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  املقــدمة
  
ومن سيئات  ، إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا               

ل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده           أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضل        
  .ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده، ورسوله

  :أما بعد 
         حبلُ اِهللا املتني فإنَّ القرآنَ الكرمي ، املبني هونور ،    احلكـيم الـذِّكْر والـصراطُ  ، هو

ى، هو النور والشفا    ، والعروةُ الوثقَى ، املستقيماألقو مفتح اهللا به   ، واهلدى والضياء ، ءواملُعتص
وجعلـه  ، وبصر به من اجلهالة   ، وهدى به من الضاللة   ، وقلوباً غلفاً ، وأعيناً عمياً ، آذاناً صماً 

وال ، وال تلْتِبس بـِه األلـِسنةُ     ، ال تزيغُ بِه األهواءُ   ، وحجةً على الناس أمجعني   ، إماماً للمتقني 
وال ، وال يخلَق على كَثْرِة الرد    ، وال يملُّه األتقياءُ  ، ع منه العلماءُ  وال يشب ، تتشعب معه اآلراءُ  
  .وال تتناهى غرائبه، تنقِضي عجائبه

وأرفـِع  ،  من أجـلِّ األعمـال     -تعلماً وتعليماً -ولذا كان اإلقبال على الكتاب العظيم       
  .وتعمل فيها األبصار،  األعماروأعلى املراتب اليت تستحق أن تفىن فيها، وأسىن املطالب، اخلصال

  :خصائص هذا الكتاب العظيم بقوله وأوجز النيب      
كتاب اهللا، فيه نبأ من قبلكم، وخرب من بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل "   

ليس باهلزل، من تركه من جبار قصمه اهللا ومن ابتغى اهلدى من غريه أضلَّه اهللا وهو حبل اهللا 
ر احلكيم، وهو الصراط املستقيم، هو الذي ال تزيغ به األهواء، وال تشبع املتني، وهو الذك

منه العلماء، وال تلتبس به األلسن، وال خيلق عن الرد، وال تنقضي عجائبه، هو الذي مل تنته 
إنا مسعنا قرآناً عجباً يهدي إىل الرشد، من قال به صدق ومن : اجلن إذ مسعته عن أن قالوا
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"عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إىل صراٍط مستقيمحكم به عدل، ومن 
)١(

  

  :)هـ٩٢٣ت(ل اإلمام شهاب الدين القسطالين قا    
فإن القرآن ينبوع العلوم ومنشؤها، ومعدن املعارف ومبدؤها، ومبىن قواعد الشرع            :وبعد"

، يـه م رصفه ومبان  ، واالستشراف على معانيه ال يتحقق إال بفه       وأساسه، وأصل كل علم ورأسه    
 ، واخـتالف  قها إال بعد العلم بوجوه قراءاتـه      وال يطمع يف حقائقها اليت ال منتهى لغرائبها ودقائ        

ا كان كل علم يشرف بشرف      ، وإذ اءات من أَجلِّ العلوم النافعات    رواياته؛ ومن ثَم صار علم القر     
 بريته، واتبون من    م املصطفَون من  ، الذين هم أهل اهللا وخاصته بأ      قه، فال جرم خص أهله    متعلَّ

خليقته، وناهيك ذا الشرف الباذخ، واد الراسخ، مع ما هلم من الفضائل الالحقة، واملنـازل               
" وحماسنهم على طول األمد تجلى،، فمناقبهم أبدا تتلىالسابقة

) ٢(
.  

  وما فيه من صنوف العلـوم؛ فقـد اهـتم علمـاء اإلسـالم              ، ولبيان عظمة هذا القرآن   
ومن هذه العلوم اليت هلا حظٌّ من       ، وبيان هديه للناس ونوره   ،  يف التصنيف يف فنونه    -لفاًسلفاً وخ -

وقد خلّف لنا أماجد أمتنا تراثاً قيمـاً يف         ، علم القراءات ، ونصيب من الدراية زاخر   ، الراوية وافر 
ِفيما :  وقوِل املصطفى املعصوم  ، أنَّ شرف العلم من شرف املعلوم     : هذا الفن، حاديهم يف ذلك    

   سى أَنور--     أنَّ رسولَ اِهللا  َإنَّ ِهللا   « :  قال--   ِاسالن ِمن ِلنييا   : ِقيلَ. »  أه مه نم
»أَهلُ القُرآِن ُهم أَهلُ اِهللا وخاصُتُه « : رسولَ اِهللا؟ قالَ

)٣(
 .  

                                                            
 نعرفه إال من    ، وقال الترمذي هذا حديث ال     )٢٩٠٨( يف باب فضل القرآن، رقم       --أخرجه الترمذي عن علي     ) ١(

، وأورد رواية أخرى مقاربة هلا، وكالمها من        ٢/٦٧هذا الوجه وإسناده جمهول، ورواه الدارمي يف فضائل القرآن،          
  .طريق حممد بن كعب القرظي عن احلارث بن عبد اهللا 

  .٦/ ١لطائف اإلشارات لفنون القراءات ) ٢(
 ١/٧٨وابن ماجـه يف سـننه       ، أهل القران : باب، لقرانفضائل ا : كتاب ٥/١٧أخرجه النسائي يف السنن الكربى       )٣(

واحلديث ، فضائل القران :  كتاب ١/٥٥٦واحلاكم يف املستدرك    ، باب فضل من تعلم القران وعلمه     ، مقدمة الكتاب 
  .٤/٨٥ذكره األلباين يف السلسلة الضعيفة 
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ونظـم  ، وتعددت تلك املصنفات مابني مطول وخمتـصر      ، وقد تنوعت هذه املؤلفات   
  .وسرباً هلما، أو مجعاً بينهما، أو الدراية، واختصاص بعلم الرواية، ونثر

علوم القرآن والقراءات أشرف العلوم وأجلها، بل وأفضلها على اإلطـالق وأنفعهـا،             و
لكون موضوعها كتاب اهللا، وغايتها االعتصام بكالم اهللا، وهلذا األمر اهتم الصحابة والتـابعون              

ار على هديهم ذا العلم، فأقبلوا على كتاب اهللا إقراًء ودراسـةً وتـصنيفًا              ومن جاء بعدهم وس   
قه، مظهرين من إعجـازه وبيانـه،        كاشفني عن علومه وحقائ    -خمتصرات ومطوالت - وتأليفًا

مفجزاهم اهللا عنا خري اجلزاء همني يف حفظه من التحريف واالندراسس.  
واالسـتنارة مبـا   ، وإخراج ِإرثهم ، ِذكْرهموالشك أن من الوفاء هلؤالء العلماء إحياء        

  . وفنون وفرائد، حوت كتبهم من علوم وفوائد
متِخذاً ، القرآن وأن أقدم خدمة يسرية ألهل    ، ولذلك أحببت أن أكون يف هذا الركْب      

  .وقدوةً مستحسنة، من أهل العلم يف هذا الباب أسوةً حسنة
  :)هـ٥٤١ت( سبط اخلياط رمحه اهللا تعاىلقال 

فإن كنت عند اهللا فيها ، كتبت علوما مث أيقنت أنين سأبلى ويبقى ما كتبت من العلم"
وإن كانت األخرى فباهللا فاسألوا إليه غفرانا من ، خملصا فذاك لعمر اهللا قصدي يف احلكم

"الذنب واجلرم
)١(

.  
وال وال حتد ، وأفضاله على خلقه ال تعد و الحتصى- علي- -ومن فضل اهللا    

وعملي يف تدريس وتعليم هذا الفن ، أن كانت دراسيت اجلامعية يف هذا العلم ايد -تستقصى
 التحاقي بربنامج الدكتوراه يف قسم القراءات واملنة اجلسيمة، ومن متام النعمة العظيمة، الفريد

قمت ف، -والطود الراسخ، الصرح الشامخ- يف جامعة أم القرى بكلية الدعوة وأصول الدين

                                                            

  .٤٣٥/ ١غاية النهاية البن اجلزري ) ١(
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 ، وقد متثَّل يف-واستشارة أساتذتنا األجالء، بعد استخارة رب السماء-باختيار حبث علمي 
 لإلمام احملقق .)األمايل املرضية يف شرح القصيدة العلوية يف القراءات السبع املروية(حتقيق كتاب 

اً  دراسةً وحتقيق)هـ٨٠١-٧١٦(أيب البقاء علي بن عثمان بن القاصح العذري : العالمة
  .واملنظومات اخلريدة، وصاحب التصانيف املفيدة،  شارح الشاطبيةومصنفه

 وتالوته  منذ عصر مبكر؛ حيث كان القرآن الكرميعلم القراءاتلقد بدأ التأليف يف 
، حىت كان بعضهم يفضل تعلم القرآن وتعليمه على اجلهاد يف شغلهم الشاغل عن كل شيء

سبيل اهللا
)١(

  . من ألَّف يف القراءاتتلفون يف تعيني أول؛ إال أن املؤرخني خم
اإلمام ونقل  ،)ـه٢٢٤ت(فذهب األكثر إىل أنه اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم 

)هـ٢٥٥ت(ابن اجلزري يف غاية النهاية أنه اإلمام أبو حامت السجستاين 
)٢(

.  
)ـه٨٩ أو ٩٠ت( اإلمام حيىي بن يعمر  مستقالًاً أول من ألف فيه مصنفنإ :وقيل

)٣(
 ،

ألول وبداية القرن الثاين وعلى هذا نعترب أن حركة التدوين يف القراءات بدأت منذ أواخر القرن ا
 ة ازدهارها يف القرنني الرابع واخلامسرووبلغت ذ، مث أخذت تتطور يف القرن الثالث، اهلجري
اهلجريني

)٤(
 فيها اإلمام ابن عاشاليت   الفترة ما بني ابن جماهد وابن اجلزريومن مث ننتقل إىل، 
، وأصبح واضحاً لكل مشتغل  يف هذه احلقبةكتبت الكتب األمهات يف علم القراءاتالقاصح و

ذا العلم أن هذا العلم قد نضج واكتمل، وأن احلاجة فيه إىل الترتيب واالختيار باتت مؤكدة، 
  .وأصبح العلماء ينتظرون كلمة احلسم اليت جاء ا ابن اجلزري فيما بعد

ذات الوقت  اليت مت إجنازها خالل هذه الفترة، وهي يف كتبنستعرض هنا أهم الو   
لمة الفصل يف القراءات  ابن اجلزري عليها حينما قدم للناس كعتمداملصادر األم اليت ا

                                                            
  .٤/ ١النشر : انظر) ١(
  .١/٣٢٠اية غاية النه) ٢(
  .٣٥-٢٨: عبد اهلادي الفضلي، ص/ القراءات القرآنية للدكتور: التدوين يف القراءات يف كتاب: انظر) ٣(
  .١/٤٠صفحات يف علوم القراءات : انظر) ٤(
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إلمام احلافظ أيب بكر أمحد بن موسى ل: كتاب السبعة ومن أول ما كتب يف ذلك، املعتمدة
  ).  هـ٣٢٤(ادي املتويف ا سنة ميمي البغدبن العباس بن جماهد التا
 احلسن طاهر بن عبد املنعم بن غليون احلليب نزيل مصر واملتوىف ا و أبإلماموألف ا    

  .كتاب التذكرة يف القراءات الثمان، ) هـ٣٩٩(سنة 
 لإلمام أيب الفضل ،كتاب املنتهى يف القراءات العشروصنف يف هذه الفترة الذهبية 

  ).ـه٤٠٨(اخلزاعي املتوىف سنة فر حممد بن جع
 القيـسي القـريواين مث      بكتاب التبصرة لإلمام أيب حممد، مكي بن أيب طال        وأُلف       

 لإلمـام أيب    ةكتاب الروضة يف القراءات اإلحدى عشر     و، )هـ٤٣٠(توىف سنة   األندلسي امل 
ـ ٤٣٨(علي احلسن بن حممد بن إبراهيم البغدادي املالكي نزيل مصر املتـوىف سـنة     ، )ـه

 لسي املتوىف ا سـنة    لإلمام احلافظ أيب عمرو عثمان بن سعيد الداين األند        : كتاب التيسري و
  . لإلمام الداين،ب جامع البيان يف القراءات السبعكتاو، )ـه٤٤٤(

فألف ) ـه٥٩٠(إلمام القاسم بن فرية الشاطيب املتوىف بالقاهرة سنة ومن مث جاء ا
  .ووجه التهاينحرز األماين الميته املشهورة 

:  احملقق العالمةجاء اإلمام، وكثرة التآليف يف هذا الفن، يمومن خالل هذا احلراك العل  
األمايل (: هكتابفألف ، )هـــ٨٠١-٧١٦( البقاء علي بن عثمان بن القاصح العذري وأب

ظمها وهو شرح للقصيدة اليت ن، )علوية يف القراءات السبع املرويةاملرضية يف شرح القصيدة ال
  .هو بنفسه

     عدحرز األماين :(من املعاِرضات لقصيدة اإلمام الشاطيب املسماة بـالعلوية  القصيدة وت
، ية وروياً ومجعاً للقراءات السبعحيث عمد ابن القاصح إىل حماكاا حبراً وقاف) ووجه التهاين

ا جاء يف الشاطبية أصوالً فجاءت قصيدته مستوعبة للقراء السبعة وروام األربعة عشر على حنو م
واتباعاً لطريقها يف تقييد القراءات واالكتفاء بالضد ، وسرياً على جها، نظماً على منواهلا، وفرشاً

  : معتمداً ِذكْر القراء وروام بصريح أمسائهم بدالً من الترميز هلم، قال، عن الضد
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ــد عبةٍ  : وــِصيد ــاِظم ِلقَ ي نــإن  فَ
ـ     رز اَألمـاِني مـصرحاً    جمعت ِبها ِح

ــساِئلُ ــا م ــِب ِعلِْمه ــى ِلطَاِل  ها تجلَ
 

ــتالَ   جــِة ت اآِت اَألِئمــر ــسبِع ِق  ِل
 وتيِسري داِنيِهم والَ رمـز مـشكَالَ      
ــصلَا حى ومــس ــةً ت لَِويــذْ ع فَخ 

 

يزرقين ، وأن  يف ميزان حسنايت العمل هذاأن جيعل - -، وأسأل اهللا هذا
        :وخنتم بقول الشاطيب رمحه اهللا، اإلخالص يف القول والعمل

        ـِسيجن ـاِمحسـراً ويِبـِه خ ظُنـوه 
ــابةٌ  ِن ِإصيينــس ى الْحــد ِلِإح ــلِّم سو 

 ٍةـــوِإنْ كانَ خرق فَأدِركْـه ِبفَـضلَ      
ُـ وقُلْ صاِدقًا لَـوالَ الِْوئَـام وروح        هــ

ِعشو        ـٍة فَِغـبِغيب ـنعراً وداملاً صس  
 

 ِباِألغْضاَِء والْحسنى وِإنْ كانَ هلْهالَ     
 واُألخرى اجِتهاد رام صوباً فَـأَمحالَ     
 ِمن الِْحلِْم ولْيصِلحه من جاد ِمقْـوالَ      
 لَطاَح الْأَنام الْكُلُّ ِفي الْخلِْف والِْقـالَ      

ار الْقُدِس أَنقَى مغسالَتحضر ِحظَ
) ١(

 

    

                                                            

  .٨٠-٧٦بيت رقم  الشاطبية  منت)١(
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  :الدراسات السابقة
 نسخة من كتاب األمايل املرضية من أول الكتاب إىل سورة األعـراف             وقفت على     

وتقـع هـذه    ، خبط املؤلف رمحه اهللا وهي نسخة وحيدة ال يوجد ا سقط وال خروقات            
  .سطراً) ٢٣( لوحاً ويف كل لوح) ١٥٠(النسخة يف 

حتقيق  وسؤال املختصني يف هذا الفن مل أقف على       ، عد البحث يف فهارس املكتبات    وب    
  .الكتاب وهو ال يزال خمطوطاً

ومن مث اطلعت على شرح خمتصر للقصيدة العلوية قد اختصره املؤلف من األمـايل                  
، خمتصر األمايل املرضية يف شرح القصيدة العلويـة       : مساهاملرضية يف شرح القصيدة العلوية أ     

ديارا سوبا المني لنيل درجة الدكتوراه من قسم القراءات         : ه الطالب الشرح املختصر حقق  و
ويقـع يف  ،  كـامالً شرححيوي ال وهذا املخطوط    ،اجلامعة اإلسالمية ب يف كلية القران الكرمي   

 يقـع يف  فأما الشرح الكبري أو األمايل املرضـية        سطراً؛  ) ٢٢(ويف كل لوح    ، لوحاً) ١٤٠(
 وما ذاك إال لالختـصار الـشديد يف الـشرح         ، سطراً) ٢٣( ويف كل لوح     لوحاً) ١٥٠(

  . وهو أقرب ما يكون بالتعليقات اليسرية على القصيدة العلوية، املختصر
واكتفى بـذكر اخـتالف   ، ومما جيدر اإلشارة إليه أن املختصر ترك توجيه القراءات             

ومن مث قام بذكر العلة  ،  فذكر اخلالف  أما يف األصل  ، القراء يف الكلمة القرآنية دون توجيهها     
  .وهذه امليزة من أهم ميزات الشرح املطول على املختصر وسيأيت بيان ذلك، والتوجيه

  فاألصل فيه كثري من الفوائـد      ، أن هناك فرق بني املختصر وأصل الكتاب       ريبوال    
 يف ذلـك   مبحثـاً  توقد عقـد  ، اليت تركها يف املختصر   والتنبيهات   والتوجيهات   ،والفرائد
 إىل أهم ميزات األصل على املختصر يف املبحث اخلامس مـن قـسم دراسـة                 فيه أشرت
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الكتاب
)١(

.  
  : بالنقاط التاليةوضوع وأسباب اختياره أمهية املوتربز
األمايل املرضية يف شرح القـصيدة العلويـة يف         ( حيث إنَّ كتاب    ، قيمة الكتاب العلمية   -١

،  يف علم القراءات   تب املهمة اليت تناولت جانباً مهماً     يعد من الك  ) القراءات السبع املروية  
 . القراءات السبع املتوترةأال وهو

ويظهـر  ، ات بال منازع   الفائقة؛ فهو من فرسان علم القراء      -رمحه اهللا -مكانة املصنف    -٢
ومنظوماته البديعة يف علم القراءات؛ فهو حبق       ، ملن اطلع على مصنفاته املاتعة    ذلك جلياً   
 . دقق يف هذا الفنعامل حمقق م

وقد بـني ذلـك     ، التصريح بأمساء القراء خمالفاً يف ذلك اإلمام الشاطيب من الترميز هلم           -٣
 :وأوضحه يف مقدمة نظمه

  وتيِسري داِنيِهم والَ رمز ُمشكَالَ     جمعُت ِبها ِحرز اَألماِني ُمصرحاً
  .قد شرح نظمه؛ فهو أعلم به من غريه -رمحه اهللا-تظهر أمهية الكتاب يف أن الناظم  -٤
وقلة الكلمات الغريبـة    ، ويسر معانيه ، وسالسة عباراته ، متيز هذا النظم بسهولة ألفاظه     -٥

فهو قريب التناول، بين الداللة، واضح الطريق ظاهر املقصد غري مشتمل           ، والغامضة فيه 
 .متنافرة، وال أساليب متكلفة على ألفاظ معقدة، وال كلمات

 أن املؤلف رمحه اهللا مجع املتفرق يف موضع واحد كمـا            يزيد يف أمهية هذا املخطوط    مما   -٦
  .صنع ذلك ابن اجلزري يف طيبته

  
  

                                                            

  .٥٤ :ص، البحث: انظر) ١(
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  خطة البحثخطة البحث
  

  . وقسمني وفهارسقسمت البحث إىل مقدمة  
  :أما املقدمـة فقد اشتملت على ما يلي

  .أسباب اختيار املوضوع وأمهية املوضوع - 
 .الدراسات السابقة - 
 .البحث خطة - 
 . منهج البحث- 

  :فصالنه الدراسـة وفيقسم  :القسم األول
  : مباحثمخسة وفيه  دراسة املؤلف: الفصل األول

  .امسه ونسبه، ولقبه، ومولده: املبحث األول
 .وثناء العلماء عليه نشأته العلمية: املبحث الثاين
 .شيوخه وتالمذته: املبحث الثالث
 .مؤلفاتهوآثاره : املبحث الرابع
  .وفاته: املبحث اخلامس

  :مباحثمخسة وفيه ، دراسة الكتاب: الفصل الثاين
  .نسبته إىل املؤلِّفوحتقيق اسم الكتاب :املبحث األول
 .يف كتابه املؤلف منهج:املبحث الثاين
  .مصادر املؤلف يف كتابه:املبحث الثالث
والشرح ، )خمتصر األمايل املرضية( املوازنة بيت الشرح املختصر :املبحث الرابع

  ). األمايل املرضية(األصل
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 .وصف النسخة اخلطية للكتاب: املبحث اخلامس
  .) لوحا١٥٠ً  كامالًخطوطويشمل امل(النص احملقق، : ثاينالقسم ال

  : وهي كالتايل: الفهارس العلمية
  . القرآنيةآليات فهرس ا-١
  .فهرس األحاديث النبوية -٢
 . فهرس األعالم-٣
 .راجع فهرس املصادر وامل-٤
  . فهرس املوضوعات-٥
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  منهج البحث
  

قمت بالتزام املنهج العلمي املتبع يف حتقيق كتب التراث، وأخلِّص منهجي يف حتقيـق              
  :الكتاب مبا يلي

 . النص احملقق حسب قواعد اإلمالء احلديثة، مع مراعاة وضع عالمات الترقيمكتابة −١
 .ا عن الشرحزاً هلط بارز متيي خبقصيدة العلوية منت الكتابة −٢
  . العناوين الرئيسة خبط بارز متييزاً هلا جعل −٣
 برواية حفـص     اآليات القرآنية بالرسم العثماين، حسب طبعة جممع امللك فهد         كتابة −٤

 . فإين أثبتها كما فعل برواية أخرىصنف الكلمة؛ إال إذا أثبت املعن عاصم
  .اج إىل مزيد بيان وإيضاحوتوجيه ما حيت،  القراءات القرآنية من مظانهاقيوثت  −٥
 ، وجعـل ذلـك يف اهلـامش       ،ورقم اآلية ، نية بذكر اسم السورة    اآليات القرآ  عزو −٦

 .وأفهرسها يف أول موضع ترد فيه
 .واآلثار الواردة حسب أصول التخريج العلمية، ختريج األحاديث الشريفة −٧
 . األقوال اليت أوردها املؤلف إىل مصادرهاعزو −٨
ومل أترجم للقراء   ،  العلم شهورين، يف أول موضع يرد فيه ذكر      م غري امل   لألعال ةترمجال −٩

 . يف أصل املخطوط ترجم هلم املصنفوروام ألن، عشرةال
  . بني مسائل اخلالف الوارد ذكرها يف الكتابأرجح −١٠
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 اءـوثن رـشك
  

محـداً يليـق جبـالل اهللا     ، مزيدهويكافئ، احلمد هللا رب العاملني، محدا يوايف نعمه
 والشكر هللا الذي يسر يل كل عسري؛ فله احلمد أوالً وآخراً، والصالة والسالم على               ،وعظمته

  :كثريا، أما بعد الرمحة املهداة نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً

واليت أتاحت  ، على جامعة أم القرى   فيسرين أَنْ أتقدم بالشكر والتقدير إىل القائمني               
دعوة وأخص منهم فضيلة عميد كلية ال     ، لدكتوراهالعليا يف مرحلة ا   يل الفرصة إلمتام دراسيت     

حممد عـصام   : ، ورئيس قسم القراءات، كما أشكر صاحب الفضيلة الدكتور        وأصول الدين 
، مراحلـها  ومتابعة مجيع، الرسالةعرفاناً وتقديراً بتفضله باإلشراف على بن مفلح القضاة ا

ساعدين  كل من موصول إىل والشكر، زان حسناتهوأسأل اهللا أن جيعل كل ما قدمه يل يف مي
  .قسم القراءاتئة التدريس يف وأعضاء هي ،والشكرجلميع األساتذة، على إجناز رساليت

و غرسـا يفَّ حـب    ، وأتقدم بالثناء العاطر لوالدي اللَّذين تعلمت منهما معىن الكفاح        
عمرمها  يت يف أن يطيل اهللا يفومل يبخال بعطائهما ودعائهما فلهما وافر دعوا، العلم والنجاح

وختاماً أعتذر ملـن     ،رسالةوكذلك أشكر زوجيت واليت هيأت يل سبل إجناز ال        ، على طاعته 
  .القدير أن ال يضيع هلم أجراً ومل أمتكن من شكره سائالً اهللا العلي، فاتين ذكره

  

اً مزيداهللا وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً وصلى
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  سم األولالق
  

  الدراســــة
  

  :فصالنوفيه 
  :مباحثمخسة وفيه  ،دراسة املؤلفقسم : الفصل األول

  .امسه ونسبه، ولقبه، ومولده: املبحث األول
 .وثناء العلماء عليه نشأته العلمية: املبحث الثاين
 .شيوخه وتالمذته: املبحث الثالث
 .مؤلفاتهوآثاره : املبحث الرابع
  .وفاته: املبحث اخلامس
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  الفصل األول
دراسة املؤلف  

  
  املبحث األول

  امسه ونسبه، ولقبه، ومولده
  

   : امسه ونسبة ولقبه:أوال
بـن   علـي    :فهو، فقد صرح به رمحه اهللا يف أول الكتاب حينما ترجم لنفسه           :أما امسه       

بن ميمـون   عثمان بن حممد بن أمحد بن احلسن بن عبداهللا بن فضل بن سهل بن علي بن عبداهللا                  
بن بركـات   اسعيد بن مهنا بن علي بن بركات بن عبداهللا بن عبدالصمد بن أمحد بن موسى                 بنا
بن أمحد بن علي بن عبداهللا بن فضل العذري البغداديموسى بن علي بن عبداهللا بن ا

)١(
.  

