبـــاء َوم َ
َ َ َ
القاعدة الثايية :أنه جيوز للقارئ الروم واإلشامم يف كل مايدغمه السويس سواء أكان
صورا أربع هي:
مثلي أم متقاربي ما عدا ً
 الباء مع الباء يحو ﱣﭐ ﱸ ﱹ ﱢ [يوسف]46 : والباء مع امليم يحو ﱣﭐ ﱶ ﱷ ﱸ ﱢ [املائدة]5١ :-وامليم مع امليم يحو ﭐﱡﭐ ﱅ ﱆ ﱠ [البقرة]٩٩ :

 -وامليم مع الباء يحو ﱣﭐ ﲄ ﲅﱢ [اإلرساء]45 :

وعلة منع اإلشارة بالروم واإلشامم يف هذه الصور األربع كام أشار الداين يف التيسري

(أن اإلشارة تتعذر يف ذلك من أجل انطباق الشظفتي)( ،)٠2٧ثم قال( :واإلشارة تكون
()٠29
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ِ
يمتَنع
رو ًما وإشام ًما ،والروم آكد يف البيان عن كيظفية احلركة غري أن االدغام َّ
الصحيح ْ
معه و ِ
يصح َم َع اإلشامم)(.)٠3١
ََ َ
قال أبو شامة( :تتعرس "اإلشارة" ألن اإلشارة بالشظفة ،والباء وامليم من حروف
الشظفة ،واإلشارة غري النطق باحلرف فيتعذر فعلهام م ًعا يف اإلدغام ،ألنه وصل ،وال
يتعذران يف الوقف ألن اإلشامم فيه هو ضم الشظفتي بعد سكون احلرف فال يقعان
م ًعا)(.)٠3٠
وي متنع اإلدغام الصحيح مع الروم دون اإلشامم فالروم هنا عبارة عن النطق ببعض
احلركة ( ،ووجه دخوهلام يف احلروف املدغمة ومها من أحكام الوقف أن احلرف املدغم
يسكن لإلدغام فشابه إسكانه للوقف ،فجرت أحكام الوقف فيه)(.)٠32
وذهب بعض العلامء أن اإلشامم هو الذى يمتنع يف هذه الصور األربع دون الروم،
ألن الروم ال يتعذر ( ألنه نطق ببعض حركة احلرف فهي تابعة ملخرجه ،فكام ينطق
بالباء وامليم بكل حركتهام كذلك ينطق هبام بعض حركتهام)(.)٠33
واإلشامم يقع يف احلروف املضمومة دون املكسورة واملفتوحة ،والروم يدخل يف
املضمومة واملكسورة دون املفتوحة.
مفتوحا مثل ﱣﲛ ﲜﱢ فظفيه وجه واحد هو اإلدغام
فإذا كان احلرف املدغم
ً
املحض مع اإلسكان.

()٠2٧

عثامن بن سعيد أبو عمرو الداين ،التيسري يف القراءات السبع ،مرجع سابق ،ص.2٧

()٠3١
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مكسورا مثل ﱣﱝ ﱞﱢ فظفيه وجهان:
وإن كان
ً

 -٠اإلدغام املحض مع اإلسكان-2 .اإلدغام غري املحض مع الروم.

مضموما مثلﭐﱣﲦ ﲧﱢ مثل فظفيه ثالثة أوجه:
وإن كان
ً
 -٠اإلدغام املحض مع اإلسكان.
 -2اإلدغام املحض مع اإلشامم.
 -3اإلدغام غري املحض مع الروم.
وهذا كله إن مل قبل احلرف املدغم حرف مد أو لني ،فإن كان قبله حرف مد أو لني،
مفتوحا مثل ﱣﱂ ﱃﱢ فظفيه ثالثة أوجه:
فإن كان
ً

- 3 ،2 ،٠القرص ،والتوسط ،والطول مع اإلدغام املحض مع اإلسكان.
مكسورا مثل ﱣﲔ ﲕﱢ فيه أربعة أوجه:
وإن كان
ً

-3 ،2 ،٠القرص ،والتوسط ،والطول مع اإلدغام املحض مع اإلسكان.
-5الروم مع القرص.

مضموما مثل ﱣﭐﲜ ﲝﱢ فظفيه سبعة أوجه:
وإن كان
ً

- 3 ،2 ،٠القرص ،والتوسط ،والطول مع اإلدغام املحض مع اإلسكان.
-6 ، 4 ،5القرص ،والتوسط ،والطول مع اإلدغام املحض مع اإلشامم.

 -٩الروم مع القرص.
اإل ْخ َفـــ ِ
(َ )٠46وإِ ْد َغا ُم َح ْرف َق ْب َل ُه َصح َســاكِ رن *** َع ِســ رري َوبِ ْ ِ
اء َطبـــ َق َم ْف ِصــ َال
( )٠4٩خُ ِذ ا ْل َع ْف َو َو ْأ ُم ْر ُثم ِم ْن َب ْع ِد ُظ ْل ِم ِه *** َويف املَ ْهــ ِد ُثم ُ
اخل ْل ِد َوا ْل ِعــ ْل ِم َف ْ
اش ُمـــ َال
اختلف العلامء يف إدغام احلرف الذي وقع بعد ساكن صحيح مثل ﱣﱙ ﱚ ﱛﱢ ﭐﭐ إىل

قولي-:

004

القول األول :مذهب اإلمام الشاطبي وكثري من املتأخرين ،وهو أن احلرف املدغم إذا
سبقه ساكن صحيح فإن إدغامه املحض عسري ،ملا يؤدي إليه من اجلمع بي الساكني،
وذلك ألن املدغم ال بد من تسكينه ،فحقيقة اإلدغام فيه راجعة إىل اإلخظفاء
(االختالس) وتسميته باإلدغام َجت ُّوز.
والقول الثاين :مذهب املتقدمي من أهل األداء وهو اإلدغام املحض ،وحجتهم
القراءات املتواترة لبعض األئمة مثل قراءة (نِ ْع َّام) فالعي ساكنة وبعدها حرف مشدد،
أيضا.
وقراءة ( َْيصمون) فاخلاء ساكنة بعدها حرف مشدد ً
وصحح اإلمام ابن اجلزري القولي .وهبام نقرأ .قال ابن اجلزري( :إن كان الساكن
صحيحا فإن اإلدغام الصحيح معه يعرس لكونه مج ًعا بي ساكني أوهلام ليس
حر ًفا
ً
بحرف علة فكان اآلخذون فيه باإلدغام الصحيح قليلي ،بل أكثر املحققي من
املتأخرين عىل اإلخظفاء ،وهو الروم املتقدم( )٠35ويعرب عنه باالختالس ،ومحلوا ما وقع
من عبارة املتقدمي باإلدغام عىل املجاز ،وذلك نحو ﱣﭐﲇ ﲈﱢ ﱣﭐﱛ

ﱜﱢ ﱣﭐﱙ ﱚ ﱛﱢ ﭐﱣﭐﱶ ﱷﱢ ﱣﭐ ﱠ ﱡ ﱢﱢ ﱣﭐﱦ ﱧﱢ

ﱣﭐﱛ ﱜ ﱢ قلت :وكالمها ثابت صحيح منخوذ به .واإلدغام الصحيح هو
الثابت عند قدماء األئمة من أهل األداء)(.)٠34

()٠35

يتضح أن املراد باإلخظفاء هو االختالس ال الروم ،ألن القول بأن اإلخظفاء هو الروم يتناقض مع

األمثلة التي مثل هبا اإلمام ابن اجلزري يف االقتباس املذكور أعاله ،وكذلك التي مثل هبا اإلمام
وثابت أن املظفتوح ال
(العظفو وأمر)،
الشاطبي [وهي ذات األمثلة]؛ فاإلمام الشاطبي م َّثل باملظفتوح
ٌ
َ
يدخله روم ،وم َّثل كذلك بقوله( :العلم ما لك) ،وامليم مع امليم مستثنيان من الروم واإلشامم يف

وأيضا :نص اإلمام الظفايس-وهو متقدم عىل اإلمام ابن اجلزري -عىل غري ما يظفهم
البيت السابق؛
ً
من ظاهر نص اإلمام ابن اجلزري ،كام سيأيت.
()٠34

شمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري ،النش يف القراءات العش ،مرجع سابق ،ج ،٠
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واملقصود باإلخفاء هنا االختالس وليس الروم ،ودليل ذلك ما ييل:
-٠

أن اإلمام الشاطبي-رمحه اهلل -م ّثل بقوله تعاىل:ﭐﱣﭐﱥ ﱦ ﱧﱬﱢ

ثابت أن الروم ال يدخل املظفتوح.
[األعراف ]٠٧٧ :والواو مظفتوحة ،و ٌ

 -2أن اإلمام الشاطبي مثل بقوله تعاىل :ﱣﱙ ﱚ ﱛﱢ [البقرة ]٠2١ :والروم
ال يدخل امليم مع امليم ألنه مستثنى بالبيت السابق .وبذات املثالي م ّثل اإلمام ابن
أيضا.
اجلزري ً

 -3قول اإلمام الظفايس يف رشح قول الشاطبي (خ ِذ ا ْل َع ْظف َو َو ْأم ْر ث َّم ِم ْن َب ْع ِد
ظ ْل ِم ِه " :)....ﭐﱣﭐﱥ ﱦﱢ فيه فاء ساكنة قبل الواو ،والوجه فيه اإلخظفاء لذلك،
أيضا " :ﭐﱣﭐﱙ ﱚ
وال روم فيه ألن الواو مظفتوحة ،والظفتح ال يدخله روم"( )٠36وقال ً

ﱛﱢ فيه الم ساكنة قبل امليم ،وال روم فيه ،ألن الكرسة يف امليم ،وامليم ال ترام
حركتها يف هذا الباب"(.)٠3٩

وربام قصد اإلمام ابن اجلزري بقوله السابق (بل أكثر املحققي من املتأخرين عىل
اإلخظفاء ،وهو الروم املتقدم) اإلتيان ببعض احلركة ،ومما يؤكد ذلك أيه قال :ويعرب عنه
باالختالس ،وكالمها (الروم واالختالس) تبعيض للحركة إال أن االختالس اإلتيان
بثلثي احلركة ،والروم اإلتيان بثلها فقط؛ واالختالس يدخل احلركات الثالث ،أما
الروم ال يدخل املفتوح واملنصوب .قال الشيخ زكريا األنصاري يف رشحه للجزرية:
( والروم يشارك االختالس يف تبعيض احلركة ،وَيالظفه يف أنه ال يكون يف فتح وال
نصب ،والثابت من احلركة أقل من الذاهب ،واالختالس يكون يف احلركات كلها،

()٠36

عبد اهلل حممد بن احلسن الظفايس ،الآللئ الفريدة يف رشح الشاطبية ،مرجع سابق ج ،٠ص .٠٧4

()٠3٩
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والثابت من احلركة أكثر من الذاهب)(.)132
واحرتز بقول الشاطبي( :صح س ِ
ــاك ٌن) عام قبله ساكن غري صحيح ،بأن كان حرف
َ َّ َ
مد أو حرف لي ،فإن اإلدغام يصح معه ،وال يدخل يف اخلالف السابق ،نحو (فيه
هدى)( ،وقال هلم)( ،ويقول ربنا)( ،قوم موسى)( ،كيف فعل) فإن يف ذلك من املد
ما يظفصل بي الساكني كام رصح بذلك ابن اجلزري وغريه( ،)٠3٧وهبذا نقرأ.)٠5١(.
درسنا يف كتب التجويد أن من فوائد معرفة صظفات احلروف :معرفة قوي احلروف
وضعيظفها ،ليعلم ما جيوز إدغامه وما ال جيوز ،فكل ما له قوة ومزية ال يدغم يف غريه
حتى ال تذهب هذه املزية ،وإذا حصل اإلدغام تبقى هذه املزية فيكون اإلدغام
ناقصا( ،)٠5٠لذا كان اخلالف يف إدغام الضاد يف الشي يف قوله تعاىل :ﱣﭐﱝ
ً

ﱞﱢ وهو كاآليت-:

الضاد قبلها ساكن صحيح فظفيها اخلالف السابق بي اإلدغام واإلخظفاء

(االختالس) الذي أشار إليه اإلمام الشاطبي بقوله:

()٠39

الشيخ زين الدين أبو ييى زكريا األنصاري ،الدقائق املحكمة يف رشح املقدمة اجلزرية يف

التجويد( ،اليمن ،صنعاء ،مكتبة األرشاد ،)٠٧٧١ ،٠5٠٠ ،ص.٠١٠
()٠3٧

شمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري ،النش يف القراءات العش ،مرجع سابق ،ج،٠

ص 2٧9؛ وأورده أبو شامة يف إبراز املعايى من حرز األماين يف القراءات السبع ،ج ،٠ص،٠٧5
وغريهم.
()٠5١

وخالف اإلمام الظفايس يف رشحه وجعل حرف اللي مثل الساكن الصحيح ،واحتج بأن املد فيه

ضعيف مل يعبأ به كام مل يعبأ به حي نقلت احلركة إليه .انظر :عبد اهلل حممد بن احلسن الظفايس ،الآللئ
الفريدة يف رشح الشاطبية ،مرجع سابق ،ج ،٠ص.٠٧5
()٠5٠

عزة عبد الرحيم حممد سليامن ،تقريب املقدمة اجلزرية( ،القاهرة ،مظفكرون الدوليه للطباعة

والنِش ،)2١٠9-٠55١ ،ص.3١
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اإل ْخ َظف ِ
ِ
وإِد َغام حر ٍف َقب َله صح س ِ
ـري َوبِ ْ ِ
ـــق َم ْظف ِص َ
ــــال
ــاك ٌن
ـــاء َط َّب َ
َ ْ
ْ َ َّ َ
َْ
َعس ٌ
ثم اختلف هؤالء املدغمون بي كامل اإلدغام ونقصانه ،فمنهم من أدغم إدغا ًما
ً
كامال ،ووجه ذلك عندهم أن الضاد والشي متقاربان يف املخرج ،متجانسان يف
ناقصا
الرخاوة ،وكافأ انتشار التظفشى استطالة الضاد ،ومنهم من أدغمها إدغا ًما ً

بحيث تبقى صظفة اإلطباق كام تبقى يف طاء (بسطت ،وأحطت) قال أبو شامة( :هذا
الباب مقصور عىل إدغام حرف يف حرف يقاربه يف املخرج ،ويتاج فيه مع تسكينه إىل

قلبه إىل لظفُ احلرف املدغم فيه ،فرتفع لسانك بلظفُ الثاين منهام مشد ًدا وال تبقي
أثرا ،إال أن يكون حرف إ طباق أو ذا غنة ،فتبقي أثر اإلطباق والغنة)
لألول ً
أما إدغام النون يف الالم والراء فإدغامه كامل عىل الصحيح ألن تكرير الراء يعادل
()٠52

الغنة يف النون ،وجعلت الالم كالراء لقوة املناسبة بينهام( ،)٠53وقد نقل اإلمام ابن
مجعوا َع َىل إِد َغا ِم الن ِ
ُّون ِيف َّ
الر ِاء
(وك ََذلِ َك َأ ْ َ
ْ
اجلزري عىل ذلك إمجا ًعا حيث قالَ :
الال ِم َو َّ
ُّون الس ِ
إِد َغاما َخالِصا ك ِ
َام ًال ِمن َغ ِري غن َِّة من روى ا ْلغنَّ َة َعنْه ِيف الن ِ
اكن َِة َوال َّتن ِْو ِ
ين ِعنْدَ
َ ْ ََ
ً
َّ
ْ ْ
ْ ً
ِ
ِ
ِ
الراء َو َم ْن َمل َي ْر ِو َها ،ك ََام َس َي ْأ ِيت ذكْر َم ْن َر َوى ا ْلغنَّ َة َعنْه ِيف َذل َك ِيف َب ِ
َّ
اب َأ ْحكَا ِم
الال ِم َو َّ
ْ
ُّون الس ِ
الن ِ
اكن َِة َوال َّتن ِْو ِ
ين)(.)٠55
َّ
لكن ورد عن أيب شامة ما َيالف هذا اإلمجاع يف قوله السابق ...( :وال تبقي لألول

أثر ا ،إال أن يكون حرف إطباق أو ذا غنة ،فتبقي أثر اإلطباق والغنة).
ً
()٠52

عبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة ،إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات السبع،

مرجع سابق ،ج ،٠ص٠٩4؛ وأورد ابن القاصح عبارة مشاهبه هلذا يف (رسا ِّ القارئ املبتدئ
وتذكار املقرئ املنتهي) ،مرجع سابق ،ص.٩9
()٠53

عبد اهلل حممد بن احلسن بن حممد الظفايس ،الآللئ الفريدة يف رشح الشاطبية ،مرجع سابق ،ج،٠

ص.٠9٧
()٠55

شمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري ،النش يف القراءات العش ،مرجع سابق ،ج ،٠

ص.2٧٧
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وأما إدغام القاف يف الكاف فهو إدغام كامل باتظفاق ،بخالفه يف اإلدغام الصغري
مج َع ر َواة ْ ِ
اإل ْد َغا ِم َع ْن َأ ِيب
ٌ
فمختلف فيه بي الكامل والنقصان قال ابن اجلزريَ ( :أ ْ َ
َام ًال ي ْذ ِهب معه ِص َظف َة ِ
َاف إِد َغاما ك ِ
اف ِيف ا ْلك ِ
َعم ٍرو َع َىل إِد َغا ِم ا ْل َق ِ
اال ْستِ ْع َال ِء َو َل ْظف َظ َها،
ََ
ْ
ْ ً
ْ
ي َأ ِئمتِنَا ِيف َذلِ َك ِخ َال ٌ ِ ِ
ِِ ْ ِِ ْ
َ
َل ْي َس َب ْ َ َّ
فَ ،وبه َو َر َد ْاأل َداء َو َص َّح النَّ ْقلَ ،وبه َق َرأنَا َوبه َنأخذَ ،و َمل ْ
ف ِيف َأ َمل ْ ن َْخل ْقك ْم ِممَّ ْن َمل ْ َي َر ْوا إِ ْد َغا َم َأ ِيب
ف َم ْن َخا َل َ
ف ِيف َذلِ َكَ ،وإِن ََّام َخا َل َ
َن ْع َل ْم َأ َحدً ا َخا َل َ
)(٠54
هلل َأ ْع َلم).
َع ْم ٍروَ ،وا َّ

()٠54

املرجع السابق ،ج  ،٠ص.2٧٧
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()٠49
()٠4٧

َو َمل ْ َي ِصلـ ُـوا َها ُم ْض َمر َق ْب َل َســـــاكِن *** َو َما َق ْب َل ُه الت ْح ِر ُ
يك لِ ْلك يُل ُو يصـــ َال
ِ
ني ِال ْب ِن كَثِ ِري ِه ْم *** َوفِ ِيه ُم َهايًا َم ْع ُه َح ْف رص َأ ُخو ِو َال
َو َما َق ْب َل ُه الت ْســك ُ

هاء الكناية هي :اهلاء الزائدة الدالة عىل الواحد املذكر الغائب ،وتسمى هاء الضمري.
وهلا أربع حاالت:
 -1أن تقع بني متحركني نحو﴿ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [آل عمران]٦٧ :
 -2أن تقع بني ساكن ومتحرك نحو ﴿ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾ [الشعراء]٣٢٢ :
3ـ أن تقع بني متحرك وساكن نحو ﴿ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ [التغابن]٩ :
4ـ أن تقع بني ساكنني نحو ﴿ﮁ ﮂ ﮃ﴾[الطالق.]١ :
يقول اإلمام الشاطبي :إن كل القراء مل يصلوا هاء الكناية إذا وقعت قبل ساكن ،ألن
الصلة تؤدي إىل اجلمع بي الساكني ،فخرج بذلك احلالتي الثالثة والرابعة ،ألنه جاء
أيضا أو كان متحركًا ،نحو
بعدها ساكن ،وال فرق بي ما إذا كان ما قبل اهلاء ساكنًا ً
قوله تعاىل﴿ :ﭚ ﭛ ﴾﴿ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ ،ويستثنى من ذلك موضع واحد يف قراءة
لهى) بالصلة وتشديد التاء بعدها.
البزي فإنه يقرأ يف سورة عبس ( َعنْه َّت َ
( َو َما َق ْب َله الت َّْح ِريك لِ ْلكل وص َال) يعنى إذا حترك ما قبل هاء الكناية فيام مل يأت بعدها

ساكن -أي وقعت بي متحركي -فكل القراء يصلوهنا بواو إن كانت مضمومة ،وبياء
إن كانت مكسورة نحو قوله تعاىل﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [آل عمران]٦٧ :
( َو َما َق ْب َله الت َّْس ِكي ِال ْب ِن كَثِ ِري ِه ْم) يعنى إذا سكن ما قبل هاء الكناية فيام مل يأت بعدها
ﱈ ﱊﱤ [البقرة،]2 :
ساكن فإن ابن كثري يصلها بحركتي نحو قوله تعاىل :ﭐﱥﭐ ﱉ
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ووافقه حظفص عىل صلة قوله تعاىل :ﱥﱞ ﱟ ﱠﱤ [الظفرقان ،]6٧ :وإليه
ِ ِ
ص َأخو ِوال).
أشار اإلمام الشاطبي بقولهَ ( :وفيه م َها ًنا َم ْعه َح ْظف ٌ
ِِ ِ
ِِ
َرب َصافِ ًيا َحال
(َ )٠6١و َسك ْين ُي َؤ يد ْه َم ْع ي َُو يل ْه َوي ُْصله *** َوي ُْؤته من َْها َفا ْعت ِ ْ
يقول اإلمام الشاطبي :سكن هاء الكناية يف الكلامت اآلتية للمشار إليهم بالظفاء
َرب َصافِ ًيا َحال) ،وهم محزة وشعبة وأبو عمرو ،وهذه
والصاد واحلاء يف قولهَ ( :فا ْعت ِ ْ
الكلامت هى-:

-1ﱥﲛﱤ يف قوله تعاىل :ﭐﭐ ﱥﭐﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲛ
ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﱤ [آل
عمران.]٩4 :

-2ﱥﱫ ،ﭐﱮﱤ يف قوله تعاىل :ﱥﭐﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱤ

[النساء.]٠٠4 :

 -3ﱥﲑﱤيف قوله تعاىل :ﱥﭐﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲖ ﲗ ﲘﱤ [آل عمران ]٠54:ﱥﭐﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ
ﲕﱤ [الشورى.]2١ :

(َ )٠6٠و َعنْـ ُه ْم َو َع ْن َح ْفــص َف َن ْل ِقـ ْه َو َيت ِق ْه *** َحـمى َصـ ْف َو ُه َقــ ْو رم بِخُ ْلف َو َأ ُْهَّنَال
ُون ا ْل َق ِ
رص َح ْف ُص ُه ْم *** َو َي ْنتِ ْه َلدَ ى طه بِا ِال ْسك ِ
بسك ِ
اف َوا ْل َق ْ ِ
َان ُيـــ ْجتَال
(َ )٠62و ُق ْل ُ
( َو َعنْه ْم َو َع ْن َح ْظف ٍ
ص َف َأ ْل ِق ْه) يعنى سكن هاء الكناية يف قوله تعاىل :ﱥﭐ ﲆ ﲇ ﱤ
َرب َصافِ ًيا َحال)،
[النمل ،]29 :للمشار إليهم بالظفاء والصاد واحلاء يف قولهَ ( :فا ْعت ِ ْ
وهم محزة وشعبة وأبو عمرو ،ومع هؤالء حظفص.
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(ويت َِّقه حـمى صـ ْظفوه َقــوم بِخ ْل ٍ
ف َو َأ ْهنَال) يقول :سكن هاء الكناية يف قوله تعاىل:ﭐ
َ َ
ََ ْ َ
ٌْ
ﱥﳌ ﳍ ﳎﱤ [النور ]42 :للمشار إليهم باحلاء والصاد والقاف ،وهم أبو
عمرو وشعبة وخالد بخلف عنه (خالد).
ون ا ْل َق ِ
(وق ْل بسك ِ
اف َوا ْل َق ْ ِ
حظفصا يقرأ ﱥﭐﳎﱤ بسكون القاف
رص َح ْظفصه ْم) أي أن ً
َ
وقرص اهلاء (كرسها بدون صلة ).
(وي ْأتِه َلدَ ى طه ِ
باالسك ِ
َان يـــ ْجتَال) يعني إن املشار إليه بالياء يف قوله( :يـ ْجتَال)،
ََ ْ
ْ
وهو السويس ،قرأ كلمة ﭐﱥﳖ ﳗﱤ [طه ]٩4:بإسكان اهلاء.
( )٠63ويف ا ْلك يُل َقرص َْاهل ِ
ان لِـــ َسا ُي ُه *** بخُ ْلف َويف طـــه بِ َو ْج َه ْ ِ
ني ُبــ يجال
اء بــ َ
َ
ْ ُ
ان لِـــ َسا ُي ُه) ،ومها قالون وهشام ،قرآ
يقول :إن املشار إليه بالباء والالم يف قوله( :بـ َ
الكلامت السابقة مجيعها بقرص اهلاء (كرسها بدون صلة) بخلف عن هشام.
( َويف طه بِ َو ْج َه ْ ِ
ني ُبـ يج َال) يعني إن املشار إليه بالباء يف قولهُ " :بـــ يجال" ،وهو قالون،
قرأﭐﱥﭐ ﳖﱤ باخللف يعنى بالقرص والصلة.

توضيح -:هذا الباب دائر بي اإلسكان والقرص (احلركة بدون صلة ضمة كانت أم
كرسة) ،والصلة؛ والصلة تكون حركتي لكل القراء إذا مل يأت بعدها مهز ،وتكون
حركتي أو أربع أو ست إذا جاء بعدها مهز ٌ
كل حسب مقدار مده للمد املنظفصل.

فإذا أشار اإلمام الشاطبي لقارئ ما أنه يقرأ باإلسكان بخلف ،كان اخللف له إما
القرص أو الصلة ،فإن ذكره مع املقرصين كان اخللف له هو القرص ،وإن مل يذكره
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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وفيام ييل تلخيص مذهب القراء السبعة يف الكلامت املذكورة:

ﭐ

ﭐ
ﱥﲛ ﱤ،ﭐﱥ ﱫﭐﱤ ،ﭐﱥ ﱮﭐﱤ،ﭐﱥ ﲑ ﱤ

ﭐ

باإلسكان ﭐ

َو َسك ْن ي َؤد ْه َم ْع ن َول ْه َون ْصلِ ِه َون ْؤتِ ِه ِمن َْها
َرب َصافِ ًيا َحال
َفا َعت ِ ْ

ْحزة وشعبة وأبو عمرو

بالقصــــر ﭐ
ِ
ان لِـسانه بخ ْل ٍ
ف
َويف ا ْلكل َق ْرص ْاهلَاء بــ َ َ

قالون وهشام بخلف عنه

ﭐ

باقي القراء:ورش،ابن كثري،ابن
ذكوان ،حفص ،الكسائي والوجه

بالصـــــلة

الثايى هلشام أليه مل يذكر مع
املسكنني

ﱥﭐ ﲆ ﲇ ﱤ

ْحزة وشعبة وأبو عمرو وحفص.
قالون وهشام بخلف عنه
باقي القراء:ورش ،ابن كثري ،ابن

ذكوان ،الكسائي ،والوجه الثايى هلشام

ﭐ

(و َعنْه ْم َو َع ْن َح ْظف ٍ
ص َف َأ ْل ِق ْه)
باإلسكان َ

بالقصــــر ﭐ
ِ
ان لِـسانه بخ ْل ٍ
ف
َويف ا ْلكل َق ْرص ْاهلَاء بـ َ َ
بالصـــــلة

ﭐ
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ﱥﭐ ﳎ ﱤ

ﭐ

بإسكان اهلاء مع كّس القاف ﱥويت ِّق ْهﱤ ﭐ
َو َيت ِق ْه َحـمى َص ْف َو ُه َق ْو رم بِخُ ْلف َو َأ ُْهَّن َال

أبو عمرو ،شعبة ،خالد بخلف عنه

ﭐ

سكون القاف وقرص اهلاء ﱥﳎﱤ
ُون ا ْل َق ِ
بسك ِ
اف َوا ْل َق ْ ِ
رص َح ْف ُص ُه ْم
َو ُق ْل ُ
بكّس القاف وقرص اهلاءﭐﱥويت ِّق ِهﱤ

حفص
قالون وهشام بخلف عنه

ﭐ

ويف ا ْلك يُل َقرص َْاهل ِ
ان لِـ َسا ُي ُه
اء بــ َ
َ
ْ ُ

باقي القراء:ورش،ابن كثري ،ابن
ذكوان ،خلف ،الكسائي ،والوجه اآلخر
خلالد أليه مل يذكر مع املقرصين ،والوجه

ﭐ

بكّس القاف وصلة اهلاءﭐﱥﭐويت ِّق ِه ﭐيـﱤ

ﭐ

اآلخر هلشام أليه مل يذكر مع املسكنني.
ﭐ
ﱥﭐ ﳖ ﱤ
السوِس

وهشام قالون

ﭐ

اإلسكان ﱥﭐ َي ْأتِ ْه ﱤ
َو َي ْنتِ ْه َلدَ ى طه بِاال ْسك ِ
َان ُيـــــ ْجتَال

ﭐ

 -1القرص  -2الصلة ﱥﭐ ﳖ ْ
،ينتِ ِهﱤ
اء بــ َ ِ
ويف ا ْلك يُل َقرص َْاهل ِ
ـــسا َي ُه
َ
ان ل َ
ْ ُ
بخُ ْلف َويف طه بِ َو ْج َه ْ ِ
ني ُبـــ يجال ﭐ
واملحققون أيه ليس هلشام يف كلمة (ﳖ) إال الصلة
()146

باقى القراء

()٠56

الصلة ﱥﭐ ﳖﱤ

ﭐ
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()٠64

ِ
ـصـ َر َفا ْذ ُكـــ ْر ُه َي ْو َفال
َوإِ ْسك ُ
َان َي ْر َض ْه ُيــ ْم ُن ُه ُلـــ ْب ُس َط ييب *** بِخُ ْلف ِه َام َوا ْل َق ْ
رشا َي َر ْه َح ْر َف ْي ِه َسك ْين لِــ َي ْس ُهال
َلــ ُه الر ْحـ ُب َوال يز ْل َز ُال َخــــ ْ ًريا َي َر ْه *** ِ َهبا َو َ ًّ

ـمنه) ،بإسكان اهلاء يف كلمة ﱥﱸﱤ يف
قرأ السويس ،املرموز له بالياء يف قوله( :يـ ْ
قوله تعاىل :ﱥ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱤ [الزمر ]٩ :بال خالف ،وقرأ هشام ودوري أيب
عمرو ،املرموز هلام بالالم والطاء يف قوله( :لـــ ْبس َطي ٍ
ب) ،بإسكان اهلاء بخلف عنهام.

وقرأ بقرص اهلاء :محزة وعاصم وهشام يف الوجه اآلخر ونافع ،املشار إليهم بالظفاء
والنون والالم واأللف يف قولهَ ( :فا ْذك ْره َن ْو َفال َلــه ا َّلر ْحب)؛ فتكون قراءة الباقي
والدوري يف وجهه اآلخر بصلة اهلاء .ومن هنا يتضح أن قوله( :بخلظفهام) املراد به
هلشام القرص ألنه ذكر مع املقرصين ،واملراد باخللف للدورى الصلة لعدم ذكره مع
املقرصين ،فيكون مذاهب القراء فيها كاآلتى:
السويس( ،وهشام ودوري أيب
عمرو)
بخلف عنهام
محزة ،وعاصم،
هشام يف الوجه اآلخر ،ونافع.

ﱥﭐ ﱸ ﱤ

إسكان اهلاء ﱥيـ ْرض ْهﱤ

ـم ُن ُه ُلـــ ْب ُس َط ييب
َوإِ ْسك ُ
َان َي ْر َض ْه ُيـ ْ
بِخُ ْل ِف ِه َام
بالقرص ﱥﭐﱸﱤ

رص َفا ْذك ُْر ُه َي ْو َف َ
ب
ال َ ..لــ ُه ا ُّلر ْح ُ
َوا ْل َق ُ َ

باقى القراء وهم ابن كثري وابن
ذكوان والكسائى والوجه اآلخر
لدورى أيب عمرو

الصلة ﱥيـ ْرضهوﱤ
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رشا َي َر ْه َح ْر َف ْي ِه َسك ْين لِـــ َي ْس ُهال
َوال يز ْل َز ُال َخ ْ ًريا َي َر ْه ِ َهبا َو َ ًّ

يقول :قرأ املرموز له بالالم يف قوله( :لِــ َي ْسهال) ،وهو هشام ،قول اهلل تعاىل :ﱥﭐﲓ ﲔ

ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﱤ [الزلزلة ]9 – ٩ :بسكون

وصال ووق ًظفا ،وقرأ غريه بصلتها ً
اهلاء يف كلمتي ﱥﲘﱤ ً
وصال ،وسكوهنا وق ًظفا.

كلمة ﱥﲃﱤ يف قوله تعاىل :ﱥﲂ ﲃ ﲄﱤ يف األعراف والشعراء..
اهلمــــ ِز ســــاكِنًا *** ويف َْاهل ِ
اء َض ٌّم َلف َد ْع َوا ُه َح ْر َمـال
َ
َ
(َ )٠66وعى َي َف رر َأ ْر ِج ْئ ُه بِ َْ ْ
ِ
(َ )٠6٩و َأ ْسكِ ْن َي ِصريا َفا َز َواك ِْســـ ْر لِغ ْ ِ
ُوص َال
َري ِه ْم *** َو ِص ْل َها ج َوا ًدا ُد َ
ون َر ْيب لت َ
ً

قرأ بزيادة مهزة ساكنة بي اجليم واهلاء يف كلمة ﱥﲃﱤ املرموز هلم بكلمة (نظفر)،
وهم ابن كثري وأبو عمرو وابن عامر ،فتكون قراءة غريهم برتك اهلمز.
ف َد ْع َواه َح ْر َمـال) ،وهم
وقرأ بضم اهلاء املرموز هلم بالالم والدال واحلاء يف قولهَ ( :ل َّ
هشام وابن كثري وأبو عمرو ،وقرأ بسكون اهلاء املرموز هلام بالنون والظفاء يف قولهَ ( :ن ِص ًريا
َف َاز) ،ومها عاصم ومحزة ،وقرأ الباقون بكرسها ،وهم نافع وابن ذكوان والكسائي.
ون َر ْي ٍ
وقرأ بصلة اهلاء املرموز هلم باجليم والدال والراء والالم يف قوله( :ج َوا ًدا د َ
ب
ِ
وص َال) ،وهم ورش وابن كثري والكسائي وهشام ،وقرأ الباقون بدون صلة ،وهم
لت َ
قالون وأبو عمرو وابن ذكوان وعاصم ومحزة.
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شكل (أ)
ابن كثري ،أبو عمرو ،ابن عامر.
الباقون وهم

قرؤوا (أرج ْئه) باهلمز
ِ
َوعى َن َظف ٌر َأ ْر ِج ْئه بِ ْاهل َ ْم ِ
ـــــاكنًا
ــز َس
قرؤوا بدون مهز

يافع ،عاصمْ ،حزة ،الكسائى
شكل (ب)
هشام ،وابن كثري ،وأبوعمرو

قرؤوا بضم اهلاء
ف َد ْع َواه َح ْر َمـال
َويف ْاهل َ ِاء َض ٌّم َل َّ

عاصم وْحزة

قرؤوا بسكون اهلاء
َو َأ ْس ِك ْن َن ِص ًريا َف َاز
قرؤوا بكّس اهلاء
َواك ِْس ْـر لِ َغ ْ ِري ِه ْم

الباقون وهم:
يافع ،ابن ذكوان ،الكسائي.
شكل (جـــ)
ورش ،وابن كثري ،الكسائي ،هشام
الباقون وهم(قالون ،وأبو عمرو،
وابن ذكوان ،وعاصم ،وْحزة)

قرؤوا بصلة اهلاء
ون ري ٍ ِ
ِ
وص َال
ب لت َ
َوص ْل َها ج َوا ًدا د َ َ ْ
قرؤوا بدون صلة
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فإذا أرديا أن يعرف قراءة كل قارئ ينخذ مذهبه من األشكال الثالثة وإليك هي-:

ﱥﲃﱤ.
قــــــالـــــون

يقرأ بدون مهزة وكرس اهلاء وقرصها ﱥأ ْرجهﭐﱤ.

ورش والكسائي

يقرآن بدون مهزة وكرس اهلاء وصلتها ﱥأ ْرجه يـ ـﭐﱤ

ابن كثري وهشام

جئهوﱤ.
يقرآن باهلمز الساكن وضم اهلاء وصلتهاﭐﱥأ ْر ْ

أبو عمــــــــرو

جئهﱤ.
يقرأ باهلمز الساكن وضم اهلاء وقرصهاﭐﱥأ ْر ْ

ابن ذكـــــــوان

جئهﱤ
يقرأ باهلمز الساكن وكرس اهلاء وقرصهاﭐﱥأ ْر ْ

عاصم وْحزة

يقرآن بدون مهزة وإسكان اهلاء ﭐﱥﲃﱤ.
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( )٠69إِ َذا َألِفر َأ ْو َيـــاؤُ َها َب ْعدَ ك َْســـــــ َرة *** َأ ِو ا ْل َو ُاو َع ْن َض ٍّم َل ِقي َْاهل ْم َز ُط يو َال
بدأ الناظم الباب بذكر حروف املد الثالثة وهي:
مظفتوحا ،لذا مل يقيدها الناظم،
األلف وال تكون إال ساكنة وال يكون ما قبلها إال
ً
والواو الساكنة املضموم ما قبلها ،والياء الساكنة املكسور ما قبلها.
وقولهَ ( :ل ِقي ْاهل َ ْم َز طو َال) يشري إىل سبب املد ،وللمد سببان :اهلمزة والسكون ،بدأ

بالسبب األول وهو اهلمز ،واملد بسبب اهلمز أنواع :متصل ،ومنظفصل ،وبدل.
ً
أوال :املد الواجب املتصل:
ٍ
كلمة واحدة ،مثل :ﱣﭐﱁ ﱂ ﱃﱢ
وهو أن يقع اهلمز بعد حرف املد يف
[االنظفطار]٠ :

ً
متصال التصال اهلمزة وحرف املد يف كلمة واحدة ،وقد أمجع القراء عىل
وسمي
رص
وجوب مده وعدم جواز قرصه ،حتى قال ابن اجلزري ( َف َو َج َب َأ ْن َال ي ْع َت َقدَ َأ َّن َق ْ َ
ِ
ِ ٍ ِ
ٍ ِ
ِ ِ
ِ
يح ٍة َو َال َشا َّذ ٍة،
ا ْملتَّص ِل َجائ ٌز عنْدَ َأ َحد م َن ا ْلق َّراءَ ،و َقدْ َت َت َّب ْعته َف َل ْم َأ ِجدْ ه ِيف ق َرا َءة َصح َ
َّص بِ َمد ِه)( ،)٠5٩ووجه املد يف هذا النوع أن حرف املد ضعيف خظفي واهلمز
َب ْل َر َأ ْيت الن َّ
قوي صعب فزيد يف املد تقوية لضعظفه عند جماورته القوي.

أما مقدار مده لدى القراء السبعة فألهل العلم قوالن:
القول األول-:
أن للقراء مرتبتي فقط:
-٠الطول (ست حركات) عند ورش ومحزة
()٠5٩

شمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري ،النش يف القراءات العش ،مرجع سابق ،ج،٠

ص.3٠4
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-2وسطى(أربع حركات) لباقى القراء ،وهذا الذى ذهب إليه اإلمام
الشاطبي()٠59رمحه اهلل -وإن مل يذكره يف النظم ،وعليه أكثر العلامء ،وبه يقرؤون.
القول الثايى-:
إن للقراء أربع مراتب-:
املرتبة األوىل :ورش ومحزة (ست حركات) .املرتبة الثانية :عاصم (مخس حركات).
املرتبة الثالثة :ابن عامر والكسائى(أربع حركات) .املرتبة الرابعة :لقالون ،وأيب
عمرو ،وابن كثري (ثالث حركات) وهذا القول للدانى ومن تبعه قال الدانى يف
التيسري( :وأطوهلم مدً ا يف الرضبي مجي ًعا ورش ومحزة ،ودوهنام عاصم ،ودونه ابن
عامر والكسائي ،ودوهنام أبو عمرو من طريق أهل العراق ،وقالون من طريق أيب
نشيط بخالف عنه وهذا كله عىل التقريب من غري إفراط وإنام هو عىل مقدار مذاهبهم
يف التحقيق واحلدر)( ،)٠5٧فيكون اإلمام الشاطبي هنا خالف كتاب (التيسري) يف هذا
املسألة ،وعلل ذلك بنن هذه الرتب ال يمكن اإلتيان هبا يف كل مرة عىل قدر السابقة من
غري زيادة ،وال يقصان(.)٠4١
(َ )٠6٧فإِ ْن ينْ َف ِص ْل َفا ْل َقرص بـ ِ
اد ْر ُه َطالِ ًبا *** بِخُ ْل ِفـــ ِه َام ُيـ ْـر ِو َ
يك َد ًّرا َو ُ ْم َضـــ َال
َ
ْ َ
ثاي ًيا :املد اجلائز املنفصل:

()٠59

أبو احلسن عىل بن حممد السخاوي ،فتح الوصيد يف رشح القصيد حرز األماين ووجه التهاين،

مرجع سابق ،ج ،٠ص .٠٩9
()٠5٧

عثامن بن سعيد أبو عمرو الداين ،التيسري يف القراءات السبع ،مرجع سابق ،ص .24ومل يذكر

اإلمام الداين (ابن كثري والسويس) ألنه مجع يف كالمه بي املدين املتصل واملنظفصل فقال( :يف
الرضبي) ،وابن كثري والسويس يقرصان املنظفصل.
()٠4١

أبو احلسن عىل بن حممد السخاوي ،فتح الوصيد يف رشح القصيد حرز األماين ووجه التهاين،

مرجع سابق ،ج ،٠ص .٠٩9

031

هو ما وقع يف كلمتي بأن كان حرف املد فيه يف آخر الكلمة األوىل ،واهلمز يف أول
الكلمة الثانية مثل ﴿ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [الكوثر. ]٠ :

( َفإِ ْن ينْ َظف ِص ْل َفا ْل َقرص بـ ِ
اد ْره َطالِ ًبا بِخ ْل ِظفـ ِهام) يقول :إن املشار إليهام بالباء والطاء يف
َ
ْ َ
قوله( :بــ ِ
اد ْره َطالِ ًبا) ،ومها قالون والدوري عن أيب عمرو ،يقرصا املد إذا انظفصل
حرف املد عن اهلمز بخلف عنهام ،أي أن هلام الوجهي القرص والتوسط يف

املنظفصل.
(يـ ْـر ِو َ
يك َد ًّرا َوخمْ َضــال) يعني أن السويس وابن كثري ،املشار إليهام بالياء والدال
من قوله( :يـ ْـر ِو َ
يك َد ًّرا) ،قرآ املد املنظفصل بالقرص بال خالف ،فتعي للباقي املد،
وتتظفاوت مراتب املد عندهم عىل اخلالف السابق يف املد املتصل.
أن للسويس وابن كثري القرص حركتي ً
وخالصة القول يف املد املنظفصلّ :
قوال
واحدً ا ،ولقالون ودوري أيب عمرو القرص ،والتوسط (أربع حركات عىل قول
اإلمام الشاطبي ،وثالثة عىل قول الداين) ،ولورش ومحزة املد ست حركات عىل

كال القولي ،والبن عامر ،والكسائي التوسط أربع حركات عىل كال القولي،
ولعاصم مخس حركات عىل قول الداين ،وأربعة عىل قول الشاطبي.
( )٠٩١ك ِ
ـــــر ُه إِ َىل
ــــاء ات َيصا ُل ُه *** َو َم ْف ُصــو ُل ُه يف ُأ يم َهــــا َأ ْم
َج َئ َو َع ْن ُسوء َو َش
ُ
َ
ذكر الناظم يف هذا البيت أمثلة للمد املتصل ،واملنظفصل هي:
ﱣﭐﱟ ﱠ ﱡﱢ [الزمر ،]6٧ :ﭐ ﭐﱣﭐﳃ ﳄ ﳅ ﳆﱢ
[القصص ،]4٧ :ﱣﭐﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱢ [النساء ، ]٠5٧ :ﱣﭐﱦ ﱧ ﱨﱢ
[البقرة ،]2٩4 :ﱣﭐ ﲽ ﲾ ﲿﱢ [البقرة]244 :

َ
رص َو َقدْ ُي ْر َوى لِ َو ْرش ُم َطوال
(َ )٠٩٠و َما َب ْعدَ َ ْ
مهز َثابِت أ ْو ُمغَري *** َف َق ْ ر
( )٠٩2ووســـــ َطه َقوم كَآمن هـــــ ُؤ َال *** ِء َ ِ
آهل ًة آتى لِ ِ
اليــــــ َمــــ ِ
ان ُمــ يثـــ َال
ُ ْر َ َ
ََ
ثال ًثا :مد البدل:
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وهو أن يأتى حرف املد بعد اهلمز ،سوا ًء أكان اهلمز ثاب ًتا عىل لظفظه وصورته ،أم

مغريا بالنقل أو بالتسهيل أو باإلبدال ،وحكمه القرص لكل القراء ،ويزيد ورش
ً
وجهي آخرين (التوسط ،والطول) فيكون لورش يف البدل ثالثة أوجه( :قرص،

توسط ،طول).
ومن أمثلة البدل الثابت مهزه ﱣﱸ ،ﱔﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐ ﱷ ﱸ ﱹ
ﱺ ﱻﱢ [هود ،]5١ :ﭐﱣﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱢ [البقرة.]٠٩٩ :
وأما البدل املغري مهزه باإلبدال فمثل قوله تعاىل :ﱣﲞ ﲟ ﲠ ﲡ

ﲢ ﲣﱢ [األنبياء ]٧٧ :فورش يبدل اهلمزة من (ءاهلة) يا ًء  ،وأما البدل املغري
مهزه بالنقل فمثل قوله تعاىل :ﱣﭐﲬ ﲭﱢ [آل عمران ،]٠٧3 :أما البدل
املغري مهزه بالتسهيل فلم يمثل له الناظم ومثاله ﱣﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﱢ

[القمر ]5٠ :فورش يسهل مهزة (ءال) وله فيها ثالثة البدل.
ِ
ِ
رسا ِئيِ َل َأ ْو َب ْعدَ َسـاكِـن *** َص ِحيح َك ُق ْرآن َو َم ْسئ ً
ُوال ْاســـ َن َال
( )٠٩3سوى َياء إِ ْ َ
إيت وبع ُضهم *** ي َؤ ِ
( )٠٩5وما بعدَ َمه ِز ا ْلوص ِل ِ
آالن ُم ْس َت ْف ِه ًام َتــــــ َال
اخ ُذك ُُم َ
ََ َْ ْ َ ْ
ُ
ََْ ُ ْ
ون َط ِ
اه رر *** بِ َق ْ ِ
(َ )٠٩4و َعا ًدا ِن ُاال َ
رص َمجِيــ ِع ا ْل َباب َق َال َو َقو َال
وىل َوا ْب ُن َغ ْل ُب َ
يقول :إن لورش يف مد البدل (القرص والتوسط والطول) باستثناء ما يىل :

الياء يف كلمة (إرسائيل) حيث وقع يف القرآن فليس لورش فيه إال القرص. -مد البدل الواقع بعد ساكن صحيح نحو ﭐﱣﲌ ،ﭐ ﲉﱢ فليس لورش

فيه إال القرص ،فإن وقع البدل بعد ساكن غري صحيح فله فيه األوجه الثالثة
للبدل مثل ﱣﲈﱢ.
ـ إذا وقع حرف املد بعد مهزة الوصل فليس لورش فيه إال القرص مثل ﱣﱋ
ﱌﱢ [يونس ]٠4 :ﭐ ،ﱣﭐﱕ ﱖﱢ [التوبة ]5٧ :ﭐ ،ﱣﱑ ﱒﱢ [البقرة:
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 ،]293فإننا عند البدء بـ ﱣﱋ  ،ﱕ ،ﱒ ﭐﱢ فإن اهلمزة الساكنة تقلب يا ًء
وواوا يف املثال األخري ،فنقول :ﱣايت  ،ايذن ،اومتن ﭐﱢ،
يف املثالي األولي،
ً
ٍ
وحينئذ يكون حرف املد وقع بعد مهزة وصل فليس لورش فيه إال القرص .وهذا
آخر ما استثنى يف كتاب (التيسري) ،وزاد اإلمام الشاطبي كلامت أخرى وقع فيها
اخلالف فبعض القراء استثناها فليس هلم فيها إال القرص ،ومل يستثنها آخرون
فيكون هلم فيها ثالثة البدل وهذه الكلامت هى:
 كلمة ﱣﭐﱂﱢ حيث وقع وكيظفام ترصف نحو قوله تعاىل :ﭐﱣﭐ ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱢ [البقرة ]224 :ﭐ ،ﱣﭐﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﱢ
[البقرة ،]296 :ﱣﭐﱁ ﱂ ﱃﱢ [فاطر.]54 :

 -كلمة ﱣﭐﳂﱢ ﭐاالستظفهامية وقد وردت مرتي يف سورة يونس ﭐﱣﭐ ﱫ ﱬ

ﱭ ﱮ ﱢ [يونس ،]٧٠ :ﱣﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﱢ [يونس:

 ،]4٠واملراد البدل الثانى ال األول ،ألن األول من قبيل املد الالزم الكلمي

املخظفف للسكون بعده ،أما ﱣﱥ ﱢ اخلربية فظفيها األوجه الثالثة للبدل بال
خالف نحوﭐ ﭐ ﭐﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱢ [البقرة.]٩٠ :
 -كلمة ﱣﱞﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﱝ ﱞﱢ [النجم ]4١ :وهذا املوضع

خاص بام يف سورة النجم مع كلمة عا ًدا.

وقد نقل أبو شامة اإلمجاع عن الدانى يف غري كتاب التيسري باستثناء كلمة
ﱣﱂﱢ( )٠4٠ﭐﭐ وهبذا يكون ليس يف كلمة ﱣﭐ ﱂﱢ ﭐﭐﭐﭐوترصيظفاهتا إال القرص،

()٠4٠

عبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة ،إبراز املعايى من حرز األماين يف القراءات السبع،

مرجع سابق ،ج ،٠ص.2٠9
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وأما كلمتا ﱣﳂ ،ﱞﱢ فظفيهام القرص فقط ملن يستثنيهام( ،والقرص،
والتوسط ،والطول) ملن مل يستثنهام.

ومن املستثنيات التى مل يذكرها اإلمام الشاطبي األلف املبدلة من التنويناملنصوب بعد اهلمزة يف حالة الوقف نحو (ما ًء ،دعا ًء ،نِدا ًء) فهي من املستثنيات
املتظفق عليها ،وإن مل يذكرها املصنف فليس لورش فيها إال القرص عند الوقف
عليها ،ألن حرف املد يف هذه احلال عارض غري الزم ،إذ ال يوجد إال يف الوقف
عليها فقط.
ِ
ــر بِ َق ْ ِ
رص َمجِي ِع ا ْل َباب َق َال َو َقوال) )ابن غلبون( هو اإلمام
( َوا ْب ُن َغ ْل ُب َ
ــون َطــــاه ر
أبو احلسن طاهر بن عبد املنعم بن غلبون ،وهو شيخ أيب عمرو الداين ،قال
وقول
بالقرص لورش يف كل مد البدل وبه أخذ ،وبه أقرأ الناس.
(وقوال) أي َّ
َّ
ً
مها.
ورشا بذلك أي جعله هو املذهب له وجعل ما سواه غل ًطا وو ً
ُون ا ْلو ْق ِ
ِ
ِ
ف َو ْج َهــــ ِ
ان ُأ يصال
(َ )٠٩6و َع ْن ُك يل ِهـــ ْم بِا َْملدي َما َق ْب َل َساكن *** وعنْدَ ُسك ِ َ
رشع يف ذكر السبب الثانى للمد وهو السكون:

عارضا ،فإن كان
إذا جاء بعد حرف املد ساكن فإما أن يكون سكونًا الز ًما أو
ً
الز ًما فكل القراء يشبعون مده سواء أكان هذا الساكن حر ًفا مشد ًدا ،أم ساكن غري
عارضا ،بأن
مشدد نحو ﱣﳇ ،ﱫﱢ ،فإن كان السكون بعد حرف املد
ً

كان حمر ًكا يف الوصل ،وسكن للوقف كان فيه جلميع القراء وجهان( :الطول -
التوسط) وقوله( :أصال) يعني جعال ً
أيضا (القرص)
أصال يعتمد عليه ،وجيوز ً
ويظفهم هذا من قوله(:أصال) ألن القرص وهو االقتصار عىل ما يف حرف املد من
املد مل يؤصل ومل يعتمد عليه ،ومثالهﭐﱣﱄ  ،ﭐ ﭐ ﱕﱢ.
(َ )٠٩٩و ُمــــد َل ُه ِع ْنــدَ ا ْل َفــ َواتِحِ ُم ْشــبِ ًعا *** َويف َع ْني ِن ا ْل َو ْج َه ِ
ان َوال ُّط ُ
ول ُف يضـ َال

(له) يعود عىل الساكن.
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يعنى مد ألجل الساكن يف احلروف املقطعة يف فواتح السور مدً ا مشب ًعا عند كل
القراء ،لوجود املوجب لذلك وهو السكون الالزم ،واحلروف التي متد مدًّ ا مشب ًعا
ألجل الساكن سبعة أحرف (الالم ،الكاف ،الصاد ،القاف ،السي ،امليم ،النون).
فإن حترك الساكن لسبب أوجب ذلك كام يف قوله تعاىل :ﱣﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱢ

[آل عمران]2 – ٠ :

عند وصل (ميم) بلظفُ اجلاللة حيث حتذف مهزة الوصل يف لظفُ اجلاللة فيجتمع
ختلصا من التقاء الساكني ،فحينئذ جيوز
ساكنان :امليم والالم ،فتحرك امليم بالظفتح ً
نظرا لعروض حركة امليم.
الوجهان الطول اعتدا ًدا باألصل ،والقرص ً
( َويف َع ْني ا ْل َو ْج َه ِ
ان َوال ُّط ُ
ول ُف يضال) يعنى أنه يف لظفُ (عي) من حروف الظفواتح،

وذلك يف فاحتة مريم والشورى ،وجهان (التوسط ،والطول) ،ألن أوسطها حرف

لي ال مد ،وحرف اللي أضعف من حرف املد ،والطول أفضل من التوسط.
رص إِ ْذ َل ْي َس َساكِ رن *** َو َما ِيف َألِ ْ
ف ِم ْن َح ْر ِف َمدٍّ َف ُي ْم َط َال
(َ )٠٩9ويف ي َْح ِو ط َه ا ْل َق ْ ُ

يقول :إنه جيب القرص يف احلروف املقطعة التى ليس فيها ساكن بعد حرف املد،
وذلك يف مخسة أحرف (الطاء ،واهلاء ،والراء ،والياء ،واحلاء).
ف ِم ْن َح ْر ِف َمدٍّ َفي ْم َطال) يعني أن األلف يف نحو ﴿ﭑ﴾ ليس فيها
( َو َما ِيف َألِ ْ
حرف مد ،فال مد فيها مطل ًقا.

ومن هنا يتبني أن حروف الفواتح عىل أربعة أقسام:
األول  :ما كان عىل ثالثة أحرف أوسطها حرف مد فيجب إشباع املد فيه بال
خالف وذلك يف سبعة أحرف (الالم ،الكاف ،الصاد ،القاف ،السي ،امليم،
النون).
الثاين :ما كان عىل ثالثة أحرف أوسطها حرف لي ال حرف مد وهو عي فظفيه
التوسط والطول.
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الثال  :ما كان عىل حرفي ،وليس فيه ساكن بعد حرف املد ،فهو مقصور بال
خالف ،وذلك يف مخسة أحرف مجعت يف قولك( :حى طهر).
الرابع :ما كان عىل ثالثة أحرف ،وليس فيه حرف مد أو لي ،وهو األلف ،فال مد
فيه مطل ًقا.
ويمكن تلخيص املد الالزم كاآلِت-:
املد الالزم إما أن يكون يف كلمة ويسمى مد الزم كلمى ،وإما أن يكون يف
احلروف اهلجائية يف أول السور ويسمى مد الزم حريف.
ّأو ًال :املد الالزم الكلمي :ينقسم إىل قسمني:
 مد الزم كلمي مثقل :هو أن يقع بعد حرف املد حرف مشدد يف كلمة مثلﱣﳇﱢ.

 مد الزم كلمي خمظفف :وهو أن يأيت بعد حرف املد حرف ساكن سكونًا أصل ًيا غريٍ
كلمة واحدة يف القرآن هي﴿ :ﯴ﴾ قد ذ ِك َرت
مشدد يف كلمة ،وي ْو َجد هذا ا َملدُّ يف

مرتي يف القرآن يف سورة يونس يف قوله تعاىل﴿:ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﴾ وقوله﴿ :
ﯴﯵﯶﯷﯸ ﴾
ثاي ًيا :املد الالزم احلريف :ينقسم إىل قسمني:
مد الزم حريف مثقل :هو املد املوجود يف حروف فواتح السور التي هجاؤها ثالثة
أحرف أوسطها حرف مد بعده ساكن مدغم فيام بعده ،مثل مد (الم) يف ﴿ﭑ﴾
[الرعد]٩ :

 مد الزم حريف خمظفف :وهو أن يكون هجاء احلرف يف فواتح السور ثالثة أحرفأوسطها حرف مد أو لي بعده ساكن غري مدغم فيام بعده مثل﴿ :ﭑﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ﴾ [ص]٩ :
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وكل القراء يمدون املد الالزم ست حركات وجو ًبا ما عدا (عي)يف فاحتة مريم
والشورى فيجوز فيها وجهان (التوسط ،والطول) ،والطول أفضل من التوسط.
مه َزة *** بِكِل ْـ َمة َن ا ْو و راو َف َو ْج َهــ ِ
مجـــال
(َ )٠٩٧وإِ ْن ت َْسـك ُِن ا ْل َيـا َب ْ َ
ان ُ ي
ني َفــــتْح َو َ ْ

( )٠9١بِ ُطول َو َق ْرص َو ْص ُل َو ْرش َو َو ْق ُف ُه *** ................................
يبي اإلمام الشاطبي  -رمحه اهلل -حكم حريف اللي إذا جاء بعدمها سببا املد ،فبدأ
بالسبب األول وهو اهلمز ،فإذا جاء بعد حريف اللي (الواو والياء الساكنتي املظفتوح ما

قبلهام) مهزة يف كلمة واحدة نحو (يشء) فلورش فيه وجهان (الطول ،والتوسط)
ً
ً
قصريا.
طويال ،ومدًّ ا
وصال ووق ًظفا ،وقد عرب عن التوسط (بالقرص) يريد مدًّ ا
ً
ُون ا ْلو ْق ِ
ِ
ف لِ ْلك يُل ُأ ْع ِمال
(َ *** ............................... )٠9١وعنْدَ ُسك ِ َ
ِ
ِ ِ
(َ )٠9٠و َعن ُْه ْم ُس ُق ُ
مه َز ُمدْ َخال
وط املَْدي فيه َو َو ْر ُش ُه ْم *** ُي َواف ُق ُه ْم ِيف َح ْي ُ َال َ ْ
يعني إذا جاء بعد حرىف اللي حرف ساكن للوقف (السبب الثانى للمد) ٌأ ِ
عمل
الوجهان املذكوران (الطول والتوسط) -املعرب عنه بالقرص -للقراء كلهم .وجيوز
أيضا وهو سقوط املد فيه ،وورش يوافقهم يف األوجه
وجه ثالث لكل القراء ً
الثالثة فيام مل يكن آخره مهز ،فأما ما كان آخره مهز فإنه ال يوافقهم يف سقوط املد
فيه.

