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  مقدمة حول األحرف السبعة وجمع القرآن الكريم

  ...احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني ، أما بعد 

 ))إنا نزلنا الذكر وإنا لـه حلـافظون  ((: يف كتابه العظيم  –تعاىل تبارك و –فيقول اهللا 
  : -صلى اهللا عليه وآله وسلم  –ويقول سيدنا رسول اهللا  ) .9احلجر (

يحمل هذا العلم من كل خَلَف عدولُه ، ينفون عنه تحريف الغالين " 
   1. " ، وتأويلَ الجاهلين ، وانتحال المبطلين  

برمحته وحكمته أن يرتل القرآن الكرمي على سبعة أحـرف   –سبحانه وتعاىل  –شاء اهللا 
عـن  يح ففـي الحـديث الصـح   ،  -صلى اهللا عليه وآله وسـلم   –ختفيفًا على أمة حممد 

: أُبي بنِ كَعبٍ، أَن النَّبِـي صَـلَّى اُهللا علَيـه وسـلَّم كَـان عنْـد أَضَـاة بنِـي غفَـارٍ، قَـالَ          
ــلَام، فَقَــالَ    الس ــهلَيرِيــلُ عجِب فَأَتَــاه :    ،فــرلَــى حع آنالْقُــر تُــكأَ أُمتَقْــر أَن كرــأْماَهللا ي إِن

: ، ثُــم أَتَــاه الثَّانِيــةَ، فَقَــالَ» أَلُ اَهللا معافَاتَــه ومغْفرتَــه، وإِن أُمتــي لَــا تُطيــق ذَلــكأَســ«: فَقَــالَ
أَســــأَلُ اَهللا معافَاتَــــه «: ، فَقَــــالَ» إِن اَهللا يــــأْمرك أَن تَقْــــرأَ أُمتُــــك الْقُــــرآن علَــــى حــــرفَينِ«

إِنو ،تَــهرغْفمو  ــكذَل يــقــي لَــا تُطتثَــةَ، فَقَــالَ » أُمالثَّال ــاَءهج أَ : ، ثُــمتَقْــر أَن كرــأْماَهللا ي إِن
أَسأَلُ اَهللا معافَاتَه ومغْفرتَـه، وإِن أُمتـي لَـا تُطيـق     «: أُمتُك الْقُرآن علَى ثَلَاثَة أَحرف، فَقَالَ

ـــكـــا» ذَلج ـــةَ، فَقَـــالَ، ثُـــمابِعالر َءه :  ةعـــبلَـــى سع آنالْقُـــر تُـــكأَ أُمتَقْـــر أَن كرـــأْماَهللا ي إِن
   2 .أَحرف، فَأَيما حرف قَرُءوا علَيه فَقَد أَصَابوا

                                                           
  .وغريمها ) 344/ 1) (599(والطرباين يف مسند الشاميني ) 247/ 16() 9422(حسن ، رواه البزار   1
  ) .562/ 1) (821(رواه مسلم   2
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يف السنة التاسعة مـن   –إنزال القرآن على األحرف السبعة  –وكان ذلك احلدث اجلليل 
صلى اهللا عليه وآله  –، وقد أقرأ النيب  -رمحهم اهللا  –3اهلجرة تقريبا كما حرره علماؤنا 

بعض أصحابه ذه احلروف كلها أو بعضها ، مث تفرقوا يف األمصار ، أشـهرها   –وسلم 
  .ة ومكة والشام والبصرة والكوفة ، وهنالك أقرؤوا الناس كما قرؤوا مخسة أمصار املدين

واحد جامع ، وإمنا كان كُتاب الوحي بال مصحف  مشافهةً يف بادئ األمر وكان التلقي
أضف يدونون القرآن على الرقاع واألكتاف واللِّخاف والعسب ،  –رضي اهللا عنهم  –

 5حنـو آيـة األحـزاب   ،  4وبقي حكمها مسهاهناك حروفًا نزلت مث نسخ رإىل ذلك أن 
أو نسـخ  ،  ))7ا من اهللا واهللا عزيز حكيمنكالً 6لبتةا فارمجومها أَينإذا ز ةُخيوالش خيشال((

مث نسختها اآليـة   ))نمرحي معلومات اتعضر رشع((: حنو اآلية  8وحكمها معا رمسها
                                                           

، وقد مجعت ) 81،  80( –رمحه اهللا  –شاهني  عبد الصبور.للمزيد انظر تاريخ القرآن لشيخا العالمة د  3
يف بيت  –هـ رمحه اهللا  454ت  –اختالفات األحرف السبعة عمال بقول اإلمام أيب الفضل عبد الرمحن الرازي 

، للمزيد انظر زيادةُ نقصٍ ، ترتيب ، قلبِ ، إبدال ... أفعال  -لغة  -إعراب ، اسمٍ ، تصريف : واحد ، هو 
  .ينتهي وينشر قريبا بإذن اهللا " خالصة ورش"كتايب 

 وذَكَر الْإِمام. فجعل شرط العمل به أن يكون جممعا عليه ) فيعمل به إذا تلقته األمة بالقبول : ( قال الزركشي   4
مسر عفا رمم وخسنالْمو خاسالن ابِهتي كي فادنفَرٍ الْمعج نب دمنِ أَحيسو الْحثُ أَبدحالْم آنالْقُر نم ه نم فَعري لَمو

ولَا خلَاف بين الْماضني والْغابِرِين أَنهما مكْتوبتان في الْمصاحف : الْقُلُوبِ حفْظُه سورتا الْقُنوت في الْوترِ قَالَ
  للَّه علَيه وسلَّم أَنه أَقْرأَه إِياهما وتسمى سورتيِ الْخلْعِ والْحفْدالْمنسوبة إِلَى أُبي بنِ كَعبٍ وأَنه ذَكَر عنِ النبِي صلَّى ا

ما الْحكْمةُ في رفْعِ التلَاوة مع بقاء احلكم؟ وهال أبقيت التلَاوةُ ليجتمع الْعملُ بِحكْمها : هنا سؤالٌ وهو أَنْ يقَالَ
ثَوو ونالْفُن باحص ابأَجا؟ وهتلَاوت فَقَالَ) هـ رمحه اهللا 597ابن اجلوزي ت (اب : بِه رظْهيل كا كَانَ كَذَلمإِن

الٍ لفْصترِ اسغَي نم فُوسِ بِطَرِيقِ الظَّنذْلِ النإِلَى ب ةعارسي الْمف ةالْأُم هذه ةطَاع ارقْدطَم قْطُوعٍ بِهلَبِ طَرِيقٍ م
،  35/ 2(انظر الربهان . فَيسرِعونَ بِأَيسرِ شيٍء كَما سارع الْخليلُ إِلَى ذَبحِ ولَده بِمنامٍ والْمنام أَدنى طُرقِ الْوحيِ

37. (  
صحيح ،  رواه عبد الرزاق يف املصنف . وقد كانت سورة األحزاب كالبقرة أو أطول كما قال أبي بن كعب   5
 –وغريمها ، وانظر الصحيحة للعالمة األلباين ) 134/ 35) (21207(وأمحد يف املسند ) 365/ 3) (5990(

  ) .976،  975/ 6(  –هـ رمحه اهللا  1420ت 
  .مزة قطع مفتوحة وصال وابتداًء ، أو مزة وصل تسقط وصال ، وتفتح ابتداًء : جيوز فيها الوجهان   6
: ، ووردت بلفظ آخر ) كما يف اهلامش السابق(وردت هذه اآلية هكذا  كما روى عبد الرزاق وأمحد وغريمها   7
»ا قَضةَ بِمتا أَلْبموهمجةُ فَارخيالشو خيالشاللَّذَّة نا م407/ 6) (7109(حسن ، رواه النسائي يف الكربى . » ي (

،  976/ 6(وغريمها ، وانظر الصحيحة للعالمة األلباين ) 123/ 6) (3344(وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين 
) 1166(رواه الضياء يف املختارة  " .واللَّه عليم حكيم...الشيخ والشيخةُ : " ووقع يف بعض الروايات ) . 977

  ) .143/ 12(فلعله تصحيف من بعض الرواة ، وانظر الفتح البن حجر ) 371/ 3(
األول نفاه مطلقًا كما ذكر القاضي أبو بكر الباقلَّاين عن : وهذا القسم فيه خالف طويل جمموعها ثالثة أقوال   8

والثاين أثبته وأثبت حفظ بعض هذه اآليات كما اختار الواحدي . قوم إنكاره الستحالة نسخ القرآن بأخبار اآلحاد 
كُفْر هفَإِن كُمائآب نوا عغَبرأُ لَا تقْرا نقَالَ كُن هنع اللَّه يضكْرٍ رأَبِي ب نصحيح ، رواه أمحد .  وجعل منه  ما روي ع



 هداية اللطيف إلى طرق نافع العشَرة من كتاب التعريف لخادم القرآن الكريم إسماعيل بن إبراهيم الشرقاوي 5

 

))خمرض سعات معلومات يحرمأو نسـخ رمسهـا   وبقي حكمها  مث نسخ رمسها ))ن ،
هكذا  ))وا إىل ذكر اهللافامض((: املنسوخ كما آية اجلمعة  برسم آخر مبعىن مشابه للرسم

 ))فاسـعوا إلـى ذكـر اهللا   ((:  -تبارك وتعاىل  –نسخها قوله ،  9قرأها ابن مسعود
إال من خالل العرضة األخرية ، الـيت   10،  وال يعرف الناسخ من املنسوخ)  9اجلمعة (

                                                                                                                                                                      

، وهذا املذهب هو الراجح عندي لصحة اآلثار وغريمها ) 194) (299/ 1(والبزار ) 391) (451/ 1(عن عمر 
والثالث أثبته ونفى وجود أمثلته لتنسية اهللا إياه ورفعه من أوهام الصحابة وأمرهم باإلعراض عن . الواردة يف ذلك 

إِنَّ هذَا {: ذَكَرها في كتابِه في قَولهتالوته وكَتبه في الْمصحف فَيندرِس علَى الْأَيامِ كَسائرِ كُتبِ اللَّه الْقَدمية الَّتي 
  ) .40/ 2(الربهان للزركشي . }صحف إبراهيم وموسى. لَفي الصحف األوىل

موافقة  –صلى اهللا عليه وآله وسلم  –ثابتة عن رسول اهللا : قراءتان ، األوىل  –رضي اهللا عنه  –البن مسعود   9
/ 4(زاد املسري . من الشاذ أو من قبيل القراءة التفسريية " فامضوا"وهذه  للعرضة األخرية ، واألخرى شاذة ،

ويعلمها  –صلى اهللا عليه وسلم  –، والسبب يف ذلك أنه كان يقرأ بعض اآليات كما تلقاها من النيب ) 283
صلى  –النيب  العرضة األخرية اليت عرضها –رضي اهللا عنه  –طالبه ، ولكن شاء اهللا أن حيضر عبد اهللا بن مسعود 

ويعرف الناسخ واملنسوخ ويرجع إىل آخر ما نزل ، كما روى الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار  –اهللا عليه وسلم 
  )  .32/ 1(وغريمها وصححه ابن اجلزري يف النشر ) 103/ 12) (12602(والطرباين ) 138/ 8) (3120(

االلتزام ببعض احلروف كما روى البخاري عن  -ما رضي اهللا عنه –وأما رفض عبد اهللا بن مسعود وأيب الدرداء 
: والذَّكَرِ واُألنثَى ، قَالَ: واللَّيلِ إِذَا يغشى والنهارِ إِذَا تجلَّى ؟ فقال : أيب الدرداء أنه سئل كَيف كَانَ عبد اللَّه يقْرأُ

البخاري . » عن شيٍء سمعته من رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمما زالَ بِي هؤالَِء حتى كَادوا يستنزِلُونِي «
  .، فإن ذلك حممول على ما قبل العرضة األخرية ) 566/ 1) (824(ومسلم ) 25/ 5) (3743(

 281العواصم : (انظر ( –هـ رمحه اهللا  543ت  –ومن العلماء من لُبس عليه األمر كاإلمام أيب بكر ابن العريب 
فظن بالعكس ؛ ظن أن ابن مسعود ) م1997/  1417عمار الطاليب ، مكتبة دار التراث ، . ، حتقيق د) 284: 
قبل العرضة األخرية مث بعد ذلك قرأ  –عليه وسلم  صلى اهللا –قد قرأ حبروف أقره عليها النيب  -رضي اهللا عنه  –

، وروى يف ذلك آثارا ال ندري مدى  -رضي اهللا عنه  –باحلروف املنسوخة ، ورفض االلتزام مبصحف زيد 
 –أمجعت على قبول ما وافق املصحف اإلمام من قراءات ابن مسعود فإن األمة قد صحتها ، ومهما يكن من أمرٍ 

ما أمجعوا على تشذيذ ما خالف به ابن مسعود املصحف اإلمام ، وعلماء الصحابة بشر هلم ، ك -رضي اهللا عنه 
  .حق االجتهاد ، فإن اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران ، وإن اجتهدوا وأخطؤوا فلهم أجر ، رضي اهللا عنهم أمجعني 

عة، من ابنِ مسعود، وسالمٍ، مولَى أَبِي استقْرِئُوا القُرآنَ من أَرب«: "  –صلى اهللا عليه وسلم  –وصدق النيب  
من «: ، وقال ) 1913/ 4) (2464(ومسلم ) 36/ 5) (3806(البخاري . » حذَيفَةَ، وأُبي، ومعاذ بنِ جبلٍ

) 49/ 1) (138(صحيح ، رواه ابن ماجه . » م عبدأَحب أَنْ يقْرأَ الْقُرآنَ غَضا كَما أُنزِلَ، فَلْيقْرأْه علَى قراَءة ابنِ أُ
وغريمها ، وهذا يضع أيدينا على اخليط الذهيب لبيان شيء من معىن االختيار لدى ) 261/ 1) (332(والطيالسي 

قرؤوا عليه وتفرقوا وأقرؤوا ) وهو إمام أهل الكوفة يف القراءة والفقه(بعض القراء ؛ فإن بعضهم تالميذ ابن مسعود 
الناس بذلك ، حىت تناهت قراءم إىل بعض القراء املشاهري فأسقطوا هذه األحرف الشاذة املخالفة لرسم املصحف 

غريها مما صح إسناده  تبعوااإلمام أو انفرد ا بعض شيوخهم رغم صحة إسنادها ؛ فلزمهم بذلك أن يتركوها وي
  .من وجه ، واهللا أعلم  وكثر رواته الثقات ووافق رسم املصحف ، ووافق العربية ولو

وهو ثالثة أنواع نسخ الرسم وبقاء احلكم ، ونسخ الرسم واحلكم ، ونسخ احلكم وبقاء الرسم ، ومل أتعرض   10
والَّذين يتوفَّونَ {: لذكر هذا األخري ؛ لثبوت رمسه يف املصحف ، وقد وقع في ثَلَاث وستني سورةً كَقَوله تعالَى

: نسختها األوىل ) . البقرة 240اآلية (} ...يذرون أزواجا وصيةً لأَزواجِهِم متاعا إِلَى الْحولِ غَير إِخراجٍمنكم و
، قال ابن الزبيرِ ) لبقرةا 234اآلية )) (والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا يتربصن بِأَنفُِسهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا((
قَد نسختها اآليةُ : قَالَ] 234: البقرة[} والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا{لعثْمانَ بنِ عفَّانَ : قُلْت) عبد اهللا(
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يف السـنة   –عليه السـالم   –على جربيل  –صلى اهللا عليه وآله وسلم  –عرضها النيب 
بشـهور ؛   –صلى اهللا عليه وآله وسلم  –احلادية عشرة من اهلجرة ، أي قبل موت النيب 

جبريـل القـرآن كـل عـام      -صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      –فقد كان يعارض النبي 
علـى التفصـيل   نِسخت فيهما حروف  11، مرة ، وعارضه القرآن آخر عام مرتين

  .السابق 

، وبعـد   )هـ 13:  11( –رضي اهللا عنه  –ويف عصر اخلليفة الراشد أيب بكر الصديق 
 –شرح اهللا  وحينئذ قتل كثري من القراء ،أسفرت احلرب عن املرتدين يف اليمامة ،  هحرب

جلمع القرآن الكرمي يف مصـحف   –رضي اهللا عنه  –اخلطاب صدر عمر بن  -عز وجل 
 –رضي اهللا عنه  –واحد ؛ حفاظًا على القرآن من الضياع ، فأشار بذلك على أيب بكر 

 –رضي اهللا عنـه   –زيد بن ثابت ، فكلف  فتردد يف ذلك حىت شرح اهللا صدره لذلك
 –شرح له صدر صـاحبيه   بالقيام ذه املهمة ، فتردد يف ذلك حىت شرح اهللا صدره ملا

فجمعه يف مصحف واحد مع اشتراط شاهدين عدلني على كل  –رضي اهللا عنهم مجيعا 
، فتم  -صلى اهللا عليه وآله وسلم  –أما مسعاها من رسول اهللا  ؛ يشهدان 12آية مكتوبة

غـري  ، ومجع القرآن يف مصحف واحـد    13ذلك مبنة اهللا وكرمه على تفصيل مشهور 

                                                                                                                                                                      

/ 6) (4530(رواه البخاري . » أُغَير شيئًا منه من مكَانِه يا ابن أَخي الَ«: اُألخرى ، فَلم تكْتبها؟ أَو تدعها؟ قَالَ
ويأخذ هذا النوع من املنسوخ نفس حكم الناسخ من األحكام ) . 37/ 2(وانظر الربهان للزركشي ) . 29

وملواكبة إخل ، وتعبدنا اهللا بتالوته لبيان فضله وختفيفه على األمة ، ... كالثواب وحرمة مسه أو قراءته للجنب 
، وهناك تقسيمات وتفريعات  -سبحانه وتعاىل  –أحداث الوحي وبيان تدرجه ، وإلدراك شيء يسري من حكمته 

  :أخرى ميكنك متابعتها من خالل الرابط التايل 
http://www.alifta.net/fatawa/fatawasubjects.aspx?View=Page&HajjEntryID=0&HajjEntryName
=&NodeID=9330&PageID=4097&SectionID=2&SubjectPageTitlesID=7862&MarkIndex=4&0  

  ).1904/ 4) (2450(ومسلم ) 203/ 4) (3623(روى ذلك البخاري   11
أو  –صلى اهللا عليه وآله وسلم  –رجالن عدالن يشهدان على أنه كتب بني يدي رسول اهللا : "قال السخاوي   12

  " . املراد بالشاهدين احلفظ والكتابة: "، قال ابن حجر " أنه من الوجوه السبعة اليت نزل ا القرآن
 128(إىل آخر سورة التوبة ...)) لقد جاءكم رسول : ((ثالث آيات حمفوظة لدى بعض الصحابة ، وهي  إال  13
ولكنها غري مكتوبة عن ) 23األحزاب ...))  (من املؤمنني رجال صدقوا : (( -جل شأنه  –، وقوله ) 129، 

و أبو خزمية ، خزمية بن ثابت إال من قبل صحايب واحد فقط ، وه  –صلى اهللا عليه وآله وسلم  –رسول اهللا 
 –صلى اهللا عليه وآله وسلم  –، وهو الصحايب الوحيد الذي جعل رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  –األنصاري 

شهادته تعدل شهادة رجلني من األمة ، وفيه قصة رواها أبو داود والنسائي وغريمها بأسانيد صحيحة ، فأثبتوها ، 
خزيمةَ بِالْكُنية ، ووجدوا آيةَ الْأَحزابِ مع خزيمةَ وأَبِي خزيمة ، قيل هو بن أَوسِ أيب وقيل وجدوا آييت التوبة مع  

هـ رمحه  852 –كما ذكر ابن حجر  .بنِ يزِيد بنِ أَصرم مشهور بِكُنيته دونَ اسمه وقيلَ هو الْحارِثُ بن خزيمةَ
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يف حـوزة أيب بكـر    ذلك املصحف كانو، منقوط وال معجم ، حيتمل األحرف السبعة 
كان يف حوزة عمر حىت استشهد مث ، ) هـ 13مجادى اآلخرة (حىت تويف رضي اهللا عنه 

رضي  –، مث آل املصحف إىل أم املؤمنني حفصة بنت عمر ) هـ 24حمرم (رضي اهللا عنه 
  . -اهللا عنها 

 هـ تقريبا ، 25ويف فتح أرمينية وأذربيجان سنة  –اهللا عنه  رضي –ويف عصر عثمان  
ويقـرؤون  من شىت األمصار ، وكانوا يصلون مجاعات لصحابة والتابعني التقى كثري من ا

، وكادوا يقتتلون " هكذا تلقيتها"وكلهم يقول ! فاختلفوا يف قراءام ، أيها أصح ؟القرآن 
أدرك هذه األمة : "عثمان بن عفان ، وقال  الراشد، فقدم حذيفة بن اليمان على اخلليفة 

ـ ف" قبل أن خيتلفوا يف الكتاب اختالف اليهود والنصارى ادة نسـخ  أمر عثمان زيدا بإع
األحرف السبعة ، مث أمـر  على مل يف جمموعها تستة مصاحف ، تش مصحف حفصة إىل

ن الصحابة عن رسـول  بإرساهلا إىل األمصار مبا يتناسب مع لغتهم وقراءم اليت تلقوها ع
ويسمى باملصحف املـدين  (، فأمسك عنده مصحفًا  -صلى اهللا عليه وآله وسلم  –اهللا 

، وأرسل بـاقي  ) ويسمى باملصحف املدين العام(، مث أبقى لعامة الناس مصحفًا ) اخلاص
إىل باقي األمصار ، وأرسل مع كل مصحف قارئًا متقنا ملا تلقاه عن رسول اهللا  املصاحف

، وأمر بإحراق ما سواه من مصاحف إال مصـحف   14  -ى اهللا عليه وآله وسلم صل –
حفصة ؛ فقد رده إليها وفاًء بالعهد ، حىت طلبه منها مروان بن احلكم حني ويل املدينـة  

فأعاد مروان طلبه هـ ،  45سنة   –رضي اهللا عنها  –فأبت ، حىت توفيت أمنا حفصة 
فأعطاه إياه فأحرقه ، ولعله فعله ذلك سـدا   –رضي اهللا عنهما  –من عبد اهللا بن عمر 

للريعة ، وخوفًا من وقوعه يف يد أحد يستنسخه ؛ حىت حيتمل بذلك وجوها أخرى مـا  
أنزل اهللا ا من سلطان ، السيما وقد أمر عثمان بنسخ املصاحف السـتة وتصـحيحها   

  .  مث إرساهلا إىل األمصار ومراجعتها 

                                                                                                                                                                      

قَولُه في حديث جمعِ الْقُرآن فَأَخذْت أَتتبعه  -وجود اآليات مكتوبة  –ويدلُّ علَى هذَا  : "، وقال  يف الفتح -اهللا 
ت لَما جمع ومما ننبه علَيه أَنَّ آيةَ التوبة وجدها زيد بن ثَابِ : "، قال ) 518/ 8(الفتح .  "من الرقَاعِ والْعسبِ

  ) .345/ 8(الفتح " الْقُرآنَ في عهد أَبِي بكْرٍ وآيةُ الْأَحزابِ وجدها لَما نسخ الْمصاحف في عهد عثْمانَ
  ) .215(للمزيد انظر املختصر املفيد يف علم التجويد إلمساعيل الشرقاوي   14



 هداية اللطيف إلى طرق نافع العشَرة من كتاب التعريف لخادم القرآن الكريم إسماعيل بن إبراهيم الشرقاوي 8

 

 ما عانته األمة من تفرق ومتزق ، حفظ اهللا كتابه املبني وذكـره احلكـيم ،   رغمواليوم و
وأمجعت الفرق اإلسالمية كلها على حفظ القرآن ، وال اعتبار مبن شذّ وخالف ذلك ، بل 

إذ أخرب  ! ا ؟ومن أصدق من اهللا حديثً! إين أقول ، صدق اهللا ، ومن أصدق من اهللا قيال ؟
سنُرِيهِم آياتنَـا فـي الْآفَـاقِ وفـي أَنْفُسـهِم حتَّـى يتَبـين لَهـم أَنَّـه          ((: يف كتابه 

ٍء شَهِيدلَى كُلِّ شَيع أَنَّه كببِر كْفي لَمأَو ق53فصلت ( ))الْح. (  

ويف القراءات القرآنية الصحيحة ما يؤكد شهادة البشر مجيعا للقرآن بأنه الـنص اخلالـد   
 –احملفوظ ، الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ، اقرؤوا إن شئتم قـول اهللا  

هكذا ) . 22،  21الربوج ( ))فـي لَـوحٍ محفُـوظٌ    .بلْ هو قُرآن مجِيد ((:  -تعاىل 
باعتبارها صفةً للقرآن ، وهذا ما شهد به  ))محفـوظٌ ((الظاء من  رفعنافع وحده ب قرأها

العامل اليوم ، أن الكتاب الوحيد احملفوظ بكلماته وحروفه ، ورمسه ونطقـه ، بقراءاتـه   
ورواياته ، بل بتفسريه وما شذ من قراءاته ، هو القرآن الكرمي ، شهدوا بذلك ؛ ألـم  

 ))بل هو قرآن مجيد في لوحٍ محفوظ((وقرأ باقي القراء يؤمنون بعامل الشهادة ، 
باعتباره صفةً للّوح ، وهذا ال يؤمن به إال املؤمنون ؛ ألن  ))محفوظ((خبفض الضاد من 

فاحلمد على إنعامه ، والشكر له على إحسانه ، أن وفقنـا حلفـظ    .اللوح احملفوظ غيب 
، ومجع طرقه ، وحترير إتقانه ؛ فنسأل اهللا أن جيعلنا من الذين أقاموا  نهالقرآن ، ومعرفة بيا

ذ باهللا من حروفه وحدوده ، ونعمهم اهللا بالقرآن يف الدنيا وبعد الرحيل والنسيان ، ونعو
  .اخلذالن وسوء اخلتام
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        بين يدي الرسالةبين يدي الرسالةبين يدي الرسالةبين يدي الرسالة
نقدم للقارئ الكرمي يف هذه الرسالة املوجزة قراءةً هي أوسع القراءات أصولًا وفرشا ، قرأ 

وهـي  حبروفها ما ال يقل عن إحدى وعشرين سنة ،  -صلى اهللا عليه وآله وسلم  -النيب 
 290ت  –قال عبد اهللا بن اإلمام أمحد بن حنبل من أحب القراءات إىل قلوب العلماء ، 

. أي القراءة أحب إليـك   :  - رمحه اهللا هـ 241ت  –، سألت أيب  -هـ رمحه اهللا 
ت  –قال إمام دار اهلجـرة مالـك   و،  -أي قراءة اإلمام نافع -قراءة أهل املدينة :  قال

بن عبد الرمحن بـن أيب  ، إا قراءة اإلمام نافع " قراءة نافع سنة" –هـ رمحه اهللا  179
الذي تلقى القرآن الكرمي على سبعني  –ـ رمحه اهللا ه 169ت  –نعيم الليثي ، أيب رومي 

، وقد اشتهر عن  -صلى اهللا عليه وآله وسلم  –من التابعني عن الصحابة عن رسول اهللا 
؛ ذلك لكثرة   -هـ رمحه اهللا  128ت  –شيوخه ، ومنهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع 

على ساكنها أزكى الصالة وأطيب  –وطول فترة إمامته لإلقراء يف املدينة املنورة  شيوخه
سنة ، وكانت قوافل احلجيج متر به ذهابا وإيابا فقد أقرأ الناس أكثر من سبعني  –السالم 

، فينهل 15" تونس"واألدىن " اجلزائر"واألوسط  "املغرب" ال سيما أهل املغرب األقصى –
يرجعون إىل بالدهم فينقلوا ما تعلموه من القرآن عن نافع والفقه عـن  طالب العلم منه و

ت  –كاحملدث املشهور سعيد بـن منصـور   ، وقد أقرأ كثريا من العلماء واألئمة  مالك
 –رمحـه اهللا  هــ   175ت  –فقيه مصر الليث بن سعد ك، و -هـ رمحه اهللا  227

،  مالكتلميذه رأ املوطأ كاملًا على أنه ق ، ومن تواضع نافعبن أنس مالك كإمام األئمة و
رجلًا ، أشـهرهم   250، وقيل بلغ عدد طالبه  ن سنةثالث وعشريومالك يصغر نافعا ب

  .إمساعيل وإسحاق وقالون وورش : أربعة 

حدث عن نافع موىل ابن عمر واألعرج وعامر بن  وأما يف احلديث فقد روى عن مالك و
وثقه مجاعة من العلماء منهم حيىي بن معني وأبـو حـامت   عبد اهللا بن الزبري وأيب الزناد ، و

  .والنسائي 

                                                           
ليبيا (وأما االصطالح املعاصر فيقول إن املغرب العريب تشكله مخس دول هذا هو االصطالح املعروف قدميا ،   15

  ).وتونس واجلزائر واملغرب وموريتانيا
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اتقـوا اهللا وأصـلحوا   " : فقـال هلـم  . يروى أنه ملا حضرته الوفاة، قال له أبناؤه أوصنا
   16"ذات بينكم وأطيعوا اهللا ورسوله إن كنتم مؤمنين

رحم اهللا إمامنا نافعا رمحة واسعة ، وأسكنه فسيح جناته ، وأحلقنا بـه يف الصـاحلني ،   
صلى اهللا عليـه   –ومجعنا مع إمام األنبياء وقدوة القراء وسيد العلماء سيدنا وحبيبنا حممد 

، واحلمد هللا رب العاملني ، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك على سيدنا حممد وآله  -وآله وسلم 
  . أمجعني وصحبه 

  
  

سنتعرف بإذن اهللا على الطرق العشر النافعية من خالل هـذه األسـئلة   سنتعرف بإذن اهللا على الطرق العشر النافعية من خالل هـذه األسـئلة   سنتعرف بإذن اهللا على الطرق العشر النافعية من خالل هـذه األسـئلة   سنتعرف بإذن اهللا على الطرق العشر النافعية من خالل هـذه األسـئلة   
ــاهللا مــن        ــول ، ونعــوذ ب ــاهللا مــن       وأجوبتهــا ، ونســأل اهللا اإلخــالص والتوفيــق والقب ــول ، ونعــوذ ب ــاهللا مــن       وأجوبتهــا ، ونســأل اهللا اإلخــالص والتوفيــق والقب ــول ، ونعــوذ ب ــاهللا مــن       وأجوبتهــا ، ونســأل اهللا اإلخــالص والتوفيــق والقب ــول ، ونعــوذ ب وأجوبتهــا ، ونســأل اهللا اإلخــالص والتوفيــق والقب

        ....الخطأ والزلل الخطأ والزلل الخطأ والزلل الخطأ والزلل 

        ما هي الطرق العشرة لإلمام نافع ؟ما هي الطرق العشرة لإلمام نافع ؟ما هي الطرق العشرة لإلمام نافع ؟ما هي الطرق العشرة لإلمام نافع ؟: : : :     1س س س س 
رواة متقنـون ،   عرفنا منذ قليل أن أشهر تالميذ نافع أربعة ، وهلـؤالء األربعـة  :  1ج

  :سنتعرف على أتقنهم وأشهرهم يف العرض التايل 

ـــ  180 – 130( بـــن أبـــي كثيـــر األنصـــاري المـــدني  إســـماعيل بـــن جعفـــر-1 هـ
  :رواته اثنان  فضلوأ ،) رحمه اهللا

،  )بضع ومثانني ومائتني رمحه اهللاسنة ت ( البغدادي أبو الزعراء عبد الرمحن بن عبدوسٍ-أ
  .تلقى عن إمساعيل بواسطة 

                                                           
16

  .)) فاتقوا(( –تعاىل  –فحذف الفاء من قول اهللا ) 1آية رقم ( األنفالاقتبسها من أول    
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، تلقى ) هـ رمحه اهللا 303ت ( 17املُفَسر بن جربيل البغدادي الضرير حرأمحد بن فَ-ب
   .عن إمساعيل بواسطة 

والوسيط بني أيب الزعراء وابن فرح وبني إمساعيل هي أبو عمر حفص بن عمر بن عبـد  
  .18 -رمحه اهللا ) هـ 246 -150( –ان اَألزدي الدوري النحوي بالعزيز بن صه

  :وأفضل رواته اثنان ، ) هـ رحمه اهللا 206ت ( المدني بن محمد المسيبيإسحاق -2

  .،  تلقى عن إسحاق مباشرة  )هـ رمحه اهللا 236ابنه ت (حممد بن إسحاق -أ

،  تلقـى عـن   ) هـ رمحه اهللا 231 ت( الضرير النحويالكويف حممد بن سعدان -ب
  .إسحاق مباشرة 

  :وأفضل رواته ثالثة  ،) هـ رحمه اهللا 220ت (المدني ا ينَعيسى بن م، قالون -3

، تلقى عن قالون مباشرة ) هـ رمحه اهللا 258ت (أبو نشيط حممد بن هارون املَروزي -أ
.  