 )٢(واختلف املترمجون يف لقبه فقد اشار ابن حجر رمحه اهللا يف إنباء الغمر             :وأما لقبه     
ونقل حاجي خليفـة يف     ، )٣( وكذلك السخاوي يف الضوء الالمع     ،بنور الدين ه كان يلقب    أن

 وهو الصحيح ملا    )ابن القاصح : (ذي اشتهر به  ولكن ال ، )٤(كشف الظنون أن لقبه عالء الدين     
صرح به عن نفسه عندما ترجم هلا يف أول املخطوط 

)٥(
.  

 العذري فريجع إىل بين عذرة     :وأما نسبه     
)٦(

وبين عذرة قبيلة    ":ال عن نسبه  حيث ق ، 
                                                            

  .٧١ :ص، البحث: انظر) ١(
 .٤/٧١: انظر )٢(
 .٥/٢٦٠: انظر )٣(
 .٢/١٧٥: انظر )٤(
  .٧١ : ص،البحث: انظر) ٥(
  .٧١ :ص، البحث: انظر) ٦(
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"من اليمن أبوهم عذرة من ولد سبأ العالية أرض بني احلجاز والشام
)١(

.  
 وعذرة أيضا هي فخذ من عبداهللا بن غطفان بن أسعد           ،وهي بطن عظيم من قضاعة         

  .)٢(العدنانية
  :وأما كنيته فله كنيتان

 أقف عليه إال يف كتابـه سـراج          ومل ،ا وهو قليل جد   ، أبو القاسم  كُنيتهقد ورد أن    : األوىل
   .)٣(القارئ

  :وهي األشهر وقد ذكرها يف أول النظم حيث قال رمحه اهللا، أبو البقاء: الثانية
"أَقولُي والبقَبا عليداِت يف االب          احلَلك ميا أهللا والِعد زال والع" 

)٤(
.  

 ،قرة العني يف الفتح واإلمالة بني اللفظني      و، )٥(وهي الوادرة يف كتابه مصطلح اإلشارات     ذ    
  .)٦(ونزهة املشتغلني يف أحكام النون الساكنة والتنوين،  األمايل املرضيةوكتاب
  : مولده:ثانيا
ـ ٧١٦( على سنة والدته يف مدينة احلكر بالقاهرة سنة         اإلمام ابن القاصح   نص        ، )هـ

رهان الدين إبراهيم احلكري نـسبة إىل  والشيخ اإلمام ب  ": عند ذكر شيوخه   -رمحه اهللا -قال  
 وذا احلكر مولـدي يف اليـوم        .موضع بظاهر القاهرة يسمى حكر الطواشي جوهر النويب       

 "رة النبويةلفرد عام ستة عشر وسبع مائة للهجالثامن من شهر رجب ا
)٧(

.  

                                                            

  .٧١ :ص، البحث: انظر) ١(
 .٣٥٩ : ص،اية األرب يف معرفة أنساب العرب: انظر )٢(
 .١٢ : ص،انظر سراج القارئ )٣(
  .٧٢ :ص، البحث: انظر) ٤(
 .٧٥ :ص: انظر )٥(
 .٢٩٥ :ص: انظر )٦(
  .٧١ : ص،البحث: انظر) ٧(
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  املبحث الثاين

  شأته العلمية وثناء العلماء عليهن
  

،  وتعلم العلـوم الـشرعية والعربيـة       ، يف القاهرة  - اهللا رمحه-ولد العالمة ابن القاصح     
        رئني ىف  زين يف علم القراءات، وكثرة املق     وساعده على ذلك وجود ثلة من العلماء الفائقني املرب

 وكانت مصر خالل هذه السنوات      ،)٨٠١-٧١٦(وامتدت حياته مخساً ومثانني سنة      ، عصره
ووفاته يف عصر   ، ك الناصر حممد بن قالوون    ماليك وكانت والدته يف حكم املل     حتت حكم امل  

 ولكنها  ،وشهدت هذه الفترة نزاعات مريرة على السلطة      ، )هـ٨٠١(عاملك الظاهر برقوق    امل
  .)١(وأعماال عمرانية بديعة، كانت حياة علمية مزدهرة

كمـا هـي مسـة      -ولقد كان العالمة ابن القاصح رمحه اهللا ذا ديانة وتواضع وزهد            
كانة عظيمة، واكتسب ثقة واحترام معاصريه من أهل العلـم والفـضل؛            وتبوأ م ، العلماء

وأثـىن عليـه    ، فأطبقوا عليه، وأفادوا من رصانة حبوثه، ودقة حتقيقاته، ونقلوا من شروحه          
  .وجمده الفقهاء، العلماء
بن انور الدين ، حممد بن علي املقرئ   ":ن أثىن عليه العالمة ابن حجر رمحه اهللا تعاىل        ممف
  .)٢ (" القراءات فمهر القىت، القاصح

  وعلى مؤلفاته  ،وأثىن عليه ، )٣(وقد ترجم له ابن اجلزري ترمجة خمتصرة يف ثالثة أسطر         
، وألـف   شر وغريها على أيب بكر بن اجلندي، وإمساعيل الكفـيت         قرأ بالقراءات الع  " فقال

                                                            

 .٢٧٧ : ص،نزهة املشتغلني: انظر )١(
 .٣٥: ص،ذيل الدرر الكامنة) ٢(
 .١/٥٥٥ غاية النهاية :انظر) ٣(
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  .)١ ("ومجع
  )٢("ت، من أهل بغدادءاعامل بالقرا": وقال الزركلي

بعلم القراءات والفلك حيث وصفه بذاك عمر رضا كحالـة           -محه اهللا ر-وقد اشتهر   
  .)٣ ("فلكي، مقري": حيث قال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

 .١/٥٥٥ غاية النهاية )١(
 .٤/٣١١ األعالم )٢(
 .٧/١٤٨ :ص معجم املؤلفني) ٣(
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  املبحث الثالث
  شيوخه وتالمذته

  
  : شيوخه: أوالً

 يف القرن الثامن اهلجري، وكانت مصر مأرز -  اهللارمحه-عاش العالمة ابن القاصح   
وكان علم القراءات مزدهراً فيها، وحركة ، ال كذلكالعلم والعلماء يف هذه الفترة، وال تز
 وقد ،مهلن أئمة القراءات الذين تتلمذ  ثلة مابن القاصحاإلقراء يف نشاط ومنو، وقد عاصر 

خ الذين أخذت عنهم وأما املشاي" : اهللاأشار إىل مشاخيه عندما ترجم لنفسه فقال رمحه
  والشيخ اإلمام أبو،جلماعيلي احلنبلي الشيخ اجلليل أبوبكر ا:القراءات فهم مجاعة منهم
 والشيخ اإلمام عالء الدين خواجي علي العجمي احلنفي شيخ ،موسى علي بن جمري الدين

 :الشيوخ، والشيخ اإلمام برهان الدين إبراهيم احلكري نسبة إىل موضع بظاهر القاهرة يسمى
لثامن من شهر رجب  وذا احلكر مولدي يف اليوم ا،)١() جوهر النويب،حكر الطواشي(

 إمساعيل بن ء أبوالفدا: ومنهم الشيخ اإلمام،الفرد عام ستة عشر وسبع مائة للهجرة النبوية
رمحة اهللا -  أبوبكر بن أيدغدي الشهري بابن اجلندي :ومنهم الشيخ اإلمام يوسف الكفيت،
   .)٢(. "-عليهم أمجعني

    : اهللا ي والكفيت فقال رمحه   يه ابن اجلند  مث ساق سنده بالقراءات اليت تلقاها عن شيخ       
 وقد  ، عن أسانيد الباقني   - الكفيت وابن اجلندي   :أعين-وأستغين هنا بأسانيد هذين الشيخني      "

                                                            

ما : واحلكر مجيعاً واحلكرة  ، االحتكار، مجع الطعام وحنوه مما يؤكل واحتباسه انتظار وقت الغالء به          : قال ابن سيده  ) ١(
حكر فالن أرض   : فقول أهل مصر  . املنع: فالتحكري على هذا  ، ه وأساء معاشرته  صاحتكر وحكره حكراً ظلمه وتنق    

  .٢/٢٧٥ املواعظ واالعتبار: انظر .فالن، يعنون منع غريه من البناء عليها
  .٧١ : ص،البحث: انظر) ٢(



Þëþa@áÔÛa@ZòaŠ‡Ûa@ @

 

 

٢١

قرأت عليهما القرآن العظيم بقراءات األئمة الثالثة عشر من كتب متعددة ليس هذا موضع              
، ومنها حرز   )١(لداين التيسري تأليف اإلمام أيب عمرو عثمان بن سعيد ا         : منها كتاب  ،ذكرها

ـ - وأخربين الشيخان    ،)٢(األماين نظم اإلمام أيب حممد قاسم الشاطيب       ين الكفـيت وابـن     أع
 تقي الدين حممد بن أمحـد املـصري         : ما وبغريمها على الشيخ اإلمام      أما قرآ  -اجلندي

يم بـن    وأخربمها أنه قرأ القرآن العظيم على أيب إسحاق كمال الدين إبراه           ،الشهري بالصايغ 
 قرأت على الشاطيب    : قال ،أمحد السكندري مث الدمشقي الشهري بابن فارس الشريف العباسي        

 قرأت على أيب    : قرأت على أيب داود قال     :قال، ابن هذيل  قرأت على    :أيب حممد قاسم، قال   
 " وسنده يف كتاب التيسري وباهللا التوفيق،عمرو الداين

)٣(
.  

  : عنهمفاملشايخ الذين تلقى
 كان إمامـا حاذقـا      ،ء إمساعيل بن يوسف بن حممد املصري املعروف باد الكفيت         أبوالفدا -١

وتصدر بالقاهرة وانتهت إليه املشيخة ـا قرأعليـه شـيخنا           " : قال ابن اجلزري   ،متصدرا
 ،والفخر عثمان بن عبدالرمحن الضرير إمام جامع األزهـر         ...عبدالرمحن بن أمحد البغدادي   

 قـرأ عليـه     ،)"هـ٧٦٤( تويف بالقاهرة    ،لي بن عثمان القاصح    وع ،وحيىي بن أمحد املالقي   
   .)٤(، وهو من أجل شيوخه وذكر إسناده إليهقرآن بقراءات األئمة الثالثة عشراملؤلف ال

                                                            

سـنة  ولـد  ،  القرطيب، مث الداينثمان بن سعيد، أبو عمرو األمويعثمان بن سعيد بن ع:  هو العالمة الشيخ املقرئ  )١(
تويف سـنة   ) جامع البيان (، و )التيسري(إحدى وسبعني وثالث مائة، شيخ مشايخ املقرئني، من أشهر مؤلفاته كتاب          

  .١/٢٢٥، وغاية النهاية ٧٧/ ١٨ سري أعالم النبالء: انظر. أربع وأربعني وأربعمائة
، املقرئ الضرير، روى باألنـدلس      القاسم بن أمحد بن فريه، أبو حممد الشاطيب       :  هو اإلمام الكبري والعالمة النحرير     )٢(

القراءة عن أيب احلسن بن هذيل، وأيب عبد اهللا حممد بن أيب العاص النفزي، مث رحل إىل مصر وأقرأ ا القرآن، وا                      
 غاية النهاية : انظر. املشهورة بالشاطبية، تويف سنة تسعني ومخسمائة بالقاهرة       حرز األماين، : شهورةألف قصيدته امل  

٢٨٥/ ١.  
  .٧٢ : ص،البحث: انظر) ٣(
 .١/٥٥٥غاية النهاية : انظر) ٤(
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 ثقة ا ناقالًداهللا الشمسي الشهري بابن اجلندي، كان أستاذًأبوبكر بن أيدغدي بن عب -٢
عشر على إبراهيم بن عمرو ائغ، والقرأ الكثري على التقي الص" :، قال اجلزريمؤلفا

قرأ عليه ...، والسبع على عبداهللا بن عبداحلق الدالصياجلعربي، والثمان على أيب حيان
 تويف يف تاسع ، وعلي بن عثمان القاصح، وأمحد بن الزيلعي،النور علي بن احلكري

 ، وألفبالقاهرة، وكان كثري االستحضارعشر من شوال سنة تسع وستني وسبعمائة 
 وهو من أجل شيوخ ابن القاصح ،"طبية يتضمن إيضاح شرح اجلعربي شرحا على الشا

  .)١(أيضا
 برهان الدين احلكريإبراهيم بن عبد اهللا بن علي بن حيي بن خلف املقرئ النحوي  -٣

اعتين بالعربية والقراءات، وأخذ عن البهاء بن النحاس، وتال على التقى الصائغ وابن 
 وكان حسن التعليم، ومسع احلديث ،خذ عنه الناسأ حيان، وم درس أيبالكفىت، والز

 .)٢()هـ٧٤٩(تويف 
 .)٣()ـه ٧٣٤(علي بن عثمان بن أمحد بن أيب احلوافر تويف بالقاهرة سنة -٤
أبوالفتح حممد بن حممد بن ابراهيم امليدومي املصري احملدث املعمر نسبة إىل ميدوم من  -٥

                                                            

 .١/١٨٠غاية النهاية : انظر) ١(
 .١/٣١ الدرر الكامنة، ١/١٨غاية النهاية : انظر )٢(
  .٣/٨١ ةالدرر الكامن: انظر )٣(

عثمان -١ : وهم ، ممن اشتغل بالطب و رواية احلديث      ، الدرر الكامنة لثالثة من أبناء احلوافر       يف ترجم ابن حجر  وقد    
هـ ومـات   ٦٢٩ ولد سنة    ، مجال الدين الطبيب   ،بن أمحد بن عثمان بن هبة اهللا بن أمحد بن عقيل بن أيب احلوافر             ا

 فـتح   ،حممد بن عثمان بن أمحد بن أيب احلوافر، ولد املتقدم          -٢ .)١/٤٣٦ الدرر الكامنة    :ينظر (.هـ٧٠١سنة  
بن عثمان بـن أمحـد بـن أيب         ا علي   -٣ .)٤/٣٨ الدرر الكامنة    :ينظر (.هـ٨٢٨ مات يف سنة     ،الدين الطبيب 

 ومـن   .)٣/٨١الدرر الكامنـة    : ينظر (.هـ٧٣٤سنة    الطبيب احملدث مات بالقاهرة    ، أخو حممد املتقدم   ،احلوافر
بن أيب احلـوافر املتـوىف سـنة        اوفيات أبناء أيب احلوافر املتقدمني يترجح أن يكون علي بن عثمان            مالحظة سنيي   

  .١٠: ص،نزهة املشتغلني: انظر. ابن القاصح هو الذي أجاز ،هـ٧٣٤
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 .)١( )هـ٧٥٤(قرى بين سويف مبصر تويف سنة
 مسع من ابن عبدالدائم ،علي بن عمر بن أمحد املقدسي الصاحي نسبة إىل بيت املقدس -٦

 .)٢()هـ٧٤٩( تويف سنةوالكرماين 
مـرو  زين الدين أبو بكر بن القاسم بن أيب بكر بن عبدالرمحن بن ترجم بن علي بن ع                 -٧

،  ربيع اآلخر سنة ست وسـتني وسـتمئة        ، ولد يف شهر   بن عبدالكاين الرحيب احلنبلي   ا
مسع مـن الفخـر ابـن       ، نسبة إىل بين رحبة بطن من محري      : والرحيب بفتح الراء واحلاء   

ا بتعبري الرؤى   ن عارفً ، وكا  به الشيخ سراج الدين ابن امللقن      ، وممن خترج  البخاري وغريه 
  .)٣( تويف سنة تسع وأربعني وسبعمائة للهجرة بالقاهرة ،يقصد لذلك

  :تالميذه: ثانيا
 قضى جل حياته يف سبيل نشر العلـم،          إذ ،قاصح خلق كثري   عن اإلمام ابن ال    تلقى

تعليموغريمها بالقاهرة) الطولوين( و،)املارداين(، فكان يقرئ جبامع اا وتدريس.  
   :من أشهر تالميذهو
ن أمحد الغزويل الزراتييت املصري، إمام مقرئ متصدر شـيخ          حممد بن علي بن حممد ب       -١

لدين عبدالرمحن بن أمحد البغدادي،     وعلى تقي ا  ، قرأ على الشيخ موسى بن أيوب        القراء
، نسبة إىل قرية زراتيت   : الزراتييت: "  قال السخاوي  ،وقرأ على ابن اجلندي شيخ شيخه     

الـزين رضـوان   : وقرأ عليه كثريون منهم  ، )٤("حممد بن علي بن حممد بن أمحد املقرئ         
هيم بن أمحد الطبـاطيب،     دين أمحد بن إبراهيم أبو الربكات، وإبرا      ، والقاضي عز ال   العقيب

                                                            

  .٤/١٥٧ الدرر الكامنة: انظر )١(
  .٥/٢٦٠ الضوء الالمع: انظر )٢(
  .٤/٤٣٠، والدرر الكامنة ٢/١٩ :اللباب: انظر )٣(
 .١١/٢٠٣الضوء الالمع ) ٤(
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  . )١ ()هـ٨٢٥(، تويف الزراتييت سنة وابن موسى احلافظ
لشافعي ، ا لقاهري حممد بن أيب بكر بن حممد بن حممد بن علي التاج السمنودي األصل ا              -٢

وابن امللقـن،    ، والعراقي، املقرئ الشهري بابن مترية، أخذ عن مجاعة، منهم ابن القاصح         
روى القراءات  ،  ين مجاعة، والكمال الدمريي، والفخر البلبيس     بحممد  ، والعز   وابن العماد 

  . )٢() هـ٨٣٧(سنة  -رمحه اهللا-، تويف عن شيخه ابن القاصح، ومجع عليه للثالثة عشر
 اثنني وسـبعني    ، ولد سنة  صدقه بن إبراهيم املقدسي الصاحلي     برهان الدين إبراهيم بن      -٣

 ،)مـصطلح اإلشـارات    (:فاته منها ل، مسع من ابن القاصح بعض مؤ      وسبعمائة بالقاهرة 
ـ ٨٥٢( تـويف سـنة      ،)القصيدة العلوية يف القراءات السبع املروية       (و ، قـال   )٣()هـ

  . )٤("  الربهان الصاحلي :أكثر عنه من شيوخناو ":السخاوي
، لقي ابن القاصـح    ن يوسف بن سالمة القاهري الشافعي      زين الدين رضوان بن حممد ب      -٤

 وقـد   ،)٥() هـ٨٥٢(، تويف سنة    )الطولوين(ايات باجلامع   آن بالرو ومسع عليه بعض القر   
ومل يقدر يل   ،  مسعت عليه بعض القرآن بالروايات    " :صرح بسماعه من ابن القاصح فقال     

  . )٦(" له على ابن الزراتييت عنه ) املصطلح ( بعض قرأت، لكن القراءة عليه
 بني نابلس   ةي لقرية قلقيل  ، نسبة يب بكر بن يوسف بن أيوب القلقيلي       شهاب الدين أمحد بن أ     -٥

 ،ي قرأ بالسبع على الشمس العسقالين، وعلى أيب الربكات األسـعرد          ،والرملة، السكندري 

                                                            

 .٢/٢١٠ غاية النهاية ،١١/٢٠٣الضوء الالمع : انظر) ١(
 .٧/١٩٩الضوء الالمع : انظر) ٢(
 .٥/٢٦٠الضوء الالمع : انظر) ٣(
 .١/٥٥الضوء الالمع : انظر) ٤(
 .٥/٢٦٠الضوء الالمع ) ٥(
 .٣/٢٧، األعالم ٢٠٣ -٣/٢٠٠الضوء الالمع : انظر) ٦(
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  .)١ ()هـ٨٥٧(، تويف سنة لسكاكيين، والفخر البلبيس، وزين الدين العراقيوابن ا
الشافعي مدرس تربة الست      مث القاهري  ،اجلربيت س بن عبداهللا بن صلوة شرف الدين       أوي -٦