وط املَْدي فِ ِ
واختلف يف معنى قول اإلمام الشاطبي ( َو َعن ُْه ْم ُس ُق ُ
يه) إىل قولني-:
٠ــ أن املراد به القرص حركتي كاملد العارض للسكون ،واملعنى سقوط املد الزائد عن
املد الطبيعي.
 -2أن املراد به حذف املد مطل ًقا ،بحيث يكون النطق بحريف اللي عند الوقف كالنطق
هبام حالة الوصل إجراء هلام جمرى احلروف الصحيحة.
وجها ثال ًثا عن القراء وهو عدم املد يف حرف
قال أبو شامة يف رشح هذا البيت( :ذكر ً
اللي قبل الساكن للوقف فصار هلم فيه ثالثة أوجه ووافقهم ورش عليها يف الوقف عىل
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كل ما ال مهز فيه نحو (رأي العي)( ،إحدى احلسنيي)( ،فال فوت)( ،املوت) ،فيكون له
أيضا ثالثة أوجه ،وأما ما كان ساكنه مهزة نحو يشء وسوء فله فيه الوجهان املقدمان
ً
ً
ووصال ،ألن مد ورش هو ألجل اهلمز ال ألجل سكون الوقف ،وهذه األوجه
وق ًظفا
الثالثة يف الوقف هنا هي األوجه التي سبقت يف حروف املد واللي عند سكون الوقف

ومل ينص ثم عىل وجه سقوط املد ،ويف نصه عليه هنا تنبيه عىل ذلك)

()٠42

فقول أيب شامة( :وهذه األوجه الثالثة يف الوقف هنا هي األوجه التي سبقت يف
حروف املد واللي عند سكون الوقف ومل ينص َث َّم عىل وجه سقوط املد ،ويف

نصه عليه هنا تنبيه عىل ذلك) واضح فيه الداللة أن القرص يف حريف اللي هو نظفسه

الذي يف حروف املد ،وسمى أبو شامة القرص الذى مل ينص عليه اإلمام الشاطبي
يف قوله( :وعند سكون الوقف وجهان أعمال) سامه أبو شامة وجه سقوط املد
وذلك حي قال( :ومل ينص َث َّم عىل وجه سقوط املد).

و حاصل ما ذكر أن حرف اللي إذا وقع قبل الساكن العارض للوقف ،فإما أن يكون
مهزا فلورش فيه وجهان :التوسط والطول،
مهزا أو غريه ،فإن كان ً
الساكن العارض ً

ولغري ورش األوجه الثالثة للوقف (سقوط املد بمعنى "قرصه حركتان ،أو حذفه
مطل ًقا" التوسط ،والطول)  ،وإن كان غري مهز نحو (قريش) فلورش وغريه األوجه
الثالثة للوقف.
(َ )٠92و ِيف َو ِاو َس ْوآت ِخ َال ر ِ ِ ِ
رص َو َم ْوئِ َال
ف ل َو ْرشه ْم *** َو َع ْن ك ٍُّل املَْ ْو ُءو َد ُة ا ْق ُ ْ
اجتمع لورش يف كلمتىﱣﳍﱢ [األعراف ]22 :ﭐﱣﱫﱢ [األعراف:

 ]26مدان (لي مهموز ،بدل) أما البدل فلورش فيه األوجه الثالثة ً
قوال واحدً ا،

أما اللي فقد اختلف الرواة عن ورش فمنهم من استثناها من اللي فليس له فيها
()٠42

عبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة ،إبراز املعايى من حرز األماين يف القراءات السبع،
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سوءات)
إال القرص ،وحجته أن سكون الواو عارض واألصل الظفتحة فأصلها ( َ
بظفتح الواو ،ومنهم من مل يستثنها ،فيكون له فيها املد والتوسط ،فحينئذ يكون
لورش فيها ثالثة أوجه :القرص ،والتوسط ،والطول ،إال أن ابن اجلزرى منع وجه
الطول فيها فقال( :وينبغي أن يكون اخلالف عىل املد املتوسط والقرص فإين ال
أعلم أحدً ا روى اإلشباع يف هذا الباب إال وهو يستثني "سوآت")

()٠43

فإذا قرصنا اللي يكون له يف البدل القرص والتوسط والطول ،وعىل التوسط ال
يكون له يف البدل إال التوسط .فليس لورش فيها إال هذه األوجه األربعة :قرص
الواو مع تثليث البدل ،وتوسط الواو والبدل .وقد نظم ابن اجلزري بي ًتا فقال:
...

ووسطهام فالكل أربعة فادر

وسوآت قرص الواو واهلمز ثلثا
رص َو َم ْوئِ َال) يقول :إن مجيع الرواة عن ورش قرصوا اللي
( َو َع ْن كُل املَْ ْو ُءو َد ُة ا ْق ُ ْ
املهموز يف كلمة ﱣﭐﱦﱢ يف قول اهلل تعاىل :ﱣﱥ ﱦ ﱧﱨﱢ

[التكوير ]9 :وكلمة ﭐﱣﭐﲯﱢ يف قول اهلل تعاىل :ﱣﭐ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ

ﲯ ﲰ ﱢ [الكهف،]49 :وسبب قرصمها لورش (أن أصل الواو فيهام احلركة
ألهنام من و َأد ،وو َأل)).(٠45

()٠43

شمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري ،النش يف القراءات العش ،مرجع سابق ،ج ،٠

ص .35٩
()٠45

عبد اهلل حممد بن احلسن الظفايس ،الآللئ الفريدة يف رشح الشاطبية ،مرجع سابق ،ج ،٠ص.229
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()183

َني بِكِ ْلمـة *** سام وبِ َذ ِ
مه َزت ْ ِ
َوت َْسـ ِه ُ
ات ا ْل َفتْحِ ُخ ْل ر
ف لِــت َْج ُمال
ََ َ
يل ُأ ْخ َرى َ ْ

ائام ،والثانية هلا احلركات الثالث
اهلمزتان يف هذا الباب تكون األوىل مظفتوحة د ً
مثل قوله تعاىل:ﭐﱣﱆﱢ [البقرة ، ]6 :ﱣﲎﱢ [الصافات ، ]36 :ﱣﲈﱢ

[ص.]9 :

فإذا اجتمعت مهزتان يف كلمة فإن أهل سام (ناف ًعا وابن كثري وأبا عمرو) يسهلون
اهلمزة الثانية أ ًّيا كانت حركتها.
وقوله( :وبِ َذ ِ
ف لِـت َْجم َال) يعنى أن هشا ًما ،املشار إليه بالالم يف قوله:
ات ا ْل َظفت ِْح خ ْل ٌ
َ
(لِـت َْجم َال) ،سهل اهلمزة الثانية بخلف عنه إذا كانت مظفتوحة فقط ،فيكون له فيها
التسهيل والتحقيق ،فإن كانت اهلمزة الثانية مكسورة أو مضمومة فليس له فيهام
إال التحقيق ،وباقى القراء يقرؤون بتحقيق اهلمزتي.
( )184و ُق ْل َألِ ًفا عن َأه ِ ِ
ت *** لِ َو ْرش َويف َب ْغدَ ا َد ُي ْر َوى ُم َســـهال
ــر َت َبد َل ْ
َ ْ ْ
َ
ـل م ْص َ
وجها آخر إذا كانت اهلمزة الثانية مظفتوحة ،وهو إبداهلا ألف مد،
يعني أن لورش ً
متد مدًّ ا مشب ًعا إذا كان ما بعدها ساكنًا نحوﭐﱣﱆﱢ ومتد حركتان فقط إذا
كان ما بعدها متحر ًكا نحو ﱣﭐﱃﱢ [هود ]٩2 :ﭐﱣﭐﱤﱢ [امللك.]٠6 :
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ملخص حكم اهلمزتني من كلمة من حي التسهيل والتحقيق لدى القراء السبع:
مه َزت ْ ِ
(التسهيل) ( َوت َْس ِ
ـه ُ
َني بِكِ ْلمــة َس َام)
يل ُأ ْخ َرى َ ْ
وورش له وجه إبدال الثايية أل ًفا إذا كايت اهلمزة
أهل سام

هشام

الثايية مفتوحة
(و ُق ْل َألِ ًفا عن َأه ِ ِ
ت لِ َو ْرش).
ـــر َت َبد َل ْ
َ ْ ْ
َ
ـــل م ْص َ
له التسهيل والتحقيق إذا كايت اهلمزة الثايية مفتوحة
(وبِ َذ ِ
ات ا ْل َفت ِْح ُخ ْل ر
ف لِـت َْج ُم َال) ،فإذا كايت الثايية
َ
مكسورة أو مضمومة فله فيهام التحقيق فقط.

باقي القراء

(ابن ذكوان ،وعاصم ،وْحزة ،والكسائى)
التحقيق ً
قوال واحدً ا

ولبعض القراء مع هذه القاعدة قاعدة أخرى تسمى (قاعدة اإلدخال) وهو إدخال
وتسمى ألف الظفصل ألهنا تظفصل بي اهلمزتي ،ومقدارها
ألف بي اهلمزتي،
ّ

حركتان ،وقد أشار إليها بقوله:
ـها ل ُّذ َو َق ْب َل ا ْلك ْ ِ
َو َمدُّ َك َق ْب َل ا ْل َظفت ِْح َوا ْلك ْ ِ
ف َله َوال
َرس خ ْل ٌ
َرس ح َّج ٌة *** بِـ َ
ـها ل ُّذ) ،وهم أبو
يعنى أن املشار إليهم باحلاء والباء والالم يف قوله( :ح َّج ٌة بِـ َ
عمرو وقالون وهشام ،يدخلون أل ًظفا قبل اهلمزة املظفتوحة واهلمزة املكسورة ،وأن
هلشام ،املشار إليه بالالم يف قولهَ ( :له) ،خال ًفا يف اإلدخال قبل اهلمزة املكسورة
فقط ،فروي عنه اإلدخال وتركه باستثناء مواضع سأذكرها بعد قليل.
وأشار إليها كذلك بقوله:
الضم َل َّبى َحبِيبه *** بِخ ْل ِظف ِه َام َب ًّرا َو َجـــا َء ل ِ َي ْظف ِص َال
َو َمدُّ َك َق ْب َل َّ
يعنى أن املشار إليهام بالالم واحلاء يف قولهَ ( :ل َّبى َحبِيبه) ،ومها هشام وأبو عمرو،
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يدخلون قبل اهلمزة املضمومة بخلف عنهام ،وأن املشار إليه بالباء يف قولهَ ( :ب َّرا)،
وهو قالون ،يدخل قبل اهلمز املضمومة ً
قوال واحدً ا ،فتكون قراءة الباقي بعدم
اإلدخال.
ويمكن تلخيص قاعدة اإلدخال كاآلِت-:
قــالـــون له اإلدخال ً
قوال واحدً ا يف املظفتوحة واملضمومة واملكسورة.
أبو عمرو له اإلدخال ً
قوال واحدً ا يف املظفتوحة واملكسورة ،وله اخللف يف
املضمومة.
هشـــام له اإلدخال ً
قوال واحدً ا يف املظفتوحة ،وله اخللف يف املضمومة
واملكسورة باستثناء مواضع سبعة قبل اهلمز املكسور ،وهلشام مذهب آخر يف
اهلمز املضموم بعد فتح سأذكره بعد قليل.
وباجلمع بي القاعدتي يمكن تلخيص منهج القراء السبعة يف اهلمزتي من كلمة
وهو كاآلتى-:
أوالً :اهلمزتان املفتوحتان يحو ﱣﭐ ﱆﱢ

قالون ،أبو عمرو

تسهيل مع إدخال

ورش ،ابن كثري

تسهيل بدون إدخال ،ولورش وحده وجه آخر
هو إبداهلا أل ًفا

هشام
باقى القراء

التحقيق والتسهيل مع اإلدخال
َتقيق بدون إدخال
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ثاي ًيا :املكسورة بعد فتح مثلﭐﱣﭐﲎﱢ

قالون  ،أبو عمرو

تسهيل مع إدخال

ورش ،ابن كثري

تسهيل بدون إدخال

هشام

َتقيق بإدخال وبدون إدخال باستثناء مواضع
سبعة له فيها اإلدخال ً
قوال واحدً ا.

باقي القراء

َتقيق بدون إدخال
ثالث ًا:املضمومة بعد فتح يحو ﱣﭐ ﲈﱢ

قالون

تسهيل مع إدخال

ورش ،ابن كثري

تسهيل بدون إدخال

أبوعمرو

تسهيل مع إدخال ،وبدون إدخال

هشام

َتقيق مع إدخال وبدون إدخال

باقي القراء

َتقيق بدون إدخال

هذه ا لقاعدة العامة للهمزتي من كلمة لكل القراء وهناك كلامت مستثناه من القاعدة
هي:
ﱣﲭﱢ [فصلت.]44 :
ت ُص ْح َب رة َ
ءأ ْعـ *** َمجِ ٌّي َو ُاال َ
وىل َأ ْس ِق َطن لِــت َْس ُه َال
(َ )٠94و َحق َق َها ِيف ُف يص َل ْ
يقول :ح َّقق اهلمزة الثانية من كلمة ﱣﲭﱢ املشار إليهم بكلمة صحبة ،وهم

(شعبة ومحزة والكسائي) ،فيكون قراءة الباقي بتسهيل اهلمزة الثانية ما عدا هشام
املشار إليه بالالم يف قوله( :لِــت َْسه َال) فإنه قرأها بإسقاط اهلمزة األوىل عىل اخلرب.
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فإذا طبقنا قاعدة اإلدخال السابقة يمكن تقسيم القراء يف هذه الكلمة كاآلتى-:
ﱣﭐ ﲭ ﱢ

هشــــــــام
شعبةْ ،حزة ،الكسائي (صحبة)
قالون ،أبو عمرو

أسقط اهلمزة األوىل عىل اخلرب ( َو ُاال َ
وىل َأ ْس ِق َطن
لِـت َْس ُهال)
حققوا اهلمزتان بدون إدخال ( َو َحق َق َها ِيف
ت ُص ْح َب رة)
ُف يص َل ْ
َتقيق األوىل وتسهيل الثايية مع إدخال.
تسهيل الثايية بدون إدخال أو إبداهلا حرف مد

ورش

مشبع مع َتقيق األوىل

باقى القراء(ابن
ذكوان،حفص،ابن كثري)

تسهيل الثايية بدون إدخال مع َتقيق األوىل

ﱣﳈ ﱢ [األحقاف]02 :

( )٠96و َمه َزة َأ ْذهبتم ِيف َاالح َق ِ
اف شظف َع ْت*** بِأ ْخ َرى َك َام َدا َم ْت ِو َص ًاال م َو َّص َال
ْ
َْ ْ
َ ْ
يقول :قرأ ابن عامر وابن كثري ،املشار إليهام بالكاف والدال يف قولهَ ( :ك َام
َدا َم ْت)،كلمة ﭐ ﭐﱣﳈﱢ ﭐهبمزتي عىل االستظفهام ،وباقي القراء هبمزة واحدة عىل

اخلرب.
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فإذا طبقنا قاعدة اإلدخال يكون تقسيم القراء كاآليت-:
ﱣﭐﳈﱢ األحقاف28 :
هبمزتني عىل االستفهام
ابن عامر ،ابن كثري

باقى القراء

ابن كثري

تسهيل بدون إدخال

ابن ذكوان

َتقيق بدون إدخال

هشام

َتقيق وتسهيل مع إدخال

هبمزة واحدة ُمققة عىل اخلرب ويفهم هذا من الضد

ﱣﲿ ﳀﱢ [القلم]٠5:
ْح َز رة *** َو ُش ْع َب ُة َأ ْي ًضا َوالدي َم ْش ِقي ُم َس يهال
ُون ِيف َأ ْن ك َ
(َ )٠9٩و ِيف ي َ
َان َشف َع َ ْ
يقول :قرأ شعبة ومحزة وابن عامر كلمة ﱣﲿ ﳀﱢ هبمزتي عىل االستظفهام ،كل
عىل أصله عدا ابن عامر فإنه سهلها ،وقرأ الباقون هبمزة واحدة حمققة عىل اخلرب
ويظفهم هذا من الضد.
فإذا طبقنا قاعدة اإلدخال يكون قراءهتم كاآلِت:
ﭐﱣﭐﲿﳀﱢ القلم14 :

ابن عامر
وْحزة وشعبة

هبمزتني عىل االستفهام وهم كاآلِت-:
تسهيل مع إدخال ( َوالدي َم ْش ِقي ُم َس يهال)
هشام
تسهيل بدون إدخال ( َوالدي َم ْش ِقي
ابن ذكوان
ُم َس يهال)
ْحزة وشعبة

باقى القراء

َتقيق بدون إدخال

هبمزة واحدة ُمققة عىل اخلرب ويفهم هذا من الضد
ﭐ
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ﱣﱩ ﱪﱢ [آل عمران]73 :

()٠99

َو ِيف ِ
آل ِع ْم َران َع ِن ا ْب ِن كَثِ ِري ِه ْم *** ُي َشف ُع َأ ْن ُي ْؤتَى إِ َىل َما ت ََسهال

يقول :قرأ ابن كثري كلمة ﭐ ﭐ ﭐﭐﱣﱩ ﱪﱢ هبمزتي عىل االستظفهام مع تسهيل الثانية
بدون إدخال ،وقرأ الباقون هبمزة واحدة حمققة عىل اخلرب.

ﱣﱌ ﱢ
ويف األَعر ِ
(َ )٠9٧وطه ِ
اف َو ُّ
الش َع َرا ِ َهبا *** َء َآمنْ ُتـــ ُمو لِ ْلك يُل َثـــالِ ًثــانُ ا ْبــــ ِدال
َْ
(َ )٠٧١و َحق َق َثــان ُصـــ ْح َب رة َولِ ُقنْ ُبل *** بِإِ ْســ َقاطِـــ ِه ْاألُوىل بِطـــــه ُت ُقبـــيال
( )٠٧٠ويف ُك يلهـا ح ْفـص و َأبدَ َل ُقنْب رل *** ِيف َاالعر ِ
اف ِمن َْها ا ْل َو َاو َواملُْ ْل ِك ُمو ِص َال
ُ
َ َ ر َ ْ
َ
َْ
يقول :إن كلمة ﱣﱌﱢ يف سورة طه واألعراف والشعراء أصلها بثالث
مهزات ( َء َأ ْأمنتم) ،األوىل والثانية متحركتان ،والثالثة ساكنة ،وكل القراء يبدلون
هذه اهلمزة الثالثة الساكنة ألف مد ،فتصري هبمزتي متحركتي ( َء َأامنتم) ،فقرأ

شعبة ومحزة والكسائي ،املشار إليهم بكلمة (صحبة) ،بتحقيق اهلمزة الثانية،
فيظفهم من الضد أن قراءة الباقي بالتسهيل إال ً
وحظفصا يف املواضع
قنبال يف طه،
ً
الثالثة ،فأسقط قنبل اهلمزة األوىل يف موضع طه ،فيقرأ هبمزة واحدة حمققة ،ويقرأ
يف موضعي األعراف والشعراء بتسهيل الثانية ألنه مل يذكر مع املحققي ،وحظفص
أسقط اهلمزة األوىل يف السور الثالثة ،فيقرأ هبمزة واحدة حمققة ،وقرأ قنبل بإبدال
واوا مع تسهيل اهلمزة الثانية حال الوصل يف قوله تعاىل :ﱣﱊ
اهلمزة األوىل ً

ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱢ [األعراف ،]٠23 :وكذلك قرأ

واوا حالة الوصل ﭐ ﭐمع تسهيل اهلمزة الثانية يف كلمة
بإبدال اهلمزة األوىل ً

ﱣﱤﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﭐ ﱣﭐﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱢ [امللك:
.]٠6 – ٠4
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وال إدخال بي اهلمزتي يف كلمة ﱣﱌﱢ يف السور الثالث لقول اإلمام
َي هنَـا و َال*** بِحيــث َث َال ٌ ِ
ــزت ْ ِ
ـن تَنـَـ ُّـزال
ي ْاهل َ ْم َ
الشاطبيَ :و َال َمــدَّ َب ْ َ
ث َيتَّظف ْق َ
َْ
َ
ويمكن تلخيص مذهب القراء يف كل سورة عىل حدة بعد إبدال اهلمزة الثالثة أل ًفا كاآلِت-:

ﱣﭐﱌﱍﱢ [األعراف]123 :
أسقط اهلمزة األوىل وحقق الثايية ﭐﱣﭐﱌﱢ

حفص

ـــــص)
(ويف ُك يل َهـــا َح ْف
ر
َ

صحبة(شعبةْ ،حزة،

بتحقيق اهلمزتان (وحقق ثان صحبة)

الكسائي)

ً
واوا ،وسهل الثايية.
وصال أبدل األوىل ً

قنبل
باقى القراء(يافع ،البزى ،أبو
عمرو ،ابن عامر)

ابتداء حقق األوىل وسهل الثايية.
ً
َتقيق األوىل ،وتسهيل الثايية.

ﱣﭐﲅﲆﱢ [طه]71 :
حفص وقنبل

بإسقاط األوىل ،وَتقيق الثايية عىل اخلرب
ولِ ُقنْبل بِإِســــ َقاطِ ِ
ــــه األُوىل بِطـــــه
َ ُ
ْ

صحبة

هبمزتني ُمققتني

(شعبة،وْحزة،والكسائي)

(وحقق ثان صحبة)

ـــــص.
ُت ُقبـــيالَ ...ويف ُك يل َهـــا َح ْف
ر

باقي القراء (يافع،البزي ،ابن
عامر،أبوعمرو)

َتقيق األوىل وتسهيل الثايية
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ﱣﭐﲆﲇﱢ [الشعراء]49 :
حفص
صحبة (شعبة ،وْحزة ،والكسائي)
باقي القراء (يافع،ابن كثري ،ابن
عامر،أبوعمرو)

أسقط األوىل وحقق الثايية عىل اخلرب
ـــــص)
( َويف ُك يل َهـــا َح ْف
ر
هبمزتني ُمققتني
(وحقق ثان صحبة)
َتقيق األوىل وتسهيل الثايية

ني َالم مسكـــن *** و َمه َز ِة ِ
اال ْستِ ْف َهــا ِم َف ْامدُ ْد ُه ُم ْبـــ ِد َال
مه ُز َو ْصل َب ْ َ
َ ْ
ُ َ
(َ )٠٧2وإِ ْن َ ْ
(َ )٠٧3فلِ ْلك يُل َذا َأ ْوىل َو َي ْق ُصــــ ُر ُه ال ِذي *** ُي َســـــ يه ُل َع ْن ك ُّل ك ََآال َن ُمــــ يث َال
ني َْاهل ْمــ َزت ْ ِ
َني ُهنَــا َوال *** بِ َح ْيـــ ُ َثال ر
ــــن َتنَـــز َُّال
ث َيت ِف ْق
(َ )٠٧5و َال َمــد َب ْ َ
َ

يقول :إذا دخلت مهزة االستفهام عىل مهزة الوصل الداخلة عىل الم التعريف مثلﭐ

ﱣﱫﱢ [يويس ]91 :ففي مهزة الوصل وجهان لكل القراء:
الوجه األول :إبداهلا أل ًظفا ،ومدها مدً ا مشب ًعا ألجل سكون الالم بعدها ،وجيوز أن
متَدَّ حركتي فقط يف كلمة ﱣﱫﱢ يف قراءة نافع ألنه ينقل حركة اهلمزة الثانية
نظرا للحركة
نظرا لألصل ،وجيوز القرص ً
إىل الالم ،فيجوز حينئذ املد املشبع ً
العارضة .وإنام أبدلت مهزة الوصل أل ًظفا ومل حتذف كام حذفت يف قوله :ﱣﭐﱁ

ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱢ [سبأ ]9 :لئال يلتبس االستظفهام باخلرب ،ألن مهزة
الوصل فيه مظفتوحة كهمزة االستظفهام ،بخالف ﭐﱣﱁﱢ وما شاهبها فهمزة

الوصل فيها مكسورة فظفتح مهزهتا دليل عىل أهنا لالستظفهام ال للخرب.

الوجه الثاين :تسهيلها بي بي ،ووجه اإلبدال أوىل وأرجح من وجه التسهيل،
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لقولهَ ( :فلِ ْلكل َذا َأ ْوىل) ،وعىل وجه التسهيل ال إدخال بي اهلمزتي عند من
مذهبه اإلدخال بي اهلمزتي ،ألن مهزة الوصل ثبوهتا عارض وحقها احلذف يف
الوصل ،وكذلك ال مد بي اهلمزتي فيام اجتمع فيه ثالث مهزات وذلك يف كلمةﭐ ﭐ
ﱣﲅﱢ يف األعراف وطه والشعراء ،وكلمة ﭐﱣﲰﱢ [الزخرف]49 :
وإليه أشار الشاطبي بقوله:
ي ْاهل ْمـ َـزت ْ ِ
َي هنَــا َوال
َو َال َمــدَّ َب ْ َ َ

بِحيــث َث ٌ ِ
ــن َتنَـــ ُّـز َال
الث َيتَّظف ْق َ
َْ

ﭐوقد دخلت مهزة االستظفهام عىل مهزة الوصل الداخلة عىل الم التعريف يف سبعة
مواضع يف القرآن ﭐ ،موضعي يف األنعام يف قوله تعاىل:ﱣﱌﱢ،

وموضعي يف سورة يونس يف قوله تعاىل :ﱣﱫﱢ ،وموضع آخر يف يونس
ﭐﱡﭐﲘ ﲙ ﲚﱠ [يونس ،]4٧ :وموضع يف النملﱡﭐﱬ ﱭ ﱮ

ﱯﱠ [النمل ،]4٧ :وأما املوضع السابع فظفي قراءة أبى عمرو يف قوله تعاىل:ﭐ
ﱣﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱢ [يونس ]9٠ :ألنه يقرأ كلمة السحر

عىل االستظفهام ال اخلرب.
مجـ ِع َْاهل ْم َزت ْ ِ
َني َث َال َث رة *** َ
ءأي َْذ ْر َتــــ ُه ْم َأ ْم َمل ْ َأئِنــا َأ ُء ْيـــ ِز َال
(َ )٠٧4و َأ ْضــ ُر ُب َ ْ
يقول :إن اجتامع اهلمزتي يف كلمة واحدة عىل ثالثة أرضب ،ألن اهلمزة األوىل

دائام ،والثانية إما مظفتوحة نحو ﱣﱆﱢ [البقرة ،]6 :أو مكسورة
مظفتوحة ً
نحو ﭐﱣﭐﲎﱢ [الصافات ،]36 :أو مضمومة نحو ﭐﱣﭐﲈﱢ [ص.]9 :
ـها ُل ُّذ َو َق ْب َل ا ْلك ْ ِ
(َ )٠٧6و َمدُّ َك َق ْب َل ا ْل َف ْتحِ َوا ْلك ْ ِ
َّس ُخ ْل ر
ف َل ُه َو َال
َّس ُحج رة *** بِـ َ
ف عنْـه بِمـريم *** ويف حر َ ِيف األَعر ِ
اف َو ُّ
الش َع َرا ا ْل ُعــ َال
َْ
َ َ ْ
(َ )٠٧٩ويف َسـ ْب َعة الَ ُخ ْل َ َ ُ َ ْ َ
اخل ْل ِ
ك آئِ ْفـكًا معا َفـو َق صـ ِ
ف َوبِ ُْ
(َ )٠٧9أئِن َ
ف ُس ّه ِـ َال
ت َح ْر ر
اد َها *** َويف ُف يص َل ْ
َ ً ْ َ
ـها ل ُّذ) ،وهم :أبو
يعنى أن املشار إليهم باحلاء والباء والالم يف قوله( :ح َّج ٌة بِـ َ

ﭐ
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عمرو وقالون وهشام ،يدخلون أل ًظفا مت َدُّ حركتي قبل اهلمزة املظفتوحة واملكسورة؛
وأن هلشام خال ًفا يف اإلدخال قبل اهلمزة املكسورة ،فروي عنه اإلدخال وتركه
باستثناء مواضع سبعة يدخل فيهم ً
قوال واحدً ا هي-:
قوله تعاىل:ﭐﱣﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱢ [مريم.]66 :

قوله تعاىل :ﭐﱣﲒ ﲓ ﲔ ﲕﱢ [األعراف ]٠٠3 :حيث يقرأ هشام (أئن) هبمزتي.
قوله تعاىل :ﭐﱣﲲ ﲳ ﲴﱢ [األعراف ]9٠ :حيث يقرأ هشام (أئنكم

لتأتون) هبمزتي.

قوله تعاىل:ﭐﱣﱎ ﱏ ﱐﱢ [الشعراء.]5٠ :
قوله تعاىل:ﭐﱣﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱢ [الصافات.]42 :
قوله تعاىل:ﭐﱣﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱢ [الصافات.]96 :

واملوضعان األخريان يف سورة الصافات ،وقد أشار إليهام بقولهَ ( :فـو َق ص ِ
اد َها).
ْ َ
قوله تعاىل :ﭐﱣﲐ ﲑ ﲒﱢ [فصلت ]٧ :وقد ورد عن هشام يف هذا املوضع
وجهان :التسهيل والتحقيق وقد أشار إليه بقوله( :وبِاخل ْل ِ
ف سه َال) وهشام
َ
خالف هنا قاعدته يف هذه الكلمة ألنه ليس له يف اهلمزة املكسورة إال التحقيق.
اخل ْل ِ
(َ )٠٧٧وآئِم ًة بِ ُ
ف َقدْ َمد َو ْحدَ ُه *** َو َس يه ْل َس َام َو ْص ًفا َويف الن ْح ِو ُأ ْب ِد َال
يقول :إن هشا ًما وحده قرأ باإلدخال بخلف عنه يف كلمة ﭐﱣﲡﱢ حيث ورد يف
القرآن الكريم ،فتكون قراءة الباقي بعدم اإلدخال .وقوله( :وسهل سام وص ًظفا)
يعني أن أهل سام (ناف ًعا وابن كثري وأبا عمرو) قرؤوا بتسهيل اهلمزة الثانية فتعي

للباقي القراءة بالتحقيق ،فتكون قراءة القراء السبعة يف هذه الكلمة كاآليت :-ﭐ
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ﱣﭐﲡﱢ

َتقيق مع إدخال وعدم

هشام

إدخال

أهل سام (يافع وابن كثري
وأبو عمرو)
باقي القراء

بتسهيل بدون إدخال
َتقيق بدون إدخال
ِ
اء لِ َي ْف ِص َال
بِخُ ْلف ِه َام َب ًّرا َو َجـــ َ

(َ )2١١و َمدُّ َك َق ْب َل الض يم َلبى َحبِي ُب ُه
يعنى أن املشار إليهم بالالم واحلاء ،وهم هشام وأبو عمرو ،يدخلون قبل اهلمزة
***

املضمومة بخلف عنهام ،وأن املشار إليه بالباء يف قوله( :ب ًّرا) ،وهو قالون ،يدخل
قبل اهلمز املضمومة ً
قوال واحدً ا .فتكون قراءة الباقي بعدم اإلدخال.
آل ِعمران رووا ِهل َش ِام ِهم *** كَح ْفص ويف ا ْلب ِ
ون َوا ْعتَال
اقي َك َقا ُل َ
َ
َ
َ
(َ )2١٠ويف ِ ْ َ َ َ ْ
ْ
وردت اهلمزة املضمومة بعد فتح ثالث مرات يف القرآن الكريم:

ﱣﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﱢ [آل عمران]٠4 :

ﱣﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱢ [ص]9 :

ﱣﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﱢ القمر]24 :

مر بنا مذهب هشام يف هذه اهلمزة املضمومة أنه له التحقيق مع اإلدخال وعدم

اإلدخال ،ويذكر له مذهب آخر يف هذا البيت هو-:
أنه يف موضع آل عمران يقرأ كحظفص حتقي ًقا بدون إدخال ،ويقرأ يف موضعي
ً
تسهيال مع إدخال.
صاد والقمر كقالون
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ِ
اق ِهام َم ًعا *** إِ َذا كَا َيتَا ِم ْن كِ ْل َمت ْ ِ
(َ )2١2و َأ ْس َق َط ُاال َ
َني َفتَى ا ْل َع َال
وىل يف ا يت َف َ
اع ا يت َفـاق َ َتـم َ
( )2١3ك ََجا َأ ْم ُريَا ِم َن الس َـام إِن َأ ْولِ َيـا *** ُأولئِ َ
ـال
ْــو ُ
ك َأي َ
إذا اجتمعت مهزتان يف كلمتي فهام عىل نوعي:
-2متلفتني يف احلركة.

1ـ متفقتني يف احلركة
أوالً :املتفقتان يف احلركة:

بدأ الناظم باملتظفقتي يف احلركة فقال :إن أبا عمرو يسقط األوىل مع القرص واملد أيا
كانت حركتهام مثل ﱣﱣ ﱤﱢ [هود ،]٨٤ :ﱣﭐﱩﱪ ﱫ ﱢ [سبأ ،]٣ :ﱣﭐﲅﲆ

ﲇ ﱢ [األحقاف]٩٣ :؛ وإنام اختص األوىل باحلذف (ألهنا طرف ،واألطراف
حمل التغيري ،وألنه أجرى جمرى الساكني إذا اجتمعتا من كلمتي يف تغيري األول

منهام)

()٠44

يي يف ا ْل َفتْحِ َوا َف َقا *** َويف غَ ْ ِري ِه كَا ْليا َوكَا ْل َو ِاو َسه َال
(َ )2١5و َقا ُل ُ
ون َوا ْل َبز ُّ
يقول :إن قالون والبزي وافقا أبا عمرو يف أسقاط أوىل اهلمزتي مع القرص واملد
إذا كانتا مظفتوحتي فقط ،فإن كانتا مكسورتي أو مضموتي سهال األوىل بي بي

مع املد والقرص.
( )2١4وبِالس ِ
وء إِال َأ ْبدَ َال ُثم َأ ْد َغ َام
َ ُّ

***

وف ِ ِ
ف َعن ُْه َام َل ْي َس ُم ْق َف َال
يه ِخ َال ر
َ

يقول :إن لقالون والبزي يف كلمة ﱣﱉ ﱊﱢ [يوسف ]٣٩ :وجه آخر مع
واوا مكسورة ،ويدغم الواو
تسهيل األوىل بي بي ،وهو أنه يبدل اهلمزة األوىل ً

التى قبلها فيها.
()٠44

أبو احلسن عىل بن حممد السخاوي ،فتح الوصيد يف رشح القصيد حرز األماين ووجه التهاين،

مرجع سابق ،ج ،٠ص.2١2
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(َ )2١6و ُاال ْخ َرى ك ََمدٍّ ِعنْدَ َو ْرش َو ُق ْن ُبل *** َو َقدْ ِق َ
ُم ُض املـَدي َعن َْها َت َبد َال
يل َ ْ
ً
يقول :إن ً
وقنبال ي َسهالن اهلمزة الثانية بي بي ،أو يبدالهنا حرف مد من
ورشا
جنس حركة ما قبلها ،ي َمدُّ مدً ا مشب ًعا إذا كان ما بعده ساكنًا مثلﭐﱣﭐﱫ ﱬﱢ،

ﱣﭐﱣ ﱤﱢ ،وي َمدُّ حركتي فقط إذا كان ما بعده متحركًا مثل ﱣﭐﱣ ﱤﱢ،
نظرا لألصل ،وجاز
فإذا كان ما بعده ساكنًا لكن حترك لعارض ما جاز اإلشباع ً
نظرا للحركة العارضة ،مثلﱣﭐﱖ ﱗﱢ [األحزاب.]32 :
القرص
ً
فإذا جاء بعد اهلمزة الثانية ألف مثل ﱣﲉ ﲊ ﲋﱢ [احلجر ،]6٠ :فعىل وجه

إبدال اهلمزة الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها سيجتمع ألظفان (جاء اال)
فإما أن حتذف إحدى األلظفي للتخلص من الساكني فيمد حركتي فقط ،أو ال
حتذف وتزاد ألف بينهام فيمد ست حركات ،فيكون يف هذه الكلمة لورش مخسة
أوجه( :التسهيل للهمزة الثانية مع ثالثة البدل ألنه بدل مغاير بالتسهيل ،إبداهلا
حرف مد مع (القرص واإلشباع) ،ولقنبل ثالثة أوجه( :التسهيل للهمزة الثانية،
إبداهلا حرف مد مع (القرص واإلشباع).
هؤ َال إِ ْن وا ْلبِ َغا إِ ْن لِور ِش ِهم *** بِياء َخ ِف ِ
يف ا ْلك ْ ِ
َّس َب ْع ُض ُه ُمو ت ََال
(َ )2١٩ويف ُ
َ
َ
َْ ْ
ر ِوي عن ورش يف كلمتى ﱣﭐﱫ ﱬﱢ [البقرة ]3٠ :ﱣﱷ ﱸ ﱹﱢ

[النور ]33 :وجه ثالث هو إبدال اهلمزة الثانية ياء مكسورة ،فيكون لورش يف
ﱣﱫ ﱬﱢ ثالثة أوجه( :تسهيل اهلمزة الثانية ،إبداهلا حرف مد مشبع
للسكون بعدها ،إبداهلا ياء مكسورة) بينام يقترص قنبل عىل الوجهي األولي فقط.

أما كلمة ﱣﱷ ﱸ ﱹﱢ لورش فله فيها أربعة أوجه وهي:
-٠تسهيل اهلمزة الثانية.

 -3-2إبداهلا حرف مد مع اإلشباع والقرص ،أما اإلشباع فألن أصل النون يف

053

كلمة (إن) ساكنة ،وأما القرص لعروض احلركة عىل نون (إن) ألن ً
ورشا ينقل
حركة اهلمزة التي بعدها إليها.
 -5إبداهلا ياء مكسورة ،بينام يقترص قنبل عىل الوجهي األولي فقط( :تسهيل
اهلمزة الثانية ،إبداهلا حرف مد مع اإلشباع).
وإليك جدول لتلخيص باب اهلمزتني من كلمتني املتفقتني يف احلركة:
أبو عمرو

أسقط اهلمزة األوىل مع القرص واملد
وىل يف ا يت َفاقِ ِهام َم ًعا *** إِ َذا كَا َيتَا ِم ْن كِ ْل َمت ْ ِ
(و َأ ْس َق َط ُاال َ
َني َفتَى ا ْل َع َال)
َ
َ
سهال اهلمزة الثايية ،أو أبدالها حرف مد من جنس حركة اهلمزة

ورش وقنبل

األوىلُ ،ي َمدُّ (حرف املد املبدل من اهلمزة) مدً ا مشب ًعا إذا كان ما بعده
ساكنًا ،و ُي َمدُّ حركتني إذا كان ما بعده متحركًا ،وُيوز القرص والطول
إذا كان ما بعده ساكنًا لكن َترك لعارض ما.
َو ُاال ْخ َرى ك ََمدٍّ ِعنْدَ َو ْرش َو ُقنْ ُبل *** َو َقدْ قِ َ
ُم ُض املدي َعن َْها َت َبدال
يل َ ْ
املفتوحتان :أسقطا األوىل مع القرص واملد كنبى عمرو.

قالون والبزي

املضمومتان واملكسورتان :سهال األوىل مع املد والقرص.
يي يف ا ْل َفتْحِ َوا َف َقا *** َويف غ ْ ِ
َري ِه كَا ْليا َوكَا ْل َو ِاو َسهال
َو َقا ُل ُ
ون َوا ْل َبز ُّ

رص ُه َواملَْدُّ َما ز ََال َأ ْعدَ َال
(َ )2١9وإِ ْن َح ْر ُ
مهز ُمغَري *** َ ُ
ف َمدٍّ َق ْب َل َ ْ
ُيزْ َق ْ ُ
يقول :إن حرف املد إذا وقع قبل مهز مغري ،كالتغيري بالتسهيل أو احلذف ،جاز املد
عىل األصل ،والقرص لتغري سبب املد (اهلمز) ،مثل ﱣﭐﱩﱪ ﱫ ﱢ فأبو عمرو
يسقط اهلمزة األوىل ،فيجوز يف حرف املد الذي قبل اهلمز القرص واملد ،ألنه وقع

قبل مهز مغري باحلذف.
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واملد أوىل عند التغيري بالتسهيل ،وهو املقدم يف األداء ،وعليه قول اإلمام
الشاطبيَ ( :وا َْملدُّ َما َز َال َأ ْعدَ الَ) ،والقرص أوىل عند املغري باحلذف ،وهو املقدم يف
األداء ألن موجب املد قد زال.
ِ
يل ُاال ْخرى يف ْ ِ ِ
(َ )2١٧وت َْس ِه ُ
اء ُأم ًةنُ اي ِْز َال
َ
يء إِ َىل َم ْع َج َ
اخت َالف ِه َام *** َس َام تَف َ
ِ
ـــامء َأ ِو ائْتِنَا *** َفن َْو َع ِ
ان ُق ْل كا ْل َيا َوكَا ْل َو ِاو ُس يه َال
اء َأ َص ْبنَا والس
( )2٠١ي ََش ُ
اء َأ ْقيس معــ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ـد َال
اء إِىل كا ْل َي َ ُ َ ْ
(َ )2٠٠وي َْو َعان من َْها ُأ ْبد َال من ُْه َام َو ُقـ ْل *** َي َش ُ
( )2٠2وعن َأ ْك َث ِر ا ْل ُقر ِ
اء ُت ْبدَ ُل َو َاو َهـا *** َوك ٌُّل ِ َهب ْم ِز ا ْلك يُل َي ْبدَ ا ُم َف يصـ َ
ــال
َ َ ْ
ثاي ًيا :اهلمزتان املختلفان يف احلركة:
(وت َْس ِهيل اال ْخ َرى يف ْ
اختِالَفِ ِه َام سام) يقول :أن اهلمزة الثانية من اهلمزتي
َ
دائام ،والتسهيل هنا مطلق التغيري.
املختلظفتي يف احلركة م َس َّه َلة ً
ثم مثل اإلمام الشاطبي بأمثلة ت ِشري إىل أنواع اهلمزتي املختلظفتي يف احلركة التي
وردت يف القرآن وهي مخسة أنواع:
األول :األوىل مظفتوحة والثانية مكسورة نحو ﱣﲚ ﲛﱢ [احلجرات]٣ :

الثاين :األوىل مظفتوحة والثانية مضمومة نحوﭐﱣﱐ ﱑﱢ [املؤمنون]٨٨ :

الثالث :األوىل مضمومة والثانية مظفتوحة نحو ﱣﱾ ﱿﱢ [األعراف.]١٤٤ :

الرابع :األوىل مكسورة والثانية مظفتوحة نحوﭐﱣﲳ ﲴ ﱢ [األنفال.]٩٣ :

اخلامس :األوىل مضمومة والثانية مكسورة نحو ﱣﭐﱸ ﱹﱢ [انلور.]٨٦ :

( َفنَو َع ِ
ان ق ْل كا ْل َيا َوكَا ْل َو ِاو سهال) يعنى أن النوعي األولي ومها املظفتوح مهزهتام
ْ
األوىل ت َس َّهل اهلمزة الثانية منهام بي بي ،فتسهل املكسورة بي اهلمزة والياء،
وتسهل املضمومة بي اهلمزة والواو.
(ونَو َع ِ
ان ِمن َْها أ ْب ِدال ِمنْه َام) يعنى أن النوعي الثالث والرابع ،ومها املظفتوح مهزهتام
َ ْ
واوا تب ًعا حلركة اهلمزة قبلها ،فتبدل الثانية ياء
الثانية ،تبدل اهلمزة الثانية منهام يا ًء أو ً
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واوا مظفتوحة إذا
مظفتوحة إذا كانت اهلمزة األوىل مكسورة ﱣﲳ ﲴ ﱢ ،وتبدل ً

كانت األوىل مضمومةﭐﱣﱾ ﱿﱢ.

أما النوع اخلامس الذي فيه اهلمزة األوىل مضمومة والثانية مكسورة مثل ﱣﱸ

واوا مكسورة.وإليه
ﱹﱢ فيه وجهان :تسهيل الثانية بي اهلمز والياء ،أو إبداهلا ً

أشار اإلمام الشاطبي بقوله:

 ......................وق ْل ي َشاء إِىل كا ْلي ِ
ِ
ـــــد َال
اء َأ ْق َيس َم ْع
َ
َ َ
ِ
َو َع ْن َأ ْك َث ِر ا ْلق َّراء ت ْبدَ ل َو َاو َهـــا
(وك ٌّل ِ َهب ْم ِز ا ْلكل َي ْبدَ ا م َظفصــال) يعنى أن حمل تسهيل اهلمز وإبداهلا فيام مىض إنام
َ

يكون حال الوصل فقط ،فإذا وقظفت عىل األوىل وبدأت بالثانية فكل القراء
يققوهنام سوا ًء يف اهلمزتي املتظفقتي يف احلركة أو املختلظفتي.
احلر ِ
ف ال ِذي ِمن ُه ُأ ْشكِ َال
(َ )2٠3و ِاال ْبدَ ُال َ ْ
ُم رض َواملُْ َسه ُل َب ْ َ
ني َما *** ُه َو َْاهل ْم ُز َو َ ْ

ّبي يف هذا البيت معنى اإلبدال ،والتسهيل.
خالصا ال يشوبه غريه( ،)٠46وال نقول اإلبدال هو
فاإلبدال :أن تبدل اهلمزة حر ًفا
ً

إبدال اهلمزة حرف مد حمض مل يبق فيه شائبة اهلمزةكام ورد يف بعض كتب
القراءات ( .)٠4٩ألن هذا التعريف فيه قصور ألن اهلمزة قد تبدل حرف مد مثل
ﱣﱫ ﱬﱢ عند ورش وقنبل ،وقد تبدل حر ًفا غري ممدود مثل ﱣﭐﲳ ﲴﱢ.

()٠46

أبو احلسن عىل بن حممد السخاوي ،فتح الوصيد يف رشح القصيد حرز األماين ووجه التهاين،

مرجع سابق ،ج ،٠ص.2١9
()٠4٩

أبو عبد اهلل حممد بن أمحد املوصيل املعروف بشعلة ،كنز املعاين رشح حرز األماين (رشح

شعلة عىل الشاطبية)( ،طنطا ،دار الصحابة ،)2١١9 ،ص ٠22؛ وانظر :عبد الظفتاح عبد الغني
القايض ،الوايف يف رشح الشاطبية ،مرجع سابق ،ص. 9١
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والتسهيل :هو جعل اهلمزة بينها وبي احلرف الذي منه تولدت حركة اهلمز ،فتسهل
اهلمزة املظفتوحة بينها وبي األلف ،واملضمومة بينها وبي الواو ،واملكسورة بينها وبي
الياء.

057

َت َف ِ ِ
ف َمدٍّ ُم َبدي َال
ــــر َ
مه َز رة *** َف َو ْر رش ُي ِر َيا َح ْ
اء م َن ا ْلف ْع ِل َ ْ
( )2٠5إِ َذا َسـ ـ َكن ْ ً
إل ِ
(ِ )2٠4سوى ِ
ـــو ُم َؤجــ َال
يواء َوا ْل َو ُاو َعنْ ُه إِ ْن *** َت َفت َح إِ ْث َر الض يم ي َْح ُ
مج َلة ا ِ َ
َ ُْ
اهلمز املفرد هو الذي مل يقرتن هبمز آخر.
يقول :إن ً
ورشا يبدل اهلمز الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها ،بِشط
وقوعها يف كلمة لو قدرت ً
فعال لوقعت اهلمزة يف موضع فائه ،فتبدل اهلمزة الساكنة
واوا ،وبعد الظفتح أل ًظفا ،وبعد الكرس يا ًء ،مثل ﭐﱣﲗ ،ﱗ ﱢ
بعد الضم ً
ويستثنى من ذلك كل كلمة مشتقة من لظفُ اإليواء نحو ﱣﭐﱆ  ،ﱇ  ،ﲈﱢ

ألن اهلمز يف هذه الكلامت أخف من اإلبدال.

كذلك يبدل ورش اهلمزة املظفتوحة الواقعة بعد ضم بِشط أن تقع فاء للكلمة مثل
ﱣﭐﲋ ،ﱂ ﱢ ،فإن وقعت عينًا ال تبدل نحو ﱣﲚ ،ﭐ ﲋﱢ .
ِ
ِ
وِس ك ُُّل ُم َسكن
(َ )2٠6و ُي ْبدَ ُل ل ُّ
لس ي

***

جمزُومنُ ْ ِ
ِ
امه َال
َري َ ْ
م َن َْاهل ْم ِز َمدًّ ا غ ْ َ

يقول :يبدل السويس كل مهزة ساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها ،سواء وقعت
فا ًء للكلمة أو عينًا أو ال ًما نحو ﱣ ﱗ ،ﭐ ﲯ ،ﭐ ﱬ ،ﱯ ،ﭐ ﱉ ﱢ
ويستثنى للسوِس من اهلمز الساكن َخسة أرضب(:)158

األول :ما كان سكونه عالمة للجزم.

الثاين :ما كان سكونه عالمة للبناء.

الثالث :ما مهزه أخف من إبداله.

الرابع :ما إبداله يلبسه بغريه.

اخلامس :ما َيرجه اإلبدال من لغة إىل أخرى.
()٠49

أبو احلسن عىل بن حممد السخاوي ،فتح الوصيد يف رشح القصيد حرز األماين ووجه التهاين،

مرجع سابق ،ج ،٠ص .2٠٠
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ش َي َش ْن َو َم ْع
( )2٠٩ت َُس ْؤ َوي ََش ْن ِس ٌّ
ت َو َع ْ ر
عدد يف هذا البيت الكلامت املستثناه بسبب اجلزم فيقرؤها السوِس باهلمز وهي-:
***

ُ َي يي ْئ َو َين َْس ْن َها ُينَب ْن َتكَم َال

 كلمتا ﱣﭐتسؤ ،ويشنﱢ ستة مواضع :ﱣتسؤﱢ ثالثة ،ﱣنشأﭐﱢ ثالثة.ﱣﭐﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﱢ [آل عمران]١٣٤ :
ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱢ [اتلوبة]٣٤ :

ﱣ ﭐﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﭐﱢ [املائدة]١٤١ :

ﱣﱏ ﱐ ﱑﱢ [الشعراء ،]٨ :ﱣﱟ ﱠ ﱡﱢ [سبأ٣ :ﭐ] ،ﱣﱑ ﱒ ﱓﱢ
[يس]٨٩ :

كلمة ﱣ ﲹﭐﱢ يف عِشة مواضع-:

ﭐﱣﭐﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱢ [النساء]١٩٩ :

ﭐ

ﱣﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱢ [األنعام]٩٣ :

ﱣﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ [األنعام]١٩٩ :
ﱣﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱢ [اإلرساء]٣٨ :

ﱣﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﱢ [فاطر[ ،] ١٦ :إبراهيم]١٣ :

ﱣﭐﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱢ [الشورى]٣٨ :ﭐ

ﭐ

ﱣﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱢ [الشورى]٩٩ :

ويالحُ كرس اهلمزة اللتقاء الساكني يف قوله تعاىل :ﱣﲄ ﲅ ﲆﭐﱢ ﭐﱣﭐ ﱩ ﱪ

ﱫ ﭐﱢ فظفي حالة الوصل تكون متحركة فال تبدل ،وعند الوقف عليها تكون

أيضا ألهنا مستثناه.
ساكنة للوقف وال تبدل ً

كلمةﭐﱣﱏﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱢ [الكهف]١٦ :

كلمة ﭐﱣ َين َْسئْهاﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ

ﱊ ﱋ ﱌﱢ [ابلقرة ،]١٤٦ :ألن أبا عمرو يقرؤها باهلمز.
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كلمةﭐﱣﳁﱢﭐيف قوله تعاىل:ﭐﱣﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﱢ [انلجم]٩٦ :

(َ )2٠9و َه يي ْئ َو َأ ْيبِئ ُْه ْم َو َي يب ْئ بِ َن ْر َبع *** َو َأ ْر ِج ْئ َم ًعا َوا ْق َر ْأ َث َ
ال ًثا َف َح يص َال

عدد يف هذا البيت الكلامت املستثناه فيقرؤها باهلمز بسبب البناء وهي:ـ

 كلمة ﱣﭐﲉﭐﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱢ [الكهف]١٤ : -كلمة ﱣﭐﲀﭐﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﱾ ﱿ ﲀ ﲁﱢ [ابلقرة]٩٩ :

 -كلمة ﱣﳃﱢ يف أربعة مواضع:

-٠قوله تعاىل:ﭐﱣﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﱢ [احلجر]٨٣ :

 -2قوله تعاىل:ﭐﱣﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱢ [يوسف]٩٦ :
 -3قوله تعاىل:ﭐﱣﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﱢ [احلجر]٣١ :
 -5قوله تعاىل:ﭐﱣﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱢ [القمر]٣٤ :

 -كلمة ﱣأرجئهﭐﱢ وقد وردت مرتي يف قوله تعاىل:

ﭐ

ﱣﭐﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﱢ [األعراف ]١١١ :ﱣﳃ ﳄ ﳅ

ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﱢ [الشعراء ]٩٦ :حيث يقرؤها أبو عمرو باهلمز.

 -كلمةﱣﲅﱢ وقد وردت ثالث مرات يف القرآن يف قوله تعاىل:

ﱣﲝ ﲞﱢ [اإلرساء ،]١٨ :ﱣﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﱢ [العلق ،]١ :ﱣﲐ
ﲑ ﲒﱢ [العلق]٩ :

ِِ
( )2٠٧وت ُْؤ ِوي وت ُْؤ ِو ِ
ِ ِ
يه َأ َخ ُّ
رت ِك ا َْهل ْم ِز ُي ْشبِ ُه ِاال ْمتِ َال
َ
ف ِ َهب ْمزه *** َور ْئ ًيا ب َ ْ

يشري إىل الرضب الثالث وهو ما كان مهزه أخف من إبداله وهوكلمتا ﱣﱆ،
ﱑﱢ يف قوله تعاىل:ﱣﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱢ

[األحزاب ، ]٣١:ﭐﱣﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱢ [املعارج.]١٩ :
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وقوله( :و ِر ْئيا بِ َرت ِك ْاهلم ِز ي ْشبِه ِ
اال ْمتِ َال) يشري إىل الرضب الرابع وهو ما إبداله
َْ
َ ً ْ

يلبسه بغريه ،وهو كلمة ﱣﲭﭐﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﱢ [مريم ،]٤٨ :ألن (رئ ًيا) برتك اهلمز يشبه الري وهو

االمتالء باملاء لذا قرأها باهلمز.
دت ي ْشبِه ُك ُّله *** َ ََتيــَره َأهـــ ُل األَد ِ
اء ُم َعـ يلـــ َال
َ
ّ َُ ْ
(َ )22١و ُم ْؤ َصدَ رة َأ ْو َص ُّ ُ ُ ُ
يتحدث عن الرضب األخري وهو ما كان إبداله َيرجه من لغة إىل أخرى وهي
كلمة ﭐﱣﱊﱢ يف قول اهلل تعاىل :ﱣﱈ ﱉ ﱊﱢ [ابلدل ،]٣٤ :ﱣﱵ

ﱶ ﱷﱢ [اهلمزة ]٤ :فقرأها باهلمز ألهنا عنده من (آصدت) باهلمز أي

أطبقت فلو أبدل مهزها وقرأها (موصدة) لظن أهنا من لغة (أوصدت) فموصدة
برتك اهلمز يشبه لغة أوصدت لذا مهزها حتى ال يصل اشتباه.
َ...تَريه َأه ُل األَد ِ
اء ُم َع يل َال) كله أي كل هذا املستثنى ختريه املشايخ وأهل
َ
( ُك ُّل ُه َ َ ُ ْ

األداء بتحقيق اهلمزة معلال هبذه العلل املذكورة.
(َ )22٠و َب ِ
ارئِك ُُم بِ َْ
اهل ْم ِز َح َال ُس ُكــويِ ِه *** َو َق َال ا ْب ُن َغ ْل ُبون بِ َياء َت َبـــد َال

قرأ السويس كلمة ﱣﲊﱢ من قول اهلل تعاىل :ﱣﲈ ﲉ ﲊ

ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱢ [ابلقرة ]٣٨ :بسكون
اهلمزة وحتقيقها ،فهي من مجلة املستثنيات ،لكن ابن غلبون روى اإلبدال ياء يف

هذه الكلمة ،واملعول عليه يف هذه الكلمة اهلمز.
الذئ ِ
(َ )222و َو َاال ُه يف بِئْر َويف بِئ َْس َو ْر ُش ُه ْم *** َويف ي
ْب َو ْر رش َوا ْلكِ َسائِي َف َن ْبدَ َال

مر بنا احلديث أن ً
ورشا اشرتط إلبدال اهلمز الساكن أن يقع فا ًء للكلمة ،ويف هذا
البيت يقول اإلمام الشاطبي :إن ً
ورشا استثنى له كلمتا ﱣبئر ،بئس ﭐﱢ فهام وإن
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وقعتا عينًا للكلمة إال أنه يبدهلام موال ًيا السويس مثل قوله تعاىل :ﭐﱣﲯ ﲰ
ﲱ ﲲﱢ [احلج] ٨٣ :ﱣﱨ ﱩ ﱪﱢ [آل عمران]١٣١ :

وكذلك تابع ٌ
السويس يف كلمة ﱣﳄﱢ فأبدالها مثل قوله
والكسائي
ورش
ُّ
َّ

تعاىل:ﭐﱣ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﱢ [يوسف]١٩ :

ِ
ِ
وري و ِ
اال ْبدَ ُال ُيـــ ْجت ََال
(َ )223ويف ُل ْؤ ُلؤ يف ال ُع ْرف َوالنُّك ِْر ُش ْع َب رة *** َو َي ْنل ْتك ُُم الدُّ ِ َ
واوا يف كلمة ﱣل ْؤل ٌؤﭐﱢ منكرة
يقول :إن شعبة تابع السويس يف إبدال اهلمزة األوىل ً
كانت أم معرفة مثل قوله تعاىل :ﱣﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱢ [الرمحن ]٣٣ :ﭐﱣ
ﲞ ﲟ ﲠﱢ [الطور.]٣٨ :

وقرأ أبو عمرو كلمةﭐﱣﲒﭐﱢ يف قول اهلل تعاىل :ﱣﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ

ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﱢ [احلجرات ]١٨ :بزيادة مهزة ساكنة ﭐﱣي ْألِتْكم ﭐﱢ حققها
الدوري وأبدهلا السويس ،فالياء يف كلمة (يـــ ْجت ََال) رمز للسويس.
ِ ِ
َ
ِس َف َثقـــ َال
(َ )225و َو ْر رش لِ َئــال والن ِِس ُء بِ َيائِ ِه ***
َوأ ْدغَ ـ َم يف َياء الن ُّ
يقول :إن ً
ورشا قرأ كلمة ﱣﱱ ﭐﱢ حيث وردت بياء مظفتوحة فقرأها ﱣل َيالﱢ
نحو قوله تعاىل :ﱣﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱢ [النساء:

 ،]١٦٣وقرأ كلمة ﱣﱂﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﱁ ﱂ ﱃ ﱄ

ﱅﱢ [اتلوبة ]٩٤ :بإبدال اهلمزة ياء ثم أدغم الياءين فصارت ياء واحدة

َّيسﱢ.
مشددة مرفوعة ﱣالن ُّ
َت ع ْزم كَآدم ُأ ِ
(َ )224وإِ ْبدَ ُال ُأ ْخ َرى َْاهل ْم َزت ْ ِ
وه َال
َني لِ ُك يل ِه ْم ***
إِ َذا َس َكن ْ َ ر َ َ
يقول :إذا التقت مهزتان يف كلمة وكانت الثانية منهام ساكنة وجب إبداهلا حرف
مد من جنس حركة ما قبلها وذلك جلميع القراء مثل ( َءامن،ءادم ،إِيامنًا ،أويت)
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فأصل(ءامن) َأ ْأمن هبمزتي األوىل مظفتوحة ،والثانية ساكنة ،فتبدل الثانية أل ًظفا
مظفتوح ،ويقال مثله يف باقي األمثلة.
جلميع القراء ألن ما قبلها
ٌ
وكلمة (أ ِ
وهال) لظفُ ليس يف القرآن وهو من قوهلم :أوهل فالن لكذا أي جعل له
أهال ،وهو مثال للهمزتي اللتي األوىل منهام مضمومة ،والثانية ساكنة فتبدل
واوا مثل (أوتى).
الثانية ً
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آخر *** ص ِ
( )226وحر ْك لِورش كُل ساكِننَ ِ
حيح بِ َشك ِ
واح ِذ ْف ُه ُم ْس ِه َال
ْل َْاهل ْم ِز ْ
َ
َ
َ َي َْ

يقول :إن ً
ورشا ينقل حركة اهلمزة إىل احلرف الذي قبلها وحيذف اهلمزة بنربعة رشوط:

 -٠أن يكون احلرف الذي قبل اهلمز املنقول إليه حركتها ساكنًا.
صحيحا فال َي ِنقل ورش حركة اهلمزة إىل حرف
 -2أن يكون هذا احلرف الساكن
ً
مد نحوﱣﲮ ﲯﱢ  ،فإن كان حرف لي ال مد فإن ً
ورشا ينقل حركة اهلمزة
إليه ،ألنه يشبه الساكن الصحيح يف قبول احلركة نحو ﱣﲱ ﲲﱢ ابلقرة١٨ :ﭐ
ﱣﱷ ﱸ ﱢ [املائدة ]٣٤ :ﭐﱣﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﱢ [األنعام.]١٣١ :

 -3أن يكون (احلرف الساكن) يف آخر الكلمة األوىل ،واهلمز يف أول الكلمة

الثايية ،فإن كانا يف كلمة واحدة فال نقل فيها نحو ﱣﭐ ﲌ ،ﭐ ﲯ ﱢ
حكام وإن
وتعد الم التعريف كلمة واالسم بعدها كلمة أخرى ،فهي منظفصله
ً

رسام نحو ﱣﭐ ﲇ ،ﭐﳇﱢ فمثل هذا ينقل عليه ورش.
اتصلت ً

 -5أن ال يكون (احلرف الساكن) ميم مجع ألن ميم اجلمع يصلها ورش ،ويمدها

مدً ا مشب ًعا ،نحو ﱣﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱢ [ابلقرة ]٦ :ﱣﲂ
ﲃﱢ [ابلقرة ]٤٩ :ومن أمثلة النقل لورش ﱣﭐﱈ ﱉ ،ﱻ ﱼ ،ﭐﳇ،ﭐ
ﱂ ﱃ ،ﭐ ﱩ ﱪﱢ.