، تلقى عـن قـالون   ) هـ رمحه اهللا 250ت ( 19أمحد بن يزيد احلُلْواينأبو احلسن -ب
  .مباشرة 

اّألزدي البغدادي  القاضيبن إمساعيل بن محاد بن زيد إمساعيل بن إسحاق أبو إسحاق -ج
  .، تلقى عن قالون مباشرة ) هـ رمحه اهللا 282ت (

  :وأفضل رواته ثالثة ، ) هـ رحمه اهللا 197ت (، عثمان بن سعيد المصري  ورش-4

                                                           
أن شيخهم عالل بن إمساعيل  –م حفظه اهللا  1945هـ ،  1364ولد  –ذكر شيخنا مبارك الكركوري   17

بكسرها كما " املفسر"العشراوي القامسي ، كان يداعبهم ويقول املُفسر بفتح السني ، ولكن الصحيح يف لفظه هو 
  .  نصت عليه كتب األعالم ، واهللا أعلم 

يف "دا يف مجع القراءات حىت قيل هو أول من مجع القراءات ، ولعلهم أرادوا بذلك وكان من أكثر الناس اجتها  18
، فقد قرأ على الكسائي الكويف ، وأيب عمرو البصري ، وإمساعيل بن جعفر املدين ، وقال أدركت حياة " عصره

  . نافع ،  ولو كان عندي عشرة دراهم لرحلت إليه 
ابن عامر ، وقرأ أيضا على خلف البزار املشهور بني طالب الدرة  هو نفسه احللواين أشهر طرق هشام عن  19

  .والطيبة خبلف العاشر 
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، ) هـ رمحـه اهللا  240ت (املصري  أبو يعقوب يوسف بن عمرو بن يسار األزرق-أ
  .تلقى عن ورش مباشرة 

) ـ رمحه اهللاه 231ت ( 20عبد الصمد بن عبد الرمحن بن القاسم العتقيأبو األزهر -ب
  .، تلقى عن ورش مباشرة 

تلقى عـن ورش  ) هـ رمحه اهللا 296ت (األصبهاين أبو بكر حممد بن عبد الرحيم -ج
  .بواسطة أصحابه وأصحاب أصحابه 

من خالل اختصاره هلـذه   –حفظه اهللا وجزاه خريا  –التهامي الراجي /وقد أفاد وأجاد د
  :كما يف الرسم التايل للداين " التعريف"يف حتقيقه الكبري على كتاب الطرق 

  
  

  

                                                           
اإلمام املالكي املصري املشهور ، املقدم يف املذهب ، صاحب مالك وأثبت الناس فيه وأجنب طالبه ، صحبه   20

، مدونة سحنون ومدونة أسد عشرين سنة ، ومل يتخلف عن جمالسه إال لعذر شديد ، وهو صاحب أصل املدونتني 
هـ رمحه اهللا ، وهذا ابنه عبد الصمد قارئ متقن ، ومن أجنب طالب ورش عن نافع ؛  191ت  -بن الفرات  

  .ذريةً بعضها من بعض ، نسأل اهللا أن يصلحنا ويصلح أبناءنا 
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 للعشـــر –هــــ ، رحمـــه اهللا  444ت  –مـــا هـــي طـــرق اإلمـــام الـــداني  :  2س
  النافعية ؟

  :لتلك الطرق مجيعا ، حتديثًا وقراءة فقال ذكر اإلمام الداين أسانيده :  2ج

  ذكر أسانيد رواية إسماعيل
  ) :وسٍدبابن ع( اَءرعطريق أبي الزَّ

حدثنا ا حممد بن أمحد بن علي البغدادي قراءة عليه بالفسطاط ، قال : قال االمام الداين  
حدثنا أبو بكر بن جماهد قال قرأت على أيب الزعراء ، وقال قرأت على أيب عمر الدوري ، 

  .وقال قرأت على إمساعيل ، وقال قرأت على نافع
فارس بن أمحد املقرئ ، وقال قرأت ـا  وقرأت ا القرءان كله على شيخنا : قال الداين 

على عبداهللا بن احلسني البغدادي ، وقال قرأت على ابن جماهد ، وقال قـرأت علـى أيب   
  .مساعيل  ، وقال قرأت على نافع الدوري ، وقال قرأت على إالزعراء ، وقال قرأت على 

ـ    :)المفَسر(طريق ابن فرح  د ، وقـال  قرأت ا القرءان كله على فارس بن أمح
قرأت ا على عبد الباقي بن احلسن املقرئ ، وقال قرأت على زيد بن علي الكويف ، وقال 
قرأت على أمحد بن فرح ، وقال قرأت على الدوري ، وقال قرأت على امساعيل ، وقـال  

  .قرأت على نافع 
ـ  –حفظه اهللا وجزاه خريا  –التهامي الراجي /وقد أفاد وأجاد د ذه من خالل اختصاره هل

  :للداين كما يف الرمسني التاليني " التعريف"الطرق يف حتقيقه الكبري على كتاب 
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  سناد رواية المسيبيذكر إ
   :طريق ابنه محمد 

حدثنا ا حممد بن أمحد الكاتب ، قال حدثنا أمحد بن موسى ، قال حـدثنا  : قال الداين 
  .حممد بن الفرج ، قال حدثنا حممد بن إسحاق املسييب عن أبيه عن نافع 

قرأت ا القرءان كله على فارس بن أمحد ، وقال يل قرأت ا علـى عبـد   : قال الداين 
 ا على أمحد بن حممد املروروذي ببغداد ، وقـال يل  الباقي بن احلسن ، وقال يل قرأت

قرأت ا على أيب بكر حممد بن يونس املقرئ ، وقال قرأت ا على امساعيل بن حيىي بـن  
عبد ربه ، وقال قرأت على حممد بن إسحاق ، وقال قرأت على أيب إسحاق ، وقال قرأت 

  .على نافع 
عدانطريق محمد بن س:   

ا عبد العزيز بن جعفر بن خواسيت املقرئ ، قال حدثنا أبو طاهر بن حدثنا : قال الداين 
أيب هاشم ، وقال حدثنا عبيد بن حممد املروزي ،  وقال حدثنا حممد بن سعدان ، قـال  

  .حدثنا إسحاق املسيبِي عن نافع
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وقرأت ا القرءان كله على أيب الفتح الضرير املقرئ ، وقال يل قرأت ـا  : قال الداين 
ى عبد اهللا بن احلسني ، وقال يل قرأت على أيب بكر بن جماهد ، وعلى أيب احلسن علي عل

بن مستور ، وقاال قرأنا على حممد بن أمحد بن واصل ، وقال قرأت على ابن سـعدان ،  
  .وقال قرأت على املسييب ، وقال قرأت على نافع

من خالل اختصاره هلـذه   –حفظه اهللا وجزاه خريا  –التهامي الراجي /وقد أفاد وأجاد د
  :للداين كما يف الرمسني التاليني " التعريف"الطرق يف حتقيقه الكبري على كتاب 
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  ذكر إسناد رواية قالون
    :طريق أبي نشيط

حدثنا ا أبو حممد عبد اهللا بن حممد ، وقال حدثنا عبيد اهللا بن أمحد املقرئ ، : قال الداين 
قال أقرأين أمحد بن حممد بن األشعث ، قال أقـرأين أبـو   أن أمحد بن جعفر بن بويان ، 

ــافع   ــرأين ن ــال أق ــالون ، ق ــرأين ق ــال أق ــارون ، ق ــن ه ــد ب ــيط حمم  .نش
وقرأت ا القرآن كله على فارس بن أمحد وعلى غريه ، وقال يل فارس بـن  : قال الداين 

مر املقرئ ، أمحد ، وقرأت ا على عبد الباقي بن احلسن ، وقال قرأت على إبراهيم بن ع
وقال قرأت على أيب حسان أمحد بن حممد ، وقال قرأت على أيب نشيط ، وقال قـرأت  

  .على قالون ، وقال قرأت على نافع 
حدثنا ا أبو مسلم حممد بن أمحد البغدادي ، قال حدثنا أبو بكـر   :طريق الحلواني 

بن جماهد ، قال حدثنا احلسن بن مهران اجلمال ، قال حدثنا أمحد بن يزيد احللواين عـن  
  . قالون عن نافع 

، وقال يل قرأت  بن أمحد وقرأت ا القرءان كله على شيخنا أيب الفتح فارس: قال الداين 
ـ  ، وقال قرأت علىعبد اهللا بن احلسني البغدادي  ا القرآن على أيب احلسن بن شنوذ ب ،
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، وقـال   قـالون قرأت على  ، وقالاحللواين ، وقال قرأت على ال ماجلَ وقال قرأت على
  .نافع قرأت على

حممد بن عبد  ، وقال قرأت ا علىن الباقي بن احلس عبد قرأت ا علىأبو الفتح يل وقرأ 
، وقال قـرأت  أمحد بن محاد الثقفي ، وقال قرأت على أيب بكر املقرئ  بيدبن ع الرمحن

 نافع ، وقال قرأت على قالون، وقال قرأت على وقال قرأت على احللواين ، ال ماجلَ على
.  
  .عبد اهللا بن احلسني  وقرأت برواية أيب عون عن احللواين على: بن أمحد فارس  وقال يل 

 نواحلسن بن صاحل ، وحممد بن محدون ، وقاال يل قرأنا على أيب ع وقال يل قرأت ا على
  .الواسطي ، وقال قرأت على احللواين ، وقال قرأت على قالون ، وقال قرأت على نافع 

وقرأت أنا ا ختمة كاملة على أيب الفتح ، بضم امليم عند امليم ، وعند اهلمزة ، وعنـد  
  .آخر اآلية 

، قال حدثنا أيب رمحه اهللا ، دثنا ا طاهر بن غلبون قراءة مين عليه حوأما رواية القاضي ف
  .قال حدثنا حممد بن جعفر بن حممد ، قال حدثنا إمساعيل القاضي عن قالون عن نافع 

، قال حدثنا القاضي عن قـالون  وحدثنا ا أيضا حممد بن أمحد ، قال حدثنا ابن جماهد  
  .عن نافع 

  .على أيب الفتح ، وقال يل قرأت ا على عبد اهللا بن احلسني وقرأت ا القرآن كله 
وقال قرأت ا على أيب بكر بن جماهد ، وقال قرأت على إمساعيل ، وقال قـرأت علـى   

  . قالون ، وقال قرأت على نافع 
من خالل اختصاره هلـذه   –حفظه اهللا وجزاه خريا  –التهامي الراجي /وقد أفاد وأجاد د

  :للداين كما يف الرسوم التالية " التعريف"ه الكبري على كتاب الطرق يف حتقيق
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  :أسانيد رواية ورش عن نافع ذكر
، قال ون قراءة مين عليه بلْقال الداين حدثنا ا أبو احلسن طاهر بن غَ : طريـق األزرق 

 أبو يعقوب ، قال حدثنابكر بن سيف  أبو ، قال حدثناإبراهيم بن حممد بن مروان  حدثنا
 .األزرق عن ورش عن نافع

وقرأت ا القرءان كله على شيخنا خلف بن إبراهيم بن حممد بن جعفر بن محدان بـن  
  .الفسطاط يف مسجده ب خاقان املقرئ

اء وعلى غريمها أيب الرخ أيب جعفر أمحد بن أسامة وأيب بكر حممد بن وقال يل قرأت على
، ت على أيب يعقوب ، وقال قرأ اهللا النحاس الكبري د، وقاال يل قرأنا على إمساعيل بن عب

  .وقال قرأت على ورش ، وقال قرأت على نافع 
قال الداين حدثنا ا أمحد بن عمر بن أمحد بن عمـر القاضـي    : طريق عبد الصمد

قال حـدثنا  ، أمحد بن جامع  ، قال حدثنااجليزي قراءة مين عليه يف اجلامع العتيق مبصر 
  .عبد الصمد بن عبد الرمحن عن ورش عن نافع ، قال حدثنا بكر بن سهل 

وقرأت ا القرءان كله على فارس بن أمحد وعلى غريه ، وقال يل فارس قرأت ا ثالث 
عبد ايد  ، وقال قرأت ا علىاحلضرمي املقرئ ختمات على أيب حفص عمر بن حممد 

 عبد الصمد  ، وقال قرأت على مناطي حممد بن سعيد األ ، وقال قرأت ا علىبن مسكني 
  .نافع  ، وقال قرأت علىورش ، وقال قرأت على 

قال الداين أخربين عبد العزيز بن أيب الفضل الفارسـي أن أبـا    : طريـق األصـبهاني  
الطاهر بن أيب هاشم حدثهم ، قال حدثنا حممد بن أمحد بن حممد ، قال حدثنا حممد بـن  

  .عن نافع  عبد الرحيم عن أصحابه عن ورش
 ن عبد الباقي بن احلسا القرءان كله على فارس بن أمحد ، وقال يل قرأت ا على وقرأت 

، وقال قرأت القـرآن   أيب عبد اهللا ابراهيم بن عبد العزيز الفارسي  ، وقال قرأت ا على
، وقرأ مـواس   وأخربين أنه قرأ على مواس بن سهل ،بن عبد الرحيم  أيب بكر كله على
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 ، وقرأ ورش علىورش  ، وقرءا علىداوود بن أيب طيبة وعلى يونس بن عبد األعلى  على
  21.نافع 

من خالل اختصاره هلـذه   –حفظه اهللا وجزاه خريا  –التهامي الراجي /وقد أفاد وأجاد د
  :للداين كما يف الرسوم التالية " التعريف"الطرق يف حتقيقه الكبري على كتاب 

  

  
  

                                                           
  ) .39:  26( -حفظه اهللا  –التعريف بتحقيق العالمة الشيخ حممد السحايب   21
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  طرق تفريعية لهذه الطرق العشرة ؟هل هناك :  3س
نعم ، إذا علمت أن طرق نقل هذه الروايات كانت حتديثًا ، وقراءةً غالبـا كمـا   :  3ج

يف كتاب التعريف  – هـ رمحه اهللا 444ت  –من خالل كالم اإلمام الداين آنفًا رأيت 
الرواية فالن ، وقرأت ا القرآن كله على فالن ، وقد ذكر ذلك يف الطرق  ، حدثين ذه

  :التالية 

طريق أيب الزعراء ، وحممد بن إسحاق ، وحممد بن سعدان  ، وأيب نشيط ، واحللـواين ،  
  .، وعبد الصمد ، واألصبهاين  والقاضي ، واألزرق

  : طريقين ألزرق ل ذكر هويالحظ أن 
يف الثاين قال و ، "عن ابن سيف قراءة مين عليه ونبلْطاهر بن غَحدثين  : "قال يف األول 

 نا نالحظ أن العلماء يذكرون طريق أيب جعفـر ولك،  ابن خاقان عن النحاسقرأت على 
  فما وجه ذلك ؟ "التعريف"رغم عدم ذكر الداين له يف أمحد بن هالل األزدي ، 

مـن طريـق   طريق التعريف ، بل وثابت  منابن هالل ثابت  –وباهللا التوفيق  –نقول   
الداين كما يف  بعض طرقثابت يف أيضا ، و 22الشاطبية كما أشار إىل ذلك بعض الباحثني

  :، وذلك ألسباب منها  23والتعريف جامع البيان

كثرية متصلة ، أشار إىل بعضها اإلمـام ابـن    وللنحاس تشعبات، طرق النحاس  أنه من
وسيأيت معنا بعد قليل ذكر إسـناد شـيخنا مبـارك    يف النشر ،  -رمحه اهللا  –اجلزري 

عن ابن نفيس ، الذي يروي عن أيب عدي  ، وهو أبو عدي  –حفظه اهللا  –الكركوري 
املشـهورين   الطريقني عبد العزيز بن علي املصري ، الذي أخذ القراءة عرضا ومساعا عن

                                                           
  :     -حفظه اهللا  –السامل اجلَكَين /انظر مثال حبث د  22

http://www.gawthany.com/vb/showthread.php?t=13164                                        
  :         -حفظه اهللا  –عبد احلكيم عبد الرازق / وانظر حبث الشيخ 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=208723        
  :                                                                -حفظها اهللا  –مجيلة حممد /وانظر مشاركة أ

http://r-warsh.com/vb/showthread.php?t=53430       
  ) .94/ 1(، وروى عنه يف التحديد ) 312جامع البيان ص (انظر جامع البيان كمثال  23
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عرضـا   - عن أيب عـدي  القراءة روىوأمحد بن هالل وأيب بكر بن سيف ،  :لألزرق 
  .ابن هاشم وإمساعيل احلداد وابن خاقان ومكي بن أيب طالب  - ومساعا

كطريق ثانية لألزرق عن ورش ،  ومن أجل ذلك أثبت ابن غازي وغريه طريق ابن هالل
  :طريقان رئيسان " التعريف"والخالصة أن لألزرق من 

 307ت (أبو بكر عبد اهللا بن مالك بن عبد اهللا بن يوسف بن سيف التجِييب املصري -أ
  .، تلقى عن األزرق مباشرة  )هـ رمحه اهللا

تلقى عن األزرق بوسيط  )هـ رمحه اهللا 310ت (أمحد بن هالل األزدي  أبو جعفر -ب
  .، هو إمساعيل بن عبد اهللا النحاس 

  : -حفظه اهللا  –الطرق للدكتور التهامي الراجي اهلامشي وانظر تلخيص 
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 هداية اللطيف إلى طرق نافع العشَرة من كتاب التعريف لخادم القرآن الكريم إسماعيل بن إبراهيم الشرقاوي 28
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        ::::في موضعين في موضعين في موضعين في موضعين     """"حدثناحدثناحدثناحدثنا""""لم يذكر لم يذكر لم يذكر لم يذكر الداني الداني الداني الداني كما نالحظ أن كما نالحظ أن كما نالحظ أن كما نالحظ أن 

، وآخر فرع عن احللواين بالصلة عند امليم ، وعنـد   طريق ابن فرح عن إمساعيل: األول 
  . اهلمزة ، وقبل الفواصل بغري حائل 

ذا الطريق أو تلك الرواية بأسانيد متعددة ، وقد ذكر  قراءته يذكر مث تالحظ أنه أحيانا
ع إسـناد  رذلك عندما تعرض لطريق احللواين ، قال قرأت ا على أيب الفتح فارس ، مث فَ

   ـونال ، واآلخران ينتـهيان إىل أيب عأيب الفتح إىل أربعة أسانيد ، اثنان ينتهيان إىل اجلَم
  :العلماء للحلواين طريقني ، ومن هنا جعل الواسطي 

، تلقى عن ) هـ رمحه اهللا 289ت (أبو علي احلسن بن العباس بن أيب مهران اجلَمال -أ
  .احللواين مباشرة 

هــ   270ت قبل (أبو عون حممد بن عمرو بن عون بن أوس بن اجلعد الواسطي -ب
  . ، تلقى عن احللواين مباشرة ) رمحه اهللا

        ::::اثنا عشر طريقًا هي اثنا عشر طريقًا هي اثنا عشر طريقًا هي اثنا عشر طريقًا هي     فتحصل للطرق العشرة لنافعفتحصل للطرق العشرة لنافعفتحصل للطرق العشرة لنافعفتحصل للطرق العشرة لنافع

  .طريق ابن فرح املفسر ، كالمها عن إمساعيل -2طريق أيب الزعراء ابن عبدوس  ، و-1

  .طريق حممد بن سعدان ، كالمها عن إسحاق املُسييب -4طريق حممد بن إسحاق ، و-3و

  .طريق أيب نشيط عن قالون -5و

أبو عون ابـن  -7اجلَمال ، و-6: طريق احللواين عن قالون ، ويتفرع عنه طريقان -6و
  . عون الواسطي 

  .طريق القاضي عن قالون -8و

-10ابن سيف ، و-9: األزرق عن ورش ، ويتفرع عنه طريقان  طريق أيب يعقوب-9و
  .ابن هالل 

  .طريق عبد الصمد العتقي عن ورش -11و

  .، واهللا أعلم طريق أيب بكر األصبهاين عن ورش -12و
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لحفظ القراءات لحفظ القراءات لحفظ القراءات لحفظ القراءات     اتخذها علماء المغاربةاتخذها علماء المغاربةاتخذها علماء المغاربةاتخذها علماء المغاربةما هي أهم طريقة ما هي أهم طريقة ما هي أهم طريقة ما هي أهم طريقة : : : :     4سسسس
        العشر عامة وحفظ العشر النافعية خاصة ؟العشر عامة وحفظ العشر النافعية خاصة ؟العشر عامة وحفظ العشر النافعية خاصة ؟العشر عامة وحفظ العشر النافعية خاصة ؟

طريقة الترميز ، وأول من استعمل هذه الطريقة هو اإلمام أبو القاسم وأبو حممـد  :  4ج
يف منظومته الفائقة حرز األمـاين   –هـ رمحه اهللا  590ت  –القاسم بن فريه الشاطيب 
على  ة بالشاطبية ، وقد جعل لكل القراء والرواة رموزا حرفية ؛ووجه التهاين ، واملشهور

صيانة ل 25)أجبد هوز حطي كلمن صعفض قرست ثخذ ظغش( 24املغريب الترتيب األجبدي
روابط ذهنية ، يسـهل  ب طالبال احلفظ على رييستالقراءات من التركيب واالختالط ، ول

  :قال يف ذلك قراءتني أو أكثر ، والقراءة جبمع عند  وقت احلاجة ، السيمااستحضارها 

45 -  لْتعج ادا جلَى كُلِّ قَارِئٍ أَبلَا... علَ أَوظُومِ أَولَى املَنيلًا علد  
46 -  الَهي رِجمأُس فركْرِي الْحذ دعب نملَا... وصاوِ فَيبِالْو يكي آتقَضنى تتم  

                                                           
الترتيب اهلجائي ، وأما ) أجبد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ: (خبالف الترتيب األجبدي املشرقي   24

  :على الطريقة املشرقية فهو 
أ ، ب ، ت ، ث ، ج ، ح ، خ ، د ، ذ ، ر ، ز ، س ، ش، ص ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ ، ف ، ق ، ك ، ل ، 

  .، هـ ، و ، ي  م ، ن
  : والترتيب اهلجائي على الطريقة املغربية هكذا 

  أ ، ب ، ت ، ث ، ج ، ح ، خ ، د ، ذ ، ر ، ز ، ط ، ظ ، ك ، ل ، م ، ن ، ص ، ض ، ع ، غ ، ف ، ق ، 
  . س ، ش ، هـ ، و ، ي

  :ويسمى أيضا حبساب اجلُمل   25
 -  30=ل - 20=ك - 10=ي- 9=ط 8=ح - 7=ز - 6=و -  5=هـ - 4=د - 3=ج - 2=ب - 1=أ
 - 300=س - 200=ر - 100=ق - 90=ض - 80=ف - 70=ع 60=ص - 50=ن - 40=م

 . 1000=ش- 900=غ-800=ظ - 700=ذ - 600=خ - 500=ث 400=ت
  :يف ملتقى أهل احلديث  –حفظه اهللا  –وليد إدريس املنيسي /خالد السلمي د انظر مشاركة أستاذنا أيب

http://islamport.com/w/amm/Web/2571/7205.htm  
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،  القرآنية يف املغرب هذا الرمز واستعملوه يف تصحيح ألواح الطلبةوقد اعتمدت املدرسة "

فقالوا يف مجع . وعمدوا إىل صياغته يف كلمات حيفظها املتعلمون تساعد على استحضاره
 : رموز أئمة القراء السبعة

،  واحلاء أليب عمرو البصري،  والدال البن كثري املكي،  األلف لنافع املدين) : أَدح كَنفَرٍ(
ء أليب والرا،  والفاء حلمزة الزيات،  والنون لعاصم الكويف،   والكاف البن عامر الشامي

، ) العشر الكبري(وقالوا يف القراء الثالثة املكملني للعشرة احلسن علي بن محزة الكسائي  ، 
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والفاء ،  واحلاء ليعقوب احلضرمي،  األلف أليب جعفر املدين) : أَحف(ورمزوا هلم بـ
  .ف العاشرخلل

وتفصيلها " جيتصٍ بِمحقٍ  سود لَفْزٍ) : "العشر الصغري(وقالوا يف الطرق العشر النافعية 
اجليم لورش ، والياء ليوسف األزرق ، والتاء للعتقي ، والصاد : جيتصٍ  : هكذا

 .لألصبهاين 
محد بن يزيد احللواين ، الباء لقالون ، وامليم حملمد بن هارون املروزي ، واحلاء أل: بِمحقٍ 

 .والقاف للقاضي إمساعيل بن إسحاق املالكي 
 دوالسني إلسحاق املسييب ، والواو لولد إسحاق ، والدال حملمد بن سعدان الضرير : س.  
  . 26" الالم إلمساعيل األنصاري ، والفاء البن فرح ، والزاي أليب الزعراء: لَفْزٍ 

  
                                                           

  .موقع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف املغرب بتصرف يسري   26
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بأم كانوا جيمعون لنافع  –حفظه اهللا  –مبارك الكركوري  الفاضل شيخي أخربينوقد 
نافع واملكي وأيب " (مسا"، مث جيمعون بأهل ") مكاوي"ومن مجع ما يلقبونه بـ(واملكي 

، مث جيمعون  ")محزاوي"ومن جيمع ما يلقبونه بـ(، مث جيمعون بالقراءات السبع ) عمرو
نفع  –، قال شيخنا ) طرق نافع( 28الصغرى، مث ) ةمن الشاطبية والدر( 27الكربىبالعشرِ 
وهذا هو السر يف قلة من يقرؤون بالعشر النافعية يف املغرب ، لكن اآلن صارت  –اهللا به 

، األمور أسهل من ذلك ، فيستطيع الطالب املتقن أن يقرأ العشر النافعية بعد ورش مباشرة 
بارك اهللا يف  –ولعلمائنا املغاربة رمزيات على كل ختمة من ما سبق ، وقد أطلعين شيخنا 

واليت مكث ، ورمزيات العشر الصغرى والكربى ، ) نافع واملكي(على رمزيات  –عمره 
ما ال يقل عن أربعة عشر عاما يف مدرسة سـيدي الـزوين حبـوز    يف مجعها خطها ويف 

الشـيخ عابـد    من الشيوخ العلماء املتقنني ، وأبـرزهم  املغرب ، على ثالثة –مراكش 
عالل بن إمساعيل العشراوي القامسي العبدي  املعمر فوق املائة العالمة الشيخو السوسي ،

 لأللواح عنشيخنا وانظر توثيق رسم . لعشرينِ ا امجع عليه شيخنوقد ،  -اهللا  مارمحه –
  . -رمحه اهللا  –العالمة عالل العشراوي 

  
  

                                                           
ريق على القراءات العشر من ط" العشر الكربى"خبالف اصطالح املشارقة ، الذين درجوا على إطالق لقب   27

من (، ولتضمنها ما يسمى بالقراءات العشر الصغرى ) 980(طيبة النشر ؛ الشتماهلا على ما يقارب ألف طريق 
  ) .طريق الشاطبية والدرة

  .هذا خبالف اصطالح املشارقة ، الذين يلقبون القراءات العشر من الشاطبية والدرة بالقراءات الصغرى   28
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  مثال لرمزية جمع الكبرى من الشاطبية والدرة
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        ))))طرق نافعطرق نافعطرق نافعطرق نافع((((مثال لرمزية جمع العشر الصغرى مثال لرمزية جمع العشر الصغرى مثال لرمزية جمع العشر الصغرى مثال لرمزية جمع العشر الصغرى 
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  هل هناك متون وشروح تسهل حفظ الطرق العشرة لإلمام نافع ؟:  5س

على  للداين ، منها" التعريف"نعم ، هناك متون وشروح كثرية لكتاب :  5ج
  :  سبيل املثال ال احلصر

للعالمة أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن علي " تفصيل عقد الدرر"منت -1
  .  –هـ رمحه اهللا  919ت  –بن غازي املكناسي نزيل فاس 

للعالمـة أيب سـرحان مسـعود مجـوع     " الروض اجلامع يف شرح الدرر اللوامـع "-2
كفايـة  "، وله كتـاب   -رمحه اهللا هـ1119بسال سنة  ت -السجلماسي مث الفاسي 

  " .التحصيل
 عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب للشيخ أيب" أنوار التعريف لذوي التفصيل والتعريف"-3

  .- ـ رمحه اهللاهـ 1026صنفه عام  –لقاسم بن الغازي اجلزويل املشهور باحلامدي ا

للشيخ أيب عبد اهللا حممد بن " تكميل املنافع، يف قراءة الطرق العشرة املروية عن نافع" -4
  .-رمحه اهللا هـ  1070 سنة كان حيا -حممد بن أمحد بن عبد اهللا الرمحاين املراكشي 

وهلذا املقرئ مؤلفات أخرى أكثرها يف الطرق العشرية عن نافع، وكلها تدخل يف الـنظم  
  .درر اللوامععلى منوال صاحب ال

، وتبلغ "العشر الصغري"فأما أرجوزته هذه فأرجوزة قيمة ومستوعبة للطرق املعتمدة يف 
  .29 1071أبياا 

لإلمام عبد الســالم بن حممد بن حممد املدغري " تكميل املنــافع"أرجــوزة  -5
هللا حفظه ا –، وفيها ما يف التعريف وزيادة كما ذكر الشيخ حممد بن الشريف السحايب 

  . 30يف حتقيقه املاتع على كتاب التعريف –
أرجوزة يف العشر الصغري للشيخ أيب عبد  –حتفة األليف يف نظم ما يف التعريف -6