وأبوه ممن أخـذ    : "، قال خاوي وهو يترجم البنه أمحد    ، ذكره الس  )٢(الصحراء وإمامها   ب
   .)٣ ()هـ٨٠٢( وأشار إىل أن ابنه تويف سنة ،"عن ابن القاصح وغريه 

إيضاح الرموز ومفتاح (مؤلف كتاب  )ـه٨٤٩ت( القباقيب حممد بن خليل احلليب  -٧
قاصح القراءات السبع ونظم كتابه قرأ على ابن ال) ةالكنوز يف القراءات األربع عشر

  .)٤(يف حنو أربعة آالف بيت) مصطلح اإلشارات(
  

                                                            

 .٢/٢١٠غاية النهاية  )١(
 .١/٥٥الضوء الالمع : انظر )٢(
 .١/٥٥الضوء الالمع  )٣(
  .١٨ : ص،إيضاح الرموز: انظر )٤(
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  املبحث الرابع
  مؤلفاتهوآثاره 

  
 ن عنايته بالتأليف مل   جلياً ذلك    ويظهر  القاصح من املكثرين يف التأليف،     كان العالمة ابن  
  .)١(" ألف ومجع ":تهل ابن اجلزري يف ترمجقا، وقف على مؤلفاته

ـ            ابن صنف  يف  اً القاصح يف علوم القراءات واحلديث واللغة والنحو والفقه فكان متفنن
أحـد  فعد منها    إمساعيل باشا البغدادي يف هدية العارفني        وممن أشار إىل مؤلفاته    ،شىت العلوم 

وقد أشاد العالمة ابن    ، )٣ ()كشف الظنون (، وأوردها مفرقة حاجي خليفة يف       )٢(عشر مؤلفا   
، وأشار السخاوي إىل سـبعة      )٤("ونظم قصيدته يف القراءات   : " يقول ثيحجر يف مؤلفاته ح   

  .)٥(من مؤلفاته 
أشري إىل   وإعمال الفكر، ، وإجالة النظر ، وبعد الوقوف على إرث العالمة ابن القاصح       

   :قائمة مبؤلفاته حسب ما وقفت عليه
  . سراج القارئ املبتدئ وتذكار املقرئ املنتهي:األول

،  ووجه التهاين يف القراءات الـسبع      حرز األماين :شاطيب املسماة وهو شرح قصيدة ال   
مجعه من   فاملؤلف رمحه اهللا  ، للشاطبية ختصرةاملح  وشرال ميكن أن نصنفه من   و ،وهو مطبوع 

وغريهـم مـع      جبارة واجلعربي  السخاوي والفاسي وأيب شامة وابن    كشرح    احلرز شروح
فرغ من تأليفه يف يوم اخلمـيس        ،عهادووفرائد وأ ،  ضمنها  ونكت ،زيادات وفوائد أضافها  

                                                            

 .١/٥٥٥غاية النهاية ) ١(
)١/٧٢٧ )٢. 
)١/١٦٣) ٣. 
 .٤/٧١إنباء الغمر ) ٤(
 .٥/٢٣٢الضوء الالمع  )٥(
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  . )١(ثامن عشر من شعبان سنة تسع ومخسني وسبعمائة للهجرة 
  :وله عدة طبعات ،وهذا الكتاب مطبوع ومتداول

وطبع كـذلك سـنة      ،يف مطبعة عثمان عبدالرزاق    )هـ١٣٠٤(طبع بالقاهرة سنة    
علميـة سـنة    ، وطبع كـذلك مبطبعـة دار الكتـب ال         باملطبعة البهية مبصر   )هـ١٣٢١(
   .بتصحيح وختريج حممد عبدالقادر شاهني) هـ١٤١٩(

   .)٢( قرة العني يف الفتح واإلمالة وبني اللفظني:الثاين
وقد أفردت لإلمالة تصنيفا مرتبا على      " :، قال وقد ذكره ابن القاصح ضمن مصنفاته     

  .)٣("سور القرآن
 بالتصنيف مجاعة من    -مالةالفتح واإل أي  –أفرده  " :ذكره السيوطي يف اإلتقان قال    و
  . )٤()قرة العني يف الفتح واإلمالة وبني اللفظني(  عمل كتابه ،، منهم ابن القاصحالقراء

  .ار عمار، مبطبعة دإبراهيم بن حممد اجلرمي:  املقرئ بتحقيق األستاذوالكتاب مطبوع
  . )٥( تلخيص الفوائد وتقريب املتباعد يف شرح عقيلة أتراب القصائد :الثالث

، )يلة أتراب القصائد يف علم الرسـم      عق(شرح خمتصر لقصيدة اإلمام الشاطيب      وهو  
، فرغ ابن القاصح مـن      للداين) املقنع(حسبما ما ورد يف     ،  تناول مرسوم املصاحف العثمانية   

   .حدى وتسعني وسبعمائة للهجرةإ التاسع من شهر اهللا احملرم سنة تأليفه يف
، مبكتبة البايب احلليب  ) هـ١٣٦٨(ة   سن طبع أول مرة  ،  عدة طبعات  والكتاب مطبوع 

: الـشيخني العالمـتني   ، بتحقيـق    )هـ١٣٩٣(دار الوعي حبلب سنة     ب وطبع مرة أخرى  
                                                            

 .١/٧٢٧، وهدية العارفني ١/٦٤٧، وكشف الظنون ٥/٢٣٢الضوء الالمع  )١(
 .١/١٥١، والفهرس الشامل ١/٧٢٧، وهدية العارفني ١/١٣٢٥لظنون كشف ا )٢(
 .١/١١٩ سراج القار ئ )٣(
 .١/٢٥٥ االتقان يف علوم القران )٤(
 .١/٧٢٧، وهدية العارفني١/١١٥٩كشف الظنون  )٥(
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مبكتبة ) هـ١٤٢٧(، كما طبع سنة     رمحهما اهللا عبدالفتاح القاضي وحممد الصادق قمحاوي      
   .دار الصحابة للتراث بطنطا

  .)١( وهشام حتفة األنام يف الوقف على اهلمزة حلمزة:الرابع
نـسخة باملكتبـة األزهريـة حتـت رقـم          : نسخ حمفوظة كثرية منها   له  لكتاب  ا
، ونسختان يف الـدار     ٩ونسخة يف دار الكتب املصرية ضمن جمموع برقم          ،٢٩١/٢٢٢٩٨

  .٢٣٩، ٢١٨نفسها حتت رقمي 
 مسجل رسالة ماجستري يف كلية الدعوة وأصول الدين يف جامعة أم القرى             والكتاب
  . عبداهللا حامد القريشيباسم الباحث

  .)٢(القصيدة العلوية يف القراءات السبع املروية :اخلامس
   .)٣( األمايل املرضية يف شرح القصيدة العلوية:السادس

    .ة الكتابسوسأتكلم عنه بالتفصيل يف قسم درا، وهذا الكتاب هو حمل حبثنا   
  .)٤(مايل املرضية يف شرح القصيدة العلوية خمتصر األ:السابع

 املرضية يف شرح القـصيدة العلويـة يف         األمايلمن كتابه الكبري    وهو شرح خمتصر    
وقد عقدت فصالَ يف بيـان الفـرق        ، والذي أحققه يف هذه الرسالة    القراءات السبع املرضية    

قسم دراسة الكتاب   وذلك يف الفصل الثاين من      ، غىن لطالب العلم عن األصل    ال   أنه و امبينه
قق املختصر لنيل درجة الدكتوراة يف قسم القراءات من كليـة           د ح وق، يف املبحث اخلامس  

:  بإشراف الدكتور  ،ديارا سوبا المني  :الطالبقام بتحقيقه    ،قران الكرمي باجلامعة اإلسالمية   ال

                                                            

 .١/١٤٧، والفهرس الشامل ١/٢٤٣، والذيل على كشف الظنون ١/٧٢٧هدية العارفني  )١(
 .١٣٤١-١/١١٦٣كشف الظنون  )٢(
 .١/٧٢٧، وهدية العارفني ١/١١٦٣، وكشف الظنون ٥/٢٣٢الالمع  )٣(
 .١/٧٢٧، وهدية العارفني ١/١١٦٣، وكشف الظنون ٥/٢٣٢الالمع  )٤(
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  .حممد بن سيدي حممد األمني
  . )١( مصطلح اإلشارات يف القراءات الزوائد املروية عن الثقات :الثامن

لفت خمتصرا لطيفا مجعت فيه ست قراءات من األحـرف          أوقد   " :قال ابن القاصح     
، الواردة يف احلديث من كتب متعددة، قرأت ـا، وذكرـا يف ذلـك املختـصر               السبعة  

فالقراءات الست عن ستة أئمة وهم يزيد بن القعقاع وابن حميصن واحلسن البصري ويعقوب              
   .)٢("واألعمش وخلف 

، ونـال بـه درجـة       ن أمحد بن حممد الـوهييب     ور عطية ب  وقد حقق الكتاب الدكت   
 وطبع مبكتبة دار الفكر الطبعة األوىل سنة        ،)م١٩٩٦(املاجستري من اجلامعة املستنصرية سنة      

   .)هـ١٤٢٧(
  قام بتحقيقه الدكتور عبداهللا    ،وحقق الكتاب أيضا يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة        

  .)هـ١٤٢٣(وقشت الرسالة بتاريخ ن، وبن حامد السليماين، ونال به درجة الدكتوراها
  .)٣( نزهة املشتغلني يف أحكام النون الساكنة والتنوين:التاسع

  . )٤("  تصنيفا – النون الساكنة والتنوين –وقد أفردت هلما  " :قال ابن القاصح
  . ، يف جملة البحوث والدراسات القرآنيةمدري احلووالكتاب حققه األستاذ الدكتور غامن قد

هـذه  : " ، فقال ؤلف الغرض من تأليفها يف مقدمته     ة نفيسة قيمة ذكر امل    وهي رسال 
واختالف أنواعها، ومثلت   ) اكنة والتنوين   نزهة املشتغلني يف أحكام النون الس     (مقدمة مسيتها   

، ويقيس كل مثال على مـا       وده؛ ليقع القارئ على مقص    لذلك مثانني مثاال، لكل نوع مثال     

                                                            

، وهدية العـارفني    ٢/١٧١١كشف الظنون   : ، وهناك اختالف يف اسم هذا الكتاب، ينظر       ٥/٢٣٢الضوء الالمع    )١(
 .١/١٥٧، والفهرس الشامل ١/٧٢٧

 .١٧ :ص ،سراج القارئ )٢(
 .٢٦ : ص،سراج القارئ )٣(
 .١٧ : ص،سراج القارئ )٤(
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   .)١( "يقع من نظائره يف مجيع القرآن
     .)٢( حتفة األصحاب يف تقدير اإلعراب:العاشر

  .)٣( حتفة الطالب يف العمل بربع االسطرالب:احلادي العاشر
حلمد هللا الـذي أدار الفلـك        ا : أوله ،اًخمتصر على تسعني باب    " :قال حاجي خليفة    
      .)٤("الدوار

    .)٥( درة األفكار يف معرفة أوقات الليل والنهار:الثاين عشر
   .)٦( املنهل العذب املسيب يف شرح العمل بربع اجمليب:لثالث عشرا

   .ربع الدائرة الذي عليه املقنطرات هداية املبتدئ يف معرفة األوقات و:الرابع عشر
حتفـة  (  خمتصر من رسالته الكربى املـسماة        :خليفة وأشار إىل أنه    ذكره حاجي   

  .)٧ ()الطالب بربع االسطرالب 
 .)٨(بابا يف الفلكسبعون : اخلامس عشر

  
  
  

                                                            

 .٢٩٥: ص،نزهة املشتغلني يف أحكام النون الساكنة والتنوين )١(
 .١/٢٧٢، وإيضاح املكنون ١/٧٢٧، وهدية العارفني ٥/٢٦٠الضوء الالمع  )٢(
 .١/٣٦٩كشف الظنون  )٣(
 .١/٢٥٥ االتقان يف علوم القران )٤(
 .١/٧٢٧هدية العارفني : انظر )٥(
 .٤/٣١١األعالم : انظر )٦(
 .١/٢٥٥ االتقان يف علوم القران )٧(
 .٢/٢٠٤١، وكشف الظنون ١/٧٢٧هدية العارفني : انظر )٨(
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  املبحث اخلامس
  هــوفات

  
حـدى  إهللا كانت وفاته يف ذي احلجة سنة        تاب ا كوبعد حياة عظيمة بذهلا يف تعليم            

  .)١( من اهلجرة النبوية على صاحبها أفضل صالة وأزكى تسليمومثان مئة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                            

 .٤/٣١١ األعالم، ٣٥ : ص،الدرر الكامنة، ١/٥٥٥ غاية النهاية :انظر) ١(
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  الفصل الثاين
  ابـة الكتـدراس

  
  :مباحثمخسة وفيه 
  .نسبته إىل املؤلِّفوحتقيق اسم الكتاب  :ولاملبحث األ

 .يف كتابه املؤلف منهج :املبحث الثاين
  .مصادر املؤلف يف كتابه :املبحث الثالث
والشرح ، )خمتصر األمايل املرضية  ( املوازنة بيت الشرح املختصر      :املبحث الرابع 

 ).األمايل املرضية( األصل
  .وصف النسخة اخلطية للكتاب: املبحث اخلامس
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  الفصل الثاين
  دراسة الكتاب

  
  املبحث األول

   اسم الكتاب ونسبته إىل املؤلِّفحتقيق
  

  .حتقيق اسم الكتاب: أوالً
فلما أهلين اهللا تبارك وتعـاىل      ": صرح املؤلف باسم كتابه بقوله يف مقدمته حيث قال         -١

 القصيدة الالمية   نظمت، وجعلين مستحقًا لنقله وأدائه   ، مبنه وكرمه لقراءة كتابه وإقرائه    
املنعوتة بالعلوية، يف القراءات السبع؛ فلما قرأها مجاعة من أصحايب املخلصني سألوين            

، أن أملي عليها شرحا خمتصرا، يشتمل على حل ألفاظها من غري تطويل وال إسـهاب              
يف تعليل كالشرح الذي أمليتم على حرز األماين، فأجبت سؤاهلم، وحللـت عقـال              

 صارم العزم، وكسرت جيش التواين، وأعطيتهم من زماين جـزءً          الكسل، وأرهفت  ،
، وأسـأل   "األمايل املرضية يف شرح القصيدة العلوية     "بـ  : ومن إمالئي نصيبا، وومسته   

".اهللا تعاىل أن ينفع به وبأصله إنه قريب جميب وهو حسيب ونعم الوكيل
 )١(

.  
 ن زيـادة وال نقـصان      املخطوطة هذا العنوان بتمامـه دو      ةوورد على غالف النسخ    -٢

"يف شرح القصيدة العلويةاألمايل املرضية "
)٢(

.  
 أنه اختصره من الشرح الكبري      )خمتصر األمايل املرضية  (مقدمة شرحه املختصر     أشار يف  -٣

 : -رمحه اهللا-األمايل حيث قال باملسمى 
                                                            

  .٧١ :البحث، ص: انظر) ١(
  .)١(خطوط لوح رقم امل: انظر) ٢(
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صرت هذا كتاب اختصرته من كتاب األمايل شرح القصيدة العلوية يف القراءات السبع واقت           "  
، فمن أراد التعاليل    ، لئال يطول الكتاب   ا كان تعليال  على شرح اخلالف بني القراء وتركت م      

" بالشرح الكبري املنعوت باألمايلوالتنبيهات ووجوه القراءات وحنو ذلك فعليه
)١(

.  
  
  .توثيق نسبة الكتاب ملؤلفه: ثانياً

)  القصيدة العلويـة   األمايل املرضية يف شرح   (ال جمال للشك والطعن يف نسبة خمطوط        
  : لعدة قرائن جلية-رمحه اهللا-علي بن عثمان بن القاصح العذري املقرئللعالمة 

قال الفقري أبو البقاء علـي      « :  بامسه يف مقدمة الكتاب، حيث قال      ابن القاصح  تصريح -١
احلمد هللا الذي شرف بعلـم دينـه        " :بن عثمان بن حممد بن أمحد بن احلسن القاصح        ا

 ".......جعل علم كتابه لساير العلوم سماالعلماء، و
)٢(

.  
  : اهللاه بامسه يف أول النظم حيث يقول رمحهذلك تصرحيك -٢

 "بوالبقَ أَقولُيلْا عيلَ    داـــِت يف االباحلَك ـ يا أهللا والعُدمالــ والُعز  
صاليت وتِلسلى املُيمي عاى فَطَصِدمح     ماآلِلع والص الِكِبح اِمرو منال ت"

)٣(
.  

اجلزء األول  ": كتب هذا العنوان كامال على غالف املخطوطمما يؤيد نسبة الكتاب للمؤلف -٣
 يف القراءات السبع املروية تأليف أيب البقاء علي األمايل املرضية يف شرح القصيدة العلويةمن 
"آمني، بن عثمان بن القاصح العذري املقرئ عفا اهللا عنه مبنه وكرمها

)٤(
.  

 إليهـا  أو يـشري      األخرى هبينقل من كت    نسبة الكتاب للمصنف أنه كثرياً ما      ن أدلة وم -٤

                                                            

  .٧٠ :البحث، ص: انظر) ١(
  .٧٠ :البحث، ص: انظر) ٢(
  .٧٢ :البحث، ص: انظر) ٣(
  ).١(خطوط لو رقم امل: انظر) ٤(
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  :فمنها
عنـد  " تلخيص الفوائد وتقريب املتباعد يف شرح عقيلة أتراب القصائد         "أشار إىل كتابه     -أ

  :حيث قال، باب ما يوقف عليه من مرسوم اخلطشرحه 
  فَِقف ُيرض ِللْباِقين والْخلُْف يف الِْوالَ          وناِفٍععلَى الرسِم ِللْكُوِفي وبصٍر"

أمر للكوفيني والبصري ونافع بالوقف على مرسوم املصحف على ما وضـعته عليـه              
وحيتاج القارئ إىل معرفة املرسوم     ........، مث --الصحابة يف زمن عثمان بن عفان       

اإلثبات على ما رسم باإلثبات ويعلم      من كتبه ليقف باحلذف على ما رسم باحلذف وب        
حقيقة الرسم يف املقطوع واملوصول وغري ذلك، وقد ذكرت مجلة من ذلك يف شـرح               
حرز األماين فأغين عن ذكره هنا، وأقرب كتب الرسم القصيدة الرائية وألفت عليهـا              

تلخيص الفوائد وتقريب املتباعد يف شـرح عقيلـة أتـراب           : خمتصرا لطيفًا، ومسيته  
".....ائدالقص

 )١(
.  

سراج القارئ املبتدئ وتذكار املقرئ املنتهي يف  :املسمىإحالته لشرحه حرز األماين  -ب
 :فيقول رمحه اهللا ،اب وأسوق لك مثاال واحد على ذلكمواضع كثرية من الكت

  وزايا أَشم الصاد ِإنْ تال.........       ..........................."
  ................لَحمزةَ مع عِلي       دُقـبلَ داِلِه نحو أَصُسكُوُنُه قَ

اقرأ هلما حبرف بني الصاد     : أمر بإمشام كل صاد ساكن قبل دال زايا حلمزة وعلي، أي          
 مثال الصاد الـساكن قبـل       P z }: وقوله w z }والزاي كما تقَرر يف     

وقد ذكرا  ) ٢( O P Q R S z }: الدال وهو اثنا عشر موضعا أوهلا     

                                                            

  .٣٩٤ :البحث، ص: انظر) ١(
 .٨٧: النساء) ٢(
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"شرح الشاطبيةيف 
)١(

.  
فقال ، مصطلح اإلشارات يف القراءات الزوائد املروية عن الثقات       : عزوه لكتابه العظيم   -جـ

  :يرمحه اهللا
  ...........................معا          وضم ُمدخالً فَتُح ناِفٍع........."

وقرأت فيه بفتح املـيم عـن       .....بالفتح .)٢( l mz }أخرب أن نافعا قرأ     
" من تأليفي املصطلحاحلسن البصري من طريق األهوازي وذكرته يف كتاب

)٣(
.  

  :ومثال ذلك، )حتفة األصحاب يف تقدير اإلعراب(: أيضا ما أحال إليه يف كتابه املسوم -
   رفْعا وجرا تفَضالَـتحا أو أَِملْ         فَرفْعا وجرا ثُم نصبا أَِملْ أِو افْـ"

املذهب األول إمالة مجيع ما جاء من ذلك سواء كان يف موضع رفع أو جر أو نـصب                  
وحكى الشاطيب املذاهب الثالثة وأفردت هلا      ......يه بقوله فرفعا وجرا مث نصبا     وأشار إل 

يتـه حتفـة    تصنيفًا يف حمل إعراب مجيع ما يف القرآن من املقصور مرتبا على السور ومس             
"األصحاب يف تقدير األعراب وهو خمتصر لطيف وباهللا التوفيق

)٤(
.  

وكتبه بيده الفانية جامعه أبوالبقاء      ": خامتة املخطوط  يف   ومما يثبت نسبته للمؤلف قوله     -٥
"علي بن عثمان بن حممد بن أمحد الشهري بابن القاصح عفا اهللا عنه مبنه وكرمه

)٥(
. 