ويعد النقل يوع من أيواع َتفيف اهلمز املفرد.
( )22٩وعن ْح َزة يف ا ْلو ْق ِ
ف َو ِعنْدَ ُه *** َر َوى َخ َل ر
ف ُخ ْل ر
ف يف ا ْل َو ْصل َس ْكتًا ُم َقل َال
َ
َ َ ْ َْ
ِ
ِ
ْح َزة َتــ َال
(َ )229و َي ْسك ُ
يشء َو َش ْيئًا َو َب ْع ُض ُه ْم *** َلدَ ى الال ِم للت ْع ِريف َع ْن َ ْ
ُت يف َ ْ
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يشء َو َش ْي ًئـــا َمل ْ َيـــ ِز ْد
(َ )22٧و َ ْ
روي النقل عن محزة حالة الوقف يف كل ما ينقل عليه ورش بخلف عنه ،فيكون
له النقل والتحقيق سواء أكان حتقي ًقا بسكت ،أم بدون سكت كام سيأيت إن شاء
*** ...............................

اهلل تعاىل.
ف يف ا ْل َوصل َس ْكتًا م َق َّلال) أي روى خلف عن محزة حالة
(وعنده َر َوى َخ َل ٌ
ً
منظفصال
يسريا بدون تنظفس عند كل ما ينقل عليه ورش ،سواء كان
الوصل سكتًا ً
ً
منظفصال حقيقة مثل ﱣﱈ
حكام (الم التعريف) مثل ﱣﲇ ،ﭐﳇﱢ ،أو كان
ً
يسريا عىل الساكن
ﱉﱢ ويسمى (الساكن املظفصول) ،فيسكت خلف سكتًا
ً
ٍ
يشء
الذي قبل اهلمزة الذي ينقل ورش حركة اهلمزة إليه.ويسكت كذلك عىل
وشي ًئا ،وعليه ال سكت خلالد مطل ًقا .وهذا مذهب أيب الفتح فارس.
(وبعضهم َلدَ ى ا َّلال ِم لِل َّتع ِر ِ
مح َز ٍة تَال) يشري إىل املذهب الثاين وهو مذهب
يف َع ْن َ ْ
ْ
ََْ
ْ

أيب احلسن طاهر بن غلبون :وهو أن خل ًظفا وخال ًدا م ًعا هلام السكت عىل الم
التعريف ويشء وشي ًئا حالة الوصل ،وال سكت هلام عىل الساكن املظفصول.
وعند القراءة يجمع بني املذهبني فحينئذ يكون:
خللف عىل املذهبني حالة الوصل السكت ً
قوال واحدً ا عىل ﱣالم التعريف ،يشء،
شيئًاﱢ وله التحقيق والسكت يف الساكن املفصول.
ً
وصال السكت والتحقيق عىل ﱣﭐالم التعريف ،يشء ،شيئا ﱢ،
وخلالد عىل املذهبني
وال سكت له يف الساكن املفصول مطل ًقا.

ٍ
ويشء وشي ًئا ،والساكن
فنالحُ أننا عندما نقرأ حلمزة براوييه يف الم التعريف،
املظفصول حالة الوصل نأيت بالوجهي (السكت ،والتحقيق) ،ولكن املقدم يف الم
ٍ
ويشء وشي ًئا هو السكت ،واملقدم يف الساكن املظفصول التحقيق .أما يف
التعريف
الوقف فلهام األوجه املاضية يف الوصل ويزيد عليه وجه النقل ألنه قال( :وعن
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محزة يف الوقف خلف) يعنى له النقل بخلف عنه ،فاخللف الذي هلام مع النقل هو
مذهبهام حال الوصل غري أنه ال يوقف عىل الم التعريف بالتحقيق مطل ًقا.
ويمكن تلخيص مذهب خلف وخالد يف الم التعريف والساكن املظفصول يف
حالة الوصل والوقف عىل كال املذهبي كاآليت-:
ال

خلف

ً
وصال

وق ًفا

السكت
ً
قوال واحدً ا

النقل والسكت

السكت
خالد

والتحقيق
(عىل الرتتيب)

(عىل الرتتيب)
النقل والسكت
(عىل الرتتيب)

الساكن املفصول
ً
وق ًفا
وصال
التحقيق

النقل والسكت

والسكت

والتحقيق(عىل

(عىل الرتتيب)

الرتتيب)

التحقيق
ً
قوال واحدً ا

النقل والتحقيق
(عىل الرتتيب)

نالحُ أن املقدم أدا ًء يف الوصل يف الم التعريف السكت ،ويف الساكن املظفصول

املقدم التحقيق ،أما يف حالة الوقف فاملقدم النقل ثم السكت.
ٍ
يشء وشي ًئا يف حالة الوصل مثل الم التعريف متا ًما لكل من خلف وخالد،
أما
أما وق ًظفا فلهام النقل أو اإلبدال واإلدغام وسيأيت -بإذن اهلل -يف باب وقف محزة
وهشام عىل اهلمز.
 ميم اجلمع إذا جاء بعدها مهزة قطع تتوفر فيها رشوط النقل لورش ،ولكنً
ورشا ال ينقل عليها بل يصلها بمد مشبع (ألن أصلها الضم فلو حتركت بالنقل
لتغريت عن حركتها ولذا آثر ورش صلتها عند اهلمز لتعود إىل أصلها فال تغري
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بغري حركتها)( .)٠4٧ويسكت عليها خلف عن محزة فهي كالساكن املظفصول عنده
ً
وصال ووق ًظفا
غري أنه ال ينقل عليها حالة الوقف ،فحينئذ يكون خللف فيها
التحقيق والسكت ،واملقدم التحقيق حالة الوصل ،والسكت حالة الوقف ،وليس
ً
وصال ووق ًظفا.
خلالد فيها إال التحقيق
( )٠عند اجتمـاع ساكن مفصول مــــع

ساكن مفصول موقوف عليه.

خلف له يف األول َ -1تقيق وعليـه يف الثاين

يقل وَتقيق.

 -2سكت وعليه يف الثاين

يقل وسكت.

خــالد لـه يف األول التحقيق وعليـــه يف الثاين

يقل وَتقيق.

نالحُ أننا ينبغي أن نساوي بي الساكن املظفصول يف التحقيق والسكت ،بحيث
إذا سكتنا عىل األول نسكت عىل الثاين ،وإذا حققنا األول نحقق الثاين.
مثال ﱣﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱢ
إذا وقظفنا عىلﭐﱣﭐ ﱯﱢ.

( )2عند اجتمـــــاع الم تعــريف مـع

الم تعريف موقوف عليه.

خلــــف له يف األول ســكت وعليه يف الثاين

يقل وسكت.

خـــالد له يف األول -1سكت وعليه يف الثاين

يقل وسكت.

َ -2تقيـق وعليه يف الثاين

يقل فقط.

ال وقف عىل الم التعريف بالتحقيق مطل ًقا.
()٠4٧

انظر شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد الغني الدمياطي( ،إَتاف فضالء البش ِف القراءات

األربعة عش ويسمى "منتهى األماين واملّسات يف علوم القراءات"( ،لبنان ،دار الكتب العلمية،
٠5٠٧هـ٠٧٧9م) ،ص.٧2
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مثال ﱣﲆ ﲇﱢ [ابلقرة ]١٤٤ :إذا وقظفنا عىل ﱣﭐ ﲇﱢ.
( )3عند اجتمـــــاع الم تعـريف مـع

األول فيه  -1الســكت وعليه يف الثاين

ساكن مفصول وصالً.

 التحقيق((خلف وخالد م ًعا) -السكت(خلف وحده)

- 2التحقيق وعليه يف الثاين

التحقيق(خالد وحده)

مثل قوله تعاىل:ﭐﱣﭐ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﱢ [ابلقرة]٩٦ :
( )5عند اجتمـاع ساكن مفصول مع

األول فيه  -1التحقيق وعليه يف الثاين

الم تعـريف وصالً.

 السكت(خلف وخالد م ًعا) -التحقيق(خالد وحده)

 -2السكت وعليه يف الثاين

 -السكت(خلف وحده)

ﭐ مثل قوله تعاىل:ﭐﱣﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱢ [ابلقرة.]١٤٦ :

( )4عند اجتامع الم تعـريف مع

األول فيه  -1السكت وعليه يف الثاين

ساكن مفصول موقوف عليه.

 النقل والسكت والتحقيق(خلف) -النقل والتحقيق (خالد)

 -2التحقيق وعليه يف الثاين

النقل والتحقيق(خالد)

ﭐمثل قوله تعاىل ﭐ ﭐﱣﭐﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮﱢ [األنعام.]٩٤ :

( )6عند اجتمـاع ساكن مفصول مـع
األول فيه  -1التحقيق وعليه يف الثاين
 -2السكت وعليه يف الثاين

الم تعريف موقوف عليه.
النقل ،والسكت(خلف وخالد م ًعا)
النقل والسكت(خلف وحده)
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مثل قوله تعاىل :ﭐﱣﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱢ

[ابلقرة.]١٤٤ :
ِ
ِ
آالن بِالن ْق ِل ُي يق َال
()22٧
......................ولنَافع *** َلدَ ى ُيويُس َ
َ

يقول :إن ناف ًعا براوييه قرأ كلمة ﱣﳂﱢ بنقل حركة اهلمز الثانية إىل الالم
وحذف اهلمزة يف قوله تعاىل يف سورة يونس ﭐﱣﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ
ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﱢ [يونس ،]٣١ :ﱣﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ

ﱰ ﱱ ﱲﱢ [يونس ،]٣١ :وقد اجتمع يف هذه الكلمة مهزتان مهزة وصل
يف الم تعريف ،ومهزة استظفهام دخلت عىل الم التعريف ،فلكل القراء يف مهزة

الوصل وجهان :التسهيل واإلبدال كام مر يف قول اإلمام الشاطبي:
َّن *** و َمه َز ِة ِ
ي َال ٍم م َسك ٍ
اال ْستِ ْظف َها ِم َفا ْمد ْده م ْبـــ ِدال
مهز َو ْص ٍل َب ْ َ
َ ْ
َوإِ ْن َ ْ
َفلِ ْلكل َذا َأ ْوىل َو َي ْقصـره ا َّل ِذي *** ي َســـهل َع ْن كل ك َ
َآالن مــــثال

واإلبدال يكون مع املد املشبع لكل القراء ألن الالم بعده ساكنة فهو من قبيل املد

أيضا لعروض احلركة عىل الالم بسبب
الالزم ،وجيوز لنافع اإلبدال مع القرص ً
النقل ،فاإلشباع عىل األصل والقرص للحركة العارضة ،فيكون لكل القراء يف
مهزة الوصل وجهان التسهيل واإلبدال مع اإلشباع ،ولنافع وجه ثالث هو
اإلبدال مع القرص.
كام أن فيها مد بدل مغري بالنقل يف اهلمز الثانيةﭐالواقعة بعد الالم ﱣﳂﱢ فيكون

لورش ثالثة البدل عند من مل يستثنه ،ألن بعض الرواه استثنوه فلم يمدوه قال
الشاطبي( :وبعضهم ي َؤ ِ
اخذكم َ
آالن م ْس َت ْظف ِه ًام ت ََال).
ََْ ْ
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األوجه الواردة لورش يف كلمة ﭐﭐ ﱣﳂﱢ إذا مل تقرتن ببدل قبلها وال بعدها ،أو
ً
وصال ووق ًفا(.)168
اقرتيت به،
 -لورش يف كلمة ﱣﳂﱢ سبعة أوجه إذا مل تقرتن ببدل آخر قبلها وال بعدها ومل

يقف عليها:

-3 -2-٠إبدال مهزة الوصل أل ًظفا مع املد املشبع وعليه يف البدل القرص والتوسط
والطول.
 -6-4-5تسهيل مهزة الوصل بي بي وعليه يف البدل القرص والتوسط والطول.
 -٩إبدال مهزة الوصل أل ًظفا مع القرص لعروض احلركة عىل الالم بسبب النقل،
وعليه يف البدل القرص فقط ،وذلك ألنه ملا اعتدَّ بحركة الالم العارضة يف منع املد
قبلها ،اعتدَّ هبا يف منع املد بعدها.
َال َن وقد (البدل الثاين املغري بالنقل)
ءال(مهزة الوصل)
إبد اهلا أل ًف ا مشبعة
إبداهلا أل ًف ا متد حركتان

قرص ،وتوسط ،وطول (ثالثة البدل)
القرص فقط أليه ملا اعتُد بحركة الالم
العارضة يف منع املد قبلها ،اعتُد هبا يف منع
املد بعدها.

تسهيلها

()٠6١

قرص ،وتوسط ،وطول (ثالثة البدل)

عبد الظفتاح عبد الغني القايض ،البدور الزاهرة يف القراءات العشة املتواترة من طريقي الشاطبية

والدرة ( ،القاهرة ،دار السالم ،)2١٠3-٠535 ،ج ،٠ص392؛ وانظر :حممد نبهان بن حسي
مرصي ،اإلستربق يف رواية اإلمام ورش عن يافع من طريق األرزق ،السلسلة الذهبية يف إفراد
القراءات والروايات املتواترة من طريقي الشاطبية والدرة ،ط ،2١١٧-٠53١طباعة خاصة،
ص.٠2١
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فإن وقف عليها مع عدم اقرتاُهَّنا ببدل آخر قبلها وال بعدها جاز تسعة أوجه-:
-3،2، ٠إبدال مهزة الوصل أل ًظفا مع املد املشبع وعليه يف البدل القرص والتوسط
والطول.
 -6-4-5تسهيل مهزة الوصل بي بي وعليه يف البدل القرص والتوسط والطول.
 -9،٧،٩إبدال مهزة الوصل أل ًظفا مع القرص لعروض احلركة عىل الالم بسبب
النقل ،وعليه يف البدل القرص والتوسط والطول عىل أنه عارض للسكون.
ءال(مهزة الوصل)
إبداهلا أل ًف ا مشبعة

ال ْن (البدل الثاين املغري بالنقل) موقوف عليه

قرص ،وتوسط ،وطول

إبداهلا أل ًف ا متد حركتان قرص ،وتوسط ،وطول وجاز التوسط والطول
عىل أيه عارض للسكون.
تسهيلها

قرص ،وتوسط ،وطول
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وجها-:
فإن وصلها ﱣﳂﱢ بام بعدها وأقرُهَّنا بالبدل قبلها جاز ثالثة عش ً
البدل األول

ءال (مهزة

ﱣﲿﭐﱢ

الوصل)

ال َن وقد (البدل الثاين املغري بالنقل)

إبداهلا أل ًف ا
مشبعة

قرص

إبداهلا أل ًف ا
متد حركتان

قرص ليتساوى البدل األول بالثاين.

تسهيل

توسط

إب داهلا أل ًف ا

التوسط والقرص ،التوسط ليتساوى البدالن،

مشبعة

والقرص ملن يستثني ءاالن من مد البدل لورش.

إبداهلا أل ًف ا

القرص فقط أليه ملا اعتُد بحركة الالم العارضة يف

متد حركتان

منع املد قبلها ،اعتُد هبا يف منع املد بعدها.

تسهيل

طول

التوسط والقرص ،ا لتوسط ليت ساوى البدالن،
والقرص ملن يستثني ءاالن من مد البدل لورش.

إبداهلا أل ًف ا

الطول والقرص ،الطول ليتساوى البدالن،

مشبعة

والقرص ملن يستثني ءاالن من مد البدل لورش .

إبداهلا أل ًف ا

القرص فقط أليه ملا اعتُد بحركة الالم العارضة يف

متد حركتان

منع املد قبلها ،اعتُد هبا يف منع املد بعدها.

تسهيل

الطول والقرص ،الطول ليتساوى البدالن،
والقرص ملن يستثني ءاالن من مد البدل لورش .
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وجها-:
فإن وقف عىل كلمة ﱣﳂﱢ وأقرُهَّنا بالبدل قبلها جاز سبعة وعشون ً

البدل األول
ﱣﲿﭐﱢ

ءال(مهزة الوصل)
إبداهلا أل ًف ا مشبعة

قرص

إبداهلا أل ًف ا متد حركتان
تسهيل
إبداهلا أل ًف ا مشبعة

توسط

إبداهلا أل ًف ا متد حركتان
تسهيل
إبداهلا أل ًف ا مشبعة

طول

إبداهلا أل ًف ا متد حركتان
تسهيل

ال ْن (البدل الثاين املغري بالنقل)
ال بدل العارض
قرص ،توسط ،وطول يف البدل
العارض
قرص ،توسط ،وطول يف البدل
العارض
قرص ،توسط ،وطول يف البدل
العارض
قرص ،توسط ،وطول يف البدل
العارض
قرص  ،توسط ،وطول يف البدل
العارض
قرص ،توسط ،وطول يف البدل
العارض
قرص ،توسط ،وطول يف البدل
العارض
قرص ،توسط ،وطول يف البدل
العارض
قرص ،توسط ،وطول يف البدل
العارض
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اســــ ِ
َّس َك ِ
َو َتن ِْوينُ ُه بِا ْلك ْ ِ
ـيه َظل َال
َو َبدْ ؤُ ُه ُمو َوا ْل َبدْ ُء بِاألَ ْص ِل ُف يضــ َال
ون َح َال الن ْق ِل َبدْ ًءا َو َم ْو ِص َال
لِ َقا ُل َ
ــار ِض ِ
ْت ُم ْعتَدًّ ا بِ َع ِ
ـه َف َال
َوإِ ْن ُكن َ

وىل بِإِ ْسك ِ
(َ )23١و ُق ْل َعا ًدا ِن ْاألُ َ
َان َال ِم ِه ***
( )23٠و َأدغَ م ب ِ
اق ِ
يه ْم َوبِالن ْق ِل َو ْصـ ُل ُه ْم ***
َ ْ َ َ
ون َوا ْل َب ْ ِ
رصي َو ُ ْهت َمـــ ُز َو ُاو ُه ***
( )232لِ َقا ُل َ
(َ )233و َت ْبدَ ا ِ َهب ْم ِز ا ْل َو ْص ِل يف الن ْق ِل ُك ّل ِه ***
يقول :إن ابن عامر وابن كثري والكوفيي ،املشار إليهم بالكاف والظاء يف قوله:
( َك ِ
اس ِيه َ
ظ ّلال) ،قرؤوا ﱣﱝ ﱞﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﱛ ﱜ ﱝ ﱞ
ختلصا من التقاء الساكني (نون التنوين،
ﱟﱢ [النجم ]4١ :بكرس نون التنوين ً -
ِ
(عادن
والم التعريف) مع سكون الالم وذلك يف حالة الوصل فتقرأ هكذا
ْاألوىل) .أما إذا وقظفنا عىل(عا ًدا) وبدأنا بــــ(األوىل) نقف عىل التنوين املنصوب
باأللف ،ونبدأ األويل هبمزة الوصل وسكون الالم عىل األصل.
وقرأ باقي القراء ،وهم نافع وأبو عمرو ،بإدغام نون التنوين يف الم التعريف بعد
نقل حركة اهلمزة إىل الالم ،وذلك حالة الوصل فتقرأ (عا َد ُّلوىل) إال أن قالون
هيمز الواو حال النقل ،فيقرأ (عا َد ُّلؤىل) وإليه أشار بقولهَ ( :و ْهت َمز َواوه ل َقالون
َح َال النَّ ْق ِل َبدْ ًءا َو َم ْو ِصال).
فإن وقظفنا عىل(ﱝ) وابتدأ بــــ(ﱞ) فيتعي النقل لورش عىل أصله ،وأما

قالون وأبو عمرو فيجوز هلام النقل وجيوز البدء باألصل بدون النقل وهو
األفضل ،وإليه أشار بقولهَ (:وبِالنَّ ْق ِل َو ْصله ْم َو َبدْ ؤهمو َوا ْل َبدْ ء بِاألَ ْص ِل فضال
لقالون وال َب ِ
رصي) مع مراعاة مهز الواو لقالون حال النقل.
وقولهَ ( :و َت ْبدَ ا ِ َهب ْم ِز ا ْل َو ْص ِل يف النَّ ْق ِل كل ِه) يعني أنه عند نقل حركة مهزة القطع إىل
الم التعريف يف كلمة (ﱞ) وغريها مثل (اإلنسان ،األرض) فعند البدء جيوز

وجهان:

-٠البدء هبمزة الوصل مع النقل ،ألن الالم بعد النقل إليها كأهنا ساكنة ألن
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حركة النقل عارضة ،فتبقى مهزة الوصل عىل حاهلا ال تسقط إال يف الدرج وهو
األرجح.
 -2البدء بالالم وسقوط مهزة الوصل ألن مهزة الوصل إنام اجتلبت ألجل
سكون الالم وقد زال سكوهنا بحركة النقل العارضة فاستغنى عنها.
(وإذا بدأت هبمزة الوصل فلك يف البدل األوجه الثالثة :القرص والتوسط واملد،
وإن اعتربت حركة الالم واعتددت هبا وتركت مهزة الوصل وبدأت بالالم فليس
لك يف البدل إال القرص)(.)٠6٠
ويمكن تلخيص مذاهب القراء يف هذه الكلمة يف حالتي الوصل والوقف كاآلِت:
ﱣﭐ ﱝ ﱞ ﱢ
القارئ

عند وصل الكلمتني

ابن عامر

بكّس يون التنوين،

ِ
(عادن
وابن كثري وسكون الالم
ْاألُوىل)
والكوفيون
بالنقل واإلدغام مع
مهز الواو (عا َد ُّلؤىل)
(و َأ ْدغ ََم َباقِ ِ
يه ْم
َ
قـــــالون

()٠6٠

َوبِالن ْق ِل َو ْص ُل ُه ْم)
ون
(و ُ ْهت َم ُز َو ُاو ُه لِ َقا ُل َ
َ
َح َال الن ْق ِل َبدْ ًءا
َو َم ْو ِصال)

عند البدء بكلمة ﱣﭐ ﱞ ﱢ
الوقف عىل التنوين باأللف ،والبدء هبمزة
الوصل وسكون الالم عىل األصل ْ
(األُوىل)
ثالث أوجه:

ْ -1
(األُوىل) عىل األصل من غري يقل وال مهز
للواو ألن مهز الواو مرهون بحال النقل.
( -2ا ُلؤىل) بالنقل مع إثبات مهزة الوصل مع
مهز الواو ( َوبِالن ْق ِل َو ْص ُل ُه ْم َو َبدْ ؤُ ُه ُمو)
3ـ ( ُلؤىل) بالنقل مع مهز الواو بدون مهزة

الوصل

الشيخ عبد الظفتاح عبد الغني القايض ،الوايف يف رشح الشاطبية ،مرجع سابق ،ص.٠١9
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بالنقل واإلدغام بدون
مهز الواو (عا َد ُّلوىل)
( -1ا ُلوىل)بالنقل مع إثبات مهزة الوصل،
(و َأ ْدغ ََم َباقِ ِ
يه ْم
َ
مع قرص البدل وتوسطه وطوله.
َوبِالن ْق ِل َو ْص ُل ُه ْم)
(-2لوىل)بالنقل بدون مهزة الوصل مع قرص
ً
وصال
مع التقليل
البدل
وابتداء
ً
بالنقل واإلدغام بدون
وجهان:

ورش

مهز الواو
(عا َد ُّلوىل)

أبو عمرو

ً
وصال
مع التقليل
وابتداء
ً
(و َأ ْدغ ََم َباقِ ِ
يه ْم
َ
َوبِالن ْق ِل َو ْص ُل ُه ْم)

ثالث أوجه:

ْ -1
(األُوىل) عىل األصل من غري يقل.
( -2ا ُلوىل) بالنقل مع إثبات مهزة الوصل.
( -3لوىل) بالنقل بدون مهزة الوصل.

(َ )235وي ْق ُل ِر ًدا َع ْن يَافِع َوكِتَابِي ْه *** بِ ِاال ْس ِ
كان َع ْن َو ْرش َأ َص ُّح َت َق ُّبال
يقول :إن ناف ًعا نقل حركة اهلمزة إىل الدال وحذف اهلمز من كلمة ﱣﲸﱢ يف

قوله تعاىل :ﭐﱣﲶ ﲷ ﲸ ﲹﱢ [القصص.]35 :

وروي عن ورش يف كلمة ﱣﲐﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

ﲓﱢ [احلاقة]2١ – ٠٧ :وجهان:

 -٠إسكان اهلاء بدون نقل حركة مهز (إين) إليها ،ألن هاء السكت ال حترك.
-2نقل حركة مهز (إين) إىل اهلاء ،واألصح الوجه األول.
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ِ
ِ
مه َز ُه
(َ )234و َ ْ
ْح َز ُة عنْدَ ا ْل َو ْقف َسه َل َ ْ
يقول :إن محزة يسهل اهلمز املتوسط واملتطرف يف الكلمة املوقوف عليها،
والتسهيل مجيع أنواع ختظفيف اهلمز سواء كان ختظفي ًظفا باإلبدال أو احلذف أو النقل
***

ف َمن ِْز َال
ان َو ْس ًطـا َأ ْو َت َطر َ
إِ َذا َكـ َ

أو التسهيل بي بي .وإنام اختص تسهيل اهلمزة حلمزة بالوقف ألنه حمل اسرتاحة
القارئ ،ولذلك حذفت فيه احلركات والتنوين وأبدل فيه التنوين املنصوب أل ًظفا.
وحلمزة يف تسهيل هذا الباب ثالثة مذاهب-:
 -1املذهب القياِس

 -2املذهب الرسمي

وقد بدأ الناظم باملذهب القيايس فقال:
ف َمدٍّ ُم َس يكنًا ***
(َ )236ف َن ْب ِد ْل ُه َعنْ ُهو َح ْر َ

-3مذهب األخفش.
َو ِم ْن َق ْبلِــ ِه َ َْت ِري ُكــ ُه َقد تنَز َال

للهمز ثالثة أحوال:

 -2متحرك قبله ساكن  -3متحرك وقبله متحرك

 -1ساكن قبله متحرك
أوالً :اهلمز الساكن املتحرك ما قبله:

إذا سكنت اهلمزة وقبلها متحرك تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها عند
الوقف عليها ،سواء أكان سكوهنا أصل ًيا متوس ًطا أم متطر ًفا مثل :ﱣﱋ،

عارضا للوقف مثل:ﭐﱣﱫ  ،ﭐ ﱅﱢ  ،وإليه
ﱦ  ،ﲝ  ،ﳃﱢ أو كان سكوهنا
ً
ف َمد م َسكنًا...
أشار بقولهَ :ف َأ ْب ِد ْله َعنْه َح ْر َ
وقولهُ ( :م َس يكنًا) يعني حال كونك مسكنًا للهمز سواء أكان سكونه أصل ًيا أم كان

عارضا بأن كان أصله احلركة وسكن للوقف.
ً
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وجيوز يف هذا النوع الذي سكونه عارض وجه آخر سيأيت ذكره بعد قليل إن شاء
اهلل.

(َ )23٩و َح ير ْك بِ ِه َما َق ْب َل ُه َمت ََس يكنًا *** َو َأ ْس ِق ْط ُه َحتى َي ْر ِج َع الل ْف ُظ َأ ْس َه َال
ثاي ًيا :اهلمز املتحرك الذي قبله ساكن:
الساكن الذي قبل اهلمز قسامن:

القسم األول :قسم يصح يقل حركة اهلمز إليه وهو ثالثة أيواع:
 -٠الساكن صحيح مثل :ﱣﱧ ،ﲌ ،ﱡ  ،ﭐ ﲟﱢ.

 -2حرفا اللني ومها الواو والياء الساكنتان املظفتوح ما قبلهام نحو :ﱣﭐ ﳂ ،ﭐ

ﲯ  ،ﳆ ﭐﱢﭐ

 -3الواو والياء املديتان األصليتان نحو :ﱣﭐﲸ ،ﭐ ﲣ  ،ﭐ ﱁ  ،ﭐ ﲦ ،
ﲇ ،ﭐ ﱰ ﱢ فإن الواو والياء األصليتي ينقل إليهام احلركة ألن هلام ً
أصال يف
التحريك بخالف الزائدة.

وحكم هذه األيواع الثالثة يقل حركة اهلمز إىل الساكن قبلها وحذف اهلمز ،وإليه
(و َحر ْك بِ ِه َما َق ْب َله َمت ََسكنًا) يعنى وحرك بحركة اهلمز
أشار اإلمام الشاطبي بقولهَ :
احلرف الساكن الذي قبل اهلمز ،وأسقط اهلمز حتى يرجع اللظفُ أسهل مما كان

قبل التغيري.
ِ
ِ
ِ
ِ
ــه ُل ُه َم ْه َـام ت ََوس َ
ـط َمدْ َخـــ َ
ــال
( )239س َوى َأي ُه م ْن َب ْعد ما َألف َجرى *** ُي َسـ ي
القسم الثاين :قسم ال يصح يقل حركة اهلمز إليه وهو يوعان:
 األلف ألُهَّنا ال تقبل احلركة مطل ًقا.( -2الواو والياء) املديتان الزائدتان املشبهتان لأللف.
وقد بدأ الناظم بالنوع األول فقالِ ( :سوى َأنَّه ِمن بع ِد ما َألِ ٍ
ف َجرى)....
ْ َْ
َ
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فإذا وقعت اهلمزة متحركة قبلها ألف ،فإن كانت متوسطة فحكمها التسهيل بي
بي مع املد والقرص مثلﱣﱂ ،ﲔ،ﭐ ﲯﱢ ،ومثله ﱣﳓ ،ﭐ

ﱌﱢ فهذا يعترب متوس ًطا ألن نون التنوين تبدل أل ًظفا عند الوقف.
ـد ُله مهــام َت َطــر َ ِ
ِ
رص َأ ْو َي ْم ِِض َع َىل املَْدي َأ ْط َو َال
ف م ْثــ َل ُه *** َو َي ْق ُ ُ
(َ )23٧و ُي ْبــ ُ َ ْ َ
يعني إذا تطرفت اهلمزة وقبلها األلف مثل :ﱣﭐﱝ،ﭐ ﱃﱢ فإهنا تبدل
ختلصا من اجتامع الساكني ،فإن
أل ًظفا ،وحينئذ جيتمع ألظفان ،فيجوز حذف إحدامها ً
قدر املحذوف األوىل يتعي القرص لسقوط حرف املد ،وإن قدر املحذوف الثانية
جيوز املد والقرص ،لوجود حرف املد وبقاء اهلمزة يف التقدير والنية ألن ما حذفه
عارض فبقاؤه مقدر منوي ،وإنام جاز املد والقرص ألن حرف املد وقع قبل مهز
مغري باإلبدال ثم باحلذف فجاز الوجهان كام قال اإلمام الشاطبي:
َجي ْز َق ْرصه َوا َْملدُّ َما َز َال َأ ْعدَ َال
مه ٍز م َغ َّ ٍري
َوإِ ْن َح ْرف َمدٍّ َق ْب َل َ ْ
وجيوز إبقاء األلظفي بدون حذف فحينئذ جيوز املد املشبع بقدر ثالث ألظفات ،ألنه
تزاد ألف ثالثة للظفصل بي األلظفي ،وجيوز االقتصار عىل األلظفي( )٠62بدون زيادة
ألف الظفصل فيمد أربع حركات ،كام أن جواز التوسط له مسوغ آخر هو قوله يف
باب املد والقرص (وعند سكون الوقف وجهان أصال) ،وهبذا يكون اجتمع فيه
أوجه العارض الثالثة للوقف (قرص ،توسط ،طول) وتسمى (أوجه اإلبدال).

()٠62

ذكر الشيخ عبد الظفتاح القايض يف كتابه الوايف يف رشح الشاطبية ص ٧5أنه يتعي زيادة ألف

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)؛
انظر عبد اهلل حممد بن احلسن الظفايس ،الآللئ الفريدة يف رشح الشاطبية ،مرجع سابق ،ج،٠
ص ، 2٧٧وأورد اخلالف الشيخ حممد عبد الدايم مخيس يف النظفحات اإلهلية يف رشحه للشاطبية،
مرجع سابق ،ص.٠4١،٠4٠
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وهلذا النوع وجهان آخران يأيت ذكرمها بعد قليل بإذن اهلل.
ِ ِ ِ
اء ُم ْب ِد ًال *** إِ َذا ِزيدَ تَا ِم ْن َق ْب ُل َحتى ُي َفص َال
(َ )25١و ُيدْ غ ُم فيه ا ْل َو َاو َوا ْل َي َ

ذكر يف هذا البيت النوع الثاين الذي ال يقبل احلركة وهو الواو والياء الزائدتان
الشبيهتان باأللف ،ألن الزائد ال قدم له يف احلركة فيبدل محزة اهلمزة الواقعة بعد
واوا ،ويدغم الواو الزائدة يف الواو املبدلة ،ويبدل اهلمز الذي بعد
الواو الزائدة ً
الياء الزائدة يا ًء ،ويدغم الياء الزائدة يف الياء املبدلة ،وكلامته ثامنية هي :ﱣﭐﱬ ،ﭐ

ﲒ،ﭐ ﲠ،ﭐ ﱂ ،ﲡ،ﭐ ﳠ ،ﳤ ،ﭐ دريءﱢ  ،وإنام كان الواو والياء

هنا زوائد ألهنام ليسا حرفي أصليي من حروف الكلمة وبنيتها .فال تقعان فاء
للكلمة وال عينًا وال ال ًما هلا" ،فقروء" عىل وزن فعول" ،الن َِّيسءَ ،ب ِري ٌء" عىل زنة
فعيل ،و" َخ ِطي َئه" عىل وزن فعيلة .و" َهنِي ًئا" عىل وزن فعيال وقوله( :حتى
يظفصال) معناه حتى يميز يف احلكم بي اهلمزة الواقعة بعد الواو والياء الزائدتي،
ّ
والواقعة بعد الواو والياء األصليتي.
وروى عن ْحزة إجراء األصيل جمرى الزائد يف اإلبدال واإلدغام ،وسينِت بعد قليل
إن شاء اهلل.
()25٠
()252

ِِ
َو ُي ْس ِم ُع َب ْعدَ ا ْلك ْ ِ
ُم يو َال
اء َو َو ًاوا ُ َ
َّس َوالض يم َ ْ
مه َز ُه *** َلدى َفتْحه َي ً
َويف َغ ْ ِري َ
ني ............................ *** .........
ني َب ْ َ
هذا َب ْ َ

ثالث ًا :اهلمز املتحرك بعد احلركة:

ينقسم اهلمز املتحرك بعد احلركة إىل تسعة أقسام:-
 مظفتوحة بعد احلركات الثالث نحوﭐﱣﭐﲲ ،ﲄ  ،ﱕ ﱢ. مكسورة بعد احلركات الثالث نحو ﱣﭐﲤ ،ﱤ ،ﭐ ﲽﱢ. -مضمومة بعد احلركات الثالث نحو ﱣﲮ  ،ﲑ ،ﲹﱢ.
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وقد ذكر الناظم أن اهلمزة املظفتوحة بعد كرس تبدل يا ًء مظفتوحة ،نحو ﱣﱕ ﭐ ،ﭐ
واوا مظفتوحة نحو ﱣﭐﲄ ،ﭐ ﳉ ،ﭐ
ﱝ ،ﲞﱢ ،واملظفتوحة بعد ضم تبدل ً
ﲷ  ،ﲋﱢ.ﭐ

قال الشاطبيَ :وي ْس ِمع َب ْعدَ ا ْلك ْ ِ
مه َزه *** َلدى َف ْت ِح ِه َيا ًء َو َو ًاوا حمَو َالﭐ
َرس َو َّ
الضم َ ْ

ويستثنى من ذلك (قرئ ،استهزئ) فإهنا تسكن للوقف بعد إبداهلا ياء مظفتوحة،
ٌ
متحرك ما قبلها؛
عارضا للوقف،
ويمكن إبداهلا ياء مد باعتبار أهنا ساكنة سكونًا
ً
فيكون اللظفُ واحدً ا ،خمتل ًظفا يف التقدير .ونالحُ أن هذه القواعد استنبطها العلامء

من القراءة ،وهي قواعد تقريبية ،وقد ينطبق عىل املثال الواحد أكثر من قاعدة مثل
هذين املثالي.
واوا ،ومل تسهل
وإنام أبدلت اهلمزة املظفتوحة بعد كرس يا ًء ،واملظفتوحة بعد ضم ً

ألن اهلمزة املظفتوحة تسهل بي األلف واهلمزة ،واأللف ال يكون ما قبلها إال
مظفتوحا.
ً
وأما باقي األقسام فتسهل اهلمزة فيها بي بي ،فتسهل املظفتوحة بي اهلمزة
واأللف ،واملكسورة بي اهلمزة والياء ،واملضمومة بي اهلمزة والواو( ،واطردت
اهلمزة املتوسطة يف هذه األنواع السبعة عىل هذا احلكم ،وأما املتطرفة فإن وقف
عليها بالسكون أبدلت حرف مد جيانس حركة ما قبلها كام سبق ،وإن وقف عليها
بالروم سهلت بي بي)( )٠63نحو ﱣﱫ  ،ﭐ ﱅﱢ.

(َ ............... )252و ِم ْث ُل ُه *** َي ُق ُ
ف ُم ْس ِه َال
ول ِه َشا رم َما َت َطر َ

يعني ومثل مذهب محزة مذهب هشام فيام تطرف من اهلمز أي كل ما ذكر حلمزة
يف اهلمزة املتطرفة فمثله هلشام ،وإنام اختص هشام باهلمز املتطرف ألهنا (آخر لظفُ
()٠63

حسن بن قاسم املرادي ،رشح باب وقف ْحزة وهشام عىل اهلمز من الشاطبية ،حتقيق الدكتور

حممد خضري مضحي الزوبعي( ،جامعة بغداد ،دت) ،ص.٠١٩
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القارئ ومنتهى قوته وموضع اسرتاحته ومنقطع نظفسه ،فخصها بالتخظفيف ملا يف
حتقيقها من الكلظفة السيام عند الظفتور وطلب االسرتاحة)(.)٠65
ِ
ــــه ِ
َــــام ِه *** َو َب ْع رض بِك ْ ِ
َّس ْاهلا لِ َياء َ ََتو َال
ار ِه َوا يدغ
(َ )253و ِر ْء ًيا َع َىل إِ ْظ َ
ْـــــــه ْم َو َي يبئ ُْه ُمو......................................
(َ )255ك َق ْولِ َك َأ ْيبِئ
ُ
كلمة ﱣﲭﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﲪ ﲫ ﲬ ﲭﱢ [مريم ]٩5 :إذا
وقظفنا عليها حلمزة نبدل اهلمز ياء ألهنا ساكنة بعد كرس فتصري ِ
(ري َيا) بياءين،
واختلف الرواة عن محزة بي إدغام احلرف املبدل من اهلمز وبي إظهاره ،فروى
قوم اإلدغام الجتامع ياءين ،وروى آخرون اإلظهار ،وكذلك اخلالف يفﭐﱣﱆ،

ﱑﱢ الجتامع واوين.
َرس ْاهلا لِي ٍ
(و َب ْع ٌض بِك ْ ِ
اء َ َحت َّوال) يعنى أن بعض أهل األداء عن محزة إذا
َ
وقولهَ :
أبدلوا اهلمزة يا ًء لسكوهنا بعد كرس نحوﭐﱣﭐﲀ ،ﳐﱢ كرسوا هاء الضمري

بعدها من أجل الياء كام تكرس يف نحو (فيهم ،أبيهم) ،ذهب آخرون إىل إبقاء
ضمة اهلاء عىل أصلها ألن الياء عارضة أو ال توجد إال يف التخظفيف عند الوقف
فلم يعتدوا هبا ،وعىل هذا جيوز الوقف بكرس اهلاء وضمها (أنبِ ِيهم) و(أنبِيهم).
املذهب الرسمي:

تباين رشاح الشاطبية يف عرضهم للمذهب الرسمي لوقف محزة وهشام ،فنجد
اختصارا شديدً ا ،وبي معنى البيت الذي أمجل فيه اإلمام
بعضهم اخترص
ً
الشاطبي املذهب الرسمي فقط ،وبعضهم عدد بعض الكلامت التي ورد فيها
املذهب الرسمى ومل يستقصها ،وبعضهم عدد الكلامت التي خالف فيها الرسم
()٠65

أبو احلسن عىل بن حممد السخاوي ،فتح الوصيد يف رشح القصيد حرز األماين ووجه التهاين،

مرجع سابق ،ج ،٠ص .234
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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
حي نجد غريه نظفى وجود املذهب الرسمي يف ذات الكلامت ،ومل أجد من عني
بتوضيح سبب االختالف .ربام ألن عامة املنشغلي باإلقراء هيتمون بالتعليم املبارش،
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؟.

قال اإلمام الشاطبي:

*** َر َو ْوا َأي ُه بِ َ
ــــه َال
اخل يط َ
كان ُم َس ي

(َ .......................... )255و َقدْ
احل ْذ ِ
(َ )254ف ِفي ا ْل َيا َي ِيل وا ْل َو ِاو َو َ
ف َر ْس َم ُه *** ......................
روي بعض أهل األداء عن محزة أنه كان يتبع يف الوقف عىل اهلمز رسم املصاحف
العثامنية ،فتبدل اهلمز بام صورت به ،فام كان صورته ياء أبدله يا ًء ،وما كان صورته
واوا ،وما مل يكن له صورة حذفه ،مثل :ﱣﭐﲼ،ﭐ ﱛ ،ﭐ ﱙ،
واوا أبدله ً
ً

ﲹﱢ فالكلمتان الكريمتانﱣﭐﲼ ،ﭐﱛﱢ رسمتا عىل واو ،عند

الضعظفاو) مع
واوا مضمومة ثم يسكنها للوقف(تظفت َْو،
ْ
وقف محزة عليها يبدهلا ً
كلمة(الضعظفاو) فيجوز فيها القرص والتوسط
مراعاة املد العارض للسكون يف
ْ

والطول،وكلمةﱣﱙﱢ رسمت عىل ياء عند وقف محزة عليها تقلب ياء
أيضا ،وكلمةﱣﲹﱢ
مكسورة ثم يسكنها
للوقف(تلقاي) باملد العارض ً
ْ

ليست هلا صورة ،فتحذف ويضم ما قبلها (مستهزون).

ومعنى(يىل) يتبع ،ورسمه مظفعول به أي يتبع رسم اخلط يف الياء والواو واحلذف.
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توضيح:
 كتبت اهلمز عىل أكثر من صورة تب ًعا لتخظفيظفها (فإن كان ختظفيظفها أل ًظفا أو كاأللفواوا،
واوا أو كالواو كتبت ً
كتبت أل ًظفا ،وإن كان يا ًء أو كالياء كتبت ياء ،وإن كان ً
أوال ،فإن كانت ً
وإن كان حذ ًفا بنقل أو إدغام أو غريه حذفت ما مل تكن ً
أوال
إشعارا بحالة االبتداء ( )٠64وقال ابن معطى يف ألظفيته:
كتبت أل ًظفا أبدً ا
ً
وكتبوا اهلمز عىل التخظفيف

ً
وأوال باأللف املعروف.

أي :صوروا اهلمزة باحلرف الذي يؤول إليه يف التخظفيف ،أو يقرب منه ،وأمهلوا
املحذوفة فيه ،ورسموا املبتدئة أل ًظفا)( )٠66هذا هو األصل والقياس يف العربية ورسم
املصحف ،إال أنه جاءت حروف يف الرسم خارجة عن ذلك ملعنى ،وعىل هذا
نجد ختظفيف اهلمز مواف ًقا لصورهتا عىل األعم األغلب ،فأكثر التخظفيف القيايس
موافق للرسم فيتحد املذهبان (القياس ،والرسم) ،إال يف كلامت قليلة التي
خالظفت القياس ملعنى ما كاحتامل القراءات األخرى ،فيكون فيها مذهب آخر
موافق للرسم ،وليس ذلك عىل اإلطالق بل مقصور عىل ما صحت به الرواية،
فإن كانت الرواية وردت فيه بالتخظفيف الرسمي نأخذ به ،أو ال فنقترص عىل
املذهب القيايس.
وإليك صور اهلمز يف رسم املصحف كام أوردها الداين يف كتاب املقنع

()167

القياس:
الرسم
وسنذكرها برتتيب القواعد املتقدمة للهمز لنعرف ما خالف فيه
َ
ُ
()٠64

شمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري ،النش يف القراءات العش ،مرجع سابق ،ج ،٠

ص .556
()٠66

برهان الدين إبراهيم بن عمر اجلعربي ،مجيلة أرباب املراصد يف رشح عقيلة أتراب القصائد،

(املدينة املنورة ،جامعة طيبة ،ط٠539ه2١٠٩،م) ،ج ،2ص.2١2
()٠6٩

أبو عمرو عثامن بن سعيد الداين ،املقنع يف رسم مصاحف األمصار مع كتاب النقط( ،القاهرة،

مكتبة الكليات األزهرية ،دت) ،ص.69 :64
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 اهلمز الساكن املتحرك ما قبله سواء أكان متوس ًطا أم متطر ًفا ،وسواء أكانعارضا ترسم فيه اهلمز عىل واو إذا كان ما قبلها مضمو ًما مثل:ﭐ
سكونه أصل ًيا أم
ً
مكسورا مثل :ﭐﱣﱦ ،ﳃ ،ﭐ
ﱣﱋﱢ  ،وترسم عىل ياء إذا كان ما قبلها
ً

مظفتوحا مثل:ﭐﱣﭐﲝ  ،ﱃﱢ وهكذا
ﱣﱢ  ،وترسم عىل ألف إذا كان ما قبلها
ً
َتفيفها فتبدل اهلمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها فوافق الرسم القياس،
باستثناء كلامت معدودة خالف فيها الرسم القياس مثل ﭐﱣﭐ ﲼ ،ﲭ ﱢﭐ

رسمت اهلمزة يف الكلمة األوىل عىل واو ،وكان قياسها أن ترسم عىل ألف ألهنا
ختظفف باإلبدال أل ًظفا ،وحذفت صورهتا يف الثانية وكان قياسها أن ترسم عىل ياء
ألهنا ختظفف باإلبدال ياء ألهنا ساكنة وقبلها مكسور.
 -اهلمز املتحرك الذي قبله ساكن صحيح أو حرف لني أو واو أو ياء مديتان

أصليتان أم زائدتان مثلﱣﲌ،ﱡ ،ﳆ ،ﳂ ،ﭐﲸ،ﭐ ﭐﲇ،ﱸﭐ

،ﭐ ﭐﱬ ،ﭐﲒ،ﭐ ﲠﱢ َتذف صورته ومل ترسم خ ًطا ألُهَّنا تذهب من اللفظ

إذا خففت إما بالنقل وإما بالبدل فوافق الرسم القياس باستثناء كلامت معدودة
مثلﱣﭐﲟ ،ﭐ ه ْز ًؤاﭐﱢ فرسمت اهلمزة عىل ألف يف كلمةﭐﱣﭐﲟﭐﱢ وعىل واو يف
كلمةﭐﱣه ْز ًؤاﭐﱢ وكان حقها حذف صورهتا ألهنا ختظفف بنقل حركتها وحذفها.
 اهلمز املتحرك املتوسط الذي قبله ألف إذا كانت اهلمزة مضمومة تصور عىل واومثل ﱣﲯﱢ  ،وإن كانت مكسورة تصور عىل ياء مثلﱣﱔﱢ  ،إال
إذا كان بعد اهلمزة املضمومة واو ،وبعد املكسورة ياء ،فتحذف صورة اهلمزة لئال

جيتمع واوان أوياءان مثل ﱣﱱ ،ﱡﱢ وإن كانت اهلمزة مظفتوحة حتذف
صورهتا مثل ﱣﱂ ،ﭐ ﲻﱢ .
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وقد وافق الرسم القياس يف اهلمزة املضمومة واملكسورة ألن املضمومة ختظفف
بالتسهيل بي اهلمز والواو وقد رسمت عىل واو ،واملكسورة ختظفف بي اهلمز
والياء وقد رسمت عىل ياء ،هذا إن مل يكن بعد اهلمزة املضمومة واو ،وبعد
املكسورة ياء ،فإن كان كذلك فالرسم خمالف للقياس حينئذ ،وهو أصل خالف
فيه الرسم القياس واستثنى كذلك كلامت مثل ﱣﱍ ﱎﱢ حيث

رسمت يف بعض املصاحف بدون صورة.

وأما املظفتوحة فقد خالف فيها الرسم القياس ،ألن ختظفيظفها بالتسهيل بي اهلمزة
واأللف ،فكان القياس فيها أن ترسم عىل ألف ،وقد حذفت صورهتا وذلك لئال
جيتمع يف الكتابة ألظفان فيجتمع صورتان للهمز ،وهو أصل خالف فيه الرسم
القياس.
 اهلمزة املتطرفة الواقعة بعد ألف مل ترسم خ ًطا لذهاهبا من اللفظ إذا خففت مثلﱣﱝ،ﭐﲹ،ﱃﱢفوافق الرسم القياس باستثناء كلامت معدودة رسمت
فيها اهلمزة املضمومة عىل واو ،واملكسورة عىل ياء مثلﱣﳕ ،ﱙﭐﱢ.

ـ اهلمز املتحرك بعد احلركة وهي تسعة أقسام:-

 مظفتوحة بعد احلركات الثالث نحوﭐﱣﲞ ،ﲄ  ،ﱕ ﱢ مكسورة بعد احلركات الثالث نحو ﱣﲤ  ،ﱤ ،ﭐ ﲽ ﱢ -مضمومة بعد احلركات الثالث نحو ﱣﲮ ،ﲑ ،ﲹﱢ

قال الداين يف املقنع( :وأما التي تقع وس ًطا{يعني املتحركة التي قبلها متحرك}
فإهنا ما مل تنظفتح وينكرس ما قبلها أو ينضم  ،أو تنضم وينكرس ما قبلها ترسم
بصورة احلرف الذي منه حركتها دون حركة ما قبلها ألهنا به ختظفف  ....فإن

ﭐ
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انظفتحت وانكرس ما قبلها أو انضم  ،أو انضمت وانكرس ما قبلها صورت بصورة
احلرف الذي منه تلك احلركة دون حركتها)......
وخالصة كالم اإلمام الداين هذا أن اهلمزة املتوسطة ختضع ألقوي احلركتي
(حركتها وحركة احلرف الذي قبلها) أهيام غلب تكتب اهلمز عىل حرف يناسب
احلركة الغالبة ،وأقوى احلركات هنا الكرسة ثم الضمة ثم الظفتحة إال إذا كان بعد
)(٠69

اهلمزة املظفتوحة ألف مثل ﱣﭐﱈﱢ وبعد املكسورة ياء مثل ﱣﭐﱤﱢ ،وبعد
املضمومة واو مثل ﱣﭐﲯﱢ فتحذف صورهتا حينئذ وال تغلب أقوى احلركتي يف
هذا كله لئال جيتمع صورتان للهمز (ألظفان أو ياءان أو واوان) وإليك تظفصيلها-:

ـ اهلمزة املفتوحة بعد كّس ترسم ياء نحو ﱣﱝ  ،ﲞﱢ وختظفيظفها بإبداهلا ياء.
واوا.
ـ املفتوحة بعد ضم ترسم عىل واو نحوﱣﲄ ،ﲱﱢوختظفيظفها بإبداهلا ً
فالرسم فيهام موافق للقياس.

ـ املفتوحة بعد فتح ترسم عىل ألف مثلﱣﲞﱢوختظفف بالتسهيل بي اهلمزة

واأللف.

ـ املكسورة بعد احلركات الثالث ترسم عىل ياء مثل ﭐﱣﲽ ،ﱷ،

ﲊﱢ وختظفيظفها بتسهيلها بي اهلمزة والياء.
ـ املضمومة بعد الفتح والضم ترسم عىل واو ﱣﲑ ﱻﱢ وختظفيظفها

بتسهيلها بي اهلمزة والواو .وقد وافق الرسم القياس يف كل هذا ألن التسهيل
موافق لصورة الرسم.