  -هـ رمحه اهللا  761ت بفاس  –اهللا حممد بن إبراهيم الصفار املراكشي التنملي 
                                                           

29
  ) .237/ 1(ملغاربة قراءة اإلمام نافع عند ا  

30
  ) .12:  9(التعريف لإلمام الداين بتحقيق العالمة الشيخ حممد السحايب   
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مالك  للشيخ حممد بن حممد بن) تعرف بالالمية(أرجوزة يف طرق نافع العشرة -7
  .العامري 

تقريب النشر يف طرق العشر للشيخ حممد بن عبد الرمحن األزروايل ، فرغ من تأليفه -8
  .هـ  975بفاس عام 

للشيخ حممد بن حممد بن أيب مجعة الوهراين " منت تقريب املنافع يف الطرق العشر لنافع"-9
  31) هـ929 - 879(املغراوي املعروف بشقــرون وبابن بومجعة 

" حتفة األليف"إمام جليل راسخ القدم يف رواية العشر الصغري ، ضاهى بقصيدته وهو "
هـ وعدد أبياا 899للصفار، والمية العامري، وقد نظمها وفرغ منها يف صفر سنة 

  . 32"بيت، وقد نظمها وهو يف العشرين من عمره كما قال يف أوهلا 300
لعشرة لإلمام نافع أصوال وفرشا مع وهو أفضل املتون يف نظري ؛ لتفصيله الطرق ا: قلت 

أنقل لك  ، 33بيان املقدم أداًء ، وكل ذا تبِع فيه الشاطيب ؛ ليسهلَ استحضار كل طالب
، قال  وروام على سبيل املثال املقدمة ، وفيها كيفية ترميزه ألصحاب الطرق العشرة

  :يف أول املنت  -رمحه اهللا  –الشيخ 

  نظاما بديعا مكمال ومسهال= به بدأت بحمد اهللا معتصما 

  محمدنا واآلل والصحب والمال= وثنيت بعد بالصالة على الرضا 

  أجل مقارئ القرءان وأفضال= وبعد فلما كان مقرأ نافع 

  هجرة خير المرسلين وكيف ال= إنه سنة بدار : لما قيل فيه

  به ال سواه من مقارئها العال= وقد أخذ الثبت المقدم مالك 
                                                           

31
  :للمزيد عن سريته تابع الرابط   

h
p://www.star�mes.com/f.aspx?t=35909137  
32

  ) .1255/ 4(عبد اهلادي محيتو /قراءة نافع عند املغاربة للعالمة د  
وقد تابع إمام  –هـ رمحه اهللا  833ت  –اقتبست هذا البيت من بعض نسخ طيبة النشر لإلمام ابن اجلزري   33

ريره عصره وفريد دهره اإلمام الشاطيب يف شروطه وقيوده وأسلوبه يف عرض أصول القراءات وفرشها مع تدقيقه وحت
  . -رمحهما اهللا وأحلقنا م يف الصاحلني  –
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  بعشر سمت مما يكون محصال= مي في روايته التي أتيت بنظ

  واألنصاري إسماعيل إسحاقهم وال= رواية ورش ثم قالون مثله 

  لكل وباقيهم له اثنان فاعقال= فاالثنان منهم األوالن ثالثة 

  وعبد الصمد واألصبهاني تنقال= فورش روى عنه قل األزرق الرضا 

  انيهم قد تأثالوحلو= وقالون يروي عنه فاعلم أبو نشيطهم 

  واألنصاري إسماعيل عنه تقبال= ونجل إلسحاق بقاضيهم سما 

  كساها أبا الزعرا ابن عبدوس ذا الحال= أبو عمر الدوري روايته التي 

  وإسحاق عنه ابنه قد تنخال= وأحمدهم يسمى المفسر مئله 

  فرتب أبا جاد على كل بالوال= كذاك ابن سعدان وللنحو ينتمي 

  وإن قلت قد عمت فخذها محصال= ا كما صاغ غيرنا وضع جدوال منه

  وعبد الصمد جيم له قد تمثال= ألف لورش ثم باء ألزرق 

  وزاي أبو نشيطهم قد تأمال= ودال أصبهاني وقالون هاؤه 

  وياء لألنصاري بها قد تهلال= لقاضي  طاٌءوحاء لحلواني و

  وميم إلسحاق ونون ابنه جال= وكاف ابن عبدوس والم مفسر 

  فتمت رموز الكل دونك منهال= صاد ابن سعدان أخي النحو والتقى و

  أبو عون والجمال كن متأمال= ولكن حلوانيهم عنه قد روى 

  وإال فأستغني بحلوان اعقال= فأذكر كال منهما إن تخالفا 
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  وفصلت تبيانا لمبتدئ تال= وللعامري اإلطالق بالخلف فيهما 

  عليها الحكم أوال أوال ليجري= وجئت بها وفق األداء بغربنا 

  وبالبدر أستغني عن النجم فاعقال= وأطلق إن كل البدور توافقت 

  فباقيهم بالضد في ذاك قد تال= وحيث نسبت الحكم للبعض ساكتا 

  وباللفظ أستغني عن الرمز إن جال= ومهما بدا واو ففصل به عني 

  كدانيهم والتنميلي فأكمال= وقد صنف األشياخ نثرا ونظمه 

  باإلجمال في بعض األصول فأشكال= لعامري الندب لكنه أتى وكا

  اقتداء آلثار وبالسبق فضال= ولم يبق ماض للذي قد تال سوى 

  فيصلحها بالصفح جوزيت أفضال= أقول ألستاذ يرى لي زلة 

  أال لبني العشرين عذر تقبال= وقل لعذول إن رآه بلحظه 

   عد عيب به انجالكفى المرء نبال= فما مثلنا يعني بهذا وإنما 

  بتشهير أو توجيه ما كان مشكال= على أنني إن شاء ربي مكمل 

  وتسهيل ما رمنا لكل فيسهال= فأسأل ربي العون والصفح والرضا 

  أنال مع اآلباء في جنة العال= وسميته التقريب كم قربة به 

  وسامعه نفعا مبينا فيعقال= فيا رب وانفع قارئيه وناظرا 
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الصغرى رشْرموز الع كما أثبتها اإلمام الوهرحمه اهللا  –اني ر–   
  ص  ن  م  ل  ك  ي  ط  ح  ز  هـ  د  ج  ب  أ

أبو   قالون  األصبهاين  العتقي  األزرق  ورش
  نشيط

أبو   إمساعيل  القاضي  احللواين
الزعراء 
، ابن 

  عبدوس

ابن 
فرح 
  املفسر

إسحاق 
  املسييب

حممد 
بن 

  إسحاق

ابن 
  سعدان

  
  .واهللا أعلم  .وتوفيقه  هعونبإذن اهللا ووسترى املنت كامال يف اجلزء الثاين من هذه الرسالة  
  

  
  

  ماذا تواترت هذه الطرق عند المغاربة ، ولم تتواتر عند المشارقة ؟ل:  6س
هـذه  تواترت  وقد هي يف األصل أربع روايات قرآنية صحيحة عن اإلمام نافع ،:  6ج

  :عند املغاربة ، ومل تواتر عند املشارقة ألسباب منها الطرق 

  .انشغال املشارقة بروايات وقراءات أخرى خبالف قراءة نافع -1

  .لقلة استقرار العلماء املشارقة يف املغرب -2

هذه الطرق يف كتابـه   –هـ رمحه اهللا  444ت  –لعدم اعتماد إمام القراءات الداين -3
، الذي القى قبوال وشهرة يف كل األمصار واألقطار ، وهـو   التيسري يف القراءات السبع

حرز األماين "يف نظمه البارع  –هـ رمحه اهللا  590ت  –الذي اختصره اإلمام الشاطيب 
  .واشتهر بني الناس بالشاطبية " ووجه التهاين

على سعة قراءته واطالعه وكثرة  –هـ رمحه اهللا  833ت  –أن اإلمام ابن اجلزري -4
مل حيلق جبناحيه فوق بالد املغرب ليتعرف على تلك الطرق  ونشره يف طلب العلم أسفاره
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 ا من مل ، ومن ثّما ، ولو مت ذلك لنقلها يف كتاب النشر ، الذي مجع أصوله وهذ يقرأ
ما ال يقل عن مخسة وثالثني كتابا يف القراءات القرآنية ، وكتاب التعريف أو ما يسـمى  

ليس أقل منها شأنا ، ال سيما وقد صنفه إمام القراء بال منازع أبو عمرو " مفردة نافع"بـ
  . -رمحه اهللا  –الداين 

قلة املقبلني على علم القراءات قدميا وحديثًا ، وأقل منهم املتقنـون  ما تقدم أضف إىل -5
  .قليال فصاروا أقلَّ من القليلِ  احملررون للطرق ، وقد كانوا

  : على ذلك ينخمالفة بعض احلروف القرآنية للمشهور من لغة العرب ، وأقرب شاهد-6

قَد تبين الرشـد مـن   ((على أبيه إسحاق املُسييب  34د إسحاقما قرأ ا حممد وِلْ :أوال 
يا(( : -تعاىل  –، كذا قول اهللا  35 بإظهار الدال) 236البقرة ( ))الْغكُمتوعد تأُجِيب ((

  .36تاء التأنيث الساكنة قرأها بإظهار ) 89يونس (

ما قرأ به وِلْد إسحاق أيضا ووافقه أبو عون الواسطي عن احللـواين عـن قـالون    : ثانيا 
 ))قُلْ رب((، )) بلْ رفَعه اللَّه((عند الراء حنو قوله " قُلْ"و" بلْ"بإظهار الالم الساكنة من 

37 .  

نسان على مـذهب  اتفاقًا ، والالم والراء متجا وحجة املنكرين أن الدال والتاء متجانسان
 38)اتفقا يف املخرج واختلفـا يف الصـفة  ( قُطْربٍ وحيىي الفراء والْجرِمي ابنِ إسحاق ، 

ول ، مبا يسميه علماء التجويد بوجوب فحقهما أن يدغم أحدمها يف اآلخر عند سكون األ

                                                           

ولد "عملًا بترميز املغاربة حملمد بن إسحاق بالواو اختصارا لـ  –حفظه اهللا  –هكذا عرب شيخنا الكركوري   34
  " . إسحاق

  ) .63،  62(انظر التعريف   35
  ) .63(انظر التعريف   36
  ) .65(انظر التعريف   37
هـ رمحه اهللا  1382ت  –انظر على سبيل املثال شرح السلسبيل الشايف للعالمة الشيخ عثمان سليمان مراد   38
، وعلى القول بتقارب الالم والراء ) 352( –حفظه اهللا  –إيهاب فكري /د –، وتقريب الشاطبية ) 53،  52( –

جة أيضا واحدة ، وهي وجوب اإلدغام على فالنتي) وهو قول اجلمهور(كما اختار الشاطيب وابن اجلزري وغريمها 
  .املشهور من لغة العرب 



 هداية اللطيف إلى طرق نافع العشَرة من كتاب التعريف لخادم القرآن الكريم إسماعيل بن إبراهيم الشرقاوي 43

 

آل ( ))همـت طَّائفَتـان  ((:  -تبارك وتعاىل  –تجانسني الصغري حنو قول ربنا ملإدغام ا
  : يف حرز األماين –هـ رمحه اهللا  590 –، ويف ذلك يقول الشاطيب ) 122عمران 

  عد وسيماً تبتلَاد يمتت قَدو... لم الَّ ظَإِذ ذَّ إِدغَامِف في الْخلْ ولَا -  274
275  - قَامتو ا تهفصو بيةٌ طيمد هرِي ...لْ وقُلْ بلوه لَارقعيو با لَبِياه  

276  - ا أَوموثْلَيلُ الْم كَّنسم يهفَلَا ...نِ ف دثِّلَا بمتم هغَامإِد ن39م  

لغة  يف أمثال ذلك على وجوب اإلدغام –هـ رمحه اهللا  833 –ونبه اإلمام ابن اجلزري 
  :، قال يف النشر وقراءة 

)بِيهنا ) تمهنلِ مالْأَو غَامإِد بجنِ ويسجِن نِ أَوثْلَيا مكَانو ناكا سملُها أَوقَينِ الْتفَيركُلُّ ح
قُلْ لَهو ،بلُوا، إِذْ ذَهخد قَدو ،مهتارجت تبِحر ،بِه رِبفَاض وحن ثْلَاناَءةً فَالْمرقةً ولُغ ،م

   فَـةٌ، أَثْقَلَـتطَائ قَالَت وحن انسالْجِنو ههجوي ،رِكُكُمدونَ ينفْسٍ، اللَّاعن نع ،نم مهو
ـ  نِ حثْلَيلُ الْمأَو كُني ا لَمي مبقُلْ ر ،متأَيلْ رانَ، هلْ رب ،متإِذْ ظَلَم ،نيبت قَدا، ووعد فر

دا  مكَم مهنع فَحفَاص وحلْقٍ نح فرنِ حيسلُ الْجِنأَو أَو وِسسوي يالَّذ ،مهقَالُوا و وحن
  ،طـتوِ أَححن كْرذ مقَدت ككَذَلابِ، وتلَ الْكأَو وِيدجلِ التي فَصف هلَيع يصصنا التنمقَد

ي حف طْتسبو  ـنم يهف يكا حا مضأَي مقَدفَت لَاتسري الْمف لُقْكُمخن ا أَلَمأَمالطَّاِء و فر
  .40وجهِي الْإِدغَامِ الْمحضِ وتبقية الاستعلَاِء 

  : وقال يف الطيبة واملقدمة 

93 -  كَنسٍ إنْ سجِنثْلٍ وم لَيأَوو ... مغأَدأَبِنلْ الَ وبو بكَقُلْ ر  
94 -  مهقَالُوا و مهنع فَحفَاص هحبقُلْ... س زِغْ قُلُوبمِ الَ توى يف  

                                                           
) وقامت تريه دميةٌ(أي انقطع للعبادة ، ) تبتال(أي أمرضت حببها شابا وسيما ) تيمت) (دعد(امرأة امسها   39

هل (يم مجاهلا وحسنها ، كناية عن املرأة احلسناء ، قامت هذه املرأة احلسناء تري الوس" صورة أو متثال من العاج"
حكى اإلمام هذه القصة ! ويثبت عقله ؟" رجل صايف العقل"وهل يرى هذه احلسناء لبيب !) راها لبيب ويعقال؟

لبيان احلكم التجويدي ، وهذا أسلوب بديع يف عرض العلم ، استخدمه الشاطيب وتبعه اجلزري واجلمزوري وغريمها 
، ) 135( –هـ رمحه اهللا  1403ت   –الوايف للعالمة عبد الفتاح القاضي ، للمزيد انظر  -رحم اهللا اجلميع  –

  ) .104( –حفظه اهللا  –إيهاب فكري /وتقريب الشاطبية ، د
  ) .19/ 2(النشر   40
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تعرضت لشيء شـبيه  ، وقد  اإلجابة عن ذلك موجودة يف القراءات امعِ على تواترهاو
القـراء يف   خلـالف عند التعرض ، 41طيبة النشر  يف سلسلة خالصة الفكر ، شرحبذلك 

  ) .176األعراف ( ))يلْهثْ ذَلك((:  -عز وجل  –الثاء من قول اهللا إدغام وإظهار 

  : قال اإلمام ابن اجلزري 

ـَهم نالَ خالَفُهم ...يـلْـهـثْ أَظْـهِـرِ  -271   ورِي )احلرميون وهشام وعاصم(حرمٍ ل

احظ أن الناظم انتقل هنا إىل احلديث عن إظهار حرف ومل جير علـى عادتـه   لَوي: قلت 
ومها احلرفان اللذان (بذكر اإلدغام كما بدأ ؛ ألن املشهور عند العرب إدغام املتجانسني 

  ) . اتفقا خمرجا وصفة

  :وقد عقب اإلمام ابن اجلَزرِي على خالف القراء يف النشر قائال 

تذَكَر نمع ارِهإِظْهو هغَامي إِدف لَافالْخ تثَب إِنْ . فَقَدو مهنا عيعما جذُ بِهِمالْأَخ حصو
ارالْإِظْه رِينآخ نعو ،غَامالْإِد هِمضعب نع رهي . كَانَ الْأَشف حصيو ظَرالن يهضقْتي يفَإِنَّ الَّذ

رِ الْإِاليبِغ مرِهيغلَا لو مذْ لَهآخ ي لَمدنع مهنارِ عةُ الْإِظْهحلَا صلَو غَامالْإِد وارِ هبتغَـامِ  اعد
  ـا لَـمم غَامالْإِد جِبا يمهنلُ مالْأَو كَنسو داحجٍ ورخم نا منِ إِذَا كَانفَيرأَنَّ الْح كذَلو 

  .ا هـ .42يمنع مانِع، ولَا مانِع هنا 

صلى اهللا  –وهذا كالم نفيس يدل على أنه قد يصح حرف قرآين عن رسول اهللا : قلت 
باإلظهار مع أن أكثر العرب يدغمه ، أو اشتهر أنه ال يصح فيه إال اإلدغام  -عليه وسلم 

غة العرب ، ومثال ذلك بعض ، ويف ذلك نقدم صحة الرواية بشروطها على املشهور من ل
وإن شئت فراجع ،  احلروف يف الروايات العشر النافعية املقروء ا يف بالد املغرب العريب

؛ فإننا ال خنطـئ الـرواة وال    -حفظه اهللا  -عبد اهلادي محيتو / حبث العالمة املغريب د
ا مل خيـالف  مب -صلى اهللا عليه وسلم  –نكذب الرواية بل نصدق ما نقل عن رسول اهللا 

وجه حنو وكان للرسم احتماال حيوي وصح إسنادا ، وأما اللغة فبحرها عميق وال حيـيط  
                                                           

  :انظر خالصة الفكر   41
2.html-d26405http://vb.tafsir.net/forum20/threa  

   ) .15/ 2(النشر   42
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ا إال نيب ، وقد حفظ القرآن الكرمي أصوهلا وهلجاـا قـدميها وحـديثها ، نادرهـا     
  . واهللا أعلم. ومشهورها

 )176األعراف () )هثْ ذَلكيلْ((أي اشتعل اخللَاف وتوقَّد يف إظهار ثاء " ورِي"قول الناظم 
، وورى يرِي ويـورى   من ورِي الزند يرِي )احلرميون وهشام وعاصم(عن هؤالء القراء 

رِيوارٍ وو وهاً ورِيةً، ورِيياً وورقَد :  و؛ إشارة لشدة اخلالف يف جـواز إظهـار    43.ات
ال بـد ىف وجـه   : "الذال الساكنة عند الثاء رغم جتانسهما ، وألجل ذلك قال العلماء 

   "44.اإلظهار من سكتة لطيفة ال كالسكت املعروف

أن اإلظهار البن املسييب يف املوضعني  –رمحه اهللا  –الداين  ومما يؤكد صحة الرواية تأكيد
  :مث قال  "ال غري"املذكورين 

عليه من عند قراءيت  فارس بن أمحدفسألت ) : 236البقرة ( ))قد تبني((يف املوضع األول 
وشبهه فقال )) كناولقد تر((، )) علمونوقد ت((، )) لقد تاب اهللا((نظائر ذلك حنو قوله 

  . ا هـ .  45"ى ما قاليل باإلدغام ، وذلك عل

  )) : 89يونس ( ))أُجِيبت دعوتكُما((وقال يف املوضع الثاين 

فَلَما أَثْقَلَت (() : 189(فسألت أيضا أبا الفتح عن نظري ذلك ، وهو قوله يف األعراف "  
  . 46" فمنعين من إجراء القياس فيه ، وأخذه علي باإلدغام ))دعوا اللَّه ربهما

ما حدثنا حممد بن علي عن ابن : ومما يدل على صحة ما قاله يل : "وقال يف جامع البيان 
ومل يـذكر   بني الرشد من الغي﴾ت ﴿قدجماهد عن أصحابه عن املسييب عن نافع أنه أظهر 

فدل على أنه إمنا يروي ذلك يف هذا املوضـع   ، وال جعل القياس يف ذلك مطردا، نظائره 
  . اهـ 47"خاصة 

                                                           
  ) .388/  15(انظر لسان العرب  43
  ) .769/ 2(فريدة الدهر  44
  ) .63،  62(التعريف   45
  ) .63(التعريف   46
  ) .630،  629/ 2(جامع البيان   47
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إن احلكم على الشيء فرع عن تصوره ، فكيف حيكم كثري من  وبِناًء على ما تقدم نقول
الناس بضعف هذه الطرق أو عدم صحة قرآنيتها ، وهو أصال مل يعرفهـا ، ومل يطـالع   

وهل األسانيد احنصرت  عثماين ،أسانيدها الصحيحة ، وال عربيتها األصيلة ، وال رمسها ال
  ! .، وكم يف الناس بقايا ؟ 48كم يف الزوايا خبايا! ؟ -رمحه اهللا  –يف اإلمام ابن اجلزري 

العالمة شيخنا جهال ا ، حىت جتلت يل األمور برد ؛ وقد كنت ممن ال يصدق بقرآنيتها 
رة اليت زعمت على جلنة املصحف يف املدينة املنو –حفظه اهللا  -الدكتور عبد اهلادي محيتو

نشور يف ملتقى التفسري ، ملن أراد العلم والتيسري ، ومن عدم قرآنية هذه الروايات ، وهو م
  :أمجل ما قال فيه 

، ولتقرأ ما ختم به ابن اجلـزري   ولتراجع اللجنة نفسها يف قضائها بالغيب يف أمر كهذا"
التأليف رأيـت وقـت    إنين آخر ليلة فرغت من هذا:" يف قوله   "منجد املقرئني"كتابه 

الصبح، وأنا بني النائم واليقظان، كأين أتكلم مع شخص يف تواتر العشر، وأن ما عـداها  
، فأهلمت يف النوم أن ال أقطع بأن ما عدا العشر غري متواتر، فإن التواتر قـد   غري متواتر

ـا  يكون عند قوم دون قوم، ومل أطلع على بالد اهلند وأقصى املشرق وغريه، فيحتمل أ
. تكون عندهم متواترة؛ إذ مل يصل إلينا خربهم، وأهلمت أين أحلق ذلك يف هذا الكتـاب 

  49  . "، واهللا أعلم وهذا عجيب

  : يقول  –تعاىل  –من ظن أن القراءات حمصورة يف املشرق فقد حتجر واسعا ؛ ألن اهللا 

  ) .20اإلسراء ( ))وما كَان عطَاُء ربك محظُورا((

                                                           
يالحظ على كثري من علماء املغرب التواضع وقلة الظهور ، لدرجة حيسبهم اجلاهل معها عواما من التواضع   48

  .وعدم اكتراث طالب العلم م 
، وإن رمت مطالعة الرد كامال فتابع الرابط التايل  )87/ 1(انظر منجد املقرئني لشمس الدين بن اجلزري   49

  : مشكورا
http://vb.tafsir.net/tafsir36297/#.VkL0F17jvIU  

  :، فراجعه إن شئت من هذا الرابط  -حفظه اهللا  –ورد الشيخ احلسن ماديك املوريتاين 
madick.blogspot.com/2014/11/1_4.html-ttp://haceneh  
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يؤتي الْحكْمةَ من يشَاُء ومن يؤتَ الْحكْمةَ فَقَـد أُوتـي خَيـرا كَثيـرا     ((
  ) .269البقرة ( ))وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ

  ) .76يوسف ( ))وفَوق كُلِّ ذي علْمٍ عليم((:  -عز وجل  –وقال 

؛ فـإن كـثريا مـن    التبست عليه الرؤية فقد  بأفلت يف املغرالقراءات  مشس رأىومن 
   . 50أساطني هذا العلم قدميا وحديثًا مغاربة

نعم أحيانا يعلو بريق املشارقة وخيبو بريق املغاربة ، والعكس ، وهذا له أسباب وعوامـل  
، املقصود هنا أن الوصف بعالمية دول وجتهيل أخرى ملن البـهتان  املقام يطول بذكرها 

  .املبني 

العلم لدينا "وأنا شخصيا ال أحب العصبية ودعوى اجلاهلية ؛ أن يقول املشرقي أو املغريب 
؛ ألن العلم منحة إهلية ليس هلا بلد معني ، كما أن اجلهل مصيبة وبالء ال يعـرف  " فقط

اللئيم ، ويوسف الصديق وقـارون   وفرعونالكليم فمصر مثلًا أجنبت موسى  بلدا بعينه ،
، الذي هو يف األحكام التعميم  ويالت يف هذه العصور نعاين من ها حنن أوالءو ، الزنديق

  " . من جعل الناس سواء فليس حلمقه دواء: " القائلصدق و، من أعظم معوقات التواصل 

قرآنيـة  هام يف موضوع  إىل ملمح –حفظه اهللا  –أشار فضيلة الشيخ علي الغامدي قد و
 :العشر النافعية ، فقال 

حتصر يف كتابِ التعريف شاذَّة هجأَو ةُ بوجودناللَّج  .  

ذُوذَها  :قلتةُ شنى اللَّجراليت ت هجارِقَةُ اآلنَ-وهذه اَألوقـد   -وهي اليت ال يعرفُها املَش
 القراءة ةمأَئ ولِ، واعتمدها كبارةُ بالقَبهم ؛ يف  -من املَشرقِ واملَغربِ-تلقَّتها اُألمفاتمصن

  .بل نقل الداينُّ إمجاع أهلِ األداِء يف مجيعِ األمصارِ على قَبولها 

                                                           
فالداين والشاطيب وابن بري ومكي وغريهم كثري قدميا ، والكركوري ومحيتو والتهامي والنابلسي والسحايب   50

  .وغريهم كثري حديثًا ، ويضيق املقام عن حصر أمساء علمائنا املغاربة 
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 !زلَّـةٌ عظيمـةٌ   -وإن انقطع إسـنادمها -وإنَّ تشذيذَ رواية أو طريقٍ قد استقر قَبولُهما 
قطاع سندها ال تشذيذُها، وذلك ألنَّ ان -قراءةً أو مساعاً-فإنه ال يلزم منِ انقطاعِ سندها 

  . 51 يرفَع عنها القُرآنيةَ بعد أن كانت قُرآناً

إذ قد تلَقَّى املَغارِبةُ عشر ! ، فكيف بالقراءة اليت مل ينقطع سندها؟ وإذا كان ذلك كذلك 
  . ، إىل زمانِنا هذا نافعٍ جِيالً بعد جِيلٍ

، وال يلزم من عدمِ القـراءة ـا    ال حيلُّ له أن ينكرها، ولكن  فمن مل يتلَقَّها فال يقرأُ ا
، فإنَّ القراءةَ قد تتواتر عند قومٍ دون قومٍ، وليس من شرط التواترِ أن يصـلَ إىل   إنكارها

ةكلِّ اُألم:   خاويعند قومٍ: "قال الس اخلرب 52انتهى  " .، دون قومٍ وقد يتواتر .  