بة مجاعة من املترمجني واملفهرسني البن القاصح كما صنع كتاب األمايل املرضية قد نس -٦
 : يف كشف الظنونةاجي خليف، وح٥/٢٣٢ الضوء الالمع هاوي يف كتابالسخ
  .١/٧٢٧ :، والبغداي يف هدية العارفني١/١١٦٣

                                                            

  .٣٥٤ :البحث، ص: انظر) ١(
 .٣١: النساء) ٢(
  .٥٦٩ :البحث، ص: انظر) ٣(
  .  ٥٦٢ :البحث، ص: انظر) ٤(
  .٣٥٦ :البحث، ص: انظر) ٥(
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٣٧

  املبحث الثاين
  منهج املؤلف يف كتابه

  

  :مبا يلي ويتلخص، ومنهجاً بيناَ، اهللا مسلكاً واضحاًسلك املؤلف رمحه 
  :قام بتقسيم قصيدته إىل قسمني  -١

  .باب األصول: القسم األول
فسردها بابـاً  ، واألحكام الكلية اليت تندرج حتتها اجلزئيات املتماثلة، ذكر القواعد املطردة    
رج إذ ينبغي لقارئ القراءات أن يعرف املخا      ) خمارج احلروف وصفاا  ( مقدماً يف ذلك باب      ،باباً

، )اإلدغام الكبري أليب عمرو   (ذلك باب    عرفة اختالف القراء، مث أعقب    م ا قبل والصفات ويتقنهم 
وهكذا إىل آخر أبواب األصول، تاركاً باب ياءات اإلضافة والزوائد، مكتفياً يف ذلك مبا يذكره               

  .اإلستعاذة والبسلمةل سورة، مث ختم األصول بذكر باب يف اية ك
  .فرش احلروف: القسم الثاين

وهو ما قـل    ، اختالفهم يف فرش حروف السور     أُصولَ القراء السبعة، بدأ يف    بعد ذكره   
مبتدئاً بسورة البقرة فسورةُ آل عمران حىت       ، دوره من احلروف وندر تكراره من الكلمات      

 اإلضافة   ياءات أتى على كامل فرش احلروف يف القرآن الكرمي، وخيتم كلَّ سورة مبا فيها من             
قال يف  . أمساء القراء ممن يفتحها أو يسكنها، أو يثبتها أو حيذفها         ب والزوائد مصرحاً يف ذلك   

  : آخر سورة البقرة
........................................ 

 ِلشاٍم وكُوِف اسِكن وعهـِدي ِلحمـزةٍ      
ـ وبيِتي ِبفَتٍح عن ِهـشاٍم ونافِ       ٍعـــ

       ـى الْعفَت ـعم اِفعي نِمنو شرـ و  الَــ
     ِليـِه يقُوِني ياتٍش وروٍر وصـ ِلب  اـــ

 

 ُمضافَاُتها ِإنِّيا علَم معــاً حــال      
 وحفٍْص كَذَا رِبي الَّذي حمـزةٌ ِوالَ     
 وحفٍْص وفَاذْكُروِني الْمك ِبي تـال    
 زواِئُدها الداِعي دعاِن اثِْبت اوِصال    

ـِال أُوِلي ثَبُتُه وصــالً لِ    ٍر ُتقُبصب 
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٣٨

هذه القصيدة تزيد على منظومة اإلمام الشاطيب و، قام بشرح القصيدة العلوية كاملة -٢
    .فيصبح جمموع أبياا مخسة عشر ومائتني وألف بيٍت، باثنني وأربعني بيتاً

 وهاء ،اإلدغام الكبري والفتح واإلمالة وبني اللفظنيباب  كأبواب الكتابتعريف بقام  -٣
الروم واإلشماِم يف الْوقِْف (بيانه لباب ونضرب مثاالً على ذلك ،  واهلمز املفرد،الكناية

 :حيث يقول) على أَواِخِر الكَِلم
    "أي، اإلشارة إىل احلركة مع صوت خفي، وهو من قولك رمت الشيء: وم هوالر :

  .)١(طلبت حصوله
  :)٢(واإلمشام يف عرف القراء يطلق باعتبار أربعة

  .ضم الشفتني بعد سكون احلرف وهو املراد من هذا الباب :أحدها  - 
، )٤(Pz} ، و)٣(X z} خلط حرف حبرف كما يأيت يف : والثاين  - 

  .)٥ (z  ¸}و
 .)٧(Â z} ، و)٦(b z} خلط حركة حبركة أخرى كما يأيت يف : والثالث  - 

                                                            

إضعافُك الصوت باحلركِة؛ حتى يذهب بالتضعيِف معظَم صوِتها، فيسمع هلا صوت خفي، وهو يستعملُ يف               : الروم )١(
ن والروم أمتُّ م   .احلركَات الثَّالث؛ إذا كن إعرابا أو بناًء؛ غري أنَّ من عادة القراء أن ال يروموا النصب والفتح خلفَّتها                 

  .اإلمشام، وهو يف اإلشارِة أشهر وأظهر
 .٢/٩٠ ، النشر١/٥٠٤ ، اإلقناع١٩٩:  ص،، التيسري١٦٩:  ص،، والتحديد٢/٨٢٥ جامع البيان:انظر

  .-ال غري- ضم الشفتني بعد سكوِن احلرف من غَري إحداِث شيٍء يف جسمه، ويستعملُ يف الرفع والضم: اإلمشام )٢(
 .١٥٩: ، املنح الفكرية ص٤٤٠: ، اجلامع املفيد ص٢٠٨: ، املوضح للقرطيب ص١٦٩: د صالتحدي: انظر

 .٦:فاحتةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ال) ٣(
 .١٢٢: ، النساء٨٧: النساء) ٤(
 .٢٢: الغاشية) ٥(
 .١١: بقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ال) ٦(
 .٤٤: هود) ٧(
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٣٩

 ®  ¬ »}  إخفاء احلركة فيكون بني اإلسكان والتحريك كما يأيت يف :والرابع  - 
¯z)٢(")١(. 

 أن ابن القاصح رمحه اهللا خالف الشاطيب يف ترتيب أبـواب            من منهج املؤلف يف كتابه     -٤
كتابه فذكر خمارج احلروف أوال مث اإلدغام الكبري خبالف الشاطيب حيث ذكر خمارج             

احلروف يف آخر النظم
)٣(

.  
سبب ترتيب األبواب يف القصيدة كما ذكر ذلك يف خمارج احلـروف             ن يف الشرح  يب -٥

إمنا قدمت خمارج احلروف ألا من أهم ما حيتاج إليه القارئ           ": ى سبيل املثال فقال   عل
وهي حروف اهلجاء اليت تضمنت ألفاظ كتاب اهللا جل ذكره فينبغي علـى معلمـي               

 "القرآن والقارئ معرفة أحكامها وحترير ألفاظها عند النطق ا
)٤(

.  
 خالف ما رمسه اإلمام الشاطيب      ذلكيف آخر باب األصول و     ذكر باب اإلستعاذة والبسلمة    -٦

فالشاطيب جعلهما يف مقدمة األصول بعد املقدمة وقبل اإلدغام الكبري، رمحه اهللا
)٥(

.  
وجيه القراءات فالشارح رمحه اهللا جل وعال قام بتوجيه     قام بت  الكتاب أنه منهجه يف   من   -٧

ني لترجيح ب القراءات يف األصول والفرش يف الكتاب كامالً مع ذكر خالف العلماء وا           
نه مل يدع كلمة يف األصول والفرش إال ذكـر هلـا            إذلك وال أكون مبالغاً إن قلت       
  .توجيهاً يف كالم العرب إال ما ندر

 يف باب هاء الكنايـة      ومن أمثلة التوجيه يف األصول ما ذكره عندما بين مذاهب القراء                
  :يف شرح البيت

                                                            

 .١١: يوسف) ١(
  .٣٨٧ :البحث، ص: انظر) ٢(
  .١١٦، ٩٦ :البحث، ص: انظر) ٣(
  .٩٦ :البحث، ص: انظر) ٤(
  .٤٠٧، ٤٠٤، ١١٦ :البحث، ص: انظر) ٥(
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٤٠

  الصوى فَهلَ تعال م ِإلَص ال ونُ       السكوُهدعالذي بو"..........
 \} و )١(m lz }  :أخرب أن هاء الضمري الذي وقع بعد الساكن حنو

]z)٢(، وكذا إذا كان الساكن ألفًا حنو : { ML K Jz)٣(، { ´
 µz)إال يف ،فأمجع القراء على ترك الصلة من ذلك وحنوه، )٤ {g z  الذي

 وتشديد التاء من g z} أ بصلة اهلاء من يف رواية البزي فإنه يقر i z} مع 
{i zوبعده التاء ساكنة، فهو يصل اهلاء بواو ساكنة 

)٥(
.  

 فيصح من حيث اللغة؛ ألن األول ني الساكنني يف مثل هذا جائز،ووجهه أن اجلمع ب
فإن قيل مل ال  c z} و  )٦(a z}  والثاين مدغم فهو من باب ،حرف مد

 ، متأصل الزمm  z}ألن اإلدغام يف  :فهو كذلك، قيل l m z} يوصل 
 هو فرار من التقاء الساكنني لتبقى اهلاء على حركتها ضمة كانت ،وحذف الصلة هنا

 واعلم أن الصلة تسقط يف الوقف إال األلف يف ضمري املؤنث،أو كسرة
)٧(

"
)٨(

.  
 yz {z}  و z \}   وA z} وحجة اإلظهار يف  " : آخرمثاالًأسوق و

 وغريها حقها أن يوقف عليها ن حروف اهلجاء يف فواتح السورأنه على األصل؛ أل
نا ألفاظ منقطعة غري منتظمة وال مركبة، ولذلك مبيتعرب  ت وملبنيا لفظها؛ أل

                                                            

  .٨٣: النساء) ١(
  .٢٠: الليل) ٢(
  .٢٥: وردت يف مواضع كثرية وأوهلا البقرة) ٣(
  .٢٣: مرمي) ٤(
 .٣٨٨ : ص،التيسري، ١/٣٠٥النشر : انظر) ٥(
  .١٦٤ :وردت يف أماكن كثرية وأوهلا البقرة) ٦(
  .١/٤٢ الكشف: انظر) ٧(
  .١٩٧، ١٩٦ :البحث، ص: انظر) ٨(
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٤١

  .فجرت يف اإلظهار على حكم الوقف عليها وانفصاهلا مما بعدها
: غام حنووحجة إدغام السني يف امليم اتفاقهما يف الغنة، وقد وقع اإلمجاع على إد

{ W Vz)١( و  {Ô Ó z)وحجة من أدغم النون الساكنة عند الواو من ، )٢{\ 
] ^ z و  {yz { z أنه أجرى حروف اهلجاء جمرى غريها

)٣(
:  حنو

{¶ µ ´  ¸z)٤( ،و  { í ìz)٦(" )٥(.  
  :ومن األمثلة الواردة يف الفرش     

..........................."       ....فَعار بصنالَواِفٍع تن نُه ع  
  ............................        .....................خاِلصةٌ

 وأخرب أنه قرأ كذلك يعين ،عن نافع )٧(f g hi z} أمر برفع نصب 
  . فتعني للباقني القراءة بالنصب،بالرفع كما لفظ به

  :والوجه يف قراءة من قرأ بالرفع أنه على وجهني
  .ون هي ابتداء وخالصة اخلرب، ويف احليوة الدنيا متعلق بآمنوا أن يك:أحدمها
منوا اخلرب وخالصة خرب بعد خرب، والوجه يف قراءة من  أن يكون هي ابتداء والذين ءا:والثاين

 ، بالنصب أنه على احلال، والعامل يف احلال ما تعلقت به الم اجلرfz } قرأ 
 واملعىن أا خلقت للذين آمنوا بطريق ، هي جتب للذين آمنوا يف حال خلوصها:أي

                                                            

  .١٦٤ :وردت يف أماكن كثرية وأوهلا يف سورة البقرة) ١(
  .٢٤ :سورة األنبياء) ٢(
 .١/٢٢٠ الكشف: انظر) ٣(
  .١١ :سورة الرعد) ٤(
  .٢١ :، غافر٣٤ :سورة الرعد) ٥(
  .١٩٤ :البحث، ص: انظر) ٦(
 .٣٢: األعراف) ٧(
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٤٢

"األصالة يف الدنيا واآلخر، وإمنا شاركهم غريهم يف الدنيا بطريق التبعية
)١(

.  
 كمثل قراءة انتصاره للقراءات السبع اليت تكلم عنها النحويون إما بردها أو تضعيفها -٨

¤ ¥  ¢ £}  - -ابن عامر يف قول اهللا 
¨ § ¦  © z)يقول رمحه اهللا)٢ : 

" قَت بصنو اكِْسرو حالْفَت ُضم نيزالَِدِهِمـ    ـوأَوو فَعالَ  الَ فَاركَمو ِصبن  
  ..................................       مــِلشاٍم ِبخفِْض الرفِْع ِفي ُشِركَاؤُه 

  ¤ ¥ ¦ § ¨ ¢ £}  أراد
 ©z)أمر بضم فتح الزاي وكسر الياء من ) ٣ { ¢

£z ، ورفع نصب الالم من{ § z ، ونصب دال { ¨z ، وخفض
 فتعني للباقني أن يقرؤوا ، للشاميz © }رفع اهلمزة من 

{£ ¢z بفتح الزاي والياء { § z بنصب الالم 
{¨z خبفض الدال { © zبرفع اهلمزة .  

والوجه يف قراءة اجلماعة أم بنوا الفعل للفاعل وأسندوه إليه وهو 
{©z ونصبوا {  §z على أنه مفعول به وأضافوا إىل 
{ ¨z كإضافة املصدر إىل املفعول به أي وكذلك زين لكثري من املشركني 

هم من الشياطني زينوا هلم قتل أوالدهم هم، واملعىن أن شركاءشركاؤهم أن قتلوا أوالد
 ،كذا وكان الرجل حيلف يف اجلاهلية لِئن وِلد له من الغلمان ،بالوأِد وبالنحر لآلهلة

  .نحرنَّ أحدهم كما فعل عبداملطلبيلَ

                                                            

  .٦٦٧، ٦٦٦ :البحث، ص: انظر) ١(
 .١٣٧: األنعام) ٢(
 .١٣٧: األنعام) ٣(
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٤٣

ده إليه وهو نوالوجه يف قراءة الشامي أنه حذف الفاعل وبناء الفعل للمفعول وأس
{ §z وإضافة إىل { © z إضافة املصدر إىل الفاعل وفصل بني 

 وكذلك زين لكثري من املشركني أن قتل : أي،املضاف واملضاف إليه مبفعول املصدر
 ألم إذا زينوا هلم ذلك كأم القاتلون وضعف النحويون هذه ؛ركاؤهمأوالدهم ش

 ما محله على ذلك إال أنه رأى يف بعض املصاحف :القراءة حىت قال بعضهم
 ألن أوالدهم شركاؤهم يف ؛ مكتوبا بالياء، ولو قرأ جبر األوالد والشركاء)شركايهم(

 وأما املصحف الذي رآه الشامي ،تكابأمواهلم لوجد يف ذلك مندوحةً عن هذا االر
أوالدهم " :هو مصحف الشام، قال أبوعمرو الداين يف مصحف أهل الشام

 انتهى كالمه، وقال بعض " بالواو)شركاوهم( بالياء ويف سائر املصاحف )شركايهم(
 ألنه فصل بني املضاف واملضاف إليه ؛النحويني ال جيوز مثلها إال يف ضرورة الشعر

ذلك بالظرف فكيف بغري الظرف، فأما الفصل بالظرف فهو جيوز يف ويستقبحون 
  . ويقبح الكالم،الشعر
  : الشاعرقال 

  اــم من الَمهِللَِّه در الْيو       ما استعبرتدلَما رأَت ساتي
من م، وإمنا استجازوه يف الشعر بالظرف ألن الكالم مضيريد هللا در من الَمها الْيو

  .بالظرف ال خيلوا منه وإن مل يذكر فلما كانَ كذلك استجازوه انتهى كالمه
  :خفَش سِعيد بن مسعدةَوأنشد اَأل

   الْقَلُوص أَِبي مـزادهزج     ِةــا ِبمزجـجتهفَزج
وص فهذا قد فصل بني  ففرق بني زج وأيب مزادةَ بالقل،ريد زج أَيب مزادةَ القلوصي

املضافني باملفعول به كما فصل ابن عامر الشامي مبفعول املصدر مع ما يقوي قراءته 
 عالية ، وهي قوية يف الرواية،- -من اتباع مصحف الشام املرسوم خبط الصحابة 
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٤٤

 بالتواتر وإذا كانت كذلك فال يلْتفَت إىل طعن  صحيحة النقل عن النيب ،ثابتة
"هاالطاعنني في

)١(
. 

فيقول  z ¦  ¥}  على انتصاره للقراءات توجيهه لقراءة النصب يف  آخرومثاالً
  :- رمحه اهللا- 
بالنصب يف ستة مواضع منها موضع يف  z ¦  ¥} قد تقدم أن الشامي قرأ "

 ومل ينكره أحد؛ ألن النصب جيد  النصب فيهما وجههالنحل، وموضع يف يس، فوج
 علي اجلواب، وأما املواضع األربعة املذكورة ال z «} فيهما بالعطف على أن 

ال يصح فيها العطف؛ ألن فيكون ": فطعن على الشامي فيها قوم من النحاة وقالوا
 وال وجه لردهم عليه لثبوت ،"ليست جبواب فنصب الفعل بإضمار أن بعد الفاِء

 األثر والنقل  ألا ثابتة عن إمام من أئمة املسلمني، وما أتبع فيها إال؛القراءة وصحتها
الصحيح املتواتر وأما قراءة اجلماعة فيكون بالرفع من جهتني إن شئت على العطف 

"وإن شئت على االستئناف املعىن فهو يكون z `} على 
)٢(

.  
٩-  وأذكر مواضع عدةا يف توجيه القراءات والكتاب اهتمامه بالشعر العريب واستدالله 

 :- رمحه اهللا- مثاال لذلك حيث يقول 
  يِضركُم فَثَقِّلَا...................     ..............................."
  ...................ِلشاٍم وكُوِف      جزمُه ارفَع ُضم كَسرا ِبضاِدِهِلرا

  À ¿ ¾}  اد منضأمر بتثقيل الراء مع رفع اجلزم فيه وضم كسر ال  
ÁÂ z)ن،للشامي والكوفيني) ٣للباقني القراءة جبزم الراء وختفيفه وكسر الضاد  فتعي 

                                                            

  .٦٥١-٦٤٨ :البحث، ص: انظر) ١(
  .٤٥٣، ٤٥٢ :البحث، ص: انظر) ٢(
 .١٢٠: آل عمران) ٣(
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٤٥

  B   Cz  {j}  :كما لفظ به، فمن خفف جعلَه ِمن ضاره يِضيره ضيرا كما قال تعاىل
 m l kz)١ (كما جاء هرضه يرض ومن ثَقَّل جعله ِمن  {C B A z)٢ (

 يف الراء على قراءة من م، والضفهما لغتان، والفعل جمزوم يف القراءتني على جواب الشرط
ىل أن الفعل مرفوع وأا  ضمةُ بناٍء اتباعا لضمة الضاد، وذهب الفراُء والكسائي إ،ثقل

  :مبعىن ليس مع إضمار الفاء على حد قول الشاعر) ال(، وأن حركة اإلعراب
  د اهللا ِمثْلَاِنوالشر بالشر ِعن   من يفْعِل الْحسناِت اُهللا يشكُرها 

"والتقدير فاهللا يشكرها  
)٣(

.  
  :ومن أمثلة إيراده ألشعار العرب قوله

 ، زائدة على العلم)أل( بالم واحدة أنه أدخل b z} والوجه يف قراءة من قرأ "
  :فدخلت األلف والالم لضرب من التفخيم على طريق النادر كما قال القائل

  . اِخلالَفَِة كَاِهلُهعباءشِديدا ِبأَ      مباركًاوجدنا الْوِليد بن الْيِزيِد
فأدخل األلف والالم يف اليزيد لَما رآمها يف الوليد، والوجه يف قراءة من قرأ بالمني على 

"مثل صيقٍَل وهيضٍم، مث أُدخل عليه األلف والالم) ليسُع(التشديد أن األصل عنده 
)٤(

.  
وقد بني ذلك ، لفاً يف ذلك اإلمام الشاطيب من الترميز هلمالتصريح بأمساء القراء خما - ١٠

 :وأوضحه يف مقدمة نظمه
"وتيِسري داِنيِهم والَ رمز ُمشكَالَ      جمعُت ِبها ِحرز اَألماِني ُمصرحاً"

)٥(
  

  : إيراده للقراءات بذكر أمساء القراء دون الرمزمثال ذلكف
                                                            

 .١٢٥: األعراف) ١(
 .٦٧: اإلسراء) ٢(
  .٥٢٧، ٥٢٦ :البحث، ص: انظر) ٣(
  .٦٢٥ :البحث، ص: انظر) ٤(
  .٧٧ :البحث، ص: انظر) ٥(
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٤٦

"ِفو لِ اِءي الت لْ خُ ِثأنيلت بأح ٍفُرف 
 وُم ثَ تبذَّا نِضجت ُجلوُدهم كَ   ذَكَ
ومظُهُ  ع تموُرُحرا شِ هبُهه ـ  و  يِف
ـ صـٍم و  عِاٍك و مِل ـ ُهعونَ م الُقَ ام 

  

ـ  ةٌورـ سُ تلَِزنأُةٌ كَ تها سِ لَ    ـالَ ُع
 ُد مع تِصرُصُدرهُ  ح شِ م با ُههالُمج 

 م تبخُهع اُهمنظِْإ فَ  ِزدهار ـ ها ان  القُ
..............................") ١(

  

  : للقراءات بأمساء القراء كما صنع يف األبيات التاليةنظمهأيضا 
 علَى الرسِم ِللْكُوِفي وبـصٍر ونـاِفعٍ      "

ِإذَا ها ُمؤنٍث ُرِسم تـا فَِقـف ِبهـا          
ِحي الت اتضرمٍة وجهب ذَات ِفيـو 

 فَِقف ُيرض ِللْباِقين والْخلُْف يف الِْوالَ       
 ي بصِر فَـاجُمالَ   كَرحمت ملَك مع عل   

    ِلـيا عه الَّالتو ٢ (......". ـن(. 
  

إضافة ياءات الزوائد واإلضافة يف اية كل سورة من الفرش، وهذا النهج فيه صعوبة  - ١١
لذا مل يفرد هلما باباً خاصاً، مكتفياً مبا ذكره ومشقة، إال أنّ الناظم قصد االختصار و

  .اإلمام الشاطيب يف احلرز
، )الدال( مجعه النظائر املتعددة يف موضع واحد، كما ورد يف احلروف اليت تدغم يف -١٢

 ).باب اإلغام الكبري(قال يف 
 والدالَ أَدِغم ِفي الْمساِجِد ِتلْك والْـ     "

ـ   ومقْعِد ِصدٍق ثُم نفْ     دـِقد ُصواع ُم
ـ       اُد ِفـي  ـوأَدِغم ِمن الصيِد تنالُه تكَ

 وِشبٍه لَُه ِمـن ذَِلـك حيـثُ جـا         
  

 ـقَالَِئد ِفي ذَِلك شـِهد شـاِهد ِكـالَ          
 غَــم وعــدد ســنني فَــادِغم وكَمــالَ
ــ مفَاش ــك ــوُد ذَِل ــُز والْمرفُ يمالَـت 

ـ     م ابالَ     ـُيِريُد ثَـو ُنِريـُد ِبـثُم ٣("ع( 
  

وقلـة  ، ويـسر معانيـه   ، وسالسة عباراته ، بسهولة ألفاظه والشرح  يز هذا النظم    مت  - ١٣

                                                            

  .١٧٦ :البحث، ص: ظران) ١(
  .  ٣٩٤ :البحث، ص: انظر) ٢(
  .  ١١٦ :البحث، ص: انظر) ٣(
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٤٧

فهو قريب التناول، بين الداللة، واضح الطريق ظـاهر         ، الكلمات الغريبة والغامضة فيه   
  .متنافرة، وال أساليب متكلفة املقصد غري مشتمل على ألفاظ معقدة، وال كلمات

 :ومثال ذلك قوله،  عروضياً يف أغلب مواضع القصيدةبط األبياتض - ١٤
"قَ اِفيف الكَ و أَ  امليمِ لَب ِغدم نْ إِ  قاف 

  ................كيخلقكم واثقكم
 الاعِمــ تحرك قَبلَـُه ِبِكلْمــةٍ    

.................................  