()٠69

أبو عمرو عثامن بن سعيد الداين ،املقنع يف رسم مصاحف األمصار مع كتاب النقط ،مرجع

سابق ،ص.66
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أما املضمومة بعد كّس فرتسم عىل ياء ألن الكرسة أقوى من الضمة مثلﭐ
ﱣ َسن ِ
قرئك ،أنبِئكمﱢ وهنا الرسم خمالف للقياس ألن قياسها أن ترسم عىل واو

ألهنا تسهل بي اهلمزة والواو ألن اهلمزة مضمومة ،وهو قول اجلمهور إال أنه
موافق ملن َيظفظفها باإلبدال ياء وهو قول األخظفش ،وسيأيت احلديث عنه إن شاء
اهلل .قال اجلعربي يف رشح عقيلة أتراب القصائد (وقياس الثالثة يعني[اهلمزة
الثالثة يف كلمة أؤنبئكم] الواو عند سيبويه ،ولكنها رسمت ياء عىل مذهب
اعتبارا باالنظفصال واألصل)()٠6٧وقال ابن اجلزري يف النِش( :وخرج
األخظفش ،أو
ً

واوا نحو (وال
من ذلك[القياس] اهلمزة املضمومة بعد كرس ما مل يكن ما بعدها ً
ينبئك ،وسنقرئك) فلم يرسم عىل مذهب اجلادة بواو بل رسم عىل مذهب
األخظفش بالياء ،ورسم عكسه (سئل وسئلوا) عىل مذهب اجلادة ومل يرسم عىل
مذهب األخظفش)(.)٠٩١
وهذا كله إذا مل يكن بعد اهلمزة املظفتوحة ألف ،وبعد املكسورة ياء ،وبعد
املضمومة واو ،فإن كان بعد املظفتوحة ألف مثل ﭐﱣﭐﱈﱢ وبعد املكسورة ياء مثل
ﱣﱤﱢ  ،وبعد املضمومة واو مثل ﱣﲯ ،ﲹ ،ﭐ ﲭﱢ حذفت
أيضا
صورهتا  ،وهذا أصل يف الرسم خرج عن القياس وقد علم قياسه ،وخرج ً
كلامت نحوﱣﱏﱢ حذفت صورهتا وقياسها أن ترسم عىل ألف.
ويالحظ أن اخلار ِّ يف الرسم يوعان:

()٠6٧

برهان الدين إبراهيم بن عمر اجلعربي ،مجيلة أرباب املراصد يف رشح عقيلة أتراب القصائد،

مرجع سابق ،ج ،٠ص.22١
()٠٩١

شمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري ،النش يف القراءات العش ،مرجع سابق ،ج ،٠

ص .35٩
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 يوع خر ِّ عن التخفيف القياس فقط مثل ما كان فيه بعد اهلمزة املكسورة ياء،وبعد املضمومة واو ،وبعد املظفتوحة ألف فهذا أصل يف الرسم خالف فيه الرسم
ً
فمثال كلمتي ﱣﱱ ،ﱡﱢ حذفت صورة اهلمزة وخالظفت
القياس،
التخظفيف القيايس ،لكن وافقت قواعد رسم املصحف ،ألن من قواعد رسم
املصحف أنه حتذف صورة اهلمزة فيام وقع بعد اهلمزة املكسورة ياء ،وبعد
املضمومة واو.
 -ويوع خر ِّ عن القياس وقواعد رسم املصحف يفسها مثلﱣﳕ ،ﱙﭐﱢ

فهاتان الكلمتان حقهام عىل قواعد رسم املصحف أن حتذف صورهتام ،ومها
موافقان للقياس حينئذ ،لكنهام خرجتا يف الرسم فرسمت اهلمزة املكسورة عىل
ياء ،واملضمومة عىل واو ملعنى ما فخالظفت القياس ورسم املصحف.
ولست 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
رواها أئمتنا لذا أقترص عىل حرصها هي دون مجيع ما خالف فيه الرسم القياس.
يرى بعض العلامء أن كل الكلامت التي خالف فيها الرسم القياس ورد فيها
صحيحا فاملذهب
مذهب رسمي،ويستثني بعضهم ما تعذر يف اللغة فقط ،وليس
ً
(و ِمنْه ْم
الرسمي مقصور عىل كلامت بعينها وردت هبا الرواية قال ابن اجلزريَ :
من َعمم ِيف الت ْ ِ ِ
الر ْس ِمي َف َأ ْبدَ َل ْاهل َ ْم َز َة بِ َام صو َر ْت بِ ِه َو َح َذ َف َها فِ َيام ح ِذ َف ْت
َّخظفيف َّ
َ ْ َّ َ
ِ
ِ
ِ ِ
(رشكَاوك ْم) ،
(رو ٌ
فيهَ ،في ْبدهلَا َو ًاوا َخال َص ًة ِيف ن َْح ِو َ
ف) ( َأ ْبنَاوك ْم) َو (تَو ُّزه ْم) َ ،و َ
ِ
ِ
(هو َال ِء) َوي ْب ِدهلَا َيا ًء َخال ِ َص ًة ِيف ن َْح ِو
َو (ي ْذ َروك ْم) َ ،و (ن َساوك ْم) َ ،و ( َأح َّباوه) َ ،و َ
اي ٍ
ٍ
ات) َو (نِ َس ِايك ْم) َو ( َأ ْبن َِايك ْم) َو َ
(ج ِاي ٌر) َو
(خ ِاي ِظف َ
ي) َو (أو َل ِي َك) َو َ
(س ِ َ
(ت َِاي َبات) َ
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ِ
ِ
ِ
(س َ
اهل ْم) َو
( َم ْو ِي ًال) َو ( َل ِ ْ
(س َال) َو (ا ْم َراته) َو َ
ي) َوي ْبدهلَا َأل ًظفا َخال َص ًة ِيف ن َْح ِو َ
(و َما كَانوا َأ ْولِ َياه إِ ْن َأ ْولِ َياوه ،إِ َىل َأ ْول ِ َي ِ
اهيِ ْم) َ ،و َيقول ِيف
( َبدَ اك ْم) َو َح َذ َف َها ِيف ن َْح ِو َ
ت :ام َت َل ِ
َأل ِ
( َفا َّد َارات ْمَ :فا َّد َارت ُّْم) َ ،و ِيف (ا ْمت َ ْ
ت) َ ،و ِيف ْ
(اش َم َأ َّز ْتْ :اش َام َّز ْت،
ْ
َو ْاش َم َّز ْت) َ ،و ِيف ( َء َأن َْذ ْر َهت ْمَ :أن َْذ ْر َهت ْم) َ ،و ِيف (املَْ ْوءو َدة :املَْ ْو َدة) َع َىل َو ْز ِن املَْ ْو َز ِة
اخ َت َّل ِ
ون َو َر َد َذل ِ َك َع َىل ِق َي ٍ
َو َال ي َبال َ
اس َأ ْم َالَ ،ص َّح َذل ِ َك ِيف ا ْل َع َربِ َّي ِة َأ ْم َمل ْ َي ِص َّحْ ،
ت
ِ ِ
رش ِ
ا ْلكَلِ َمة َأ ْم َمل ْ َ ْ
اح َق ِصيدَ ِة
ختت ََّلَ ،ف َسدَ املَْ ْعنَى َأ ْم َمل ْ َي ْظفسدْ َ ،و َبا َل َغ َب ْعض املْ َت َأخري َن م ْن َّ
()٠٩٠
اإلمام الشاطبي ِيف َذلِ َك َحتَّى َأتَى بِ َام َال َيِ ُّل َو َال َيسوغ).
ولعل السبب يف تو ُّسع من توسع يف املذهب الرسمي هو قول أيب بكر بن مهران
ال ا ْلي ِ
ِ
ِ ِ
ْح َز َة َو ْج ًها ِيف ي َْح ِو (تَائِ َبات) بِإِ ْبدَ ِ
اءَ ،و ِيف ي َْح ِو
َفإِي ُه َذك ََر ِيف كتَابِه ِيف َو ْقف َ ْ
َ
ف) بِإِ ْبدَ ِ
ال ا ْل َو ِاو ،وقد أورد ابن اجلزري كالمه ورده يف قولهَ (:ف َأ َّما إِ ْبدَ ال
(ر ُو ر
َ
ِ
ِ
ِ
ْاهل َ ْم َزة َيا ًء ِيف ن َْح ِو َ
يَ ،و َج ِاي ٌرَ ،وأو َل ِي َك) َ ،و َو ًاوا ِيف ن َْح ِو (أ ْبنَاوك ْمَ ،و َأح َّباوه)
(خ ِايظف َ
ب ا ْل ِقراء ِ
ِ
ات َونص ِ
وص ْاألَ ِئ َّم ِةَ ،و َم ْن ي ْعت ََرب َق ْوهل ْم َف َل ْم َأ َر َأ َحدً ا
َفإِين َت َت َّب ْعته م ْن كت ِ َ َ
ِ
رص َح بِ ِهَ ،و َال َأ ْف َه َمه ك ََالمهَ ،و َال َد َّل ْت َع َل ْي ِه إِ َش َارته ِس َوى
َذك َْره َو َال ن َّ
َص َع َل ْيه َو َال َ َّ
مح َز َة وجها ِيف نَح ِو (ت َِائب ٍ
ِ
ِ ِ
ات) بِإِ ْبدَ ِ
َأ ِيب َبك ِْر ْب ِن ِم ْه َر َ
ال
َ
ْ
انَ ،فإِنَّه َذك ََر ِيف كتَابِه ِيف َو ْقف َ ْ َ ْ ً
ِ
ؤف) بِإِ ْبدَ ِ
ال ا ْل َو ِاو)(.)٠٩2
(ر ٌ
ا ْل َياءَ ،و ِيف ن َْح ِو َ
أيضا( :والقصد إن إبدال الياء والواو حمضتي يف ذلك هو مما مل جتزه العربية
وقال ً
بل نص أئمتها عىل أنه من اللحن الذي مل يأت يف لغة العرب وإن تكلمت به

()٠٩٠

شمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري ،النش يف القراءات العش ،مرجع سابق ،ج،٠

ص.562-56٠
()٠٩2

املرجع السابق ،ج ،٠ص.562
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النبط ،وإنام اجلائز من ذلك هو بي بي ال غري .وهو املوافق التباع الرسم
أيضا)(.)٠٩3
ً
وعىل هذا ال جيوز اجلمع بي التسهيل املوافق لصورة القياس واإلبدال ،فتسهيل
(سأل) ً
مثال بي بي وافق صورة الرسم فال جيور أبداهلا أل ًظفا ،قال املرادي:
(وحاصله أن طريق اتباع الرسم ال يؤخذ به إال حيث يلزم من التسهيل عىل
القياس خمالظفته ملنع وجه اإلبدال يف نحو (سأل) وعي وجه التسهيل ألنه غري
خمالف للرسم ،ومنع وجه اإلبدال يف نحو(بارئكم) وعي التسهيل ألنه غري
خمالف ،وذلك ألن قياس ما يسهل كاأللف أن يكتب أل ًظفا ،وما يسهل كالياء
يكتب ياء)

()٠٩5

وممن توسع يف املذهب الرسمي اإلمام الظفايس  -رمحه اهلل  -فقد ذكر اإلمام
الظفايس عد ًدا من األمثلة التي ض َّعف ابن اجلزري ورود املذهب الرسمي فيها
ككلمة (موئال( ، )٠٩4واهلمزة األوىل من كلمة برءاؤ(،)٠٩6رؤف( ))٠٩٩وغريهم وذكر
اإلمام الظفايس أنه يمكن إبدال اهلمز ياء مكسورة عىل الرسم يف األوىل ،وحذفها
واوا عىل الرسم يف الثالثة ،وضعف ذلك كله ابن اجلزري
يف الثانية  ،وإبداهلا ً

)(٠٩9

املرجع السابق ،ج ،٠ص.563

()٠٩3

()٠٩5

حسن بن قاسم املرادي ،رشح باب وقف ْحزة وهشام عىل اهلمز من الشاطبية ،حتقيق الدكتور

حممد خضري مضحي الزوبعي( ،جامعة بغداد ،دت) ،ص.٠3١-٠2٧
()٠٩4

عبد اهلل حممد بن احلسن الظفايس ،الآللئ الفريدة يف رشح الشاطبية ،مرجع سابق ،ج ،٠ص.325

()٠٩6

املرجع السابق ،ج ،٠ص.32٧

()٠٩٩

املرجع السابق ،ج ،٠ص ،33١ونالحُ أن محزة يقرؤها (رؤف).

()٠٩9

شمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري ،النش يف القراءات العش ،مرجع سابق ،ج،٠

ص ،59١ص-5٩4- 5٩5ص.595
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وإيام مل يذكر اإلمام الشاطبي األلف يف قوله( :ففي اليا ييل والواو واحلذف رسمه)
كثريا ألحد سببني:
وإن كايت اهلمزة تصور هبا ً

السبب األول -:أنه مل يذكر األلف اكتظفا ًء بذكر أختيها ألن احلكم واحد ( ،)٠٩٧وقال

الظفايس (ومل يذكر األلف لداللة الواو والياء عليها ،ولو قال فظفي الياء وأختيها
يليه وحذفه لكان أبي)()٠9١وقد ورد ختظفيف اهلمزة بإبداهلا أل ًظفا عىل الرسم يف كلمة
ﱣﭐﲂﱢ حيث وردت ،وكلمة ﱣﲲﱢ يف األحزاب ،فقد رسمت اهلمزة
يف كلمةﱣﭐﲂﱢ باأللف عىل غري القياس ،ورسمت يف كلمة ﱣﲲﱢ يف

بعض املصاحف باأللف عىل غري القياس وبعضها بدون صورة عىل القياس ،وقد
ورد فيهام التخظفيف عىل الرسم وهو خمالف للتخظفيف القيايس ،ألن ختظفيظفهام عىل
القياس باحلذف بعد نقل حركتهام ،وعىل الرسم اإلبدال أل ًظفا بعد نقل حركتهام
مظفتوحا.
أيضا ألن األلف ال يكون ما قبلها إال
ً
ً

السبب الثاين :كام قال أبو شامة( :أن ختظفيف كل مهزة صورت أل ًظفا عىل القواعد

املتقدمة ال يلزم منه خمالظفة الرسم ألهنا إما أن جتعل بي بي نحو (سأل) أي بي
اهلمزة واأللف أو تبدل أل ًظفا يف نحو (ملجأ) ،فهو موافق للرسم؛ وإنام جتيء
املخالظفة يف رسمها بالياء والواو ويف عدم رسمها)( .)٠9٠وهذا التعليل وإن كان

()٠٩٧

الشيخ عىل حممد الضباع ،إرشاد املريد إىل مقصود القيد يف القراءات العش( ،طنطا ،دار

الصحابة ،)2١١6 ،ص.99
()٠9١

عبد اهلل حممد بن احلسن الظفايس ،الآللئ الفريدة يف رشح الشاطبية ،مرجع سابق ،ج ،٠ص.3١٩

()٠9٠

عبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة ،إبراز املعايى من حرز األماين يف القراءات السبع،

مرجع سابق ،ج ،٠ص.3١١
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ينطبق عىل جل اهلمزات املصورة أل ًظفا فإنه ال ينطبق عىل كلمتي ﭐﱣﭐﲂ،ﭐ
ﲲﱢ.

واخلالصة أيه ليس كل كلمة خالف فيها الرسم القياس ورد فيها مذهب رسمي

وقد عدد العلامء الكلامت التي ورد فيها املذهب الرسمي مما خالف القياس(،)182
وهي إما أن تكون رسمت عىل واو أو عىل ياء أو عىل ألف أو من غري صورة.
ً
أوال :ما رسم عىل واو:
 كل مهز متطرف رسم عىل واو وقبله ألف وهو قسامن:متظفق عىل رسمه بالواو ،وخمتلف فيه.
أما املتظفق عليه بمعنى أنه رسم يف كل املصاحف بالواو فكلامته هي:
ﱣﳓ ﳔ ﳕﱢ [األنعام ]٣٨ :ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐﱣﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﱢ [الشورى]٣١ :

ﱣﭐﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﱢ [هود]٤٤ :ﭐ ﭐﱣﭐ ﱚ ﱛ ﱢ [إبراهيم]٣١ :

ﱣﲡ ﲢ ﱢ [اغفر ]٨٤ :ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐﱣﭐ ﲷ ﲸ ﱢ [الروم]١٩ :

ﱣﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱢ [الصافات ]١٤٦ :ﭐﱣﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱢ [اغفر]٣٤ :
ﱣ ﲩ ﲪ ﲫ ﱢ [ادلخان ]٩٩ :ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐﱣﭐ ﲟ ﱢ [املمتحنة]٨ :

ﱣ ﲫ ﲬ ﱢ [املائدة ]٣٣ :ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐﱣﭐ ﱫ ﱬ ﱢ [املائدة]٩٩ :

ﭐ

ﱣ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱢ [احلرش ]١٤ :ﱣﭐ ﲜ ﲝﱢ [الشورى.]٨٤ :

وأما املختلف فيه(بمعنى أنه رسم يف بعض املصاحف بالواو وبعضها ال) فكلامته
هي-:

()٠92

الشيخ حممد بن أمحد الشهري باملتويل ،إَتاف األيام وإسعاف األفهام ،بشح توضيح املقام يف وقف

ْحزة وهشام ،ويليه رسالة يف التكبري( ،القاهرة ،املكتبة األزهرية للرتاث ،دت) ،ص .34: 3١وأورد
أيضا الشيخ عبد الظفتاح القايض يف كتابه البدور الزاهرة وهي
الكلامت التي ورد فيها مذهب رسمي ً
منثورة يف الكتاب كله ،كل كلمة يف سورهتا.
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ﱣﳩ ﳪ ﳫ ﳬﱢ [طه ]٤٦ :ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐﱣﭐﱢ ﱣ ﱤﱢ [الزمر]٩٨ :

ﱣﱼ ﱽ ﱾﱢ [الكهف]٤٤ :ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐﱣﲢ ﲣ ﲤ ﲥﱢ [الشعراء]١٣٤ :

ﱣﭐﲲﱢ [فاطر ]٣٤ :ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐﱣﱪ ﱫ ﱬﱢ [يف الشعراء واألنعام]

وهذه الكلامت خالف فيها الرسم القياس ،ألن قياسها أن ال يكون هلا صورة،

وجهاَ :-خسة عىل القياس ،وسبعة عىل الرسم:
وفيها يف الوقف عليها اثنا عش ً
أما مخسة القياس :فثالثة اإلبدال ،والتسهيل بالروم مع املد والقرص كام سيأيت إن
شاء اهلل.
واوا مضمومة عىل الرسم ثم تسكن للوقف مع القرص
وأما سبعة الرسم فإبداهلا ً
والتوسط والطول ألهنا مد عارض ،وجيوز اإلشامم مع األوجه الثالثة ،وجيوز
الروم مع القرص فقط ألن الروم كالوصل.
تنبيه:
قوله تعاىل :ﱣﱼ ﱽ ﱾﱢ [الكهف ]٤٤ :املذهب الرسمي فيه هلشام فقط،

ألن محزة يقرؤها منونة بالنصب (جزا ًء) فهى متوسطة عنده فليس له فيها إال
التسهيل مع املد والقرص ،أما هشام فيقرؤها بالرفع فظفيها األوجه املاضية ،قال

اإلمام الشاطبي( :وصحاهبم جزاء فنون وانصب الرفع واقبال).
 كل مهز متطرف رسم عىل الواو وقبله فتح وكلامته هي:ﱣﲼﱢ ﭐ ،ﭐﭐ ﱣﲊﱢ ،ﱣﱱﱢ ،ﭐﱣﲁ ﲂﱢ ،ﭐﱣﲖﱢ ﭐ ،ﭐﱣﲹ

ﲺﱢ ،ﭐﱣﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﱢ [املؤمنون ،]٣٨ :ﱣﲐ ﲑﱢ
ثالثة مواضع يف سورة النمل ،ﭐﱣﱽ ﱾ ﱿﱢ يف سوريت إبراهيم والتغابن ،ﭐﱣﭐﲲ

ﲳ ﲴﱢ ،ﱣﭐﲏﱢحيث وردت،ﭐﱣﭐﱱ ﱲﱢ [ص،]٦٤ :ﱣﭐﱧ ﱨﱢ
[ص ،]٣١ :ﱣﭐﲶ ﲷﱢ [القيامة.]١٩ :

094

غري أن ﱣﭐﱧ ﱨﱢ ،ﱣﭐﲶ ﲷﱢ خمتلف فيهام فكتب يف بعض

املصاحف بغري واو ويف بعضها بالواو.

وهذه الكلامت خالف فيها الرسم القياس فكان حقها أن ترسم عىل ألف لسكوُهَّنا
وق ًفا وايفتاح ما قبلها ،وهلا َخسة أوجه يف الوقف-:
اثنان عىل القياس ،وثالثة عىل الرسم:
أما وجها القياس فإبداهلا أل ًظفا لسكوهنا للوقف وانظفتاح ما قبلها ،وتسهيلها بالروم
كام سيأيت إن شاء اهلل  ،وأما أوجه الرسم فهي تبدل واو مضمومة ثم تسكن
للوقف ،وجيوز اإلشامم والروم.
 كلمتا ﱣﭐ ُه ْزؤَ ا ُ ،ك ْف ًؤاﱢ ﭐألن محزة يقرؤمها بسكون ما قبل اهلمز ،واهلمزة متحركةقبلها ساكن صحيح فالقياس أن ال ترسم هلا صورة ،وقد خالف الرسم القياس
واوا مفتوحة عىل الرسم ،وحذفها ويقل
ورسمت عىل واو فنقف عليها بإبداهلا ً
حركتها إىل الساكن قبلها عىل القياس.
ثاي ًيا :ما رسم عىل ياء:

 -كل مهز متطرف مكسور رسم عىل ياء وقبله ألف وكلامته هي-:

ﱣﭐ ﱙ ﱚﱢ [يونس ]١٣ :ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐﱣﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱢ [انلحل]٣٤ :

ﱣﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﱢ [طه]١٩٤ :ﭐ ﭐ ﭐ ﭐﱣﭐ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱢ [الشورى]٣١ :

ﱣﭐ ﱮ ﱯ ﱢ [الروم ]٤ :ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐﱣﭐ ﱆ ﱇ ﱢ [الروم]١٦ :

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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أما مخسة القياس فثالثة اإلبدال ،والتسهيل بالروم مع املد والقرص كام سيأيت إن
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
كالوصل ،وال يدخلها اإلشامم ألهنا مكسورة.
 -كلمة ﭐﱣﭐﳇﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﭐﳇ ﳈﱢ [األنعام ]٩٨ :وقد رسمت

عىل ياء وقبلها فتح وفيها وجهان ىلع الرسم ،ووجهان ىلع القياس:
فأما وجها القياس فإبداهلا أل ًظفا لسكوهنا للوقف وفتح ما قبلها ،وتسهيلها بروم كام
سيأيت -إن شاء اهلل ،-وأما وجها الرسم فإبداهلا ياء مكسورة ثم سكوهنا للوقف
أو رومها.
ثال ًثا :ما رسم عىل ألف:
كلمة ﱣﭐﲂﱢ حيث وردت ،وكلمة ﱣﭐﲲﱢ [األحزاب]٣٤ :

وقد خالف الرسم القياس يف الكلمتي ،فحقهام أن ال تكون هلام صورة لكن

رسمت ﭐﱣﭐﲂﱢ باأللف ،ورسمت ﱣﭐﲲﱢ يف بعض املصاحف باأللف
وبعضها بدون صورة وروي فيهام إبدال اهلمزة أل ًظفا عىل الرسم ،بعد نقل حركتها
َ
يسالون) ،وفيهام احلذف بعد نقل حركة اهلمزة إىل
إىل الساكن قبلها
(النشاةَ ،
الساكن قبلها عىل القياس (الن ََّشةَ ،ي َسلون).
راب ًعا :ما حذفت صورته:

-كل مهزة مضمومة رسمت من غري صورة وقبلها كّس وبعدها واو مد مثلﭐ

ﱣﲗ ،ﲹ ،ﱏ،ﱊ ،ﱏ ،ﭐﱩ،ﭐ ﳗ،
ﱵ  ،ﲽ  ،ﭐ ﲬﱢ

ففي هذه الكلامت وما كان عىل وزُهَّنا ثالثة أوجه-:
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 -1التسهيل بني بني عىل القياس.
 - 2احلذف عىل الرسم وضم ما قبل اهلمزة.
 -3اإلبدال ياء مضمومة عىل مذهب األخفش كام سينِت إن شاء اهلل تعاىل.
كل مهزة مضمومة رسمت من غري صورة وقبلها فتح أو ضم وبعدها واو مدمثل :ﱣﭐﲑ ،ﲭ ،ﲋ ،ﱵ ،ﱜ ،ﲵ ،ﱫ ،ﲏ ،ﲛ

ﱢ وقد خالف الرسم القياس يف هذه الكلامت وأمثاهلا فرسمت من غري صورة
وكان حقها أن تصور وعند الوقف عليها يقف بوجهني:
التسهيل عىل القياس ،واحلذف عىل الرسم مع مالحظة بقاء الفتحة التي قبل
اهلمزة.
كل مهزة مكسورة رسمت من غري صورة وقبلها كّس وبعدها ياء مد مثل-:ﱣﭐ ﲤ ،ﭐ ﱴ ،ﱗ ،ﭐ ﲄ ،ﭐ ﱇ ﱢ
ويقف عىل هذه الكلامت بوجهني-:
 -1التسهيل بني بني عىل القياس.

 -2احلذف عىل الرسم.

تنبيـــــه:
مل يعد العالمة املتويل يف قصيدته (توضيح املقام يف الوقف عىل اهلمز حلمزة
وهشام) اهلمزة املضمومة التي حذفت صورهتا وبعدها واو وقبلها فتح
يحوﱣﱵ ،ﲵ ،ﱫ ،ﲛ ﱢ يف حني عدها غريه قال ابن اجلزري
(و َأ َّما ن َْحو (ﲋَ ،و َي َطؤه ْمَ ،و َي َطؤك ْم) َف ِظف ِيه َو ْج ٌه َ
احل ْذف
يف النِشَ :
آخرَ ،وه َو ْ َ
احب " التَّج ِر ِ
ك َِقراء ِة َأ ِيب جع َظف ٍر ،نَص َع َلي ِه ْاهل َذ ِيل و َغريه ،ونَص ص ِ
يد " َع َىل
ْ
َ َّ َ
ْ
َّ
َ ْ
ُّ َ ْ
َ َ
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احل ْذ ِ
ف ِيف(ﳇ )َ ،و ِق َياسه (ﲭ ) َوه َو م َوافِ ٌق ل ِ َّلر ْس ِم َفه َو َأ ْر َجح ِعنْدَ َم ْن
َْ
ِ
الص ِحيح) (.)٠93
َي ْأخذ بِهَ ،و َق َال ْاهل َذ ِ ُّيل :إِنَّه َّ

أما الكلامت التي وافق فيها الرسم القياس فاملذهبان (الرسمي والقياِس) فيها

متحدان ،إال أيه قد ورد يف بعضها أوجه خاصة بالرسم ،وذلك بسبب دخول
الروم واالشامم فيها مثل كلمة ﱣﱉ ،ﱑﭐﱢ،ﭐاملرفوع فقد ورد فيها َخسة أوجه

أيضا-:
ً

وجهان عىل القياس ،وثالثة عىل الرسم ،لدخول الروم واإلشامم فيها ،فنما وجها
ً
عارضا للوقف وضم ما قبلها،
واو مدٍّ لسكوُهَّنا سكويًا
القياس :فاإلبدال َ
والتسهيل بالروم كام سينِت إن شاء اهلل تعاىل.
واوا مضمومة ثم تسكن للوقف فيتحد مع الوجه األول
وأما أوجه الرسم فإبداهلا ً
ملذهب القياس ،وُيوز روم الواو وإشاممها .هذا كله يف اهلمزة الثانية من كلمة
(ﱑ ) أما األوىل فتبدل حلمزة فقط واو مد ،والرسم موافق للقياس فيها.
ومنها ﱣﱣ ،ﳚ ،ﲯ ﲰﱢ وفيها أربعة أوجه :اثنان عىل القياس،

ً
عارضا
ياء مدٍّ لسكوُهَّنا سكويًا
واثنان عىل الرسم ،أما وجها القياس فهام اإلبدال َ
للوقف وكّس ما قبلها ،والتسهيل بالروم كام سينِت إن شاء اهلل تعاىل.
وأما وجها الرسم فهام اإلبدال ياء مكسورة ثم ت َُسكن للوقف فيتحد مع الوجه
األول ملذهب القياس ،وُيوز الوقف بروم الياء .مع مالحظة أن ﱣﲰﱢ

املخظفوض هلشام فقط ألن محزة يقرؤها بالسكون فليس له فيها إال اإلبدال ياء مد

()٠93

شمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري ،النش يف القراءات العش ،مرجع سابق،

ج٠ص.595
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فقط ،بخالف املرفوع فال يسكَّن ياءه حلمزة بل يبقى مرفو ًعا قال اإلمام الشاطبي:
مهزا سكونه فشا).
(ويف السيئ املخظفوض ً
ومنها ﱣﭐﱟﱢ ﭐاملجرور وفيها أربعة أوجه :اثنان عىل القياس ،واثنان عىل الرسم
ً
عارضا
ومذهب األخفش ،أما وجها القياس فهام اإلبدال واو مد لسكوُهَّنا سكويًا
للوقف وضم ما قبلها ،والتسهيل بالروم كام سينِت إن شاء اهلل.
وأما وجها الرسم فهام :اإلبدال واو مكسورة ثم تسكن للوقف فيتحد مع الوجه
األول ملذهب القياس ،وُيوز الوقف بروم الواو .ووجها الرسم مها يفس وجها
األخفش كام سينِت إن شاء اهلل.
ومنها ﱣﭐﲼ،ﭐ ﲞ ،ﭐ ﲇ،ﭐ ﱽ ،ﲁ ،ﭐ ﱂ ﱃ ،ﭐ ﲴ ﲵ ،ﭐ

ُرجئﭐﱢ هلشام فقط ألن محزة يقرؤها ﱣت ِ
رجيﱢ بالياء ﭐ وقد ورد
ﳊ،ﲵﱢ وﱣت ِ ُ
يف هذه الكلامت مجيعها َخسة أوجه ،وجهان عىل القياس ،وثالثة عىل مذهب

األخفش والرسم ،لدخول الروم واإلشامم فيهن ،فنما وجها القياس:
ً
عارضا للوقف وكّس ما قبلها ،والتسهيل بالروم.
فاإلبدال ياء مد لسكوُهَّنا سكويًا
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:

(َ *** ...............................)254و َاال ْخ َف ُش َب ْعدَ ا ْلك ْ ِ
َّس ذا الض يم َأ ْبدَ َال
( )256بِ َياء َو َع ْن ُه ا ْل َو ُاو يف َعك ِْس ِه َو َم ْن *** َحكَى فِ ِ
َ
ـــــال
يه َام كَا ْل َيا َوكَا ْل َو ِاو َأ ْع َض

يقول :إن األخظفش يبدل اهلمز املضموم بعد الكرس يا ًء مضمومة خالصة نحو

ﱣﭐﲐ ﲑ ﱊ ،ﲹ ،ﲤﱢ فتقرأ ﱣﭐوال ينبيك ،اخلاطيون،
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ِ
واوا ﭐ
مستهزيون،
سنقريك ﭐﱢ ،وأما عكسه وهو اهلمزة املكسورة بعد ضم فيبدهلا ً
خالصة مكسورة مثل ﱣﭐﲽ ،ﱧﱢ

سولواِ ،
فتقرأ ﱣ ِ
سولتﱢ

()٠95

بواو خالصة ومها من األقسام السبعة التي تقدم أن

احلكم فيها أن تسهل اهلمز بي بي وذلك يف قول اإلمام الشاطبي( :ويف غري هذا بي

بي) ،فتصري مواضع اإلبدال عىل قول األخظفش أربعة هذان القسامن والقسامن
املذكوران يف قوله:
َلدى َفت ِ
َوي ْس ِمع َب ْعدَ ا ْلك ْ ِ
ْحـــ ِه َيا ًءا َو َو ًاوا حم َــ َّوال
مه َزه
َرس َو َّ
الضم َ ْ
(و َم ْن َحكَى فِ ِ
يه َام كَا ْل َيا َوكَا ْل َو ِاو َأ ْع َضـال) يقول :إنه روي عن األخظفش أن اهلمزة
َ
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
الذي منه حركة ما قبلها ال حركتها ،وهذا القول غري صحيح مل يأخذ به أحد ،لذا
(و َم ْن َحكَى فِ ِيه َام كَا ْل َيا َوكَا ْل َو ِاو َأ ْع َضــال) أي أتى بمعضلة
قال اإلمام الشاطبيَ :
()٠95

ذكرت األستاذة أماين عاشور أن اهلمزة املكسورة قبل ضم واملضمومة قبل كرس فيها التسهيل

واوا عىل
(تعني عىل القياس) واإلبدال عىل الرسم ،وذكرت أن كلمة ﱣﭐﱰﱢ فيها وجه اإلبدال ً

الرسم ،وأن كلمة ﱣﭐﱍﱢ فيها وجها احلذف واالبدال عىل الرسم .انظر :أماين بنت حممد

عاشور ،األصول النريات يف القراءات( ،الرياض ،مدار الوطن للنِش2١٠٠ ،م) ،ص.3١3- 2٧٩
واوا
وهذا الكالم فيه يظر .وذلك ألن كلمة ﱣﭐﱰﱢ رسمت يف املصحف عىل ياء فإبدال اهلمزة فيها ً
واوا عىل الرسم وقد رسمت
ال يوافق الرسم ،فكيف يقال :أن كلمة ﱣﭐﱰﱢ فيها وجه اإلبدال ً
عىل ياء؟! وكذلك كلمة ﱣﭐﱍﱢرسمت يف املصحف بدون صورة ،فوجه اإلبدال فيها ال يوافق
الرسم ألنه حذفت صورهتا .والذي يبدوا أن األستاذة أماين أرادت مذهب األخظفش وأدرجته حتت
املذهب الرسمي ،وهذا غري صحيح ألن مذهب األخظفش ال يوافق املذهب الرسمى يف هذه األمثلة
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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وهي األمر الشاق ،فتسهيل اهلمزة :هو جعل اهلمزة بينها وبي احلرف الذي منه
تولدت حركة اهلمز ،فتسهل اهلمزة املظفتوحة بينها وبي األلف ،واملضمومة بينها وبي
الواو ،واملكسورة بينها وبي الياء.
ِ
احل ْذ ُ ِ ِ
ون َْ
َّس ِق ْب ُل ِق َ
يل َو ُأ َْخِال
(َ )25٩و ْم ْست َْه ِز ُء َ
ف فيه َوي َْح ِوه *** َو َض ٌّم َوك ْ ر

هذا تظفريع عىل املذهب الرسمي فيقف محزة عىل اهلمزة التي ليس هلا صورة
بحذفها مثل ﱣﲹﱢ وما شاهبها من كل مهزة مضمومة ليس هلا صورة يف

رسم املصحف قبلها كرسة وبعدها واو ساكنة ممدودة مثل:ﭐﱣﭐﱍ ،ﭐ ﱏ ،ﭐ

ﱊ ،ﭐ ﱵ ،ﭐ ﱩﱢ فتحذف اهلمزة يف كل هذا مع ضم ما قبلها فتقرأ
ﱣمستهزون ،فاملون ،متكون ،اخلاطون ،ليطظفو ،أنبوينﭐﱢ.
وذهب بعضهم إىل إبقاء الكرس مع حذف اهلمزة وهذا الوجه غري صحيح ،لذا
َّس ِق ْب ُل ِق َ
يل َو ُأ َْخِال" واأللف يف ( َوأ ْمخِال) لإلطالق ال
قال اإلمام الشاطبيَ " :وك ْ ر

للتثنية فالوجه املخمل هو بقاء الكرس التي قبل اهلمزة وليس الوجهان -الضم
والكرس ملا قبل اهلمزة -خمملي كام ذهب اإلمام السخاوي( )٠94والظفايس( ،)٠96قال
اوي ،ومن تَبِعه ِيف ت َْض ِع ِ
ِ
الس َخ ِ
يف َه َذا
َ َ ْ َ
ابن اجلزريَ :
احل َس ِن َّ
(وا ْل َع َجب م ْن َأ ِيب ْ َ
مخال ِ ِه[ضم ما قبل الواو] ،وجعلِ ِه ِمن ا ْلوج ِ
وه املْ ْخ َم َل ِة ا ْمل َش ِ
ار إِ َل ْي َها بِ َق ْو ِل
ا ْل َو ْج ِه َوإِ ْ َ
َ
َ َ ْ
اإلمام الشاطبي:

ِ ِ
َوم ْست َْهز َ
َرس َق ْب َل ِقيل َوأ ْمخِ َال
احل ْذف فيه َون ْ
ئون ْ َ
َحوه َ ...و َض ٌّم َوك ْ ٌ
احل ْذ ِ
ف أ ْمخِ َال َع َىل ال َّت ْثنِي ِةَ ،أي َأ َّن َضم ما َقب َل ا ْلو ِاو وك ِ ِ
ف أ ْمخِ َال
َف َح َم َل َأل ِ َ
َ ْ
َرسه َحا َل َة ْ َ
َّ َ ْ َ َ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ي َو َخ َط ٌأ
ايسَ ،وه َو َو ْه ٌم َب ٌ
َي ْعني ا ْل َو ْج َه ْي َمجي ًعاَ ،و َوا َف َقه َع َىل َه َذا َأبو عبد اهللَِّ ا ْل َظف ُّ
()٠94

أبو احلسن عىل بن حممد السخاوي ،فتح الوصيد يف رشح القصيد حرز األماين ووجه التهاين،

مرجع سابق ،ج ٠ص.239
()٠96

عبد اهلل حممد بن احلسن الظفايس ،الآللئ الفريدة يف رشح الشاطبية ،مرجع سابق ،ج ،٠ص.3١٧
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َان ك ََذل ِ َك َل َق َال ِقيال و ْ ِ
َظ ِ
اه ٌرَ ،و َل ْو ك َ
ف ِم ْن ْ
أمخِ َال
الص َواب َأ َّن ْاألَلِ َ
أمخالَ ،و َّ
َ
وذ ِهبا ِحلم َز َة ِيف ا ْلو ْق ِ
ِ
ِ
ِ
لِ ْ ِ ِ
فَ ،و ِمم َّ ْن
َ
إل ْط َالقَ ،وإِ َّن َه َذا ا ْل َو ْج َه م ْن َأ َصح ا ْلوجوه املَْ ْأخ َ َ ْ
نَص َع َىل ِصحتِ ِه ص ِ
احب " ال َّتي ِس ِري " ِيف كِتَابِ ِه " ج ِام ِع ا ْلبي ِ
ان "َ ،وتَبِ َعه َع َىل َذلِ َك
ََ
َ
ْ
َّ َ
َّ
اإلمام الشاطبي َو َغ ْريهَ ،وإِن ََّام ْ
اخلَ ِامل ا ْل َو ْجه ْاآل َخرَ ،وه َو َح ْذف ْاهل َ ْم َز ِة َوإِ ْب َقاء َما
َقب َل ا ْلو ِاو مكْسورا َع َىل حالِ ِه َع َىل مر ِ
اد ْاهل َ ْم ِز)(.)٠9٩
َ
َ
ً
ْ َ َ
اســ ًطا بِزَوائِد *** د َخ ْلن ع َلي ِه فِ ِ
يه ي ْلـــفى و ِ
ِ ِ
يه َو ْج َه ِ
ان ُأ ْع ِمـــ َال
َ
َ
َ َ َ ْ
(َ )259و َما ف ُ
( )25٧كَام ها ويا والال ِم وا ْلبا ويَح ِوهــا *** و َالمــ ِ
ات َت ْع ِريف ملَ ِ ْن َقد ت َنمــ َال
َ َ َ ْ َ
َ َ ََ َ
َ َ
يقول :إن ما يوجد من اهلمز متوس ًطا بزائد دخل عليه فيه وجهان مستعمالن:
 -٠التحقيق ألن اهلمزة فيه يف حكم املبتدأ هبا.
 -2التخظفيف حسب القواعد السابقة ألن اهلمزة صارت كاملتوسطة،
والزوائد التي تدخل عىل اهلمزة عِش ،عدد بعضها وأشار إىل بعضها
اآلخر بقوله( :ونحوها) وهي:
( -٠ها) مثل ﱣﲌ ﲍﱢ.

( -2يا) مثل ﱣﭐﲃﱢ.
( -3الالم) مثل ﱣﱭﱢ.
( -5الباء) مثل ﱣﱏﱢ.

( - 4اهلمز) مثلﭐﱣﭐﲓﱢ.
( -6السي) مثل ﱣﱦﱢ.

( -٩الكاف) مثل ﱣﳅﱢ.
()٠9٩
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( -9الظفاء) مثل ﱣﲾﱢ.
 -٧الواو مثل ﱣﲏﱢ

ﭐ

 -٠١الم التعريف مثل ﱣﲇﱢ.

ً
مظفصال يف باب نقل حركة اهلمزة إىل الساكن
وقد سبق احلديث عن الم التعريف

قبلها.
واملراد بالزائد :ما ليس جز ًءا من الكلمة وال كاجلزء منها ليخرج بذلك حروف

املضارعة وميم اسم الظفاعل واسم املظفعول لتنزيلها من الكلمة منزلة اجلزء فليس

يف ذلك إال التخظفيف.٠99
فإذا كان الزائد الداخل عىل الكلمة أحد أحرف املضارعة مثل ﱣﭐﲉﱢ

ﱣﭐﱙﱢ ﱣﭐﲄﱢ ،أو ميم اسم الظفاعل نحو ﱣﭐﲭﱢ ،أو ميم اسم
مظفعول مثل ﱣﭐﲾﱢ ،أو ميم اسم املكان مثل ﱣﭐﲿﱢ فليس فيه إال
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.
أما إذا بقى املعنى املطلوب بعد احلذف ،مثل فعل األمر إذا دخل عليه أحد هذه
الزوائد وكانت اهلمزة فيه ساكنة مثل ﱣﭐﱇ ،ﲠ ،ﭐ ﱱﱢ ،فأكثر العلامء عىل
ختظفيف اهلمزة ،ألنه ال يمكن االبتداء هبا ،ألن العرب ال تبدأ بساكن فصار الزائد

كأنه منه ،وذهب بعضهم إىل التحقيق باعتبار أن اهلمزة مبتدئة وعدم االعتداد
بالزائد؛ وأحلق به كل مهزة ساكنة يف أول الكلمة سبقت بكلمة مثل ﱣﭐﱑ

ﱒﱢ ،ﱣﭐﲫﲬ ﲭﱢ فاهلمزة يف هاتي الكلمتي وما شاهبها ال يمكن ثبوهتا
 ٠99حممد بن أمحد بن داود (ابن النجار) ،مطوطة اإلفهام يف رشح باب وقف ْحزة وهشام ،ص.65
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ساكنة إال متصلة بام قبلها ،فأشبهت املتوسطة ،والكلمة التي قبل اهلمزة قامت مقام
الواو والظفاء يف ﱣﭐﲠ ،ﭐ ﱱﱢ ،فإن وقظفت عىل يشء من هذه الكلامت وخظفظفت
اهلمزة أبدلتها حر ًفا من جنس حركة آخر حرف يف الكلمة التي قبلها ،فعىل هذا
تقول يف ﱣﭐﱑ ﱒﱢ :ﱣﭐا َّل ِذيت ِم َنﱢ فتبدل من اهلمزة ياء يف الوقف حلمزة،
لوقوعها بعد كرسة الذال من (الذي ) وقد حذفت الياء من (الذي) اللتقائها ساكنة
مع اهلمزة الساكنة أو احلرف املبدل منها.

تنبيه  :كلمة(هاؤم) ليست متوسطة بزائد بل متوسطة حقيقة ألن اهلمزة ليست
للتنبيه ،بل هي اسم فعل.
ِ
ُم ِف َال
(َ )24١و َأ ْش ِم ْم َو ُر ْم فِ َيام ِسوى ُم َت َبدي ل *** ِ َهبا َح ْر َ
اب َ ْ
ف َمدٍّ َوا ْع ِرف ا ْل َب َ
يقول :إنه جيوز اإلشامم والروم يف مجيع اهلمزات املتطرفة املخظفظفة بِشوطهام ما مل
تبدل اهلمزة حرف مد ويشمل الصور اآلتية(-:)189
 -٠ما نقل حركة اهلمزة إليه مثل ﱣﲹ ،ﭐ ﱴﱢ.
واوا وأدغم ما قبلها فيها مثل ﱣﭐﱬ ،ﱂﱢ.
 -2إذا أبدلت اهلمز ياء أو ً

واوا عىل الرسم مثل ﱣﱛ ،ﳇﱢ.
 -3إذا أبدلت اهلمزة املتحركة يا ًء أو ً

واوا واملضمومة بعد الكرس ياء ،وذلك
 -5إذا أبدلت فيه اهلمزة املكسورة بعد الضم ً
ِ
(لولؤ ،ويبدئ).
عىل مذهب األخظفش نحو

(َ )24٠و َما َو راونَ َأ ْص ِ ٌّيل ت ََسك َن َق ْب َل ُه ***

ِ
ِ
ْح َال
أو ا ْل َيا َف َع ْن َب ْعض بِاال ْدغَا ِم ُ ي

تقدم أن الواو وال ياء الساكنتي إذا وقعتا قبل اهلمزة فإما أن يكونا أصليتي ،وحكمهام
عند وقف محزة عليهام نقل حركة اهلمز إليهام وحذف اهلمزة مثل السوء ،يشء ،وقد
أشار إىل ذلك بقوله:
()٠9٧
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َو َحر ْك بِ ِه َما َق ْب َله َمت ََسكنًا

*** َو َأ ْس ِق ْطه َحتَّى َي ْر ِج َع ال َّل ْظفُ َأ ْس َه َال

أو يكونا زائدتي وحكمهام إبدال اهلمزة بعدمها حر ًفا مثلهام وإدغامهام فيها نحو:
ﱣﭐﱬ ،ﲡ ﱢ وقد أشار إليه بقوله:

َويدْ ِغم فِ ِيه ا ْل َو َاو َوا ْل َيا َء م ْب ِد ًال *** إِ َذا ِزيدَ تَا ِم ْن َق ْبل َحتَّى ي َظف َّص َال

وهنا يقول :إن بعض الرواة جيرون األصيل جمرى الزائد فيقف عليه باإلدغام فيقول يف
(سوة) فتكون اهلمزة بعد الواو والياء األصليتي هلا
(يش) ،ويقول يف سوءةَّ :
يشءّ :
حكامن :نقل حركة اهلمزة إىل ما قبلها وحذف اهلمزة ،واإلبدال مع اإلدغام.

(َ )242و َما َق ْب َل ُه الت َْح ِر ُ
يك َأ ْو َألِ ر
ُم ْر *** َركًا َط َر ًفا َفا ْل َب ْع ُض بالر ْو ِم َسه َال
ف َُ

تقدم أن اهلمزة إذا كانت متطرفة متحركًا ما قبلها فإن اهلمزة تبدل حرف مد من
وواوا بعد الضم
جنس حركة ما قبلها ،فتبدل أل ًظفا بعد الظفتح ،ويا ًء بعد الكرس،
ً
مثل ﭐﱣﱣ ،ﱃ ،ﭐ ﱉﱢ كام قال اإلمام الشاطبي:
ف َمدٍّ م َسكنًا *** َو ِم ْن َق ْبلِ ِه َ ْحت ِريكــــــه َقد َّتن ََّز َال
َف َأ ْب ِد ْله َعنْهو َحـــ ْر َ
وإذا كانت اهلمزة املتطرفة قبلها ألف فإهنا تبدل أل ًظفا مع القرص والتوسط والطول
مثل ﱣﱝﱢ كام قال اإلمام الشاطبي:
ِ
ف ِم ْثـ َله *** َو َي ْقرص َأ ْو َي ْم ِِض َع َىل املَْد َأ ْط َو َال
ـــر َ
ـــام َت َط َّ
َوي ْبــدله َم ْه َ
وجها آخر لكلتا احلالتي هو التسهيل بالروم مع املضموم واملكسور
وذكر هنا
ً
فقط ،وما قبله األلف له التسهيل بالروم مع املد والقرص.
وعىل هذا يكون يف اهلمز املتطرف املتحرك ما قبله وجهان قياسيان:
 -٠إبداله حرف مد من جنس حركة ما قبله.
 -2التسهيل بالروم.
واهلمز املتطرف املتحرك الذي قبله ألف له مخسة أوجه قياسيه:
 -3-2-٠إبداله أل ًظفا مع القرص والتوسط والطول.

115

 -4-5التسهيل بالروم مع املد والقرص.
ُم ًضا ُسكُو َي ُه ***
(َ )243و َم ْن َمل ْ َي ُر ْم َوا َعتَد َ ْ

و َأ َْحل َق م ْفتُوحا َف َقدْ َشذ م ِ
وغ َال
َ ً
َ
ُ
يقول :من مل يرم حلمزة يف يشء من هذا الباب ،وأحلق املضموم واملكسور باملظفتوح
فلم يرم ،فقد شذ مذهبه ِ
موغ ًال يف الشذوذ ،ألنه قد استقر واشتهر أن الروم يف
الوقف من مذهب محزة إال فيام ثبت استثناؤه؛ وهذا البيت متعلق بقولهَ ( :و َأ ْش ِم ْم
بالر ْو ِم
َور ْم فِ َيام ِسوى م َت َبد ٍل ِ َهبا َح ْر َ
ف َمدٍّ ) ،وليس متعلق بقولهَ ( :فا ْل َب ْعض َّ

َس َّه َال) عىل الصحيح.
اء َو ِعنْدَ ي َُحاتِ ِه *** ُي ِِض ُء َسنَا ُه كُل َام ْاس َود َأ ْل َيـــ َال
(َ )245و ِيف َْاهل ْم ِز َأي َْح ر
يقول :ر ِوي يف ختظفيف اهلمزة وجو ٌه كثرية وطرق متعددة سوى ما ذكر ،وعند
النحاة يِضء سنا ذلك اهلمز لعلمهم به ،وقيامهم بِشحه ،فهو مِضء عندهم كل
ما اسود وأظلم عند غريهم.
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سن ْذكُر َأ ْل َفا ًظا تَلِ َيها حرو ُف َها *** ِ
باال ْظ َه ِ
ار َو ْ ِ
اإل ْدغَ ا ِم ت ُْر َوى َو ُ ْتت ََال
ُُ
(ُ َ )244
يقول :سأذكر لك ألظفا ًظا 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.
(َ )246فدُ وي َ
َك إِ ْذ ِيف َب ْيتِ َها َو ُح ُرو َف َها *** َو َما َب ْعـــدُ بال َت ْقيِيـــ ِد ُقدْ ُه ُم َذل َال
(دويك) :اسم فعل أمر بمعنى خذ.
يعني خذ ً
مثاال من تلك األلظفاظ كلمة (إذ) حيث تظفرد لذكرها بيت مستقل تذكر
فيه هي واحلروف التي تدغم الذال فيها ،وما يأيت بعد ذلك من حكمها من حيث
اإلظهار واإلدغام للقراء خذه سه ًال بسبب التقييد الذي أبينه به ،ثم وضح هذا
التقييد بقوله:

ِ
يمـا ت َُر ُ
وق ُم َقبـــ َال
(َ )24٩س ُن ْس ِمي َو َب ْعدَ ا ْل َو ِاو ت َْس ُمو ُح ُر ُ
وف َم ْن *** ت ََســـمى َع َىل س َ

يقول :إنه سي َسمى القراء إما بأسامئهم أو بالرمز الدال عليهم ،ثم يأيت بالواو
الظفاصلة ،ثم يذكر احلروف التي ي ِ
دغم فيها القراء هذه الكلامت أو ي ِ
ظهرون
عندها ،فالواو للظفصل بي احلروف الدالة عىل القراء واحلروف التي تدغم فيها أو
تظهر عندها هذه الكلامت.
ِ
ور ثنَا ُه َسـ ّر تـــ ْي ًام َو َقدْ َحال
مثالَ :و َأ ْدغَ َم َفاض رل *** َو ُق ر
فالظفاء يف (فاضل) رمز محزة ،والواو يف كلمة (وقور) واو الظفصل ،والثاء والسي
والتاء يف قوله( :ثنَا ُه َسـ ّر تـــ ْي ًام) هي احلروف التي يدغم فيها محزة الم (هل وبل)
ألن احلديث عليها وسيأيت تظفصيل ذلك بعد قليل إن شاء اهلل.

وربام يستغني عن هذه الواو إذا ذكر القارئ باسمه الرصيح ألمن اللبس كقوله:
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(وأدغم ورش ضـر ظمآن) فالضاد والظاء يف قوله( :ضـر ظمآن) هي احلروف
التي يدغم فيها ورش دال (قد) ألن احلديث عليها ،ومل يظفصل بالواو ألنه ذكر
ورش باسمه الرصيح ال برمزه.
(ع َىل ِس َيام تَروق م َق َّبال) أي أذكر ذلك عىل طريقة واضحة مستحسنة.
وقولهَ :
ِ
(َ )249و ِيف َد ِ
احت َْل بِ ِذ ْهن ِ َ
ك َأ ْح َي َال
ال َقدْ َأ ْي ًضا َوتَاء ُم َؤ َي *** َو ِيف َهــ ْل َو َب ْل َف ْ

ويسري عىل هذا النهج يف (دال قد)( ،وتاء التأنيث)( ،وهل)( ،وبل).
احت َْل بِ ِذ ْهنِ َك َأ ْح َيال) أي احتل بذهنك عىل معرفة هذه األحكام وعىل
( َف ْ

استخراجها من النظم.

ذكر ذال (إذ):

ت زينب ص َال د َُّهلا *** س ِمي جـمـَال و ِ
اص ًال َمن ت ََوص َال
َـمش ْ
َ
َ
ر َ
َ
(َ )24٧ي َع ْم إِذ تـــ َ

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،
والدال ،والسي ،واجليم) ،وقد أشار إليها يف أوائل الكلامت اآلتية( :تــــمشت
زينب صال د ُّهلَا س ِم َّي جـامل) وأمثلتها ﱣﱠ ﱡ ،ﱤ ﱥ ،ﱁ ﱂ ،ﱁ
ﱂ ،ﱣ ﱤ ،ﱡ ﱢﭐﱢ.

ً
واصال) فاصلة وما بعدها قافية لتميم البيت.
والواو يف قوله( :
يمها *** و َأ ْظهر ريا قولِ ِه و ِ
ِ ِ
اص ر
ف َجال
( )26١فإِ ْظ َه ُار َها أ ْجرى د َوا َم يَــــس َ
َ ََ َ ْ َ
( )26٠وأد َغم َض ْنكًا و ِ
اص ر
ائم ِو َال
َ
ــــل ُتو َم ُد يره *** َوأ ْدغَ ْم َم ْو ًىل ُو ْجدُ ُه د ر
َ ْ َ
يقول :إن املشار إليهم باهلمزة والدال والنون يف قوله( :أجرى دوام نَـ ِ
ـسيم َها)،
ْ
َ َ

وهم نافع وابن كثري وعاصم ،أظهروا ذال (إذ) عند حروفها الستة ،وإن املشار
إليهام بالراء والقاف يف قولهَ ( :ر َّيا ق ْول ِ ِه) ،ومها الكسائي وخالد ،أظهرا الذال عند
اجليم خاصة ،فتعي هلام اإلدغام يف باقي احلروف؛ والواو يف قوله( :واصف)
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للظفصل،كام أن املشار إليه بالضاد يف قولهَ ( :ضنْكًا) ،وهو خلف ،أدغم ذال (إذ)
يف التاء والدال ،فتعي له اإلظهار عند باقي احلروف ،واملشار إليه بامليم من قوله:
( َم ْو ًىل ) ،وهو ابن ذكوان ،أدغم ذال (إذ) يف الدال فقط ،فتعي له اإلظهار عند
باقي احلروف ،وتعي لباقي القراء ،ومها أبو عمرو وهشام ،إدغام ذال (إذ) يف
حروفها الستة ،ألنه ضد اإلظهار الذي بدأ به يف قوله( :فإِ ْظ َهار َها أ ْجرى د َوا َم
ِ ِ
يمها)؛ والواو يف كلمتي (و ِ
اص ٌل ،و ْجده) فاصلة.
َ
نَـــس َ

ذكر دال (قد):

َب *** َج َل ْت ُه َصـ َبا ُه شــــ َائِ ًقا َو ُم َعلال
(َ )262و َقدْ َس َح َب ْ
ت ذ ْي ًال َض َفا ظل َز ْري ر
يقول :إن احلروف التي تظهر عندها دال (قد) أو تدغم فيها ثامنية هي( :السي،
الذال ،الضاد ،الظاء ،الزاى ،اجليم ،الصاد ،الشي) ،وقد أشار إليها يف أوائل
َب َج َلتْه َصـ َباه شــ َا ِئ ًقا) نحو ﱣﭐﱁ
الكلامت اآلتيةَ ( :س َح َب ْت ذ ْي ًال َض َظفا ظ َّل َز ْرن ٌ
ﱂ ،ﱁ ﱂ ،ﲱ ﲲ ،ﱣ ﱤ ،ﲸ ﲹ ،ﱢ ﱣ ،ﳔ ﳕﱢ .

(َ )263ف َن ْظهرها يَـــجم بـَدَ ا دل و ِ
آن َو ْامت ََال
اض ًحا *** َو َأ ْدغ ََم َو ْر رش َرض ظ ْم َ
َ َ
ََ َ
ْ ر
يقول :إن املشار إليهم بالنون والباء والدال يف قوله( :نـــ َج ٌم بــدَ ا َد َّل) ،وهم

عاصم وقالون وابن كثري ،أظهروا دال (قد) عند حروفها الثامنية ،كام أن ً
ورشا
يا
أدغم دال (قد) يف الضاد والظاء فتعي له اإلظهار فيام بقي ،وأتى باسمه رص ً
فلم يتج إىل الواو الظفاصلة لعدم االلتباس.
(َ )265و َأ ْدغَ َم ُمـ ْرو َواكِ ر
ف ضـ ْ َري ذابِل *** زوى ظلــ ُه َوغ رْر ت ََسدا ُه َك ْلك ََال
( )264و ِيف حر ِ
ف............................... *** .... .....
ف َزينَا ِخ َال ر
َ َْ
يقول :إن املشار إليه بامليم يف قوله( :مـ ْر ٍو) ،وهو ابن ذكوان ،أدغم دال (قد) يف

(الضاد ،والذال ،والزاي ،والظاء) ،غري أنه اختلف عنه يف قوله تعاىل :ﱣﭐﱸ

ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱢ [امللك ،]٣ :فروي عنه اإلظهار واإلدغام ،فتعي له
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اإلظهار عند األحرف الباقية؛ والواو يف كلمتي (واكف ،وغر) فاصلة؛ وقوله:

(تسداه كلكال) قافية متم هبا البيت.
(َ ....................)264و ُم ْظ ِه رر

***

ِه َشــا رم بِص َح ْر َف ُه ُمت ََح يمـــ َال

يقول :إن هشا ًما أظهر الدال يف قوله تعاىل :ﭐﱣﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱢ [ص:

 ،]٣٨وأدغمها يف األحرف الثامنية ما عدا هذا املوضع.

وأما باقي القراء الذين مل يذكرهم ،وهم أبو عمرو ومحزة والكسائي ،فيتعي هلم
اإلدغام يف مجيع احلروف ،ألنه ضد اإلظهار الذي بدأ به يف قولهَ ( :ف َأ ْظ َه َر َها نَـــ ْج ٌم
بـَدَ ا د َّل و ِ
اض ًحا).
َ َ
وعاصام يظهرون (دال قد) عند حروفها الثامنية ،وأن
واخلالصة :أن قالون وابن كثري
ً
أبا عمرو ومحزة والكسائي يدغموهنا يف احلروف الثامنية ،وأن ً
ورشا يدغم يف الضاد
والظاء ويظهر عند الباقي ،وأن ابن ذكوان يدغم يف (الضاد ،والذال ،والزاي،
والظاء) ،واختلف عنه يف قوله تعاىل :ﱣﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱢ بي

اإلدغام واإلظهار ،ويظهر عند باقي األحرف ،وأن هشا ًما يظهر يف موضع سورة
(ص) ويدغم يف غريه من املواضع ،وباقي القراء( :أبو عمرو ومحزة والكسائي)

أدغموا يف كل احلروف.

ذكر تاء التنيي :

ت ُز ْر ُق َظ ْل ِم ِه *** َجـ َم ْع َن ُو ُرو ًدا َب ِ
ار ًدا َعطِر ال يط َال
(َ )266و َأ ْبدَ ْت َسنَا َثغْر ص َف ْ

يقو ل إن احلروف التي تظهر عندها (تاء التأنيث) أو تدغم فيها سته هي ( :السي،
الثاء ،الصاد ،الزاى ،الظاء ،اجليم) ،وقد أشار إليها يف أوائل الكلامت اآلتيةَ ( :سنَا
َث ْغ ٍر ص َظف ْت ز ْرق َ
ظ ْل ِم ِه َجـ َم ْع َن) نحو ﱣﱶ ﱷ ،ﲻ ﲼ ،ﲙ
ﲚ ،ﱝ ﱞ ،ﱅ ﱆ ،ﲂ ﲃﱢ

ور ُه *** َو َأ ْدغَ َم َو ْر رش َظافِ ًرا َو ُ َ
م يو َال
ـم ْت ُه ُبــــدُ ُ
( )26٩فإِ ْظ َه ُار َها ُد ٌّر يَــ َ
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ـمتْه بــــدوره)،
يقول إن املشار إليهم بالدال والنون والباء من قوله( :د ٌّر نَــ َ

وهم ابن كثري وعاصم وقالون ،أظهروا تاء التأنيث عند حروفها الستة ،وأدغم

ورش تاء التأنيث يف الظاء خاصة ،فتعي له اإلظهار عند باقي احلروف.
ِ
ِِ
( )269و َأ ْظهر كه ر ِ
ُمـــــــلال
ــــر ًة َو ُ َ
َ ََ ْ
ف َواف رر س ْي ُ
ـي ُع ْص َ
ب ُجوده *** زَ ك ٌّي َوفـ ٌّ
( )26٧وأ ْظهر ر ِ
ت ُخ ْل ُ
ْوان ُي ْف َتـ َال
ت *** َو ِيف َو َج َب ْ
اويه ِه َشــــا رم َُهلــدي َم ْ
ف ا ْب ِن َذك َ
َ ََ َ

ف) ،وهو ابن عامر ،أظهر تاء التأنيث عند
يقول إن املشار إليه بالكاف يف قوله( :ك ْه ٌ
ويف) فاصلة ،فتعي البن عامر
(السي واجليم والزاي)؛ والواو يف كلمتى (وافرّ ،

اإلدغام يف األحرف الثالثة الباقية :الثاء ،والصاد ،والظاء ،غري أن هشا ًما راوي ابن
عامر أظهرها يف قوله تعاىل :ﭐﱣﱟ ﱠﱢ .وأن ابن ذكوان اختلف عنه يف
قوله تعاىل :ﱣﲧ ﲨﱢ بي اإلظهار واإلدغام ،ولكن املحققي عىل أن

صحيحا عنه بل الصحيح عنه اإلظهار .وبقي من القراء أبو عمرو
اإلدغام ليس
ً
ومحزة والكسائي فلهم اإلدغام يف مجيع احلروف ،ألنه ضد اإلظهار الذي بدأ به يف
ـمتْه بــدوره).
قوله( :فإِ ْظ َهار َها د ٌّر َنــ َ

وعاصام وقالون أظهروا تاء التأنيث عند حروفها الستة ،وأن
واخلالصة :أن ابن كثري
ً
أبا عمرو ومحزة والكسائي أدغموها يف احلروف الستة ،وأن ً
ورشا أدغمها يف الظاء،

وأظهرها عند الباقي ،وأظهرها ابن عامر من الروايتي عند السي واجليم والزاى،
وأدغمها يف الثاء والظاء والصاد ،غري أن هشا ًما أظهرها عند الصاد يف قوله تعاىل:ﭐ
ﱣﭐﱟ ﱠﱢ.