قدميا وحديثًا أن القرآن هو ما بني دفـيت املصـاحف   استقر األمر لدى العلماء : وأقول 
صـلى اهللا عليـه    –العثمانية رمسا ، وما نقله الرواة الثقات عن أشياخهم عن رسول اهللا 

هل جتوز القراءة مبا ثبت يقينا أن الصحابة : ، وهنا سؤال يف غاية األمهية 53تلقيا  –وسلم 
                                                           

وأَضرِب مثاالً ليتضح به ما الْتبس من : ىل رواية قتيبة عن الكسائي فقال إ –حفظه اهللا  –أشار الشيخ الغامدي   51
روايةُ قُتيبةَ بنِ مهرانَ، عنِ الكسائي، استقر قبولُها عند أئمة اإلقراِء، ودونوها يف مصنفاتهم؛ بل : هذا التقريرِ، فأقولُ
 رياجلَز هاي(قال ابنغايةُ الناَء «): 26/ 2: ةرانَ، وما وهببأَص عنِ الكسائي واياتالر ةَ أشهربيوكانت روايةُ قُت

وأما احلالُ ، وعلْمي بذلك إىل أَواخرِ القَرن السابعِ، النهرِ، حىت كانوا يلَقِّنون أوالدهم ا، ويصلُّون ا يف املَحارِيبِ
مثَّ انقطع إسناد هذه الرواية، فلم يضمنها ابن اجلَزري نشره، فهل مل تعد قرآناً بعد أن ظَلَّت .«اليوم فما أَدري ما هو

  !قرآناً بِضعةَ قُرون؟
يلزم منه عدم  -يف اصطالحِ املُتأخرين-إنَّ مثْلَ هذه الرواية شاذٌّ، وذلك ألنَّ الشذُوذَ : ومن اخلطَأ العظيمِ أَن يقالَ

ةالقرآني.  
  : إن أردت املزيد فراجع الرد كامأل من هذا الرابط   52

http://vb.tafsir.net/tafsir38022/#.Vk4Ci17jvIU  
 –هـ رمحه اهللا  1431ت  –عبد الصبور شاهني /وأفصح من هذا وأمجع وأمنع تعريف شيخنا العالمة د  53

روح  –، بوساطة الوحي  -صلى اهللا عليه وسلم  –القرآن كالم اهللا ، املرتل على قلب حممد : "للقرآن بقوله 
، مبدوًءا بفاحتة الكتاب ، ) ثالث وعشرين سنة(منجما يف شكل آيات وسور ، خالل فترة الرسالة  –القدس 

) . 15(حديث عن القرآن . خمتوما بسورة الناس ، منقولًا بالتواتر املطلق ، برهانا معجزا على صدق رسالة اإلسالم 
 –مل يلغ قرآنية املنسوخ ، وهذا هو الصواب ، ألن اهللا أنزله قرآنا وتعبد النيب  –رمحه اهللا  –ونالحظ أن شيخنا 

وأصحابه بتالوته ، فيثابون على ذلك كسائر آي القرآن ، وأما بعد العرضة األخرية  –ه وآله وسلم صلى اهللا علي
فليس معىن نسخ اآليات إلغاَء قرآنيتها حينئذ ، لكنها شاذة بعد ذلك ؛ لقلة نقلتها وخمالفتها رسم املصحف اإلمام ، 

ناس أنه املتواتر والصحيح فقط ، أحب أن أمسيها اليت اشتهر لدى ال" قرآن"وخروجا من دائرة االلتباس يف كلمة 
أتأخذ اآليات املنسوخة حكما ورمسا حكم اآليات القرآنية الثابتة يف رسم "بالوحي املنسوخ ، ويبقى السؤال 

الذي توصلت إليه أا ال تأخذ حكم القرآن الثابت يف " إخل؟... املصحف من حيث الثواب وحرمة التالوة للجنب 
من قَرأَ حرفًا من « : "يف احلديث  –صلى اهللا عليه وآله وسلم  –ألسباب كثرية ، منها قول النيب  املصحف ؛
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قرؤوا به وثبت أنه بعد العرضة األخـرية ؛ فهـو    –رضوان اهللا عليهم  –أو من بعدهم 
موافق للرسم العثماين وحتتمله اللغة وصح إسناده من لدن الصحابة أو مـن بعـدهم إىل   

إال أنه انقطع سنده بينهم وبيننا معشـر املتـأخرين    –صلى اهللا عليه وسلم  –رسول اهللا 
  كرواية قتيبة عن الكسائي وغريها ؟

ذلك الـنص   القرآن هوف"؛ " قراءات"و" قرآن"فرق بني كلمة ادئ ذي بدٍء ينبغي أن نب
، والثابت بالتواتر ثبوتا  -صلى اهللا عليه وسلم  –املرتل بواسطة الوحي على قلب الرسول 

قطعيا ال ريب فيه ، وأما القراءات فهي روايات ووجوه أدائية ، منـها املتـواتر ومنـها    
ي بذلك تغاير القرآن تغايرا كبريا ؛ ألا ضعيف ، ومنها املوضوع ، وهالالصحيح ، ومنها 

أَمن : ((  –تعاىل  –قول اهللا : ولنضرب مثاال على ذلك  .54" تتعلق باللفظ ال بالتركيب
  :للقراء فيه ست قراءات على هذا التفصيل ) 35يونس )) (لَا يهِدي

بفتح اليـاء، وإسـكان اهلـاء،     »يدهي» «العاشرحلمزة، والكسائي، وخلف «: األوىل"
  .وختفيف الدال

" يهتـدي "ألن أصـلها   ؛، وتشديد الدال  كسر الياء، واهلاءب »يدهِيِ» «شعبةل«: الثانية
مث ختلـص مـن   " يهدي"فقلبت التاء داال ساكنة مث ادغمت يف الدال املكسورة فصارت 

مث " يهِـدي "بكسر األول على األصل ؛ فصارت ) اهلاء والدال الساكنة(التقاء الساكنني 
  " .يِهِدي"كسرت الياء إتباعا لكسر اهلاء من باب ااورة ؛ فصارت 

                                                                                                                                                                      

، والبزار ) 175/ 5) (2910(صحيح ، رواه الترمذي ..." . كتابِ اللَّه فَلَه بِه حسنةٌ، واحلَسنةُ بِعشرِ أَمثَالها
" من قرأ قرآنا: "كان لقارئ املنسوخ لفظًا وحكما نفس الثواب لقال ولو وغريمها ، ) 192/ 7) (2761(

صحيح إِلَّا أَنه لَيس ..." : "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها "بالتنكري املفيد العموم ، وقال أبو جعفر يف آية 
كُنت أَقْرأُ كَذَا لغيرِ : عة ولَكنه سنةٌ ثَابِتةٌ وقَد يقُولُ الْإِنسانُ حكْمه حكْم الْقُرآن الَّذي نقَلَه الْجماعةُ عنِ الْجما

كتاب "ويف بعض األلفاظ " (زاد عمر في الْقُرآن لَزِدتها: ولَولَا أَني أَكْره أَنْ يقَالَ: الْقُرآن والدليلُ علَى هذَا أَنه قَالَ
فإذا قال : " -هـ رمحه اهللا  487ت  –وقال إمام احلرمني اجلويين ) . 61/ 1(الناسخ واملنسوخ للنحاس ) . "اهللا

اجلنب بسم اهللا واحلمد هللا فإن قصد القرآن عصى ، وإن قصد الذكر أو مل يقصد شيئا مل يأمث ، وجيوز هلما قراءة ما 
، وانظر املوسوعة الفقهية ) 74/ 1(التبيان للنووي ". نسخت تالوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة

  ) .321/ 18(الكويتية 
  

  ) .37( –هـ رمحه اهللا  1431ت  –عبد الصبور شاهني /حديث عن القرآن لشيخنا العالمة د  54



 هداية اللطيف إلى طرق نافع العشَرة من كتاب التعريف لخادم القرآن الكريم إسماعيل بن إبراهيم الشرقاوي 50

 

الياء، وكسر اهلاء، وتشديد الدال ؛ ألن أصلها بفتح » يدهِي» «حلفص، ويعقوب«: ةالثالث
مث ختلص " يهدي"فقلبت التاء داال ساكنة مث ادغمت يف الدال املكسورة فصارت " يهتدي"

  ".يهِدي"بكسر األول على األصل ؛ فصارت ) اهلاء والدال الساكنة(من التقاء الساكنني 
ياء، وإسكان اهلاء، وتشديد الدال ؛ ألن أصـلها  بفتح ال »يدهي» «البن وردان« :الرابعة

  " .يهدي"فقلبت التاء داال ساكنة مث ادغمت يف الدال املكسورة فصارت " يهتدي"
فتح الياء، واهلاء، وتشديد الدال ؛ ب »يدهي» «لورش، وابن كثري، وابن عامر«: اخلامسة

مث قلبت التاء داال " يهتدي"فنقلت حركة التاء إىل اهلاء الساكنة قبلها " يهتدي"ألن أصلها 
  " .يهدي"ساكنة مث ادغمت يف الدال املكسورة ؛ فصارت 

: اهلـاء  بفتح الياء، وتشديد الدال، وهلمـا يف  »يهدي« »لقالون، وابن مجاز«: السادسة
فقلبت التاء داال ساكنة مث ادغمت يف " يهتدي"اإلسكان، واختالس فتحتها ؛ ألن أصلها 

اهلـاء  (ختلص من التقاء الساكنني  فظلت اهلاء ساكنة أو" يهدي"الدال املكسورة فصارت 
  .باختالس فتح اهلاء ) والدال الساكنة

 ختالسالفتح وا :، وله يف اهلاء بفتح الياء، وتشديد الدال »هديي» «أليب عمرو«: السابعة
وتوجيه الفتح كتوجيه ورش واالبنني ، وتوجيه االختالس كتوجيه قالون وابـن  ، "الفتح
   . 55مجاز

صلى  –الرسم القرآين واحد ، لكن الوجوه األدائية متعددة ، نعم هي ثابتة عن رسول اهللا 
لكن ال جنزم أا يف درجة واحدة من الصـحة ؛ ألن منـها املتـواتر     –اهللا عليه وسلم 

ال غرو أن خيتار بعـض النحـاة   ، ف احب اختيار وجهة هو مولَّاهاوالصحيح ، ولكل ص
، ويف ذات الوقـت يـردون وجهـا    االختالس ويفضلونه لصعوبة اجلمع بني الساكنني 

" يرشـد "قرئت بلفظ " يهدي"، وإذا افترضنا جدلًا أا صحيحا لقلة فصاحته يف نظرهم 
موافقة اللغة والرسـم وصـحة   (فيها  فإا تكون شاذة الختالل أركان القراءة الصحيحة

  .) اإلسناد

                                                           
  .مع إضافات توجيهيه ) 298/ 2(اهلادي   55
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،  56فَإِنَّ الاختلَاف الْمشار إِلَيه في ذَلك اختلَاف تنوعٍ وتغايرٍ لَا اختلَاف تضاد وتنـاقُضٍ "
أَفَلَا يتَـدبرون الْقُـرآن ولَـو    (( :-تعالَى  -فَإِنَّ هذَا محالٌ أَنْ يكُونَ في كَلَامِ اللَّه تعالَى قَالَ 

  57)".82النساء ( ))كَان من عنْد غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اخْتلَافًا كَثيرا

وأصوهلا إن القراءات اليت بني أيدينا اآلن من طريق الشاطبية والدرة وطيبة النشر : نقول و
، باألسانيد الصحيحة املتصلة باألداء الصحيح  58السبعة هأحرفكامال ب القرآن الكرمي متثل

 انقطاع إسناد رواية كانت هلا الرتر اليسري من اخلالفات األصولية أو الفرشية وليس معىن
ومل ختالف يف جمملها خالفات  59القَواس عن حفص هبيرةَ أو كرواية قتيبة عن الكسائي أو

ِسـي ،  معىن ذلك أن شيئًا من القرآن قـد ن سائر األئمة العشرة أو تنفرد إال قليال ، ليس 
 يدزِوال ت صقُنت ال االختيارات األدائية اليتلبعض  حاشا وكال ، وإمنا هو انقطاع إسنادي

ا فيها من ، بل رمبا عرفها بعض العلماء واألئمة وتركوها مل -تعاىل  –حرفًا يف كتاب اهللا 

                                                           

قَالَ اُهللا : "  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -وثبت يف األحاديث الصحيحة ما يشبه ذلك ، حنو قول رسولِ اِهللا   56
رويت أيضا فقد " أَنا أَغْنى الشركَاِء عنِ الشرك، من عملَ عملًا أَشرك فيه معي غَيرِي، تركْته وشركَه: تبارك وتعالَى

إال إننا نقول إنه ال تقاس السنة على القرآن ) 2289/ 4) (2985(رواه مسلم " . وشركَته"ورويت " وشرِيكَه"
 –بإطالق ؛ جلواز رواية السنة باملعىن لدى كثري من أهل احلديث ؛ ألنه وحي من اهللا معنى ، واللفظ صاغه النيب 

الفصحاء وأبلغ البلغاء ، وأما القرآن فال جتوز روايته باملعىن اتفاقًا ؛ ألنه ، وهو أفصح  -صلى اهللا عليه وآله وسلم 
لو فهمت قضية االختيار يف علم القراءات حللت كثري من "وحي من اهللا لفظًا ومعنى  ، وهلذا أعيد فأؤكد 

، جبامعة أم  هـ 1421اإلشكاالت ، وقد دون فيها أحد اإلخوة اتهدين رسالة ماجستري ونوقشت وجنحت سنة 
قسم الكتاب والسنة ، ونشرت باسم  –الدراسات العليا  –كلية الدعوة وأصول الدين  –القرى بالسعودية 

" إعداد الطالب أمني بن إدريس بن عبد الرمحن فالته" االختيار عند القراء ، مفهومه ، مراحله ، وأثره يف القراءات"
  :، لتحميل الرسالة تابع الرابط - حفظه اهللا –سيدي ولد حبيب  ، إشراف فضيلة الشيخ حممد ولد -حفظه اهللا  –

http://www.4shared.com/office/Crum6Cggce/___.html  
  ) .49/ 1(يف النشر  –رمحه اهللا  –هكذا قال اإلمام ابن اجلزري   57
 هلْ هذه السبعةُ الْأَحرف متفَرقَةٌ في الْقُرآن، فَلَا شك عندنا في أَنها متفَرقَةٌ فيه، بلْ) وأَما( ":  قال ابن اجلزري  58

منحصرةٌ في قراَءة ختمة وتلَاوة رِواية، وفي كُلِّ رِواية وقراَءة بِاعتبارِ ما قَررناه في وجه كَونِها سبعةَ أَحرف لَا أَنها 
 قَد قَرأَ بِالْأَوجه السبعة الَّتي فَمن قَرأَ ولَو بعض الْقُرآن بِقراَءة معينة اشتملَت علَى الْأَوجه الْمذْكُورة، فَإِنه يكُونُ

  ) .30/ 1(النشر " . يكُونَ قَرأَ بِكُلِّ الْأَحرف السبعةذَكَرناها دونَ أَنْ 
من رواية حفص " إسعاد الناس بطريق القَواس"رسالة  –حفظه اهللا  –كتب فيه شيخنا الفاضل توفيق ضمرة   59

لقراءة عاصم من طريق جامع البيان ، وذكر إسناده للطريق باإلجازة العامة عن شيخنا العالمة علي بن توفيق 
صنفات إال املتخصصون ؛ ألنه ال جيوز وهو عمل طيب ، لكن ينبغي أال يقتين هذه امل –حفظه اهللا  –النحاس 

ليس لكونه شاذا يف جممله وإمنا سدا  -وإن استقرت القراءة به يف القرون األوىل  -التالوة التعبدية مبا انقطع سنده 
  .    واهللا أعلم . للذريعة ، والقراءة مبا تواتر أو صح أوىل وأكفى 
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، فهو داخل أيضا يف علم  60اوي أو القارئانفرادات وخمالفة جلماهري الثقات عن ذلك الر
  . 61االختيارات

الْإِمامِ الْحافظ أُستاذُ الْمفَسرِين أَبِو حيانَ محمد بنِ يوسف بنِ حيانَ الْجيـانِي   وأما قول
 لُِسيدهـ 745ت  –الْأَن  اللَّه همحر- :  

                                                           
ذكره ابن اجلزري يف النشر ، يف سياق حديثه عن مذاهب العلماء  انظر من ذلك على سبيل املثال ال احلصر ما  60

اهما عنِ وزاد أَبو الْأَهوازِي مرتبةً ثَامنةً دونَ الْقَصرِ وهي الْبتر عنِ الْحلْوانِي والْهاشمي، كلَ" يف مراتب املد ، قال 
ي جريٍ فنِ كَثنِ اباسِ، عنِ، قَالَالْقَويتمكَل نا كَانَ ميعِ مم :نرِهائس ناِء مالْياوِ والْوو فالْأَل ذْفح وه رتالْبقَالَ. و :

 لُه؛ قَورلَا غَي اتمكَل ي ثَلَاثطًا فسا ودا مهدمو فاسِ الْأَلنِ الْقَوع انِيلْوى الْحثْنتاسالَوعىت) :ما آدثُ كَانَ، ) ييح
 ونَ(واره تا أُخي ( و)اها أَيي ( ، ِرتابِ بِالْبي الْباقبثُ كَانَ، ويح)ا ) : قُلْتنِهكَول سلَي مالْكَل هذه انِيلْواُء الْحثْنتاس

نها من الْمتصلِ من حيثُ أَنها اتصلَت رسما، فَمثَّلَ في جامعه الْمتصلَ بِـ منفَصلَةٌ، وإِنما كَانَ الْحلْوانِي يتوهم أَ
النشر ". وقَد غَلطَ في ذَلك: قَالَ الدانِي) يا آدم(، و ) يا أَيها(، و ) يا أُخت(، و ) نِداًء(، و ) ماًء(، و ) السماِء(
)1 /320. (  

ولم ال خيتار بعض القراء املتقنني وجوها عن شيوخهم فتكون اختيارات أدائية "قد خيطر يف أذهان البعض سؤال   61
الضرب : االختيار على ضربني  –وباهللا التوفيق  –وأقول !" خاصةً م كما فعل األئمة األقدمون ،  ما حيرم ذلك ؟

 ذات الرواية أو الطريق ، وهو أن يشتمل الطريق على أكثر من وجه فيحققه القارئ األول اختيار تقدمي وحتقيق يف
وخيتار داخله الوجوه األقوى فيقدمها عن ما سواها ، وهذا يفعله كثري من حذَّاق املقرئني ؛ بأن يقدموا وجها أدائيا 

اختالفهم يف تقدمي ترقيق : غريهم ، ومثاله  لكثرة رواته أو لتقدمي العلماء من قبلهم له أو لعلة لغوية ظهرت هلم دون
أو تفخيمها وصلًا ووقفًا ، واختالفهم يف الوجه املقدم أداًء لقالون من وجوهه األربعة ، ورمبا وجد العامل " فرقٍ"راء 

 خروجا عن الطريق يف كتاب الرواية فصححه كما فعل العالمة القاضي وغريه يف استدراكهم على اإلمام الداين يف
والضرب الثاين اختيار انتقاء ، أن ينتقي القارئ العامل ويصطفي من خالل قراءاته على شيوخه ". حريان"تفخيم راء 

، من حيث جودة اللغة وكثرة الرواة الثقات وموافقة رسم املصحف الذي يقرأ به بروايات متعددة أفضل األوجه 
ه القدامى من القراء كالكسائي وخلف العاشر وغريمها ، ، وهو ما فعل) كويف أو شامي أو مكي أو مدين أو بصري(

لَوِ : "  وقد فتح باب االختيارات يف كل عصر شيخ الْإِسلَامِ اإلمام أَبو الْفَضلِ عبد الرحمنِ بن أَحمد الرازِي فقال
 داحكُلُّ و ارتفَاخ ةالْأُم نى مصحلَا ي ددع عمتاج ةدلَى حع اَءةري الْقطَرِيقًا ف درجو بِهاحص لَافوفًا بِخرح مهنم

الْم كأَنْ كَانَ ذَل دعب كي ذَلف نياضالْم ةمالْأَئ دعب ادأَر انأَو ي أَيفكَانَ و كَانم ي أَيف نم هارتا اخبِم ارتخ
بِش وفرالْح عستا ميهلْ فب ،لَةزنالْم ةعبالس فرنِ الْأَحا عارِجخ كا كَانَ بِذَلارِ، لَميتاخال طرةاميمِ الْقواهـ".إِلَى ي.  

 نب دماسِ أَحبو الْعينِ أَبالد فَّقوم يلالْو مالالْع امالْإِم خيقَالَ الشو فِْسريِهلِ تي أَوف يلصوالْم ياشالْكَو فوسي
ةرصبالت" :م وامِ فَهالْإِم فحصطَّ الْمخ لَفْظُه افَقوو ةبِيري الْعف ههجو قَامتاسو هدنس حا صكُلُّ مو ةعبالس ن

س اهور لَوا وهلَيوصِ عصنواالْمكَان ةعبس نع اَءاترولُ الْققَب نِيلِ بذَا الْأَصلَى هفَع نيقفَرتم أَو ،نيعمتجونَ أَلْفًا معب 
ا شهبِأَن كُمفَاح اَءةري الْقف ةذْكُورالْم الثَّلَاثَة هذه نم داحو دى فُقتمو ،آلَاف ةعبس ى". ةٌاذَّأَوهت43/ 1(النشر . ان  ،

 310صاحب التفسري ت  –وقد ثبت عن كثري من األئمة أنه كانت هلم اختيارات كاإلمام ابن جرير الطربي ) 44
قراءة ، قرأ ا وضمنها كتابه القراءات ، بيد أن بعض العلماء  22كان له اختيار مجعه من بني  –هـ رمحه اهللا 

شر على هذه األمة ، واألوىل بنا تنقيح وتصحيح ما ورد إلينا من طرق عن أئمتنا البدور رأى أن فتح هذا الباب فيه 
، وهو أول  -هـ رمحه اهللا  324ت  –كما روي عن اإلمام أيب بكر بن جماهد  –رمحهم اهللا  –العشرة وروام 

أيب خالد وليد بن إدريس  وللمزيد انظر مشاركة أستاذنا. من سبع السبعة أنه رفض ذلك ملا تقدم ، واهللا أعلم 
  : -حفظه اهللا  –املنيسي 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22588  
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" هذلْ ههو  ةبِيـاطالشو انونالْعو ةرصبالتِسريِ ويكَالت مواسِ الْيي الندي بِأَيالَّت اترصتخالْم
يقَطْرٍ، و نةٌ مقَطْركُثْرٍ، و نم رزإِلَّا ن ةعبالس ةمالْأَئ اَءاترق نم رهتا اشمل ةبسأُ الْفَبِالنشن يهق
قَطْ، ومن الْفُروعي فَلَا يرى إِلَّا مثْلَ الشاطبِية والْعنوان فَيعتقد أَنَّ السبعةَ محصورةٌ في هذَا فَ

 ةعبالس نا ممهوحننِ ويابتنِ الْكذَيأَى أَنَّ هر ذَا الْفَنلَى هع اطِّلَاع كَ(كَانَ لَه   ـنم ـةبثَغ
    . 62مث إنكاره اختيار راويني فقط لكل قارئ)" دأْماَء وتربة في بهماَء

القرآن ، وإمنا يشري إىل انقطاع إسناد بعض الوجـوه   شيء من فإنه ال يعين بالقطع نسيان
  .األدائية يف علم القراءات ، واليت شغل عن مجعها العلماء ؛ لشغفهم بعلوم أخرى 

ما اتحد لَفْظُه ومعناه مما يتنوع صـفَةُ  "األصول من اختالفهم يف تواتر أضف إىل ذلك 
راَءات النطْقِ بِه كَالْمدات وتخفيف الْهمزات والْإِظْهارِ والْإِدغَامِ والرومِ والْإِشمامِ وترقيقِ ال

يمِ اللَّامفْختو لَافتاخال نم سا لَيندنذَا عولِ، فَهاُء بِالْأُصالْقُر هنع ربعا يمم كوِ ذَلحنو ،ات
لأَنَّ هذه الصفَات الْمتنوعةَ في أَدائه لَا تخرِجه عن أَنْ ؛ الَّذي يتنوع فيه اللَّفْظُ، أَوِ الْمعنى 

والسبعةُ متواترةٌ فيما : ونَ لَفْظًا واحدا وهو الَّذي أَشار إِلَيه أَبو عمرِو بن الْحاجِبِ بِقَولهيكُ
نص علَـى تـواترِ   و"،  63"تخفيف الْهمزِ ونحوِهكَالْمد، والْإِمالَة، و: لَيس من قَبِيلِ الْأَداِء

                                                           
  ) .41/ 1(النشر  62
ي تفْرِقَته بين الْخلَافَينِ في ذَلك كَما وهو وإِنْ أَصاب ف : "ورد ذلك ابن اجلزري بقوله ) 30/ 1(النشر   63

 ياللَّفْظ لَافتاخرِ الاتوبِت هقَطْعو هقْلنِ نيالَتالْح نيب هفْرِقَتي تف ماهو وفَه اهنا ذَكَرهِمقْلي نا فملْ هب ،يائونَ الْأَدد
اتوت تإِذَا ثَبو داحوودجإِلَّا بِو حصلَا ي أَو ،إِلَّا بِه قُوماللَّفْظُ لَا ي لَى، إِذابٍ أَوب نذَا مه راتوكَانَ ت كذَل رمث قال " ه :

  .هى انت". نعم هذَا النوع من الاختلَاف هو دخلٌ في الْأَحرف السبعة لَا أَنه واحد منها" 
مشكل إال إذا أراد تواتر أصل االختالف ال تفاصيله عن كل الطرق ؛  - رمحه اهللا  –وقول ابن اجلزري : "قلت 
التسهيل مع اإلدخال وعدمه والتحقيق بغري " أأنذرم"ورد عن هشام يف اهلمزتني املفتوحتني من كلمة حنو : فمثلًا 

 -صلى اهللا عليه وسلم  –ة املعاصرين أو القدامى عن رسول اهللا إدخال ، ال يلزم من ذلك تواتر نقله من لدن الروا
، وإمنا يدخل هذا يف باب االختيار ، فبعض الشيوخ اختاروا الوجه األول وآخرون اختاروا الثاين أو الثالث ، مث 

 –رسول اهللا اختار الرواة عنهم حىت بلغونا ، وهي يف األصل بدون تفاصيل الطرق وتفريعاا وحتريراا ثابتة عن 
 –، ومن العلماء من بالغ يف نفي ثبوت الظواهر اللغوية يف أصول القراءات عن النيب  -صلى اهللا عليه وآله وسلم 
والذي أختاره لنفسي إذا : قال  -هـ  543ت  –كالقاضي أيب بكر ابن العريب  –صلى اهللا عليه وآله وسلم 

 احلروف املنسوبة إىل قالون ، إال: قرأت اهلمز ؛ فإين تركته أصال ، إال فيما حييل املعىن أو يلبسه مع غريه ، أو  أكثر
؛ فإن اخلروج من كسر إىل ياء مضمومة مل أقدر ) عيون(، وال عني ) بيوت(وال أكسر باء . يسقط املعىن بإسقاطه 
وال أقرأ باإلدغام الكبري ، وما كنت ألمد مد محزة ، وال أقف على الساكن وقفته ، ) مت(عليه ، وال أكسر ميم 

، وال أمد ميم ابن كثري ، ! أليب عمرو ، ولو رواه يف تسعني ألفا قراءة ، فكيف يف رواية حبرف من سبعة أحرف 
وهذه كلها أو أكثرها عندي لغات ، ال قراءات ؛ ألا مل يثبت  .، وذلك أخف ) إليهِم(و ) عليهِم(هاء وال أضم 

  شيء ، وإذا تأملتها رأيتها اختيارات مبنية على معان ولغات -ليه وسلم صلى اهللا ع –منها عن النيب 
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كذَل رِهغَيارِ وصتانال هابتي كف لَّانِياقبِ الْبنِ الطَّيكْرِ بي أَبِي بولِ كَالْقَاضةُ الْأُصمأَئ كُلِّه "
64.   

 –عن رسـول اهللا   جتوز القراءة مبا صحنعم إنه  ومن خالل مـا تقـدم ننتهـي إلـى    
لكن انقطع سنده بينهم وبيننا معشر املتأخرين  يف العرضة األخرية –صلى اهللا عليه وسلم 

، فال يتصدى هلذا التحقيـق إال  لكنه مبحث خطري ، كرواية قتيبة عن الكسائي وغريها 
لعلماء املتخصصون ، وأنا أدعوهم من مقامي هذا أن جيمعوا هذه الطرق الزائـدة الـيت   ا

، وال أظنـها   -ليه وسلم صلى اهللا ع –انقطعت عنا أسانيدها لكنها ثابتة عن رسول اهللا 
عز وجـل   –كثرية ، وكأين بالقارئ الكرمي يفكر اآلن يف تعارض ما ذكرت مع قول اهللا 

– ))     ظُونـافلَح إِنَّـا لَـهو نَزَّلْنَـا الـذِّكْر نر ( ))إِنَّا نَحجونقول لـيس يف  ) 9احل ،
ذلك ذرة تعارض ؛ ألن هذه الزيادات املشار إليها ال تعدو ما يف القراءات العشر الكربى 

، هو فقط اختالف يف بعض الظواهر اللغوية من تقليل وإمالة ، ) طريقًا 980(من طرقها 
ري املعىن وينوعه ، يثمن قبيل األداء ال التركيب وإخبار واستفهام ، وإذا زادت شيئًا فهو 

عجبين كثريا رد فضيلة الشيخ احلسن ماديك املوريتاين أ وهلذا ، 65يعارضه وأال يضيقه ، 
ن بني العشر النافعية من طريق تعريف الداين ، هذا املعىن وقارإذ أشار إىل  –حفظه اهللا  –

                                                                                                                                                                      

قراءةُ عاصم عن ابن عبد الرمحن عن علي ، وعبد اهللا بن عامر ؛ فما اجتمع رواة هؤالء : وأقوى القراءات سنداً 
أجد فيها مشهوراً ،  وطلبت أسانيد الباقني فلم. عليه فهو ثابت ، وقراءة أيب جعفر ثابتة صحيحة ال كالم فيها 

للقاضي أيب بكر ابن ) العواصم من القواصم( . " واهللا أعلم.. ورأيت أمرها على اللغات وخط املصحف مبنياً 
، ومل أجد هذا    م1997/  1417عمار الطاليب ، مكتبة دار التراث ، . ، حتقيق د 364 -  356العريب ، 

تاريخ "الكالم يف نسخة حمب الدين اخلطيب املطبوعة يف دار اجليل بلبنان ، وال املطبوعة يف السعودية ، وانظر 
  :، وانظر ما يف الرابط التايل ) 24(للدكتور حممد املختار ولد اباه " القراءات يف املشرق واملغرب

http://vb.tafsir.net/tafsir29972/#.VlN_GF5_nIU  
ولو طالعت كالم اإلمام ابن العريب كامال لعلمت أنه ينحو منحاة من قال بأن األحرف السبعة كانت يف بادئ األمر 

مذهب ثالث ، وهو ما  وهناك. مث أحرق عثمان األحرف الستة وأبقى حرفًا واحدا ، وال جرم أنه قد اجتهد فأخطأ 
ادعاه الطحاوي والباقالين وابن عبد الرب أن قراءة القرآن على سبع لغات كان رخصة يف أول األمر، مث نسخ بزوال 

  ) .134/ 1(كما ذكر ابن كثري  يف فضائل القرآن ". العذر وتيسر احلفظ وكثرة الضبط وتعلم الكتابة
  ) .30/ 1(النشر   64
رأ هذه البحوث املتخصصة إال املتخصصون ، وأما العوام فإم يسارعون باام من خياطبهم وهلذا ال أحبذ أن يق  65

 علي رإذ يقول  -رضي اهللا عنه  –بتحريف القرآن ، وهللا د " : اللَّه ،كَذَّبونَ أَنْ يبحرِفُونَ أَتعا يبِم ،اسثُوا الندح
ولُهسرا «:  –رضي اهللا عنه  –، وقال ابن مسعود ) 37/ 1) (127(ذكره البخاري . » ومقَو ثدحبِم تا أَنم

  ) .11/ 1(مسلم . » حديثًا لَا تبلُغه عقُولُهم، إِلَّا كَانَ لبعضهِم فتنةً
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مخسا فأحصى زيادات التعريف فكانت وبني القراءات العشر املعتمدة يف نشر ابن الْجزرِي 
  : فقط ، وهي

 .مد بن إسحاق املسييب حمل ﴾تبين الرشد قد﴿إظهار  -1

  .حملمد بن إسحاق املسييب  ﴾دعوتكما أجيبتْ﴿ إظهار-2

قُـلْ  ((، )) بـلْ رفَعـه اللَّـه   ((عند الراء حنو قوله " قُلْ"و" بلْ"إظهار الالم الساكنة من -3
بقرأ بذلك حممد بن إسحاق ووافقه أبو عون الواسطي عن احللواين عن قالون )) ِر ،. 
  .وقد تعرضت لتوضيح هذه الثالثة منذ قليل : قلت 

أصلها : ، قلت  البن سعدان عن املسييب ﴾يأتمـدونِ ﴿القراءة بنون واحدة خمففة يف -4
، واليـاء  ) تقي آخر الفعل من الكسر(النون األوىل نون الرفع ، والثانية للوقاية " متدونين"

بنونني ، وأثبت الياء املكي وصال ووقفًا ، واألبوان ونافع لإلضافة ، وهكذا قرأ اجلمهور 
إثبات يـاء  بإدغام النون األوىل يف الثانية مع " أمتدوني"، وقرأ محزة ويعقوب وصال فقط 

مع إثبـات  بنون واحدة خمففة ) يأمتدونِ(اإلضافة وصال ووقفًا ، وقرأ صاحبنا ابن سعدان 
أوضح شـيخ  جائز لغة كما للتخفيف  النون حذف، و وصال ووقفًاالساكنة ياء اإلضافة 

يف سـبيل   –هـ رمحه اهللا  1392ت  –شيوخنا العالمة حممد حميي الدين عبد احلميد 
  :اهلدى 

  :النون اليت ترفع بثبوا األفعال اخلمسة ، وهي يف هذا احلذف على ضربني  قد حتذف"

  .جائز يف النثر والنظم : األول 

  .شاذّ ال يقع إال يف ضرورة الشعر : الثاين 

أما اجلائز ففي حالة واحدة ، وهي أن يكون الفعل ناصبا لياء املتكلم ، وقبلها نون الوقاية 
" تضـربانِنِي : "ون الرفع ، والثانيـة نـون الوقايـة ، وحنـو     أوالمها ن: فتجتمع نونان 

إحدامها أن جييئوا بـالنونني علـى   : فإن العرب يف هذه احلالة ثالث لغات " تضربوننِي"و
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مل ((: ، وقولـه  ) 17األحقـاف  ( 66))أتعدانِنِي((أصلهما ، وعلى هذه اللغة قوله تعاىل 
 ، واللغة الثانية أن يدغموا إحدى النونني يف األخرى ، وقد قرئ) 5الصف ( ))تؤذُوننِي

: ، ويف قولـه  ) 64الزمـر  ( 67))أَفَغيـر اللَّـه تـأْمروني   ((:  -تعـاىل   -ا يف قوله 
  .69ا هـ . ، واللغة الثالثة حذف إحدى النونني  68)80األنعام ()) أَتحاجوني((

بفتح النون كما قرأ اجلمهور إال  70))فَبِم تبشرونَ((وذه اللغة الثالثة نزل القرآن : قلت 
  .املكي ونافع ؛ فنون الرفع ظلت مفتوحة على أصلها ، ومل يثبت املفعول ؛ لتقدمه 

بكسر النون املشـددة مـع املـد الـالزم ؛ ألن أصـلها       ))فَبِم تبشرونِّ((وقرأ املكي  
))نِيتونرشودل بالكسرة على الياء احملذوفة فأسكن األوىل وأدغمها يف الثانية ختفيفًا ، ))ب.  