 بألف )اعمال( : وقوله،مزة مكسورة )إن( : وقوله،ن بال تنوي)أدغم قاف( :قوله
"الوصل وكسر امليم

)١(
.  

  : أيضاًقولهو
"لَّق كُلَخٍء شُصك قُ لَياور........   .................................. 
  .)لك قصورا( : وكذلك قوله، باإلدغام)خلق كل( :قوله
والُدخلْ بعـٍف وُمظِْهـُخل ِب طَبلَ     ر هشامـ وُنوٍن ِبى صاٍددالــه ت 
 : وقوله، بالتنوين)محزة( : بالقصر، وقوله)وتا( : وقوله، بالتنوين)ويف سني( :قوله

 بالتنوين )صاٍد ونوٍن( : وقوله،بسكون العني P Oz }  : بال تنوين، وقوله)وخالد(
  .)٢("فيهما

 ،تئر يف البيشرح األبيات بالتفصيل مع بيان عود الضما يذكر املؤلف رمحه اهللا - ١٥
 ومن مث يقوم بتقسيمها ،ده يف البيت متفرقة دون ترتيبوورويذكر القراءات حسب 

للقراءات الواردة يف األبيات الىت شرحها حىت يفهم   مرتباً وتنظيماً، بديعاًتقسيماً
تنبيه أو احلاصل من القراءات أو توضيح أو : الطالب أصول القراء وذلك حتت قوله

 :من األلفاظ الواردة يف الكتابفيها ست قراءات أو غري ذلك 
                                                            

  .١٢٩، ١٢٨ :البحث، ص: انظر) ١(
  .١٨٢، ١٨١ :البحث، ص: انظر) ٢(
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  :ومثال ذلك
"..............................  
ـ  فَ ن ُمسكٍَّن معا ع   ٍزمهِب ـ  ت الى الع 

  

  .................أَوُهجئْرح الص  
ومٍك واٍمش...................  

  

عراف  يعين يف املوضعني باأل،مز ساكنة معا )١(cz} ل القراءة يف ص ح:أي
 مث انتقل ، فتعني للباقني القراءة فيهما بال مهز،والشعراء عن فىت العال واملكي والشامي

  :إىل الكالم يف اهلاء فقال
.................................  

ــ ــاُمشِه م ــ املَع ــيكِّ وب ٍرص... 
  

  ............ِه ِب اهلاَءِمِمواضال ت 
............................. 

  .الضم قرأ به هشام واملكي والبصريوأخرب أن  c z} مر بضم اهلاء من أ
  :مث قال

...........................وِل   واُنكَّساِصعم وحمٍةز................ 
  .بإسكان اهلاء لعاصم ومحزة c z} قرأ أن ي أمر

  : مث قال
..................................  

عغَن ِهِريم........................ 
  

  ................الكَِبوفَِرس القُان  
.............................  

  

 ، والذين سكنوا، بكسر اهلاء عن غري الذين ضمواc z}  انقل القراءة يف :أي
  . نافع وعلي وابن ذكوان:وهذا الغري هم

  :مث قال
.............ٍش ورِصلْ ِلووٍك ممع    علي مِهع اٍمشالتوُصا ِلِصل اهلَ او  

  . لورش واملكي وعلي وهشامc z}  اهلاء من أمر بصلة
                                                            

 .٣٦: ، وسورة الشعراء١١: سورة األعراف) ١(
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  :تنبيه
 وسكنوا( : وقوله، بسكون الياء)مع املكي( : وقوله، بال مهز)واضمم اهلا( :قوله

الياء بسكون )ْمع علي( : وقوله، بالتنوين)ومحزٍة( : وقوله، بسكون امليم)لعاصم، 
 )اهلا( : وقوله، بألف الوصل)اوصل( : وقوله، بسكون العني) هشاممع( :وقوله
  .بالقصر

  :توضيح
 {c zقراءاتيها ست ف :  

  . باهلمز وصلة اهلاء للمكي وهشام:األوىل - 
  . باهلمز وضم اهلاء من غري صلة أليب عمر:الثانية - 
  . باهلمز وكسر اهلاء من غري صلة البن ذكوان:والثالثة - 
  . بترك اهلمز وإسكان اهلاء لعاصم ومحزة:بعةالرا - 
  . بترك اهلمز وكسر اهلاء موصولة بياء لورش والكسائي:اخلامسة - 
" بترك اهلمز وكسر ا هلاء من غري صلة لقالون:السادسة - 

)١(
 .  

  : على هذا التقسيم الواضح ملذاهب القراءمثال آخر
"و  ثَ  ُخلْ لْيف الم ه ـ وفُُر حُ الثٌف اه 
  ...............يعاِمي جِلا عهمدغَأَفَ

  الج انبو ثُهلْ وملَع تلْ هُنح نلْهكَ  
..................................  

 واختلفوا يف إدغامها ،)هل( ومن اإلدغام الصغري إدغام الم : أي،)ومنه( :قوله
 S R}  ،)٢(K J L z}  :وإظهارها عند ثالثة أحرف التاء والنون والثاء حنو

                                                            

  .٢٠٦، ٢٠٥ :البحث، ص: انظر) ١(
  .٦٥ :سورة مرمي) ٢(
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T z)١(،  {Ë  Í Ìz)٢(،  {f e d z)٣(،  { F E
Gz)ليس غريه) ٤يف حروفها الثالثة مث عطف علي اإلدغام فقال، فأدغمها علي :  

  ..................اِء والثَّاِءيف التو    ومحزةٌ............................
  . يف التاء والثاء)هل( أدغم محزة الم :أي
  : قوله
.................................. 
ـ  نوي ع تس ت لْه م أَ هارظِْإ   مِهاِمش ِه

  

  ........وــيف الر ِدعــاح  الِم ف
............................... 

  

 g f}  انقل عنه إظهار الم هل عند التاء يف : أي، امحل عن هشام:أي
hz)ا يقومل) ٥ن رءا يدغمه أحد؛ ألن محزة وعلي {B z  بالياء املعجمة

  .  ألنه يقرأه بالتاء املعجمة األعلى؛األسفل ومها أصحاب اإلدغام وهشام استثناه
  :قوله

  ................................  ولْيف هت ِغرى ادمع أَن الي ِكو ِفمِريب ع 
h } ومها ن أيب عمر يف كال املوضعنيع i z } يف التاء من )هل( أدغم الم :أي

k j i  z)٦ ( {Ò Ñ Ð Ï Î Í z)٧(.  
  

                                                            

  .٥٩ :سورة املائدة) ١(
  .٢٠٣ :راءسورة الشع) ٢(
  .١٠٣ :سورة الكهف) ٣(
  .٣٦ :سورة املطففني) ٤(
  .١٦ :سورة الرعد) ٥(
  .٣ :سورة امللك) ٦(
  .٨ :سورة احلاقة) ٧(
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  :تنبيه
 أدغم بألف )ترى( : بالتنوين، وقوله)محزةٌ( : وقوله،بسكون امليم K J z} قوله 
  .الوصل

  :توضيح
  : على مرتبتني)هل(القراء يف إدغام الم 

 .منهم من أدغمها يف حروفها الثالثة وهو علي وحده - 
 .عند البعض وهم الباقونض وأظهرها ومنهم من أدغمها يف البع - 

  . التاء والثاء وأظهرها عند النونفأما محزة فإنه أدغمها يف
  .وأدغم فيما بقي) ١(g f e z}  وأما هشام فأظهر 

  . بامللك واحلاقة وأظهر ما بقيÎ Íz  } ، وi hz } وأما أبوعمرو فأدغم 
  . وأما نافع واملكي وابن ذكوان وعاصم فأظهروا مجيعها

 وحجة هشام فيما أظهر اجلمع ،)بل(الم زة يف اإلدغام ما تقدم يف وحجة علي ومح
 أنه قصد Î Íz }   وi hz }  وحجة أيب عمرو يف إدغام ،بني اللغتني
"التخفيف

)٢(
.  

  
  
 

                                                            

  .١٦ :سورة الرعد) ١(
  .١٨٤، ١٨٣ :البحث، ص: انظر) ٢(
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  حث الثالثاملب
  مصادر املؤلف يف كتابه

  
تعددت موارد املؤلف يف شرحه، وتنوعت مصادره فيه، ممازاد الكتاب قيمة علميـة،             

  :تقسيمها إىل جمموعتنيوميكن 
  : اجملموعة األوىل

  :يف بناء مادة كتابه، وهي مصادر اعتمد عليها ابن القاصح
  .سراج القارئ املبتدئ وتذكار املقرئ املنتهي البن القاصح  -١
 .)هـ٤١٤ت (مرو عثمان بن سعيد الداينيب عأل : يف القراءات السبعالتيسري  -٢
ـ     ،ت السبع  ووجه التهاين يف القراءا    حرز األماين   -٣ ـ  شهورةاملنظومة الـشهرية امل  : بـ

 .)هـ٥٩٠ت (ة بن خلف الرعيين الشاطيبنظم اإلمام أيب القاسم بن فري) الشاطبية(
  :اجملموعة الثانية

  :مصادر أخرى، وهي   
 ِسـبط   بِن أَحمد الْبغداِدي    عِلي  محمٍد عبد اللَِّه بن    يبَأل يف القراءات الثمان     املبهج    -١

  .)هـ٥٤١ت (الْخياِط
 .لسبط اخلياطيف القراءات العشرة االختيار   -٢
اقـان  املنظومة اخلاقانية يف التجويد نظم اإلمام أيب مزاحم موسى بن عبيداهللا بـن خ              -٣

 .)هـ٣٢٥ت (اخلاقاين
 علم الدين أيب احلسن علي بـن حممـد بـن            تأليف ،فتح الوسيط يف شرح القصيد     -٤

 . )هـ٦٤٣ت (عبدالصمد السخاوي
  احلسن طاهر بن عبداملنعم بن عبيداهللا بـن غلبـون          أليب ،نلتذكرة يف القراءات الثما   ا -٥

 .)هـ٣٩٩ت(
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  .يف القراءات الزوائد املروية عن الثقات البن القاصح مصطلح اإلشارات -٦
  .حتفة األصحاب يف تقدير اإلعراب البن القاصح -٧
أمحد بن حممد بن شـريح       تأليف أيب عبداهللا حممد بن شريح بن         ،الكايف يف القراءات السبع    -٨

 .)هـ٤٧٦ت (الرعيين اإلشبيلي األندلسي
 .)هـ٤٤٤ت (يب عمرو الداينأل، ان يف القراءات السبع املشهورةجامع البي -٩
 .املوضح للداين -١٠
  تأليف أيب معشر عبد الكرمي بن عبـد الـصمد الطـربي            ،التلخيص يف القراءات الثمان    -١١

 .)هـ٤٧٨ت(
 .)هـ٤٩٦ت (اهر امحد بن علي بن سواراملستنري يف القراءات العشر أليب ط -١٢
 تأليف أيب العز حممد بن احلسني بـن بنـدار القالنـسي           ، يإرشاد املبتدئ وتذكرة املنته    -١٣

 . )هـ٥٢١ت(
 للحافظ أيب العالء احلسن بن أمحد بن احلسن بن أمحد بن حممد بن سهل               ،غاية االختصار  -١٤

 .)هـ٥٦٩ت (اهلمذاين العطار شيخ مهذان اهلمذاين
  .)هـ٣٧٧ت (أليب علي الفارسي  علل القراءات السبعيف احلجة  -١٥
  .)هـ٢١٥ت (للزخمشرييف النحو  املفصل  -١٦
  .)هـ٢١٥ت (ن لألخفشآ معاين القر -١٧
  .)هـ٢٨٦ت (لكامل للمربدا -١٨
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  املبحث الرابع
  ، )خمتصر األمايل املرضية( الشرح املختصر املوازنة بني

 )األمايل املرضية (األصلالكبري والشرح 
  

لإلمـام  ) مايل املرضية يف شرح القصيدة العلوية يف القراءات السبع املرويـة          األ(كتاب  
ـ ٨٠١-٧١٦(أيب البقاء علي بن عثمان بن القاصح العـذري          : احملقق العالمة   شـارح   )هـ

ومن املـربزين يف    ، خاصةً أن مصنفها من فرسان هذا الفن      ، من التصانيف املفيدة  ، الشاطبية
  . يف التأليف يف هذا العلم العظيمومن املكثرين، علم القراءات

ملعاِرضات لقصيدة اإلمام الشاطيب املسماة لقصائد البديعة ومن ا   وتعد هذه القصيدة من ا    
 حيث عمد ابن القاصح إىل حماكاا       واملشتهرة بالشاطبية ، )حرز األماين ووجه التهاين   ( :بـ

   . املتواترةية وروياً ومجعاً للقراءات السبعحبراً وقاف
جاءت قصيدته مستوعبة للقراء السبعة وروام األربعة عشر على حنو مـا جـاء يف               ف

واتباعاً لطريقهـا يف تقييـد      ، وسرياً على جها  ، نظماً على منواهلا  ، الشاطبية أصوالً وفرشاً  
معتمداً ِذكْر القراء وروام بصريح أمسائهم بدالً مـن         ، القراءات واالكتفاء بالضد عن الضد    

  .الترميز هلم
وقد وقع لدي نسخة من كتاب األمايل املرضية من أول الكتـاب إىل آخـر سـورة                 

، وهي نسخة وحيدة ال يوجد ا سقط وال خروقـات          -رمحه اهللا -األعراف خبط املؤلف    
  .سطراً) ٢٣( لوحاً ويف كل لوح) ١٥٠(وتقع هذه النسخة يف 

ف مـن األمـايل     ومن مث اطلعت على شرح خمتصر للقصيدة العلوية قد اختصره املؤل          
، خمتصر األمايل املرضية يف شرح القصيدة العلويـة       : املرضية يف شرح القصيدة العلوية امساه     

ديارا سوبا المني لنيل درجة الدكتوراه من قسم القراءات         : ه الطالب الشرح املختصر حقق  و
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 يف ويقـع ،  كـامالً شرححيوي ال وهذا املخطوط    ،اجلامعة اإلسالمية ب يف كلية القران الكرمي   
 اجلـزء   يقعفأما الشرح الكبري أو األمايل املرضية       سطراً؛  ) ٢٢( ويف كل لوح  ، لوحاً) ١٤٠(

وما ذاك إال لالختصار الـشديد يف       ، سطراً) ٢٣( لوحاً ويف كل لوح   ) ١٥٠( يف األول منه 
فكان حـري يب أن     ، العلويةوهو أقرب ما يكون بالتعليقات اليسرية على القصيدة         ، الشرح

ة بني الشرح املختصر وأصل الكتاب الذي أقوم بتحقيقه حىت يدرك القـارئ             أجري مقارن 
  .أمهية الشرح الكبري وهو األصل على املختصر

واكتفى بذكر اختالف القـراء يف      ، ومما جيدر اإلشارة إليه أن املختصر ترك توجيه القراءات        
،  بذكر العلة والتوجيـه    ومن مث قام  ، أما يف األصل فذكر اخلالف    ، الكلمة القرآنية دون توجيهها   

  .وهذه امليزة من أهم ميزات الشرح املطول على املختصر وسيأيت بيان ذلك
  أن هناك فرق بني املختصر وأصل الكتاب فاألصل فيه كـثري مـن الفوائـد               ريبوال
وميكم إبراز أمهية الشرح الكـبري      ، اليت تركها يف املختصر   والتنبيهات   والتوجيهات   ،والفرائد

  : بالنقاط التاليةعلى املختصر
ـ  أشار املؤلف رمحه اهللا يف أول الشرح املختصر أن من أراد االستزادة فعليه               -١ الرجوع ب

هذا كتاب اختصرته من كتاب األمايل شرح       ": إىل الشرح الكبري حيث يقول رمحه اهللا      
وتركت ، القصيدة العلَِوية يف القراءات السبع، واقتصرت على شرح اخلالف بني القراء          

ما كان تعليالً؛ لئال يطول الكتاب؛ فمن أراد التعاليل والتنبيهات ووجوه القراءات وحنو             
"ذلك؛ فعليه بالشرح الكبري املنعوت باألمايل وباهللا التوفيق

)١(
. 

وقد أمهل فيـه التعاليـل      ، أنه شرح خمتصر لكي ال يطول الكتاب       -رمحه اهللا -فأشار  
يف كثري من األمثلة اليت سأذكرها يف النقاط القادمـة          وسيأيت بيانه   ،  من الفوائد  اًوكثري

                                                            

  .٧٠ :البحث، ص: انظر) ١(
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  .بإذن اهللا
ترمجة وافية بـذكر     وترجم لنفسه رمحه اهللا   ، يف الشرح الكبري ذكر إسناده يف القراءات       -٢

أما نسيب فإن والدي    " : -رمحه اهللا -وفاته ونسبه وامسه ومولده وشيوخه وإسناده يقول        
"....سن العذري ولقبه القاصحهو أبوعلي عثمان بن حممد بن امحد بن احل

)١(
.  

وأما املشايخ الذين أخذت عنهم القراءات      ": مث ذكر شيوخه يف القراءات فقال رمحه اهللا       
"...فهم مجاعه

 )٢(
.  

ومنهم إمساعيل بن يوسف الكفيت وأبو بكر بن اجلنـدي          ": ومن مث عدد شيوخه فقال    
أعين الكفيت وابن اجلندي عن     واستغين هنا بأسانيد هذين الشيخني      ، رمحهم اهللا أمجعني  

أسانيد الباقني وقد قرأت عليها القرآن العظيم بقراءات األئمة الثالثة عشر من كتـب              
"...متعددة

 )٣(
مث ذكر إسناده كامالً

)٤(
.  

بعد احلمد والصالة والسالم على سيدنا      ه مبقدمة خمتصرة جدا     يف الشرح املختصر بدأ في     -٣
رسول اهللا 

)٥(
.  

قال الفقري  ": وألفاظ عذبة حيث قال رمحه اهللا     ،  الكبري فبدأ مبقدمة بديعة    أما يف الشرح       
  : محد بن احلسن القاصحأأبوالبقاء علي بن عثمان بن حممد بن 

ـ ، لم كتابه لسائر العلوم مسا    وجعل ع ، ءاحلمد هللا الذي شرف بعلم دينه العلما          ت فأعي
 ½ ¼}  : قـول تعـاىل  وعجز أن يأتوا مبثل، ءالبلغاء واحلكما بالغته وحكمته 

                                                            

  .٧٢، ٧١ :البحث، ص: انظر) ١(
  .٧١ :البحث، ص: انظر) ٢(
  .٧١ :صالبحث، : انظر) ٣(
  .٧٢، ٧١ :البحث، ص: انظر) ٤(
  .٦٩ :صخمتصر األمايل، : انظر) ٥(
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À ¿ ¾  Ã Â Áz)ءوصلى اهللا على نبيه حممد الذي ختم به األنبيا        ،  ) ١ ،
"....كلما سبحت املالئكة يف السموات العـال      ، ءوعلى آله وأصحابه األتقياء األزكيا    

)٢(
مث ، 

ويبني غامضها، أبان بأنه سيقوم بشرح القصيدة العلوية شرحاً حيل ألفاظها
)٣(

 .  
واإلسهاب املاتع يف الشرح الكبري مع ذكر فوائد        ،  يف الشرح املختصر   االختصار الشديد  -٤

  :يستفيد منها القارئ وسأذكر لك مثاالً على ذلك، ودرر مجة، عدة
  :يف شرحه لألبيات التالية

 يقُولُ أَُبوالْبقَـا عِلـي يف اِالبِتـدا       
ـ     طَفَى اْحلَى الُْمصِليِمي عستالَِتي وص 

ــإن ــُد فَ عبٍةوــِصيد ــاِظم ِلقَ ي ن 
  

 أَُهللا والِْعـز والُْعلَـا     يا لَك الْحمدُ   
عٍدماِم     ـمِب الِكـرحالصاآلِل و
 ِت اَألِئمِةُتجتلَا ءاِقرا ِلسبِع ومن تلَا 

  

وبعد ما تقدم من الثّناء على اهللا تعاىل : أي":  ما نصهقال يف املختصر يف بيان شرحها     
ة والسالم على النيب وآله وأصحابه وتاليهم، فإني شارع يف نظم قصيدة يف والصال

"ظاهرة مكشوفة مسائلها:  أي،)ُتجتالَ(قراءات األئمة السبعة، 
)٤(

.  
وهو مقول ، إىل آخره) لك احلمد( يقول يف ابتداء كالمه :أي": فقالالشرح الكبري أما يف      

أ يفصل أوجه اخلالف بينهما يف اللغة والشرعمث بد، واحلمد أعم من الشكر، القول
)٥(

. 
 وبني فضل ،وبني معناها يف اللغة، وبعد ذلك عرف الصالة على رسول اهللا يف الشرع     

وذكر األدلة من الكتاب والسنة واألحاديث الواردة ، الصالة على سيدنا رسول اهللا 
) وبعد( فصل اخلطاب وعرج على، وبني معىن اآلل وما املقصود م، يف فضل ذلك

                                                            
 ) .٤٤( سورة هود )١(
  .٧٠ :البحث، ص: انظر) ٢(
  .٧٠ :البحث، ص: انظر) ٣(
  .٦٩ :صخمتصر األمايل، ) ٤(
  .٧٦-٧٤ :البحث، ص: انظر) ٥(
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وما ورد فيها من أقوال للعلماء
)١(

.   
ومل ، الشرح الكبري أشار إليها يف يت الكتاب وال الواردة يفصطلحاتاأللفاظ واملبيان  -٥

  .ينبه هلا يف املختصر
  ).لك احلمد ياهللا والعز والعال: (ومثال ذلك يف شرحه الكبري لقوله يف القصيدة     
،  إذا غلب)عز يعز( : وهو من،ر عليهدقْ العزيز هو الذي ال ي)والعز( :قوله ": قال    

 عال : يقال، االرتفاع فوق خلقه)والُعال( قوينا : أي)O ( Pz)٢} : ومنه
" :مث قال."فل بالضم والكسرفل والسوالعلو بالضم والكسر نقيض السّ، يعلو علوا