ذكر الم هل وبل:

( )2٩١أال َب ْل َو َه ْل َت ْر ِوي َثنَا ظ ْع ِن َز ْينَب *** سـ ِم َري َي َو َاها طِ ْل َح ُضـ ٍّر َو ُم ْبت ََال
يقول إن احلروف التي تظهر عندها (بل ،هل) أو تدغم فيها ثامنية هي( :التاء،
الثاء ،الظاء ،الزاى ،السي ،النون ،الطاء ،الضاد) ،وقد أشار إليها يف أوائل
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ِ
الكلامت اآلتيةَ (:ت ْر ِوي َثنَا ظ ْع ِن َز ْين ٍ
اها طِ ْل َح ضـ ٍّر) مثل ﱣﳒ ﳓ
َب سـم َري َن َو َ
 ،ﱏ ﱐ ،ﭐ ﲆ ﲇ ،ﭐ ﳊ ﳋ ،ﭐ ﱴ ﱵ ،ﭐ ﲂ ﲃ ،ﭐ ﱶ ﱷ ،ﭐ ﱌ ﱍ،
ﲄ ﲅ ،ﭐ ﱨ ﱩﱢ

وليست األحرف الثامنية تقع بعد كل من (هل ،وبل) ،بل ختتص كل واحدة منهام
بأحرف ويشرتكا يف حرفي ،فـــ(بل) خمتصة بالضاد ،والطاء ،والظاء ،والزاى،
والسي و(هل) خمتصة بالثاء ،ويشرتكا يف التاء والنون.
(َ )2٩٠ف َندغَمها راو و َأد َغم َفـــ ِ
ور ثـــنَا ُه َسـر تــ ْي ًام َو َقدْ َحــ َ
اض ر
ــال
ـل *** َو ُق ر
ْ ََ َ َ ْ َ
( )2٩2وب ْل ِيف النيسا َخالدهم بِ ِ
خ َالفِ ِه *** َو ِيف َه ْل ت ََرى ْ ِ
ْحـــــ َال
اإل ْد َغا ُم ُحب َو ُ ي
ََ
ُُ ْ
َ

يقول :إن املشار إليه بالراء يف قوله ( َراو) ،وهو الكسائي ،أدغم الم (هل ،وبل) يف
حروفهام ،وأدغم محزة ،وهو املشار إليه بالظفاء يف قولهَ ( :ف ِ
اض ٌل) ،يف الثاء والسي

والتاء ،فتعي له اإلظهار عند األحرف اخلمسة الباقية ،غري أن خال ًدا له اخلالف بي
اإلظهار واإلدغام يف آية النساء ﱣﭐﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱢ [النساء]١٣٣ :؛ أما أبو عمرو

فأدغم ﭐﱣﭐﱨ ﱩﱢ خاصة ،وهي يف موضعي :ﱣﭐﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱢ [امللك:

 ،]٩ﱣﭐﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﱢ [احلاقة ،]٤ :وأظهر عند الباقي.
( )2٩3و َأ ْظ ِهر َلدى واع يَـــبِيل َضام ُيه *** و ِيف الرع ِد ه ْل واستَو ِ
ف َال ز ِ
َاج ًرا َه َال
ْ َ َ ْ ْ
َ
َ ُ
َ
َ ْ
يقول :إن املشار إليه بالالم يف قولهَ ( :لدى) ،وهو هشام ،أظهر عند النون والضاد يف
مجيع املواضع ،وعند التاء يف موضع الرعد خاصة يف قوله تعاىل :ﭐﱣﭐﲇ ﲈ ﲉ

ﲊ ﲋﱢ [الرعد،]١٦ :وأدغم يف الباقي ،ومنها التاء يف غري موضع الرعد؛
وباقي القراء (نافع وابن كثري وابن ذكوان وعاصم) يتعي هلم اإلظهار عند األحرف
مجيعها ،ألنه ضد اإلدغام الذي بدأ به يف قولهَ ( :ف َأد َغمها ر ٍاو و َأد َغم َفـ ِ
اض ٌـل).
ْ ََ َ َ ْ َ
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ِ
لف ِيف ْ ِ
(َ )2٩5والَ ُخ َ
ـــيام َت َبتــ َال
اإل ْد َغا ِم إِذ ذل َظ ِامل ر *** َو َقد تــي َم ْ
ت َد ْعدر َوس ً
ِ
ِ
ِ
يب َو َي ْع ِق َال
يب َو ْصف َها *** َو ُق ْل َب ْل َو َهل ر َاها لــ َب ر
(َ )2٩4و َق َامت ُّتـ ِريه ُد ُم ْي رة ط َ
يقول :إنه ال خالف بي القراء يف إدغام ذال (إذ) يف الذال والظاء نحو ﭐﱣﭐﲀ
ﲁ ،ﱹ ﱺﱢ؛ وال خالف يف إدغام دال (قد) يف التاء والدال نحو ﱣﭐﳓ

ﳔ ،ﲆ ﲇﱢ؛ كام أنه ال خالف يف إدغام تاء التأنيث يف التاء والدال والطاء
نحوﱣﭐﳈ ﳉ ﳊ ،ﭐ ﱃ ﱄ ،ﲿ ﳀﱢ؛ وكذلك ال
وهل) يف كل من الراء والالم نحو :ﱣﭐﱵ ﱶ ،ﭐ
خالف يف إدغام الم (ق ْل ،و َب ْلَ ،
ﱫ ﱬ ،ﭐ ﲆ ﲇ ،ﱏ ﱐ ﱑ ،ﭐ ﱸ ﱹﱢ.

ـه مسـكن *** َف َالبد ِمن إِدغَـــ ِ
( )2٩6وما َأو ُل املْ ِ ْثــ َل ِ ِ ِ
َ
ــــــال
ـام ِه ُمت ََم يث
ُ ْ ْ
ني فيـ ُ َ ر
ََ
يعني إذا اجتمع حرفان متامثالن وسكن أوهلام فإنه جيب إدغامه يف الثاين بِشطي:
األول :أال يكون (أول املثلي) حرف مد ،فإن كان حرف مد وجب اإلظهار لئال
يذهب املد بسبب اإلدغام مثل :ﱣﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﱢ [اذلاريات.]٦٤ :

الثاين :أال يكون أول املثلي هاء سكت فإن كان هاء سكت وذلك يف قوله تعاىل:
ﱣﭐﳄﳅ ﳆ ﳇ ﱢ [احلاقة ،]٣٣ – ٣٤ :فظفيه لكل القراء حالة الوصل وجهان:
اإلظهار واإلدغام ،وال يتحقق اإلظهار إال بالسكت عىل اهلاء األوىل سكتة
خظفيظفة من غري تنظفس.
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ِ
ِ
( )2٩٩وإِدغَ ام ِ
باء َْ
ُب ق َا ِصـدً ا َو َال
اجلزْ ِم ِيف ا ْل َفاء َقدْ َر َسا *** َحـميـدً ا َو َخ ي ْري ِيف َيت ْ
َ ْ ُ
يقول :إن املشار إليهم بالقاف والراء واحلاء يف قولهَ (:قدْ ر َسا َحـ ِميدً ا) ،وهم
خالد والكسائي وأبو عمرو ،أدغموا الباء املجزومة يف الظفاء نحو قوله تعاىل:

ﱣﲬ ﲭ ﲮ ﲯﱢ [الرعد ،]٣ :ﱣﭐ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ

ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱢ [النساء.]٤٨ :

واختلف عن خالد ،املشار إليه بالقاف يف قوله( :ق َا ِصدً ا) ،يف قول اهلل تعاىل:

ﱣﭐﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠﱢ [احلجرات، ]١١:فروي عنه اإلظهار
واإلدغام ،وقرأ الباقون باإلظهار يف مجيع املواضع.
(َ )2٩9و َم ْع َجـزْ ِم ِه َي ْف َعـ ْل بِذلِ َ
ك َسـل ُموا *** َو َيخْ ِس ْ
ف ِهبِـ ْم َرا َعـ ْوا َو َشـذا َت َث ُّقـ َال
(ســ َّلموا) ،قرأ بإدغام الالم يف
يقول :إن أبا احلارث ،املشار إليه بالسي يف قوله َ :

الذال يف قوله تعاىل:ﭐﱣﱒ ﱓﱢ جمزوم الالم حيث وقع يف القرآن الكريم مثل
ﱣﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱢ [ابلقرة ،]٣٩١ :وقرأ الباقون باإلظهار.

وأن الكسائي ،املشار إليه بالراء يف قولهَ ( :را َع ْوا) ،أدغم الظفاء يف الباء يف قوله

تعاىل:ﭐﱣﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱢ [سبأ ،]٣ :وقرأ الباقون باإلظهار.
( )2٩٧وعـ ْذ ُت ع َىل إِد َغـ ِام ِه و َيبـ ْذ ُتـها *** َشو ِ
اهدُ َحـمـاد َو ُأ ِ
ُــموا َحـ َ
ـال
َ َ َ
َ
َ ْ
َ ُ
ور ْثت ُ
ِ
ِ
رب ُحل ْك ِم ط َال بِ ُْ
اخل ْل ُ
ف َيــ ْذ ُبال
(َ )29١لـ ُه َشـ ْر ُع ُه َوالر ُاء َجـز ًْما ب َالم َها *** ك ََو ْ
اص ِ ْ

يقول :إن محزة والكسائي وأبا عمرو ،املشار إليهم بالشي واحلاء يف قوله(:
اهد حـم ٍ
َشو ِ
ـاد) ،أدغموا الذال يف التاء يف كلمتي ﱣﱘ ،ﲩﱢ ،كام يف
َ
َ َّ
قول اهلل تعاىل :ﭐﭐ ﱣﭐﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱢ [اغفر:
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 ،]٣٤ﱣﭐﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﱢ [طه ،]٣٦ :وقرأ الباقون
باإلظهار.

كام أن أبا عمرو وهشا ًما ومحزة والكسائي ،املشار إليهم باحلاء والالم والشي يف

قوله( :حـال َلـه َشـ ْـرعه) ،أدغموا الثاء يف التاء يف كلمة ﭐﱣﭐﳕﱢ ،وقرأ
الباقون باإلظهار.ﭐ

وأن الدوري عن أيب عمرو ،املشار إليه بالطاء يف قوله( :ط َال) ،أدغم الراء
املجزومة يف الالم بخلف عنه ،فيكون له فيها اإلظهار واإلدغام ،وأن السويس
املشار إليه بالياء يف قولهَ ( :يـ ْذبال) أدغم الراء يف الالم بال خالف ،وذلك مثل
قوله تعاىل:ﭐﱣﳎ ﳏ ﳐﱢ [الطور ،]٨٤ :وقرأ الباقون باإلظهار.
ِ
ُون و ِ
ِ
فيه ُْ
اخل ْل ُ
هم َخ َال
(َ )29٠وياس َ
تى َح ُّق ُه َبــدَ ا *** َوي َ َ
ف َع ْن َو ْرش ْ
ني َأ ْظ ِه ْر ع ْن َف ً
حظفصا ومحزة وابن كثري وأبا عمرو وقالون ،املشار إليهم بالعي والظفاء
يقول :إن
ً
تى َح ُّقه َبــدَ ا) ،أظهروا النون من
والباء والرمز الكلمي(حق) يف قوله( :ع ْن َف ً
هجاء لظفُ (ﱜ) عند الواو من لظفُ (ﱞ) يف قوله تعاىل :ﱣﭐﱜﱝ

ﱞ ﱟﱠﱢ [يس ،]٣ – ١ :كام أظهروا النون من هجاء (ﭐﱹ) عند الواو

من (ﱻ) يف قوله تعاىل :ﱣﭐﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱢ [ القلم ، ] ١ :وهذا املوضع
الذي يف سورة القلم فيه اخللف لورش ،فله فيه اإلظهار واإلدغام ،وقرأ الباقون

باإلدغام فيهام.
(َ )292و ِح ْر ِم ُّي يَـــ ْ ِ
ت ا ْل َف ْر َد َو َْ
اجل ْم َع َوص َال
اب َلبِ ْث َ
رص َصا َد َم ْر َي َم َم ْن ُي ِر ْد *** َث َو َ
وعاصام ،املشار إليهم بقولهَ ( :و ِح ْر ِم ُّي نَـــ ْ ِ
رص)،
يقول :إن ناف ًعا وابن كثري
ً
أظهروا الدال من هجاء صاد يف قوله تعاىل :ﱣﭐﱁﱢ عند ذال ﭐﱣﭐﱃﱢ،

كام أظهروا الدال عند الثاء من قوله تعاىل :ﭐﱣﲔ ﲕﱢ حيث وقع ،وأظهروا
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الثاء عند التاء من ﭐﱣﲨﱢ وما ترصف منه إفرا ًدا ومج ًعا يف القرآن الكريم
نحوﱣﲞ ﲟﱢ ،وقرأ الباقون باإلدغام يف كل ما ذكر.
( )293وطا ِسني ِعنْدَ املِْي ِم َفازَا َاَت َْذمتُ و *** َأ َخ ْذتُم و ِيف ا ِ ِ
ارش َدغْ َف َال
َ
ْ َ
َ
ُ
إل ْف َراد ع َ َ
يقول :إن محزة ،املشار إليه بالظفاء يف قولهَ ( :ف َازا) ،يظهر النون عند امليم يف هجاءﭐ
ﱣﲍﱢ أول الشعراء والقصص ،وقرأ الباقون باإلدغام؛ وقوله عند امليم
إلخراج طس أول النمل.

ارش َد ْغ َظفال) ،أظهرا الذال عند
كام أن
ً
حظفصا وابن كثري ،املشار إليهام بقوله( :ع َ َ
التاء يف كلمتي ﱣﭐﲎﱢ ﱣﭐﲅﱢ وما ترصف منهام إفرا ًدا ومج ًعا يف القرآن
الكريم ،كام يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲡ ﲢ ﲣ ﲤﱢ ﱣﭐﱮ ﱯ ﱰ

ﱱ ﱲ ﱳﱢ ،وقرأ الباقون باإلدغام.
َب ُهدَ ى َبـ ٍّر َق ِريب بِخُ ْل ِف ِه ْم *** َك َام ض َا َع َجا َي ْل َه ْ َل ُه َد ِار ُجه َال
(َ )295و ِيف ْارك ْ
باخل ْل ِ
ون ُذو ُخـ ْلف َو ِيف ا ْل َب َق َر ْه َف ُق ْل *** ُي َع يذ ْب َديَا ُْ
ف ج ْو ًدا َو ُموبِ َال
(َ )294و َقـــا ُل ُ

يقول :إن البزي وقالون وخال ًدا ،املشار إليهم باهلاء والباء والقاف يف قوله:
(هدَ ى َبـ ٍّر َق ِر ٍ
يب) ،أظهروا الباء عند امليم يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲗ ﲘ ﲙﱢ

[هود ]٨٣ :بخلف عنهم ،أي لكل منهم اإلظهار واإلدغام ،وأن ابن عامر وخل ًظفا
ً
وورشا ،املشار إليهم بالكاف والضاد واجليم يف قولهَ ( :ك َام ض َا َع َجا)  ،أظهروا
الباء عند امليم من قوله تعاىل:ﭐﱣﲘ ﲙﱢ بال خالف ،وقرأ الباقون باإلدغام.

ً
وورشا ،املشار إليهم بالالم والدال واجليم يف قولهَ ( :له
كام أن هشا ًما وابن كثري
َد ِار ج َّه َال) ،أظهروا الثاء عند الذال يف قوله :ﱣﭐﲬﲭ ﲮﱢ [األعراف،]١٤٦ :
(وقالون ذو خلف) فله اإلظهار واإلدغام ،وقرأ الباقون باإلدغام.
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باخل ْل ِ
وورشا ،املشار إليهام بالدال واجليم يف قولهَ ( :دنَا ْ
ً
ف ج ْو ًدا)،
كام أن ابن كثري
أظهرا الباء عند امليم يف قوله :ﱣﭐﱽ ﱾ ﱿﱢ [ابلقرة ]٣٤٨ :يف سورة البقرة
خاصة بخلف عن ابن كثري ،فيكون البن كثري الوجهان اإلظهار واإلدغام ،وليس

لورش إال اإلظهار ،مع مراعاة أهنام يقرآها باجلزم (ي َعذ ْب).
والصحيح أن ابن كثري ليس له من طريق النظم وأصله إال اإلظهار كام حقق ابن
اجلزري( )٠٧١وقرأ الباقون ممن يقرؤون باجلزم باإلدغام ً
قوال واحدً ا ،وهم :قالون
وأبو عمرو ومحزة والكسائي ،وأما ابن عامر وعاصم فيقرآن بالرفع يف الباء فليس
هلام إال اإلظهار.

()٠٧١

قال ابن اجلزري( :وأطلق اخلالف عن ابن كثري بكامله صاحب التيسري وتبعه عىل ذلك الشاطبي.

والذي تقتضيه طرقهام هو اإلظهار ،وذلك أن الداين نص عىل اإلظهار يف جامع البيان البن كثري من
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
التيسري له ليجمع بي الر واية وما عليه األكثرون ،وهو مما خرج فيه عن طرقه وتبعه عىل ذلك
الشاطبي) .انظر :شمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري ،النش يف القراءات العش ،مرجع
سابق ،ج ،2ص.٠١
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ون َأ ْدغ َُموا *** بِ َال ُغنة ِيف الال ِم َوالرا لِ َي ْج ُمــ َال
ين َوالنُّـ َ
(َ )296و ُك ُّل ُه ُم التن ِْو َ
(َ )29٩و ُكــ ٌّل بِ َين ُْمو َأ ْدغ َُمـوا َم َع ُغنّـَة *** َو ِيف ا ْل َو ِاو َوا ْل َيا ُدو َُهَّنَا َخ َل ر
ف ت ََال

يقول :إن كل القراء أدغموا التنوين والنون الساكنة يف الالم والراء من غري غنة
نحو ﱣﭐ ﱊ ﱋ ،ﱦ ﱧﱢ ،وكذلك أدغموا النون الساكنة والتنوين يف

حروف (ينمو) إدغا ًما بغنة نحوﭐﱣﭐﱞ ﱟ ،ﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ،ﱭ ﱮ ،ﭐ ﳀ

ﳁﱢ ،إال أن خل ًظفا قرأ بإدغام النون الساكنة والتنوين يف الواو والياء بغري
غنة.

مـا َف َة إِ ْشبــ ِاه املُْ َضــاع ِ
ِ
مها لِ ْل ُكــ يل َأ ْظ ِه ْر بِكِ ْل َمة *** َ َ
ف َأ ْث َق َال
َ
َ
(َ )299وعنْــدَ ُ َ
يقولَ :أ ِ
ظهر النون الساكنة لكل القراء إذا التقت بالياء والواو يف كلمة واحدة

نحو ﱣﭐﲠ،ﭐ ﲦ،ﭐ ﭐ ﲜ،ﭐ ﭐ ﲙﱢ ،فيشرتط لإلدغام أن يكون من
كلمتي ،فإن كان من كلمة وجب اإلظهار ،لئال يشتبه باملضاعف الذي أدغم فيه

احلرف يف مثله ،فيصري لظفُ الدنيا (الدُّ َّيا) وبنيان (ب َّيان) ،فيقع االلتباس ،ومل يظفرق
السامع بي ما أصله النون وبي ما أصله التضعيف ،فأبقيت النون مظهرة حتى ال
يشتبه باملضاعف.
احل ْل ِق لِلك يُل ُأ ْظ ِهرا *** َأالَ ه َا ِّ حكْم عم َخ ِ
( )29٧و ِعنْدَ حر ِ
وف َْ
اليه ُغف َال
َ ُ ر َ
َ
َ
ُُ
يقولَ :أ ِ
ظهر النون الساكنة والتنوين لكل القراء السبعة إذا كان بعدمها أحد
حروف احللق ،ثم بي حروف احللق وهي( :اهلمز ،واهلاء ،والعي ،واحلاء،
والغي ،واخلاء) وقد ذكرها اإلمام الشاطبي يف أوائل الكلامت اآلتيةَ ( :أالَ ه َا َج
حكْم َعم َخ ِ
اليه غ َّظف َال) مثل ﱣﱈ ﱉ ،ﭐ ﭐ ﱝ ،ﭐ ﱙﱢ
ٌ َّ
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(َ )2٧١و َق ْل ُب ُه َام ِم ًيام َلدَ ى ا ْلبا َو ُأ ْخ ِف َيا *** َع َىل ُغنة ِعنْدَ ا ْل َب َو ِاقي لِ َيك ُْم َال
ميام خم َّظفاة بغنة عند الباء مثل ﱣﭐﱣ ﱤ،
يقول :إن النون الساكنة والتنوين يقلبان ً

ﭐ ﲀ ،ﱓ ﱔﱢ ،وَيظفيان مع بقاء غنتهام عند باقي حروف اهلجاء مثل

ﱣﱒ ،ﭐ ﭐ ﱻ ﱼ ،ﭐ ﲀ ،ﭐ ﭐ ﭐ ﲕ ﲖ ﱢ.
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الفتح :هو فتح الظفم عند النطق باحلرف وهو ضد اإلمالة.
واإلمالة :هو أن تنحو بالظفتحة نحو الكرسة ،وباأللف نحو الياء وتسمي (إمالة
كربي) ،ويعرب عنها (باإلضجاع).
والتقليل :هو النطق باحلرف بي الظفتح واإلمالة ويطلق عليه (إمالة صغري)،
و(بي اللظفظي) ،و(بي بي) ،ويضبط هذا كله املشافهة ،وقد بدأ املصنف بام اتظفق
عىل إمالته محزة والكسائي فقال:
( )2٧٠وْح َز ُة ِمنْهم وا ْلكِسـائِي بعدَ ه *** َأم َاال َذو ِ
ات ا ْليــَا ِء َح ْي ُ َتنصـ َ
ـال
َ
ُ ْ َ َ ُّ َ ْ ُ
َ َْ
َ
( )2٧2و َت ْثنِي ُة األَس ِ
*** َر َد ْد َت إِ َل ْي َ
ت َمن َْه َال
امء َتك ِْشـ ُفها َوإِ ْن
ك ا ْل ِف ْع َل َصا َد ْف َ
ْ
َ َ
رتا ُه َو َْاهل َوى َو ُهدَ ُاه ُمو *** ................................
(َ )2٧3هدَ ى َو ْاش َ َ

يقول :إن ْحزة والكسائي اتفقا عىل إمالة ما ييل:

 -1ذوات الياء .وهي األلف األصلية املتطرفة املنقلبة عن ياء ،يعني التي أصلها
الياء ،وتعرف أصل األلف يف األسامء بتثنيتها ،ويف األفعال بنسبتها إىل نظفسك،
فإن ظهرت الياء فهي أصلها ،وإن ظهرت الواو فهي أصلها ،مثل
ﱣﭐﲽ،ﲂ ،ﳔ،ﭐ ﲆﱢ.

فالظفعالن ﭐﱣﭐﲽ ،ﲂﱢ إذا نسبتهام إىل نظفسك قلت( :هديت ،واشرتيت)
فظهرت الياء فدل عىل أن أصل األلف فيهام الياء فتامل ،وأما ﭐﱣاهلوى ،اهلدي ﭐﱢ
فهام اسامن فإذا ثنيتهام قلت( :اهلويان ،واهلديان) فظهرت الياء يف التثنية فدل عىل
أن األلف منقلبة عن الياء فتامل.
فإن كان أصل األلف الواو فلها حالتان:
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اسام أم ً
فعال.
أن ترسم يف املصحف أل ًظفا فهذه ال متال سواء أكانت ًواألسامء الواوية املرسومة أل ًظفا هي :ﭐﱣﭐ ﱰ ،ﱢ ،ﲿ ،ﭐ ﱷ ،ﱵ
ﱶ،ﭐﲹ ﲺ ،ﳥ ﳦ ﱢ ،واألفعال الواوية املرسومة أل ًظفا هي :ﱣﭐﳍ،
ﲠ ،ﭐ ﲑ ،ﱍ ،ﭐ ﲙ ،ﭐ ﱣ ،ﭐ ﱂﱢﭐ

أن ترسم يف املصحف ياء وسيأيت حكمها بعد قليل.( *** ..................................)2٧3و ِيف َألِ ِ
ف الت ْنيِي ِ ِيف ا ْلك يُل َميـال
َ
(َ )2٧5و َك ْي َ
ف َج َر ْت َف ْعىل َف ِف َيها ُو ُجو ُد َها *** َوإِ ْن ُضم َأ ْو ُي ْفت َْح ُف َع َاىل َف َح يص َال
 -2ألف التنيي :
يقول :إن مما اتظفق الشيخان (محزة والكسائي) عىل إمالته ألف التأنيث وهي ألف
زائدة غري منقلبة عن يشء ،لكنها تشبه األلف التي أصلها الياء ألهنا تنقلب يف

التثنية واجلمع يا ًء ،يقال ذكرى ذكريان ،وهلا مخسة أوزان:
-ﱣ َف ْعىلﭐﱢ مثل ﱣﭐﱝﭐ،ﲺ ﱢ  -ﱣ َف َع َاىلﭐﱢ مثلﱣﭐ ﲯ ،ﭐﲰﱢ

-ﱣفِ ْعىل ﭐﱢ مثل ﱣﲪ ،ﲭﱢ -ﱣ ُف َع َاىلﱢ مثل ﱣﱳ ،ﭐ ﳂﱢ

ﱣف ْعىل ﭐﱢ مثل ﱣﲋ ،ﭐ ﲨﱢ ويلحق بألف التأنيث يف اإلمالة أسامء ثالثةهي ﱣﱢ ،ﭐ ﲠ ،ﱻ ﱢ ،فهي أسامء أعجمية ال تترصف وليست ألظفها

للتأنيث ،ولكن القراء أحلقوها هبا باعتبار املناسبة اللظفظية ال باعتبار احلقيقة ،فهي
عىل وزن ﭐﱣفعىل ،فِعىلَ ،فعىلﭐﱢ.
وعليه فاأللظفات املاملة هذه أما أن تكون أصلها الياء ،أو للتأنيث ،أو ملحقة بألف
التأنيث.

( )2٧4و ِيف اسم ِيف ِ
اال ْستِ ْف َها ِم َأيى َو ِيف َمتَى *** َم ًعا َو َع َسى َأ ْي ًضا َأ َم َاال َو ُق ْل َب َىل
َ ْ

 -3ﱣﭐﳔ ،ﲺ ،ﭐﱁ ،ﲨﭐﱢ يقول :إن مما اتظفق الشيخان (محزة والكسائي) عىل إمالته
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ﱣﭐﳔ ،ﲺ،ﭐﱁ،ﲨﱢ مثل ﱣﭐﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖﱢ [آل عمران ]٩٤ :ﱣﲺ ﲻ

ﲼﱢ [ابلقرة .]٣١٨ :ﱣﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱢ [اإلرساء ]٤ :ﭐﱣﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ
ﱢ [امللك.]٣ :

أما ﱣﱁﱢ ألن األلف أصلها الياء فلو نسبته إىل نظفسك قلت عسيت ،فهو
داخل يف ذوات الياء ،وأفرده بالذكر متابعة لإلمام الداين يف التيسري أو ألنه غري
مترصف.
وأما ﱣﳔﱢ فقد اختلف القراء يف سبب إمالتها فذهب بعضهم إىل أن األلف

وأيضا
فيها للتأنيث فيكون املعنى أن ألف التأنيث يف األوزان اخلمس املاضيةً ،
يف اسم استعمل يف االستظفهام وهو (ﳔ)  ،وذهب بعضهم أهنا ليست
للتأنيث ،وإنام هي ملحقة بألف التأنيث لشبهها هبا ألهنا عىل وزن ( َف ْعىل)،
()٠٧٠

فتلحق بعيسى وموسى وييى.
وأما ﱣﭐﲺﭐﱢ فألظفها أصلية غري منقلبة عن يشء لكنها تشبه ألف التأنيث ،ألنه
لو سميت به وثنيت لقلت متيان ،فتلحق يف اإلمالة بألف التأنيث.

وأما ﭐﱣبىل ﭐﱢ فهي حرف واألصل يف اإلمالة أن تكون يف األسامء ،وإنام أميلت
بىل وهي حرف ألهنا كظفت عن اجلواب وقامت بنظفسها فأشبهت األسامء ،تقول
أيضا أصلها (بل) دخلت
ملن قال لك أمل يأتك زيد؟ بىل ،وقيل أهنا للتأنيث ً
عليها ألف التأنيث ،كام دخلت التاء عىل (رب ،ثم).

()٠٧٠

أبو احلسن عىل بن حممد السخاوي ،فتح الوصيد يف رشح القصيد حرز األماين ووجه التهاين،
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ويمكن أن يكون السبب يف إمالةﭐﱣﭐﳔ ،ﲺ ،ﲨﭐﱢ أهنم رسموا بالياء كام يف

البيت اآليت.
( )2٧6وما رسموا با ْلي ِ
اء َغ ْ َري َلدَ ى َو َما *** َزكَى َوإِ َىل ِم ْن َب ْعدُ َحتى َو ُق ْل َع َىل
َ
ََ َ َ ُ
 -4ما رسم يف املصحف بالياء.
يقول :إن مما اتظفق الشيخان (محزة والكسائي) عىل إمالته كل ما رسم يف املصحف
بالياء وإن مل تكن ألظفه منقلبة عن ياء مثل ﱣﱹ ،ﱘﱢ عدا ما استثنى
حلمزة مثلﱣﱽﱢ وسيأيت بعد قليل ،ثم استثنى الناظم كلامت ال متال عند محزة
والكسائي مع كوهنا مرسومة ياء يف املصاحف هي-:

 -ﱣﭐﱖﱢ مثل قوله تعاىل :ﱣﭐﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱢ [اغفر.]١٤ :

وقد رسمت أحيانًا باأللف وأحيانًا بالياء ومل ي ِملها أحد.

 -ﱣﱙﱢ وقد وردت يف قوله تعاىل :ﭐﱣﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ

ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱢ [انلور.]٣١ :وهو فعل واوي ورسم بالياء ومل ي ِمله أحد.
 ﱣﭐإىل ،حتى ،عىلﱢ وهي حروف جامدة ال أصل هلا ،ومل ي ِملها أحد من القراء.(َ )2٧٩وك ُّ
ُـل ُثالَثِ ٍّي َي ِزيــدُ َفإِيـــ ُه
 -5الثالثي املزيد.

***

اها َو َأي َْجى َم َع ا ْب َتـ َىل
ُمم َـ رال َكزَك َ

يقول :إن مما اتظفق الشيخان (محزة والكسائي) عىل إمالته كل ثالثي مزيد فيه مثل
ﱣﱮ ،ﭐﱊ  ،ﲕﱢ ،وإنام أميل ألنه قد رجع إىل الياء حي صار رباع ًيا
بدخول الزائد عليه فتقول( :أنجيت ،ابتليت ،زكيت )
............................
(َ )2٧9و َلكِـن َأ ْح َيا َعن ُْه َمـا َب ْعدَ َو ِاو ِه ***

 -6الفعل (أحيا) املسبوق بالواو.

يقول :اتظفق الشيخان عىل إمالة الظفعل (وأحيا) املسبوق بالواو فقط هو يف قوله
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تعاىل :ﭐﱣﳬ ﳭ ﳮ ﳯ ﳰﱢ [انلجم ]٨٨ :فإن كان قبله غري الواو فقد
انظفرد به الكسائي دون محزة وإن كان ثالث ًيا مزيدً ا ،ثم رشع الناظم فيام انظفرد به

الكسائي

ِ
يمـا ِســَوا ُه لِلكِ َسـائِ يي ُمــ ييـ َال
(َ *** ............................. )2٧9وف َ
( )2٧٧ورءياي والرءيا ومر َض ِ
ات َك ْي َف َام *** َأتَى َو َخـ َطـا َيا ِم ْثــ ُلــ ُه ُم َت َقبـ َ
ـال
َ ُ ْ َ َ َ ُّ ْ َ َ َ ْ
ُميــاهمو َأي ًضــا وحـق ُت َقــاتِ ِ
ـــه *** َو ِيف َقدْ َهدَ ِاين َل ْي َس ْأم ُر َك ُم ْشكِ َال
َ َ
(َ ) 3١١و َ ْ َ ُ ُ ْ
ِ
ِ
ـاين َو َأ ْو َص ِ
اء َم ْن *** َع َص ِ
ُيت ََال
ـاين بِ َم ْر َي َم ُ ْ
(َ )3١٠و ِيف ا ْلك َْهف َأي َْس ِاين َوم ْن َق ْب ُل َج َ
ِ
ت بِ ِه َحــتى ت ََضـو َع َمنْـدَ َال
َــاين الـــ ِذي *** َأ َذ ْع ُ
(َ )3١2وف َيهــا َو ِيف طـــس آت ِ َ
اها َو ْه َي بِا ْل َو ِاو ُت ْبت ََال
اها َو ِيف َس َجى *** َو َح ْر ُ
(َ )3١3و َح َر ُ
ف َد َح َ
ف ت ََال َها َم ْع َط َح َ
يقول :ايفرد الكسائي بإمالة ما ييل:
 الفعلﱣ َأ ْح َياﱢ إذا كان مسبو ًقا بغري الواو مثلﱣﲰ ،ﭐ ﱖ ﱗﱢ . لفظ ﱣﲆﱢ حيث وقع مثل قوله تعاىل:ﭐﱣﲄ ﲅ ﲆﱢ [يوسف.]١٤٤ : -لفظﱣﱌﱢحيث وقع مثل قوله تعاىل:ﱣﭐﱊ ﱋ ﱌﱢ[الصافات.]١٤٣ :

وال يدخل فيه رؤياك وسيأيت حكمها بعد قليل.

-لفظﱣﭐﱋﱢ حيث وقع مثل قول اهلل:ﱣﭐﱊ ﱋ ﱌﱢ[اتلحريم]١ :

-كلمةﱣﭐخطاياﱢ كيف جاء مثل قوله تعاىل :ﱣﭐﲺ ﲻ ﲼﱢ [طه ]٤٩ :ﭐ ﭐ

ﭐ-كلمة ﱣﭐﲻﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲺ ﲻ ﲼﱢ [اجلاثية.]٣١ :

 كلمةﱣﭐﱚﱢ التي قبلها (حق) يف قوله تعاىل:ﭐﱣﭐﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚﱢ [آل عمران ،]١٤٣ :أما قوله تعاىل :ﱣﭐﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﱢ

[آل عمران ]٣٤ :فيميلها محزة والكسائي م ًعا.
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 -كلمة ﱣﲪﱢ التي قبلها (ﲩ) يف قوله تعاىل :ﱣﲥ ﲦ ﲧ ﲨ

ﲩ ﲪﱢ [األنعام.]٤٤ :

 -كلمة ﱣﭐﱘﭐﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱢ [الكهف.]٦٩ :

 -كلمة ﱣﭐﱮﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﭐﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱢ

[إبراهيم.]٩٦ :

وقولهَ ( :و ِم ْن َق ْبل َجاء م ْن َع َص ِ
ــاين) يعني من قبل سورة الكهف جاءت كلمة
َ َ
(عصاين) يف سورة إبراهيم.

 -كلمة ﱣﲇﱢيف قوله تعاىل:ﭐﱣﭐﲇ ﲈ ﲉﱢ [مريم.]٩١ :

كلمة ﱣﭐﱽﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱢ [مريم: ،]٩٤ﱣﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱢ [انلمل.]٩٦ :

ِ
ِ
ِ
َــاين) الضمري يف كلمة (فيها) يعود إىل أقرب مذكور
وقولهَ ( :وف َيهــا َويف طـس آت َ
وهو سورة(مريم) ،و(طس) يعني سورة النمل ألهنا تبدأ بذلك.
ِ
ِ
ـو َع َمنْدَ َال) يعني خذ العلم الذي أفشيت به
وقوله( :ا َّلـذي َأ َذ ْعت بِه َحـتَّى ت ََض َّ

مشبها مندال؛ واملندل نوع من الطيب.
حتى تتضوع أنت أي تظفوح رائحة عملك
ً
 -كلمة ﱣﭐ ﱑﭐﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﱏ ﱐ ﱑﱢ [الشمس]٣ :

 كلمة ﱣﭐﱡﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﭐﱟ ﱠ ﱡﱢ [الشمس]٦ : -كلمة ﱣﱽﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﱻ ﱼ ﱽﱢ [الضىح]٣ :

 -كلمة ﱣﭐﲇﭐﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﭐﲄ ﲅ ﲆ ﲇﱢ [انلازاعت]٩٤ :

وهذه الكلامت األربع األخرية من ذوات الواو ال الياء ،وقد أماهلا الكسائي دون

إتباعا لألثر.
محزة ً
الربا َم َع ا ْلـ *** ُق َوى َف َن َم َاال َها َوبِا ْل َو ِاو ُ َْتت ََال
اها َو ُّ
(َ )3١5و َأما ُض َح َ
الض َحى َو ي
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يقول :إن ْحزة والكسائي م ًعا أماال -مع ما سبق  -الكلامت اآلتية-:
كلمة ﱣﱍﭐﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﱌ ﱍﱢ [الشمس.]١ :
كلمة ﱣﱹﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﱹ ﱺﱢ [الضىح.]١ :

كلمة ﱣﱶﱢ مثل قوله تعاىل:ﱣﱴ ﱵ ﱶﱢ [ابلقرة.]٣٤٦ :

كلمة ﱣﭐﱘﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﱖ ﱗ ﱘﱢ [انلجم.]٣ :

وهذه الكلامت واوية وإنام أماالها تب ًعا للرواية.
ِ
ُمي ِ
ِ ِ
(َ )3١4و ُرؤ َي َ
ايج َال
اي َقد َ
اي م ْشكَاة ُهدَ َ
اي َع ْن ُه َحل ْفص ِه ْم *** َو َ ْ َ َ
اك َم ْع َم ْث َو َ
يقول :إن حفص الدوري راوي الكسائي ايفرد بإمالة بعض الكلامت وذكر بعضها
يف هذا البيت ،وأكملها يف أماكن أخرى من الباب وهذه الكلامت هي-:
 -كلمة ﱣﱅﱢ املضافة إىل الكاف يف قوله تعاىل :ﭐﱣﱁ ﱂ ﱃ ﱄ

ﱅ ﱆ ﱇ ﱢ [يوسف ،]٣ :ﭐ أما ﱣﱌ ،ﲆﱢ املعرفة بال ،واملضافة إىل
الياء فأماهلا الكسائي بتاممه.

كلمة ﱣﱕﭐﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱢ [يوسف]٣٩ :أما مثواهم ،ومثواكم ،ومثواه فأماالها محزة والكسائي م ًعا.

كلمة ﱣﲦﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ ﱢ [األنعام.]١٦٣ :

-كلمةﭐﱣﭐﲠﱢ يف قوله تعاىل:ﱣﭐﲞ ﲟ ﲠ ﱢ [انلور.]٩٣ :

كلمة ﱣﱌﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒﱢ [ابلقرة.]٩٤ :ويف قوله تعاىل :ﭐﱣﭐﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ
ﳀﳁﱢ [طه.]١٣٩ :

ـااله َأو ِ
آي َمـــا *** ب َطه َو ِ
اخ ُر ِ
آي الن ْجـــ ِم ك َْي َت َت َعدال
(َ )3١6وممـــــا َأ َمـــــ َ ُ َ
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ازع ِ
(َ )3١٩و ِيف الش ْم ِ
ات متَ َيــ َال
س َواألَ ْع َىل َو ِيف الل ْي ِل َو ُّ
الض َحى *** َو ِيف ا ْق َر َأ َو ِيف َوالنــ ِ َ

( )3١9و ِمن َ َْتتِهــا ُثم ا ْل ِقيـــام ِ
ـة ثم ِيف ا ْلــ *** َم َع ِ
ت ُمن ِْه َال
ار ِِّ يا ِمن َْه ُال َأ ْف َل ْح َ
َ ْ َ
َ َ
يقول :إن ْحزة والكسائي م ًعا أماال -مع ما سبق -رءوس اآلي من إحدى عشة
سورة سواء أكانت منقلبة عن واو أم عن ياء ،إال ما سبق استثناؤه حلمزة ،لتتعدل
اآليات وتصري عىل نسق واحد ،وهذه السور هي :سورة طه ،والنجم ،والشمس،
واألعىل ،والليل ،والضحى ،والعلق ،والنازعات ،وعبس ،وقد أشار إليها بقوله:
(و ِم ْن َ ْحتتِ َها) ،والقيامة ،واملعارج.
َ
وال متال األلف املبدلة من التنوين يف الوقف نحو :ﱣﲠ ،ﭐ ﳍ ،ﱟﱢ

اء َثايِيا *** سوى وسدً ى ِيف ا ْلو ْق ِ
االرس ِ
ِ
ف َعن ُْه ْم ت ََسبال
َ
ُ ً َ ُ
ً
(َ )3١٧ر َمى ُص ْح َب رة َأ ْع َمى ِيف ْ

يقول :إن شعبة وْحزة والكسائي املشار هلم بـقوله( :صحبة) أمالوا الكلامت
اآلتية ،وهن من ذوات الياء وهذه الكلامت هي- :
-كلمةﱣﭐﱍﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱢ

[األنفال.]١٤ :

-كلمةﱣﲩﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ

ﲩ ﲪ ﲫ ﱢ [اإلرساء.]٤٣ :

واملقصود أعمى الثانية ال األوىل لذا قيدها بقولهَ ( :أ ْعمى ِيف ِ
اال ْرس ِاء َثانِ ًيا)
َ
-كلمة ﱣﲓﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

ﲓﲔﱢ [طه.]٣٤ :

-كلمة ﱣﲎﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱢ

[القيامة.]٩٦ :
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ً
وصال فال
وكلمتا ﭐﱣ ﲓ ،ﲎ ﭐﱢ يامال حالة الوقف بخالف بي العلامء ،أما
إمالة فيهام مطل ًقا لذهاب األلف املاملة بالتنوين ،وسيأيت تظفصيل هذا يف آخر الباب
إن شاء اهلل تعاىل.

َراءى فا َز ِيف ُشــ َع َرائِ ِه *** َو َأ ْعمى ِيف ِاال ْرسا ُحك ُْم ُص ْح َبةنَ َاو َال
(َ )3٠١و َر ُاء ت َ
يقول :إن محزة املشار إليه بقوله( :فــاز) أمال الراء واأللف التي بعدها يف كلمة

ﱣﱂﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﱁ ﱂ ﱃﱢ [الشعراء ،]٦١ :وسبب إمالتها أنه

إن وقف عليها يميل اهلمزة واأللف التي بعدها ألهنا من ذوات الياء ،فأمال

كذلك الراء واأللف التي بعدها فيكون من باب اإلمالة لإلمالة ،وعند الوصل
تسقط األلف الثانية لوجود الساكن بعدها ،فتذهب اإلمالة يف اهلمزة ،وتبقى إمالة
األلف األوىل والراء قبلها إعال ًما بأن هذا الظفعل ممال ،وخالف اإلمام (شعلة) يف
ً
وصال ،وعلل ذلك بزوال
رشحه عىل الشاطبية( )٠٧2بعدم إمالة الراء واأللف بعدها
املناسبة.

وأمال أبو عمرو وشعبة ومحزة والكسائي ،املشار إليهم بقوله( :حكْم ص ْح َب ٍة)،

كلمة ﱣﲩﱢ األوىل يف قوله تعاىل :ﱣﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱢ [اإلرساء.]٤٣ :

فيكون شعبة ومحزة والكسائى أمالوا املوضعي ،وأبو عمرو أمال املوضع األول

دون الثاين.

اع ُحك ًْام َو َح ْف ُص ُه ْم *** ُي َو ِايل بِ َم ْج َر َاهــا َويف ُهو َد ُأي ِْز َال
(َ )3٠٠و َما َب ْعدَ َراء َش َ
اع
يقول :إن محزة والكسائي وأبا عمرو ،املشار إليهم بالشي واحلاء يف قولهَ ( :ش َ
حك ًْام) ،أمالوا األلظفات الواردة يف أول الباب (التي أصلها الياء ،أو للتأنيث
()٠٧2

أبو عبد اهلل حممد بن أمحد املوصيل املعروف بشعلة ،كنز املعاين رشح حرز األماين (رشح شعلة
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وامللحقة هبا ،أو رسمت بالياء ،أو يف الثالثي املزيد) إذا وقعت بعد راء وتسمى
(ذوات الراء) مثل ﭐﱣﲨ ،ﭐﲰ ،ﭐ ﱑﱢ ،يعنى أن أبا عمرو وافق محزة
والكسائي فيام يميلونه من هذه األلظفات إذا وقعت بعد راء ،ووافقهم حفص يف

كلمة ﱣﲃﱢ [هود ،]٨١ :وهي اإلمالة الوحيدة حلظفص.
( )3٠2ي ََنى َشـرع يمن بِ ْ ِ
ِ
ُّون َض ْو ُء َسنًا تَـ َال
رسا َو ُه ْم َوالن ُ
ْ ُ ُْ
اختالَف َو ُش ْع َب رة *** يف اال ْ َ
يقول إن محزة والكسائي والسويس ،املشار إليهم بالشي والياء يف قولهَ ( :شـ ْرع
ي ْم ٍن) ،أمالوا األلف واهلمزة بخلف عن السويس يف كلمة ﱣ ﭐﲢ ﱢ يف سورة
فصلت يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﱢ ،أما

التي يف سورة اإلرساء فأماهلا شعبة وهؤالء (محزة والكسائي والسويس) بخلف

عن السويس ،وقد أشار إليهم بقوله( :وهم).
ُّون َض ْو ُء َسنًا تَـ َال) يعني أمال النون يف املوضعي خلف ،وأبو احلارث
وقولهَ ( :والن ُ
والدوري راويا الكسائي.

واخلالصة أن شعبة يميل األلف واهلمزة يف موضع اإلرساء فقط ،وأن خال ًدا يميل
األلف واهلمزة يف املوضعني ،وأن خل ًفا والكسائي يميالن النون واأللف واهلمزة
يف املوضعني ،وأن السوِس يميل األلف واهلمزة يف املوضعني بخلف عنه هذا
ظاهر النظم ،والصحيح كام قال ابن اجلزري( )193يف النش أن السوِس ليس له إال
الفتح يف املوضعني.
ان َوفص َل ْت َف َوا َف َق عَ َىل إِ َما َلتِ ِه ِيف س ْب َح َ
(و َأ َّما ن ََأى) َوه َو ِيف س ْب َح َ
ان َف َق ْط َأبو َبك ٍْر،
قال ابن اجلزريَ :
ِ
ِ
ِ
ٍ
عَن ش َع ْي ٍ
ي َيى عَ نْه بِ َظفتْحهَ ،وا ْن َظف َر َد ا ْبن َس َّو ٍار عَ ِن الن َّْه َر َو ِاين
ب ْ
َوا ْن َظف َر َد َصاحب ا ْمل ْب ِه ِج عَ ْن َأ ِيب عَ ْون ْ
عَن َ ْ
اإل َما َل ِة ِيف ا َْمل ْو ِض َع ْ ِ
ي َيى عَ نْه بِ ْ ِ
عَن َأ ِيب َمحْد َ
يَ ،وا ْن َظف َر َد َفا ِرس ْبن َأ ْمحَدَ ِيف إِ ْحدَ ى َو ْج َه ْي ِه عَ ِن
ْ
ون عَ ْن َ ْ
الشاطِ ِبي.و َأ ْمجَع الرواة عَ ِن الس ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ويس ِم ْن َمجِي ِع ال ُّطرقِ
اإل َما َلة ِيف ا َْمل ْوض َع ْ ِ
السويس بِ ْ ِ
ي َوتَبِ َعه عَ َىل َذل َك َّ
ُّ َ َ ُّ َ
ُّ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عَ َىل ا ْل َظفت ِْح َال َن ْع َلم َب ْينَه ْم يف َذل َك خ َال ًفاَ ،وهلَ َذا َمل ْ َي ْذك ْره َله يف ا ْمل ْظف َر َدات َو َال عَ َّو َل عَ َل ْيه) .انظر :شمس
()٠٧3
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ِ
مهــا *** َشـ َفـا َولِك َّْس َأ ْو لِ َيـــاء متَ َي َال
( )3٠3إِيَا ُه َل ُه َشاف َو ُق ْل َأ ْو ك َال ُ َ
يقول :إن هشاما ومحزة والكسائي املشار إليهم بالالم والشي يف قولهَ ( :له َش ٍ
اف)
ً
أمالوا األلف منﭐﱣﭐﲔﱢ من قوله تعاىل:ﭐﱣﭐﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

ﲓ ﲔﱢ [األحزاب ،]٣٩ :وأميلت ألهنا من ذوات الياء ألهنا من أنى يأين
بمعنى حان ،أو أميلت لكرسة اهلمزة قبلها.

كام أن محزة والكسائي املشار إليهام بالشي يف قولهَ ( :ش َظفا) أماال األلف من
ﱣﲖﱢ من قوله تعاىل :ﱣﭐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﱢ

[اإلرساء]٣٩ :؛ وقد اختلف يف لظفُ ﱣﭐﲖﱢ فقيل أهنا من ذوات الواو
وأميلت وهي من ذوات الواو لكرس الكاف قبلها ،وقيل هي من ذوات الياء ،لذا
َرس َأو لِي ٍ
ِ
اء َمت َ َّي َال).
قال اإلمام الشاطبيَ ( :ولك ْ ٍ ْ َ
اء ور رش بني بني ويف َأرا *** كَهم و َذو ِ
ِ
ات ا ْل َيا َل ُه ُْ
اخل ْل ُ
مجــ َال
ف ُي
ُ ْ َ َ
(َ )3٠5و ُذو الر َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
( )3٠4ولكِن رءوس ْاآل ِي َقدْ َقل َفتْحها *** َله غَ ري م ِ ِ
َّض ُمكَمــ َال
ُ َ
اها فيه َف ْ
ُ َْ َ َ
َ ْ ُ ُ ُ
اح ُ ْ
ورشا يقلل ذوات الراء -التى يميلها أبوعمرو ومحزة والكسائي ً -
يقول :إن ً
قوال
واحدً ا ،باستثناء كلمة ﱣﭐﲓﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲒ ﲓ ﲔ

ﲕ ﱢ [األنفال ]٨٩ :يقللها بخلف فله فيها الظفتح والتقليل ،كام يقلل ذوات
الياء وما حلق هبا من األلظفات الواردة يف أول الباب بخلف ،فله يف هذا كله الظفتح

والتقليل مامل يكن قبل األلف راء؛ ويستثنى من ذلك األلظفات التي هي رءوس
آي السور اإلحدى عِشة السابقة فورش يقللها ً
قوال واحدً ا سواء أكانت أصلها

الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري ،النش يف القراءات العش ،مرجع سابق ،ج ،2ص-55
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الياء أم الواو ،أم كانت من ذوات الراء إال إذا كانت بعدها (ها) الضمري مثل:
ﱣﭐﱹ ،ﲏ ،ﱽﱢ فللعلامء فيها قوالن:

القول األول :أن نرجع للقاعدة األوىل يف غري رؤوس اآلي( )٠٧5وهي:
تقليل ذوات الراء ً
قوال واحدً ا وهي وردت يف كلمة(ذكراها) فقط.

عدم تقليل ذوات الواو ً
قوال واحدً ا وذلك يف أربع كلامت (ضحاها ،طحاها،
تالها ،دحاها)
تقليل ذوات الياء بخلف عنه فله فيها الظفتح والتقليل.
القول الثاين :أنه قلل هذه األلظفات التي هي رؤوس اآلي وبعدها (ها) بخلف،
سواء أكانت يائية أم واوية ،أما إن كانت من ذوات الراء فله التقليل ً
قوال واحدً ا.
وقد رجح أبو شامة القول الثاين حيث قال( :وعندي أنه سوى بي مجيع ما فيه
اهلاء سواء كانت ألظفه عن ياء أو واو فيكون يف اجلميع وجهان)
آي ما *** َت َقدم لِلب ِ ِ
ِ
(َ )3٠6و َك ْي َ
امها ا ْع َتــ َال
ف َأت ْ
َ َ ْ
رصي س َوى َر ُ َ
َت َف ْع َىل َوآخ ُر ِ َ
()195

يقول إن أبا عمرو قلل كل ماكان عىل وزن ﱣ َف ْعىلﱢ مثلﭐﱣﭐﱝﭐ ،ﲺﱢ ،ﭐ
وﱣفِ ْعىل ﭐﱢ مثل ﱣﭐﲪ ،ﲭﱢ ،و ﭐﱣف ْعىل ﭐﱢ مثل ﱣﲋ ،ﭐ ﲨﱢ ،كذا
أواخر آي السور اإلحدى عِش ،ويستثني من ذلك األلظفات التى قبلها راء
(ذوات الراء) ،سواء التى يف ﱣ َف ْعىلﭐﱢ وأخواهتا أم يف رءوس اآلى املذكورة فإنه
اعتىل أي يميلها إمالة كربى مثل:ﭐﱣﲉ ،ﱵ ،ﭐ ﱊ ،ﭐ ﲳ ﲴﱢ

َ
ـو ْوا *** و َع ْن غَ ْ ِري ِه ِق ْس َها َو َيا َأ َس َفى ا ْل ُع َال
ّستَى َط َ
(َ )3٠٩و َيا َو ْي َلتَى أيى َو َيا َح ْ َ

()٠٧5

أبو احلسن عىل بن حممد السخاوي ،فتح الوصيد يف رشح القصيد حرز األماين ووجه التهاين،

مرجع سابق ،ج ،٠ص .2٧2
()٠٧4

عبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة ،إبراز املعايى من حرز األماين يف القراءات السبع،

مرجع سابق ،ج ،٠ص.226
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ـو ْوا) ،قلل الكلامت
يقول :إن دوري أيب عمرو ،املشار إليه بالطاء يف قولهَ ( :طـ َ
اآلتية-:
كلمة ﱣﳆﱢ مثل قوله تعاىل :ﭐﱣﭐﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌﱢ [املائدة]٩١ :

-كلمة ﱣﳔﭐﱢ مثل قوله تعاىل:ﭐﱣﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖﱢ [آل عمران٩٤ :ﭐ]

كلمة ﱣﳍ ﭐﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﱢ [الزمر]٣٦ :

-كلمة ﭐﱣﲰ ﭐﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﭐﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﱢ

[يوسف]٤٨ :

وقوله( :و َع ْن غ ْ ِ
َري ِه ِق ْس َها) قس هذه الكلامت لباقي القراء عىل أصوهلم ،فيميلها
محزة والكسائي ،ويقللها ورش بخلف ،ويظفتحها باقي القراء.

ِ
ِ
ِ
(َ )3٠9و َك ْي َ
ت َفت ُْج ِم َال
اب َضا َق ْ
َري زَاغ ْ
اب َخا ُفوا َط َ
َت بِ َمـايض *** َأم ْل َخ َ
ف ال ُّثالثي غ ْ َ
(َ )3٠٧و َح َ
اء َو َزا َد ُفــ ْز ***..................................
اء َش َ
اق َوزَاغُوا َج َ
ً
أفعاال عِشة بِشط أن تكون
يقول :إن محزة املشار إليه بالظفاء يف قولهُ ( :فــز) أمال
ثالثية عىل صيغة املايض ،سواء اتصل هبا ضمري ،أو حلقتها تاء التأنيث ،أو جتردت عن
ذلك ،عدا الظفعل(زاغ) فال يامل إذا حلقته تاء التأنيث نحو ﭐﱣﭐﱼ ﱽ ﱾﱢ

[األحزاب.]١٤ :
وهذه األفعال العِشة هي:

ﱣﲲﭐﱢ مثل قوله تعاىل:ﭐﱣﭐﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﱢ [طه.]٦١ :

ﱣﲐﱢ مثل قوله تعاىل :ﱣﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﱢ [هود.]١٤٩ :

ﱣﱼﭐﱢ مثل قوله تعاىل:ﭐﱣﭐﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﱢ [النساء]٩ :

ﱣ َض َ
اقﱢ مثل قوله تعاىل :ﱣﭐﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱢ [اتلوبة.]١١٤ :
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ﱣﲆﭐﱢ مثل قوله تعاىل:ﭐﱣﭐﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﱢ [هود.]٤ :
ﱣﲑﭐﱢ مثل قوله تعاىل:ﭐﱣﭐﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕﱢ [انلجم.]١٤ :

ﱣ ﱿﭐﱢ مثل قوله تعاىل:ﭐﱣﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﱢ [األنعام]١٦٤ :
ﱣ ﲪﭐﱢ مثل قوله تعاىل:ﭐﱣﭐ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱢ [األىلع]٤ :

ﱣ َزا َدﱢ مثل قوله تعاىل:ﭐﱣﭐﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱢ [ابلقرة]١٤ :

انﱢﭐوهو الظفعل العارش ،وشاركه الكسائي وشعبة يف إمالته ،وسيأيت يف البيت التايل
ﱣ َر َ
إن شاء اهلل تعاىل.