بكسر النون املخففـة مـع املـد الطبيعـي ؛ ألن أصـلها       ))فَبِم تبشرون((وقرأ نافع 
ختفيفًا من غري إدغام واجتزأ بالكسرة من الياء  71إحدى النونني ت، فحذف ))تبشروننِي((

  :الشاعر وقد ورد هذا احلذف عند العرب كما قال  ؛ مراعاةً للفواصل ،

                                                           
الالزم ، وقرأ الباقون بتشديد النون ؛ على إدغام النون األوىل يف الثانية ، مع املد )) أَتعدانّ((قرأ هشام   66
وفتح الياء احلرميون ، . على األصل ؛ فالنون األوىل نون الرفع ، والثانية نون الوقاية ، مع املد الطبيعي )) أتعدانِنِي((

 ) .333/ 2(، واملهذب بتصرف ) 156/ 1(اهلادي . وأسكنها الباقون 
  

بنون واحدة مكسورة خفيفة ، مع املد الطبيعي ، وذلك » تأمرونِي«: نافع وأبو جعفر وابن ذكوان خبلفه  قرأ  67
  .»تأمرونين«على حذف إحدى النونني الجتماع املثلني ، إذ األصل 

لى األوىل مفتوحة ، والثانية مكسورة ع: بنونني خفيفتني» تأمروننِي«: وقرأ هشام وابن ذكوان يف وجهه الثاين 
  . األصل ، وهي مرسومة كذلك يف املصحف الشامي

وفتح ياء اإلضافة . على إسكان النون األوىل مث إدغامها يف الثانية ، مع املد الالزم » تأمروني«: وقرأ الباقون 
/ 1(بتصرف  -هـ رمحه اهللا  1422ت  –حممد سامل حميسن /اهلادي للعالمة د. احلرميون وأسكنها الباقون 

388  ،3/ 194  ،195. (  
على حذف النون الثانية ؛ ختفيفًا ، مع املد الطبيعي ، وقرأ )) أَتحاجونِي: ((قرأ املدنيان والشامي خبلف هشام   68

. على إسكان النون األوىل مث إدغامها يف الثانية ، مع املد الالزم )) أَتحاجوني: ((الباقون وهو الوجه الثاين هلشام 
  . )198/ 2(اهلادي 

  ) .70( –رمحه اهللا  –سبيل اهلدى بتحقيق شرح قطر الندى للعالمة حميي الدين عبد احلميد   69
70

أثناء قراءيت عليه حبفص أو ورش ،  –حفظه اهللا ونفع به  –أوقفين عندها شيخنا العالمة حممد بن حممود عبيد   
ينبغي على قارئ القرآن أن تكون له ختمة كاملة موصولة ؛ ليعرف حركات : "مث قال " اقرأها موصولة"وقال 

  " .أواخر الكلم
وقبل احلذف نقلَت كسرا إىل نون الرفع ختفيفًا وحذفت الياء ) نون الوقاية املكسورة(قيل حذفت النون الثانية   71
واحتجوا بأن ، وهو الراجح ،  األخفش واملربد والفارسي وابن جين، وهو مذهب " تبشرون"واصل فصارت للف

التكرار ، إمنا حصل بنون الوقاية ؛ ألن نون الرفع سابقة عليها ، والتكرار ، هو الذي دعا إىل التخفيف ، فكانت 
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فحذف إحدى أصلها فلَيننِي ،  72يسوُء الفاليات إذا فَلَينِي... يعلُّ مسكًا  رأته كالثُّغامِ
   .النونني 

هذا جاءت من قبيلِ  ﴾أتمـدونِي ﴿رواية ابن سعدان عن املُسيبِي ومن هنا فإننا نقول إن 
أبقيت ياء اإلضافة على األصل و، ختفيفًا ؛ لتوايل األمثال إحدى النونني  الباب ؛ حذف.  

وهلذا اخلالف أشباه كـثرية  : ، قلت  73 عبد الصمديف وجه ل﴾ ءآلهتنا﴿ اإلخبار يف-5
فقد قرأها بطه واألعراف والشعراء ، )) منتُءآم(( –تعاىل  –منها قوله يف القرآن الكرمي ، 

                                                                                                                                                                      

رفع عالمة لإلعراب ، فهي أوىل باحملافظة عليها  نون الوقاية أوىل باحلذف عند قصد التخفيف ، فضال عن أن نون ال
  .ألن حذف نون الرفع حيدث التباسا بني املرفوع بثبوت النون وازوم أو املنصوب حبذفها ؛ 
، وحينئذ ظلت نون الوقاية مكسورة كما هي ، وهو مذهب ) نون الرفع املفتوحة(وقيل حذفت النون األوىل  

أن نون الرفع قد عهد حذفها اطرادا يف النصب واجلزم ، ونادرا يف غريمها كما : ألولألمرين، اسيبويه وابن مالك ؛ 
 يف

والَّذي نَفْسي بِيده لَا تَدخُلُوا «:  -صلى اهللا عليه وسلم  –قال النيب ) 350/ 4) (5193(حديث مسلم 
ا أَدلُّكُم علَى أَمرٍ إِذَا فَعلْتُموه تَحاببتُم أَفْشُوا الْجنَّةَ حتَّى تُؤمنُوا، ولَا تُؤمنُوا حتَّى تَحابوا، أَفَلَ

نَكُميب لَاملُكي : ، وكما قال الشاعر " وال تؤمنون... ال تدخلون :"، أصله  »السدأبيت أسري وتبييت ت ...
والبيت من غري مالقاة مثل هلا ؛ فحذفت النون يف احلديث " وتبيتني تدلُكني"أصلها  وجهك بالعنرب واملسك الذكي ؛

فحذفها مع وجود مثلها أوىل ؛ ختفيفًا  ، كما استدلوا بأن نون الرفع عوض عن الضمة ، وقد ورد حذف الضمة 
  :وبابه بإسكان الراء لغري جزم ، وقال الشاعر " يأمركم: "كما قرأ أبو عمرو خبلفه 

للمزيد انظر الرياض الناضرة لألخ .  واغلِ ، إىل غري ذلك من أدلة إمثًا من اهللا وال... فاليوم أشرب غري مستحقبٍ 
  ) .247( -حفظه اهللا  –الشيخ أمحد دخان 

رفْعا وتدعني ... واجعلْ لنحو يفْعالن النونا : أن نون الوقاية مأيتٌّ ا لفرض ، فال حتذف ، قال ابن مالك : الثاين
  وتسأَلُونا
ذْفُهحوهمبِ سصالْنمِ وزلْجا ل ... هظْلَمي مومرتكُونِي لت 625-624: حجة القراءات أليب زرعة: انظر . كَلَم ،

عن أوضح املسالك حباشية عدة السالك لشيخ شيوخنا  111/ 1: ، التصريح228/ 2: إعراب القرآن، للنحاس
  ) .119/ 1( –رمحه اهللا هـ  1392ت  –العالمة حممد حميي الدين عبد احلميد 

72    يكَرِبلعمرو بن معد زِي247/ 1(عن الرياض الناضرة لألخ الشيخ أمحد دخان ) 520/ 2الكتاب لسيبويه (ع (
، واملهذب للشيخ حممد سامل ) 94( -هـ رمحه اهللا  1401ت  –، وطالئع البشر للشيخ حممد الصادق قمحاوي 

 ) .74/ 2( –هـ رمحه اهللا  1422ت  –حميسن 
بطه واألعراف والشعراء ، )) ءآمنتم((اخلالف لعبد الصمد يف  87يف التعريف ص  ذكر اإلمام الداين  73

األول كاجلمهور مزتني على االستفهام لفظًا ومعنى مع التسهيل : فيقرؤها بوجهني ) 58الزخرف )) (أَآلهتنا((و
رواية ابن عبد " :ال يف جامع البيان مزة واحدة على اإلخبار لفظًا واالستفهام معنى  ، وق: بغري إدخال ، والثاين 

وقرأت أنا يف رواية يونس عنه بالوجهني االستفهام واخلرب :"الرزاق عن اجلبار بن حممد عن عبد الصمد وقال الداين
" وروى سائر الرواة عنه باالستفهام ومل يأت به نصا غري األصبهاين عن أصحابه عنه فإنه قال مستفهمة بنربة واحدة

ا " البيان، ويعين أن عبد الصمد مل ينفرد باخلرب عن ورش بل وافقه يونس بن عبد األعلى عن ورش اهـ من جامع
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بعض القراء مزتني على االستفهام لفظًا ومعنى ، ومنهم من قرأها مزة واحـدة علـى   
، وهذا خالف يثري اجلوانب اللغوية للتفسـري ،   74اإلخبار لفظًا وإرادة االستفهام معنى

: -تعـاىل   –هذا األسلوب اإلخباري لكل القراء يف قول اهللا  ومن اللطائف أنه قد ورد
))        ـنم كُـونيلضِ والْـأَرو اتاوم لَكُـوتَ السـم يماهـرنُـرِي إِب ككَذَلو

 نِينوقا أَفَـلَ   . الْم ي فَلَمـبذَا را قَالَ هكَبأَى كَولُ راللَّي هلَيع نا جفَلَم
ا أَفَـلَ         . أُحـب الْـآفلين   قَالَ لَا  ـي فَلَمـبـذَا رازِغًـا قَـالَ هب ـرأَى الْقَما ر فَلَمـ

  مِ الضَّــالِّينالْقَــو ــنم ــي لَــأَكُونَنبنِي رــدهي لَــم نأَى . قَــالَ لَــئــا رفَلَم
    ــرــذَا أَكْبــي هبــذَا رازِغَــةً قَــالَ هب ســا أَفَلَــتْ   الشَّــم ــي   فَلَم قَــالَ يــا قَــومِ إِنِّ

 ــا تُشْـــرِكُون مــــرِيٌء مب . اتاوــم السـ ي فَطَـــرلَّـــذل هِـــيجـــتُ وهجــي و إِنـِّ
ينشْرِكالْم نا أَنَا ممنِيفًا وضَ حالْأَر79:  75األنعام ( ))و. (  

ربه ، مث كان حائرا ال يعرف  –عليه الصالة والسالم  –فظن كثري من الناس أن إبراهيم 
وهذا فهم يف غاية اخلطأ ؛ ألن األنبياء معصومون قبل البعثة وبعد ! هداه اهللا إىل اإلسالم 

عند أشـياخنا  البعثة ، وعصمتهم من الشرك أو الشك من باب أوىل ، والتفسري الصحيح 
كان يحاج قومه فـألزمهم   –عليه الصالة والسالم  –أن إبراهيم  من النحاة ، ومقتضاه

إن لكم يف املعـاريض  "بأن جاراهم على كفرهم بلفظ حيتمل وجهني ، من باب  احلجة
للكوكب مث القمر مث الشمس ، وهو يبيت النية " هذا ريب"، فقال " مندوحةً عن الكذب

                                                                                                                                                                      

وءاهلة فوق الدخان كذا وخلـــف جد باالستفهام واخلرب  :هـ ، وأشار إىل ذلك الوهراين يف الميته فقال 
  اعقال

  .؛ تيسريا على طالب العلم إن شاء اهللا وسأنقل منظومته تقريب املنافع يف الطرق العشر لنافع يف آخر الرسالة 
قرأ حفص ورويس واألصبهاين املواضع الثالثة مزة واحدة على اإلخبار ، ويوافقهم قنبل يف وجه يف موضع   74

ولقنبل . باالستفهام، وهو على أصله يف تسهيل الثانية بني بين: والثاين. باإلخبار: طه فقط ، قرأه بوجهني األول
مبا قبله إبدال اهلمزة األوىل واوا من غري »  ءآمنتم«وصال وابتداًء ، له عند وصل » األعراف«تفصيل  يف موضع 

» ءآمنتم«أما يف حالة االبتداء ب. التحقيق ، والتسهيل بني بني: ، وله يف اهلمزة الثانية ) فرعونُ وَءامنتم(خالف 
فقرأه » الشعراء«وأما موضع . باألعراف فإنه يقرأ بتحقيق اهلمزة األوىل، وله يف الثانية التسهيل بني بني فقط

» هشام خبلف عنه، ومحزة، والكسائي، وخلف العاشر، وشعبة، وروح«وقرأ .باالستفهام وتسهيل الثانية بني بني
األزرق، وقالون والبزي، «: وقرأ الباقون باالستفهام يف املواضع الثالثة وهم.بتحقيق اهلمزة الثانية يف املواضع الثالثة

،  193/ 1(اهلادي . يف وجهه الثاين» هشام«مزة الثانية بني بني، ومعهم وهلم تسهيل اهل» وأبو عمرو، وابن ذكوان
  ) .369،  316،  165(بتصرف يسري ، وانظر مصحف دار الصحابة للقراءات العشر من الطيبة ص ) 194
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؟ ؛ ومن ثَم ملا هـرع النـاس إىل   " أهذا ريب"ذوفة ، أي مزة حم -على لغته العربانية  –
يف كَذْباته ؛  "هذا ريب"يوم القيامة مل يعد هذه الكلمة  -م عليه الصالة والسال –إبراهيم 

  .ألن االستفهام ليس كذبا ، واهللا أعلم 

  
أسماء الشيوخ المجازين بـالطرق العشـر   بعض هل لك أن تذكر لنا :  7س

  النافعية في المغرب ؟
احلمد هللا رب العاملني ، يوجد بعض الشيوخ اازين بالطرق العشر لإلمام نـافع  :  7ج

حفظه  –عبد اهلادي محيتو /، وقد أشار إىل بعضهم شيخنا العالمة د -رمحه اهللا  –املدين 
  :، وهم " املدينة املنورة مصحفالرد على جلنة "حبثه يف  –اهللا 

 –عــري ي الزِّديــبعالالشــيخ محمــد بــن الشــريف الســحابي    "فضــيلة -1
 ، -رمحـه اهللا   –ال القـامسي  لَّعن العالمة الشيخ ع " –حفظه اهللا  هـ  1370ولد 
خاصـة يف   الطرق النافعيـة القراءات عامة ، وهذه وللشيخ جمهود كبري يف نشر : قلت 

، وقد تشـرفت  حتقيقًا متقنا للداين  "التعريف"كتاب  املغرب وغريها ، وهو الذي حقق
وزيارته يف مدرسته ، مدرسة ابن القاضي التابعة جلمعية أيب شعيب الدكايل مبدينـة   بلقائه
هناك يقصده الطالب من مجيع اجلهات  –حفظه اهللا  –املغرب ، وما يزال الشيخ  –سال 

  .، ويقرؤون عليه ، بارك اهللا يف علمه وعمله وعمره 

المقـــــرئ الشـــــيخ الحـــــافظ الطـــــاهر حريـــــري العشـــــراوي العبـــــدي  "-2
  . -رمحهما اهللا  –عن العالمة الشيخ عالل القامسي " هـ 1430المتوفى سنة 

هــ بمدينـة    1425المتـوفى سـنة    -المقرئ الشـيخ السـالك الـدكالي    "-3
  . -رمحهما اهللا  –عن العالمة الشيخ عالل القامسي  "–خنيفرة 
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الحي ، وهـــو مـــا يـــزال حيـــا بمدينـــة ســـطات يقـــرئ  الســـيد محمـــد الصـــ"-4
  . -رمحه اهللا  –عن العالمة الشيخ عالل القامسي  "القراءات

وهو حي يقيم مبدينـة متـارة   السيد مبـارك الكركـوري الشـياظمي ،    "-5
بضواحي الرباط سابقا، وهو اآلن مبدينة الدار البيضاء ، ومعدود من حفاظ الطرق النافعية 

  . -رمحه اهللا  –عن العالمة الشيخ عالل القامسي " ، أقرأ ا مبراكش زمنا

ة وقد تشرفت بقراءة العشر النافعية عليه مجعا من مجيع طرقها ووجوهها يف ختم: قلت  
واحدة كاملة ، وأجازين جزاه اهللا خريا ، وأحب أن أسجل هنا أن الشيخ مثال يف األدب 

، ورغم أنه بلغ السـبعني  والرجوع إىل احلق وعفة اللسان واحلياء ودماثة اخللق والتواضع 
ا يف هـذه  إال أنه يصرب كثريا على الطالب وميازحهم ، وقد أخربين أنه عاىن وقاسى كثري

أن  –تبارك وتعـاىل   –مع ذلك مل يؤثر ذلك على عقيدته ومبادئه ، أسأل اهللا احلياة ، و
وحيسن لنا وله اخلتام ، وجيمعنا يف أعلى اجلنان مع سيد يعوضه خريا يف الدنيا واآلخرة ، 

  .  -صلى اهللا عليه وآله وسلم  –ولد عدنان 

وصـاحب معهـد اإلمـام     ، السيد عبد الحميـد الدمسـيري نزيـل آسـفي    "-6
، عـن  " وعضو المجلـس العلمـي المحلـي آلسـفي    ، نافع للتعليم العتيق بها 

، وقد ذكره شيخنا الكركوري وأثىن عليـه   -رمحه اهللا  –شيخ عالل القامسي العالمة ال
  .كثريا 

ــفي    "-7 ــة آسـ ــي القاضـــي بمدينـ ــد الغنيمـ ــامون بـــن أحمـ ــا   المـ ــوفي بهـ ، وتـ
  . -رمحهما اهللا  –مة الشيخ عالل القامسي عن العال " هـ 1422حوالي سنة 

الشـــيخ ســـعيد الشرشـــمي مـــن منطقـــة ســـبت جزولـــة بقبيلـــة عبـــدة ،    "-8
رمحهما  –ويروي الشرمشي عن العالمة الشيخ عالل القامسي  ،" وتـوفي قبـل الغنيمـي   

   . -اهللا 
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األستاذ الحاج حسن غرور من مدينة الشـماعية بـأحواز مـراكش ،    "-9
، تلقى عضو في المجلس العلمي المحلي لمدينة اليوسفية بـأحواز مـراكش   

عن السيد عـالل العشـراوي   ) بعض روايات العشر النافعية(عن السيد الطاهر حريري 
يم املاسي مبدرسته كالمها عن الشيخ إبراه عابد السوسي ،الشيخ القامسي العبدي ، وعن 

أمته أو هو بصدد إمتامه على السيد عبد اهللا عايش فقد تبقى له من العشر النافعية ، وأما ما 
  . 75"باملعاشات بضاحية الصويرة

 –عن العالمة الشـيخ عـالل القـامسي    " المقرئ الحاج سالم الغربـاوي "-10
  . -رمحهما اهللا 

مبــارك بــن علـــي   مقــرئ مكنــاس الكبيــر الشــيخ إبـــراهيم بــن      "-11
والد الدكتور حممد اهلاليل وزير التربية والتعليم  الهاللـي المكناسـي ـــ رحمـه اهللا ـــ     

" التبيان ملعركة ماء أيب فكران مع وجوب اتباع رسم اإلمام"السابق، وهو مؤلف كتاب 
  .، تلقى العشر النافعية عن املقرئ سالم الغرباوي  "وهو مطبوع

  
لنـــــا إســـــنادا صـــــحيحا متصـــــلًا بـــــالطرق هـــــل يمكنـــــك أن تـــــذكر :  8س

  لإلمام نافع ؟ 76العشرة
إسناد شيخنا الفاضـل   نعم ، األسانيد كثرية ، ونذكر على سبيل املثال ال احلصر:  8ج

  : -تقريبا ، حفظه اهللا 1365ولد  – مبارك الكركوري

                                                           
  .محيتو على جلنة املصحف /بتصرف من رد شيخنا د  75
، كما كلمة لغة احلجاز : ، وبعضهم يؤنثها رآن ، وا نزل الق لغة جند "طريق"بعض العرب يذكرون كلمة   76

األول الوصف ، : ، وقد نقرر لدى النحاة أنه إذا تأخر العدد يتنازعك أمران  لكن القرآن ورد باللغتني فيها "سبيل"
  .،واهللا أعلم تقول قرأت كتبا مخسا أو مخسةوعليه جتب املخالفة ، ف وعليه جتب املطابقة تذكريا وتأنيثًا ، والثاين العدد ،
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 –رمحـه اهللا   –الطرق العشر لإلمام نافع  –حفظه اهللا  –تلقى شيخنا مبارك الكركوري 
، عـن   الشيخ عالل بن إمساعيل العشراوي القامسي العبديالعالمة املعمر فوق املائة عن 

الشيخ ، وكالمها تلقاها عن هـ  1382السيد سعيد اجلرموين العبدي املتوىف حول عام 
قرب مراكش ، والذي بآيت أورير  77إبراهيم ابن القاضي املاسي مبدرسة الباشا اجلالوي 

ق السمايت اجلبلي عـن  مرأمحد بن املكي بن ي على مجاعة من الشيوخ ، منهم الشيختلقى 
احلسن بن حممد اللجائي املعروف بكنبور عن املعمر حممد بن إبراهيم الزروايل العصفوري 

  .رة بأسانيدهجنمعن أيب احلسن علي احلساين العمراين عن أيب زيد عبد الرمحن الْ

هـ رمحه  1214ت  – ويروي العصفوري أيضا عن حممد بن عبد السالم الفاسي) ح(
عبد الرمحن بن  وعن عبد السالم املشهور بالشريف الزروايل كالمها عن أيب زيد -اهللا 

  .بأسانيده - هـ رمحه اهللا  1176ت  – املنجرة إدريس

                                                           
  :عبد اهلادي محيتو /قال د  77

اليت بناها للماسي خاصة إلقراء القراءات، وخصّها مبن جتاوزوا القراءات السبع يف الغالب، وبلغ طلبته يف منتصف 
طالب، وقرأ كثري منهم عليه العشرين، وبه أحيا اهللا تعاىل هذا العلم قريبا من  400القرن اهلجري املاضي ما يقارب 

، ومن الطريف أن ) اهلجري 14وقيل أواخر ستينيات القرن (هـ  1359مائة عام إىل أن تويف عن سن عالية سنة 
أحد طلبته ما زال على قيد احلياة بقبيلة أوالد برحيل جبهة سوس من اجلنوب املغريب قرب مدينة تارودانت، ويعرف 

الطاهر  باسم احلاج احلسني الربحيلي ، وسبب ختصيص املاسي ببناء هذه املدرسة له هو ما مسعته من املقرئ السيد
حريري عن شيخه عالل القامسي أن العالمة الشهري أبا شعيب الدكايل كان مبراكش يلقي درسه يف التفسري وحيضره 
فقهاء املدينة وكرباؤها برعاية باشا مدينة مراكش احلاج التهامي اجلالوي، فكان يفسر يف سورة األنفال قوله تعاىل 

بسكون الراء وختفيف اهلاء ، " ترهبون"قرأ اجلماعة : خ أبو شعيب فقال الشي" ترهبون به عدو اهللا وعدوكم:"
بفتح الراء وتشديد اهلاء ، وال أدري أو ال حيضرين اسم من قرأ ا، فهل منكم من " ترهّبون"وقرئ خارج السبع 

لقة بفَرد عني جيلس يف آخر يعرف من قرأ بتشديد اهلاء؟ والتفت ميينا ويسارا فلم جيبه أحد، وإذا بشيخ ضئيل اخل
فالتفت الشيخ أبو شعيب إىل الباش . ويس عن يعقوب احلضرمي ر نعم قرأ ا: الس يرفع يده ويقول للشيخ 

تبين له مدرسة يقرئ فيها، وجتمع له حفاظ القراءات : وما أصنع به؟ قال : عليك ذا الرجل ، فقال : وقال له 
إنه إذا ذهب هذا مل يبق عندك من يعرف ما مسعت، وقد رأيت كم حيضر السبع ليقرأوا عليه القراءات الباقية، ف

فأمر الباشا اجلالوي حاال ببناء مدرسة بضاحية مراكش بآيت أورير كانت تسمى مدرسة : قال . الس من الطلبة
إىل قواد وشارط فيها الشيخ إبراهيم املاسي املعروف من أسرة ابن القاضي املاسيني جبهة سوس، وبعث " أَخليج"

اجلهات أن يبعثوا إىل املدرسة بأصحاب القراءات، وكان منهم القائد الكبري الفقيه السيد عبد الكبري جنل احلاج 
، وهو الذي توىل توجيه  -رمحه اهللا  –املختار العبدي العامري البوكدراوي املعروف بالقايد ولد احلاج املختار 

 50عبدي للقراءة على املاسي يف مدرسته ، وكان قد شارط يف عبدة بـ السيد عالل بن إمساعيل الكادي القامسي ال
ريال سنة ، فأعطاه القائد ألف ريال ، نصفها حاال ، ونصفها اآلخر إذا أمت القراءة ، فالزم القامسيّ املاسيّ إىل 

  .ة املصحف الرد على جلن ."وأقرأ ما حياته، رحم اهللا اجلميع برمحته" العشرين"وفاته، وقرأ عليه 
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" تعريف"مبضمن  وقرأت القرءان العظيم لألئمة العشرة النافعية: "قال أبو زيد
 – على الشيخ الوالد احلامدي" تقييد"و، ابن غازي" تفصيل"و، احلافظ أيب عمرو الداين

عن أيب زيد ، عن سيدي حممد بن عياد املسراكي  -أيب العالء إدريس بن حممد املنجرة 
عن أيب عبداهللا سيدي حممد ابن عبداهللا  عن سيدي حممد بن يوسف السوسي، بن القاضي

عن اخلطيب املفيت سيدي عثمان بن ، عن سيدي حممد بن عبدالرمحن األزروايل، املستغاين
والزواوي عن أيب عبداهللا حممد بن احلسني ، عن أيب عبداهللا بن غازي، عبد الواحد اللمطي

عن أيب عبداهللا حممد بن عمر اللخمي عن  عن أيب العباس الفياليل، النيجي الشهري بالصغري
عن أيب ، ابن حدادة عن أيب جعفر بن الزبري األنصاري القرطيب وعنأيب احلسن بن سليمان 
عن أيب احلسني ، عن ابن بقي القيسي، عن ابن حسنون احلمريي، الوليد الشهري بالعطار

  78 –هـ رمحه اهللا  444ت  –عن احلافظ أيب عمرو الداين ، حيىي بن البياز

  ذكر أسانيد رواية إسماعيل
  ) :ابن عبدوسٍ(طريق أبي الزَّعراَء 

حدثنا ا حممد بن أمحد بن علي البغدادي قراءة عليه بالفسطاط ، قال : قال االمام الداين  
حدثنا أبو بكر بن جماهد قال قرأت على أيب الزعراء ، وقال قرأت على أيب عمر الدوري ، 

  .وقال قرأت على إمساعيل ، وقال قرأت على نافع
ءان كله على شيخنا فارس بن أمحد املقرئ ، وقال قرأت ـا  وقرأت ا القر: قال الداين 

على عبداهللا بن احلسني البغدادي ، وقال قرأت على ابن جماهد ، وقال قـرأت علـى أيب   
  .الزعراء ، وقال قرأت على الدوري ، وقال قرأت على إمساعيل  ، وقال قرأت على نافع 

له على فارس بن أمحـد ، وقـال   قرأت ا القرءان ك  : )المفَسر(طريق ابن فرح 
قرأت ا على عبد الباقي بن احلسن املقرئ ، وقال قرأت على زيد بن علي الكويف ، وقال 
قرأت على أمحد بن فرح ، وقال قرأت على الدوري ، وقال قرأت على امساعيل ، وقـال  

  .قرأت على نافع 
  

                                                           
/ 4" (قراءة اإلمام نافع عند املغاربة"يف كتابه املاتع  –حفظه اهللا  –عبد اهلادي محيتو /كذا ذكره العالمة د  78

1466  ،1467 . (  
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  سناد رواية المسيبيذكر إ
   :طريق ابنه محمد 

حدثنا ا حممد بن أمحد الكاتب ، قال حدثنا أمحد بن موسى ، قال حـدثنا  : قال الداين 
  .حممد بن الفرج ، قال حدثنا حممد بن إسحاق املسييب عن أبيه عن نافع 

قرأت ا القرءان كله على فارس بن أمحد ، وقال يل قرأت ا علـى عبـد   : قال الداين 
ا على أمحد بن حممد املروروذي ببغداد ، وقـال يل  الباقي بن احلسن ، وقال يل قرأت 

قرأت ا على أيب بكر حممد بن يونس املقرئ ، وقال قرأت ا على امساعيل بن حيىي بـن  
عبد ربه ، وقال قرأت على حممد بن إسحاق ، وقال قرأت على أيب إسحاق ، وقال قرأت 

  .على نافع 
   :طريق محمد بن سعدان

ا عبد العزيز بن جعفر بن خواسيت املقرئ ، قال حدثنا أبو طاهر بن حدثنا : قال الداين 
أيب هاشم ، وقال حدثنا عبيد بن حممد املروزي ،  وقال حدثنا حممد بن سعدان ، قـال  

  .حدثنا إسحاق املسيبِي عن نافع
وقرأت ا القرءان كله على أيب الفتح الضرير املقرئ ، وقال يل قرأت ـا  : قال الداين 

لى عبد اهللا بن احلسني ، وقال يل قرأت على أيب بكر بن جماهد ، وعلى أيب احلسن علي ع
بن مستور ، وقاال قرأنا على حممد بن أمحد بن واصل ، وقال قرأت على ابن سـعدان ،  

  .وقال قرأت على املسييب ، وقال قرأت على نافع
  ذكر إسناد رواية قالون

    :طريق أبي نشيط
ا أبو حممد عبد اهللا بن حممد ، وقال حدثنا عبيد اهللا بن أمحد املقرئ ،  حدثنا: قال الداين 

أن أمحد بن جعفر بن بويان ، قال أقرأين أمحد بن حممد بن األشعث ، قال أقـرأين أبـو   
ــافع   ــرأين ن ــال أق ــالون ، ق ــرأين ق ــال أق ــارون ، ق ــن ه ــد ب ــيط حمم  .نش

وعلى غريه ، وقال يل فارس بـن   وقرأت ا القرآن كله على فارس بن أمحد: قال الداين 
أمحد ، وقرأت ا على عبد الباقي بن احلسن ، وقال قرأت على إبراهيم بن عمر املقرئ ، 
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وقال قرأت على أيب حسان أمحد بن حممد ، وقال قرأت على أيب نشيط ، وقال قـرأت  
  .على قالون ، وقال قرأت على نافع 

بن أمحد البغدادي ، قال حدثنا أبو بكـر  حدثنا ا أبو مسلم حممد  :طريق الحلواني 
بن جماهد ، قال حدثنا احلسن بن مهران اجلمال ، قال حدثنا أمحد بن يزيد احللواين عـن  

  . قالون عن نافع 
وقرأت ا القرءان كله على شيخنا أيب الفتح فارس بن أمحد ، وقال يل قرأت : قال الداين 

ادي ، وقال قرأت على أيب احلسن بن شـنبوذ ،  ا القرآن على عبد اهللا بن احلسني البغد
وقال قرأت على اجلَمال ، وقال قرأت على احللواين ، وقال قرأت على قـالون ، وقـال   