العال وتال وجتتال ومحال : ( حنو اعلم أن األلفاظ املتكررة وقوعها يف هذه القصيدة:تنبيه
وشبه ذلك فإين استغين بشرح اللفظة منها عند أول وقوعها خوف التكرار ) وحصال

 "إال لزيادة بيان أو فائدة تتعلق ا والتطويل وال أعيد شرحها
)٣(

.  
فأشار رمحه اهللا إىل أنه ينب اللفظ يف أول موضع له خبالف املختصر فإنه مل يشر إىل      

  .وهناك أمثلة كثرية أتركها لالختصار، لتنبيههذا ا
ترجم للقراء السبعة ترمجة حافلة أشار فيها إىل أمسائهم وروام وسنة الشرح الكبري يف  -٦

ونقل أسانيدهم إىل الصحابة رضوان اهللا عليهم بينما أشار إليهم يف الشرح ، وفام
 . وذلك بذكر أمسائهم وروام فقط،املختصر إشارة خمتصرة

  ...................ُهُم اسمانٌثُْعفَ           مُهُشروى ويس ِعونُالُ قٍَعاِف ننعفَ "
موىل جعونة بن شـعوب     ، بن عبدالرمحن بن أيب نعيم املدين      )٤(هو اإلمام نافع  ) نافع: (قوله

الليثي حليف محزة بن عبداملطلب، أصله من أصفهان، ويكىن أبا رومي، وقيل أبا احلـسن،               

                                                            
  .٧٦-٧٤ :البحث، ص: انظر) ١(
 .١٤ :سورة يس) ٢(
  ٦٩: خمتصر األمايل، ص: ، وانظر٧٣، ٧٢ :البحث، ص: انظر) ٣(
  .١/١٥٥، ومعرفة القراء الكبار٦١٥/ ١غاية النهاية : انظر) ٤(
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وقيل أبا عبدالرمحن أسود، كان إمام دار اهلجرة وعاش عمرا طويالً، وقرأ على سبعني مـن             
أبوجعفر يزيد بن القعقاع، وشيبة بن نصاح، وعبدالرمحن بن هرمز األعرج،           : التابعني منهم 

، ومسلم بن جندب اهلذيل، وأبوروح يزيد بن رومان، وأخذ هؤالء القراءة عن أيب هريـرة              
، ومات نـافع    عن أُيب بن كعب عن النيب        بن أيب ربيعة  ابداهللا بن عياش    وابن عباس، وع  

باملدينة سنة تسع وستني ومائة يف خالفة اهلادي، وقيل سنة سبع وستني، وقيل غري ذلـك،                
  .عيسى وعثمان: وله رواة كثرية ذكر منهم راويني ومها

فع وكنيتـه أبوموسـى،      وهو ربيب نا   ،أما عيسى فهو ابن مينا الزرقي موىل الزهريني          
 لقبه بذلك اإلمام مالك بن أنس، وقيل لقبه بذلك نافع جلودة قراءته؛             ،وقالون لقب له  

 ومل يصرف الناظم قالون وعدم انصرافه للتعريف والعجمة         ،ألن قالون بلغه الروم جيد    
 فـإن   ، عطف بيان  لْقُن وال   ، وعيسى بدل من قالون    ،وهو على وزن قارون وهارون    

 ألن املعروف إضـافة     ؛ وهلذا مل نقل أنه مضاف إىل عيسى       ؛أشهر من االسم  اللقب هنا   
 ، لضيق الـنظم   ؛ لكنهم جوزوا التقدمي والتأخري يف الشعر      ،االسم إىل اللقب ال بالعكس    

وقيل إذا أضيف االسم إىل اللقب جيب تأويل األول باملسمى، والثـاين باالسـم؛ ألن               
  وجيوز فيه أن يكـون      ، هنا أن ال يكون مضافًا      وجيوز ،ض لإلسناد إليه  املسمى هو املعر 

 لعدم ظهور اإلعراب فيه، ومـات       ؛ بإضمار مبتدأ   أو رفعاً  ،مقطوعا نصبا بإضمار فعل   
  . وقيل غري ذلكقالون باملدينة سنة مخس ومائتني،

به به نافع لشدة بياضه،      لقَّ ، ابن سعيد وكنيته أبوسعيد وورش لقب له       :وأما عثمان فهو     
 ،ئـة امو ومات مبصر سنة سبع وتـسعني    ،ورحل إىل نافع فقرأ عليه باملدينة     ولد مبصر   

  .)١("  وقربه معروف تزوره الزوار،ودفن بالقرافة
  

                                                            

  .٨١-٧٨ :البحث، ص: انظر) ١(
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تعريف مصطلحات األبواب كاإلدغام الكبري الشرح الكبري ب يف - رمحه اهللا تعاىل-قام  -٧
ال يعرف ختصر فأما يف امل، والفتح واإلمالة وبني اللفظني وهاء الكناية واهلمز املفرد

بأبواب الكتاب إمنا يذكر القراءات الواردة يف األبيات مباشرة
)١(

.  
اإلدغام إدخال الشيء يف الشيء؛ وملا أدخل أحـد         ": الشرح الكبري مثال ذلك قوله يف         

احلرفني يف اآلخر مسي إدغاما؛ ومسي بالكبري لتأثريه يف إسكان احلرف املتحـرك قبـل               
 "ثلني واملتقاربني يف املخرج إدغامه ولشموله نوعي امل

)٢(
.  

 أحكام الباب دون ذكر شيء من تعريفـات مـصطلحات           بنيأما الشرح املختصر ف         
األبواب

)٣(
.  

 إىل سبب ترتيـب     الشرح الكبري واملختصر أنه أشار يف     الشرح الكبري   ومن الفروق بني     -٨
إمنـا  ":  فقال األبواب يف القصيدة كما ذكر ذلك يف خمارج احلروف على سبيل املثال           

قدمت خمارج احلروف ألا من أهم ما حيتاج إليه القارئ وهي حروف اهلجـاء الـيت         
تضمنت ألفاظ كتاب اهللا جل ذكره فينبغي على معلمي القـرآن والقـارئ معرفـة               

 "أحكامها وحترير ألفاظها عند النطق ا
)٤(

.  
لتقارب مـن علـل     وملا كان ا  ":  علة تقدمي اإلدغام الكبري حيث يقول      كذلك ذكر و    

وأما املختصر فلم   ، "اإلدغام ذكره بعد خمارج احلروف وعقد الباب أليب عمرو بن العال          
 واكتفى ببيان أحكام الباب مباشرة دون ذكر سبب تقدميـه أو            ،يشر إىل شي من هذا    

تأخريه
)٥(

.  
                                                            

  .١٤٩، ١٣٢، ١٢٣:خمتصر األمايل، ص: انظر) ١(
  .١١٦ :البحث، ص: انظر) ٢(
  .٧٧  :صخمتصر األمايل، : انظر) ٣(
  .٩٦ :البحث، ص: انظر) ٤(
  .١١٦ :، صالبحث: انظر) ٥(
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 فذكر ذلك يف مواضع عدة منها       الشرح الكبري يف الشرح املختصر ال يبني اإلعراب أما         -٩
باب الشيء هو الذي يتوصل إليه منه       ": ى سبيل املثال قوله يف أول باب بعد املقدمة        عل

واعلم أن كلما يأيت يف كتب العلماء من قوهلم باب أو فصل أو فرع أو حنو ذلك فهو                  
 "خرب ملبتدأ حمذوف ومنهم من يرد احملذوف فيقول هذا باب كذا

)١(
.  

اءات فالشارح رمحه اهللا جل وعال قـام        هو توجيه القر  الشرح الكبري   من أهم مميزات      - ١٠
بتوجيه القراءات يف األصول والفرش يف الكتاب كامالً مع ذكـر خـالف العلمـاء               
والترجيح بني ذلك وال أكون مبالغاً إن قلت أنه مل يدع كلمة يف األصول والفرش إال                

  .ذكر هلا توجيهاً يف كالم العرب
من كتب اللغة والتوجيه وكثرياً ما ينقل من        اعتمد املصنف رمحه اهللا على كثري       ولذلك       

أما الشرح املختصر فلم يذكر شيئاً من التوجيه وقد         ، كتاب احلجة أليب على الفارسي    
أشار رمحه اهللا أنه أمهل كثرياً من الفوائد والتعليالت لالختصار ومن أهم ما تركـه يف                

شرحه املختصر توجيه القراءات
)٢(

.  
 األصول ما ذكره عندما بين مذاهب القـراء يف قولـه تعـاىل            ومن أمثلة التوجيه يف          

{  nz )٣( و {  kz)وإسكان هاء الكناية لغة عن العرب سواء       " :فقال، )٤
  : اتصلت مبجزوم أو غريه وانشد ابن جماهد

  إال ألن عيونه سال واديها            املاء ما يب حنوه عطشبرشأَو
يف الكلمات   ومل يسكنها القراء إال يف ازوم     ،  لغة بين كالب   وقد تقدم أن التسكني يف مثله          

وهو أيضا على   ، املذكورة؛ ووجه اإلسكان تشبه هاء الضمري بألف التثنية وبالياء يف غالمي          

                                                            

  .٧١ :البحث، ص: انظر) ١(
  .٩٦ :البحث، ص: انظر) ٢(
  .١١٥:  سورة النساء)٣(
  .١١٥:  سورة النساء)٤(
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، قياس إسكان امليم يف عليكم فكما جاز حذف صلة امليم وإسكاا جاز ذلـك يف اهلـاء                
زم وسدت اهلاء فيه مسدها وحصلت يف مكاا        ووجه ثان وهو أن الياء ملا حذفت فيه للج        

 "أسكنت تنبيها على ذلك وهي تبدل من الياء كما قالوا هذه واألصل هذي
)١(

.  
  :ومن األمثلة الواردة يف الفرش     
 X z} وأما قـراءة    ": )٢( X z} قوله يف توجيه قراءة محزة باخلفض يف             

  : باجلر ففيها أوجه
ثابتة صحيحة  وهي قراءة   ، وأنكر البصريون القراءة ا   ) به( اهلاء من     أحدها أا معطوفة على    -  

ويني الكوفيني وهي قراءة النخعي وجماهد وقتادة وأيب رزين وحيىي بن           حأجازها مجاعة من الن   
وثاب وطلحة واألعمش وأيب صاحل وغريهم والذي أنكروه من القراءة ا أن عطف الظاهر              

دهم إال بإعادة اخلافض وعلـم ذلـك أن املعطـوف           على الضمري املخفوض ال جيوز عن     
واملعطوف عليه مشتركان حيسن يف أحدها ما حيسن يف اآلخر ويقبح فيه ما يقبح فيه فكما                

والكوفيون ، فإن أعدت اخلافض حسن   ، لون باألرحام ءحيسن أن يقول واتقواهللا الذي تسا     ال
م والشعر روى قطرب ما     وقد جاء ذلك يف الكال    ، جييزون العطف املذكور وخيتارون سواه    

  : وأنشد قول الشاعر غريه وفرشه،فيها
   اـخـاب من يصلى ا وسعـِريه فقد     إذا أوقدوا ناراً حلرب عدوهـــم

  :وقال آخر    
  بــفاذهب فما بك واأليام من عج     فالـيوم قربــت جونا وتشتمنا     
ير تكرير اخلافض وحذفه من اللفظ      أا معطوفة على اهلاء املذكورة على تقد      :  والثاين -    

إذ قيل له   ، خري عافاك اهللا  :ويف قول رؤبة  ) ألفعلن: (للعلم مبكانه كما حذف يف قوهلم     
                                                            

  .١٩٨ :البحث، ص: انظر )١(
  .١:  سورة النساء)٢(
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  .كيف أصبحت
أا مقسم ا تنبيهاً على ما جيب من صلتها وتعظيماً لشأا فيكون الواو للقـسم               : والثالث -   

"ا بعدها جواب القسمويوقف على ما قبلها وال يوقف على األرحام ألن م
)١(

.  
الشرح الكبري فقد نقل رمحه اهللا عن         مصادره يف  بني تفضيل األصل على املختصر    ومما ي  -١٢

،  توجيـه القـراءات     من أصول النشر وكتـب     كثري من كتب أهل العلم وخاصة يف      
فاتضح يل من خـالل قـراءة       ، فالشرح املختصر مل يرد فيه نقوالت من هذه الكتب        

سراج : وهي ينقل إال عن نزر يسري من الكتب وقمت بإحصائها        مل  أنه   ختصرالشرح امل 
 .البن شريح، غلبونالبن التذكرة ، فتح الوصيد، الشاطبية، التيسري، القارئ
  :اف إليهايضتب كثرية منها ما تقدم ونقل من كاألصل ف أما يف

 شرح القـصيد     يف صيدفتح الو ،  للصفراوي اإلعالن ،الْخياِط ِسبطل واالختيار ،املبهج  
 ،د املروية عن الثقات البن القاصـح       مصطلح اإلشارات يف القراءات الزوائ     ،لسخاويل

جامع البيان يف القـراءات الـسبع        ،اب يف تقدير اإلعراب البن القاصح     حتفة األصح 
يب ألالتلخيص يف القراءات الثمـان       ،املوضح للداين  ، أيب عمرو الداين    تأليف :املشهورة
محـد  أأليب طاهر   املستنري يف القراءات العشر      ، بن عبدالصمد الطربي    عبد الكرمي  معشر

مد بن احلسني بن بندار     يب العز حم  ألإرشاد املبتدئ وتذكرة املنتهي     ، بن علي بن سوار   ا
للحافظ أيب العالء احلسن بن أمحد بن احلسن بن أمحد بـن            الختصار  غاية ا ، القالنسي

املفصل  ،احلجة أليب علي الفارسي   ،  اهلمذاين حممد بن سهل اهلمذاين العطار شيخ مهذان      
  .الكامل للمربد ،ن لألخفشآمعاين القر ،للزخمشرييف النحو 

 الكتـب   تدل على أمهيته خاصة إذا كان بعض      وال ريب أن كثرة املصادر يف الكتاب          

                                                            

  .٥٥٠-٥٤٨ :البحث، ص: انظر) ١(
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  .ككتاب اإلعالن للصفراوياليت ينقل منها مفقودة 
نحويون إما بردها أو تضعيفها كقراءة ابن ال طعن فيهانتصاره للقراءات السبع اليت ا  - ١١

¢  £    ¤  ¥  } و، )١(z±  ²  } عامر 
¦z)وغريها، )٢

)٣(
يف  ه وإمنا أورد،وهذا الرد مل يورده يف املختصر، 

القراءة دون بيان لتوجيهها أما املختصر فذكر ،الشرح األصل
)٤(

.  
 للقارئ أمهيـة    نييتبصر  والشرح املخت ،  الشرح الكبري  من أوجه الفرق بني    ذكرتهما  ف    

وال غنية لقارئ القصيدة العلوية من االطالع على الشرح         ، الشرح الكبري على املختصر   
وتعريـف  ، وإعـراب مجلـها   ، وبيان ألفاظها ، الكبري فقد حوى حلَّ رموز القصيدة     

 وبيان  ،وأهم ذلك ذكر اخلالف الواردة يف مسائل الكتاب والترجيح بينها         ، مصطلحاا
وكذلك التوجيه الذي يزخر به الشرح الكبري والذي ال يستغين عنـه            ،  يف األداء  املقدم

  .طالب علم

                                                            

  .١١٧: وردت يف مواضع كثرية وأوهلا يف سورة البقرة) ١(
  .١٣٧: سورة األنعام) ٢(
  .٦٦٧، ٦٦٦ :البحث، ص: نظرا) ٣(
  .٦٥١-،٦٤٨، ٢٥٣، ٢٥٢ :البحث، ص: انظر) ٤(
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  امساملبحث اخل
  وصف النسخة اخلطية للكتاب

  
ـ ،   على خمطوطة الشرح الكبري    عتظر يف فهارس املخطوطات وق    بعد الن   :املوسوم ب

وهـذه  ،  البن القاصح  "ويةاألمايل املرضية يف شرح القصيدة العلوية يف القراءات السبع املر         "
وقد حوت مقدمة   ،  لوحها األول  على غالف ملؤلف رمحه اهللا تعاىل كما كتب       خبط ا  النسخة

وأصـول القـراء    ، عظيمة يف ترمجة املؤلف وذكر أسانيده وترمجة للقراء السبعة مع روام          
هـي موجـود يف املركـز احلكـومي          و ،السبعة مع فرش السور إىل آخر سورة األعراف       

 حممد كمـال    :هندس، وقد جلب يل هذه املخطوطة امل      ٤١٥قرة مصطفى برقم    ) بولناسط(
  .عبيد وفقه اهللا
 : كل لوح يتضمن صفحتني وعدد أسطر كل وجـه         ،لوحاً) ١٥٢ (:وراقهاأعدد  و

 ولون اخلـط  ، وقد كتبت باخلط باملشرقي   ،  وقد يزيد عن ذلك أو ينقص قليالً       ،سطرا) ٢٣(
   . األمحر وقد كتبت القصيدة باللون،أسود

أما اجلزء الثاين فيحتوي على شرح أبيات ، وهذا هو اجلزء األول من املخطوط
  .ومل أقف عليه، القصيدة العلوية من أول سورة األنفال إىل آخر القرآن
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  خطوطاللوحة األوىل من امل
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  خطوط من املثانيةاللوحة ال
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  خطوط من املخريةاللوحة األ
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  يـم الثانـلقسا
  

  قـص احملقـالن
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بسم اهللا الرمحن الرحيم
)١(

  
  وبه أستعني

 
  :اصحق علي بن عثمان بن حممد بن أمحد بن احلسن الءالبقا قال الفقري أبو

احلمد هللا الذي شرف بعلم دينه العلماء، وجعل علم كتابه لـساير العلـوم سـما،     
 ½ ¼}  : أن يأتوا مبثل قوله تعاىل     فأعيت بالغته وحكمته البلغاء واحلكماء، وعجزوا     

¾ À ¿ Á Â Ã z)وصلى اهللا وسلم على نبيه حممد الذي ختم بـه           ،)٢ 
 كلما سبحت املالئكة يف السماوات العال، أما        ،األنبياء، وعلى آله وأصحابه األتقياء األزكياء     

  :بعد
 لنقله  اتحقًعلين مس ج و ،ئهافلما أهلين اهللا تبارك وتعاىل مبنه وكرمه لقراءة كتابه وإقر         

 فلما قرأها مجاعة مـن      ؛ يف القراءات السبع   ، نظمت القصيدة الالمية املنعوتة بالعلوية     ،هئداأو
 يشتمل على حل ألفاظها من غـري        ،أصحايب املخلصني سألوين أن أملي عليها شرحا خمتصرا       

 ، فأجبـت سـؤاهلم    ،رح الذي أمليتم على حرز األماين     ش يف تعليل كال   ،تطويل وال إسهاب  
 وأعطيتهم من زماين    ، وكسرت جيش التواين   ، وأرهفت صارم العزم   ،حللت عقال الكسل  و
 وأسـأل   ،"األمايل املرضية يف شرح القصيدة العلوية     "ـ   ب : وومسته ، ومن إمالئي نصيبا   ،ًءجز

  . حسيب ونعم الوكيلواهللا تعاىل أن ينفع به وبأصله إنه قريب جميب وه
  

                                                            

احلديث ) كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم اهللا فهو أبتر          (أشهرها حديث   ، بدأ بالسملة لعدة أحاديث وردت يف فضل ذلك       ) ١(
خرج احلديث بطرق كثرية    ، وقد أ  ٤/١٤٧، وعزاه السيوطي يف اجلامع الصغري للرهاوي        ٢/٦٩أخرجه اخلطيب يف اجلامع     

 .وألفاظ متعددة
 .٤٤ :سورة هود) ٢(
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  : وأسندت إليهم الروايات، عنهم القراءات وذكر مشاخيي الذين أخذت،ذكر نسيب - 
 ، ولقبـه  ، أبوعلي عثمان بن حممد بن أمحد بن احلـسن         : فإن والدي هو   :أما نسيب   

سعيد بن مهنا بـن      القاصح بن عبداهللا بن فضل بن سهل بن علي بن عبداهللا بن ميمون بن             
بن عبداهللا  ركات بن علي    علي بن بركات بن عبداهللا بن عبدالصمد بن أمحد بن موسى بن ب            

 ،)١( ستة وعشرون من بين عـذرة      : اجلملة ،بن أمحد بن علي بن عبداهللا بن فضل       بن موسى   ا
 قبيلة من اليمن أبوهم عذرة من ولد سبأ العالية أرض بني احلجاز والشام وأهلها               ، عذرة وبنو

  .)٢(سكاا
ـ    :خ الذين أخذت عنهم القراءات فهم مجاعة منهم       وأما املشاي    وبكر  الشيخ اجلليل أب

 والشيخ اإلمام عالء الدين     ،موسى علي بن جمري الدين      والشيخ اإلمام أبو   ،اجلماعيلي احلنبلي 
خواجي علي العجمي احلنفي شيخ الشيوخ، والشيخ اإلمام برهان الدين إبراهيم احلكـري             

 وـذا احلكـر     ،)٣( ) جوهر النويب  ،حكر الطواشي ( :نسبة إىل موضع بظاهر القاهرة يسمى     
 ،اليوم الثامن من شهر رجب الفرد عام ستة عشر وسبع مائة للـهجرة النبويـة              مولدي يف   

 أبوبكر بـن    :ومنهم الشيخ اإلمام    أبوالفدا إمساعيل بن يوسف الكفيت،     :ومنهم الشيخ اإلمام  
 وأستغين هنـا بأسـانيد هـذين        ،-رمحة اهللا عليهم أمجعني   -أيدغدي الشهري بابن اجلندي     

 وقد قرأت عليهما القرآن العظيم      ، عن أسانيد الباقني   -جلندي الكفيت وابن ا   :أعين-الشيخني  
 التيسري  : منها كتاب  ،بقراءات األئمة الثالثة عشر من كتب متعددة ليس هذا موضع ذكرها          

                                                            

اية األرب  : انظر،  فخذ من عبداهللا بن غطفان بن أسعد العدنانية        : وعذرة أيضا هي   ، وهي بطن عظيم من قضاعة     )١(
  .٣٥٩ :ص ،يف معرفة أنساب العرب

  .٣٥٩ : ص،اية األرب يف معرفة أنساب العرب:  انظر)٢(
: واحلكرة واحلكر مجيعاً  ، االحتكار، مجع الطعام وحنوه مما يؤكل واحتباسه انتظار وقت الغالء به          : ((قال ابن سيده  ) ٣(