وأميلت كل هذه األفعال ألن أصلها الياء عدا الظفعل (خاف) فأصله الواو وأميل
النكسار أوله إذا رددته إىل نظفسك.
وال متال هذه األفعال إذا كان الظفعل عىل غري صيغة املايض ،أو كان غري ثالثي مثلﭐ
ﱣﭐﱗ ﱘ ﱙﱢ [آل عمران ]١٤٣ :ﭐ ﭐﱣﭐﲹ ﲺ ﲻﱢ [الصف ]٣ :ﭐ

ﱣﱨ ﱩ ﱢ [اإلنسان.]٩٤ :

ـــاء َمي َال
ـاء ا ْب ُن َذك َْوان َو ِيف َش َ
(َ *** .............................)3٠٧و َجـ َ
وىل َو ِيف ا ْلغ ْ ِ
(َ )32١فزَا َد ُه ُم األُ َ
ب ُم َعد َال
َري ُخ ْل ُف ُه *** َو ُق ْل ُص ْح َب رة َبل ر َ
اص َح ْ
ان َو ْ
يقول :إن ابن ذكوان وافق محزة يف إمالة الظفعلي (جاء ،وشاء) حيث وقعا،

وكذلك الظفعل (زاد) يف املوضع األول بال خالف وهوﭐﱣﭐﱶ ﱷ ﱸﱢ

[ابلقرة ]١٤ :واختلف عنه يف (زاد) الواقعة يف سائر القرآن فله فيها الظفتح واإلمالة
مثلﭐﱣﭐ ﳏ ﳐ ﱢ [آل عمران.]١٤٩ :

ان) يعني أن محزة والكسائي وشعبة ،املشار إليهم بقوله:
(و ُق ْل ُص ْح َب رة َب ْل َر َ
وقولهَ :
(صحبة) ،أمالوا الظفعلﱣﱶ ﭐﱢ من قوله تعاىل :ﭐﱣﭐﱲﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ

ﱻ ﱼ ﱢ [املطففني ،]١٨ :وهو الظفعل العارش حلمزة.
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َت *** بِ َك ّْس َأ ِم ْل تُــدْ َعى َحـ ِميدً ا َو ُت ْق َبـ َال
(َ )32٠و ِيف َألِ َفـات َق ْب َل َرا َط َرف َأت ْ
ِ
ار ِهم والد ِار ُثم ِْ
ار َك َوا ْلكُف ِ
ْحـــــ ِ
ار َوا ْقت َْس لِ َتن ُْضـ َال
احل َام ِر َم ْع *** َ
( )322ك ََن ْب َص ِ ْ َ
ِ
ِ
ين بِ َيائِ ِه *** ..................................
ين ا ْلكـاف ِر َ
(َ )323و َمــ ْع كَـاف ِر َ

يقول :إن دوري الكسائي وأبا عمرو املشار إليهام بقوله( :تُــدْ َعى َحـ ِميدً ا) أماال
األلفات الواقعة قبل راء متطرفة مكسورة مثل ﭐﱣﱕ ،ﲬ ﲭ ،ﲁ

ﲂ ،ﲻ ﲼ ،ﱇ ﱈﱢ ،وتنويع األمثلة للداللة عىل إمالة األلف
قبل الراء املتطرفة املكسورة سواء اتصل هبا ضمري أم ال؛ وال متال األلظفات الواقعة

قبل الراء إذا مل تكن الراء متطرفة مثلﭐﱣﲫ ،ﱾ ﱿ ،ﱃﭐﱢ ،فأصل (متار)

متاري ،وأصل (اجلوار) اجلواري ،فالراء فيهام ليست متطرفة.

وال متال كذلك إذا كانت الراء متطرفة لكنها غري مكسورة مثلﭐﱣﲗ ﲘ،

ﱁﱂﱢ

وقولهَ ( :وا ْقت َْس لِ َتنْض َال) أي قس عىل ما ذكرته ما مل أذكره لتغلب يف العلم.
وقوله( :ومـــع كَـافِ ِرين ا ْلكافِ ِرين بِي ِ
ـائ ِه) يعني أمال أبو عمرو ودوري الكسائي
َ َ
َ
َ َ ْ

لظفُ ﭐﱣﭐﲮﱢ ﭐوﱣﭐﲺﱢ ﭐاللذان بالياء فال إمالة فيام كان بالواو
ﱣﳆﱢ.

(َ *** ..............................)323و َهار َر َوى ُم ْرو بِخُ ْلف َصد َح َال
اجل ِ
(َ )325بــدَ ِار َو َجب ِ
ين َو َْ
ار َتـم ُموا *** ............................
ار َ

يقول :إن الكسائي وابن ذكوان بخلف عنه وأبا عمرو وقالون أمالوا كلمة

ﱣﲇﱢ من قوله تعاىل :ﭐﱣﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ

ﲉﱢ [اتلوبة ،]١٤٣ :كام أمال دوري الكسائي ،املشار إليه بالتاء يف قوله:

(تَــ َّمموا) ،كلمتيﱣﲯ ،ﭐ ﲗ ﱢﭐ.
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ِ
يع ا ْل َبــ ِ
ان ُم َق يل َال
اب َكــ َ
(َ *** ..................................)325و َو ْر رش َمج َ
هذ ِ
اختِالَف َو َم ْع ُه يف ا ْلـ *** َب َو ِار َويف ا ْل َقـــــه ِ
(َ )324و َ
ــم َز ُة َقل َال
ان َع ْن ُهو بِ ْ
ار َح ْ

يعني قلل ورش مجيع الباب (األلظفات الواقعة قبل راء متطرفة مكسورة،
لظفُﱣﭐﲮﱢ ﭐوﱣﭐﲺﱢ ﭐوكلمة ﭐﱣﭐﲇﱢ ً
قوال واحدً ا ،وكلمتي
ﱣﲯ ،ﭐ ﲗ ﱢ بخلف) ،ووافق ْحزة ً
ورشا يف تقليل كلمة ﭐﱣﭐﱾﱢ ﭐيف
سورة إبراهيم ،وكلمة ﭐﱣﭐ ا ْل َقـــــه ِ
ارﱢ يف مجيع القرآن.ﭐ
اع ِذي َر َاء ْي ِن َحج ُر َوا ُت ُه *** ك ََاال ْب َر ِار َوالت ْقلِ ُ
يل جا َد َل َف ْي َص َال
(َ )326وإِ ْض َج ُ

يقول :إن أبا عمرو والكسائي ،املشار إليهام بقولهَ ( :حج ُر َوا ُت ُه) ،أماال األلف إذا

وقعت بي راءين وكانت الثانية متطرفة مكسورة مثل ﱣﭐﲻ ﲼ،ﭐ ﭐ ﱊﱢ،
وقللها ورش ومحزة املشار إليهام بقوله( :جا َد َل َف ْي َص َال).
ِ
اري َو َب ِ
ار ُع َوا ْل َبـ ِ
ار ُعوا *** ي َُسـ ِ
يم َو َس ِ
اع َأي َْص ِ
ارئِك ُْم تَـــ َال
(َ )32٩وإِ ْض َج ُ
اري َتـم ر
ـاُهَّن ْم َو ُي َســـ ِ
(َ )329وآ َذا ِ ُِهَّنــ ْم ُطـ ْغ َيـ ِ ِ
ون آ َذايِنَا َعنْ ُه َْ
ــو ِاري متَ َث َال
ار ُعـ *** ـــ َ
اجلــ َ
ِ
ـــود بِخُ ْل ِف ِه ***............................
(ُ )32٧ي َو ِاري ُأ َو ِاري ِيف ال ُع ُق
يقول :إن الدوري راوي الكسائي أمال الكلامت اآلتية-:
 -ﭐﱣﳘﭐﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﭐﳗ ﳘ ﳙ ﳚﱢ يف سوريت الصف وآل عمران.

-ﱣﱂﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﭐﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱢ آل عمران.١٩٩ :

 ﭐﱣﳀﭐﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﱢ [املؤمنون]٣٦ :-ﱣﲵﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﲲ ﲳ ﲴ ﲵﱢ [احلرش]٣٨ :

ﱣﲊﱢ يف قول اهلل تعاىل :ﱣﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱢ [ابلقرة.]٣٨ :

-ﱣﲻﱢ مثل قوله تعاىل:ﭐﱣﭐﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ

ﲼﱢ [فصلت]٨٨ :
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ﱣﳀﱢ مثل قوله تعاىل :ﭐﱣﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁﱢ [ابلقرة.]١٣ :

-ﱣﱍﱢ مثل قوله تعاىل :ﭐﱣﭐﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱢ

[املؤمنون]٦١ :

 -ﭐﱣﱠﭐﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﭐ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱢ [فصلت]٣ :

 -ﭐﱣ ﱚﭐﱢ مثل قوله تعاىل:ﭐﱣﭐﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱢ [الرمحن]٣٨ :

ﱣﳁ ﭐﱢ ﱣﳍﱢ يف قوله تعاىل يف سورة العقود (املائدة) :ﭐﱣﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ

ﳎ ﳏﱢ [املائدة ،]٩١ :وروى الناظم يف هذا املوضع األخري اخللف لدوري
الكسائي فيكون له فيه الظفتح واإلمالة ،ولكن الصحيح أنه ليس له من طريق

التيسري إال الظفتح كام أشار إىل ذلك ابن اجلزري رمحه اهلل(.)٠٧6
(ِ *** ................................)32٧ضـ َعا ًفا َو َح ْر َفا الن ْم ِل آتِ َ
يك ُقــــو َال
( )33١بِخُ ْلف َض َم ْمنَا ُه َم َشــ ِ
ـــل َأ َتــ َ
ار ُب َلـ ِام رع *** َوآيِ َيـة ِيف َه ْ
ـاك لـ َِن ْعـــدَ َال
ون َو َعــــابِدر *** َو ُخ ْل ُف ُه ُمو يف الن ِ
اس يف َْ
اجل ير ُح يص َال
ون َعابِدُ َ
(َ )33٠و ِيف ا ْلكَافِ ُر َ

يقول :أمال خالد املشار إليه بالقاف يف قولهُ ( :قــــو َال) بخلف عنه ،وخلف
املشار إليه بالضاد يف قولهَ ( :ض َم ْمنَا ُه) بدون خالف كلمة ﱣﱫﱢ يف قوله

(و َأ َّما َما َذك ََره َّ
هلل -لِي َو ِار َي َو َفأ َو ِار َي ِيف ا َْمل ِائدَ ِة َف َال َأعْ َلم َله
الشاطِبِ ُّي َ -ر ِمحَه ا َّ
قال ابن اجلزريَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ال َّت ْيس ِريَ ،ح ْيث َق َالَ :و َر َوى َأبو ا ْل َظف ِ
ار ِ
عَن َأ ِيب َطاه ٍر عَ ْن َأ ِيب ع ْث َام َن
س ْ
َو ْج ًها س َوى َأنَّه تَبِ َع َصاح َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
احل ْر َف ْ ِ
الر ِحي ِم َّ ِ
ي ِيف
الرض ِير عَ ْن َأ ِيب ع َم َر عَ ِن ا ْلك َسائي َأنَّه َأ َم َال ي َو ِاري ،و َفأ َو ِار َي ِيف ْ َ
َسعيد ْب ِن عَ ْبد َّ
ا َْمل ِائدَ ِة ،و َمل ير ِو ِه َغريه َق َال :وبِ َذل ِ َك َأ َخ َذه  -يعنِي َأبا َط ِ
اه ٍر ِ -م ْن َه َذا ال َّط ِر ِيقَ ،و َغ ْريه َو ِم ْن َط ِر ِيق ا ْب ِن
َْ َ
َ
ْ
َ َْْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
جم ِ
َاه ٍد بِا ْل َظفت ِْح ا ْنت ََهىَ .وه َو حكَا َي ٌة َأ َرا َد ِ َهبا ا ْل َظفائدَ َة عَ َىل عَا َدته َوإِ َّال َف َأ ُّي َت َع ُّل ٍق ل َط ِر ِيق َأ ِيب ع ْث َام َن َّ ِ
الرض ِير
بِ َط ِر ِيق ال َّت ْي ِس ِري؟ ) انظر :شمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري ،النش يف القراءات العش،
مرجع سابق ،ج ،2ص.3٧
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تعاىل :ﱣﭐﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱢ

[النساء ،]٣ :وكلمة ﭐﱣﭐﲅﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﭐﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
ﱷﱢ [انلمل ]٩٣ :ويف قوله تعاىل :ﭐﱣﭐﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

ﲋﱢ [انلمل.]٨٤ :

وأمال هشام املشار إليه بالالم يف قولهَ ( :لـ ِام رع ،لـن ْعــدَ َال) الكلامت اآلتية-:

-ﭐﱣﭐﱘﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱢ [يس]٤٩ :

-ﱣﭐﲀ ﭐﱢ يف هل أتاك (الغاشية) يف قوله تعاىل :ﱣﭐﱽ ﱾ ﱿ ﲀﱢﭐ

[الغاشية]٣:

-ﭐﱣﭐﱌﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱢ [الاكفرون]٩ :

ﱣﱒﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱢ [الاكفرون]٨ :(و ُخ ْل ُف ُه ُمو يف الن ِ
اس يف َْ
اجل ير ُح يص َال) واختلف الرواة عن أيب عمرو يف إمالة كلمة
َ
(الناس) املجرورة ،فروى عنه إمالته وروى عنه فتحه ،واخلالف موزع بي الدوري

والسويس ،فالدوري له اإلمالة ،والسويس له الظفتح ،قال السخاوي( :وكان شيخنا يقرأ
باإلمالة له من طريق الدوري ،وبالظفتح من طريق السويس)

()٠٧٩

ومثاهلا قوله تعاىل:ﭐ

ﱣﭐﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱢ [انلاس.]١ :

ِ
ِ
ِ
ْح ِ
ْح ِ
ار َويف ا ِ
ار َك َوامل ِ ْح َر ِ
ان ُم يث َال
إلك َْرا ِم ِع
ــــــم َر َ
اب إِك َْراه ِهـــن َوا ْلـ *** َ
(َ )332
ْ
ُي ُّر ِم َن ا ْمل ِ ْحــ َر ِ
اب َفا ْعلـ َـ ْم لِ َت ْع َم َال
(َ )333وك ٌُّل بِخُ ْلف ِال ْب ِن َذك َْو َ
ــر َما *** ُ َ
ان َغ ْي َ

يقول :إن ابن ذكوان أمال األلظفات يف الكلامت اآلتية بخالف عنه ،إال املحراب

املجرور فإنه أماله بال خالف عنه وهذه الكلامت هي-:
ﱣﭐﲼﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﱢ()٠٧٩

أبو احلسن عىل بن حممد السخاوي ،فتح الوصيد يف رشح القصيد حرز األماين ووجه التهاين،

مرجع سابق ،ج ،٠ص.3١6
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[ابلقرة.]٣٣٣ :

-ﱣﭐﱙﱢ مثل قوله تعاىل :ﱣﭐﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ﱙﱢ [آل عمران]٩٣ :

-ﱣﭐﲆﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

ﲈ ﲉﱢ [انلور]٩٩ :

-ﱣﲂﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱢ [اجلمعة]٣ :

-ﱣﭐﱱﱢ مثل قوله تعاىل :ﱣﭐﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱢ

[الرمحن]٤٤ :

-ﱣﲄﱢ مثل قوله تعاىل :ﱣﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ

ﲄ ﲅ ﲆﱢ [آل عمران]٩٩ :

َان ِيف ا ْلو ْق ِ
ف َع ِ
ار ًضا *** إِ َما َل َة َما لِلك ْ ِ
َّس ِيف ا ْل َو ْص ِل ُم يي َال
(َ )335والَ َي ْمن َُع ا ِإل ْسك ُ
َ

يقول :ال يمنع اإلسكان الذي يعرض يف الوقف إمالة األلف التى أميلت يف
الوصل ألجل كرسة بعدها نحو ﭐﱣﲭ ﭐ ،ﲂ ،ﱈﱢ ،فتلك الكرسة
تزول يف الوقف ونقف بالسكون ،وهذا السكون يف الوقف ال يمنع إمالة األلف

ألنه عارض.

وهلم *** و ُذو الر ِ
ِ
اء فِ ِيه ُ
اخل ْل ُ
(َ )334و َق ْب َل ُسكُون قِ ْ
ف يف ا ْل َو ْص ِل ُيـ ْجت ََال
َ
ف بِ َمـــا ِيف ُأ ُص ْ
ِ
ُم يصــ َال
يسى ا ْب َن َم ْر َي َم وا ْل ُق َرى ْال *** َلتِي َم َع ِذك َْرى الد ِار َفا ْف َه ْم ُ َ
وسى ُْاهلدَ ى ع َ
( )336ك َُم َ

يقول :إن األلف التى متال عند أصحاب اإلمالة ،أو تقلل عند أصحاب التقليل

إذا جاء بعدها ساكن مثل ﱣﭐﱯ ﱰﱢ [اغفر ]٣٩ :فإن هذه األلف حتذف

يف الوصل لاللتقاء الساكني فال متال ،وال تقلل ،فإذا وقظفنا عليها نقف لكل قارئ
عىل أصله ،فتامل حلمزة والكسائي ،وتقلل أليب عمرو ً
قوال واحدً ا ،وتقلل لورش
بخلف عنه.
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ويستثنى من ذلك (الرائي) وهو ما كان قبل األلف املاملة أو املقللة راء مثلﭐ
ﱣﭐﱷ ﱸﱢ [سبأ ،]١٤ :فعند الوصل ليس فيه إمالة وال تقليل ألحد إال
للسويس املشار إليه بالياء يف قوله( :يـ ْجت ََال) فإنه يميلها بخلف عنه ،فإذا وقظفنا
أيضا.
عليها نقف لكل قارئ عىل أصله ً
ِ
يم ُه ْم يف الن ْص ِ
مج ُع َأ ْش ُم َال
ب َأ ْ َ
(َ )33٩و َقدْ َفخ ُموا التن ِْو َ
ين َو ْق ًفا َو َرق ُقوا *** َو َت ْفخ ُ
ِ
ْــرا َت َزي َال
(ُ )339م َس ًّمى َو َم ْو ًىل َر ْفــ ُع ُه َم َع َجـت يـره *** َو َمــن ُْصــو ُب ُه ُغــزًّى َو َتـت ً
ذكر يف هذا البيت حكم االسم املقصور املنون عند الوقف عليه مثل ﭐﱣﱛ ،ﭐ
ﱊ ﱢ واالسم املقصور هو االسم املعرب الذي آخره ألف الزمة قبلها فتحة،

ويعرب بحركات مقدرة ،ومنه ما ينون مثل ﭐﱣﱛﱢ بظفتحتي سواء أكان
ً
شكال واحدً ا ألنه يعرب بحركات مقدرة
جمرورا ،فيأخذ
مرفوعا أم
منصو ًبا أم
ً
ً
يمنع من ظهورها التعذر ،ومنه ما ال ينون مثل ﱣﱾﱢ ،فإذا ييون فال إمالة فيه
مطل ًقا حالة الوصل ألن األلف حتذف ألجل اجتامع ساكني (األلف املقصورة،
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
مذاهب حكاها اإلمام الشاطبي  -رمحه اهلل  )٠٧9(-عند الوقف عليه:
(و َقدْ َف َّخموا ال َّتن ِْوي َن
املذهب األول :الظفتح مطل ًقا وعرب عنه بالتظفخيم بقولهَ :
َو ْق ًظفا) ،وتوجيه هذا املذهب أن األلف املوقوف عليها يف االسم املقصور هي
()٠٧9

شمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري ،النش يف القراءات العش ،مرجع سابق ،ج،2

ص ،٩4 ،٩5وانظر :عبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة ،إبراز املعايى من حرز األماين يف
القراءات السبع ،مرجع سابق ،ج ٠ص ،3٧5،3٧4وانظر :عبد الواحد بن حممد األموي املالقي،
الدر النثري والعذب النمري «يف رشح مشكالت وحل مقفالت اشتمل عليها كتاب التيسري( ،جدة،
دار الظفنون للطباعة والنِش٠٧٧١ ،م) ،ج ،3ص.23٧ -239

139

جمرورا ،وذلك أن
املبدلة من التنوين ،سواء أكان االسم مرفو ًعا ،أم منصو ًبا ،أم
ً
التنوين متى كان بعد فتحة أبدل يف الوقف أل ًظفا ،ومل يرا ِع كون الظفتحة عالمة
للنصب أو ليست كذلك ،وألف التنوين ال متال كام ال متال عند الوقف عىلﭐ
ﱣﭐﲑ ،ﭐ ﲠﱢ.

املذهب الثاين :اإلمالة ملن مذهبه اإلمالة ،والتقليل ملن مذهبه التقليل وعرب عنه
(بالرتقيق) وذلك يف قولهَ ( :و َر َّققوا) وهي مبنية عىل أن األلف فيه هي األصلية
رجعت ملا سقط املوجب حلذفها وهو التنوين.

املذهب الثال  :اإلمالة يف املرفوع واملجرور ،وفتح املنصوب ،وإليه أشار بقوله:
(و َت ْظف ِ
خيمه ْم يف الن َّْص ِ
مجع َأ ْشم َال) ،وتوجيه هذا املذهب أن األلف فيه هي
ب َأ ْ َ
َ
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
ِ ِ ِ ِ ِ
ب إِ َىل َه َذا ا ْل َق ْو ِل،
(و َمل ْ َأ ْع َل ْم َأ َحدً ا م ْن َأئ َّمة ا ْلق َرا َءة َذ َه َ
حكى قول من قال بالظفتحَ :
ب ا ْل ِقراء ِ
و َال َق َال بِ ِه ،و َال َأ َشار إِ َلي ِه ِيف ك ََال ِم ِه ،و َال َأ ْع َلمه ِيف ِكت ٍ ِ
اتَ ،وإِن ََّام
َ
َ ْ
َ
َ
َاب م ْن كت ِ َ َ
ِ
ِ
ِ
ب ن َْح ِو ٌّي َال َأ َدائ ٌّي َد َعا إِ َل ْيه ا ْلق َياس َال الر َوا َية)(.)٠٧٧
ه َو َم ْذ َه ٌ
ومعنى قوله( :و َت ْظف ِ
خيمه ْم يف الن َّْص ِ
مجع َأ ْشم َال) ،أي اجتمع شمل أصحاب
ب َأ ْ َ
َ
املذهبي (األول والثالث) عىل فتح االسم املقصور حالة النصب.

ثم مثل بكلمتى ﭐﱣﭐﱛ ،ﭐ ﱊﱢ ﭐسواء أكانا يف موضع رفع مثل ﱣﭐﱇ ﱈ ﱉ

ﱌﱢ ،ﭐﱣﭐﱚ ﱛﱢ ﭐأم كانا يف موضع جر مثل ﭐﱣﭐﱋ ﱌﱢ ،ﱣﭐﲤ ﲥ
ﲦﱢ؛ ومثل للمنصوب بكلمة ﭐﱣﭐﲼﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲺ ﲻ ﲼﱢ

()٠٧٧

شمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري ،النش يف القراءات العش ،مرجع سابق ،ج،2
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[آل عمران ،]١٣٦ :وكلمة ﭐﱣﭐﱌﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱢ

ً
وورشا يقرؤوهنا
[املؤمنون ]٨٨ :عىل قراءة أيب عمرو خاصة ،ألن محزة والكسائي
بدون تنوين فهى ممالة لكل من محزة والكسائى ،ومقللة لورش بال خالف.

ويمكن تلخيص هذا الباب عىل النحو التايل-:
ً
أوال :اتفق ْحزة والكسائي عىل إمالة ما ييل:
-ذوات الياء وهي األلف األصلية املتطرفة التي أصلها الياء مثل ﱣﲽﱢ .

ألف التأنيث بأوزاهنا اخلمسةﱣ َف ْعىل ،فِ ْعىل ،ف ْعىلَ ،ف َع َاىل ،ف َع َاىلﱢ مثلﱣﭐﱝﭐ ،ﲪ ،ﲋ ،ﱳﭐ ،ﭐﲰﱢ.
-ﱣﭐ ﳔ ،ﲺ ،ﭐﱁ ،ﲨﭐﱢ

 ما رسم يف املصحف بالياء باستثناء كلامت ﱣﭐ ﱖ ،ﱙ،ﭐإىل ،حتى ،عىل ﱢ. الثالثي املزيد مثل ﱣﭐ ﱮ،ﭐ ﱊ ﭐ ،ﲕ ﱢ.-الظفعل (أحيا) املسبوق بالواو يف قوله تعاىل:ﭐﱣﭐﳬ ﳭ ﳮ ﳯﱢ [انلجم]٨٨ :

 -كلامت ﱣﭐ ﱍﭐ،ﭐ ﱹﭐ،ﱶ،ﱘﭐﱢ.

إمالة رءوس اآلي من السور اإلحدى عِشة إال ما استثنى حلمزة.(و َما
إمالة (ذوات الراء) مثلﭐﱣﲨ ،ﭐﲰ ،ﭐ ﱑﱢ قال اإلمام الشاطبيَ :ٍ
اع حك ًْام).
َب ْعدَ َراء َش َ
إمالة ﭐلكمتا ﱣﭐﲔِ ،ك َالمهاﱢ قال اإلمام الشاطبي ( :إِنَاه َله َش ٍاف َوق ْل َأ ْو
َ
ِ
مها َش َظفا).
ك َال َ
إمالة الظفعل ﱣرانﱢ قال اإلمام الشاطبيَ :وق ْل ص ْح َب ٌة َبل َّر َب
اص َح ْ
ان َو ْ
م َعدَّ َال.
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 -أمال خلف والكسائي النون واأللف واهلمزة يف كلمة ﱣ ﭐ ﲢ ﱢ يف سوريت

فصلت واإلرساء ،وأما خالد فأمال األلف واهلمزة فقط يف املوضعي ،قال اإلمام
الشاطبي:
ِ
َن َأى َشـرع يم ٍن بِ ْ ِ ٍ
رسا َوه ْم َوالنُّون َض ْوء َسنًا تَـــ َال
ْ ْ
اخت َالف َوش ْع َب ٌة *** يف اال ْ َ
ثاي ًيا :ما ايفرد بإمالته الكسائى:

-الظفعلﱣ َأ ْح َياﱢ إذا كان مسبو ًقا بغري الواو مثل ﱣﭐﲰﱢ

-كام انظفرد بإمالة الكلامت اآلتية:

ﱣﭐﲆﱢ ﱣﭐﱌﱢ ﱣﭐﱋﱢ ﱣﭐخطاياﱢ ﱣﭐﲻ ﭐﱢ ﱣﭐﱙ ﱚﱢ
ﱣﭐﲩ ﲪﱢ ﱣﭐﱘ ﭐﱢ ﭐﭐﱣﱮﱢ ﱣﭐﲇﱢ ﭐ ﭐﭐﭐﱣﱽ ﭐﱢ ﭐﱣﭐﱑﱢ ﭐ ﭐ
ﱣﭐﱡﱢ ﭐﱣﭐﱽﱢ ﭐﱣﭐﲇﭐﱢ .

ِ
ِ
َ
ـــــــال
ــــــائي مــي
ــــــواه لِلكِ َس
يمـا ِس
َ
قال اإلمام الشاطبيَ :وف َ
ِ
ـــات َك ْي َظف َمــــــا َأتَى.....
الر ْء َيا َو َم ْر َض
َور ْء َي َ
اي َو ُّ
ثال ًثا :ما ايفرد بإمالته حفص الدوري راوي الكسائي:

انظفرد دوري الكسائي بإمالة الكلامت اآلتية:
ﱣﭐﱅﱢﱣﱕﱢﱣﲦﱢﱣﲠﱢﱣﱌﱢﱣﳘﱢﱣﱂﱢﱣ
ﳀ ﭐﱢ ﭐﱣﲵﱢ ﭐﱣ ﲊ ﭐﱢ ﱣ ﲻ ﭐﱢ ﭐﱣﳀﱢ ﭐ ﭐﱣﱍﱢ ﭐﱣﱠ ﭐﱢ ﭐ
ﱣﱚﭐﱢﭐﱣﲯﭐﱢﭐﱣ ﲗ ﱢ

قال اإلمام الشاطبي:
ِ
ٍ
اك مع م ْثواي َعنْه ِحل ْظف ِص ِهــم *** و َحمْي ِ
انجـ َال
اي َقد َ
اي م ْشكَاة هدَ َ
َ َ َ
َورؤ َي َ َ ْ َ َ َ
ْ
َ
ِ
اري َو َب ِ
ـارع َوا ْل َبـ ِ
يم َو َسا ِرعوا *** ن َس ِ
وقالَ :وإِ ْض َجاع َأن َْص ِ
ار ِئك ْم تَـ َال
اري َتـم ٌ
ـارعـ *** ـ َ ِ
ــاهن ْم َوي َســـ ِ
اهن ْم طـــ ْغ َي ِ ِ
َوآ َذ ِ ِ
ـو ِاري َمت َ َّث َال
اجلــ َ
ـون آ َذاننَا َعنْه ْ َ
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اجل ِ
وج َّب ِ
ار تَــ َّمموا
وقالَ :
اري َن َو ْ َ

 -أمال دوري الكسائي مع أيب عمرو األلظفات الواقعة قبل راء متطرفة مكسورة،

وكذلك لظفُﭐﱣﭐﲮﱢ ﭐوﱣﭐﲺﱢ قال اإلمام الشاطبي:
و ِيف َأل ِ َظف ٍ
َت *** بِك ْ ٍ
َرس َأ ِم ْل تدْ َعى َحـ ِميدً ا َوت ْق َب َال
ات َق ْب َل َرا َط َر ٍف َأت ْ
َ
ار ِهم والدَّ ِار ثم ِْ
ار َك َوا ْلك َّظف ِ
مح ِ
ار َوا ْقت َْس لِ َتنْضـــ َال
احل َام ِر َمـــ ْع *** ِ َ
َك َأ ْب َص ِ ْ َ
َّ
ِ
ِ
ين بِ َيــ ِائ ِه *** ............................
ين ا ْلكــاف ِر َ
ــع كَـاف ِر َ
َو َم ْ
مذهب ورش يف هذا الباب:

قلل ورش ذوات الراء ًقوال واحدً ا ،باستثناء كلمة ﱣﭐﲓﱢ يف قوله
تعاىل :ﱣﲒ ﲓ ﲔ ﲕﱢ [األنفال ]٨٩ :يقللها بخلف.
-قلل ذوات الياء وما حلق هبا بخلف ،فله فيها الظفتح والتقليل.

قلل األلظفات التي هي رءوس آي السور اإلحدى عِشة ًقوال واحدً ا سواء
أكانت أصلها الياء أم الواو ،أم كانت من ذوات الراء لتجري رؤوس اآلي عىل
سنن واحد مثلﱣﱃ ،ﱉﱢ إال إذا كانت بعدها (ها) الضمري مثل :ﱣﱹ،

ﲏ ،ﱽﱢ فإنه يقللها بخلف سواء كانت يائية أو واوية عىل الصحيح ،أما
إن كانت من ذوات الراء فله التقليل ً
قوال واحدً ا.
قال اإلمام الشاطبي:
و ذو ِ
كَهم و َذو ِ
ات ا ْل َيا َله ْ
اخل ْلف مج َال
ي َويف َأ َرا
ي َب ْ َ
الراء َو ْر ٌش َب ْ َ
ْ َ َ
َ
َّ
َله َغري م ِ ِ
رض مك ََّم َال
َولكِ ْن رءوس ْاآل ِي َقدْ َق َّل َفتْح َها
َْ َ َ
اها فيه َف ْ
اح ْ
 قلل مجيع األلظفات الواقعة قبل راء متطرفة مكسورة ًقوال واحدً ا ،مثل
ﱣﱕ ،ﲬ ﲭﱢ ،كام قلل لظفُﱣﲮﱢ ﭐوﱣﭐﲺﱢ وكلمة
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ِ
يع ا ْل َب ِ
اب ك َ
َان م َقل َال ،وقلل
ﱣﲇﱢ قال اإلمام الشاطبيَ :و َو ْر ٌش َمج َ
اختِال ٍ
هذ ِ
كلمتيﱣﭐﲯ ،ﲗﱢ بخلف قال اإلمام الشاطبيَ :و َ
ان َعنْهو بِ ْ
َف
وقلل (ذا الراءين) مثل ﱣﭐﲻ ﲼ،ﭐ ﭐ ﱊﱢ قال اإلمام الشاطبي:َوإِ ْض َجاع ِذي َرا َء ْي ِن َح َّج ر َواته *** ك َ
َاال ْب َر ِار َوال َّت ْق ِليل جا َد َل َف ْي َص َال

ولورش إمالة واحدة يف كلمة (طه) حي يميل اهلاء واأللف بعدها ،وهي اإلمالة

الوحيدة لورش يف القرآن كله ،ومل يذكرها اإلمام الشاطبي يف هذا الباب ،وإنام
ذكرها يف فرش سورة يونس.
 قلل كلمة (التوراة) لكن اإلمام الشاطبي مل يذكرها يف هذا الباب ،وإنام ذكرهايف فرش سورة (آل عمران).

ذكرت بعض كتب القراءات( )2١١أن لورش الظفتح والتقليل يف مجيع األلظفات التي مل
تقع بعد راء ويميلها محزة والكسائي أو الكسائي وحده ،أو الدوري وحده عن
ِ
مها ،ﱶﭐﱢ.
الكسائي ،باستثناء أربع كلامت ﱣﱋ ،ﲠ ،ك َال َ

وربام يكون مرادهم من هذا أن هذه الكلامت األربع مستثناه لورش من األلظفات

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.

()2١١

عبد الظفتاح عبد الغني القايض ،الوايف يف رشح الشاطبية ،مرجع سابق ،ص  ،٠59وانظر :سيد

الشي أبو الظفرج وخالد بن حممد احلافُ العلمي ،تقريب املعاين يف رشح حرز األماين يف القراءات
السبع( ،املدينة املنورة ،مكتبة دار الزمان للنِش والتوزيع٠525 ،هـ2١١3-م) ،ص .٠34
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فليست هذه الكلامت األربع فقط هي املستثناه لورش يف مجيع باب اإلمالة ،فظفيه
كلامت ا نظفرد بإمالتها دوري الكسائي وال يقللها ورش ،فورش مل يقلل ﭐ
ﱣﳘﱢ ،ﭐﱣﱂﱢ ،ﭐﱣﳀﱢ ،ﭐﱣﲵﱢ ،ﭐﱣﲊﱢ،

ﱣﲻﱢ ،ﱣﳀﱢ ،ﱣﱍﱢ ،ﱣﱠ ﭐﱢ ،ﱣﱚ ﭐﱢ ويميلها
الدوري عن الكسائي.

ﭐ

وقد شاع بي معلمي القراءات مقولة( :كل ما أماله الشيخان يقلله ورش باستثناء
ِ
مها ،ﱶ ﭐﱢ ويف هذه املقولة نظر ،ألن
كلامت أربع ﭐﱣﱋ ،ﲠ ،ك َال َ

كلمة (ﱋ ) ال يميلها الشيخان وإنام انظفرد بإمالتها الكسائي فليست داخلة يف
املستثنى منه ،وكذلك كلمة (ﲠ) التي انظفرد هبا الدوري عن الكسائي.

وبعضهم يقول( :كل ما أماله الشيخان أو انظفرد به الكسائي أو الدوري عن

الكسائي ومل يقع بعد راء يقلله ورش بخلف باستثناء كلامت أربع ﭐﱣﱋ،
ِ
مها ،ﱶ ﭐﱢ وقد مر أن ً
ورشا ال يقلل كلامت أخرى انظفرد هبا
ﲠ ،ك َال َ
الدوري عن الكسائي.
وعند التطبيق العمىل ملعلمى القراءات هؤالء نجدهم ال ي ِ
قرصون استثناء ورش
عىل هذه األربع فقط كام يرددون نظر ًيا ،بل ال يقللون لورش كلامت ﱣ ﳘ،

ﱂ ﱢ وأخواهتا مما انظفرد به دوري الكسائي.
مذهب أيب عمرو يف هذا الباب:

-قلل أبو عمرو كل ماكان عىل وزن ﱣ َف ْعىل ﭐﱢ ﭐو ﭐﱣ فِ ْعىل ﭐﱢ و ﭐﱣ ف ْعىلﱢ مثل

ﱣﭐﱝﭐ ،ﭐﲭ ،ﲋ ﭐﱢ ،كام قلل أواخر آي السور اإلحدى عِشة سوى
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الرائي منهام فإنه اعتىل أي يميلها إمالة كربى مثل :ﭐﱣﲉ ،ﭐ ﱵ ،ﭐ ﱊ ،ﭐ

ﱑ ،ﭐ ﲳ ﲴﱢ ،قال اإلمام الشاطبي:
آي ما *** َت َقدَّ م لِلب ِ ِ
ِ
اعت ََال
َو َك ْي َ
ف َأت ْ
امها ْ
رصي س َوى َر َ
َ َ ْ
َت َف ْع َىل َوآخر ِ َ
وقلل دوري أيب عمرو كلامت ﱣﳆ ،ﭐﭐﭐ ﳔ ،ﭐﭐﭐ ﳍ ،ﭐﭐﭐ ﲰ ﭐﱢ ،وأمالكلمة ﱣﭐالناسﭐﱢ املجرورة قال اإلمام الشاطبي:
وع ْن َغ ْ ِري ِه ِق ْس َها َو َيا َأ َس َظفى ا ْلع َال
ـو ْوا *** َ
رستَى َطـ َ
َو َيا َو ْي َلتَى َأنَّى َو َيا َح ْ َ
وقالَ :وخ ْلظفهمو يف الن ِ
اجلر حص َال
َّاس يف ْ َ
(و َما َب ْعدَ
وأمال أبو عمرو (ذوات الراء) مثل ﱣﭐﲰﱢ قال اإلمام الشاطبيَ :ٍ
اع حك ًْام).
َراء َش َ

-وأمال أبو عمرو كذلك األلظفات الواقعة قبل راء متطرفة مكسورة مثل

ﱣﱕﱢ

قال اإلمام الشاطبي:
ــــات َقب َل را َطر ٍ
ٍ
َت *** بِك ْ ٍ
َرس َأ ِم ْل تـــدْ َعى َحـ ِميدً ا َوت ْق َب َال
َو ِيف َأل ِ َظف
ف َأت ْ
ْ َ َ
كام أمال أبو عمرو لظفُﭐﱣﲮﱢﭐوﱣﲺﱢ قال اإلمام الشاطبي:ِ
ــــائ ِه)
ـــع كَــــافِ ِري َن ا ْلكــــافِ ِري َن بِ َي
(و َم ْ
َ

-وأمال أبو عمرو كذلك (ذا الراءين) .قال الشاطبيَ :وإِ ْض َجاع ِذي َرا َء ْي ِن َح َّج ر َواته.

-كام أمال (أعمى) األوىل يف سورة اإلرساء يف قوله تعاىل :ﱣﲡ ﲢ ﲣ

ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﱢ اإلرساء ،٤٣ :قال اإلمام الشاطبي:
و َأ ْعمى ِيف ِ
اال ْرسا حكْم ص ْح َب ٍة َن َا َّو َال.
َ
ار روى مر ٍو بِخ ْل ٍ
ف َص ٍد َح َال...
أمال كلمة ﱣﭐﲇﱢ قال اإلمام الشاطبيَ :و َه ٍ َ َْ
أمال كلمة (التوراة).

146

وأمال السويس (ذا الراء) الواقع بعده ساكن حالة الوصل بخلف عنه ،مثلﭐﱣﭐﲯ ﲰﱢ [التوبة ،]٠١4 :فإذا جاء بعده لظفُ اجلاللة كام يف هذا املثال
فللسويس فيه ثالثة أوجه( :الظفتح مع تظفخيم لظفُ اجلاللة ،اإلمالة مع تظفخيم لظفُ

اجلاللة وترقيقه.
مذهب هشام يف هذا الباب:
أمال هشام الكلامت اآلتية-:

 ﱣﭐﲔﱢ قال اإلمام الشاطبي( :إِنَاه َله َش ٍاف).

-ﱣﱘﱢ ﱣﲀﭐﱢ ﱣﱌﱢ ﱣﱒﱢ

قال اإلمام الشاطبي-:
ٍ
َم َش ِ
َ
ـــــة ِيف َه ْ
ـــاك ل ِـ َأ ْعـــــدَ َال
ـــل َأتَـ
ارب َلـ ِام ٌع *** َوآنِ َي
ون َعابِد َ
َو ِيف ا ْلكَافِر َ
ون َو َعـــابِدٌ
مذهب ابن ذكوان يف هذا الباب:
أمال ابن ذكوان الظفعلي (جاء ،وشاء) حيث وقعا ًقوال واحدً ا ،وكذلك الظفعل
(زاد) يف املوضع األول بال خالف ،واختلف عنه يف (زاد) الواقع يف سائر القرآن
فله فيها الظفتح واإلمالة قال اإلمام الشاطبي:
(وجــــاء ابن َذكْو ٍ
ان َو ِيف َشـــا َء َم َّي َالَ ....ف َزا َدهم األ َ
وىل َو ِيف ا ْل َغ ْ ِري خ ْلظفه)
َ
َ ْ
َ

-كام أمال ابن ذكوان األلظفات يف الكلامت اآلتية بخالف عنه ،إال كلمة

(املحراب) املجرورة فإنه أماهلا بال خالف عنه ،وهذه الكلامت هي-:
ﱣﭐﲼﱢ ،ﱣﭐﱙﱢ ،ﱣﭐﲆﱢ ،ﱣﭐﲂﱢ ،ﱣﭐﱱﱢ،
ﱣﭐﲄﱢ.
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قال اإلمام الشاطبي:
ِ
اب إِكْر ِ
مح ِ
اه ِه َّن َوا ْلـ
َِ
ـــر ِ َ
ار َك َوامل ْح َ
وك ٌّل بِخ ْل ٍ
ف ِال ْب ِن َذك َْو َ
ــــر َما
َ
ان َغ ْي َ

مح ِ
ار َويف ِ
ــــــم َر َ
ان مث َال
اإلك َْرا ِم ِع
َِ
ْ
جي ُّر ِم َن املْ ِ ْح َر ِ
اب َفا ْع َل ْم لِ َت ْع َمـــ َال
َ
ار روى مر ٍو بِخ ْل ٍ
ف َص ٍد
(و َه ٍ َ َ
أمال كلمة ﱣﲇﱢ بخلف ،قال اإلمام الشاطبيَ :ْ

َح َالَ ...بــدَ ِار).

أمال كلمة (التوراة ) حيث وردت.مذهب عاصم يف هذا الباب:
أمال حفص عن عاصم كلمة واحدة يف القرآن كله هيﱣﭐ ﲃ ﱢ [هود]٨١ :
(َ .....و َح ْظفصه ْم ي َو ِايل بِ َم ْج َر َاها َويف هو َد أن ِْز َال)
وأمال شعبة عن عاصم الكلامت اآلتية-:

-كلمة ﱣﱍﱢ يف قوله تعاىلﭐﱣﱋ ﱌ ﱍﱢ [األنفال]١٤ :

كلمةﭐﱣﲩﱢ األوىل والثانية يف قوله :ﱣﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﱢ [اإلرساء]٤٣ :

-كلمة ﱣﲓﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﭐﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

ﲓﲔﱢ [طه.]٣٤ :

-كلمة ﱣﭐﲎﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﭐﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

ﲎﱢ [القيامة]٩٦ :

وكلمتا ﱣ ﲓ ،ﲎﭐﱢ ياملوا حالة الوقف فقط عىل اخلالف السابق.
قال اإلمام الشاطبي:
رمى صحب ٌة َأ ْعمى ِيف ِ
اال ْرس ِاء َثانِ ًيا
َْ
َ
َ َ

سوى وسدً ى ِيف ا ْلو ْق ِ
ف َعنْه ْم ت ََس َّبال
َ
ً َ

كام أمال شعبة األلف واهلمزة قبلها يف كلمة ﱣ ﭐﲢ ﱢ التى يف سورة اإلرساء دونِ
التى يف فصلت قال اإلمام الشاطبي :ن ََأى َرشع يم ٍن بِ ْ ِ ٍ
رسا وهم.
ْ ْ
اختالَف َوش ْعبَ ٌة يف اال ْ َ
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أمال شعبة الظفعل (ران) من قوله تعاىل :ﭐﱣﭐﱲﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱢ [املطففني]١٨ :

قال اإلمام الشاطبيَ :وق ْل ص ْح َب ٌة َبل َّر َ
ب م َعدَّ َال.
اص َح ْ
ان َو ْ
-أمال كلمة ﱣﲇﱢ.

ما ايفرد ْحزة بإمالته:

 -انظفرد محزة بإمالة الراء واأللف بعدها يف كلمة ﱣﱂ ﭐﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﱁ ﱂ

ﱃﱢ [الشعراء ،]٦١ :قال اإلمام الشاطبيَ :و َراء تَرا َءى ف َاز ِيف شـــ َع َر ِائ ِه.

كام انظفرد بإمالة األفعال العِشة املاضية الثالثية وهيﱣﲲﱢ ،ﱣﲐﱢ،ﱣﱼﱢ ،ﱣ َض َ
اقﱢ ،ﱣﲆﱢ ،ﱣﲑﱢ ،ﱣﱿﱢ ،ﱣﲪﱢ ،ﱣ َزا َدﱢ،
ﱣ َر َ
انﱢ ،إال أن ابن ذكوان شاركه يف إمالة ﱣﱿ ﭐﱢ ،ﱣﲪ ﭐﱢ ،ﱣ َزا َد ﭐﱢ ،كام
شاركه الكسائي وشعبة يف إمالة الظفعلﱣ َر َ
انﱢﭐ

يض *** َأ ِم ْل......
ف ال ُّثالثِي َغ ْ َري َزا َغ ْت بِ َام ِ ٍ
قال اإلمام الشاطبيَ :و َك ْي َ

-أمال خالد بخلف عنه ،وخلف بدون خالف كلمة ﱣﱫﱢ يف قوله تعاىل:

ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱢ
[النساء ،]٣ :وكلمة ﭐﱣﲅﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
ﱷﱢ [انلمل ]٩٣ :ويف قوله تعاىل:ﭐﱣﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﱢ

[انلمل.]٨٤ :

ما يقلله ْحزة:
ـــــه ِارﱢ يف مجيع
قلل محزة كلمة ﭐﱣﱾﱢ ﭐيف سورة إبراهيم ،وكلمةﱣﭐا ْل َقَّ
ـــــه ِ
ــم َزة َق َّل َال.ﭐ
القرآن قال اإلمام الشاطبيَ :و َم ْعه يف ا ْلـ *** َب َو ِار َويف ا ْل َق
َّ
ار َح ْ
-وقلل كذلك (ذا الراءين) قال اإلمام الشاطبيَ :وال َّت ْقلِيل جا َد َل َف ْي َص َال

149

قلل محزة كلمة (التوراه) ،وقللها كذلك ورش وقالون بخلف عنه ،وأماهلا ابنذكوان وأبوعمرو والكسائي قال اإلمام الشاطبي:
وإضجاعك التوارة ما رد حسنه ....وقلل فـي جود وباخللف بلال.

مذهب قالون يف هذا الباب:

قالون له إمالة واحدة يف القرآن يف قوله(:هار) ،ويقلل لظفُ التوراه بخلف عنه كام مر.
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ِ ِ
ِ
ِ ِْ ِ
ِ
َري َع ْش لِ َي ْعـــــــ ِد َال
(َ )33٧ويف َهاء تَنيي ا ْل ُو ُقوف َو َق ْب َل َها *** ُمم َ ُال ا ْلك َسائي غ ْ َ
َاط عص َخ َظا *** و َأكْهر بعدَ ا ْليـ ِ
ِ
ـاء َي ْســـك ُُن ُمـ ييـ َ
ـال
ُي َم ُع َها َح رق ضغ ُ َ
(َ )35١و َ ْ
َ َُ َْ َ
َان َل ْي َس بِ َح ِ
(َ )35٠أ ِو ا ْلك ْ ِ
اجز *** َو َي ْض ُع ُ
ف َب ْعدَ ا ْل َفتْحِ َوالض يم َأ ْر ُجـ َال
َّس َوا ِإل ْسك ُ
ِ
ِ ِ
ِ
(َ )352ل ِع ِ
ائي َميـــال
رب ْه ما َئ ْه ِو ْج َه ْه َو َل ْي َك ْه َو َب ْع ُض ُه ْم *** ســـوى َألف عنْدَ ا ْلك َس ي
َْ
املراد هباء التأنيث هي التي تكون يف الوصل تاء؛ وللكسائي يف إمالة هاء التأنيث
مذهبان-:
املذهب األول :أن الكسائي يميل هاء التأنيث وما قبلها يف حال الوقف
بِشطي-:

 -٠أن ال يقع قبل اهلاء أحد احلروف املجموعة يف قولهَ ( :ح ٌق ِض َغاط َع ٍ
ص

َخ َظا) ،فإذا وقع قبل اهلاء أحد هذه احلروف فال متال نحو ﱣﭐﱌ ،ﭐ ﭐ

ﱺ ،ﭐ ﱤ ،ﭐ ﲼﱢ.

 -2أن ال يقع قبل اهلاء أحد احلروف املجموعة يف قوله( :أكهر) ،فإذا وقع أحد هذه
احلروف األربعة قبل هاء التأنيث جازت اإلمالة إذا كانت قبل هذه احلروف ياء
ساكنة أو كرسة مثل ﱣﲡ ،ﭐﲩ ،ﭐ ﱧ ،ﳒ ،ﭐﲔﱢ ،فإذا وقع

حاجزا فتامل هاءالتأنيث مثل
ساكن بي الكرسة وهذه احلروف األربعة مل يعترب
ً

ﱣﭐﲾﱢ ،وإذا وقع قبل هذه احلروف األربعة فتح أو ضم فال متال اهلاء مثلﭐ
ﱣﭐﲘ ،ﳅ ،ﲟ ،ﭐﱗﱢ واختلف يف ﱣﲨﱢ ألن الساكن
حرف استعالء فهو يمنع اإلمالة لقوته عىل الظفتح باستعالئه ،ووقف آخرون باإلمالة
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اعتدادا بقوة الكرسة وأن الساكن ليس بحاجز حصي خلظفته .
إ ًذا الكسائي عىل هذا املذهب ال يميل هاء التأنيث التي قبلها حروف ( َح ٌق
ِض َغاط َع ٍ
ص َخ َظا) مطل ًقا ،ويميل هاء التأنيث التي قبلها حروف (أكهر) بِشط
()2١٠

أن يكون قبل هذه احلروف كرس أو ياء ،فإن مل يكن قبلها كرس أو ياء فال متال،
ويميل باقي احلروف بال خالف وهي مخسة عِش حر ًفا جمموعة يف قوهلم( :فجثت
زينب لذود شمس).
(و َب ْع ُض ُه ْم ِســـوى َألِف ِعنْدَ ا ْلكِ َسائي َميال) يشري إىل املذهب الثاين:
وقولهَ :
وهو إمالة هاء التأنيث بعد حروف اهلجاء مجيعها عدا األلف.
وعند القراءة يجمع بني املذهبني ويبدأ باملذهب األول عند اختالف املذهبني-:
فإن كان قبل اهلاء أحد حروف ( َح ٌق ِض َغاط َع ٍص َخ َظا) باستثناء األلف ،نبدأ
بالظفتح عىل املذهب األول ،ثم اإلمالة عىل املذهب الثاين ،وإن كان قبلها األلف
فال متال عىل كال املذهبي نحو الصالة.
وإن كان قبل اهلاء أحد حروف (أكهر) ،فإن كان قبل هذه احلروف كرس أو ياءفهي 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 مطل ًقا عىلكال املذهبي.

()2١٠

أبو عمرو الداين ،الفتح واإلمالة ( ،بريوت ،دار الظفكر2١١2 ،م) ،ص3١6
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(َ )353و َرق َق َو ْر رش كُل َراء َو َق ْب َل َها *** ُم َسكنَ ًة َي ر َ ِ
وص َال
َّس ُم َ
اء أو ا ْلك ْ ُ

الراء املتحركة إما مظفتوحة أومكسورة أومضمومة ،فأما املكسورة فهي مرققة
مطل ًقا لكل القراء ،وأما املظفتوحة واملضمومة فهي مظفخمة لكل القراء عدا ً
ورشا،
فإنه يرققهام إذا كان قبلهام ياء ساكنة أو كرسة نحو ﱣﱻ ﱼ ،ﱁ،
ﲐ ،ﲒﱢ.

وص َال) يعني البد أن تكون الياء والكرسة متصلة بالراء يف كلمة
وقوله( :م َ
واحدة ،فإذا كانتا يف كلمة والراء يف أخرى فال ترقق نحو (بأمر ربك) ،وال ترقق

أيضا يف نحو ﱣﱎ ،ﱍ ،ﲟﱢ ألهنا يف حكم املنظفصل ،ألنه زائد يف
ً
الكلمة.

( )355و َمل ير َفص ًال ساكِنًا بعدَ كَّسة *** ِسوى حر ِ
ف ِاال ْستِ ْع َال ِس َوى َْ
اخلا َفكَم َال
َ ْ
َ ََْ ْ َ
َْ َْ

ً
يقول :إن ً
فاصال ،ورقق الراء بسبب
ورشا مل يعترب الساكن بي الكرسة والراء
الكرسة ،ومل يعتد بالساكن الظفاصل بي الراء والكرسة ،مثل ﱣﱯ ،ﲃ،

ً
فاصال فيظفخم الراء
ﱚ ،ﳋﱢ إال أن يكون الساكن حرف استعالء ،فإنه يعده
مثل ﭐﱣﳀ ،ﲨ ،ﳩﱢ ويستثنى من حروف االستعالء اخلاء ،فإنه إذا
ً
فاصال فريقق الراء معه ،مثل ﱣﱶﱢ.
توسط ساكنًا مل يعده ورش

(َ )354و َفخ َم َها يف األَ ْع َج ِم يي َو ِيف إِ َر ْم *** َو َتك ِْر ِير َها َحتى ُيرى ُم َت َعدي َال
يقول :إن ً
ورشا خالف أصله ،وفخم الراء يف االسم األعجمي ،وإن كانت الراء
أيضا يف كلمة
فيه مظفتوحة إثر كرس ،مثل ﱣﲆ ،ﲇ ،ﲄﱢ ،وفخمها ً

ﱣﭐﱮﱢ من قوله تعاىل :ﱣﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱢ [الفجر ،]٤ :وهي اسم أعجمي،
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وقيل عريب ،وأفرده بالذكر بسبب اخلالف فيه ،كام فخم الراء يف حال تكريرها،
فإذا وجد يف الكلمة راءان ،ووجد سبب لرتقيق األوىل فقط ،فإهنا تظفخم ألجل
تظفخيم الثانية لتناسب اللظفُ واعتداله نحو ﱣﱄ ،ﱄ ،ﱄﱢ

ِ
خ ِ
ِ
رتا َو َبا َب ُه *** َلدى ِجل ِة األَ ْص َح ِ
اب َأ ْع َم ُر َأ ْر ُح َال
(َ )356و َت ْف ُ
يم ُه ذك ًْرا َوس ْ ً

يقول :إن الروة اختلظفوا عن ورش يف كلمتي ﱣﭐﲗ ،ﭐﲘﱢ (وبابه) ،ويعني
به كل راء مظفتوحة حلقها التنوين ،وقبلها ساكن غري حصي قبله كرسة ،وكلامته

معدودة هي:ﭐﱣﭐﱟ ،ﳂ ،ﲿ ،ﱗ ،ﲗ،ﭐﲘﱢ ،وقد اختلف أهل
األداء عنه بي التظفخيم والرتقيق ،والتظفخيم هو األرجح واملقدم يف األداء.
ان بِالت ْف ِ
خي ِم َب ْع رض َت َقب َال
رشر َعنْ ُه ُي َر يق ُق ُك ُّل ُه ْم *** َو َح ْ َري َ
(َ )35٩ويف َ َ

يقول :إن مجيع الرواة عن ورش رققوا الراء األوىل يف كلمة ﭐﱣﲃﱢ من قول

ً
وصال ووق ًظفا ،بسبب
اهلل تعاىل :ﭐﱣﭐﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱢ [املرسالت]٩٣ :
كرس الراء الثانية؛ بينام اختلف عنه يف كلمة ﱣﲕﱢ من قوله تعاىل :ﭐﱣﲕ

ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱢ [األنعام ]٤١ :بي التظفخيم والرتقيق.
اهب َشذ ْت ِيف ْاألَد ِ
ِ
ِ
ِ
اء ت ََو ُّق َال
َ
(َ )359ويف الراء َع ْن َو ْرش س َوى َما َذك َْر ُت ُه *** َم َذ ُ
مذاهب وأحكا ًما غري ما ذكره ولكنها شاذة واهية.
يقول :إن يف الراء عن ورش
َ
ِ ِ
ِ
َت ي َا َصاحِ لِلس ْب َع ِة ا َملال
ــرة *** إِ َذا َس َكن ْ
(َ )35٧و َال ُبد م ْن ت َْرقيِق َها َب ْعـــدَ ك َْس َ

يقول :إنه جيب ترقيق الراء لكل القراء إذا سكنت بعد كرس نحوﱣﭐﱅ،

ﱄﱢ ،بِشط أن يكون الكرس أصيل متصل هبا يف كلمة واحدة ،وليس بعد الراء
حرف استعالء ،وقد أشار إىل ذلك يف األبيات اآلتية:
ِ
ِ
ِ
ِ
( )34١وما حر ُ ِ
ـيها تَــ َ
ـذل َال
ــيم فـ َ
ـم الت ْفخ ُ
ف اال ْســـت ْع َالء َب ْعدُ َفراؤُ ُه *** ل ُك يل ِه ُ
ََ َْ
ِ
ِ
ني املَ َش ِايخِ َسـ ْل َسال
ُي َم ُع َها ق ْظ ُخص َضغْط َو ُخ ْل ُف ُه ْم *** بِف ْرق َجرى َب ْ َ
(َ )34٠و َ ْ
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يقول :إذا وقعت الراء ساكنة أثر كرس ،أو مظفتوحة أومضمومة إثر ياء ساكنة أو
كرس بالنسبة لورش ،لكن وقع بعدها أحد أحرف االستعالء ،وهي املجموعة يف
(ق ُْ خص َض ْغ ٍ
قوهلمِ :
ط) ،وجب تظفخيمها مثل ﱣﳀ ،ﲭ ،ﲔ،
َّ
ﱉ ،ﲜﱢ ،فتظفخم الراء يف هذه األمثلة وإن وقعت ساكنة بعد كرس
بسبب وجود حرف االستعالء بعدها ،وكذلك ﱣﱧ ،ﱈ ،ﳎ،

ﱘﱢ وما شابه ذلك بالنسبة لورش ،وإن فصلت األلف بي الراء وحرف
االستعالء فهذا كله يظفخمه ورش ،وكان حقه الرتقيق لوال وجود حرف

االستعالء.
واختلف يف كلمة ﱣﱝ ﭐﱢ يف قول اهلل تعاىل :ﱣﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱢ

[الشعراء ،]٦٩ :بي التظفخيم لوقوع حرف االستعالء بعدها ،والرتقيق بسبب
ان ص ِح ِ
ِ
وص
يحان إِ َّال َأ َّن النُّص َ
َ
(وا ْل َو ْج َه َ
كرس حرف االستعالء ،قال ابن اجلزريَ :
ِ
الرت ِق ِيق)( ،)2١2وقال يف منظومة املقدمة( :واخللف يف فرق لكرس
مت ََوات َر ٌة َع َىل َّ ْ
يوجد) هذا حالة الوصل .واختلف كذلك يف الوقف عليها عىل قولني:

األول :أنه يتعي التظفخيم لزوال الكرس الذي من أجله رققت الراء ،ونص أبو
زيد عبد الرمحن بن القايض شيخ اجلامعة بظفاس (ت ٠١62هـ) يف كتابه "إيضاح
ماينبهم عىل الورى يف قراءة عامل أم القرى" عىل أن هذا مذهب اإلمام احلافُ أيب
عمرو الداين ،يقول:
(والوصل يف فرق برتقيق شــهر

()2١2

والوقف بالتظفخيم للكل ذكر

شمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري ،النش يف القراءات العش ،مرجع سابق ،ج،2

ص.٠١3
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حجته السكون خذ برهانة)
نص عليه الـــداين يف اإلبــــانة
ً
وصال ووق ًظفا اعتدا ًدا باألصل،
الثاين :أن الوجهي (التظفخيم والرتقيق) جائزان
()2١3

ألن السكون عارض للوقف.
وأما كلمة ﱣﱔﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﱒ ﱓ ﱔﱢ [ص:

 ،]١٤فهي مظفخمة لورش عىل الصحيح ،وقد حكى الداين اإلمجاع عىل تظفخيمها قال

الداين( :وكذا إن وقع بعدها حرف من حروف االستعالء ،أو راء مكررة مظفتوحة أو
أيضا،
مضمومة ،أو كان االسم الذي فيه أعجم ًيا أو مؤن ًثا ،فهي مظفخمة باإلمجاع ً

وذلك نحوﭐﱣﱘ ،ﱈ ،ﳎ ،ﱔ ،ﱧﭐﱢ. )..
(َ )342و َما َب ْعدَ ك َّْس َع ِ
ي
ـم َف َ
ـــــذ َال
هذا ُحــك ُْم ُه ُم َت َب
ارض َأ ْو ُم َفصل *** َف َفخي ْ
()2١5

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 أصل ًيا
ً
ً
منظفصال تظفخم الراء،
عارضا أو
متصال معها يف كلمة واحدة ،فإذا كان الكرس
ً
والكّس العارض ينِت قبل الراء عىل يوعني(:)285
أحدمها :ما كرس اللتقاء الساكني نحو ﱣﲥ ﲦ ،ﲰ ﲱﱢ فهذا يظفخم

ألن الكرسة عارضة غري أصلية.
()2١3

انظر :عبد الوهاب محيتو ،معجم مؤلفات احلافظ أيب عمرو الداين( ،املغرب ،اجلمعية املغربية

ألساتذة الرتبية اإلسالمية ،)2١١١ ،ص ،.٧وحاولت الوصول إىل الكتاب الذي نقل عنه (إيضاح
ماينبهم عىل الورى يف قراءة عامل أم القرى) ومل أستطع العثور عليه .ويف املسألة أخذ ورد ،وملزيد من
النقاش انظرhttps://vb.tafsir.net/tafsir21356/#.XRKCnj8zaUk :
()2١5

أبو عمرو عثامن بن سعيد الداين ،التحديد يف اإلتقان والتجويد( ،األردن ،دار عامر2١١١ ،م-

٠52٠هـ) ،ص.٠44
()2١4

أبو احلسن عىل بن حممد السخاوي ،فتح الوصيد يف رشح القصيد حرز األماين ووجه التهاين،

مرجع سابق ،ج ،٠ص .324
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الثاين :أن يبتدأ هبمزة الوصل مثل ﭐﱣﱸﱢ ألن الكرسة يف مهزة الوصل غري

الزمة ألهنا ال توجد إال يف حال االبتداء.
أيضا رضبان(:)2١6
وأما املنظفصل فهو ً

أحدمها :أن تكون الكرسة يف كلمة والراء يف أخرى نحو ﱣﭐ ﳋ ﳌ ﱢ
الثاين :أن يتقدمها الم اجلر أو باؤه نحو ﱣﱫ ،ﳐ ،ﭐ ﱪﱢ فهذا يف
حكم املنظفصل ألنه زائد يف الكلمة يمكن إسقاطه منها فاقتىض ذلك التظفخيم لعدم

مالزمة املجاورة بي الراء والكرسة).
( )343وما بعدَ ه كَّس َأ ِو ا ْليا َفام َُهلم *** بِ َرت ِق ِ
يق ِه ي ٌَّص َوثِ ريق َف َي ْم ُث َال
َ َ ْ
ََ َْ ُ ْر
ْ
يقول :إذا وقع بعد الراء كرس أو ياء ،وال يوجد موجب لرتقيق الراء قبلها فال
يعتد به ،ألنه ال يوجد نص لرتقيق الراء إذا وليها كرس أو ياء ،بل جيب تظفخيم
الراء حينئذ مثلﭐﱣﳂ ،ﱫ ،ﭐ ﲯﱢ.
اءة مدْ َخ رل *** َفدُ وي َ ِ ِ
ِ ِ
ِِ
الر َضا ُم َت َك يفال
َك َما فيه ي
(َ )345و َما لق َياس ِيف ا ْلق َر َ

قياسا عىل ترقيق الراء التي قبلها
يعني ال جيوز ترقيق الراء التي بعدها كرسة أو ياء ً
كرسة أو ياء ،إذ ليس للقياس مدخل يف القراءة ،وإنام االعتامد عىل صحة النقل

والرواية.