  .قرأت على نافع
وقرأ يل أبو الفتح قرأت ا على عبد الباقي بن احلسن ، وقال قرأت ا على حممد بن عبد 

على أيب بكر أمحد بن محاد الثقفي ، وقال قـرأت  الرمحن بن عبيد املقرئ ، وقال قرأت 
  .على اجلَمال ، وقال قرأت على احللواين ، وقال قرأت على قالون ، وقال قرأت على نافع

  .وقرأت برواية أيب عون عن احللواين على عبد اهللا بن احلسني : وقال يل فارس بن أمحد  
ن محدون ، وقاال يل قرأنا على أيب عون وقال يل قرأت ا على احلسن بن صاحل ، وحممد ب

  .الواسطي ، وقال قرأت على احللواين ، وقال قرأت على قالون ، وقال قرأت على نافع 
وقرأت أنا ا ختمة كاملة على أيب الفتح ، بضم امليم عند امليم ، وعند اهلمزة ، وعنـد  

  .آخر اآلية 
راءة مين عليه ، قال حدثنا أيب رمحه اهللا ، وأما رواية القاضي فحدثنا ا طاهر بن غلبون ق

  .قال حدثنا حممد بن جعفر بن حممد ، قال حدثنا إمساعيل القاضي عن قالون عن نافع 
وحدثنا ا أيضا حممد بن أمحد ، قال حدثنا ابن جماهد ، قال حدثنا القاضي عن قـالون   

  .عن نافع 
  .قرأت ا على عبد اهللا بن احلسني وقرأت ا القرآن كله على أيب الفتح ، وقال يل 

وقال قرأت ا على أيب بكر بن جماهد ، وقال قرأت على إمساعيل ، وقال قـرأت علـى   
  . قالون ، وقال قرأت على نافع 
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  :ذكر أسانيد رواية ورش عن نافع
قال الداين حدثنا ا أبو احلسن طاهر بن غَلْبون قراءة مين عليه ، قال  : طريـق األزرق 

حدثنا إبراهيم بن حممد بن مروان ، قال حدثنا أبو بكر بن سيف ، قال حدثنا أبو يعقوب 
 .األزرق عن ورش عن نافع

وقرأت ا القرءان كله على شيخنا خلف بن إبراهيم بن حممد بن جعفر بن محدان بـن  
  .قرئ يف مسجده بالفسطاط خاقان امل

وقال يل قرأت على أيب جعفر أمحد بن أسامة وأيب بكر حممد بن أيب الرخاء وعلى غريمها 
، وقاال يل قرأنا على إمساعيل بن عبد اهللا النحاس الكبري ، وقال قرأت على أيب يعقوب ، 

  .وقال قرأت على ورش ، وقال قرأت على نافع 
حدثنا ا أمحد بن عمر بن أمحد بن عمـر القاضـي    قال الداين : طريق عبد الصمد

اجليزي قراءة مين عليه يف اجلامع العتيق مبصر ، قال حدثنا أمحد بن جامع ، قال حـدثنا  
  .بكر بن سهل ، قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الرمحن عن ورش عن نافع 

أت ا ثالث وقرأت ا القرءان كله على فارس بن أمحد وعلى غريه ، وقال يل فارس قر
ختمات على أيب حفص عمر بن حممد املقرئ احلضرمي ، وقال قرأت ا على عبد ايد 

بن مسكني ، وقال قرأت ا على حممد بن سعيد األمناطي  ، وقال قرأت على عبد الصمد  
  .، وقال قرأت على ورش ، وقال قرأت على نافع 

قال الداين أخربين عبد العزيز بن أيب الفضل الفارسـي أن أبـا    : طريـق األصـبهاني  
الطاهر بن أيب هاشم حدثهم ، قال حدثنا حممد بن أمحد بن حممد ، قال حدثنا حممد بـن  

  .عبد الرحيم عن أصحابه عن ورش عن نافع 
 وقرأت ا القرءان كله على فارس بن أمحد ، وقال يل قرأت ا على عبد الباقي بن احلسن 
، وقال قرأت ا على أيب عبد اهللا ابراهيم بن عبد العزيز الفارسي  ، وقال قرأت القرآن 

على أيب بكر بن عبد الرحيم ، وأخربين أنه قرأ على مواس بن سهل ، وقرأ مواس كله 
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على يونس بن عبد األعلى وعلى داوود بن أيب طيبة ، وقرءا على ورش ، وقرأ ورش على 
  79. نافع
 )هـ 169-70(وأبو احلسن نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيمٍ   رويمٍ وأَب  - نافع وقَرأَ
ـ  130ت (يزيد بن القَعقَاعِ  جعفَرٍ أَبو منهم التابِعنيِ من سبعني علَى  -  وعبـد  )هـ

ـ  110ت بعـد  ( بٍجند بن ومسلم )هـ 117ت ( الْأَعرج هرمز بن الرحمنِ  )هـ
دمحمو نمِ بلسنِ مابٍ بهش رِيههـ 125-50( الز( حالصو نب اتوةُ خبيشو  ـنب 
 مولَـاه  علَى جعفَرٍ أَبو وقَرأَ .) هـ 120ت ( رومانَ بن ويزِيد) هـ 130ت ( نِصاحٍ

دبع نِ اللَّهاشِ بينِ عةَ أَبِي ببِيعر ،يومزخلَى الْمعرِ وبرِ الْححالْب دبع  ـنِ  اللَّـهـاسٍ  ببع 
يماشهـ 68ت ( الْه (، لَىعةَ أَبِي وريره دبنِ عمحنِ الررٍ  بـخص  ـيوسالد ) 58ت 

 وقَرأَ ،) هـ 23ت ( الْخزرجِي كَعبٍ بنِ أُبي الْمنذرِ أَبِي علَى الثَّلَاثَةُ هؤلَاِء وقَرأَ ،) هـ
 قَـرأَ  جعفَرٍ، أَبا إِنَّ: وقيلَ ،) هـ 45ت ( ثَابِت بنِ زيد علَى أَيضا عباسٍ وابن هريرةَ أَبو

 وعبـد  هريرةَ وأَبِي عباسٍ بنِ اللَّه عبد علَى الْأَعرج وقَرأَ محتملٌ، وذَلك نفِْسه، زيد علَى
نِ اللَّهاشِ بينِ عةَ أَبِي ببِيعر يومزخأَ ،) هـ 70ت بعد ( الْمقَرو ملسةُ  مبـيشو  ـنابو 

 بـنِ  عمـر  عـن  الْقراَءةَ شيبةُ وسمع أَيضا، ربِيعةَ أَبِي بنِ عياشِ بنِ اللَّه عبد علَى رومانَ
 بـنِ  سـعيد  علَـى  الزهرِي وقَرأَ هريرةَ، أَبِي علَى صالح وقَرأَ ،) هـ 23ت ( الْخطَّابِ
 وأَبـو  عباسٍ ابن وقَرأَ هريرةَ، وأَبِي عباسٍ ابنِ علَى سعيد وقَرأَ ،) هـ94ت ( الْمسيبِ

يرةَهر ناباشٍ ويلَى عع ينِ أُببٍ، بأَ كَعقَرو ناسٍ اببا عضلَى أَيع دينِ زب ،أَ ثَابِتقَرو يأُب 
ديزو رمعو - يضر اللَّه مهنلَى - عولِ عسر لَّى - اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسعن جربيل  - و

  . -سبحانه وتعاىل  - عن رب العزة -عليه السالم  –

سيد اخللق وحبيب احلق رسول أعاله  يف فما أعظمه من شرف أن تكون يف سلسلة سند ،
روح ،  مالئكتـه أعظم و أمني وحي اهللا ، عن –صلى اهللا عليه وآله وسلم  –اهللا حممد 

، وأي شرف وكرامة أن يكون يف أعلى اإلسناد  -عليه الصالة والسالم  –القدس جربيل 
رب العاملني ، خالق كل شيء ، األول الذي ليس قبله شيء ، اآلخر الذي لـيس بعـده   
شيء ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ، الرمحن علم القرآن خلق اإلنسان علمـه  
                                                           

  ) .39:  26( -حفظه اهللا  –التعريف بتحقيق العالمة الشيخ حممد السحايب   79
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كرامة ، وأن ال جيعل حظنا من ديننـا األقـوال ،   البيان ، نسأل اهللا أن جيعلنا أهال هلذه ال
أن يكرمنا بثالث إجازات ، وكل واحدة متهد لليت تليهـا ؛   –تبارك وتعاىل  –ونرجوه 
إجازة القرآن الكرمي باستحقاق ، واملاهر بالقرآن مع السفرة الكـرام الـربرة ،   : األوىل 
سهل ، يسهل على كل العباد أن  إجازة السراط املستقيم يف الدنيا ، وهو واسع: والثانية 

إجازة : ، والثالثة " ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها"يسريوا فيه ، يف كل األزمنة واألمكنة 
، " أَدق من الشعرة وأَحد من السيف"الصراط املستقيم يف اآلخرة ، وهو يف غاية الصعوبة 

ه اهللا سراط الدنيا أجازه صـراط  من أجاز: لكن انتبه أخي الكرمي ، انتبهي أخيت الكرمية 
  : -عز وجل  –اآلخرة ، قال اهللا 

ا   .فَسنُيسـره للْيسـرى    .وصَـدق بِالْحسـنَى   . فَأَما من أَعطَى واتَّقَـى  (( أَمـو
  ))فَسنُيسره للْعسرى .وكَذَّب بِالْحسنَى  .من بخلَ واستَغْنَى 

  . وباهللا التوفيق ، واهللا أعلم. هذا  ) .10:  5الليل ( 

  
هــل هنـــاك أســانيد للمغاربـــة ال تمـــر بــابن الجـــزري والشـــاطبي    هــل هنـــاك أســانيد للمغاربـــة ال تمـــر بــابن الجـــزري والشـــاطبي    هــل هنـــاك أســانيد للمغاربـــة ال تمـــر بــابن الجـــزري والشـــاطبي    هــل هنـــاك أســانيد للمغاربـــة ال تمـــر بــابن الجـــزري والشـــاطبي    : : : :     9سسسس    

        ؟؟؟؟-رحمهم اهللا  – والدانيوالدانيوالدانيوالداني
نعم ، اختص املغاربة بأسانيد ال متر باألئمة الثالثة ابن اجلزري والشاطيب والداين ، وترى 

وقد أجيز من خاللها ذلك جليا يف أسانيد القراءات السبع من طريق ابن نفيس ، 
عن شيخه العالمة عالل  –حفظه اهللا  –شيخنا مبارك الكركوري 

بأسانيده عبد الرحمن بن إسماعيل العشراوي عن العالمة الماسي 
 80) المكناسي األصل الفاسي الدار(بن القاسم بن محمد القاضي 

                                                           
جزاه اهللا خريا ، انظر مشاركته حمققة يف ملتقى  –األسانيد منقولة عن أخينا الفاضل األستاذ أمحد بن حممد فال   80

  :أهل التفسري 
http://vb.tafsir.net/tafsir26161/#.VlNrt15_nIU  
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عن عبد الرحمن بن عبد الواحد السجلمأبي ) مفتي فاس(عن  ياس
المتوفى  - ، الشهير بالمري عبد اهللا محمد بن علي الشريف الحسني

، ويروي العالمة ابن القاضي عن المري عاليا بال  -هــ 1018سنة 
عن أبي القاسم محمد بن إبراهيم بن موسى الدكَالي  ،واسطة 
عن اإلمام األستاذ أبي عبد اهللا  -هــ 978المتوفى سنة  - الهاللي

المتوفى  - محمد بن أحمد بن محمد بن غازي المكناسي الفاسي
بن الحسين بن حمامة  عن أبي عبد اهللا محمد -هــ 919سنة 

عن أبي العباس   -هــ 887المتوفى سنة  - الدركَلي الشهير بالصغير
عن أبي عبد اهللا محمد بن  ، أحمد بن محمد بن أبي موسى الفاللي
عن أبي العباس أحمد بن  ، عبد اهللا السماتي الفاسي الشهير بالفخار

الحسن علي بن عن أبي  -هـ 749المتوفى سنة  -علي الزواوي
، عن أبي جعفر أحمد بن  -هـ 730 - سليمان األنصاري القرطبي

 -) شيخ أبي حيان وغيره( إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي
عن أبي الوليد إسماعيل بن يحيى األزدي ،  -هـ 708المتوفى سنة 

عن أبي بكر محمد بن محمد بن عبد  الغرناطي ،الشهير بالعطار
 - هــ 604المتوفى سنة  - بن حسنون الحميري الرحمن بن زكريا

 - بن بقي القيسي القرطبي عن  أبي محمد عبد اهللا بن خلف
عن أبي محمد عبد اهللا بن عمر بن العرجاء  -هــ 540المتوفى سنة 

 - ، عن أبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري القيرواني

                                                                                                                                                                      

  :من ملتقى الغوثاين  - جزاه اهللا خريا  –كة األخ الفاضل األستاذ مومتباي رجب مع إضافات يسرية من مشار
 http://www.gawthany.com/vb/showthread.php?t=32188  
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بن نفيس عن أبي العباس أحمد بن سعيد  -هــ 478توفي سنة 
ومن هنا تتفرع طرق القراء ،  81 -هـ  453ت  – الطرابلسي المصري

   .السبعة

 ))إسناد قراءة نافع((

  ))رواية ورش((

عن  ، -هــ 381المتوفى سنة  - فابن نفيس عن أبي عدي أما إلى ورش
، عن أبي سعيد  عن يوسف بن يسار األزرق أبي بكر بن سيف

عن اإلمام نافع عن ابن هرمز عن أبي هريرة عن أبي  ، عثمان ورش
   .بن كعب عن رسول اهللا 

  ))رواية قالون((

عن أبي أحمد عبيد اهللا بن مسلم  وأما قالون، فابن نفيس عن أبي نصر
ابن بويان عن أبي  الفرضي عن أحمد بن عثمان بن جعفر بن مهران

 عن قالونابن األشعث عن أبي نشيط  بكر أحمد بن محمد بن يزيد
 . ، عن نافع

 ))رإسناد قراءة ابن كثي((

  ))رواية البزي((

 عن  أبي نصر سالمة بن هارون أما البزي، فابن نفيس عن السامري
عن  عن أبي معمر سعيد بن عبد الرحمن الجمحي البصري البصري

                                                           
  ) .86/ 2( –هـ رمحه اهللا  1422ت  –حممد سامل حميسن / انظر ترمجته يف معجم حفاظ القرآن للعالمة د  81
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عن شبل  ن سليمان بن كثير بن عامر المكيبالبزي عن عكرمة 
عن  ابن كثير عن مجاهد ابن جبرعن اإلمام  ابن عباد المكي

  .عبد اهللا بن عباس وأبي بن كعب عن رسول اهللا 

  ))رواية قنبل((

فابن نفيس عن السامري عن ابن مجاهد عن قنبل  أما رواية قنبل ،
عن إسماعيل القسط عن شبل عن اإلمام  عن أبي اإلخريط عن القواس
 .  بن كثير

 ))إسناد قراءة أبي عمرو((

  ))رواية الدوري((

 عن الدوري أما رواية الدوري، فابن نفيس عن السامري عن الباهلي
عن يحيى اليزيدي عن اإلمام أبي عمرو البصري عن مجاهد عن 

   .ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول اهللا 

  ))رواية السوسي((

جرير بن  بن، فابن نفيس عن السامري عن موسى  أما رواية السوسي
عن يحيى اليزيدي عن اإلمام أبي  السوسيعن  أبي عمران الرقي

  . البصري عمرو
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 ))إسناد قراءة ابن عامر((

  ))رواية هشام((

مجاهد عن الحسن  أما رواية هشام فابن نفيس عن السامري عن ابن
الحلواني عن  عن أحمد ابن يزيد بن العباس بن أبي مهران الجمال

اهللا بن عامر عن اإلمام عبد  هشام عن يحيى بن الحارث الذماري
عن عثمان عفان عن رسول اهللا  عن المغيرة ابن أبي شهاب المخزومي

.   

  ))رواية ابن ذكوان((

، فابن نفيس عن السامري عن أبي الحسن  أما رواية ابن ذكوان
أبي عبد اهللا هارون  خفشاأل عن محمد بن أحمد بن شنبوذ البغدادي

 عن أيوب عن عبد اهللا بن ذكوان بن موسى بن شريك التغلبي
عن اإلمام عبد اهللا  بن الحارث الذماري عن يحيى ابن تميم التميمي

 .بن عامر 

 ))إسناد قراءة عاصم((

  ))رواية شعبة((

أبي بكر احمد بن ( أما رواية شعبة فابن نفيس عن السامري عن  
شعيب بن أيوب بن رزيق  أيوب عن أبي ،  يوسف القَافْالَّنِي

عبد  عن عاصم عن  أبي عن شعبة بن آدم عن يحيى الصرفيني
بن حبيب السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن  عبد اهللا الرحمن
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أبي طالب وعبد اهللا بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب 
  .عن رسول اهللا 

  ))رواية حفص((

 أما رواية حفص فابن نفيس عن السامري عن أحمد بن سهل األشناني
 .عن اإلمام عاصم فصعن ح عن عبيد بن الصباح النهشلي

 ))إسناد قراءة حمزة((

  ))رواية خلف((

أما رواية خلف فابن نفيس عن السامري عن أبي بكر محمد بن 
عن إدريس بن عبد الكريم  الحسن بن مقسم البغدادي العطار

عن خلف عن سليم عن اإلمام حمزة عن حمران ابن أعين  الحداد
الدئلي عن علي عن رسول  أبي األسود ظالم بن عمرو عن الكوفي

  .اهللا 

   ))رواية خالد(( 

فابن نفيس عن السامري عن أبي الحسن محمد بن  أما رواية خالد ،
 بن شنبوذ عن أبي بكر محمد بن شاذان الجوهري أحمد بن أيوب

  .عن خالد عن سليم عن اإلمام حمزة
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 ))إسناد قراءة الكسائي((

  ))رواية الدوري((

فابن نفيس عن السامري عن الباهلي ،عن ،  أما رواية الدوري
  .عن اإلمام الكسائي  الدوري

  ))رواية أبي الحارث(( 

عن  الباهلي عن أما رواية أبي الحارث، فابن نفيس عن السامري 
الليث ابن خالد  عن المعروف بالكسائي الصغير ، محمد بن يحيى

    . عن اإلمام الكسائي البغدادي
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أرجو أن تضع لنا جدوال لكل طريق تبين من خالله الفروق :  10س
وتبين لنا ما اتفق عليه الرواة عن األصولية والفرشية لكل طريق ، 

  .وجزاكم اهللا خيرا نافع ، 
 –التوضيحية للطرق العشرة لإلمام نافع املدين  إليك أيها القارئ الكرمي هذه اجلداول:  10ج

واللون ن األزرق عالمة على ما انفرد به الطريق عن الراوي ، اللو، وقد جعلت  - رمحه اهللا 
، واللون األخضر عالمةً على ما انفرد به عالمةً على ما انفرد به الراوي مطلقا عن نافع  األمحر

  .الطريق مطلقا عن نافع 

ك من بسأن واضعها بشر يصيب وخيطئ ، وح - أثناء مطالعتك اجلداولَ -أرجو أن تتذكر 
  :إذ يقول  –هـ رمحه اهللا  590ت  –إمامنا الشاطيب  كالمهذا 

 بِفَضْلَة رِكْهفَاد قخَر كان إِنلَا... وقْوم ادج نم هحصْللْمِ ولْيالْح ن82م  
  : - عليه من اهللا سحائب الرمحة وشآبيب املغفرة  –ويقول 

 ينْجِيه من عزَمات اللَّومِ متَّئرا...   من عاب عيباً له عذْر فال وزَرا 
تها أعمالٌ بِـنِـيـ ىا ... وإنما هرلْ بالعفوِ ما كَدتم83خذ ما صفا واح  

  

  

  

 

                                                           
  . 78بيت رقم  –لإلمام أيب القاسم الشاطيب " حرز األماين ووجه التهاين"الشاطبية   82
الوزر امللجأ كما قال ابن " وزرا"،  288،  287بيت رقم  –عقيلة أتراب القصائد لإلمام أيب القاسم الشاطيب   83

اسم فاعل من الثأر ؛ أي " متئرا. "مجع عزمة ، وهي احلق " عزمات". اجلبل الذي ميتنع فيه : وأصل الوزرقتيبةَ ، 
من عاب شخصا معتذرا بعد اعتذاره فال ملجأ ينجيه من حقوق لوم املعتذر ثائرا عليه يوم : واملعىن . آخذا بثأره 

  .القيامة مطالبا حبقه ؛ ملا أساء إليه الالئم يف الدنيا 
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 عن رواية إسماعيل عن قراءة اإلمام نافع المدني 1الخالف األصولي لطريق ابن فرح 

  ما انفرد به الطريق مطلقا عن نافع: األخضر  -ما انفرد به الراوي مطلقا عن نافع :  األمحر -ما انفرد به الطريق عن الراوي : اللون األزرق 

جاء شاء زاد  اإلضافة الزوائد
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 25سورة إال  11
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ــال يف  ــت وص : أثب
الــداعي إذا ، دعــاين 

واتقوين  –فليستجيبوا 
ــا ــالبقرة أويل ي  – ب

ــآل   ــافوين إن ب وخ
واخشـوين   – عمران

ــدة  ــد  -وال باملائ وق
 –هداين وال باألنعـام 

ــال   ــدوين فـ كيـ
فال تسأَلَني  –باألعراف

وال ختـزوين   –ما ود
 تؤتوين موثقا -ود  يف

ــف   – بيوســــ
ــن   ــركتموين م أش

ــإبراهيم  ــل  –ب وتقب
 -بإبراهيم  دعائي ربنا
–بـالكهف  ترين أنا 

 –باحلج والبادي ومن 
ــدكم   ــوين أه واتبع

ا اتبعوين هـذ  –بغافر
الداعي إىل  –بالزخرف

،  ي يومالتالق -بالقمر 
 . بغـافر  يـوم  والتناد

وحذف وعيد بإبراهيم 
ــاحلج  ــري ب وق ، نك
وسبأ وفاطر وامللـك ،  
نذير بامللك ، يكذبون 
بالقصص ، ينقـذون  
بـــيس ، لتـــردين 
بالصافات ، ترمجون ، 
فاعتزلون بالـدخان ،  
ونذر بالقمر ، بـالواد  
ــذف  ــالفجر ، وح ب

 .كاجلواب بسبأ 

أسكن وليؤمنوا 
ــالبقرة ،  يب ب
ــوا يل  تؤمنـ

ــدخان   –بال
ام باألنع وحمياي

وأســكن  –
" أين أويف"

ويل  –بيوسف 
فيها مئـارب  
بطه ،  وأسكن 

ومن معـي  "
بالشعراء " من
ــتح،   وفــ
ــين أنوأ" " زع

ــل  بالنمــ
 واألحقــاف

" ديـــن ويلَ"
 -بالكــافرون 

إخويتَ "وفتح 
 –بيوسف" إن
" ــبعين تتــ

بطه " أفعصيت
فتحها وصال (

وأثبتها ساكنة 
وفتح  – )وقفا
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 .بفصلت
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والتوسط 
، ويف 
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يف الكسر 
ــم  والض
ــو  حنـ
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ب 

فباإلبدال 
واإلدغام 

 .وصال 

عند فتح 
الثانية حنو 

 "أأنذرم"
كسر أو 

الثانية حنو 
" : أئنــا"

ــهيل  تس
ــع  مـ
إدخال ، 
وعنــد 
ــم  ضـ
الثانية حنو 

" أُءنزل"
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التسهيل 
ــع  مـ

 اإلدخال
.  

ــرأ  وقـ
ــا  أآهلتن
بالزخرف 

مزتني 
ــى  علـ
االستفهام 

. 

قصر 
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 "عذت" أدغم
بالـــدخان 

   . وغافر
 ولقد": وأظهر 

ــاذَ  "رأنــ
ــاألعراف  –ب

" قـد "وأظهر 
 عند ض ، ظ

- "يعذب نم" 
ــالبقرة ،  بـ

"اركب عنام" 
يلهث " ، ود

 "ّذلــــك
ــاألعراف – ب

ــاء وأظهــر  ت
قبـل   التأنيث

ج ، (حروفها 
ظ ، ث 
ــروف  وحـ

  ،) الصفري
" يس"وأظهر 

بأول يـس ،  
ــأول " ن"و ب

ــم ،  القلــ
ــيعص "و كه

  .مبرمي " ذكر
وأدغم الم قل 

 .وبل يف الراء 

حقق فاء 
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ها "، وقرأ 

يف " أنتم
مواضعها 
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عمران 
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  ابن فرح عن إسماعيل عن نافع روفحفرش 

 . والضم اإلسكان:  ومث هو بالقصص بوجهني و بالبقرة، وقرأ ميل ه  بإسكان اهلاء) ف ، و ، ل(قرأ هو ، هي بعد  
بقرة املائدة ، كهف اجلاثية ، لقمان فرقان : ومواضعها (وقرأ كفْؤا باإلسكان ، وكذا هزؤا حيث وقعت باإلسكان 

بالنساء بإسكان العني واختالس " ال تعدوا"بالبقرة والنساء ، و" نعماف"وقرأ . كيف وقعت بالضم  " يوتب"وقرأ ). األنبيا
مزتني : بالزخرف " أآهلتنا"، بطه واألعراف والشعراء " ءآمنتم"وقرأ .  إسكان النونباملائدة ب" شنئان"وقرأ . فتحها 
. عراء واألحقاف باحلذف وصال باألعراف والش" أنا إال"وقرأ ) . وميتنع اإلدخال على أصله بالتسهيل(االستفهام على 
" قربة"وقرأ . وقرأ النسيئ باهلمز  . مع اإلدخال بالتسهيل" أئمة"وقرأ . باألنفال بياءين مكسورة فمفتوحة " حيِي"وقرأ 

" فزع يومئذ"و" باملعارج" عذاب يومئذ"ود ، و" خزي يومئذ"وقرأ .  اهلاء باختالس فتح" يهدي"وقرأ . بالتوبة بالضم 
" مث لْيقضوا"، " مث لْيقطع"وقرأ  .بتشديد الياء بال مهز " ريا"مبرمي باهلمز ، و" ألهب لك"وقرأ  .  كسر امليملنمل ببا

باألحزاب واادلة والطالق بتحقيق " الالئي"وقرأ . بالعنكبوت بكسر الالم " وليتمتعوا"وقرأ . باحلج بإسكان الالمني 
بالصافات والواقعة بسكون الواو " أو آباؤنا"قرأ . باختالس فتحة اخلاء " خيصمون"وقرأ . اهلمز من غري ياء كالسماء 

" عربا"بإسكان الكاف ، و" نكْرا"وقرأ . بالصافات مزة وصل ، ويبتدؤ ا مكسورة " اصطفى"وقرأ . قيق اهلمز وحت
  .باجلن بالنون " نسلكه"وقرأ  .بالواقعة بإسكان الراء 

بالنجم ،  "عادا االوىل"نقل وإدغام  - بالقصص " ردا يصدقْنِي"نقل  –باألعراف ) بيس(إبدال  اتفقوا عن نافع علىو
واتفقوا على الفتح والتقليل يف  –بيونس وزاد إمساعيل التحقيق املوضعني  االستفهامية "ءآلن"نقل  –ومهزها قالون فقط 

اتفقوا على االستفهام –ود " يوم يأيت ال تكلم"بآل عمران ، " ومن اتبعين وقل: "اإلثبات وصال يف  –" مرمي"ها يا 
رعد االسرا سجدة املؤمنون والذِّبح والنمل والنازعات والعنكبوت والواقعة ، :  وهي(سور  9موضع يف  11املكرر 

، كلها باالستفهام يف األول واإلخبار يف ) كلها ذوات موضع واحد إال الصافات واإلسراء ففي كل منهما موضعان
ع اإلدخال إال ورشا وابن إسحاق الثاين إال النمل والعنكبوت فبالعكس ، وكلهم سهلوا اهلمزة الثانية من تلك املواضع م

واتفقوا على  –يف وجه عنه فقد سهال بغري إدخال وقرأ ابن إسحاق يف وجهه الثاين مع اجلمهور بالتسهيل مع اإلدخال
" تعلمين مما"، " نبغي فارتدا"، " يؤتيين خريا"، " يهديين ريب"بالكهف واإلسراء ، " املهتدي"إثبات الياء وصال من 

وصال ، وإذا وقفوا أثبتوها ساكنة أو حذفوها " آتاينَ اهللا"باإلسراء ، واتفقوا على إثبات وفتح " أخرتين لئن"بالكهف ، 
واتفقوا على إثبات الياء وصال يف  –إال ورشا فقد أثبتها مفتوحة وصال ، لكنه وقف عليها باحلذف وجها واحدا 

أكرمين "، و" يسري هل"بالقمر ، و" الداعي يقول"، و"  الداعي إىل"بق ، و" املنادي من"بالشورى ، و" اجلواري يف"
  .بالفجر " أهانين كال"، و" وأما
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  عن رواية إسماعيل عن قراءة اإلمام نافع المدني 2الخالف األصولي لطريق أبي الزَّعراء 
جاء شاء  اإلضافة الزوائد
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اليائي وباب دار 

ورءا والتوراة 
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الداعي : أثبت وصال يف 
إذا ، دعاين فليستجيبوا 

ــا – ــوين ي  أويل واتق
وخـافوين إن   – بالبقرة

واخشوين  – بآل عمران
ــدة  ــد  -وال باملائ وق

 –هـداين وال باألنعــام 
 –كيدوين فال باألعراف

وال  –فال تسأَلَني ما ود
تؤتوين  -ود  ختزوين يف
ــا ــف موثق   – بيوس

بإبراهيم أشركتموين من 
 وتقبل دعائي ربنـا  –

تـرين أنـا    -بإبراهيم 
والبادي ومن –بالكهف 
ــاحلج  ــوين  –ب واتبع

اتبعوين هـذا   –أهدكم 
الداعي إىل  –بالزخرف

أمتـدونين  " -بالقمر   
وحذف  - بالنمل" مبال

وعيد بـإبراهيم وق ،  
نكري باحلج وسبأ وفاطر 
وامللك ، نذير بامللك ، 
يكـذبون بالقصـص ،   
ينقذون بيس ، لتـردين  

الصافات ، ترمجـون ،  ب
فاعتزلون بالـدخان ،  
ونذر بالقمر ، بـالواد  
ــذف   ــالفجر ، وح ب

التالق ، كاجلواب بسبأ 
 . ، والتناد بغافر

أسكن وليؤمنـوا  
ــالبقرة يب  ، بـ

ــوا يل  تؤمنــ
 – بالـــدخان

 وحمياي باألنعـام 
أين "أســكن و –

 – بيوسف" أويف
 ويل فيها مئارب

،  وأسـكن   بطه
" مـن  ومن معي"

، بالشــــعراء 
أوزعين "وأسكن 

بالنمــــل " أن
ــاف ،   واألحقـ

وانفرد بإسـكان  
" ويل ديــــن"
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 "إخويتَ إن"وفتح 
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بطـه  " أفعصيت
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،  باألنعام
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  اء عن إسماعيل عن نافعرعفرش حروف أبي الزَّ