حكر فـالن   : فقول أهل مصر  . املنع: فالتحكري على هذا  ، ما احتكر وحكره حكراً ظلمه وتنقضه وأساء معاشرته       
  .٢/٢٧٥ اراملواعظ واالعتب: انظر .))أرض فالن، يعنون منع غريه من البناء عليها
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، ومنها حرز األماين نظم اإلمام أيب حممـد         )١(تأليف اإلمام أيب عمرو عثمان بن سعيد الداين       
 ما وبغريمهـا     أما قرآ  -ين الكفيت وابن اجلندي   عأ- وأخربين الشيخان    ،)٢(قاسم الشاطيب 

 وأخربمها أنـه قـرأ      ، تقي الدين حممد بن أمحد املصري الشهري بالصايغ        :على الشيخ اإلمام  
القرآن العظيم على أيب إسحاق كمال الدين إبراهيم بن أمحد السكندري مث الدمشقي الشهري              

ابن  قرأت على    :يب أيب حممد قاسم، قال     قرأت على الشاط   : قال ،بابن فارس الشريف العباسي   
 وسنده يف كتاب التيسري     ، قرأت على أيب عمرو الداين     : قرأت على أيب داود قال     :قال، هذيل

  .وباهللا التوفيق
  :-رمحه اهللا-قال الناظم 

ُب أَولُقُــيقَــوالبِلــا عيف اِالي ِتــباءد 
  

  

ـ  ُدمح الْ كلَ ُهللاأَا   ي ـ الْ و ـ  والْ زِع  الُع
  

إىل آخره، وهو مقول القول، واحلمد أعم مـن         ) لك احلمد : (يقول يف ابتداء كالمه   : أي    
  .)٣(الشكر؛ ألن احلمد الثناء على مستحقه باعتبار ذاته، والشكر الثناء عليه بإحسانه إىل املادح

                                                            

ولد يف سنة   ،  القرطيب، مث الداين   عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد، أبو عمرو األموي         :  هو العالمة الشيخ املقرئ    )١(
تويف سـنة   ) جامع البيان (، و )التيسري( إحدى وسبعني وثالث مائة، شيخ مشايخ املقرئني، من أشهر مؤلفاته كتاب          

  .١/٢٢٥، وغاية النهاية )٧٧/ ١٨(سري أعالم النبالء: انظر.  وأربعمائةأربع وأربعني
، املقرئ الضرير، روى باألندلس القراءة عـن أيب  قاسم بن أمحد بن فريه، أبو حممد الشاطيب       ال: هو اإلمام الكبري والعالمة النحرير     )٢(

: ص النفزي، مث رحل إىل مصر وأقرأ ا القرآن، وا ألف قصيدته املـشهورة             احلسن بن هذيل، وأيب عبد اهللا حممد بن أيب العا         
  .٢٨٥/ ١ غاية النهاية: انظر. حرز األماين، املشهورة بالشاطبية، تويف سنة تسعني ومخسمائة بالقاهرة

 وأمـا ، يضه الذم ونق، فالذين فرقوا قالوا احلمد كاملدح    ، ذهب مجاعة من أهل العلم إىل التفريق بني احلمد والشكر          )٣(
وفرقـوا  ، فاحلمد ال يقابله الكفر   ، تقول فالن شكر النعمة وفالن كفر النعمة      ، الشكر فإن الذي يقابله هو الكفران     

الالزمة مثل العظمـة    ، الثناء بالقول على احملمود بصفاته الالزمة واملتعدية      :  وقالوا إن احلمد هو    ،أيضا من وجه آخر   
وأما الشكر فإنه ال يكـون إال       ، إلنعام وما شابه ذلك يعين أا تتعدى إىل املخلوقني        واملتعدية مثل الكرم والرزق وا    

  .تشكره على إحسانه وإنعامه، على الصفات املتعدية
وأما احلمد فإنك حتمد هذا اإلنسان على حسنه وعلى مجال وجهه وعلى طوله وعلى قوة شخصيته وعلى حيائـه                       

= 
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٧٣

 جائز تفخيما السم اهللا تعاىل، واستعانة علـى مـد           ء بقطع اهلمزة يف الندا    )يا اهللا ( : وقوله
 وهـو   ، عليه ردقْ العزيز هو الذي ال ي     )والعز( :قوله،   مبالغة يف الطلب والرغبة    ءرف الندا ح
 االرتفاع فوق   )والُعال( قوينا   : أي )٢(O  Pz} : ، ومنه )١( إذا غلب  )عز يعز ( :من

                                                            

= 
ويف قلبك بأن يكون فيه حمبة املـنعم        ، باللسان بأن تذكر حماسنه   ، واجلوارحالشكر يكون باللسان والقلب     ، وكرمه

  .ويكون باجلوارح بأن تشتغل هذه اجلوارح بالتقرب إليه، واستحضار هذا اإلنعام
  .واحلمد ثناء بأوصافه، وبعض العلماء يقول الشكر هو ثناء على اهللا بأفعاله وأنعامه 

وبينما احلمد يكون جزاءا كالشكر ويكون ابتداءا مـن     ،  على جزاء النعمة   وبعض العلماء يقول ال يكون الشكر إال      
  .١/٩٦ شرح امساء اهللا احلسىنو ،١/١١٤فتح الباري :  انظر.غري سابق نعمة

  أيهما أعم احلمد أو الشكر ؟ -    
واآلخر أعم من   ، جهةيعين أن أحدمها أعم من جهة وأخص من         ، ذهب ابن كثري رمحه اهللا إىل أن بينهما عموما وخصوصاً             

وهـو  ، فاحلمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه ألنه يكون على الصفات الالزمة واملتعدية              ، جهة وأخص من جهة   
  .أخص من الشكر من حيث األداة اليت يقع ا ألن احلمد ال يكون إال بالقول لكن مع مواطئة القلب

وأخص ،  يقع ا ألن الشكر يكون باللسان وبالقلب وباجلوارح        وأما الشكر فهو أعم من احلمد من جهة األداة اليت         
  .من احلمد ألنه ال يكون إال على الصفات املتعدية فقط

ألن الشكر إمنا يكون على فعل مجيل يسدى إىل الشاكر وشـكره            ، احلمد أعم من الشكر   : قال ابن عطية رمحه اهللا        
  .مود من غري أن يسدي شيئاواحلمد ارد هو ثناء بصفات احمل، نوع من احلمد

فمورد احلمد اللسان فقط ومتعلقه النعمة وغـري        ، وأعم منه متعلقا  ، أن احلمد أخص من الشكر موردا       : واخلالصة
  .ومتعلق الشكر هو النعمة فقط، ومورد الشكر اللسان والقلب واجلوارح ، النعمة 
، ١/٩٦ شرح امساء اهللا احلـسىن    ، ١/٥٢ ر الوجيز واحملر، ١/٨٥ وتفسري القران العظيم  ، ١/١١٤فتح الباري   : انظر

 .٧٥ : ص،معاين القرآن للنحاس
  :، قال زهري"من عز بز : " واملثل السائر. وعز يعز عزاً، إذا قَهر. عز يِعز ِعزة وِعزاً، إذا صار عزيزاً )١(

   فَتم وعزته يداه وكاهلُه      تميم فَلَوناه فأكِملَ خلْقُه
 .ل شيء صلُب فقد استعز، وبه مسي العزاز من األرض، وهو الطني الصلب الذي ال يبلغ أن يكـون حجـارة                    وك
 .١/٤٢ ومجهرة اللغة، ١/٦٦٤ والقاموس احمليط، ١٥/٢٢٠ تاج العروس: انظر

  ).١٤(سورة يس ) ٢(
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فل بالـضم  فل والـس والعلو بالضم والكـسر نقـيض الـسّ       ،  عال يعلو علوا   : يقال ،خلقه
  .)١(والكسر
  :تنبيه

ـ     ( :اعلم أن األلفاظ املتكرر وقوعها يف هذه القصيدة حنو           ال العال وتال وجيـتال ومح
فإين استغين بشرح اللفظة منها عند أول وقوعهـا خـوف التكـرار         ،وشبه ذلك ) الوحص 

  . وال أعيد شرحها إال لزيادة بيان أو فائدة تتعلق ا،والتطويل
  : قوله
ِتالَصي وتيِمِلسى املُلَي عاَى فَطَصحٍدم  

  

 مع اآلِل والصحِب الِكراِم ومن تـال      
  

 وآله وأصحابه امتثال ملا أمر اهللا تعاىل بـه يف           أخرب أن صالته وتسليمه على النيب         
: ورغبة يف العمل بقوله     ،  )٢(i j k l m n o z}  :قوله
 إال صـليت   جاءين جربيل فقال يا حممد أما يرضيك أن ال يصلي عليك أحد من أمتك             « 

  .)٣( »عليه عشرا وال يسلم عليك إال سلمت عليه عشرا
واألحاديـث  ، )٤( »إن أوىل الناس يب يوم القيامة أكثرهم علي صالة         « :وقوله       

                                                            

جاء من علْو يا هذا، ومن      :  العالية علْواً، فيقولون   وتسمي العرب . مصدر عال يعلو علُواً   : ضد السفل، والعلُو  : العلْو) ١(
لْويأعشى باهلة قال، ع:  

  من علْو ال كَِذب فيها وال سخر        إين أتتين لسانٌ ال أُسر ا
 .٢/٣٤مجهرة اللغة : انظر

 .٥٦: سورة األحزاب) ٢(
 بِن  اللَِّه  عبِد عن  ، عِلي  بِن  الْحسِن  مولَى سلَيمانَ عن  ، الْبناِني  ثَاِبٍت عن  ، سلَمةَ  بِن  حماِد رواه  قدسي  حديث  هذا )٣(

 ))...ِجبِريلُ  جاَءِني  ِإنُه(( :فَقَالَ  ، وجِهِه  ِفي  يرى  والِْبشر  ، يوٍم  ذَات  جاَء   اللَِّه  رسولَ  أَنّ  ،أَِبيِه عن  ، طَلْحةَ  أَِبي
 املـسند    وأمحد يف  ،)٢٧٧٣ برقم هوالدارمي يف سنن  ) ١٢٨٣(  الصغرى حديث رقم   احلديث رواه النسائى يف السنن    

 .٢/٤٨٤واأللباين يف السلسلة الصحيحة ، )٩١٥(  وصححه ابن حبان حديث رقم،)١٥٩٢٦( برقم
وصححه ابن حبان   ، هذا حديث حسن غريب   : وقال) ٤٨٤( رواه الترمذي برقم   --هذا حديث ابن مسعود      )٤(

= 
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  .)١(فيها كثرية
 يف  )الطـا ( ومن املؤمنني الدعاء، و    ، ومن املالئكة االستغفار   ،والصالة من اهللا الرمحة   

 ، اصطفى من الصفوة وصفو الشيء خيـاره       )افتعل(فتعال؛ ألنه   املصطفى مبدلة من تاء اال    
 لوقوعـه يف    )أمحـد ( لتواخي الصاد يف اإلطباق واالستعالء، وصرف الناظم         )طا(وأبدلت  

  . تستعمل يف غري تصريح إال مقبوضة وال، وهي عروض البيت،موزون مفاعلن
ت اهلمزة ألفا كـرأس      فأبدلت اهلاء مهزة ساكنة مث أبدل      ، أصله األهل  )واآلل( : قوله

، الصحايب  )والصحب الكرام ( : قوله ،)٢(بيته األزواج واألقارب من أهل      : وهم هنا  ،وبأس
  من طالت جمالسته للنيب      : وعند بعض األصوليني   ، كل مسلم رأى النيب      :عند احملدثني 

  .)٣(على طريق التبع

                                                            

= 
، وحسنه احلافظ ابن حجر يف نتـائج األفكـار          )٤٥٥(فظ ابن حجر يف بلوغ املرام حديث رقم         كما نقل عنه احلا   

 .١٦٦٨صحيح الترغيب برقم  ، وحسنه الشيخ األلباين لغريه يف٣/٢٩٥
واألحاديث يف فضل الصالة والسالم على رسول اهللا اللهم صل وسلم عليه كثرية جداً منها الصحيح ومنها احلسن                   )١(

وقد اعتىن العلماء ذه العبادة العظيمة فأفردوها بالتأليف وأول من ألف يف            ، وع وهذا ليس حمل خترجيها    ومنها املوض 
، وقـد   )فضل الصالة على النيب     : (هـ واسم كتابه  ٢٨٢ذلك اإلمام إمساعيل ابن إسحاق القاضي املتوىف سنة         

للعالمـة ابـن   ) صالة والسالم على خري األنام جالء األفهام يف ال  (طبع بتحقيق الشيخ حممد ناصر الدين األلباين، و       
القـول  ( للفريوزبادي صاحب القاموس، وكتـاب      ) الصالت والبشر يف الصالة على خري البشر        (  وكتاب   ،القيم

جملة اجلامعة اإلسـالمية باملدينـة      :  انظر .هـ٩٠٢للسخاوي املتوىف سنة    ) البديع يف الصالة على احلبيب الشفيع       
 .هـ١٣٩٤ رجب - ٦١-٤٧ : ص،- ٢٥ : العدد-املنورة 

 

: ذريته وأزواجه، وقيل  : هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وقيل     :  على أقوال، فقيل   ، من هم  اختلف يف آل النيب     ) ٢(
انظر . بنوهاشم ومن فوقهم إىل غالب : هم بنو عبداملطلب، وقيل   : هم بنو هاشم، وقيل   : أتباعه من كل مؤمن، وقيل    

 .٣٥٠- ٣٢٤:  ص،بن القيمجالء األفهام ال: للمزيد
  :تعريف الصحايب )٣(

  .١/٩٥القاموس احمليط  ،))أي دعاه إىل الصحبة والزمها: استصحبه: ((قال الفريوز آبادي :لغة
جعلته لـه صـاحباً،     : األصحاب، وهي يف األصل مصدر، وأصحبته الشيء      : والصحابة بالفتح : ((وقال اجلوهري 

= 
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 للعلم به   )تال( وحذف مفعول    ، ومن تبعهم وسلك طريقهم    : أي ،)ومن تال ( : قوله
  .-رضي اهللا عنهم أمجعني-مجع يف نصف البيت القرابة والصحابة والتابعني 

  : قوله
وــب ــُدع ــإن فَ اِظي نــ ِلم       ٍةيدِصقَ

  

ــتال  ــِة ُتج اآِت اَألِئمــر ــسبِع ِق  ِل
  

 إذا أراد   )أما بعـد  ( أن قول اإلنسان بعد محد اهللا والثناء عليه          )٢( عن الشعيب  )١(روي  
  .)٣( فصل اخلطاب: يف كالم آخر يسمىالشروع

_ }: ، قال اهللا تعـاىل    )٤(وأول من تكلم به نيب اهللا داوود علي نبينا وعليه السالم               
`  b a z)وبعد ما تقدم يف اخلطبة من الثناء على اهللا تبـارك وتعـاىل             : أي، )٥

                                                            

= 
  .١/١٦١ احالصح ))واستصحبته الكتاب وغريه

  :واختلف أهل العلم يف تعريف الصحايب يف اإلصطالح
وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحايب من         : ((والتعريف الصحيح املعتمد هو ما قرره احلافظ ابن حجر بقوله         

 .٩-١/٧اإلصابة  )). مؤمناً به ومات على اإلسالملقي النيب 
: ب، عن جابر بن نوح، عن إمساعيل، عـن الـشعيب، يف قولـه              عن أيب كري   ٢١/١٧٣ أخرجه الطربي يف تفسريه      )١(

سلسلة ختريج أحاديـث    : انظر. فيه جابر بن نوح، وهو ضعيف     ، )أما بعد : قول الرجل : (، قال )وفصل اخلطاب (
 .كتاب الطهارة، الروض املربع 

عيب، أبو عمرو الكـويف،     ابن شراحيل بن عبد، الش    : ابن عبد اهللا بن شراحيل، وقيل     : عامر بن شراحيل، وقيل   :  هو )٢(
مولده يف أثناء خالفة عمر على املشهور، عالمة التابعني، كان إماما، حافظًا، فقيها، متفننا، ثبتا، متقنا، تويف سـنة                   

  .٦٨-١/٦٣، وتذكرة احلفاظ ٣٩-١٤/٢٨ذيب الكمال يف أمساء : انظر. هـ١٠٤هـ أو ١٠٣
باب من قـال يف     ( -رمحه اهللا -ولذلك بوب البخاري    ، عن النيب    واردة يف أحاديث صحيحة      )أما بعد ( :وقول) ٣(

 .٤٦٩ : ص،صحيح البخاري: انظر .وساق فيه عدة أحاديث) اخلطبة بعد الثناء أما بعد

أول من قاهلا يعـرب بـن       : أوّل من قاهلا يعقوب، وقيل    : ، وقيل --داود  : واختلف يف أول من قاهلا، فقيل     ) ٤(
 .٤٠٦، ٢/٤٠٤ الفتح: انظر. قس بن ساعدة: سحبان بن وائل، وقيل: ي، وقيلكعب بن لؤ: وقيل. قحطان

 .٢٠ :سورة ص) ٥(
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  .السبعة فإين شارع يف نظم قصيدة يف قراءات األئمة والصالة والسالم على النيب 
اجتليـت  : (وفة مسائلها ليس فيها غموض مـن قولـك        ش مك ة ظاهر : أي )جتتال(    

إذا ) جلـوت الـسيف   ( ومنه   ، وأصله الكشف  ، نظرت إليها بارزة يف زينتها     إذا) العروس
إن « :  وقـال رسـول اهللا       ،العروس جلوا وجالًء أبرزا إىل زوجهـا      صقلته وجلوت   

  .)١(» الستغفارللقلوب صدأ كصدأ احلديد وجالؤها ا
 :يف قولـه تعـاىل     كما    وهو معىن مستعمل قبل    ،دةزاي) لقصيدة( : يف قوله  )والالم(     

{Z [   \ ]   ^ z)ــه تعــاىل، )٢ ، )٣(Í Î Ï Ð Ñ  z} : وقول
 ،)عجبت من ضـربه البنـه     ( :، وقوهلم )٤(A B C D Ez}  :تعاىل وقوله

  . سبع قراءات يف: أي، مبعىن يف)لسبع قراءات( :وكذلك الالم يف قوله
  : قوله  

جمبِ ُتع ا حِ هرـ  األَ ز ـ  اِنم   حارصي ُم

  

  

وتِسيري يِهاِن دم و  ـ ال ر مـ  ز  الًكَش ُم
  

  .أخرب أنه مجع يف هذه القصيدة مسائل حرز األماين للشاطيب، والتيسري أليب عمرو الداين  
ه أو بنسبه إىل أبيه      يذكر القارئ بصريح امسه أو كنيته أو لقب        : أي ،)مصرحا( :وقوله

 :يف قولـه  ء   وأضاف الـداين إىل القـرا      ، مصور يف اخلط   : أي ،أو بلده من غري رمز مشكل     
 مـن بـالد املغـرب       )دانية( نسبة إىل بلده     ، الذي من بينهم يعرف بالداين     : أي ،)دانيهم(

  .)نافعهم ومكيهم وورشهم( : وكذا كلما يأيت يف القصيدة من قوله،باألندلس
                                                            

والطرباين يف األوسط   ،  ٤٤١/ ١ والبيهقى يف الشعب     ،٢٥٤ ،٢٩ /٧رواه ابن عدى يف الكامل      ، احلديث موضوع ) ١(
، ))جمهول حديثه : ((ال الذهي  ق ،ابوفيه الوليد بن سلمة الطرباين وهو كذَّ      )): ١٠/٢٠٧قال اهليثمي    .٦٨٩٤رقم  

  .٥٥:  ص،التهذيب:  انظر.))منكر احلديث جدا((وقال احلافظ 
 .٤٧ :سورة األنبياء) ٢(
 .١٨٧ :سورة األعراف) ٣(
 .٢٤ :سورة الفجر) ٤(
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  : قوله
ــ ملُِئاسا ُتهــج ــطَى ِللَ ــاملْ ِعِباِل   ه

  

  

ــصال حى ومــس ــةً ُت لَِويــذْ ع  فَُخ
  

 وظهرت لطالب علم    ،يعين أن هذه القصيدة ملا خلت من الرموز انكشفت مسائلها         
 علي  : هذه القصيدة العلوية نسبة إىل     ى مس ، وملا كان كل كتاب له اسم      ؛اخلالف يف القراءات  

  .-رمحه اهللا-ناظمها 
 ، فأبدل من النون ألفًا    ، بالنون احلقيقية بعد الالم    )حصلنو(أصله  ، )وحصال( : قوله

  . ادرسها وحصلها يف صدرك حفظًا عن ظهر قلب: أي،وكذا كلما يأيت مثله
    :فقال،  ذكر األئمة السبعة وروام مث شرع يف

ـ  ٍعاِف ن نعفَ ـ روى و يـس  عِ ونُالُ قَ   مُهُش

  

  

ــانٌثُْعفَ ــم ُهُم اس.................. 
  