وقولهَ ( :فدون ََك َما فِ ِيه الرضا م َتكَظفال) يعني إلزم ما ارتضاه األئمة ونقلوه من
التظفخيم والرتقيق.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مج ُع َأ ْش ُمال
يمها يف ا ْل َو ْقف َأ ْ َ
ور ًة عنْدَ َو ْصل ِه ْم *** َو َت ْفخ ُ
(َ )344وت َْرقي ُق َها َمك ُْس َ
يقول :إن كل القراء رققوا الراء إذا كانت مكسورة يف الوصل ،سواء أكانت

الكرسة الزمة أم عارضة ،وسواء أكانت يف أول الكلمة أم يف وسطها أم يف آخرها
()2١6

املرجع السابق ،ج ،٠ص.326-324
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مثل ﱣﱞ ،ﲸ ،ﱁ ﱂ ،ﱌ ﱍ ،ﱬ ﱭ ﱢ ،فإن كانت (الراء

املكسورة) متطرفة ووقظفت عليها بالسكون فإهنا تظفخم بإمجاع القراء إذا كان قبلها

ضم أو فتح مثل ﱣﱞ ،ﱹ ،ﱲ ﱳﱢ ،فإن كان قبلها كرس فإهنا ترقق
وقد أشار إىل هذا يف البيت التايل:
(َ )346ولكِن َها يف َو ْق ِف ِه ْم َم َع َغ ْيـ ِرهــا *** ت َُرق ُق َب ْعدَ ا ْلك َْسـ ِ
ــر َأ ْو َما متَ َيـ َال
ِ
ِ
ِ
َاء ُم َصقال
(َ )34٩أ ِو ا ْل َياء ت َْن ِِت بِال ُّسكُون َو َر ْو ُم ُه ْم *** ك ََام َو ْصل ِه ْم َفا ْب ُل الذك َ
يعني أن الراء املكسورة مع غريها من الراءات املضمومة واملظفتوحة إذا وقظفت
عليها بالسكون فإهنا ترقق يف احلاالت اآلتية-:
 -٠إذا كان قبلها كرس ﱣﭐ ﲇ ،ﱳ ،ﳒ ﱢ
 -2إذا كان قبلها حرف ممال مثل ﱣﭐﱐ ،ﱙ ،ﱧ ﱢ
 -3إذا كان قبلها ياء ساكنة مثل ﱣﭐ ﱻ ﱼ ،ﳘ ،ﳌ ﱢ
(و َر ْومه ْم ك ََام َو ْص ِل ِه ْم) يعني إذا وقظفت عىل الراء بالروم ،فإن حكمها من
وقولهَ :
حيث التظفخيم والرتقيق كحالة الوصل ،فإن كانت يف حالة الوصل مظفخمة فتقف
بالروم مظفخام ،وإن كانت يف حالة الوصل مر َّققة فتقف بالروم مرققا.

وقولهَ ( :فا ْبل َّ
الذكَا َء م َص َّقال) يعنى اخترب ذكاءك يف إعطاء الراء يف الوقف ما

تستحقه من التظفخيم والرتقيق.
هذا ال ِذي َقدْ وص ْف ُته *** ع َىل ْاألَص ِل بِالت ْف ِ
(َ )349وفِ َيام َعدَ ا َ
خي ِم ك ُْن ُم َت َع يمال
ْ
َ
َ َ ُ
يقول :إن األص ل يف الراء التظفخيم باستثناء املواضع التي أشار إليها أهنا ترقق

فيها ،فاإلمام الشاطبي –رمحه اهلل -أشار إىل املواضع التي ترقق فيها الراء لورش،
واملواضع التي ترقق فيها الراء لكل القراء يف الوصل والوقف ،وما عدا هذه
املواضع فالراء تكون عىل األصل مظفخمة.

باب الالم ِ
ات
َ ُ
َ
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اء َأو لِلظـــ ِ
ِ
ِ
ِ
اء َق ْب ُل َتنَ ُّزال
(َ )34٧وغَل َظ َو ْر رش َفت َْح َالم ل َصــادها *** َأ ِو الطــ ْ
وصـال
ت َأ ْو ُس يكن ْ
( )36١إِ َذا ُفتِ َح ْ
َت ك ََص َال ِهتِ ْم *** َو َم ْط َل ِع َأ ْي ًضــا ثم َظل َو ُي َ
ُيغ يلظ (يفخم) ورش الالم بشوط-:
 -٠أن تكون الالم مظفتوحة ،وإليه أشار بقولهَ (:فت َْح َال ٍم).
 -2أن يقع قبل الالم حرف الصاد أو الطاء أو الظاء.
 -3أن تكون هذه احلروف الثالثة مظفتوحة أو ساكنة.
مثل ﭐﱣﲉ ،ﲅ ،ﱣ ،ﲢﱢ فإن اختل أحد هذه الِشوط ترقق الالم
عىل األصل مثل ﱣﳗ ،ﲕ ،ﱗ ،ﱫ ،ﲴﱢ.

(َ )36٠ويف َط َال ُخ ْل ر
ف َم ْع فِ َص ًاال َو ِعنْدَ َما *** ُي َســك ُن َو ْقـ ًفا َواملُ َفـخ ُم ُف يضـــال
ات ا ْليــَ ِ
( )362وحكْم َذو ِ
اء ِمنْها كَهـ ِذ ِه *** َو ِعنْدَ ُر ُء ِ
وس ْاآل ِي ت َْر ِقي ُق َها ا ْع َتــال
َ ُ ُ َ

يقول :إنه ورد اخلالف عن ورش بي تغليُ الالم وترقيقها يف ثالثة مواضع-:

 -٠إذا حال بي الالم وبي ما قبلها ألف نحو ﱣﭐﲵ ،ﭐ ﲹ ،ﭐ ﳃﱢ،ﱣأن
حلاﭐﱢ يف قراءة ورش.
َّ
يصا َ
 -2إذا تطرفت الالم املستوفية لِشوط التغليُ وسكنت للوقف مثل ﱣﲢ ،ﭐ

ﳉ ،ﭐ ﱣﱢ واألفضل يف هذه احلالة والتي قبلها التظفخيم وإليه أشار بقوله:
( َوامل َظف َّ
ـخم فضـال).
 -3إذا وقع بعد الالم املستوفية لِشوط التغليُ ذات ياء مثل ﭐﱣﱙ ،ﭐ ﱹ ،ﭐ

ﲅﱢ فيجوز يف هذه احلالة الظفتح وتغليُ الالم ،والتقليل وترقيق الالم ،ألنه

ال يتأتى اجلمع بي التقليل وتغليُ الالم لتنافرمها ،والتغليُ هو األفضل إال إذا

كان رأس آية من رؤوس آي السور اإلحدى عِشة فيتعي حينئذ ترقيق الالم .
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ِ
ِ
ـها َحـتى َيـ ُـر َ
وق ُمـ َـرت َال
َّسة *** ُي َر يقـ ُق َ
(َ )363وك ٌُّل َلدَ ى ْاسم اهللِ م ْن َب ْعد ك ْ َ
( )365ك ََام َفخ ُمــو ُهو َب ْعدَ َفتْح َو َضــمة *** َفتَم يِ َظا ُم الش ْم ِل َو ْص ًال َو َف ْي َص َال

يقول :إن كل القراء رققوا الالم من لظفُ اجلاللة إذا وقع بعد كرس مثل ﭐﱣﭐﱁ

ﱂ ،ﲋ ﲌﱢ ،وفخموه بعد الظفتح والضم ،وإذا ابتدئ هبا مثل ﭐﱣﭐﲉ

ﲊ ،ﱧ ﱨ ،ﱆ ﱇﱢ؛ وإذا وقع لظفُ اجلاللة بعد إمالة فظفيه
وجهان :التظفخيم والرتقيق ،وذلك يف رواية السويس يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲡ ﲢﱢ

وما شاهبها.
وقولهَ ( :فت ََّم نِ َظام َّ
الش ْم ِل َو ْص ًال َو َف ْي َصال) كملت مجيع املسائل املتظفرقة يف التظفخيم

والرتقيق.

(و ْص ًال َو َف ْي َصال) أي سواء أكانت احلركات الثالث عىل حروف متصلة
وقولهَ :
بلظفُ اجلاللة أم منظفصلة منه يف كلمة أخرى فال يتغري احلكم مثل ﱣباهلل ،ﱁ

ﱂﭐﱢ.
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ف عن َ َْت ِر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يك َح ْرف َت َعز َال
(َ )364و ِاال ْسك ُ
َان َأ ْص ُل ا ْل َو ْقف َو ْه َو ْاشت َقا ُق ُه *** م َن ا ْل َو ْق َ ْ

للوقف عىل الكلم ثالثة أيواع:
 -٠إسكان

 – 2روم

 -3إشامم

واإلسكان هو األصل يف الوقف (ألنه أخف ،وألنه أينام جاز الروم واإلشامم جاز
اإلسكان وليس العكس)(.)2١٩
واإلسكان  :هو الوقف عن احلركة وعدم اإلتيان هبا ،من قوهلم :وقظفت عن األمر
إذا مل تأت به.
وقولهَ ( :ت َعز َال) :يعني صار بمعزل عن التحريك.
ت َ َتمـــ َال
(َ )366و ِعنْدَ َأ ِيب َع ْمــرو َوكُوفِ يي ِهم بِ ِه *** ِم َن الر ْو ِم َوا ِإل ْش َام ِم َس ْم ر
(َ )36٩و َأ ْك َث ُر َأ ْع َال ِم ا ْل ُق َر ِ
ان َي َر ُامهـــــا *** لِ َســــائِ ِر ِه ْم َأ ْو َىل ا ْل َع َ
ــالئِ ِق ِم ْط َو َال

يعني روي عن أيب عمرو والكوفيي (عاصم ومحزة والكسائي) الوقف بالروم
أيضا ،وباقي القراء مل يرد عنهم نص بالوقف هبام ،ولكن أكثر األئمة
واإلشامم ً

املشاهري يرامها ( الروم واإلشامم) لسائر القراء السبعة ،وإن مل يرد عنهم نص به.
ِ ِ
َ
ـوت َخ ِف ٍّي كُل َدان َتنَــــو َال
(َ )369و َر ْو ُم
ــــك إِ ْس َـام ُع املُ َحرك َواق ًفا *** بِ َصـ ْ
الش َف ِاه ُب َع ْيدَ َما *** ُي َسك ُن َال َص ْو رت ُهن َ
(َ )36٧و ِاال ْش َام ُم إِ ْط َب ُ
اق ي
َاك َف َي ْص َحــــ َال
(دان) :قريب.

عرف اإلمام الشاطبي -رمحه اهلل  -الروم بأنه :أن تسمع كل قريب منك احلرف
()2١٩

أبو عبد اهلل حممد بن أمحد املوصيل املعروف بشعلة ،كنز املعاين رشح حرز األماين (رشح شعلة

عىل الشاطبية) ،مرجع سابق ،ص.٠٧2
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املحرك بصوت خظفي وضعيف ،وعرفه الداين بأنه :تضعيف الصوت باحلركة
حتى يذهب بذلك معظم صوهتا فتسمع هلا صوتًا خظف ًّيا يدركه األعمى بحاسة
سمعه.
ثم عرف اإلشامم بأنه :إطباق (ضم) الشظفتي بعد الوقف عىل احلرف بالسكون
سمع.
فيدَ رك ذلك بالعي وال ي َ
(َ )3٩١وفِ ْع ُل ُه َام يف الض يم َوالر ْف ِع َو ِار رد *** َو َر ْو ُم َك ِعنْدَ ا ْلك ْ ِ
َّس َو َْ
اجل ير ُو يص َال
ب َق ِ
(َ )3٩٠و َمل ْ َي َر ُه يف ا ْل َف ْتحِ َوالن ْص ِ
ارئر *** َو ِعنْدَ إِ َمـا ِم الن ْح ِو يف ا ْلك يُل ُأ ْع ِم َال
يقول :أن الروم واإلشامم يردان يف الضم والرفع ،والروم فقط يرد يف الكرس
واجلر ،ومل يدخل أحد من القراء الروم يف الظفتح والنصب ،لكن إمام النحو
(سيبويه) أدخل الروم يف احلركات الثالث ،ومل يقل بذلك أحد من القراء ،فالروم
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،
والروم ،واإلشامم) ،وإن كانت مكسورة جاز الوقف عليها باإلسكان والروم،
وإن كانت مظفتوحة أو ساكنة فالوقف عليهام باإلسكان فقط.
ِ
َاء َوإِ ْع َراب َغــدَ ا ُم َتنَ يقــــــ َال
(َ )3٩2و َما ي يُو َع الت ْح ِريـــ ُك إِال ل َال ِزم *** بِن ً

يقول :ما َّنوعت التحريك وقسمته هذه األقسام إال ألعرب عن حركات البناء الالزمة
التي ال تنظفك عن الكلمة وحركات اإلعراب املتنقله ،ليع َلم 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.
مثال :كلمة (ﱊ) مبنية عىل الكرس ال يتغري حاهلا سواء أكانت يف حمل رفع أم جر أم
نصب ،فحركتها حركة بناء ،مثل قوله تعاىل:
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ﱣﭐﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱢ [اإلنسان.]2٩ :

ﭐ

ﭐﱣﭐ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱢ [النساء]١٨٩ :

ﱣﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱢ [اإلرساء]٣٤ :
أما كلمة (ﱂ) ً
مثال تتغري حركتها باختالف العوامل الداخلة عليها مثل
قوله تعاىل:

ﱣﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱢ [الزمر]٤٣ :

ﱣﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﱢ [فاطر]١ :
ﱣﭐ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﱢ [ص ]٤٩ :فهذه حركة إعراب.

( )3٩3ويف ه ِ
اجل ِمي ِع ُق ْل *** َو َع ِ
ار ِ
اء ت َْنيِي َو ِمي ِم َْ
ض َشكْل َمل ْ َيكُوي َا لِ َيدْ ُخ َال
َ َ

يقول :إن الروم واإلشامم ال يدخالن تاء التنيي

التي تصري يف الوقف ها ًء نحو

ﱣﳍ ،ﱨﱢ ألن احلركات كانت للتاء يف الوصل وقد زالت يف الوقف ،فإن
وقف عىل تاء التأنيث بالتاء ال باهلاء بأن كانت مرسومة يف املصحف بالتاء املبسوطة

دخلها الروم واإلشامم.
ً
وصال ،مثل ﱣﭐﱽ ،ﭐ ﲁ
كام ال يدخل الروم واإلشامم ميم اجلمع عند من يصلها بواو

ﱢ (ألهنا ساكنة ،وحتريكها يف حال صلتها عىل مذهب من وصلها إنام كان ألجل
الصلة ،وهلذا إذا وقف عليها ترك الصلة فيسكن امليم)  ،وأما من يقرؤها بالسكون
ً
وصال ووق ًظفا فال يتأتى فيها دخول الروم واإلشامم عنده ألن الروم واإلشامم إنام
()2١9

يدخالن املتحرك.
أيضا املتحرك بحركة عارضة سواء أكانت احلركة العارضة
وال يدخل الروم واإلشامم ً
للنقل مثل ﱣﱩ ﱪﱢ أم للتقاء الساكني نحو ﱣﭐﱷ ﱸ ،ﲐ ﲑﱢ.
()2١9

عبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة ،إبراز املعايى من حرز األماين يف القراءات السبع،
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ِِ
ِ
( )3٩5ويف َْاهل ِ
إل ْض َمـــ ِ
َِ
اء لِ ِ
َّس ُم يثـــــــ َال
َ
ار َق ْو رم َأ َب ْو ُ َ
مها *** َوم ْن َق ْبله َض ٌّم أو ا ْلك ْ ُ
ُم يل َال
ـاء َو َب ْع ُضـ ُه ْم *** َي َرى َُهل َمــــا ِيف ك يُل َحـــــال ُ َ
(َ )3٩4أ ُو ام ُ َ
امها َو راو َو َيــ ر
هلاء الضمري سبع حاالت:

 -٠أن يكون قبل اهلاء ضم نحو ﴿ﭶ ﭷ ﭸ﴾ [البقرة.]٣١٥ :
 -2أن يكون قبل اهلاء واو نحو ﴿ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [البقرة.]١٥ :
 -3أن يكون قبل اهلاء كرس نحو ﴿ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [القصص.]٥٢ :
-5أن يكون قبل اهلاء ياء نحو ﴿ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭜ﴾ [البقرة.]٣ :
 -4أن يكون قبل اهلاء فتح نحو ﴿ﭖ ﭗ ﭘ﴾ [احلج.]٦ :
 -6أن يكون قبل اهلاء ألف نحو ﴿ﭴ ﭵ﴾ [النحل.]٩٣٩ :
 -٩أن يكون قبل اهلاء ساكن صحيح نحو ﴿ﮩ﴾ [البقرة.]٩٢٥ :
وقد اختلف أهل األداء يف الوقف عليها ،فأبى قوم الروم واإلشامم فيها إذا
كان قبلها ضم أو كرس أو واو أو ياء (أ َّما الضمة والكرسة) ،لئال َيرج القارئ

من ضمة أو واو إىل ضمة أو أشارة إليها ،أو من ياء أو كرسة إىل كرسة ،ويف ذلك
ثقل يف النطق ،فإن كان قبلها فتح أو ألف أو ساكن صحيح جاز الروم
واإلشامم.
وذهب بعض أهل األداء إىل جواز الروم واإلشامم يف هاء الضمري يف كل أحواله.
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ِ
ـــه ْم َواملَْ ِ
ـاز ِ ُّين َويَافِ رع
(َ )3٩6وكُوفــ ُّي ُ
(َ )3٩٩و ِال ْب ِن كَثِري ُي ْرت َََض َوا ْب ِن َع ِامر

اخل يط ِيف و ْق ِ
*** ُعنُوا بِات َبا ِع َْ
ف ِاال ْبتِــــ َال
َ
اخ َت َل ُفوا فِ ِ
يه َحر َأ ْن ُي َفصــــــ َ
ـال
*** َو َما ْ

(عاصام ومحزة والكسائي) وأبا عمرو وناف ًعا عنوا باتباع رسم
يقول :إن الكوفيي
ً
املصحف يف الوقف االختباري ،أو االضطراري النقطاع نظفس ونحوهً ،
فمثال ما

كتب مقطو ًعا هكذا (إن ما) جاز الوقف عىل الكلمة األويل أو الثانية ،وإذا كتب
ً
موصال (إنام) فالوقف عىل الثانية فقط .ومل يرد نص البن كثري وابن عامر باتباع
الرسم ولكن ارتضاه واستحسنه أهل األداء عنهم.
اخ َت َل ُفوا فِ ِ
َ
ـــــال) يعني أن بعض القراء َيالف الرسم يف بعض
يه َحر َأ ْن ُي َفص
(و َما ْ
َ

حري بياهنا وتظفصيلها وإليك هي-:
املواضع ف ٌ
اهل ِ
ِ
اء ُم َؤي *** َفبِ َْ
اء ِق ْ
ف َحقــا ِر ًًض َو ُم َعــ يو َال
( )3٩9إِ َذا كُتِ َب ْ
ت بِالتــاء َهــ ُ
تنقسم هاء التنيي يف رسم املصحف إىل قسمني:

القسم األول :ما رسم يف املصاحف باهلاء ،وهذا ال خالف بي القراء يف الوقف
عليه باهلاء.ﭐ
مثل كلمة ﭐﱣﲾﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ
ﲿﱢ [آل عمران ،]١٤٤ :وكلمةﭐﱣﳍﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ

ﳏﱢ [انلحل.]٣٩ :

القسم الثاين :ما رسم يف املصاحف بالتاء مثل كلمة ﱣﭐﱾﱢ يف قوله تعاىل:

ﱣﭐﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﱢ ﭐ[انلحل ،]٤٩ :ﭐوكلمة ﭐﱣﲨﱢ يف
قوله تعاىل :ﱣﭐﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﱢ [الروم ،]3١ :وهذا فيه خالف

بي القراء ،فيقف عليه باهلاء ابن كثري وأبو عمرو والكسائي ،املشار إليهم بقوله:
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( َح ًّقا ِر ًىض) ،خمالظفي يف ذلك رسم املصحف ،ووقف الباقون بالتاء اتبا ًعا
للرسم.
اد ِ
ات ه ِ
( )3٩٧ويف الال َت مع مر َض ِ
يه ُر يف َال
ات َم ْع َذ َ
ات َ ْهب َجة *** َو َال َت ِر ًًض َه ْي َه َ َ
َ
َ ْ َْ
(َ )39١و ِق ْ
ف َيا َأ َب ْه ُك ْف ًؤا َديَا..............................*** .................
هذا استثناء من القاعدة ،فالكسائي وحده ،املشار إليه بالراء يف قولهِ ( :ر ًًض)،
وقف باهلاء عىل الكلامت اآلتية دون أيب عمرو وابن كثري-:
كلمة ﱣﭐﲞﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲝ ﲞ ﲟ ﲠﱢ [النجم.]٠٧ :
كلمةﱣﲖﱢ كيف جاءت مثل قوله تعاىل :ﱣﭐﲐ ﲑ ﲒ ﲓ
ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﱢ [البقرة.]2١٩ :

كلمةﭐﱣﱽﱢ التي بعدها كلمة (هبجة) يف قوله تعاىل:ﭐﱣﱺ ﱻ ﱼ ﱽ
ﱾ ﱢ [النمل.]6١ :
كلمة ﱣﱕﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱢ [ص]3 :

ووقف أبو عمرو وابن كثري بالتاء كالباقي.

كام وقف البزي والكسائي ،املشار إليهام باهلاء والراء يف قوله( :ه ِ
اديِه ُر يف َال) ،باهلاء يف
َ

كلمة ﱣﭐﲦﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪﱢ [املؤمنون]36 :

ووقف أبو عمرو وقنبل كالباقي بالتاء.

ووقف ابن عامر وابن كثري ،املشار إليهام بالكاف والدال يف قولهُ ( :ك ْف ًؤا َديَا)،
باهلاء يف كلمة ﱣﳙﱢ حيث وردت ،مثل قوله تعاىل :ﱣﭐﳘ ﳙ ﳚ ﳛ
ﳜﱢ [الصافات]٠١2 :

فابن كثري وقف باهلاء عىل قاعدته ،ووافقه ابن عامر خمال ًظفا قاعدته فوقف باهلاء ال
بالتاء ،وكذلك خالف أبو عمرو والكسائي قاعدهتام فوقظفا بالتاء كباقي القراء.
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(َ ..................)39١وك ََن يي ِن ا ْلـ

***

وف بِنُون وهو بِا ْلي ِ
اء ُح يص َال
ُو ُق ُ
َ ْ َ َ

اتباعا للرسم عدا أبا عمرو،
يقول :إن كل القراء وقظفوا عىل (ﲝ) بالنون ً
املشار إليه باحلاء يف قوله( :حص َال) ،فقد وقف عليها بالياء ،عىل اعتبار أن النون
هي نون التنوين رسمت يف املصحف نونًا فوقف بحذف التنوين مثل ﱣﲝ
ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﱢ [آل عمران.]٠56 :

ان وا ْلكَه ِ
(َ )39٠وم ِ
ف َوالن َيسا *** َو َس َال َع َىل َما َحج َو ُْ
اخل ْل ُ
ف ُرت َيال
ال َلدَ ى ا ْل ُف ْر َق ِ َ ْ
َ

تبارا
يقول :إن أبا عمرو ،املشار إليه باحلاء يف قولهَ ( :حج) ،يقف
اضطرارا واخ ً
ً

عىل (ما) يف كلمة (مال) يف مواضعها األربعة التي رسمت فيها الالم مظفصولة عن
جمرورها ،فيقف عىل (ما) دون الالم ،لكون الالم الم جر ،والم اجلر ال تقطع عام
بعدها ،وهذه املواضع األربعة هي-:
-٠قوله تعاىل يف سورة الظفرقان :ﱣﭐﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﱢ [الظفرقان]٩ :
-2قوله تعاىل يف سورة الكهف :ﱣﱷ ﱸ ﱹﱢ [الكهف]5٧ :
-3قوله تعاىل يف سورة النساء :ﱣﭐﳌ ﳍ ﳎ ﱢ [النساء]٩9 :
-5قوله تعاىل يف سورة املعارج :ﱣﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﱢ [املعارج]36 :

وهي التي أشار إليها بقوله(:سال)

ويقف الكسائي املشار إليه بالراء يف قوله( :رتال) عىل (ما) بخلف ،فروي عنه
الوقف عىل (الالم) ،وعيل (ما) ،ووقف باقي القراء عىل (الالم) اتبا ًعا للرسم.
ـها َف ْو َق الدُّ َخـــــ ِ
ان َو َأيا *** َلدَ ى الن ِ
ُّور َوالر ْْحـ ِ
ـن َرا َف ْق َن ُحـمال
(َ )392و َيا َأ ُّيـ َ
ُّ َ
إل ْت َبا ِع َضم ا ْب ُن َع ِامر *** َلدَ ى ا ْل َو ْص ِل َوا َْمل ْر ُسو ِم فِ ِ
(َ )393ويف َْاهلا َع َىل ا ِ
يهن َأ ْخ َي َال
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يقول :إن الكسائي وأبا عمرو ،املشار إليهام بالراء واحلاء يف قولهَ ( :را َف ْق َن
ــمال) ،وقظفا عىل كلمة (أيه) يف مواضعها الثالثة ،والتي رسمت فيها بدون
حـ َّ
ألف ،باأللف كام لظفُ هبا ،وهذه املواضع الثالثة هي-:

٠ـ قوله تعاىل :ﱣﭐﱐ ﱑ ﱒﱢ [الزخرف ،]5٧ :وهي املشار إليها
بقوله( :فوق الدخان).

2ـ قوله تعاىل :ﱣﭐﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﱢ [النور.]3٠ :
3ـ قوله تعاىل :ﱣﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱢ [الرمحن]3٠ :

اتباعا للرسم؛ وقد رسمت بدون ألف يف هذه املواضع
ووقف الباقون عىل اهلاء ً
الثالثة مراعاة للوصل ،ألهنا يف الوصل حتذف لاللتقاء الساكني.هذا حالة
اتباعا لضمة
الوقف ،أما عند الوصل فابن عامر ضم اهلاء يف هذه املواضع الثالثة ً
الياء قبلها ،ووصل الباقون بظفتح اهلاء.
(وا َْمل ْرسو ِم فِ ِيه َّن َأ ْخ َي َال) يعني ( أن "يا أهيا" رسم يف مجيع القرآن باأللف إال يف
َ
هذه املواضع الثالثة ،وأخيل من أخيلت السامء :إذا أظهرت املطر)(.)2١٧
ف ِر ْف ًقا وبِا ْل َكــ ِ
ف ويك ََنيه وي َكــنَن بِرس ِم ِه *** وبِا ْلي ِ
ِ
اء ِق ْ
اف ُح يل َال
َ
َ َ
َ ْ
(َ )395وق ْ َ ْ ْ َ ْ

يقول :إن كل القراء ،عدا الكسائي وأبا عمرو ،وقظفوا عىل كلمة (ويكنيه) باهلاء،

وعىل كلمة (ويكنن) بالنون إتبا ًعا للرسم ،أما الكسائي ،املشار إليه بالراء يف قوله:
واختبارا عىل الياء ،وأما أبو عمرو ،املشار إليه باحلاء يف
اضطرارا
(رف ًقا) ،فيقف
ً
ً

قوله( :حلال) ،فيقف عىل الكاف.
ِ
امها *** بِ َام َوبِ َو ِادي الن ْم ِل بِا ْل َيا َسنًا تَــ َ
ــال
(َ )394و َأ ًّيا َبن ًّياما َش َفا َوســ َ
ـــو ُ َ

()2١٧

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

رشح يظم الشاطبية ،مرجع سابق ،ص.25٧
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يقول :إن محزة والكسائي ،املشار إليهام بالشي يف قوله( :شظفا) ،يقظفا عىل (أ َّيا) من
ﱣﭐﲄ ﲅﱢﭐيف قوله تعاىل :ﱣﭐﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﱢ [اإلرساء،]٠٠١ :
ويقف الباقون عىل (ما).

وأن أبا احلارث وال دوري راويا الكسائي وقظفا عىل كلمة (واد) من قول اهلل تعاىل:

ﱣﭐﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﱢ [النمل ]٠9 :بالياء ،ووقف الباقون بغري ياء عىل
الرسم.

ِ
يم ْه َو ِمم ْه ِق ْ
ف َو َعم ْه َمل ِ ْه بِ َم ْه
(َ )396وف َ
يقول :إن البزي يقف هباء السكت بخلف عنه عىل (ما) االستظفهامية املحذوف
***

جم يه َال
يي َوا ْد َف ْع ُ َ
بِخُ ْلف َع ِن ا ْل َبز ي

ألظفها الداخل عليها حرف اجلر مثل (فيم ،مم ،عم ،مل ،بم)ﭐكام يف قوله تعاىل:
ﭐﱣﭐﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋﱢ [النازعات ]53 :ﭐﱣﭐﱁ ﱂﱃﱢ [النبأ]٠ :

ﱣﭐﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗﱢ [الطارق ]4 :ﭐﱣﭐ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﱢ
[النمل ،]34 :ﱣﭐ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱢ [آل عمران]64 :

ووقف الباقون بال هاء إتبا ًعا للرسم.

ﭐ
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ياء اإلضافة هي الياء الزائدة عن بنية الكلمة الدالة عىل املتكلم مثل ﱣﭐﲭ ،ﭐ
ﲤ ،ﭐ ﲩ ،ﲽﱢ.

ِ
س ْاألُ ُص ِ
اء إِ َضا َفة *** َو َما ِه َي ِم ْن َي ْف ِ
ول َفت ُْشكِـ َال
(َ )39٩و َل ْي َس ْ
ت بِ َال ِم ا ْلف ْع ِل َي ُ
ــاء وا ْلك ِ
يه يرى لِ ْله ِ
ِ ِ
ِ
( )399ولكِنها َْ ِ
َــاف َمدْ َخـ َال
َ
َ َ
َ
كاهلاء َوا ْلكَاف ك ُُّل َما *** تَل ُ

يقول :ليست ياء اإلضافة ال ًما من الظفعل ،وليست من نظفس أصول الكلمة ،بل
هي زائدة عن بنية الكلمة ،فإن كانت أصلية فال تكون من ياءات اإلضافة كالياء

من ﱣﭐ ﲓ ﱢ ،ﱣﭐ ﳂ ﱢ ،ﱣﭐﳈﱢ

وعالمتها :صحة إحالل هاء الضمري وكافه حملها ،فتقول يف َف َط َر ِين (فطرك،
فطره) ،ويف إِين (إنك ،إنه) ،ويف ِيل (لك ،له) ،وهذا معنى قوله( :ولكنها كاهلاء
والكاف) أى كهاء الضمري وكافه ،يعني كل لظفُ تليه ياء اإلضافة فإنه يصح
دخول اهلاء والكاف فيه مكاهنا.
واخلالف فيها دائر بني الفتح واإلسكان.
ف ا ْل َقو ِم َأحكِ ِ
(َ ) 39٧ويف ِما َئت َْي ياء َو َع ْش ُمنِي َفة *** َوثِنْت ْ ِ
جم َم َال
يه ُ ْ
َني ُخ ْل ُ ْ ْ
ياء اإلضافة عىل ثالثة أقسام:
قسم اتظفق القراء عىل إسكانه نحو:ﭐﱣﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱢ-وقسم اتظفقوا عىل فتحه نحو:ﭐﱣﭐﱯ ﱰﱢ.

وقسم اختلظفوا فيه بي الظفتح واإلسكان ،وهذا القسم هو الذي عليه مداراحلديث وقد وقع اخلالف يف مائتي وثنتي عِشة ياء ،وتنقسم بالنسبة ملا بعدها إىل
ستة أقسام-:
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 -٠ما بعده مهزة قطع مفتوحة.

 -4ما بعده مهزة وصل غري مقرويه بالم التعريف.

 -2ما بعده مهزة قطع مكسورة -5 .ما بعده مهزة وصل مقروية بالم التعريف.
 -3ما بعده مهزة قطع مضمومة - 6 .ما بعده حرف آخر غري اهلمز.
القسم األول :ياءات اإلضافة التي بعدها مهزة قطع مفتوحة:
ون مع َمهز بِ َفتْح وتِسعها *** سام َفتْحها إِال مو ِ
ِ
اض َع ُمهـــــــــال
ََ
ُ
َ َ ُ
َ
(َ )3٧١فت ْس ُع َ َ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ْحنِي َأك ُْن َو َل َقدْ َجـــــ َال
(َ )3٧٠ف َن ْر ِين َو َت ْفتــنيي اتبِ ْعني ُس ُكو ُُهَّنا *** لكُل َوت َْر َ ْ

تتمثل ياءات اإلضافة يف هذا القسم يف تسعة وتسعي موض ًعا ،قرأها أهل سام
وهم (نافع وابن كثري وأبو عمرو) بالظفتح ،وأسكنها الباقون ،عدا مواضع

خرجت عن هذا األصل فتحها بعضهم أو زاد معهم غريهم وهي التي عدها يف
وين َوا ْدع ِ
قولهَ ( :ذر ِ
وين...األبيات)،أما قولهَ ( :ف َأ ْر ِين َو َت ْظفتِني )....البيت فليس
معدو ًدا من التسعة والتسعي بل هي مواضع أربعة ال خالف بي القراء يف
إسكاهنا وهي-:

-٠ﭐﱣﲦﱢ من قول اهلل تعاىل:ﭐﱣﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﱢ [األعراف]١٨٩ :

-2ﱣﱗ ﱘﱢ من قوله تعاىل:ﭐﱣﭐﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱢ [اتلوبة]٨٣ :

-3ﱣ ﱺﱢﭐمن قوله تعاىل:ﭐﱣﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱢ [مريم]٨٩ :

-5ﱣﭐﱬﱢمن قوله تعاىل:ﭐﱣﭐﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰﱢ
[هود]٨٤ :

وين وا ْد ُع ِ
وين َفت ُْحها *** َد َو راء َو َأ ْو ِز ْعنِي َم ًعا َجا َد ُهطال
وين ا ْذك ُُر ِ َ
(َ )3٧2ذ ُر ِ َ
ِ
بدأ يف عد املواضع املستثناه من القاعدة التي أشار إليها بقولهَّ :
مهال)
(إال َم َواض َع َّ

وهي:

-ﱣﭐﱃﱢ من قوله تعاىل :ﱣﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱢ [غافر]26:

-ﱣﭐﱏﱢ ﭐمن قوله تعاىل :ﱣﭐﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱢ [غافر]68 :
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-ﱣﭐﲷﱢ من قوله تعاىل :ﱣﭐ ﲷ ﲸ ﱢ [البقرة]٠42 :

فتح ياء اإلضافة يف هذه الكلامت الثالث ﱣﱃ ،ﱏ ،ﲷﱢ ابن

كثري ،املشار إليه بالدال يف قولهَ ( :د َو راء) ،وأسكنها الباقون.

-ﱣﲘﱢ من قوله تعاىل :ﱣﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

ﲟ ﲠﱢ يف النمل واألحقاف ،وقد فتحها ورش والبزي ،املشار إليهام باجليم
واهلاء يف قولهَ ( :جا َد ُهط َال) ،وأسكنها الباقون.
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
بص ِ
ـــري َث َامن ُتنُخي ـــــ َ
ـــال
( )3٧3ل َي ْب ُل َو ِين َم ْع ُه َســبِييل لنَــــافع *** َو َعنْ ُه َول ْل ْ
ف إِ يين األَو َال ِن َو ِيل ِهبا *** َو َض ْي ِفي َو َي يّس ِيل َو ُد ِ
وســـ َ
وين متَ َثــــــــــال
( ) 3٧5بِ ُي ُ
ْ
(َ )364و َياء ِ
اج َعل ييل.....................................***............
ان يف ْ
َ
من املواضع املستثناه كلمتا:
ﭐﱣﲖﱢ من قوله تعاىل :ﱣﲖ ﲗ ﲘ ﲙﱢ [النمل]48 :-ﭐﱣﱲﱢ من قوله تعاىل :ﱣﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

ﱵﱶﱢ [يوسف]188 :

وقد فتح ياء اإلضافة يف هاتني الكلمتني ﱣﭐﲖ ،ﱲﱢ يافع ،وأسكنها الباقون.

(و َعنْ ُه َولِ ْل ْ ِ
َ
ــــال) يعني أن ناف ًعا وأبا عمرو البرصي فتحا ثامين
برصي َث َامن ُتنُخي
َ
أيضا وهن -:
ياءات وأسكنهن غريمها وهذه الياءات من املستثناه ً

ﱣﭐﲫﱢ األوالن يف يوسفﱣﭐﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯﱢ [يوسف ]36 :ﱣﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﱢ [يوسف.]36 :
-ﭐ ﭐﱣﱭﱢ يف يوسف يف قوله تعاىل :ﱣﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱢ [يوسف]9١ :

 ﱣﲨﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﱢ [هود]٩9 : -ﭐﱣﭐﲭﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﲬ ﲭ ﲮ ﲯﱢ [طه]26 :
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 ﭐﱣﱺﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻﱢ [الكهف]٠١2 :

ﱣﱾ ﱿﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀﱢ موضعان يف سوريتِ
اج َع ْل ِيل)
مريم وآل عمران ،وإليهام أشار بقولهَ ( :و َيا َءان يف ْ
ت *** ُهدَ َاها َولكِنيي ِ َهبا ا ْثن ِ
َان ُوكيال
ـم ْ
(َ ............)364و َأ ْر َب رع ِن ا ْذ َحــ َ
( َ )3٧6و َ َْتتِي َو ُق ْل يف ُهــو َد إِ يين َأ َراك ُُمو *** .................................

يقول :إن ناف ًعا والبرصي والبزي ،املشار إليهم باهلمز واحلاء واهلاء يف قوله( :اذ

َحـ َم ْت هدَ اها) ،قرؤوا بظفتح ياء اإلضافة يف املواضع األربعة اآلتية ،وأسكنها
الباقون؛ وهذه الياءات هي:
ﱣﱖﱢ موضعان يف سوريت هود واألحقاف يف قوله تعايل :ﱣﭐﱖ ﱗﱘ ﱙﱢ
ﱣﱲﱢ يف قوله تعايل :ﱣﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱢ [الزخرف]4٠ :-ﱣﱭﱢ يف قوله تعايل:ﭐﱣﱭ ﱮ ﱯﱢ [هود]95 :

(  *** ....... ....................)3٧6و ُق ْل َف َطر ْن يف هود ه ِ
اديِ ِه َأ ْو َصال
ُ َ َ
َ
َ
يقول :إن البزي ونافعا ،املشار إليهام باهلاء واهلمزة يف قوله( :ه ِ
اد ِي ِه َأ ْو َصال) ،قرآ
َ
ً
ﱣﲻﱢ يف قوله تعايل :ﱣﭐﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﱢ [هود]4٠ :
بظفتح الياء ،وقرأ الباقون باإلسكان.
( )3٧٩و َحي ُزيُنِي ِحر ِميهم ت َِعدَ ايِنِي *** ح َ ِ
وين َوص َال
َ ْ
شتَن َي ا ْع َمى ت َْن ُم ُر ِ َ
ْ ُّ ُ ْ
َ ْ
يقول :إن ناف ًعا وابن كثري املشار إليهام يف قولهِ ( :ح ْر ِم ُّيه ْم) قرآ بظفتح ياء اإلضافة يف

الكلامت اآلتية-:

-ﱣﭐﲽﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﱢ [يوسف]٠3 :
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ﱣﭐﲌﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐ ﲌ ﲍ ﲎﱢ [األحقاف]٠٩ :ﱣﳒﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱢ [طه]٠24 :-ﱣﲚﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ

ﲝ ﲞﱢ [الزمر ،]65 :وأسكن هذه الياءات مجيعها الباقون.
ِ
ِ
وى *** َل َع ييل َس َام ُك ْف ًؤا َم ِعي َي ْف ُر ا ْل ُعــــ َال
(َ )3٧9أ َر ْهطي َس َام َم ْو ًىل َو َم ِايل َسمـَا لـ ً
ِ
ِ
ِ ِ
وهــــ َ
ـال
(ِ )3٧٧ع َمـا ردَ .و َ َْت َ
ي ُح ْسنُ ُه *** إِ َىل ُد يره بِا ُْخل ْلف َوا َف َق ُم َ
ت الن ْمـ ِل عنْد َ
قولهَ ( :أ َر ْهطِي َس َام َم ْو ًىل) يعني أن ناف ًعا وابن كثري وأبا عمرو وابن ذكوان ،املشار
ىل) ،قرؤوا بظفتح الياء من ﱣﭐﱻﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﱹ
إليهم بقولهَ ( :س َام َم ْو ً

ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﱢ [هود ،]٧2 :وقرأ الباقون باإلسكان.
ِ
وى) يعني أن ناف ًعا وابن كثري وأبا عمرو وهشا ًما ،املشار
وقولهَ ( :و َم ِايل َس َام لـ ً
ِ
وى) ،قرؤوا ﱣﱃ ﱄﱢ يف قوله تعاىل :ﱣ ﱂ ﱃ ﱄ
إليهم بقولهَ ( :س َام لــ ً
ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱢ [غافر ]5٠ :بظفتح الياء ،وقرأ الباقون
باإلسكان.
وقولهَ ( :ل َعيل َس َام ك ْظف ًؤا) يعني أن ناف ًعا وابن كثري وأبا عمرو وابن عامر ،املشار
إليهم بقولهَ ( :س َام ك ْظف ًؤا) ،قرؤوا ﱣﭐﱧﱢ بظفتح الياء ،وقرأ الباقون باإلسكان،
وهي ستة مواضع يف القرآن-:

ﱣﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱢ [يوسف56 :ﭐ]

ﱣﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﱢ [طه]٠١ :
ﱣﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﱢ [املؤمنون]٠١١ :

ﱣﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱢ [القصص]2٧ :
ﱣﭐﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂﱢ [القصص]39 :
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ﱣﭐﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱢ [غافر]36 :

وقولهَ ( :م ِعي َي ْف ُر ا ْل ُع َ
ال ِع َام رد) يعني أن ابن كثري وأبا عمرو وابن عامر وناف ًعا
وحظفصا ،املشار إليهم بقولهَ ( :ي ْف ُر ا ْل ُعال ِع َام رد) ،فتحوا الياء من ﭐﱣمعي ﭐﱢ يف قوله
ً

تعاىل :ﱣﭐﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﱢ [التوبة ]93 :ويف قوله تعاىل :ﱣﭐﱏ ﱐ
ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱢ [امللك]29 :

ت النم ِل ِعن ِْدي حسنُه *** إِ َىل در ِه بِ ُْ ِ
وه َال
اخل ْلف َوا َف َق ُم َ
َ ُ ْ ُ
ُي
(َ ....)3٧٧و َ َْت َ ْ
(وحتت النمل) :املقصود سورة القصص.

يعني أن أبا عمرو وناف ًعا وابن كثري ،املشار إليهم باحلاء واهلمزة والدال يف قوله:
( ُح ْس ُن ُه إِ َىل ُد ير ِه) ،قرؤوا ﱣﱆﱢ يف قوله تعايل :ﭐﱣﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱆﱇ ﱈ ﱉﱢ [القصص ]٩9 :بظفتح الياء بخالف عن ابن كثري ،واخلالف
موزع ،فالبزي يقرأ بالسكون ،وقنبل يقرأ بالظفتح ،وقرأ الباقون باإلسكان.

وهنا ايتهي من ذكر املواضع املستثناه التي أشار إليها بقوله( :إال مواضع مهال)،
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:
ِ
( )5١١وثِ ْنت ِ
ني َم ْع ك ْ ِ
مه َزة *** بِفتْحِ ُأ ِ
ويل ُحكْم ِس َوى َما َت َعزال
َان َم ْع ََخْس َ
َّس َ ْ

يقول :إن الياءات املختلف فيها فيام بعده مهزة قطع مكسورة ثنتان ومخسون،
فتحها نافع وأبو عمرو ،املشار إليهم باهلمز واحلاء يف قولهُ ( :أ ِ
ويل ُحكْم)،

وأسكنها الباقون ،ويستثني من ذلك مواضع خرجت عن القاعدة ،وهي التي
عدها يف البيت التايل وهي-:
ادي و َلعنَتِي *** وما بعدَ ه إِ ْن َشاء بِا ْل َفت ِْح أ ْ ِ
اري ِعب ِ
(َ )5١٠بن َِاِت َو َأي َْص ِ
مهال
ََ َْ ُ
َ ْ
َ
َ
يقول إن نافعا وحده ،املشار إليه باهلمزة يف قوله( :أ ْ ِ
مهال) ،قرأ بظفتح الياء يف
ً
املواضع اآلتية-:
ﱣﱃ ﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇﱢ [احلجر]٩٠ :
ﱣﳘ ﱢ يف قوله تعاىل :ﭐ ﱣﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﱢ [آل عمران]42 :

ويف قوله تعاىل :ﭐﱣﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚﱢ

[الصف]٠5 :

ﱣﭐﲸﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﱢ
[الشعراء]42 :

ﱣﳎﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﱢ [ص]٩9 :
ﱣﲙﱢﭐ وقد وردت ثالث مرات يف القرآن:

ﱣﭐﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﱢ [الكهف]6٧ :

ﱣﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﱢ [القصص]2٩ :
ﱣﭐ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﱢ [الصافات]٠١2 :

(و َما َب ْعدَ ه إِ ْن َشا َء).ﭐ
وقد أشار إىل هذا املوضع بقولهَ :
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( )5١2و ِيف إِ ْخو ِِت ور رش ي ِدي عن ُأ ِ ِ
ِ
ايف ا ُْمل َال
َ ْ
َ
َ َْ َ
ويل حـ ًمى *** َو ِيف ُر ُسيل َأ ْص رل َك َسا َو ِ َ
يقول :إن ً
ورشا قرأ ﱣﲠﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ
ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﱢ [يوسف ]٠١١ :بظفتح الياء ،وقرأ
الباقون باإلسكان.

وقرأ حظفص ونافع وأبو عمرو ،املشار إليهم بالعي واهلمزة واحلاء يف قولهَ ( :ع ْن
ُأ ِ
ويل ِحـ ًمى) ،بظفتح الياء يف كلمة ﱣﲖﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
ﲗ ﲘﱢ [املائدة ،]29 :وقرأ الباقون باإلسكان.

وقرأ نافع وابن عامر ،املشار إليهام باهلمزة والكاف يف قولهَ ( :أ ْص ٌل َك َسا) ،بظفتح

الياء يف كلمة ﭐﱣﳥ ﭐﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥﳦ ﱢ

[املجادلة ،]2٠ :وقرأ الباقون باإلسكان.
اءي و ِ
( )5١3و ُأمي و َأج ِري س يكنَا ِدين صحبة *** دع ِ
آباءي لِكُوف َ َتم َال
َ
َُ
ُ ُ ْ َ
َ ي َ ْ
ُ
يقول :إن ابن كثري وشعبة ومحزة والكسائي ،املشار إليهم بقولهِ ( :دين ص ْح َب ٍة)،

قرؤوا بسكون الياء يف كلمة ﭐﱣ ُأ يميﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﱲ ﱳ ﱴ

ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱢ [املائدة ،]٠٠6 :وكذلك كلمة ﱣ َأ ْج ِريﱢ
وقد وردت يف تسعة مواضع يف القرآن-:

ﱣﭐﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱢ يف يونس وهود وسبأ.
ﱣﭐ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﱢ مخس مرات يف الشعراء.

ﱣﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﱢ [هود ،]4٠ :وقرأ الباقون بظفتح الياء.

وقرأ الكوفيون ،وهم عاصم وْحزة والكسائي ،بسكون الياء يف كل من:

كلمة ﱣﭐﲣﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﱢ [نوح.]6 :
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وكلمةﱣﱃﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱆﱢ [يوسف،]39 :

وقرأ الباقون بظفتح الياء فيهام.
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ـــرتَنِي إِ َىل
ــــر ِين َو َأخ ْ
(َ )5١5و ُحز ِْين َوت َْوفيقي ظ َال رل َو ُك ُّل ُه ْم *** ُي َصــدي ْقن َي ايْظ ْ
(َ )5١4و ُذ يريتِي َيدْ ُعـــــويَنِي َو ِخــ َطـــــا ُبـ ُه ***............................ .
(عاصام ومحزة والكسائي) وابن كثري قرؤوا بسكون الياء يف
يقول :إن الكوفيي
ً

كلمة ﱣﭐﳋﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﭐﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﱢ

[يوسف ،]96 :وكلمة ﱣﳉ ﭐﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﳈ ﳉ ﳊ ﳋﱢ [هود:
 ،]99وقرأ الباقون بظفتح الياء فيهام.

وقوله( :وكلهم )...يعني كل القراء السبعة قرؤؤا بسكون الياء يف املواضع اآلتية-:
كلمة ﱣﲹﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﭐﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﱢ [القصص]35 :

-كلمة ﱣﭐﱣﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﱣ ﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧﱢ [األعراف]٠5 :

-كلمة ﱣﭐﱥﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﭐﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱢﭐيف

سوريت احلجر وص.

-كلمة ﱣﭐﲭﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﱢ

[املنافقون]٠١ :

-كلمة ﱣﱪﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱢ

[األحقاف]٠4 :

-كلمةﱣﱿﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﭐﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﱢ

[يوسف]33 :
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كلمةﱣﭐﱟﱢ بتاء اخلطاب يف قوله تعاىل :ﭐﱣﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱢ [غافر ،]53 :وقوله تعاىل :ﱣﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱢ [غافر]5٠ :

وهذا املوضع األخري هو الذي أشار إليه بقوله( :وخطابه) وهذه املواضع التي

أشار إليها بقوله( :وكلهم) ليست معدودة من الثنتي واخلمسي ألهنا ال خالف
بي القراء السبعة يف إسكاهنا ،والثِنْتَان واخلمسون هي عدٌّ ملواضع اخلالف.
فإذا وجديا ياء إضافة بعدها مهزة مكسورة ،غري هذه املواضع السابقة املستثناه
بقولهِ ( :سوى َما َت َعزال) وغري املواضع املتفق عىل إسكاُهَّنا التي أشار إليها بقوله:
(وكلهم يصدقني ،)....فإن ياف ًعا وأباعمرو ،املشار إليهام بقولهُ ( :أ ِ
ويل ُحكْم)
يفتحاُهَّنا ،ويسكنها غريهم.

القسم الثال  :ياءات اإلضافة التي بعدها مهزة قطع مضمومة:
ش َيلِ َيها َْاهل ْم ُز بِالض يم ُم ْش َكـــ َال
(َ *** ...............................)5١4و َع ْ ر
(َ )5١6ف َع ْن يَافِع َفا ْفت َْح َو َأ ْسكِ ْن لِ ُك يل ِه ْم *** بِ َع ْه ِدي َوآت ِ
ـح ُم ْق َفـــ َ
ـال
ُــوين ل َت ْف َتـ َ

يقول :إن ياف ًعا فتح ياءات اإلضافة التي بعدها مهزة قطع مضمومة ،وأسكنها
الباقون وعددها عش مثل ﱣﭐﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﱢ
[آل عمران ،]36 :ﱣﭐﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﱢ [املائدة. ]2٧ :

وقولهَ ( :و َأ ْسكِ ْن لِ ُك يل ِه ْم بِ َع ْه ِدي َوآت ِ
ُــوين) يعني أسكن القراء السبعة ياء اإلضافة

يف كلمةﭐﱣﱨﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱢ

[البقرة ،]5١ :وكلمة ﱣﭐﳦﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪﱢ
[الكهف]٧6 :

وهاتان الياءان ليستا معدودتني من العشة ،أليه ال خالف عىل إسكاُهَّنام.
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القسم الرابع :ياءات اإلضافة التي بعدها مهزة وصل مقروية بالم التعريف:
ِ
ِ
ِ
ي فـِي ُعـ َال
(َ )5١٩و ِيف الال ِم للتـ ْع ِريف َأ ْر َب ُع َع ْشـ َـرة *** َفإِ ْسـ َكا ُُهَّنَا َفاش َو َع ْهـد َ
ِ
( )5١9و ُق ْل لِ ِعب ِ
اح َمن ِْز َال
ادي َك َ
اع آ َي ِاِت َك َام َفــ َ
ان َشـ ْر ًعا َو ِيف النيدَ ا *** حـ ًمى َشــ َ
َ
َ
إن عدد ياءات اإلضافة التي بعدها الم التعريف اثنتان وثالثون ،اتظفق القراء
السبعة عىل فتح ثامين عِشة منها مثلﱣﲮ ﲯﱢ ،واختلظفوا يف أربع عِشة،
وقد أسكنها (األربع عِشة) مجيعها محزة ،املشار إليه بالظفاء يف قولهَ ( :ف ٍ
اش)،
ووافقه بعض القراء عىل اإلسكان يف بعضها:
-فوافقه حظفص يف كلمة ﱣﲨﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﭐﲥ ﲦ ﲧ ﲨ

ﲩﱢ [البقرة ،]٠25 :وإىل هذا أشار بقولهَ ( :و َع ْه ِدي فـِي عال) ،وقرأ
الباقون بالظفتح.
-ووافقه ابن عامر والكسائي يف كلمة ﭐﱣﭐﲕﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲔ ﲕ

ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﱢ [إبراهيم ،]3٠ :وإىل هذا أشار بقولهَ ( :و ُق ْل
لِ ِعب ِ
ان َشـ ْر ًعا) ،وقرأ الباقون بالظفتح.
ادي َك َ
َ
-ووافقه أبو عمرو والكسائي يف النداء يف كلمةﭐﱣﱤﭐﱢ

يف قوله تعاىل :ﭐ ﱣﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱢ [العنكبوت]46 :
ويف قوله تعاىل :ﱣﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ

ِ
اع) ،وقرأ الباقون
ﲞﱢ [الزمر ،]43 :وإىل هذا أشار بقولهَ ( :و ِيف الندَ ا حـ ًمى َش َ
بالظفتح.

-ووافقه ابن عامر يف كلمة ﱣﱨﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﱦ ﱧ ﱨ ﱩ

اح َمن ِْز َال)،
ﱪﱢ [األعراف ،]٠56 :وإىل هذا أشار بقوله( :آ َي ِايت َك َام َفــ َ
وقرأ الباقون بالظفتح.
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ثم عدّ د الياءات األربع عشة املختلف فيها لتمتاز عن املتفق عليها وما سبق
معدود منها فقال:
(َ )5١٧فخَ مس ِعب ِ
ادي ا ْعدُ ْد َو َع ْه ِدي َأ َرا َد ِين *** َو َر ييب ال ِذي آت ِ
ِ
آيـــاِت ُْ
احلـ َال
َــان
ْ ُ َ
َ
( )5٠١و َأه َلكَنِي ِمنْــها و ِيف صــاد مســنِي *** مع ْاألَ ْيبِيا ريب ِيف َاالعر ِ
اف كم َال
َ َي
َ َ
َ ْ
َْ
َ َ َ َ َ
ِ ِ
اعدُ ْد( يعني مخسة مواضع يف كلمة ﱣ ﱶﭐﱢ وهي- :
) َفخَ ْم ُس ع َبادي ْ
 -٠ﱣﭐﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﱢ [إبراهيم ،]3٠ :أسكنها ابن

عامر ومحزة والكسائي فقط.

 -2ﭐ ﱣﭐﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱢ [العنكبوت ،]46 :أسكنها أبو
عمرو ومحزة والكسائي فقط.

-3ﱣﭐﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱢ [الزمر،]43 :

أسكنها أبو عمرو ومحزة والكسائي فقط.

 -5ﱣﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﱢ [سبأ ،]٠3:أسكنها محزة وحده.
 -4ﱣﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱢ [األنبياء ،]٠١4:أسكنها

محزة وحده.