وقرأ كفْؤا . بضم هو ، وكسر هي  ، وقرأ ميل هو بالبقرة ومث هو بالقصص بالضم  ) ف ، و ، ل(قرأ هو ، هي بعد 
وقرأ ). بقرة املائدة ، كهف اجلاثية ، لقمان فرقان األنبيا: ومواضعها (باإلسكان ، وكذا هزؤا حيث وقعت باإلسكان 

. بالنساء بإسكان العني واختالس فتحها " ال تعدوا"البقرة والنساء ، وب" فنعما"وقرأ . كيف وقعت بالضم  " بيوت"
االستفهام مزتني على : بالزخرف " أآهلتنا"بطه واألعراف والشعراء ، " ءآمنتم"وقرأ . باملائدة باإلسكان " شنئان"وقرأ 

" حيِي"وقرأ . حقاف باحلذف وصال باألعراف والشعراء واأل" أنا إال"وقرأ ) . على أصله بالتسهيل ، وميتنع اإلدخال(
وقرأ . بالتوبة بالضم " قربة"وقرأ . وقرأ النسيئ باهلمز .  بالتسهيل" أئمة"وقرأ . باألنفال بياءين مكسورة فمفتوحة 

وقرأ  . بالنمل بالكسر" فزع يومئذ"و" باملعارج" عذاب يومئذ"ود ، و" خزي يومئذ"وقرأ . باختالس الفتح " يهدي"
وقرأ . باحلج بإسكان الالمني " مث لْيقضوا"، " مث لْيقطع"وقرأ   بتشديد الياء بال مهز ، " ريا"مبرمي باهلمز ، و" لك ألهب"
. باألحزاب واادلة والطالق بتحقيق اهلمز من غري ياء كالسماء " الالئي"وقرأ . بالعنكبوت بكسر الالم " وليتمتعوا"

" اصطفى"وقرأ . بالصافات والواقعة بسكون الواو وحتقيق اهلمز " أو آباؤنا"قرأ .  باختالس فتحة اخلاء" خيصمون"وقرأ 
بالواقعة " عربا"بالكهف والطالق بإسكان الكاف ، و" نكْرا"وقرأ . بالصافات مزة وصل ، ويبتدؤ ا مكسورة 

  .باجلن بالنون" نسلكه"وقرأ  .بإسكان الراء 

بالنجم ، " عادا االوىل"نقل وإدغام  - بالقصص " ردا يصدقْنِي"نقل  –باألعراف ) بيس(إبدال  اتفقوا عن نافع على
واتفقوا على الفتح والتقليل يف  –بيونس وزاد إمساعيل التحقيق املوضعني  االستفهامية "ءآلن"نقل  –ومهزها قالون فقط 

اتفقوا على االستفهام –ود " يوم يأيت ال تكلم"ن ، بآل عمرا" ومن اتبعين وقل: "اإلثبات وصال يف  –" مرمي"ها يا 
رعد االسرا سجدة املؤمنون والذِّبح والنمل والنازعات والعنكبوت والواقعة ، : وهي (سور  9موضع يف  11املكرر 

، كلها باالستفهام يف األول واإلخبار يف ) كلها ذوات موضع واحد إال الصافات واإلسراء ففي كل منهما موضعان
ثاين إال النمل والعنكبوت فبالعكس ، وكلهم سهلوا اهلمزة الثانية من تلك املواضع مع اإلدخال إال ورشا وابن إسحاق ال

واتفقوا على  –يف وجه عنه فقد سهال بغري إدخال وقرأ ابن إسحاق يف وجهه الثاين مع اجلمهور بالتسهيل مع اإلدخال
" تعلمين مما"، " نبغي فارتدا"، " يؤتيين خريا"، " يهديين ريب"اء ، بالكهف واإلسر" املهتدي"إثبات الياء وصال من 

وصال ، وإذا وقفوا أثبتوها ساكنة أو حذفوها " آتاينَ اهللا"باإلسراء ، واتفقوا على إثبات وفتح " لئن أخرتين"بالكهف ، 
على إثبات الياء وصال يف واتفقوا  –إال ورشا فقد أثبتها مفتوحة وصال ، لكنه وقف عليها باحلذف وجها واحدا 

أكرمين "، و" يسري هل"بالقمر ، و" الداعي يقول"، و" الداعي إىل "بق ، و" املنادي من"بالشورى ، و" اجلواري يف"
  .بالفجر " أهانين كال"، و" وأما
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 "ترين أنا: "أثبت وصال 
اتبعـوين  "و ،بالكهف 

ــدكم ــافر ،  "أه بغ
بالنمـل  " أمتدونين مبال"

  .فقط 
 :حذف وصال ووقفًـا  

دعـان  "،  "الداع إذا"
واتقون " – "فليستجيبوا

ــا ــالبقرة  "أويل ي  –ب
ــافون إن" ــآل  "وخ ب

واخشـون  " –عمران 
وقـد  " –باملائدة " وال

 –باألنعـام  "هدان وال
ــال" ــدون فـ  "كيـ

فال تسأَلَن " –باألعراف
وال ختـزون  " –ود "ما
ــون " –ــود " يف تؤت

ــا ــف" موثق   – بيوس
ــن " ــركتمون م  "أش

ء وتقبل دعا" –بإبراهيم 
والباد " –بإبراهيم " ربنا

ــن ــاحلج  "وم  ––ب
ــذا" ــون هـ  "اتبعـ

 "الداع إىل" –بالزخرف
،  "يوم التالق" –مر بالق

 . بغـافر  "يوم التناد"و
بإبراهيم وق ،  "وعيد"
بـاحلج وسـبأ    "نكري"

 "نذير"وفاطر وامللك ، 
ــك ،   "يكــذبون"باملل

 "ينقـذون "بالقصص ، 
ــيس ،  ــردين"ب  "لت

،  "ترمجون"بالصافات ، 
بالـدخان ،   "فاعتزلون"
 "بالواد"بالقمر ،  "نذر"و

 "كـاجلواب "بالفجر ، 
 بسبأ 

" ديـن  ويلَ"فتح 
فقط ، بالكافرون 

وليؤمنوا "أسكن و
ــالبقرة ،  "يب بـ
ــوا يل"  "تؤمنـ

 –بالـــدخان 
"باألنعام  "وحمياي
أين "وأســكن  –

 -بيوسف " أويف
ــويت" " إن إخـ

ويل " –بيوسف 
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  محمد بن إسحاق عن المسيبِي عن نافعروف حفرش 

و وقرأ ميل ه ،بالقصص بالضم " مث هو"، وقرأ   بضم هاء األول وكسر هاء الثاين) ف ، و ، ل(قرأ هو ، هي بعد 
بقرة املائدة ، كهف اجلاثية ، : ومواضعها (حيث وقعت  "ؤاهز" ضم، و باإلخالص" كفْؤا" أسكنو .بالضم  بالبقرة

بالنساء بإسكان " ال تعدوا"بالبقرة والنساء ، و" فنعما"وقرأ .   لكسركيف وقعت با" يوتبِ"وقرأ ). لقمان فرقان األنبيا
" أآهلتنا"،  بطه واألعراف والشعراء" ءآمنتم"وقرأ .  إسكان النونباملائدة ب" شنئان"وقرأ . العني واختالس فتحها 

باألعراف والشعراء " أنا إال"وقرأ ) . وميتنع اإلدخال على أصله بالتسهيل(االستفهام مزتني على  :بالزخرف 
وقرأ .  مع اإلدخال بالتسهيل" أئمة"وقرأ . فمفتوحة باألنفال بياءين مكسورة " حيِي"وقرأ . واألحقاف باحلذف وصال 

ود ، " ئذخزي يوم"وقرأ .  اهلاء باختالس فتح" يهدي"وقرأ .  إسكان الراءبالتوبة ب" بةقر"وقرأ . باهلمز  "النسيئ"
بتشديد الياء بال " ريا"مبرمي باهلمز ، و" ألهب لك"وقرأ  .  فتح امليمبالنمل ب" ئذفزع يوم"و" ملعارجبا" ئذيومعذاب "و

باألحزاب واادلة " الالئي"وقرأ . بالعنكبوت بإسكان الالم " يتمتعواولْ"، باحلج " مث لْيقضوا"، " مث لْيقطع"وقرأ  .مهز 
بالصافات والواقعة " أو آباؤنا"قرأ . باختالس فتحة اخلاء " خيصمون"وقرأ  .والطالق بتحقيق اهلمز من غري ياء كالسماء 

بالكهف والطالق " نكُرا"وقرأ .  مزة قطع مفتوحة يف احلالنيبالصافات " صطفىأ"وقرأ . بسكون الواو وحتقيق اهلمز 
  .باجلن بالنون " نسلكه"وقرأ . الراء  ضمبالواقعة ب" باعر"بضم الكاف ، و

بالنجم ، " عادا االوىل"نقل وإدغام  - بالقصص " ردا يصدقْنِي"نقل  –باألعراف ) بيس(إبدال  اتفقوا عن نافع علىو
واتفقوا على الفتح والتقليل يف  –بيونس وزاد إمساعيل التحقيق املوضعني  االستفهامية "ءآلن"نقل  –ومهزها قالون فقط 

اتفقوا على االستفهام –ود " يوم يأيت ال تكلم"بآل عمران ، " بعين وقلومن ات: "اإلثبات وصال يف  –" مرمي"ها يا 
رعد االسرا سجدة املؤمنون والذِّبح والنمل والنازعات والعنكبوت والواقعة ، : وهي (سور  9موضع يف  11املكرر 

ول واإلخبار يف ، كلها باالستفهام يف األ) كلها ذوات موضع واحد إال الصافات واإلسراء ففي كل منهما موضعان
الثاين إال النمل والعنكبوت فبالعكس ، وكلهم سهلوا اهلمزة الثانية من تلك املواضع مع اإلدخال إال ورشا وابن إسحاق 

واتفقوا على  –يف وجه عنه فقد سهال بغري إدخال وقرأ ابن إسحاق يف وجهه الثاين مع اجلمهور بالتسهيل مع اإلدخال
" تعلمين مما"، " نبغي فارتدا"، " يؤتيين خريا"، " يهديين ريب"بالكهف واإلسراء ، " تديامله"إثبات الياء وصال من 

وصال ، وإذا وقفوا أثبتوها ساكنة أو حذفوها " آتاينَ اهللا"باإلسراء ، واتفقوا على إثبات وفتح " لئن أخرتين"بالكهف ، 
واتفقوا على إثبات الياء وصال يف  –واحدا  إال ورشا فقد أثبتها مفتوحة وصال ، لكنه وقف عليها باحلذف وجها

أكرمين "، و" يسري هل"بالقمر ، و" الداعي يقول"، و" الداعي إىل "بق ، و" املنادي من"بالشورى ، و" اجلواري يف"
  .بالفجر " أهانين كال"، و" وأما
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 "ترين أنـا : "أثبت وصال 
ــالكهف  ــوين "و –ب اتبع

 انفرد بـو،  بغافر "أهدكم
بنـون واحـدة   ) أمتدونِي(

خمففة مع إثبات ياء اإلضافة 
   . وصال ووقفًاالساكنة 

 :حذف وصـال ووقفًـا   
ــداع " ــان "،  "إذاال دع

 واتقون يا" – "فليستجيبوا
وخافون " –بالبقرة  "أويل
 –بــآل عمــران   "إن
 –باملائدة " واخشون وال"
 –باألنعام "وقد هدان وال"
 –باألعراف "كيدون فال"
وال " –ود "فال تسأَلَن ما"

تؤتون " –ود " ختزون يف
  – بيوســـف" موثقــا 

بإبراهيم  "أشركتمون من"
" ربنـا ء وتقبل دعـا " –

 "والباد ومـن " –بإبراهيم 
 "اتبعون هـذا " ––باحلج 

 "الـداع إىل " –بالزخرف
،  "يـوم  التالق" –بالقمر 

 . بغـافر  "يـوم  التنـاد "و
بــإبراهيم وق ،  "وعيــد"
باحلج وسبأ وفاطر  "نكري"

بامللـك ،   "نذير"وامللك ، 
بالقصــص ،  "يكــذبون"
 "لتردين"بيس ،  "ينقذون"

،  "ترمجـون "بالصافات ، 
ــاعتزلون" ــدخان ،  "ف بال
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  محمد بن سعدان عن المسيبِي عن نافع فرش حروف

" كفْؤا" أسكنو .بالضم  و بالبقرةوقرأ ميل ه ،  ، ومث هو بالقصص بإسكان اهلاء) ف ، و ، ل(قرأ هو ، هي بعد  
" يوتبِ"وقرأ ). بقرة املائدة ، كهف اجلاثية ، لقمان فرقان األنبيا: ومواضعها (حيث وقعت  "ؤاهز" ضم، و باإلخالص

وقرأ . بالنساء بإسكان العني واختالس فتحها " ال تعدوا"بالبقرة والنساء ، و" فنعما"وقرأ .   لكسركيف وقعت با
االستفهام مزتني على  :بالزخرف " أآهلتنا"،  راءبطه واألعراف والشع" ءآمنتم"وقرأ .  إسكان النونباملائدة ب" شنئان"
" حيِي"وقرأ . باألعراف والشعراء واألحقاف باحلذف وصال " أنا إال"وقرأ ) . وميتنع اإلدخال على أصله بالتسهيل(

بالتوبة  "بةقر"وقرأ . باهلمز  "النسيئ"وقرأ .  مع اإلدخال بالتسهيل" أئمة"وقرأ . فمفتوحة باألنفال بياءين مكسورة 
" ئذفزع يوم"و" باملعارج" ئذيومعذاب "ود ، و" ئذخزي يوم"وقرأ .  اهلاء باختالس فتح" يهدي"وقرأ .  إسكان الراءب

باحلج " مث لْيقضوا"، " مث لْيقطع"وقرأ  .بتشديد الياء بال مهز " ريا"مبرمي باهلمز ، و" ألهب لك"وقرأ  .  فتح امليمبالنمل ب
. باألحزاب واادلة والطالق بتحقيق اهلمز من غري ياء كالسماء " الالئي"وقرأ . بالعنكبوت بإسكان الالم " يتمتعواولْ"، 

" صطفىأ"وقرأ . بالصافات والواقعة بسكون الواو وحتقيق اهلمز " أو آباؤنا"قرأ . باختالس فتحة اخلاء " خيصمون"وقرأ 
. الراء  ضمبالواقعة ب" باعر"بالكهف والطالق بضم الكاف ، و" كُران"وقرأ .  مزة قطع مفتوحة يف احلالنيبالصافات 

  .باجلن بالنون " نسلكه"وقرأ 

بالنجم ، " عادا االوىل"نقل وإدغام  - بالقصص " ردا يصدقْنِي"نقل  –باألعراف ) بيس(إبدال  اتفقوا عن نافع علىو
واتفقوا على الفتح والتقليل يف  –س وزاد إمساعيل التحقيق بيوناملوضعني  االستفهامية "ءآلن"نقل  –ومهزها قالون فقط 

اتفقوا على االستفهام –ود " يوم يأيت ال تكلم"بآل عمران ، " ومن اتبعين وقل: "اإلثبات وصال يف  –" مرمي"ها يا 
الواقعة ، رعد االسرا سجدة املؤمنون والذِّبح والنمل والنازعات والعنكبوت و: وهي (سور  9موضع يف  11املكرر 

، كلها باالستفهام يف األول واإلخبار يف ) كلها ذوات موضع واحد إال الصافات واإلسراء ففي كل منهما موضعان
الثاين إال النمل والعنكبوت فبالعكس ، وكلهم سهلوا اهلمزة الثانية من تلك املواضع مع اإلدخال إال ورشا وابن إسحاق 

واتفقوا على  –ابن إسحاق يف وجهه الثاين مع اجلمهور بالتسهيل مع اإلدخال يف وجه عنه فقد سهال بغري إدخال وقرأ
" تعلمين مما"، " نبغي فارتدا"، " يؤتيين خريا"، " يهديين ريب"بالكهف واإلسراء ، " املهتدي"إثبات الياء وصال من 

إذا وقفوا أثبتوها ساكنة أو حذفوها وصال ، و" آتاينَ اهللا"باإلسراء ، واتفقوا على إثبات وفتح " لئن أخرتين"بالكهف ، 
واتفقوا على إثبات الياء وصال يف  –إال ورشا فقد أثبتها مفتوحة وصال ، لكنه وقف عليها باحلذف وجها واحدا 

أكرمين "، و" يسري هل"بالقمر ، و" الداعي يقول"، و" الداعي إىل "بق ، و" املنادي من"بالشورى ، و" اجلواري يف"
  .بالفجر " ين كالأهان"، و" وأما
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  عن رواية قالون عن قراءة اإلمام نافع المدني 1الخالف األصولي لطريق أبي نشيط 
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  أبي نشيط عن قالون عن نافع ففرش حرو

" ؤاكفُ" ضمو .بالبقرة بالضم " يملَّ هو"وقرأ ،   بإسكان اهلاءبالقصص " ومثَّ ه"و، ) ف ، و ، ل(قرأ هو ، هي بعد  
كيف " يوتبِ"وقرأ ). بقرة املائدة ، كهف اجلاثية ، لقمان فرقان األنبيا: ومواضعها ( حيث وقعت "ؤاهز"و،  باإلخالص
" ئانشن"وقرأ . تالس فتحها بالنساء بإسكان العني واخ" ال تعدوا"بالبقرة والنساء ، و" فنعما"وقرأ .   لكسروقعت با
على أصله (االستفهام مزتني على  :بالزخرف " أآهلتنا"،  بطه واألعراف والشعراء" ءآمنتم"وقرأ .  بفتح النونباملائدة 

، ) عن أيب الفتح(اإلثبات : بوجهني وصال باألعراف والشعراء واألحقاف " أنا إال"وقرأ  ) .وميتنع اإلدخال بالتسهيل
وقرأ .  فقط بالتسهيل" أئمة"وقرأ  .باألنفال بياءين مكسورة فمفتوحة " حيِي"وقرأ .  )عن شيخ آخر(واحلذف 

ود ، " ئذخزي يوم"وقرأ .  اهلاء باختالس فتح" يهدي"وقرأ .  إسكان الراءبالتوبة ب" بةقر"وقرأ . باهلمز  "النسيئ"
بتشديد الياء بال " ريا"، و مبرمي باهلمز" ألهب لك"وقرأ  .  مليمفتح ابالنمل ب" ئذفزع يوم"و" باملعارج" ئذيومعذاب "و

باألحزاب واادلة " الالئي"وقرأ . بالعنكبوت بإسكان الالم " يتمتعواولْ"، باحلج " مث لْيقضوا"، " مث لْيقطع"وقرأ  .مهز 
بالصافات والواقعة " أو آباؤنا"قرأ  .باختالس فتحة اخلاء " خيصمون"وقرأ . والطالق بتحقيق اهلمز من غري ياء كالسماء 

بالكهف والطالق " نكُرا"وقرأ .  مزة قطع مفتوحة يف احلالنيبالصافات " صطفىأ"وقرأ . بسكون الواو وحتقيق اهلمز 
  .باجلن بالنون " نسلكه"وقرأ . الراء  ضمبالواقعة ب" باعر"بضم الكاف ، و

بالنجم ، " عادا االوىل"نقل وإدغام  - بالقصص " ردا يصدقْنِي"نقل  –باألعراف ) بيس(إبدال  اتفقوا عن نافع علىو
واتفقوا على الفتح والتقليل يف  –بيونس وزاد إمساعيل التحقيق املوضعني  االستفهامية "ءآلن"نقل  –ومهزها قالون فقط 

اتفقوا على االستفهام –ود " يوم يأيت ال تكلم"ن ، بآل عمرا" ومن اتبعين وقل: "اإلثبات وصال يف  –" مرمي"ها يا 
رعد االسرا سجدة املؤمنون والذِّبح والنمل والنازعات والعنكبوت والواقعة ، : وهي (سور  9موضع يف  11املكرر 

، كلها باالستفهام يف األول واإلخبار يف ) كلها ذوات موضع واحد إال الصافات واإلسراء ففي كل منهما موضعان
ثاين إال النمل والعنكبوت فبالعكس ، وكلهم سهلوا اهلمزة الثانية من تلك املواضع مع اإلدخال إال ورشا وابن إسحاق ال

واتفقوا على  –يف وجه عنه فقد سهال بغري إدخال وقرأ ابن إسحاق يف وجهه الثاين مع اجلمهور بالتسهيل مع اإلدخال
" تعلمين مما"، " نبغي فارتدا"، " يؤتيين خريا"، " يهديين ريب"اء ، بالكهف واإلسر" املهتدي"إثبات الياء وصال من 

وصال ، وإذا وقفوا أثبتوها ساكنة أو حذفوها " آتاينَ اهللا"باإلسراء ، واتفقوا على إثبات وفتح " لئن أخرتين"بالكهف ، 
على إثبات الياء وصال يف واتفقوا  –إال ورشا فقد أثبتها مفتوحة وصال ، لكنه وقف عليها باحلذف وجها واحدا 

أكرمين "، و" يسري هل"بالقمر ، و" الداعي يقول"، و" الداعي إىل "بق ، و" املنادي من"بالشورى ، و" اجلواري يف"
  .بالفجر " أهانين كال"، و" وأما
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  عن رواية قالون عن قراءة اإلمام نافع المدني 2الخالف األصولي لطريق الحلواني 
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  الحلْواني عن قالون عن نافع روفحفرش 

الضم للجمال : بالبقرة بوجهني " يملَّ هو"وقرأ ،   بالقصص بإسكان اهلاء" ومثَّ ه"، و) ف ، و ، ل(قرأ هو ، هي بعد  
بقرة املائدة ، كهف : ومواضعها (حيث وقعت  "ؤاهز"و،  باإلخالص" ؤاكفُ" ضمو  .، واإلسكان البن عون الواسطي 

بالنساء  "ال تعدوا"بالبقرة والنساء ، و" فنعما"وقرأ .   لكسركيف وقعت با" يوتبِ"وقرأ ). اجلاثية ، لقمان فرقان األنبيا
" أآهلتنا"، بطه واألعراف والشعراء " ءآمنتم"وقرأ .  فتح النونباملائدة ب" ئانشن"وقرأ . بإسكان العني واختالس فتحها 

باألعراف والشعراء " أنا إال"وقرأ ) . وميتنع اإلدخال على أصله بالتسهيل(االستفهام مزتني على : بالزخرف 
باألنفال بياءين مكسورة " حيِي"وقرأ .  )عن اجلَمال(، واحلذف ) عن أيب عون(اإلثبات : بوجهني وصال واألحقاف 
" يهدي"وقرأ .  إسكان الراءبالتوبة ب" بةقر"وقرأ . باهلمز  "النسيئ"وقرأ . فقط  بالتسهيل" أئمة"وقرأ . فمفتوحة 

وقرأ  .  فتح امليمبالنمل ب" ئذفزع يوم"و" باملعارج" ئذيومعذاب "ود ، و" ئذخزي يوم"وقرأ .  اهلاء باختالس فتح
بالعنكبوت " يتمتعواولْ"، باحلج " مث لْيقضوا"، " مث لْيقطع"وقرأ  .بتشديد الياء بال مهز " ريا"، و مبرمي بالياء" ليهب لك"

" خيصمون"وقرأ . باألحزاب واادلة والطالق بتحقيق اهلمز من غري ياء كالسماء " الالئي"وقرأ . بإسكان الالم 
مزة بالصافات " صطفىأ"وقرأ . بالصافات والواقعة بسكون الواو وحتقيق اهلمز " أو آباؤنا"قرأ . باختالس فتحة اخلاء 

" نسلكه"وقرأ . الراء  ضمبالواقعة ب" باعر"بالكهف والطالق بضم الكاف ، و" نكُرا"وقرأ .  قطع مفتوحة يف احلالني
  .باجلن بالنون 

بالنجم ، " عادا االوىل"نقل وإدغام  - بالقصص " ردا يصدقْنِي"نقل  –باألعراف ) بيس(إبدال  نافع علىاتفقوا عن و
واتفقوا على الفتح والتقليل يف  –بيونس وزاد إمساعيل التحقيق املوضعني  االستفهامية "ءآلن"نقل  –ومهزها قالون فقط 

اتفقوا على االستفهام –ود " يوم يأيت ال تكلم"بآل عمران ، " ومن اتبعين وقل: "اإلثبات وصال يف  –" مرمي"ها يا 
رعد االسرا سجدة املؤمنون والذِّبح والنمل والنازعات والعنكبوت والواقعة ، : وهي (سور  9موضع يف  11املكرر 

ار يف ، كلها باالستفهام يف األول واإلخب) كلها ذوات موضع واحد إال الصافات واإلسراء ففي كل منهما موضعان
الثاين إال النمل والعنكبوت فبالعكس ، وكلهم سهلوا اهلمزة الثانية من تلك املواضع مع اإلدخال إال ورشا وابن إسحاق 

واتفقوا على  –يف وجه عنه فقد سهال بغري إدخال وقرأ ابن إسحاق يف وجهه الثاين مع اجلمهور بالتسهيل مع اإلدخال
" تعلمين مما"، " نبغي فارتدا"، " يؤتيين خريا"، " يهديين ريب"ف واإلسراء ، بالكه" املهتدي"إثبات الياء وصال من 

وصال ، وإذا وقفوا أثبتوها ساكنة أو حذفوها " آتاينَ اهللا"باإلسراء ، واتفقوا على إثبات وفتح " لئن أخرتين"بالكهف ، 
واتفقوا على إثبات الياء وصال يف  –إال ورشا فقد أثبتها مفتوحة وصال ، لكنه وقف عليها باحلذف وجها واحدا 

أكرمين "، و" يسري هل"بالقمر ، و" الداعي يقول"، و" الداعي إىل "بق ، و" املنادي من"بالشورى ، و" اجلواري يف"
 .بالفجر " أهانين كال"، و" وأما
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  عن رواية قالون عن قراءة اإلمام نافع المدني 3الخالف األصولي لطريق القاضي 
جاء شاء  اإلضافة الزوائد

زاد زاغوا 

ما زاغ حاق 

خاف طاب 

ضاق خاب 

 ران
وين

التن
ة و

اكن
لس

ن ا
لنو

ا
 

اليائي وباب دار 

ورءا والتوراة 

وأدرى والر واملر 

 11وفواصل  طهو

 25سورة إال 

، وحم "ها"آخرها 

 وكافرين

اهلمزتان من 

 كلمتني

  اهلمزتان

 من كلمة

املد 

 والقصر

قل
الن

 

 اهلمز املفرد اإلظهار واإلدغام

مع
اجل

يم 
م

- 
ت

الما
وال

ت 
اءا

الر
 

هاء 

 الكناية

تني
ور

لس
ني ا

ب
 

 "ترين أنا: "أثبت وصال 
اتبعـوين  "و بالكهف ،
ــدكم ــافر ،  "أه بغ

بالنمـل  " أمتدونين مبال"
  .فقط 

 :حذف وصال ووقفًـا  
دعـان  "،  "الداع إذا"

واتقون " – "فليستجيبوا
ــا ــالبقرة  "أويل ي  –ب

ــافون إن" ــآل  "وخ ب
واخشـون  " –عمران 

وقـد  " –باملائدة " وال
 –باألنعـام  "هدان وال

ــال" ــدون فـ  "كيـ
فال تسأَلَن " –باألعراف

وال ختـزون  " –ود "ما
ــون " –ــود " يف تؤت

ــا ــف" موثق   – بيوس
ــن " ــركتمون م  "أش

ء وتقبل دعا" –بإبراهيم 
والباد " –بإبراهيم " ربنا

ــن ــاحلج  "وم  ––ب
ــذا" ــون هـ  "اتبعـ

 "الداع إىل" –بالزخرف
،  "يوم التالق" –مر بالق

 . بغـافر  "يوم التناد"و
بإبراهيم وق ،  "وعيد"
بـاحلج وسـبأ    "نكري"

 "نذير"وفاطر وامللك ، 
ــك ،   "يكــذبون"باملل

 "ينقـذون "بالقصص ، 
ــيس ،  ــردين"ب  "لت

،  "ترمجون"بالصافات ، 
بالـدخان ،   "فاعتزلون"
 "بالواد"بالقمر ،  "نذر"و

 "كـاجلواب "بالفجر ، 
 .بسبأ 

وليؤمنوا "أسكن 
ــالبقرة ،  "يب بـ
ــوا يل"  "تؤمنـ

 –بالـــدخان 
"باألنعام "وحمياي 
ــويت"،  " إن إخ

ــف ويل " ، بيوس
بطه  "فيها مئارب

" ومن معي مـن "
، بالشــــعراء 

ــين أنوأ" " زعـ
 بالنمل واألحقاف

" ريب إنّ"، 
ــلت  ،  "بفصـ

تتـبعين  " وأسكن
بطـه  " أفعصيت

 أثبتها سـاكنة (
 وحـذفها وصال 
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  فرش حروف القاضي عن قالون عن نافع

" كفْؤا" أسكنو.  بالبقرة بالضم" يملَّ هو"وقرأ ،   بالقصص بإسكان اهلاء" ومثَّ ه"، و) ف ، و ، ل(قرأ هو ، هي بعد 
" يوتبِ"وقرأ ). بقرة املائدة ، كهف اجلاثية ، لقمان فرقان األنبيا: ومواضعها ( حيث وقعت "ؤاهز" ضم، و باإلخالص

وقرأ . بالنساء بإسكان العني واختالس فتحها " ال تعدوا"بالبقرة والنساء ، و" فنعما"وقرأ .   لكسركيف وقعت با
"بالزخرف " ناأآهلت"،  بطه واألعراف والشعراء" ءآمنتم"وقرأ .  فتح النونباملائدة ب" ئانشن : االستفهام مزتني على
" حيِي"وقرأ  .باألعراف والشعراء واألحقاف باحلذف وصال " أنا إال"وقرأ ) . وميتنع اإلدخال على أصله بالتسهيل(

.   )عن شيخ آخر" (حي"، وبياء واحدة مشددة مفتوحة ) عن أيب الفتح( ياءين مكسورة فمفتوحةب: وجهني باألنفال ب
 اهلاء باختالس فتح" يهدي"وقرأ .  إسكان الراءبالتوبة ب" بةقر"وقرأ . باهلمز  "النسيئ"وقرأ .  فقط بالتسهيل" أئمة"وقرأ 

مبرمي " ألهب لك"وقرأ  .  فتح امليمبالنمل ب" ئذفزع يوم"و" باملعارج" ئذيومعذاب "ود ، و" ئذخزي يوم"وقرأ . 
. بالعنكبوت بإسكان الالم " يتمتعواولْ"، باحلج " مث لْيقضوا"، " مث لْيقطع"وقرأ  .بال مهز  بتشديد الياء" ريا"، وباهلمز 
. باختالس فتحة اخلاء " خيصمون"وقرأ . باألحزاب واادلة والطالق بتحقيق اهلمز من غري ياء كالسماء " الالئي"وقرأ 
 مزة قطع مفتوحة يف احلالنيبالصافات " صطفىأ"وقرأ . مز بالصافات والواقعة بسكون الواو وحتقيق اهل" أو آباؤنا"قرأ 
  .باجلن بالنون " نسلكه"وقرأ . الراء  ضمبالواقعة ب" باعر"بالكهف والطالق بضم الكاف ، و" نكُرا"وقرأ . 