ثم عدد باقي املواضع بقوله( :وعهدي)....
 -6كلمة ﭐﱣﲨ ﭐﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﱢ[البقرة:

 ،]٠25أسكنها حظفص ومحزة فقط.

 -٩كلمة ﭐﱣﲤﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ
ﲩ ﲪ ﱢ [الزمر]39 :

 -9كلمةﭐﱣﱬﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱢ

[البقرة]249 :
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 -٧كلمة ﭐﱣﱽﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲀ ﲁ ﱢ [مريم]3١ :

وهذه الكلامت الثالثﭐﱣﲤ ،ﭐ ﱽ،ﭐﱬ ﱢ أسكنهن محزة وحده وفتحهن

الباقون.

 -٠١كلمة ﱣﱨﱢ ﭐيف قوله تعاىل :ﱣﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱢ،

أسكنها ابن عامر ومحزة.

 -٠٠كلمة ﭐ ﱣﱒﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗ ﱢ [امللك]29 :

 -٠2،٠3كلمة ﭐﭐﱣﳔ ﭐﱢ ﭐيف قوله تعاىل :ﱣﭐﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﱢ

[ص ،]5٠ :ويف قوله تعاىل :ﱣﭐﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱢ

(و ِيف َصـــا َد َم َّسـنِي َم َع األَنَبِ َيا)،
[األنبياء ،]93 :وإيل هذا املوضع أشار بقولهَ :
وخص سوريت ص واألنبياء بالذكر ليخرج غريمها مثل ﱣﱗ ﱘﱢ

[احلجر ]45 :ﱣﱔ ﱕ ﱖﱢ [األعراف ]٠99 :فهي من املواضع
الثامنية عِش املتظفق عىل فتحهم.

 -٠5كلمةﭐﱣﱬﱢ يف قوله :ﱣﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱢ [األعراف]33 :

والكلامت الثالث األخريات ﱣﭐﱒ ،ﭐﳔ ،ﱬ ﱢ أسكنهن محزة وحده،

وفتحهن الباقون.

القسم اخلامس :ياءات اإلضافة التي بعدها مهزة وصل غري مقروية بالم التعريف:
(َ )5٠٠و َس ْب رع ِ َهب ْم ِز ا ْل َو ْص ِل َف ْر ًدا َو َفت ُْح ُه ْم *** َأ ِخي َم َع إِ يين َحق ُه َل ْيتَنِي َحـ َ
ــال
ِ
ِ
ِ
ِ
دى َب ْع ِدي َس َام َص ْف ُو ُه ِو َال
(َ )5٠2و َي ْفِس َس َام ذك ِْري َس َام َق ْوم َي ا يلر َضا *** َحـميدُ ُه ً
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يقول :إن عدد ياءات اإلضافة التي بعدها مهزة وصل غري مقرونة بالم التعريف
سبع ياءات وهن-:
 -٠ﱣﭐﲿﭐﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱢ [طه]3٠ – 3١ :
 -2ﱣﭐﱃﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱢ [األعراف]٠55 :

فتح الياء يف املوضعي ابن كثري وأبو عمرو املشار إليهام بقوله( :حقه).

 -3ﱣﭐﲍﭐﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱢ [الظفرقان]2٩ :

فتحها أبو عمرو املشار إليه باحلاء يف قوله( :حال).

 -5ﱣﲇﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
ﲌ ﱢ [طه]52 – 5٠ :

 -5ﱣﲐﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ

ﲗﱢ [طه]53 – 52 :

فتح الياء يف املوضعي (الرابع واخلامس) أهل سام (نافع وابن كثري أبو عمرو)،
وأسكنهام الباقون.
 -6ﱣﲫﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ

ﲮ ﲯ ﲰ ﱢ [الظفرقان]3١ :

ِ
دى)
فتحها نافع وأبو عمرو والبزي ،املشار إليهم بقوله( :ا يلر َضا َحـميدُ ُه ً

 -٩ﱣﭐﱖﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﭐﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱢ [الصف]6 :

فتحها أهل سام وشعبة املشار إليهم بقولهَ ( :س َام َص ْف ُو ُه).

القسم السادس :ياءات اإلضافة التي بعدها حرف آخر غري اهلمزة:
باخل ْل ِ
اي ِج ْئ ُْ
ف َوا ْل َفت ُْح ُخ يو َال
ثني ُخ ْل ُف ُه ْم *** َو َ ْ
مهز ِيف َث َال ِ َ
ُم َي َ
(َ )5٠3و َم ْع غَ ْ ِري َ ْ

يقول :إن عدد ياءات اإلضافة التي بعدها حرف آخر غري اهلمزة ثالثون ياء هن-:
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-٠ﭐﱣﲦﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ
ﲪ ﲫ ﱢ [األنعام]٠62 :

فتحها كل القراء ما عدا نافع ،املشار إليهم باخلاء يف قولهُ ( :خ يو َال) ،أما نافع
فقالون له اإلسكان ً
قوال واحدً ا ،وأما ورش فله فيها الظفتح واإلسكان ،وإليه أشار
باخل ْل ِ
بقولهِ ( :جئ ْ
ف).
ِ
ِ
ـــــوا ُه ُعدْ َأ ْص ًال لِ ُي ْح َف َال
وى َو ِس
َ
ُوح َع ْن *** ل ً
(َ )5٠5و َعم ُع ًال َو ْج ِهي َو َب ْيتي بِن َ
-3-2ﭐﱣﲉﭐﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
ﲌﱢ [آل عمران ،]2١ :وقوله تعاىل :ﱣﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲙ ﲚ ﲛﱢ [األنعام]٩٧ :

فتح هاتي الياءين نافع وابن عامر وحظفص املشار إليهم بقولهَ ( :عم ُع ًال).

 -4ﭐﱣﭐﳖ ﭐﱢ التي يف سورة نوح يف قوله تعاىل :ﭐﱣﭐﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ

ﳕ ﳖ ﳗﱢ [نوح ،]29 :فتح هذه الياء حظفص وهشام ،املشار إليهام بالعي
ِ
وى) ،وأسكنها الباقون.
والالم يف قولهَ ( :ع ْن ل ً
 -6-4ﭐﱣﭐﳖ ﭐﱢ يف غري سورة نوح يف قوله تعاىل :ﭐﱣﲻ ﲼ ﲽ ﲾ
ﲿ ﱢ [البقرة ،]٠24 :وقوله تعاىل :ﭐﱣﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱢ

[احلج ،]26 :فتح هاتي الياءين حظفص ونافع وهشام ،املشار إليهم بالعي واهلمزة
والالم يف قوله( :عدْ َأ ْص ًال ل ِي ْح َظف َال) ،وأسكنها الباقون.
ِ
ِ ِ
ي َدويُوا *** َو ِيل ِد ِ
ين َع ْن َهاد بِخُ ْلف َل ُه ا ُْحل َال
رشكَاءي من َو َراء َ
(َ )5٠4و َم ْع ُ َ
 -7ﭐﱣﭐﱙﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﭐﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ

ﱛﱢ [فصلت]5٩ :
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 -9ﭐﱣﱢﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﭐﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ

ﱤ ﱥ ﱢ [مريم ، ]4 :فتح هاتي الياءين ﭐﱣﱙ ،ﱢﱢ ﭐابن
كثري ،املشار إليه بالدال يف قولهَ ( :د َّونوا) ،وأسكنهام الباقون.

-٧ﭐﱣﱞﭐﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱢ [الكافرون]6 :

اد بِخ ْل ٍ
فتح هذه الياء حظفص والبزي وهشام ونافع ،املشار إليهم بقولهَ ( :عن ه ٍ
ف
ْ َ
َله ا ْحل َال) ،إال أن البزي له اخللف فله فيها الظفتح واإلسكان ،وقرأ باقي القراء
باإلسكان.
ِ َ َ ِ ِ
رصاطِي ا ْب ُن َع ِامر *** َو ِيف الن ْم ِل َم ِايل ُد ْم لِـ َم ْن َر َاق َي ْو َف َال
(َ )5٠6ممَاِت أتَى أ ْريض َ

-٠١ﭐﱣﲧﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﱢ

[األنعام ،]٠62 :فتح هذه الياء نافع ،املشار إليه باهلمزة يف قولهَ ( :أ َتى) ،وقرأ باقي

القراء باإلسكان.
 -٠٠ﭐﱣﱨﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﭐﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱢ
[العنكبوت]46 :

-٠2ﱣﭐﱬﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱢ
[األنعام]٠43 :

فتح الياءينﭐﱣ ﱨ ،ﱬﭐﱢ ابن عامر ،وقرأ باقي القراء باإلسكان.

 -٠3ﭐﱣﭐﲮ ﲯﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﱢ

[النمل ،]2١ :فتح هذه الياء ابن كثري وهشام والكسائي وعاصم ،املشار إليهم
بقوله( :د ْم ل ِـ َم ْن َر َاق َن ْو َف َال) ،وقرأ باقي القراء باإلسكان.
َني َم ْع َم ِعي *** َثامن ُعـ ًال َوال ُّظل ُة الث ِ
َان ِيل ا ْثن ْ ِ
ان َع ْن ِج َال
(َ )5٠٩و ِيل َي ْع َج رة َما ك َ
َ
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حظفصا ،املشار إليه بالعي يف قوله( :عــ ًال) ،فتح عد ًدا من الياءات،
يقول :إن
ً
وأسكنها غريه وهن-:
-٠5ﭐﱣﭐﲎﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﲎ ﲏ ﲐ ﱢ [ص]23 :
-٠4،٠6ﱣﱺﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱢ
[ص ،]6٧ :ويف قوله تعاىل :ﭐﱣﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱢ
[إبراهيم]22 :

25:٠٩ﭐ-ﱣﭐ ﱑﭐﱢ يف ثامنية مواضع هن -:
ﱣﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱢ [األعراف]٠١4 :
ﱣﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﱢ [التوبة]93 :

ﱣﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱢ ثالث مرات يف الكهف.
ﱣﭐ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﱢ [األنبياء]25 :
ﭐﱣﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱢ [الشعراء]62 :

ﱣﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﱢ [القصص]35 :

فتح هذه الياءات السابقة حظفص وحده وأسكنها الباقون.

 -24ﱣﭐﱑ ﭐﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ
ﱳ ﱢ [الشعراء]٠٠9 :

فتح الياء يف هذا املوضع األخري حظفص وورش ،املشار إليهام بقولهَ ( :ع ْن ِجال)،
وقرأ الباقون باإلسكان .قوله( :وال ُّظ َّلة ال َّث ِ
ان َع ْن ِج َال) يعني املوضع الثاين من
َ
سورة الظلة (الشعراء).
ِ ِ
ِ
ِ
ف َو َْ
ي ِص ْ
ف َع ْن َشاكِر َد َال
احل ْذ ُ
(َ )5٠9و َم ْع تُومنُوا ِيل ُيومنُوا ِ َيب َجا َو َيا *** ع َباد َ

-26ﭐﱣﭐﱖﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﭐﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘﱢ [الدخان]2٠ :
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-2٩ﭐﱣﭐﳇﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﭐﳆ ﳇ ﳈ ﳉﱢ [البقرة]٠96 :

فتح الياءين ﭐﱣﭐﱖ،ﳇﱢ ورش ،املشار إليه بقولهَ ( :جا) ،وقرأ باقي القراء
باإلسكان.
-29ﭐﱣﲔﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ
ﲜ ﱢ [الزخرف]69 :

ً
فتح هذه الياء شعبة ،املشار إليه بالصاد يف قولهِ ( :ص ْ
وصال ووق ًظفا
ف) ،وحذفها
حظفص ومحزة والكسائي وابن كثري ،املشار إليهم بقولهَ ( :ع ْن َشاكِر َد َال) ،وأثبتها

باقي القراء ساكنة.
ِ ِ
ِ ِ
ايل ِيف يس َسك ْين َف َتك ُْم َال
(َ )5٠٧و َفت ُْح َو ِيل ف َيها ل َو ْرش َو َح ْفصه ْم *** َو َم ِ َ

 -2٧ﱣ ﱷﭐﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱢ [طه]٠9 :

فتح هذه الياء ورش وحظفص ،وأسكنها الباقون.

 -3١ﱣﲟ ﲠﭐﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﱢ [يس]22 :
سكن هذه الياء محزة ،املشار إليه بالظفاء يف قولهَ ( :ف َت ْكم َ
ال) ،وفتحها الباقون.
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اح ِ
َك ياءات تُسمى زَوائِدً ا *** ألَ ْن كُن عن َخ ّط ا َملص ِ
ف َم ْع ِز َال
َ
َ ْ
َ
َ
(َ )52١و ُدوي َ َ َ

ياءات الزوائد هي الياءات املتطرفة الزائدة يف التالوة عن رسم املصحف.

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.
ت يف َْ
ــو ِام ًعــا *** بِ ُخ ْلف َو ُأ َ
ْح َز ُة كَم َال
(َ )52٠و َت ْث ُب ُ
احلـــا َل ْ َ
وىل الن ْم ِل َ ْ
ني ُد ًّرا َلـ َ
ُّون َوا ْثن ِ
َان َفا ْع ِقـــ َال
مج َلتُها ِست َ
ُور إِ َم ُام ُه *** َو ُ ْ
(َ )522و ِيف ا ْل َو ْص ِل َحـــمــا رد َشك ر
يقول :إن ابن كثري وهشا ًما ،املشار إليهام بالدال والالم يف قوله( :د ًّرا
ـو ِام ًعـــا) ،إذا أثبتا شي ًئا من ياءات الزوائد أثبتاها يف حالتي الوصل والوقف
َلـ َ
بخلف عن هشام ،وليس هلشام إال ياء زائدة واحدة ،هي ﱣﳘﱢ

باألعراف روى عنه إثباهتا وحذفها يف احلالي ،وسيأيت يف موضعه إن شاء اهلل.
ور
وأن أبا عمرو ومحزة والكسائي وناف ًعا املشار إليهم بقولهَ ( :حـــمــَّا ٌد َشك ٌ
إِ َمامه) إذا أثبتوا شي ًئا من ياءات الزوائد أثبتوها حالة الوصل دون الوقف،
ويستثني من ذلك موضع حلمزة ﭐهو كلمة ﱣﭐﱅﱢ يف قول اهلل تعاىل :ﱣﭐﱁ
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱢ [النمل ،]36 :فإنه يثبت فيه الياء يف احلالي،
وإليه أشار بقولهَ ( :وأ َ
مح َزة ك ََّم َال) .والباقون عىل احلذف يف احلالي.
وىل الن َّْم ِل َ ْ
ومجلة ياءات الزوائد التي وقعت يف املصاحف ُمذوفة اثنتان وستون.
ِ
ِ
ِ
(َ )523ف َي ْ ِ
ّسي إِىل الدا ِع َْ
ني َم ْع َأ ْن ُت َع يل َمنــــــــِي ِو َال
اجل َو ِار املُنَاد َ ْيـ *** د َي ْن ُي ْؤت َ
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(َ )525و َأخـ ْرتَنِي ْ ِ
ــام ***..............................
اإل ْس َـرا َوتَتب َع ْن َس َ

يقول :إن ناف ًعا وابن كثري وأبا عمرو ،املشار إليهم بقوله( :سام) أثبتوا ياءات
الزوائد يف املواضع اآلتية-:
-ﱣﭐﱞﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱢ [الظفجر]5 :

ﱣﱌ ﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐ ﱊ ﱋ ﱌﱢ [القمر]9 :-ﱣﭐﱃﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱢ [الشورى]32 :

ﱣﭐﲃﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﭐﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﱢ [ق]5٠ :-ﱣﭐﲞﱢ يف قوله تعاىلﭐ :ﱣﭐﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﱢ

[الكهف]25 :

 -ﭐﱣﭐﲍﭐﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﭐﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﱢ [الكهف]5١ :

-ﱣﭐﲃ ﭐﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﱢ

[الكهف]66 :

-ﭐ ﱣﲊﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ

ﲐ ﲑ ﱢ [اإلرساء]62 :

-ﭐﱣ ﲀﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱢ [طه]٧3 :

فابن كثري يثبت الياء يف هذه املواضع مجيعها يف احلالي ،ونافع وأبو عمرو يثبتاهنا يف

الوصل فقط ،ويذفها الباقون يف احلالي.

ف َيب ِغي ي ْن ِ
ِ
ت ِيف ُهو َد ُر يف َال
(َ *** .................................)525ويف ا ْلك َْه ْ َ
ـوين َأهـ ِ
ِ
ِ
ـدك ُْم َحــ ُّق ُه َبـ َال
(َ )524س َام َو ُد َعاءي فـِي َجنَا ُح ْل ِو َهدْ يِه *** َو ِيف اتبِ ُعـ ِ ْ
ْـــه ْم.................................*** ..........
(َ )526وإِ ْن ت
َــــــر ِين َعن ُ
َ

يقول :إن الكسائي وناف ًعا وابن كثري وأبا عمرو ،املشار إليهم بقولهُ ( :ر يف َال َسام)،
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يثبتون الياء يف ﱣﱨﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ

ﱬ ﱭﱮﱢ [الكهف]65 :

كام يثبتوهنا يف ﱣﲤﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﭐﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﱢ

[هود]٠١4 :

يثبت ابن كثري الياء يف احلالي ،ونافع وأبو عمرو والكسائي يثبتوهنا يف الوصل
دون الوقف ،ويذفها الباقون يف احلالي.

ً
وورشا وأبا عمرو والبزي ،املشار إليهم بقوله( :فـِي َجنَا ح ْل ِو َهدْ ِي ِه)،
وأن محزة
أثبتوا الياء يف ﭐﱣﲺﱢ يف قوله تعاىل :ﱣ ﲸ ﲹ ﲺﱢ [إبراهيم]5١ :

ا لبزي يثبت الياء يف احلالي ،ومحزة وورش وأبو عمرو يثبتوهنا يف الوصل فقط،
ويذفها الباقون يف احلالي.
كام أن ابن كثري وأبا عمرو وقالون ،املشار إليهم بقولهَ ( :حــ ُّقه َبـ َ
ـال) ،أثبتوا الياء
يف ﱣﭐﲤﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦ ﲧﲨﱢ [غافر ،]39 :وﭐأثبتوا الياء كذلك يف ﱣﭐﲃﱢ يف قوله تعاىل:
ﱣﭐﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﱢ [الكهف]3٧ :

فقولهَ ( :وإِ ْن ت ََر ِين َعنْه ْم) يعني املشار إليهم يف البيت قبله يف قولهَ ( :حــ ُّقه َبـ َ
ـال).

ابن كثري يثبت الياء يف احلالي ،وأبو عمرو وقالون يثبتاها يف الوصل دون الوقف،

ويذفها الباقون يف احلالي.
ِ ِ
ــام *** َف ِري ًقا َو َيدْ ُع الدا ِع َه َ
اك َجنًا َح َال
(...............)526متُ دُّ ويَني َس َ
يقول :إن أهل سام (ناف ًعا وابن كثري وأبا عمرو) ومحزة أثبتوا الياء يف ﱣﱅﱢ
يف قول اهلل تعاىل :ﱣﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱢ [النمل]36 :
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ً
ً
وصال فقط ،أما محزة فقد
وصال ووق ًظفا ،ونافع أبو عمرو باثباهتا
ابن كثري بإثباهتا
خالف مذهبه وأثبتها يف احلالي يف هذا املوضع خاصة ،وإليه أشار اإلمام
(وأ َ
مح َزة ك ََّمال).
وىل الن َّْم ِل َ ْ
الشاطبي بقولهَ :
وأثبت البزي وورش وأبو عمرو ،املشار إليهم باهلاء واجليم واحلاء يف قولهَ ( :ه َ
اك

َجنًا َح َال) ،الياء يف ﭐﱣﳇﱢ يف قول اهلل تعاىل :ﱣﭐﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ
ﳊ ﳋ ﱢﭐ[القمر.]6 :

( )52٩ويف ا ْل َفج ِر بِا ْلو ِادي ديَا جريا ُيه *** ويف ا ْلو ْق ِ
ف بِا ْل َو ْج َه ْ ِ
ني َوا َف َق ُقنْ ُب َال
َ
َ
َ ْ َ َ ََ ُ
ْ
َ
يقول :أثبت ابن كثري وورش الياء يف ﭐﱣﱽﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﱹ ﱺ ﱻ
ﱼ ﱽﱢ [الظفجر.]٧ :

يثبتها ورش و ً
صال فقط ،ويثبتها البزي يف احلالي ،أما قنبل فيثبتها يف الوصل،
وأما يف الوقف فقد خالف أصله ،وأجاز الوقف بإثبات الياء وحذفها ،وإليه أشار
بقوله( :ويف ا ْلو ْق ِ
ف بِا ْل َو ْج َه ْ ِ
ي َوا َف َق قنْبال).
َ
َ
ِ
ِ
(َ )529و َأك َْر َمني َم ْع ُه َأ َهـــاي َِن إِ ْذ َهدَ ى *** َو َح ْذ ُف ُه َمــا ل ْل َام ِز ِين ُعد َأ ْعـــدَ َال
يقول :أثبت الياء يف كلمة ﱣﭐﲠﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲞ ﲟ ﲠﱢ [الظفجر:
 ، ]٠4نافع والبزي املشار إليهام باهلمزة واهلاء يف قوله( :إِ ْذ َهدَ ى) ،كام أثبتاها يف
كلمة ﱣﭐﲫﱢﭐيف قوله تعاىل :ﱣﭐﲩ ﲪ ﲫﱢ [الظفجر ،]٠6 :وكل منهام عىل
ً
وصال فقط ،والبزي بإثباهتا يف احلالي.
أصله ،نافع بإثباهتا
وقولهَ ( :و َح ْذفه َام ل ِ ْل َام ِز ِين عدَّ َأعْدَ َال) يعني أن حذف الياءين من كلمتي ﱣﭐﲠ،
ﲫﱢ أليب عمرو أحسن ،وقد روى إثباهتام يف الوصل دون الوقف عىل قاعدته،
فيكون أليب عمرو الوجهان حالة الوصل ،واألرجح احلذف ،أما وق ًظفا فليس له

إال احلذف.
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ِ
ِ
(َ )52٧ويف الن ْم ِل ِ
آتاين َو ُي ْفت َُح َع ْن ُأ ِ
ني ُح ًال َع َال
مى َو ِخ ُ
الف ا ْل َو ْقف َب ْ َ
ويل *** حـ ً

حظفصا وناف ًعا وأبا عمرو ،املشار إليهم بالعي واهلمزة واحلاء يف قوله:
يقول :إن
ً
( َعن أ ِ ِ
ـمى) ،أثبتوا الياء مع فتحها يف كلمة ﱣﭐﱈ ﭐﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﱇ
ْ
ويل ح ً
ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱢ [النمل ،]36 :هذا حالة الوصل ،أما يف الوقف فقد

ورد اخلالف عن قالون وأيب عمرو وحظفص ،املشار إليهم بالباء واحلاء والعي يف
ني ُح ًال َع َال) ،وهم أصحاب الرتمجة األوىل عدا ً
ورشا ،فروى عنهم
قولهَ ( :ب ْ َ
الوجهان إثبات الياء ساكنة وحذفها ،أما ورش فعىل أصل مذهبه فليس له يف

الوقف إال احلذف.
ِ
َامها *** َويف املُْ ْهت َِد ا ِ
َاجل َو ِ
(َ )53١و َم ْع ك َْ
ت َأ ُخو ُح َال
رسا َو َ َْت ُ
اب ا ْل َباد َح ٌّق َجن ُ َ
إل ْ َ
ً
وورشا ،املشار إليهم بقولهَ ( :ح ٌّق َجن َا ُمها) ،أثبتوا
يقول :إن ابن كثري وأبا عمرو
الياء يف كلمة ﭐﭐ ﱣﭐﲹ ﭐﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﭐﲸ ﲹ ﲺ ﲻﱢ
[سبأ ،]٠3 :وكذلك يف كلمة ﱣﭐﱚﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﱗ ﱘ ﱙ
ﱚﱢ [احلج.]24 :
ٌ
ً
وصال فقط.
وكل عىل أصله ،فابن كثري يثبتهام يف احلالي ،وأبو عمرو وورش يثبتامها

وكذلك يثبت نافع وأبو عمرو ،املشار إليهام باهلمز واحلاء يف قولهَ ( :أخو ح َال)،

الياء يف كلمة ﱣﱲ ﭐﱢ يف سوريت اإلرساء وما حتتها (الكهف) يف قوله تعاىل:
ﱣﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱢ [الكهف.]٠٩ :

ً
وصال فقط ،أما التي يف األعراف فهي ثابته باإلمجاع.
ومها عىل أصلهام فيثبتوهنا
ون ِيف األَعر ِ
ِ ِ ِ
ان َعن ُْهام *** َوكِيدُ ِ
اف َحج لِ ُي ْح َم َال
َْ
(َ )53٠ويف ات َب َع ْن يف آل ع ْم َر َ َ
( )532بِخُ ْلف..................................*** .....................

(عنهام) الضمري لنافع وأيب عمرو ،املشار إليهام بقولهَ ( :أخو ح َال) يف الرتمجة

191

ً
وصال فقط يف كلمة ﭐﱣﭐﲌﱢ ﭐيف قوله تعاىل :ﱣﭐﲅ
السابقة ،يعني أهنام أثبتا الياء

ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱢ [آل عمران.]2١ :
كام أن أبا عمرو وهشا ًما ،املشار إليهام بقولهَ ( :ح َّج لِي ْح َم َال) ،أثبتا الياء يف كلمةﭐ
ﱣﭐﳘﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ
ﳛﱢ [األعراف.]٠٧4 :

ٌ
ً
وصال فقط ،وأما هشام فله اخلالف يف احلالي،
وكل عىل أصله فأبو عمرو أثبتها

ولكن الصحيح أنه ليس له من طريق التيسري إال اإلثبات يف احلالي وقد نص عىل
ذلك ابن اجلزري يف النِش(.)2٠١
ف ح ُّقه *** ويف هود تَس َن ْلنِي حو ِار ِ
يه َجـــم َال
َ َ
وس َ َ ُ
َ ُ َ ْ
ُوين بِ ُي ُ
(َ .........)532وت ُْؤت ِ ْ
يقول :أثبت ابن كثري وأبو عمرو ،املشار إليهام بقولهَ ( :ح ُّق ُه) ،الياء يف كلمةﭐ
ﱣﱷﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱢ [يوسف.]66 :

ً
وصال فقط.
يثبتها ابن كثري يف احلالي ،وأبو عمرو

كام أثبت أبو عمرو وورش ،املشار إليهام باحلاء واجليم يف قولهَ ( :ح َو ِار ْي ِه

ـم َال) ،الياء يف كلمة ﭐﱣﱎ ﭐﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ
َجــ َّ
ِ
اختِ َال ٍ
قال ابن اجلزري( :ووا َف َقهم ِه َشام ِيف كِيد ِ
احلا َل ْ ِ
ف عَ نْه َف َق َط َع َله ْ
ون عَ َىل ْ
ي،
َ َ
اجل ْمهور بِا ْل َياء ِيف ْ َ
ٌ
ْ
يد ،وا ْلك ِ
ي ،وا ْمل ِظف ِ
ِ
ِ
ِ ِ
كَايف وال َّتب ِ ِ
ِ
َوه َو ا َّل ِذي ِيف ا ْل ِ
َام ِل،
َ
يص ْ ِ َ
رصةَ ،و ْاهلدَ ا َيةَ ،وا ْلعن َْوانَ ،و ْاهلَاديَ ،وال َّت ْلخ َ
َ ْ َ
َي ،والت َّْذكِر ِة ،و َغ ِري َها .وك ََذا ِيف التَّج ِر ِ
يد ِم ْن ِق َرا َءتِ ِه عَ َىل ا ْل َظف ِ
ار ِيس َي ْعنِي ِم ْن َط ِر َيق ِي
ْ
َ
َوا ْمل ْب ِه ِج َوا ْل َغا َيت ْ ِ َ
َ َ ْ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْ ِ
احل َس ِن ِم ْن َط ِر ِيق ْ
احل ْل َو ِاين
اين عَ َىل َش ْيخه َأ ِيب ا ْل َظفت ِْح َو َأ ِيب ْ َ
احل ْل َواين َوالدَّ اجوين َمجي ًعا عَ نْهَ ،وبِ َذل َك َق َر َأ الدَّ ُّ
عَ نْه كَام نَص عَ َلي ِه ِيف ج ِ
ام ِع ِهَ ،وه َو ا َّل ِذي ِيف طر ِق ال َّت ْي ِس ِريَ ،و َال َينْ َب ِغي َأ ْن َي ْق َر َأ ِم َن ال َّت ْي ِس ِري بِ ِس َواه َوإِ ْن
َ
ْ
َ َّ
احلكَاي ِة .و ِممَّا يؤَ يد َذلِ َك َأنَّه َق َال ِيف ا ْمل ْظفرداتِ
يل ِْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َان َقدْ َحكَى ف َيها خ َال ًفا عَ نْه َفإِ َّن ذك َْره َذل َك عَ َىل َسبِ ِ
ك َ
َ َ
َ َ
ون َف َال بِي ٍ
اء َثابِت ٍَة ِيف ا ْلوص ِل وا ْلو ْق ِ
ما نَصهَ :قر َأ يعنِي ِه َشاما ثم كِيد ِ
ف عَ نْه َوبِ ْاألَ َّو ِل
فَ ،وفِ ِيه ِخ َال ٌ
َ ْ َ َ
َ
َ َْ
َ ُّ
ً َّ
آخذ) انظر :شمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري ،النش يف القراءات العش ،مرجع
()2٠١
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ً
وصال فقط.
ﱓﱢ [هود ،]56 :ومها عىل أصلهام يف إثباهتا
ان ات ُق ِ
ون َقدْ *** َهدَ ِ
ُون فِ َيها َحج َأ ْرش ْكت ُُم ِ
(َ )533و ُ َْتز ِ
ون َيا ُأ ِ
اخ َش ْو ِن َم ْع َو َال
ويل ْ
َ
(َ )535و َعنْ ُه َو َخا ُف ِ
ون..................................*** .................

ً
وصال يف
يقول :إن أبا عمرو ،املشار إليه باحلاء يف قوله( :حج) ،أثبت الياء

الكلامت اآلتية-:
ﱣﲥ ﲦﭐﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﱢ [هود]٩9 :

فالضمري يف قوله( :فيها) يعود عىل سورة هود ،أما التي يف احلجر فال خالف بي

القراء السبعة عىل حذف يائه يف احلالي.
ﭐﱣﲣﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﭐﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ
ﲥﱢ [إبراهيم.]22 :

ﱣﲩ ﲪﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

ﲪﱢ [األيعام]88 :

ﱣﱟﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﱟ ﱠ ﱡﱢ [البقرة]٠٧٩ :

ﱣﲍﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ
ﲑ ﲒﱢ [املائدة]55 :

وقولهْ ( :
اخ َش ْو ِن َم ْع َو َال) يعني (اخشون) التي بعدها كلمة (وال).

ﱣﱙﭐﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﱗ ﱘ ﱙ ﱢ [آل عمران]٠٩4 :
ً
وصال فقط ،وحذفها الباقون يف احلالي.
هذه الياءات مجيعها أثبتها أبو عمرو وحده

ف و َاِف كَالص ِ
ِ
يح ُم َعل َال
ح ِ
وس َ َ
(َ .............)535و َم ْن َيتقي َزكَا *** بِ ُي ُ
ً
يقول :إن ً
وصال ووق ًظفا يف
قنبال ،املشار إليه بالزاي يف قوله( :زَ كا) ،أثبت الياء

كلمة ﱣﲋﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ
ﲒ ﲓ ﱢ ﭐ[يوسف]٧١ :
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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

فحذف الضمة املقدرة عىل الياء دون احلرف ،وقد ورد مثله يف كالم العرب يف
قول قيس بن زهري :أمل يأتيك واألنباء تنمي.

َالص ِح ِ
يح
فأثبت الياء يف (يأتيك) مع وجود اجلازم ،وهذا معنى قولهَ ( :و َاىف ك َّ
م َع َّل َال).
اخل ْل ِ
ـاغ ِ
َاد درا بــ ِ
ِ
(َ )534و ِيف املُ َت َع ِايل ُد ُّر ُه َوالت ِ
يه بِ ُْ
ف ُجه َال
الق َوالتْـ *** َتن َ َ َ
ً
وصال ووق ًظفا يف
يقول :إن ابن كثري ،املشار إليه بالدال يف قوله( :د ُّره) ،أثبت الياء

كلمة ﭐﱣﱿﱢ ﭐيف قول اهلل تعاىل :ﱣﭐﱻ ﱼ ﱽ ﱾ

ﱿﲀﱢ [الرعد ،]٧ :وحذفها الباقون يف احلالي.

ً
وورشا ،املشار إليهم بالدال والباء واجليم يف
كام أن ابن كثري وقالون بخلف عنه
اخل ْل ِ
قوله( :درا بــ ِ
ـاغ ِيه بِ ْ
ف ج َّه َال) ،أثبتوا الياء يف كلمة ﭐﱣﭐﲹﱢ يف قوله
ََ َ

تعاىل :ﱣﲷ ﲸ ﲹﱢ [غافر ،]٠4 :ويف كلمةﭐﱣﳊﭐﱢ يف قوله تعاىل:
ﱣﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﱢ [غافر.]32 :

ٌ
وكل عىل أصله،فابن كثري يثبتهام يف احلالي ،وورش يف حالة الوصل فقط ،وروي عن
قالون الوجهان ،ولكن الصحيح أنه ليس له من طريق التيسري إال احلذف يف

احلالي .
()2٠٠

()2٠٠

قال ابن اجلزري( :وانظفرد أبو الظفتح فارس بن أمحد من قراءته عىل الباقي بن احلسن عن أصحابه

عن قالون بالوجهي احلذف واإلثبات يف الوقف ،وتبعه يف ذلك الداين من قراءته عليه وأثبته يف
التيسري كذلك فذكر الوجهي مجيعا عنه ،وتبعه الشاطبي عىل ذلك وقد خالف عبد الباقي يف هذين
سائر الناس وال أعلمه {اإلثبات} ورد من طريق من الطرق عن أيب نشط وال احللواين بل وال عن
أيضا وسائر
أيضا يف طريق إال من طريق أيب مروان عنه وذكره الداين يف جامعه عن العثامين ً
قالون ً
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( )536ومع دعو َة الد ِ
اعي َد َع ِاين َح َال َجنًا *** َو َل ْي َسا لِ َقا ُلون َع ِن ا ْلغ يُر ُسب َال
ََ ْ َ َْ

وورشا ،املشار إليهام باحلاء واجليم يف قولهَ ( :ح َ
ً
ال َجنا) ،أثبتا الياءين
يقول :إن أبا عمرو
ً
وصال ،وحذفامها وق ًظفا يف كلمتي ﭐﱣﭐﳀ ،ﳂﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲾ ﲿ

ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅﱢ [البقرة.]٠96 :
وقوله( :و َليسا ل ِ َقال ٍ
ون َع ِن ا ْلغر س َّب َال) يعني أن هذين الياءين مل َيثبتا لقالون بحسب نقل
َ َْ
األئمة الغر املشهورين ،ولكن روي عنه إثبات الياءين وإثبات األوىل دون الثانية،

والعكس عن غري املشهورين ،فحينئذ يكون لقالون يف هذين الياءين احلذف واإلثبات،
واألصح احلذف.

مجو *** ِن َفا ْعت َِز ُل ِ
( )53٩ي َِذ ِيري لِ َو ْرش ُثم ت ُْر ِد ِ
ون ِســــــــت رة ي ُُذ ِري َجــ َال
ين ت َْر ُ ُ
( )539و ِع ِ
َث ُين ِْق ُذ ِ
يدي َثال ر
ون ُيك يَذ ُبو *** ِن َق َال يَكِ ِريي َأ ْر َب رع َعنْ ُه ُو يصـــــــــ َال
َ

يقول :أثبت ورش الياء يف الكلامت اآلتية حالة الوصل-:

ﱣﭐ ﱼﭐﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱢ [امللك]٠٩ :

ﱣﭐﱝﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱢ [الصافات]46 :
ﱣﱑﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒﱢ [الدخان]2١ :

ﱣﱗﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘﱢ [الدخان]2٠ :

ﱣﭐﲌﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱢ يف ستة مواضع يف [سورة القمر].
ﱣﭐﲑﱢ يف قوله تعاىل :ﱣﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒﱢ [إبراهيم]٠5 :

وقوله تعاىل :ﱣﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱢ [ق]٠5 :

وقوله تعاىل :ﱣﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﱢ [ق]54 :

الرواة عن قالون عىل خالفه).انظر :شمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري ،النش يف
القراءات العش ،مرجع سابق ،ج ،2ص.٠٧١
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ﱣﭐﲶﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﭐﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷﱢ
[يس]23 :

ﱣﲾﱢ يف قوله تعاىل:ﭐﱣﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ
ﳃ ﱢ [القصص]34 – 35 :

ﱣﲣﱢيف قوله :ﱣﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣﱢ [احلج]55 :

وقوله تعاىل:ﭐﱣﭐ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﱢ [سبأ.]54 :

وقوله تعاىل:ﭐﱣﭐﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱢ [فاطر.]26 :
وقوله تعاىل :ﱣﭐﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﱢ [امللك.]٠9 :

وين حج يف الز ُّْخر ِ
ِ
(َ )53٧فب يش ِعب ِ
اد ا ْفت َْح َو ِق ْ
ف ا ْل ُع َال
ف َساكنًا َيــدً ا *** َو َواتبِ ُع ِ َ
َ ْ َ
ُ

ً
وصال،
يقول :إن السويس ،املشار إليه بالياء يف قولهَ ( :يــدً ا) ،أثبت الياء مظفتوحة
ساكنة وق ًظفا يف كلمة ﱣﲗﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗﲘﱢ [الزمر]٠٩ :

ولكن الصحيح أنه ليس له من طريق التيسري إال احلذف يف احلالي.

)(2٠2

ً
وصال يف كلمةﭐ
كام أن أبا عمرو ،املشار إليه باحلاء يف قوله( :حج) ،أثبت الياء
ﱣﱇﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱢ [الزخرف]6٠ :

اخل ْل ِ
( )55١ويف ا ْلكَه ِ
ف بِ ُْ
ف ت َْس َن ْلنِي َع ِن ا ْلك يُل َياؤُ ُه *** َع َىل َر ْس ِم ِه َو َْ
ف ُم يث َال
احل ْذ ُ
ْ
َ
يقول :إن القراء السبعة أثبتوا الياء يف كلمة ﱣﲧ ﭐﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﲦ ﲧ
()2٠2

ً
وصال بخالف
قال ابن اجلزري( :وأما "فبِش عباد الذين" فاختص السويس بإثبات الياء وفتحها

عنه يف ذلك ،فقطع له بالظفتح واإلثبات حالة الوصل صاحب التيسري ومن تبعه ،وبه قرأ عىل فارس
أمحد من طريق حممد بن إسامعيل القريش ال من طريق ابن جرير كام نص عليه يف املظفردات فهو يف
ذلك خارج عن طريق التيسري) .انظر :شمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري ،النش يف
القراءات العش ،مرجع سابق ،ج ،2ص.٠9٧
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ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﱢ [الكهف ]٩١ :لثبوهتا يف كل
املصاحف ،إال أن ابن ذكوان املشار إليه بامليم يف قوله( :مث َال) ورد عنه اخلالف يف
ً
وصال ووق ًظفا ،وهذه الياء ليست من مجلة العد.
هذه الكلمة بي اإلثبات واحلذف
ف َزكَا ومجِيعهم *** بِ ِاال ْثب ِ
(َ )55٠ويف ي َْرت َِعي ُخ ْل ر
ت الن ْم ِل َ ْي ِد َينِي ت ََال
ات َ َْت َ
َ
َ َ ُُ ْ

يقول :إن ً
قنبال ،املشار إليه بالزاي يف قوله( :زَ كَا) ،أثبت الياء بخلف يف كلمة
ﱣﲵﱢ يف قوله تعاىل :ﭐﱣﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﱢ [يوسف ]٠2 :فروي
عنه إثبات الياء يف احلالي ،وروي عنه حذفها فيهام ،ويذفها الباقون يف

احلالي.ولكن الصحيح أنه ليس له من طريق التيسري إال احلذف يف احلالي

)(2٠3

كام أن مجيع القراء أثبتوا الياء يف كلمة ﱣﭐﱉﱢ يف السورة التي حتت سورة
(النمل) وهي سورة (القصص) يف قوله تعاىل:ﭐﱣﭐﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
ﱋ ﱌﱢ [القصص]22 :

(َ )552ف ِ
هذي ُأ ُص ُ
ت ُح َال
ت بِ َع ْو ِن اهللِ َفا ْي َت َظ َم ْ
ول ا ْل َق ْو ِم َح َال ا يط َر ِاد َهـا *** َأ َجا َب ْ
(َ )553وإِ يين ألَ ْر ُجــو ُه لِنَــ ْظ ِم ُحـ ُـروفِ ِه ْم *** َي َفــائِ َس َأ ْع َ
ـالق ُتنَ يف ُس ُعــط َال
( )555س َنم ِِض ع َىل َرشطِي وبِا ِ ِ
اب ُذو ِجدٍّ إِ َذا ُه َو َح ْس َب َال
هلل َأ ْكتَفـي *** َوم َا َخ َ
َ
َ
َ ْ
ْ
( َأ ْع َ
ـال ٍق) :اليشء النظفيس ،وإضافتها للنظفائس كقولك :خيار اخليار ،وأجود اجليد.
(عــــــ َّط َال) :أعنا ًقا ال قالئد هلا.
قال ابن اجلزريَ ( :ف َأ َّما ن َْرت َِعي َف َأ ْث َب َت ا ْل َيا َء فِ َيها عَ نْه ا ْبن َشنَبو َذ ِم ْن َمجِي ِع طر ِق ِهَ ،و ِه َي ِر َوا َية َأ ِيب
اح واب ِن ب َقر َة والزَّ ينَبِي ونَظِ ٍ
ف َأبو بك ِْر بن جم ِ
يف َو َغ ْ ِري ِه ْم عَ نْهَ .و َر َوى عَ نْه ْ
َاه ٍد،
احلَ ْذ َ
َ ْ
َ
الص َب ِ َ ْ َ َ َ ْ
َربِي َع َة َوا ْب ِن َّ
ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َو ِه َي ِر َوا َية ا ْل َع َّبا ِ
يم ْب ِن عَ ْب ِد
س ْب ِن ا ْل َظف ْض ِل َوعَ ْبد اهللَِّ ْب ِن َأ ْمحَدَ ا ْل َب ْلخي َو َأ ْمحَدَ ْب ِن حم ََّمد ا ْل َي ْقطيني َوإِ ْب َراه َ
ان َمجِيعا ص ِح ِ
ان ،و َغ ِري ِهم ،وا ْلوجه ِ
مها ِيف ال َّت ْي ِس ِريَ ،وال َّشاطِبِ َّي ِةَ ،وإِ ْن
َ
ً َ
الرزَّ ِاق َوا ْب ِن َث ْو َب َ َ ْ ْ َ َ ْ َ
يحان عَ ْن قنْب ٍلَ ،و َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َان ْ ِ
ك َ
عَن طرقه) انظر :شمس
اإل ْث َبات َل ْي َس م ْن َط ِريق ِه َامَ ،و َه َذا م َن ا َْمل َواض ِع ا َّلتي َخ َر َج ف َيها ال َّت ْيسري ْ
()2٠3

الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري ،النش يف القراءات العش ،مرجع سابق ،ج ، 2ص.٠9٩
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يقول :إنه قد متت قواعد القراء وأصوهلم الكلية وقد دعوهتا للنظم فأجابت ،وانقادت
طيع ًة بعون اهلل فصارت منتظمة مشبهة احلىل ،وإين ألرجو عون اهلل لتسهيل نظم
حروفهم وبيان الكلامت القرآنية املختلظفي يف قراءهتا (فرش احلروف) ،ثم شبه
هذا النظم باجلواهر والنظفائس التي تزين العنق اخلايل من الزينة ،يعني أنه إذا
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.
وآخر دعوايا أن احلمد هلل رب العاملني .وصىل اهلل وسلم وبارك عىل سيديا ُممد
وعىل آله وصحبه أمجعني.
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املصادر واملراجع:

( )٠أبو الظفداء إسامعيل بن عمر بن كثري ،تظفسري القرآن العظيم ،حتقيق سامي بن حممد
سالمة( ،الرياض ،دار طيبة للنِش والتوزيع ،طبعة ٠52١هـ .)٠٧٧٧ -
الس ْود ْو ِين ،الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة،
( )2أبو الظفداء زين الدين قاسم بن ق ْطل ْو َب َغا ُّ

(اليمن ،صنعاء ،مركز النعامن للبحوث والدراسات اإلسالمية وحتقيق الرتاث

والرتمجة 2١٠٠ ،م).
( )3أبو احلسن عىل بن حممد السخاوي ،فتح الوصيد يف رشح القصيد حرز األماين ووجه
التهاين ،القاهرة ،طنطا ،دار الصحابة ط 2١١5م.
( )5أبو احلسن أمحد بن عبد اهلل بن صالح العجىل الكوىف ،معرفة الثقات من رجال أهل
العلم واحلديث ومن الضعظفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم( ،السعودية ،مكتبة الدار،
.)٠٧94 – ٠5١4
( )4أبو العباس شمس الدين أمحد بن حممد بن خلكان ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،
(بريوت ،دار صادر.)٠٧١١،
( )6أبو القاسم عىل بن عثامن بن حممد ،املعروف بابن القاصح ،رساج القارئ املبتدئ
وتذكار املقرئ املنتهي رشح نظم الشاطبية ،حتقيق مجال الدين حممد رشف (طنطا ،دار
الصحابة ،الطبعة األوىل .)2١١5
( )٩أبو بكر أمحد بن احلسي البيهقي ،شعب اإليامن( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة
األوىل.)٠5٠١ ،
( )9أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد،
(بريوت ،دار الغرب اإلسالمي٠522 ،هـ  2١١2 -م).
( )٧أبو جعظفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي ،رشح مشكل اآلثار( ،بريوت ،مؤسسة
الرسالة٠5١9 ،هـ ٠٧9٩ -م).

()٠١أبو داود سليامن بن األشعث الس ِ
ج ْستاين ،سنن أيب داود( ،بريوت ،صيدا ،املكتبة
العرصية ،دت).

( )٠٠أبو عبد اهلل حممد بن أمحد القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق هشام سمري
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البخاري( ،الرياض ،دار عامل الكتب ،طبعة  ٠523هـ 2١١3 /م).
( )٠2أبو احلسن أمحد بن عبد اهلل بن صالح العجىل الكوىف ،معرفة الثقات من رجال أهل
العلم واحلديث ومن الضعظفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم( ،السعودية ،مكتبة الدار،
.)٠٧94 – ٠5١4
( )٠3أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي ،سنن النسائي بِشح السيوطي وحاشية
السندي( ،بريوت ،دار املعرفة ،ط٠52١هـ).
( )٠5أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل النيسابوري ،املستدرك عىل الصحيحي ،حتقيق:
مصطظفى عبد القادر عطا( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ه٠٧٧١ – ٠5٠٠م).
( )٠4أبو عبد اهلل حممد بن أمحد املوصيل املعروف بشعلة ،كنز املعاين رشح حرز األماين [رشح
شعلة عىل الشاطبية]( ،طنطا ،دار الصحابة.)2١١9 ،
( )٠6أبو عمرو الداين ،األحرف السبعة للقرآن ،حتقيق :د عبد املهيمن طحان( ،مكة املكرمة،
مكتبة املنارة ،الطبعة األوىل.)٠5١9 ،
( )٠٩أبو عمرو عثامن بن سعيد الداين ،الظفتح واإلمالة( ،بريوت ،دار الظفكر2١١2 ،م).

( )٠9أبو عمرو عثامن بن سعيد الداين ،التحديد يف اإلتقان والتجويد( ،األردن ،دار عامر،
2١١١م٠52٠-هـ).
( )٠٧أبو عمرو عثامن بن سعيد الداين ،املقنع يف رسم مصاحف األمصار مع كتاب النقط،
(القاهرة ،مكتبة الكليات األزهرية ،دت).
( )2١أبو عبيد القاسم بن سالّم ،غريب احلديث( ،حيدر آباد البلد ،مطبعة دائرة املعارف
العثامنية.)٠٧65 ،
( )2٠أبو حممد مكي بن أيب طالب القييس ،اإلبانة عن معاين القراءات( ،القاهرة ،دار هنضة
مرص للطبع والنِش ،دت).

( )22أمحد بن احلسي أبو بكر البيهقي ،السنن الكربى ،حتقيق حممد عبد القادر عطا(،بريوت،
دار الكتب العلمية ٠525 ،هـ  2١١3 -م).
( )23اإلمام أمحد بن حنبل ،املسند( ،بريوت ،مؤسسة الرسالة).
( )25أمحد بن عيل بن حجر أبو الظفضل العسقالين ،فتح الباري رشح صحيح البخاري،
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(بريوت ،دار املعرفة.)٠3٩٧ ،
( )24أمحد بن عيل بن حجر أبو الظفضل العسقالين الشافعي ،تقريب التهذيب( ،سوريا ،دار
الرشيد.)٠٧96 – ٠5١6 ،

( )26أماين بنت حممد عاشور ،األصول النريات يف القراءات( ،الرياض ،مدار الوطن للنِش،
٠532هـ2١٠٠ -م).
( )2٩برهان الدين إبراهيم بن عمر اجلعربي ،مجيلة أرباب املراصد يف رشح عقيلة أتراب
القصائد( ،املدينة املنورة ،جامعة طيبة ،ط٠539هـ2١٠٩،م).
( )29تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،جمموع الظفتاوى ،حتقيق عبد الرمحن
بن حممد بن قاسم( ،املدينة النبوية ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الِشيف،
٠5٠6هـ٠٧٧4/م).
( )2٧حسن بن قاسم املرادي ،رشح باب وقف محزة وهشام عىل اهلمز من الشاطبية ،حتقيق
الدكتور حممد خضري مضحي الزوبعي( ،جامعة بغداد ،دت).
( )3١مجال الدين حممد طاهر بن عيل الصديقي اهلندي ال َظفتَّنِي الكجرايت ،جممع بحار األنوار
يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار( ،مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية ،الطبعة:
الثالثة ٠39٩ ،هـ٠٧6٩/م).
( )3٠خري الدين بن حممود الزركيل الدمشقي األعالم( ،دار العلم للماليي.)٠١١2 ،
( )32زين الدين أبو ييى زكريا األنصاري ،الدقائق املحكمة يف رشح املقدمة اجلزرية يف
التجويد( ،اليمن ،صنعاء ،مكتبة األرشاد.)٠٧٧١،
( )33سعد امللك ،أبو نرص عيل بن هبة اهلل بن ماكوال ،اإلكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف
واملختلف يف األسامء والكنى واألنساب( ،بريوت ،لبنان ،دار الكتب العلمية،
٠5٠٠هـ٠٧٧١-م).
( )35سليامن بن أمحد أبو القاسم الطرباين ،املعجم الكبري ،حتقيق محدي بن عبد املجيد
السلظفي( ،املوصل ،مكتبة العلوم واحلكم ،طبعة .)٠٧93
( )34سليامن بن أمحد أبو القاسم الطرباين ،املعجم األوسط ،حتقيق طارق بن عوض اهلل بن
حممد ،وعبد املحسن بن إبراهيم احلسيني ( ،القاهرة ،دار احلرمي.)٠5٠4 ،
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( )36سيد الشي أبو الظفرج وخالد بن حممد احلافُ العلمي ،تقريب املعاين يف رشح حرز
األماين يف القراءات السبع( ،املدينة املنورة ،مكتبة دار الزمان للنِش والتوزيع،
٠525هـ2١١3-م).
( )3٩شعبان حممد إسامعيل ،رسم املصحف وضبطه بي التوقيف واالصطالحات احلديثة،
(القاهرة ،دار السالم للطباعة والنِش ،الطبعة الثانية ،دت).
( )39شمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري ،النِش يف القراءات العِش ،حتقيق عيل
حممد الضباع( ،القاهرة ،املطبعة التجارية الكربى ،دت).
( )3٧شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي ،تاريخ اإلسالم َو َوفيات املشاهري
َواألعالم( ،دار الغرب اإلسالمي 2١١3 ،م).

( )5١شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي ،معرفة القراء الكبار عىل الطبقات
واألعصار( ،بريوت ،لبنان ،دار الكتب العلمية٠5٠٩،هـ ٠٧٧٩ -م)
( )5٠شمس الدين حممد بن حممد ابن اجلزري ،غاية النهاية يف طبقات القراء( ،القاهرة،
مكتبة ابن تيمية٠34٠ ،هـ).
( )52شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد الغني الدمياطي ،إحتاف فضالء البِش ىف القراءات
األربعة عِش ويسمى "منتهى األماين واملرسات يف علوم القراءات"( ،لبنان ،دار الكتب
العلمية٠5٠٧ ،هـ٠٧٧9-م).
( )53عبد الرمحن بن أيب بكر ،وجالل الدين السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن( ،القاهرة،
اهليئة املرصية العامة للكتاب.)٠٧٩5/٠3٧5 ،
( )55عبد الظفتاح عبد الغني القايض ،الوايف يف رشح الشاطبية( ،القاهرة ،دار السالم،
ط2١٠2م).
( )54عبد الظفتاح عبد الغني القايض ،البدور الزاهرة يف القراءات العِشة املتواترة من طريقي
الشاطبية والدرة( ،القاهرة ،دار السالم.)2١٠3-٠535 ،

( )56عبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم املعروف بأيب شامة ،إبراز املعاين من حرز األماين يف
القراءات السبع ،حتقيق مجال الدين حممد رشف( ،طنطا ،دار الصحابة ،ط 2١١٧م).
( )5٩عبد اهلل حممد بن احلسن بن حممد الظفايس ،الآللئ الظفريدة يف رشح الشاطبية ،حتقيق مجال
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الدين حممد رشف( ،طنطا ،دار الصحابة.)2١١٩ ،
( )59حممد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير( ،تونس ،دار سحنون للنِش والتوزيع،
 ٠٧٧٩م).
( )5٧عبد الواحد بن حممد األموي املالقي ،الدر النثري والعذب النمري يف رشح مشكالت
وحل مقظفالت اشتمل عليها كتاب التيسري( ،جدة ،دار الظفنون للطباعة والنِش،

٠5٠٠هـ٠٧٧١ ،م).

( )4١عبد الوهاب محيتو ،معجم مؤلظفات احلافُ أيب عمرو الداين( ،املغرب ،اجلمعية املغربية
ألساتذة الرتبية اإلسالمية.)2١١١ ،
( )4٠عزة عبد الرحيم حممد سليامن ،املظفصل يف التجويد( ،القاهرة ،د.ن.)2١٠٠ ،
( )42عزة عبد الرحيم حممد سليامن ،تقريب املقدمة اجلزرية( ،القاهرة ،مظفكرون الدولية
للطباعة والنِش٠55١ ،هـ.)2١٠9-
( )43عىل حممد الضباع ،إرشاد املريد إىل مقصود القيد يف القراءات العِش( ،طنطا ،دار
الصحابة.)2١١6 ،
( )45عثامن بن سعيد أبو عمرو الداين ،التيسري يف القراءات السبع( ،بريوت ،دار الكتاب
العريب ،ط٠5١5هـ٠٧95 /م).
( )44عثامن بن سعيد أبو عمرو الداين ،جامع البيان يف القراءات السبع( ،اإلمارات ،جامعة
الشارقة ٠529 ،هـ  2١١٩ -م).
( )46عثامن بن سعيد أبو عمرو الداين ،التيسري يف القراءات السبع( ،بريوت ،دار الكتاب
العريب ،ط٠5١5هـ٠٧95 /م).
( )4٩غانم بن قدوري احلمد ،لقاء علمي مع شبكة التظفسري والدراسات القرآنية .أخذ من
الرابط. http://www.saaid.net/leqa/41.htm :
( )49حممد بكر إسامعيل ،دراسات يف علوم القرآن( ،دار املنار ،الطبعة الثانية٠5٠٧ ،هـ-
٠٧٧٧م).
( )4٧حممد بن أمحد بن داود (ابن النجار) ،خمطوطة اإلفهام يف رشح باب وقف محزة وهشام،
ص65
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( )6١حممد بن اسامعيل البخاري ،اجلامع الصحيح املخترص( ،بريوت ،دار ابن كثري ،الياممة،
.)٠٧9٩/٠5١٩
( )6٠حممد بن جرير الطربي ،جامع البيان يف تأويل القرآن ،حتقيق أمحد حممد شاكر( ،
بريوت ،مؤسسة الرسالة ٠52١ ،هـ  2١١١ -م).
( )62حممد عبد العظيم الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن( ،القاهرة ،مطبعة عيسى
البايب احللبي ورشكاه ،الطبعة الثالثة).
( )63حممد عبد الدايم مخيس ،النظفحات اإلهلية يف رشح متن الشاطبية (القاهرة ،دار املنار،
الطبعة الثانية2١١٧ ،م).
( )65حممد بن عمر بن أمحد بن عمر بن حممد األصبهاين املديني ،املجموع املغيث يف غريبي
القرآن واحلديث( ،مكة املكرمة ،جامعة أم القرى ،مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث
اإلسالمي ،كلية الِشيعة والدراسات اإلسالمية دار املدين للطباعة والنِش والتوزيع،
جدة  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل).
( )64حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي ،اجلامع الصحيح سنن الرتمذي( ،بريوت،
دار الغرب اإلسالمي ،ط  ٠٧٧9م).
( )66حممد بن حممد بن سويلم أبو شهبة ،املدخل لدراسة القرآن الكريم( ،القاهرة ،مكتبه
السنة ٠523 ،هـ  2١١3 -م).
( )6٩حممد بن حممد خملوف ،شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية( ،لبنان ،دار الكتب
العلمية٠525 ،هـ2١١3 -م).
( )69حممد خالد منصور (وآخرون) ،املزهر يف رشح الشاطبية والدرة( ،األردن ،دار عامر،
.)2١١6
( )6٧حممد حممد حميسن ،معجم حظفاظ القرآن عرب التاريخ( ،بريوت ،دار اجليل٠5٠2 ،هـ-
٠٧٧2م).

( )٩١حممد نبهان بن حسي مرصي ،اإلستربق يف رواية اإلمام ورش عن نافع من طريق
األرزق ،السلسلة الذهبية يف إفراد القراءات والروايات املتواترة من طريقي الشاطبية
والدرة ،ط ،2١١٧طباعة خاصة.
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( )٩٠اإلمام مسلم ،املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم( ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،د.ت).
( )٩2مناع بن خليل القطان ،مباحث يف علوم القرآن( ،الرياض ،مكتبة املعارف للنِش
والتوزيع٠52٠ ،هـ 2١١١ -م).
( )٩3مناع بن خليل القطان ،نزول القرآن عىل سبعة أحرف( ،القاهرة ،مكتبة وهبة٠5٠٠ ،
هـ  ٠٧٧٠ -م).
( )٤٨يوسف بن الزكي عبد الرمحن أبو احلجاج املزي ،هتذيب الكامل( ،بريوت ،مؤسسة
الرسالة ،ط٠5١١هـ).
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