بالنجم ، " عادا االوىل"نقل وإدغام  - بالقصص " ردا يصدقْنِي"نقل  –باألعراف ) بيس(إبدال  اتفقوا عن نافع علىو
واتفقوا على الفتح والتقليل يف  –بيونس وزاد إمساعيل التحقيق املوضعني  االستفهامية "ءآلن"نقل  –ومهزها قالون فقط 

اتفقوا على االستفهام –ود " يوم يأيت ال تكلم"بآل عمران ، " ومن اتبعين وقل: "اإلثبات وصال يف  –" مرمي"ها يا 
رعد االسرا سجدة املؤمنون والذِّبح والنمل والنازعات والعنكبوت والواقعة ، : وهي (سور  9موضع يف  11املكرر 

، كلها باالستفهام يف األول واإلخبار يف ) كلها ذوات موضع واحد إال الصافات واإلسراء ففي كل منهما موضعان
اإلدخال إال ورشا وابن إسحاق  الثاين إال النمل والعنكبوت فبالعكس ، وكلهم سهلوا اهلمزة الثانية من تلك املواضع مع

واتفقوا على  –يف وجه عنه فقد سهال بغري إدخال وقرأ ابن إسحاق يف وجهه الثاين مع اجلمهور بالتسهيل مع اإلدخال
" تعلمين مما"، " نبغي فارتدا"، " يؤتيين خريا"، " يهديين ريب"بالكهف واإلسراء ، " املهتدي"إثبات الياء وصال من 

وصال ، وإذا وقفوا أثبتوها ساكنة أو حذفوها " آتاينَ اهللا"باإلسراء ، واتفقوا على إثبات وفتح " أخرتينلئن "بالكهف ، 
واتفقوا على إثبات الياء وصال يف  –إال ورشا فقد أثبتها مفتوحة وصال ، لكنه وقف عليها باحلذف وجها واحدا 

أكرمين "، و" يسري هل"بالقمر ، و" الداعي يقول"، و" الداعي إىل "بق ، و" املنادي من"بالشورى ، و" اجلواري يف"
  .بالفجر " أهانين كال"، و" وأما
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،  "إذا يالـداع : "أثبت وصال 
 بـالبقرة ،  "فليستجيبوا دعاين"
،  بـإبراهيم " ربنا ئيوتقبل دعا"
أمتدونين "، باحلج "ومن يوالباد"

،  "يـوم  يالتالق"بالنمل ، " مبال
 يالداع"،  بغافر "يوم يالتناد"و

ــالقمر "إىل ــرد ورش ،   ب وانف
ي وعيد" :بإثبات الياء وصال يف 

ــتفتحوا.  ــإبراهيم ،  "واس ب
ـ ب "أفعيينـا . وعيدي " اف ، ق
بـآخر ق  " وعيدي والذاريات"

ــذاريات ــري"،  وأول ال . ي نك
 "قـل . نكريي "باحلج ،  "فكأين

،  فـاطر ب "أمل. نكريي "،  سبأب
ي نذير"امللك ، ب "أومل. نكريي "
.  يكـذبوين "بامللك ،  "ولقد. 

 "إين.  ينقذوين"بالقصص ،  "قال
ــيس ،  ــرديين"ب ــوال.  لت  "ول

،  "وإن.  ترمجوين"بالصافات ، 
بالـدخان ،   "فدعا.  فاعتزلوين"
،  بالقمرمخسة  "ولقد. ي نذر"و
ي بالواد"،  بالقمر" إنا. ونذري "
 كـاجلوايب "بالفجر ، "وفرعون. 

  .بسبأ  "وقدور
 واتقون يا" :حذف وصال ووقفًا 

بآل  "وخافون إن"،بالبقرة  "أويل
باملائدة " واخشون وال"،عمران 

 ، باألنعـام  "هـدان وال  وقد"،
فـال  " ، باألعراف "كيدون فال"

" وال ختزون يف" ، ود "تسأَلَن ما
بإبراهيم  "أشركتمون من"، ود 

  ، بيوســف" تــون موثقــاوت، 
 ترن""، بالزخرف "اتبعون هذا"

 "أهدكم اتبعون"، بالكهف "أنا
انفرد مع أخيـه العتقـي    بغافر

 . حبذفهما وصال 
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 "منوا يبوولي"
ــالبقرة ،  بـ

ــوا يلَتو"  "من
، بالـــدخان 

 إخويتَ"فتح و
ــف" إن  بيوس
" أويف أينَ"،

 ويلَ"،بيوسف 
 "فيها مئـارب 
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 "وحمياي"فتح ال
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  األزرق عن ورش عن نافع فرش حروف

،  باإلخالص" ؤاكفُ" ضمو. بالقصص بالضم " مثَّ هو"بالبقرة ، و" يملَّ هو"، و) ف ، و ، ل(قرأ هو ، هي بعد  
كيف وقعت " يوتب"وقرأ ). بقرة املائدة ، كهف اجلاثية ، لقمان فرقان األنبيا: ومواضعها (حيث وقعت  "ؤاهز"و
بالنساء " وادال تع"و، بقراءا بإمتام كسر العني بالبقرة والنساء " مافنع": يف األحرف التالية  انفرد ورشو.  لضمبا

.  بفتح النونباملائدة " ئانشن"وقرأ  .فتح اخلاء إمتام ب" صمونخيَ"و ، اهلاء فتح إمتامب" دييه"، و بقراءا بإمتام فتح العني
مع  على أصله بالتسهيل(االستفهام على  مزتني: بالزخرف " أآهلتنا"، والشعراء بطه واألعراف " ءآمنتم" األزرق وقرأ

باألنفال بياءين " حيِي"وقرأ  .حبذف األلف وصال  باألعراف والشعراء واألحقاف" أنا إال"وقرأ .  )توسط البدل
وقرأ . بياء مشددة دون مهز مع أخيه العتقي فقط " يالنس"وقرأ .  فقط بالتسهيل" أئمة"وقرأ . مكسورة فمفتوحة 

"وقرأ .  ضم الراءبالتوبة ب" بةقر"ود ، و" ئذخزي يوم" عذابو" باملعارج" ئذيوم"وقرأ  .  فتح امليمبالنمل ب" ئذفزع يوم
" يقضوامث ل"، " يقطعمث ل" :كما انفرد بكسر المي .باهلمز" رئْيا"وانفرد ورش يف،  مبرمي بالياء املفتوحة" ليهب لك"

باألحزاب واادلة " الالئي"األزرق والعتقي فقط وقرأ . الالم  سركبالعنكبوت ب" يتمتعواول"وقرأ ورش ، باحلج 
التسهيل بروم مع املد والقصر واإلبدال ياًء : التسهيل مع املد والقصر ، وثالثة أوجه وقفا : بوجهني وصال والطالق 

" صطفىأ" وقرأ .الواو وحتقيق اهلمز  فتحبالصافات والواقعة ب" آباؤنا أو" وقرءا وحدمها.  ساكنة مع املد املشبع
. الراء  ضمبالواقعة ب" باعر"بالكهف والطالق بضم الكاف ، و" نكُرا"وقرأ .  مزة قطع مفتوحة يف احلالنيبالصافات 

  .باجلن بالنون " نسلكه"وقرأ 

بالنجم ، ومهزها " عادا االوىل" نقل وإدغام - بالقصص " ردا يصدقْنِي"نقل  –باألعراف ) بيس(اتفقوا عن نافع على إبدال 
 –" مرمي"واتفقوا على الفتح والتقليل يف ها يا  –بيونس وزاد إمساعيل التحقيق املوضعني  االستفهامية "ءآلن"نقل  –قالون فقط 

 9ع يف موض 11اتفقوا على االستفهام املكرر –ود " يوم يأيت ال تكلم"بآل عمران ، " ومن اتبعين وقل: "اإلثبات وصال يف 
رعد االسرا سجدة املؤمنون والذِّبح والنمل والنازعات والعنكبوت والواقعة ، كلها ذوات موضع واحد إال : وهي (سور 

، كلها باالستفهام يف األول واإلخبار يف الثاين إال النمل والعنكبوت فبالعكس ، ) الصافات واإلسراء ففي كل منهما موضعان
ن تلك املواضع مع اإلدخال إال ورشا وابن إسحاق يف وجه عنه فقد سهال بغري إدخال وقرأ ابن وكلهم سهلوا اهلمزة الثانية م

بالكهف واإلسراء ، " املهتدي"واتفقوا على إثبات الياء وصال من  –إسحاق يف وجهه الثاين مع اجلمهور بالتسهيل مع اإلدخال
باإلسراء ، واتفقوا على إثبات وفتح " لئن أخرتين"بالكهف ، " تعلمين مما"، " نبغي فارتدا"، " يؤتيين خريا"، " يهديين ريب"
وصال ، وإذا وقفوا أثبتوها ساكنة أو حذفوها إال ورشا فقد أثبتها مفتوحة وصال ، لكنه وقف عليها باحلذف وجها " آتاينَ اهللا"

" الداعي يقول"، و" الداعي إىل "، و بق" املنادي من"بالشورى ، و" اجلواري يف"واتفقوا على إثبات الياء وصال يف  –واحدا 
  .بالفجر " أهانين كال"، و" أكرمين وأما"، و" يسري هل"بالقمر ، و
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  عن رواية ورش عن قراءة اإلمام نافع المدني 2الخالف األصولي لطريق العتَقي 
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  عن ورش عن نافع حروف العتقي فرش

،  باإلخالص" ؤاكفُ" ضمو. بالقصص بالضم " مثَّ هو"بالبقرة ، و" يملَّ هو"، و) ف ، و ، ل(قرأ هو ، هي بعد  
كيف وقعت " يوتب"وقرأ ). بقرة املائدة ، كهف اجلاثية ، لقمان فرقان األنبيا: ومواضعها (حيث وقعت  "ؤاهز"و
بالنساء " وادال تع"و، بقراءا بإمتام كسر العني بالبقرة والنساء " مافنع": يف األحرف التالية  انفرد ورشو.  لضمبا

.  بفتح النونباملائدة " ئانشن"وقرأ  .فتح اخلاء إمتام ب" صمونخيَ"و ، اهلاء فتح إمتامب" دييه"، و بقراءا بإمتام فتح العني
 على أصله بالتسهيل(تفهام االسمزتني على : وجهني ببالزخرف " أآهلتنا" ، وبطه واألعراف والشعراء " ءآمنتم"وقرأ 

وقرأ  .حبذف األلف وصال  باألعراف والشعراء واألحقاف" أنا إال"وقرأ  .، ومزة واحدة على اإلخبار ) مع قصر البدل
"النس"وقرأ .  فقط بالتسهيل" أئمة"وقرأ . باألنفال بياءين مكسورة فمفتوحة " حيِيبياء مشددة دون مهز مع أخيه " ي

" ئذفزع يوم"و" باملعارج" ئذيومعذاب "ود ، و" ئذخزي يوم"وقرأ .  ضم الراءبالتوبة ب" بةقر"وقرأ . األزرق فقط 
مث " :كما انفرد بكسر المي .باهلمز" رئْيا"وانفرد ورش يف،  مبرمي بالياء املفتوحة" ليهب لك"وقرأ  .  فتح امليمبالنمل ب

يقطعل " ،"وقرأ ورش ، باحلج " يقضوامث ل"الالئي"العتقي واألزرق فقط وقرأ . الالم  كسربالعنكبوت ب" يتمتعواول "
التسهيل بروم مع املد : التسهيل مع املد والقصر ، وثالثة أوجه وقفا : بوجهني وصال باألحزاب واادلة والطالق 

 .الواو وحتقيق اهلمز  فتحقعة ببالصافات والوا" آباؤنا أو" وقرءا وحدمها.  والقصر واإلبدال ياًء ساكنة مع املد املشبع
" باعر"بالكهف والطالق بضم الكاف ، و" نكُرا"وقرأ  . مزة قطع مفتوحة يف احلالنيبالصافات " صطفىأ" وقرأ

  .باجلن بالنون " نسلكه"وقرأ . الراء  ضمبالواقعة ب

بالنجم ، ومهزها " عادا االوىل"نقل وإدغام  - بالقصص " ردا يصدقْنِي"نقل  –باألعراف ) بيس(اتفقوا عن نافع على إبدال 
 –" مرمي"واتفقوا على الفتح والتقليل يف ها يا  –بيونس وزاد إمساعيل التحقيق املوضعني  االستفهامية "ءآلن"نقل  –قالون فقط 

 9موضع يف  11كرر اتفقوا على االستفهام امل–ود " يوم يأيت ال تكلم"بآل عمران ، " ومن اتبعين وقل: "اإلثبات وصال يف 
رعد االسرا سجدة املؤمنون والذِّبح والنمل والنازعات والعنكبوت والواقعة ، كلها ذوات موضع واحد إال : وهي (سور 

، كلها باالستفهام يف األول واإلخبار يف الثاين إال النمل والعنكبوت فبالعكس ، ) الصافات واإلسراء ففي كل منهما موضعان
الثانية من تلك املواضع مع اإلدخال إال ورشا وابن إسحاق يف وجه عنه فقد سهال بغري إدخال وقرأ ابن  وكلهم سهلوا اهلمزة

بالكهف واإلسراء ، " املهتدي"واتفقوا على إثبات الياء وصال من  –إسحاق يف وجهه الثاين مع اجلمهور بالتسهيل مع اإلدخال
باإلسراء ، واتفقوا على إثبات وفتح " لئن أخرتين"بالكهف ، " تعلمين مما"، " نبغي فارتدا"، " يؤتيين خريا"، " يهديين ريب"
وصال ، وإذا وقفوا أثبتوها ساكنة أو حذفوها إال ورشا فقد أثبتها مفتوحة وصال ، لكنه وقف عليها باحلذف وجها " آتاينَ اهللا"

" الداعي يقول"، و" الداعي إىل "بق ، و" ادي مناملن"بالشورى ، و" اجلواري يف"واتفقوا على إثبات الياء وصال يف  –واحدا 
 .بالفجر " أهانين كال"، و" أكرمين وأما"، و" يسري هل"بالقمر ، و
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  عن رواية ورش عن قراءة اإلمام نافع المدني 3الخالف األصولي لطريق األصبهاني 
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ــاد" ــن يوالب ــاحلج "وم  ب
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يـؤده   صلة
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  عن ورش عن نافع األصبهاني روفحفرش 

،  باإلخالص" ؤاكفُ" ضمو. بالقصص بالضم " مثَّ هو"بالبقرة ، و" يملَّ هو"، و) ف ، و ، ل(قرأ هو ، هي بعد  
كيف وقعت " يوتب"وقرأ ). بقرة املائدة ، كهف اجلاثية ، لقمان فرقان األنبيا: ومواضعها (حيث وقعت  "ؤاهز"و
بالنساء " وادال تع"و، بقراءا بإمتام كسر العني بالبقرة والنساء " مافنع": يف األحرف التالية  انفرد ورشو.  لضمبا

.  بفتح النونباملائدة " ئانشن"وقرأ  .فتح اخلاء إمتام ب" صمونخيَ"و ، اهلاء فتح إمتامب" دييه"، و بقراءا بإمتام فتح العني
مع قصر  على أصله بالتسهيل(االستفهام على  مزتني :بالزخرف " أآهلتنا"،  والشعراءبطه واألعراف " ءآمنتم" وقرأ

باألنفال بياءين مكسورة " حيِي"وقرأ  .حبذف األلف وصال  باألعراف والشعراء واألحقاف" أنا إال"وقرأ .  )البدل
ود " ئذخزي يوم"وقرأ .  ضم الراءبالتوبة ب" بةقر"وقرأ . باهلمز" يءالنس"وقرأ .  فقط بالتسهيل" أئمة"وقرأ . فمفتوحة 

وانفرد ورش ،  مبرمي بالياء املفتوحة" ليهب لك"وقرأ  .  فتح امليمبالنمل ب" ئذفزع يوم"و" باملعارج" ئذيومعذاب "، و
 كسربالعنكبوت ب" يتمتعواول"وقرأ ورش ، باحلج " يقضوامث ل"، " يقطعمث ل" :كما انفرد بكسر المي .باهلمز" رئْيا"يف

بالصافات " باؤناا أو"وقرأ .  كالسماء وصال ووقفا باهلمز احملقق باألحزاب واادلة والطالق" الالئي"وقرأ . الالم 
مزة وصل بالصافات " صطفىا" وقرأ.  )ة إليها مث حذف اهلمزة على أصلهاهلمز مع نقل حركة(الواو  إسكانوالواقعة ب

 ياءباجلن بال" سلكهي"وقرأ  .الراء  ضمبالواقعة ب" باعر"بالكهف والطالق بضم الكاف ، و" نكُرا"وقرأ  .ويبدأ بالكسر ، 
  .منفردا بذلك

بالنجم ، " عادا االوىل"نقل وإدغام  - بالقصص " ردا يصدقْنِي"نقل  –باألعراف ) بيس(إبدال  اتفقوا عن نافع علىو
واتفقوا على الفتح والتقليل يف  –بيونس وزاد إمساعيل التحقيق املوضعني  االستفهامية "ءآلن"نقل  –ومهزها قالون فقط 

اتفقوا على االستفهام –ود " يوم يأيت ال تكلم"ن ، بآل عمرا" ومن اتبعين وقل: "اإلثبات وصال يف  –" مرمي"ها يا 
رعد االسرا سجدة املؤمنون والذِّبح والنمل والنازعات والعنكبوت والواقعة ، : وهي (سور  9موضع يف  11املكرر 

، كلها باالستفهام يف األول واإلخبار يف ) كلها ذوات موضع واحد إال الصافات واإلسراء ففي كل منهما موضعان
ثاين إال النمل والعنكبوت فبالعكس ، وكلهم سهلوا اهلمزة الثانية من تلك املواضع مع اإلدخال إال ورشا وابن إسحاق ال

واتفقوا على  –يف وجه عنه فقد سهال بغري إدخال وقرأ ابن إسحاق يف وجهه الثاين مع اجلمهور بالتسهيل مع اإلدخال
" تعلمين مما"، " نبغي فارتدا"، " يؤتيين خريا"، " يهديين ريب"اء ، بالكهف واإلسر" املهتدي"إثبات الياء وصال من 

وصال ، وإذا وقفوا أثبتوها ساكنة أو حذفوها " آتاينَ اهللا"باإلسراء ، واتفقوا على إثبات وفتح " لئن أخرتين"بالكهف ، 
على إثبات الياء وصال يف واتفقوا  –إال ورشا فقد أثبتها مفتوحة وصال ، لكنه وقف عليها باحلذف وجها واحدا 

أكرمين "، و" يسري هل"بالقمر ، و" الداعي يقول"، و" الداعي إىل "بق ، و" املنادي من"بالشورى ، و" اجلواري يف"
 .بالفجر " أهانين كال"، و" وأما
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هل هناك تحريرات ملْزِمة لمن يقرأ بالطرق العشر عن اإلمام :  11س
  ؟ -رحمه اهللا  –نافع 
ال ينبغي ف يف اجلداول السابقة ، وما يليها ؛كما رأيت الفات دقيقة جدا االختنعم ، 

لقارئ أن خيالف ما نقلَ عن هؤالء الرواة األربعة وطرقهم ؛ ألن ذلك ختليط ، وقد نص 
، ال سيما إن وقع اخللط  84غري واحد من أهل هذا العلم على حرمة التخليط بني الطرق

 – زيد بن ثابتألن ذلك خيانة لألمانة ، وروي عن  النص ؛يف احلروف اليت ثبت ا 
 –رمحه اهللا  –وقال اإلمام مالك  ، 85"القراءة سنةٌ متبعة: "قال أنه  –رضي اهللا عنه 

ومن ثَم فإنين أمجع  ؛ 86"القراءة سنة تؤخذ من أفواه الرجال، فكن متبعاً وال تكن مبتدعاً"
، وعند وقوع اختالفات يف طريق  يف صورة سؤال وجواب ملوجز التحريريلك هذا ا

واحد أشري إىل اسم الطريق أو شيخ الداين أو غريه من الذين تلقى عنهم تلك األوجه ، 
  .( ) وأذكره بني قوسني 

على إدراك  قادرون -نجيبات ال أيها الطالب الفَطنون ، وأيتها الطالبات -م وأنت 
  .الل ما تقدم من اختالفات ، وباهللا التوفيق التحريرات بل واستنباطها من خ

  

  
  

                                                           
، وللمزيد تابع هذا املقال البديع  -رمحهم اهللا  –واإلمام الضباع واإلمام اإلزمريي  كما قال اإلمام القسطالين  84

:  -حفظه اهللا ونفع به  –حممود العشري /لألخ الكرمي أ
http://www.alukah.net/sharia/0/85692/  

85   
  :، وللمزيد انظر هذا املقال املبارك بإذن اهللا ) 1/84(للداين " جامع البيان: "انظر  86

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=352256  
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إسكان ميم الجمع مع وتوسط المتصل هل يجوز قصر المنفصل :  12س
  قبل محرك ؟

 بن سعدانحممد و حممد بن إسحاقأبو الزعراء وجها واحدا ، ونعم ، قرأ بذلك :  12ج
  . خبلف عنهم )ابن جماهد( والقاضي) ابن غلبون(وأبو نشيط  )ابن جماهد(

هل يجوز قصر المنفصل وتوسط المتصل مع صلة ميم الجمع قبل :  13س
  محرك مطلقًا ؟

حممد و) ابن جماهد(حاق حممد بن إسابن فرح وجها واحدا ، ونعم ، قرأ بذلك :  13ج
ابن جماهد عن (واحللواين ) غري ابن غلبون(وأبو نشيط  )غري ابن جماهد( بن سعدان

  .خبلف عنهم ) ابن غلبون(والقاضي ) اجلَمال

المتصل مع جواز ، وتوسط المنفصل  وقصر من الذي يقرأ بتوسط:  14س
  الصلة واإلسكان في ميم الجمع قبل محرك ؟

بتوسط املتصل واملنفصل مع إسكان ميم اجلمع ، وهو ) ابن غلبون(قرأ أبو نشيط :  14ج
اإلسكان قصر املنفصل مع جيوز له كما  وجيوز له الصلة على هذا الوجه ، الوجه املقدم ،

توسط املَدين مع اإلسكان والصلة ، وقصر : على أصله أو الصلة ، فتحصل له أربعة أوجه 
  .واهللا أعلم . املنفصل وتوسط املتصل مع اإلسكان والصلة 

ونحو  الراء كالدارِ ،ذوات ذوات الياء و"هل يجوز تقليل :  15س
  مع إسكان ميم الجمع مطلقًا ؟" ، ورءا ، والتوراة ، الر ، المر" أدرى"

والقاضي  )ابن جماهد( ، قرأ بذلك أبو الزعراء وجها واحدا ، وابن سعدان نعم:  15ج
  .ميم اجلمع صلة خبلفهما يف ) ابن جماهد(
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الراء كالدارِ ، ونحو ذوات ذوات الياء و"هل يجوز تقليل :  16س
  مع صلة ميم الجمع مطلقًا ؟" ، ورءا ، والتوراة ، الر ، المر "أدرى"

  .خبلفهما يف ميم اجلمع ) ابن غلبون(والقاضي  )ابن جماهدغري (ابن سعدان نعم ، قرأ بذلك 

بوقوعها قبل همز القطع أو ميم  -هل يصح على الصلة المقيدة :  17س
الراء ذوات ذوات الياء و" تقليلُ  -متحركة أو قبل الفواصل بغير حائل 

  ؟" ، ورءا ، والتوراة ، الر ، المر" أدرى"كالدارِ ، ونحو 

  .) عن احللواين(نعم ، وقرأ بذلك ابن عون الواسطي وجها واحدا 

ذوات الياء ، وذوات الراء كالدارِ ، ونحو "هل يجوز فتح :  18س
  الجمع مطلقًا ؟مع إسكان ميم " ، ورءا ، والتوراة ، الر ، المر" أدرى"

  .نعم ، قرأ بذلك حممد بن إسحاق وأبو نشيط خبلفهما يف ميم اجلمع :  18ج

ذوات الياء ، وذوات الراء كالدارِ ، ونحو "هل يجوز فتح :  19س
  مع صلة ميم الجمع مطلقًا ؟" ، ورءا ، والتوراة ، الر ، المر" أدرى"

، وابن فرح وجها واحدا ، ) احللواينعن (نعم ، قرأ بذلك اجلَمال وجها واحدا :  19ج
  .وحممد بن إسحاق وأبو نشيط خبلفهما يف ميم اجلمع 

ذوات الياء ، وذوات الراء كالدارِ ، ونحو "هل يجوز تقليل :  20س
مع إسكان ميم الجمع أو صلتها " ، ورءا ، والتوراة ، الر ، المر" أدرى"

  على توسط المنفصل والمتصل ؟
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ال جيوز ذلك أبدا ؛ ألن الذي يقرأ بتوسط املنفصل واملتصل هو أبو نشيط وحده :  20ج
ومعلوم أن أبا نشيط ال يقلل شيئًا ، وإمنا يفتح الباب كله إال كلمةَ يف وجهه املقدم ، 

الوجهان  "كهيعص"من " يا"، " ها"فإنه مييلها إمالة كربى ، وله يف فقط بالتوبة " هارِ"
  .، كسائر الطرق عن نافع  التقليل والفتح 

جاء شاء زاد زاغوا ما "هل يجوز تقليل األفعال الثالثية معتلة العين :  21س
  على صلة ميم الجمع مطلقًا ؟" زاغ حاق خاف طاب ضاق خاب ران

ال جيوز ذلك أليب الزعراء ؛ حيث إنه يقرأ باإلسكان وجها واحدا ، إال إنه جيوز :  21ج
أجاز  –رمحه اهللا  –حملمد بن سعدان ، وإن كان اإلسكان لديه مقدما ، فإن اإلمام الداين 

  . له الصلة ، واهللا أعلم 

  ؟ واإلسكان مطلقًا بالتوبة على الصلة" هار"يجوز إمالة هل :  22س

أبو ؛ لثبوت اخلالف عنه يف ميم اجلمع ، و )أبو احلسن(القاضي  نعم ، قرأ بذلك:  22ج
وجها واحدا ، وسبق أن ذكرت أن له األوجه " هارِ"نشيط الْمروزِي ؛ حيث إنه مييل 

مع اإلسكان والصلة ، وقصر املنفصل وتوسط املتصل مع اإلسكان  توسط املَدينِ: األربعة 
  .والصلة 

  بالتوبة على الصلة المقيدة ؟" هار"هل يجوز إمالة  : 23س

هو املنفرد وجها واحدا ، و" هار"نعم ، قرأ بذلك ابن عون وحده ؛ ألنه مييل :  23ج
وجها واحدا ، ويقرأ بالصلة املطلقة ، واهللا " هارِ"بالصلة املقيدة ، بينما اجلمال يقرأ بفتح 

  .أعلم 
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  بالتوبة مع إسكان ميم الجمع ؟" هار"من الذي يقرأ بتقليل :  24س

والقاضي خبلفهما يف ميم ، ) ابن جماهد(أبو الزعراء وجها واحدا ، وابن سعدان :  24ج
  .اجلمع 

  بالتوبة مع صلة ميم الجمع ؟" هار"من الذي يقرأ بتقليل :  25س 

  .يف ميم اجلمع  ، والقاضي خبلفهما) غري ابن جماهد(ابن سعدان :  25ج

  بالتوبة مع إسكان ميم الجمع ؟" هار"من الذي يقرأ بفتح :  26س

  . يف ميم اجلمع خبلفه) غري ابن جماهد(حممد بن إسحاق :  26ج

  ميم الجمع ؟ صلةبالتوبة مع " هار"من الذي يقرأ بفتح :  27س

  .خبلفه يف ميم اجلمع ) ابن جماهد(ابن فرح وحممد بن إسحاق :  27ج

إخفاء النون الساكنة والتنوين ، وإظهار بل وقل عند الراء  يصح هل:  28س
  عند الغين والخاء مع التقليل أو اإلمالة في أي حرف قرآني ؟

ال يصح ذلك أبدا ؛ ألن الذي يقرأ بذلك هو حممد بن إسحاق وحده ، ومعلوم :  28ج
ان والصلة ؛ فهو يذكرنا اإلسك: أنه يقرأ بالفتح وجها وحده ، وله يف ميم اجلمع وجهان 

شيخ اإلمام نافع ، رمحهما هـ  128ت  –بإمام املدينة الثاين أيب جعفر يزيد بن القعقاع 
فصيل وخالف بني الدرة والطيبة ، ؛ فهو يقرأ باإلخفاء عند الغني واخلاء على ت - اهللا 

حفظه اهللا  –سعيد صاحل زعيمة /وهذا يلفت أنظارنا أيضا إىل ما نبه عليه شيخنا العالمة د
، ويف ) وهم أبو جعفر وابن كثري(أصحاب الصلة وجها واحدا "حني قال  –ونفع به 
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طرقنا النافعية نرى من يقرأ بالصلة وجها واحدا ابن فرح املفسر فقط ، وهو كذلك ليس 
  .بأول مرمي فبالفتح والتقليل " يا" "ها"له إمالة وال تقليل وجها واحدا إال 

ح القراءة بغنة النون الساكنة والتنوين عند الالم والراء أو هل تص:  29س
  الالم فقط مع التقليل أو اإلمالة ؟

ال يصح ذلك حبال من األحوال ؛ ألن الذي انفرد بالغنة عند الالم والراء هو :  29ج
بأول مرمي " يا" "ها"األصبهاين ، ومعلوم أن األصبهاين ال إمالة له وال تقليل مطلقًا إال 

  .الفتح والتقليل فب

هل تصح القراءة بغنة النون الساكنة والتنوين عند الالم والراء أو :  30س
  الالم مع الصلة ؟

رشي يقرأ بالصلة عند مهز القطع فقط ، أما األصبهاين فال يصح له ذلك ؛ ألنه و:  30ج
وباهللا التوفيق  .د إسحاق فتصح له الصلة واإلسكان مع الغنة عند الالم فقط ، هذا وأما وِلْ

  .، واهللا أعلم 

  خاتمة ، نسأل اهللا حسن الخاتمة

، حياكم اهللا وبارك فيكم ، إخواني الكرام ، أخواتي الكريمات 
جزاكم اهللا خيرا على حسن ظنكم  سعدت بمطالعتكم هذه الرسالة ،

، وإذا انتفعتم بهذه الرسالة فال تنسوني ووالدي ومشايخي وزوجي 
  .وأوالدي من صالح دعائكم 

تقبل اهللا منا ومنكم ، وجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل اهللا  
وخاصته ، الذين يقيمون حروفه وحدوده ، ونسأل اهللا أن يجعل عملنا كله 
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وحده خالصًا ، وأن ال يجعل ألحد من خلقه فيه حا ، ويجعله لوجهه صال
شيئًا ، وأن يقينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، ونعوذ باهللا من أن 
نكون ممن قرأ ليقال قارئ أو تعلم ليقال عالم وقد قيل ، والحمد هللا رب 

وصحبه  العالمين ، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وآله
  .أجمعين 

  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

  :نتشرف بالتواصل معكم عبر الوسائل المدونة في البطاقة التالية 
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