موىل جعونة بن شعوب    ، بن عبدالرمحن بن أيب نعيم املدين      )١(هو اإلمام نافع  ) نافع: (قوله
الليثي حليف محزة بن عبداملطلب، أصله من أصفهان، ويكىن أبا رومي، وقيل أبا احلسن، وقيل أبا                

:  التابعني منـهم عبدالرمحن أسود، كان إمام دار اهلجرة وعاش عمرا طويالً، وقرأ على سبعني من  
، ومسلم بن   )٤( هرمز األعرج  ، وعبدالرمحن بن  )٣(، وشيبة بن نصاح   )٢(أبوجعفر يزيد بن القعقاع   

                                                            

  .١/١٥٥، ومعرفة القراء الكبار٦١٥/ ١غاية النهاية : انظر) ١(
حد القراء العشرة، تابعي مشهور، كبري القدر، رفيع الذكر، قـرأ           املقرئ يزيد بن القعقاع، أبو جعفر املدين، أ       : هو) ٢(

، كان إمام أهل املدينة يف القراءة، فسمي القارئ بـذلك         : "القرآن على مواله عبداهللا ابن عياش، قال حيىي بن معني         
، عـن نيـف   ـه١٣٣: ، وقيلـه١٣٢: ، وقيلـه١٣١: ه، وقيل١٢٨: ، وقيلـه١٢٧وكان ثقة، تويف سنة     

  .٣٨٤-٢/٣٨٢، وغاية النهاية ٤٢-١/٤٠معرفة القراء الكبار : نظرا. سنةوتسعني 
 برأسه، ودعت له، أحد مـشيخة       -رضي اهللا عنها  -شيبة بن ِنصاح بن سرِجس، موىل أم املؤمنني أم سلمة، مسحت            :  هو )٣(

لوقوف، وكتابه مشهور، تويف سـنة  نافع يف القراءة، إمام، ثقةٌ، مقرئ املدينة مع أيب جعفر وقاضيها، وهو أول من ألف يف ا           
  .٣٣٠-١/٣٢٩، وغاية النهاية ١٦/١١٩الوايف بالوفيات : انظر. ـه١٣٨سنة : ، وقيلـه١٣٠

املقرئ عبدالرمحن بن هرمز املدين، أبو داود، األعرج، اإلمام، احلافظ، احلجة، املقرئ، جود القرآن وأقـرأه،                :  هو )٤(
ـ ١١٧يث، مات باإلسكندرية سنة     وكان يكتب املصاحف، كان ثقة كثري احلد       ـذيب الكمـال    : انظـر . هـ

= 

٧٨
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 وابـن   )٣(، وأخذ هؤالء القراءة عن أيب هريرة      )٢( وأبوروح يزيد بن رومان    ،)١(جندب اهلذيل 
 ومات نافع   ، عن النيب    )٦(بـ بن كع  عن أُيب  )٥(، وعبداهللا بن عياش بن أيب ربيعة      )٤(عباس

وقيل سنة سبع وستني، وقيل غري ذلك،        ،)٧(ة يف خالفة اهلادي   ائباملدينة سنة تسع وستني وم    

                                                            

= 
  .٥/٦٩، وسري أعالم النبالء ٤٧١-١٧/٤٧٠

مسلم بن جندب اهلذيل، أبو عبداهللا، تابعي ثقة، وكان قاضي أهل املدينة، وكان من فصحاء الناس، وكـان                  : هو) ١(
ذيب التهذيب،  : انظر. هـ١٠٦يف سنة معلم عمر بن عبدالعزيز، وكان عمر يثين عليه وعلى فصاحته بالقرآن، تو           

  .١٠/١٢٤البن حجر 
املقرئ العامل يزيد بن رومان، أبو روح، املدين، موىل آل الزبري بن العوام، ثقة ثبت، فقيه، قارئ، حمدث، تويف                   : هو )٢(

  .٢/٣٨١، وغاية النهاية ٦/٢٧٧وفيات األعيان : انظر. هـ١٣٠سنة 
 أن أبا هريرة أكثـر      احلديثل  قد أمجع أه  ، الصحابة ومن كبار    اهللا  رسولة صاحب   أبو هرير الصحايب اجلليل   : هو )٣(

 عبـد   اهللا  رسـول  عبد مشس بن صخر وملا أسلم مساه         اجلاهليةامسه يف   . اهللا  رسول حلديث روايةً وحفظاً    الصحابة
 عـام   بـالبقيع  ودفن   املنورة  املدينةب وتويف   ،عبد اهللا   الرمحن بن صخر الدوسي نسبة إىل قبيلة دوس بن عدنان بن            

  .١/٣٥ اإلصابة يف متييز الصحابة: انظر . عاما٧٨ عن عمر ناهز هـ٥٧
، حرب األمـة    حممد النيب، صحايب جليل، وابن عم      هاشم بن   املطلب  عبد بن   عباسهو الصحايب اجلليل عبد اهللا بن        )٤(

 دائم الدعاء البن    حممد النيب، وكان   سنني  بثالث  اهلجرة  قبل هاشم  ببينلتفسري وترمجان القرآن، ولد     وفقيهها وإمام ا  
: وكان يدنيه منه وهو طفل ويربت على كتفه وهـو يقـول           ،  جوفه علما وأن جيعله صاحلا     اهللاأل  عباس فدعا أن مي   

  .١/٤٠ اإلصابة يف متييز الصحابة: انظر". التأويلن وعلمه  يف الديفقههاللهم "
ف، وقـرأ   عبداهللا بن عياش بن أيب ربيعة، أبو احلارث، املخزومي، التابعي الكبري، ولد باحلبشة، له رؤية وشر               : هو )٥(

الـوايف  : انظـر . سنة مثان وسـبعني   : على أُيب بن كعب، وكان من أقرأ أهل املدينة، مات بعد سنة سبعني، وقيل             
  .١/٤٤٠، وغاية النهاية ٢١٣-١٧/٢١٢بالوفيات 

، شهد بيعة العقبة الثانية، وشهد له       القرآنيب وكاتب ملا جاء من      اأيب بن كعب بن قيس صح     الصحايب اجلليل   : هو )٦(
أيهـا  : (( وقعة اجلابية، وقد خطـب عمر باجلابية فقـال        اخلطاب  بن  عمرشهد أيب بن كعب مع      . الرسول بالعلم 

 اإلصابة يف متييز  :  انظر .هـ  ٣٠تويف سنة   ، )) فليأِت أبـيّ بن كعـب    القرآنالناس من كان يريـد أن يسأل عن        
  .١/٢٧ الصحابة

هــ، وتـويف سـنة      ١٦٩موسى بن حممد املهدي بن عبد اهللا املنصور، بويع باخلالفة يوم تويف املهدي سنة               : هو) ٧(
= 

٧٩



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

٨٠

  .عيسى وعثمان: وله رواة كثرية ذكر منهم راويني ومها
 وهو ربيب نافع وكنيته أبوموسـى،       ، أما عيسى فهو ابن مينا الزرقي موىل الزهريني       

، وقيل لقبه بذلك نافع جلودة قراءته؛ ألن        )١(لك بن أنس   لقبه بذلك اإلمام ما    ،وقالون لقب له  
 ومل يصرف الناظم قالون وعدم انصرافه للتعريف والعجمة وهو على           ،قالون بلغه الروم جيد   
 فإن اللقب هنا أشـهر      ، عطف بيان  لْقُن وال   ، وعيسى بدل من قالون    ،وزن قارون وهارون  

 املعروف إضافة االسـم إىل اللقـب ال          ألن ؛نه مضاف إىل عيسى    وهلذا مل نقل إ    ؛من االسم 
 وقيل إذا أضيف االسم إىل      ، لضيق النظم  ؛ لكنهم جوزوا التقدمي والتأخري يف الشعر      ،بالعكس

          ض لإلسناد إليـه   اللقب جيب تأويل األول باملسمى، والثاين باالسم؛ ألن املسمى هو املعر، 
  أو رفعـاً   ،نصبا بإضمار فعـل    وجيوز فيه أن يكون مقطوعا       ،وجيوز هنا أن ال يكون مضافًا     

 وقيل غري    لعدم ظهور اإلعراب فيه، ومات قالون باملدينة سنة مخس ومائتني،          ؛بإضمار مبتدأ 
  .ذلك

به به نـافع لـشدة       لقَّ ، ابن سعيد وكنيته أبوسعيد وورش لقب له       : وأما عثمان فهو  
 ،ئـة امو وتسعني    ومات مبصر سنة سبع    ،بياضه، ولد مبصر ورحل إىل نافع فقرأ عليه باملدينة        

  .)٢ ( وقربه معروف تزوره الزوار،ودفن بالقرافة
                                                            

= 
  .٣١٢-٨/٣٠٥ لوك واألمم،البن اجلوزي، واملنتظم يف تاريخ امل٧٣:ص اإلنباء يف تاريخ اخللفاء: ظران. هـ١٧٠

 املنـورة   باملدينةولد اإلمام مالك    ، أبو عبد اهللا مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر األصبحي احلمريي املدين             : هو )١(
 وفتاويهم، وقد عـرف     الصحابة واستطالع اآلثار وأخبار     احلديث  بعلم، ونشأ يف بيت كان مشتغالً       هـ٩٣سنة  

ال «ه ويكثر من قـول      درسه بالسكينة والوقار واحترام األحاديث النبوية وإجالهلا، وكان يتحرز أن يخطئ يف إفتائ            
إمنا أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا يف رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما                «: ، وكان يقول  »أدري

 سـري : انظر . اثنني وعشرين يوماً مث مات      مرض اإلمام مالك   هـ١٧٩ويف سنة   . »مل يوافق الكتاب والسنة فاتركوه    
  .١/٨٥ والديباج املذهب، ١٥٢ /٧أعالم النبالء 

  .١/١٥٥ ، ومعرفة القراء الكبار٦١٥/ ١غاية النهاية : انظر) ٢(
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  :تنبيه
  .مزة مكسورة )امسه( ، بال تنوين)فعثمان( :قوله
  : قوله

  

...................................   
ـ  ُن اب وُه ـ  ٍريِث كَ ـ  ع دِنس ُم أَ ُهن ـ ح مد   

  

  

 ومك حوى الُْعـال   ................
ـ ن قُ ِدـمح مُ ع م ىِوري زالب وُه  ـالُب

  

  وهو مـوىل   ، ويكىن أبا معبدٍ   ،)١( وهو عبداهللا بن كثري املكي     ،وهذا هو اإلمام الثاين     
 كان طويالً جـسيما     ، فارس ءبنا أ ه من صلوأ ارا مبكة،  وكان عطَّ  ،عمرو بن علقمة الكناين   

ـ    قرأ على عبداهللا   ، وهو من التابعني   ء، خيضب باحلنا  ،أمسر أشهل   )٢(ايب املخزومـي  س بن ال
 ودرباس مـوىل    ،)٤( موىل قيس بن السايب    )٣( أيب احلجاج  ، وجماهد بن جرب   صاحب النيب   

 بـن    عن أُيب  )٥( وأخذ جماهد ودرباس عن ابن عباس      ، نفسه  وأخذ عبداهللا عن أُيب    ،ابن عباس 

                                                            

  .١/١٥٥ ، ومعرفة القراء الكبار٦١٥/ ١غاية النهاية : انظر) ١(
أبو الـسائب، القرشـي،     : ائذ، أبو عبد الرمحن، وقيل    املقرئ عبد اهللا بن السائب بن أيب السائب صيفي بن ع          : هو )٢(

املخزومي، القارئ، أخذ عنه أهل مكة القراءة، وعليه قرأ جماهد وغريه من قراء أهل مكة، سكن مكة، وتويف ـا                    
  .٣/١٥٠، وأسد الغابة ٣/٩١٥االستيعاب : انظر. قبل قتل ابن الزبري بيسري

احلـافظ،  اإلمام التابعي، الثقة، املقرئ، املفسر،       املخزومي، موالهم، املكي،  جماهد بن جرب، أبو احلجاج       االمام: هو )٣(

 قرأ عليـه ابـن      ،--كان إماماً يف التفسري، قرأ على ابن عباس، وروى عن عائشة وأيب هريرة، ومجاعة من الصحابة                 
الطبقـات   :نظـر ا. هـ، وقد نيف على الثمانني    ١٠٣كثري، وأبو عمرو وابن حميصن وغريهم، تويف ساجدا سنة          

  .١/٣٧ ،، ومعرفة القراء الكبار٤٦٧-٥/٤٦٦الكربى البن سعد 
أبوقيس بن الـسائب    : قيس بن السائب بن عائذ القرشي املخزومي، وقيل       : قَيس بن الساِئب بن عويِمر، وقيل     : هو )٤(

  .٦/٢٥٤ أسد الغابة: انظرح مكة، أسلم يوم فت  مواله عبد اهللا بن السائب :  وقيل، هو موىل جماهد : قيل ، املخزومي
عبد اهللا بن كثري وحممـد  : درباس املكي موىل عبد اهللا بن عباس، عرض القرآن على مواله، وروى القراءة عنه           : هو) ٥(

  .١/٢٨٠غاية النهاية : انظر. بن عبد الرمحن بن حميصن وزمعة بن صاحل املكيونا
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  . عن النيب )١( وزيد بن ثابت،كعب
 وهـي أفـضل     ، وإقامته مبكة  ،ه على صحايب   لقراءت )العال ومك حوى ( :وإمنا قال       

  .البقاع عند أهل العلم
ولد مبكة سنة مخس وأربعني يف أيام         مجع العليا كغرفة وغرف ودمية ودما،      )والُعال(     

ة يف أيام هشام بـن      ائمعاوية، وأقام مدة بالعراق مث عاد إىل مكة، ومات ا سنة عشرين وم            
 أخرب أما رويـا     ، اثنني أمحد البزي وحممدا قنبالً     :ر منهم  ذك ، وله رواة كثرية   ،)٢(عبدامللك

  .رويا عن ابن كثري نفسه بل بواسطةعن ابن كثري القراءة بسنٍد يعين أما مل ي
 ابن حممد بن عبداهللا بن القاسم بن نافع بن أيب بزة املؤذن موىل لـبين                :أما أمحد فهو        

 : قـال  ،أ على عكرمة بن سليمان بن عـامر        قر ،يند ويعرف بال  ،خمزوم، وكنيته أبواحلسن  
 ومعـروف بـن     ، وقرأ القسط على شبِل بن عبـادٍ       ،قرأت على إمساعيل بن عبداهللا القُسط     

 ت ومـا  ،ن القسط قرأ على ابن كثري نفسه      إوقال البزي     قرأنا على ابن كثري،    : قاال ،مشكان
  .بزي مبكة بعد سنة أربعني ومائتنيال

 ، وكنيتـه أبـوعمرو    ،رمحن بن حممد بن خالد املخزومي      ابن عبدال  :وأما حممد فهو       
 هم أهل بيت مبكة يعرفون بالقنابلة، قرأ على أيب احلسني أمحد بن حممـد               :ولقبه قنبل، وقيل  

                                                            

 بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار بن ثعلبة، يوم ثابتزيد بن : هو )١(
 وسنه ال يتجاوز إحدى عشرة سنة، وأسلم مع أهله وباركه           بعاث كان يتيماً فوالده تويف يوم       املدينة اهللا  رسولقدم  

لقد دفن  :((بن عباس اوعند موته قال    . معاوية يف عهد    هـ  ٤٥تويف زيد بن ثابت سنة      ،  بالدعاء  حممد  الرسول
اإلصـابة يف  : انظر. ولعل اهللا أن جيعل يف ابن عباس منه خلفا        !  مات حرب األمة  : وقال أبو هريرة  )).اليوم علم كثري    
  .٢/٦٥ متييز الصحابة

 للدولة يف عهده صار     ،يزيدبويع للخالفة بعد وفاة أخيه      . دمشق ولد يف    ،هشام بن عبد امللك األموي القرشي     : هو )٢(
.  وأرجاء البالد اإلسالميةالشام،متيز عهده بسيادة األمان يف بالد      دمشق إضافة للعاصمة الدائمة ومقر اخلالفة       األموية

  .٢/٥٦٧السرية النبوية وأخبار اخللفاء :  انظر.تويف بالرصافة، ويعترب من اخللفاء األمويني األقوياء
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 قرأت على إمساعيل    : قال ، قرأت على أيب اإلخريط وهب بن واضح       : قال ،بن عون القواس  ا
 قرأنا علـى    : قاال ،عروف بن مشكان   وم ، قرأت على شبل بن عباد     : قال ،بن عبداهللا القسط  ا

 وأصل السند يف    ، بواسطة هؤالء املذكورين   : أي ،)مسند( : وهذا معىن قوله   ،ابن كثري املكي  
، ومات حممد قنبـل     )١(ذلكمن   وسند القراءة واحلديث     ،سند إليه من حائط وحنوه    اللغة ما أُ  

  .ئتنيامبكة بعد سنة مثانني وم
خذ عنـه    والرواية لآل  ،أن يسموا القراءة لإلمام   واعلم أن أهل األداء اصطلحوا على       

 طريـق   ، رواية قالون  ، قراءة نافع  :قال فمثال ذلك أن ي    ،خذ عن الراوي   والطريق لآل  ،مطلقًا
  .)٢(شيطنأيب 
  :تنبيه

بال ياء بعـد    ) البز( و ، بال تنوين  )حممد( و ، يقرأ يف البيت بالتنوين    ) أمحد عنه( :قوله  
 وحذف الياء واالجتزاء بالكسر     ، وهو جائز يف الشعر    ،مبناديما ليس    )٣(الزاي، وهذا ترخيم  

                                                            
وهو كلُّ ما يسند    : ما قابلك من اجلبل، وعال عن السفح، واملُعتمد       : يطلق علَى عدة معاٍن، أشهرها    : السند يف اللغة  ) ١(

معتمد وهو مأخوذ، إما من السند وهو ما ارتفع وعال عن           : فالنٌ سند أي  : ِإلَيِه ويعتمد علَيِه من حائٍط وغريه، يقال      
معتمد، فسمي اإلخبار عن طريـق الْمـتن        : أي، فالنٌ سند : ح اجلبل؛ ألن املُسِند يرفعه ِإلَى قائله، أَو من قوهلم         سف

  .٣/١٠٥، ومقاييس اللغة ٢/٤٨٩الصحاح : انظر. سنداً العتماد احلُفَّاِظ يف صحة الْحِديث وضعفه علَيِه
  :والسند اصطالحاً
  .٥٣:  ص،نزهة النظر: انظر. ِذين نقلوا الْحِديث واحداً عن اآلخر، حتى يبلغوا ِبِه إىل قائلههو سلسلة الرواة الَّ

مما أمجع عليه الراويان والطرق فهو قـراءة، وإن كـان   : فإن كان لواحد من األئمة بكماله أي: ((قال ابن اجلزري ) ٢(
ن سفل فهو طريق، وما كان على غري هذه الصفة مما هو           للراوي عن اإلمام فهو رواية، وإن كان عن بعض الرواة وإ          

، واإلحتـاف   ١/٢٣٧لطائف اإلشـارات    : ، انظر للمزيد  ٢/١٥٠، النشر   ))راجع إىل ختيري القارئ فيه كان وجهاً      
 .٥:  ص،، واإلضاءة١/١٠٢

  :ومنه قول الشاعر، يّنسهل لَ: أي، صوت رِخيم: ترقِيق الصوت وتلِْيينه، يقال: الترِخيم يف اللغة) ٣(
ِطقنِريِر ومِمثلُ الْح رشهلَا ب           رزاٌء وال نراِشى الَهوالْح ِخيمر  

  .ترقيق الصوت: يف معىن الرّقَّة، وذلك يدل على أنّ الترخيم يف اللغة) رخيم ( فالشاعر استعمل كلمة    
= 

٨٣
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وقـول  ، )٢( ))دوامي األيد خيبطن السرحيا   : (( ومنه قوله  ، ومجاعة )١(عنها لغةً عند ابن مالك    
  .)٣ ())منهوأخو الغوان مىت يشأ يصر(( :األعشى

                                                            

= 
يا سعاد،  : يا سعا، واألصل  : و أكثر من آخر الكلمة يف النداء، حنو       حذف حرف، أ  :    والترخيم يف اصطالح النحويني   

  .٣/١٦٦ انظر شرح ألفية بن مالك.يا منصور: يا منص، واألصل: وحنو
، أو ـه٦٠٠حممد بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن مالك، أبو عبد اهللا الطائي، اجلياين، نزيل دمشق، ولد جبيان سنة  : هو) ١(

، )تسهيل الفوائد يف النحو   : (من مصنفاته ، زا يف النحو، واللغة، وكان إماما يف القراءات وعللها        كان مرب ، ـه٦٠١
، وغاية  ٢٧٠-٢٦٩:البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة ص      : انظر. هـ٦٧٢تويف بدمشق سنة    ). الشافية الكافية (و

  .١٨١-٢/١٨٠النهاية 
  :هذا شطر من بيت وهو )٢(

  دواِمى اَألِيد يخِبطْن السرحياَ         يعمالت فَِطرت مبنصِلى يف 
يطأن بأخفافهن األرض،   : سيور نعال اإلبل، وخيبطن السريح    : لضرورة الشعر، والسريح  ) األيدى(فحذفت الياء من        

 السريح خرق تلـف : الىت قد دميت من شدة السري ووطئها على احلجارة، وقيل: وىف األخفاف السريح، والدوامي  
أسرعت ومعى سيفى،   : أي، يف موضع احلال من التاء    " مبنصلى  " ا أيدى اجلمال إذا دميت وأصاا وجع، وقوله         

وأقبلت على اليعمالت فعرقبت ناقة منها وأطعمت حلمها لضيفي، يريد أا حنر لضيفه راحلة من رواحلـه وهـو                   
  .مسافر

  :وكقول اآلخر
  حت باللّثَتين عصف اإلثِْمِدومس     كنواِح ريِش محامٍة جنْديٍة  

  :فأسقط الياَء من نواحي، ومثلُه
  جوداً وأخرى تعِط بالسيِف الدما     كفّاك كف ال تليق ِدرمها 

  .تعطي: يريد
  .٢/٥١٩وسر صناعة اإلعراب، ١/٢٧والكتاب، ٤/٤٨٢شرح شافية ابن احلاجب: انظر

  :هذا شطر من بيت) ٣(
   ويِصرنَ أَعداه بعيد ِوداِد      شأ يصِرمنه وأَخو الغواِن مىت ي

  : وكقول اآلخر، أراد الغواين فأجتزأ بالكسرة عن الياء   
  وال وجد العذرى قبل مجيل       فما وجد النهدي وجدا وجدته 

  .أراد قبلي
= 

٨٤
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  ج بعضهم عليه قـراءة      وخر {Í z)١(  ،و {½  z)٢(  ،و {_ z)٣( 
  .فليس بضرورة
  :لهقو

  

ـ  تى فَ عُيد و يِرصو الب ٍرموعُبأَ الى الع  

  

  

ـ      ـ  ح ِهفَُدورٍٍ وُسوٍس عـن يزِيدي الم 
  

 ابن عمار بن عبداهللا بن احلصني بن        )٤(وهذا هو اإلمام الثالث وهو أبوعمرو بن العال       
 ،ىي حي : وقيل ، العديان : وقيل ، زبان : وامسه ،احلارث بن جلهم بن خزاعي بن مازن البصري       

 ومن أهـل    ، قرأ على مجاعة من التابعني من أهل احلجاز        ، وقيل غري ذلك   ، امسه كنيته  :وقيل
 وعطاء بـن أيب     ،)٦( وعكرمة بن خالد   ،)٥(يد بن جبري  وسع، جماهد: ، فمن أهل مكة   البصرة
 ومحيد بن قـيس     ،)٨( وحممد بن عبداهللا بن عبدالرمحن بن حميصن       ، وعبداهللا بن كثري   ،)٧(رباح

                                                            

= 
  .٢٧/ ١والكتاب ، ١٧٩ص. ديوان األعشى: انظر

 .٣٢ :سورة غافر) ١(
 .١٥ :سورة غافر) ٢(
 .٩ :سورة الرعد) ٣(
  .٣٣٣-١/٣٢٣، وغاية النهاية ١/١١٥ معرفة القراء الكبار: نظرا )٤(
قرأ على ابن عباس، وقرأ عليـه       . سعيد بن جبري بن هشام، أبو عبد اهللا األسدي موالهم الكويف، اإلمام العامل، التابعي الفقيه              ) ٥(

  . هـ٩٥قتله احلجاج بن يوسف صربا سنة  .ريهأبو عمرو واملنهال بن عمرو، وقد حدث عن ابن عباس، وغ
  .١/٣٨ ،، ومعرفة القراء الكبار١٣٤: ص ،مشاهري علماء األمصار: نظرا

التابعي، الثقة، احلجة، روى القراءة عرضـا عـن         . عكرمة بن خالد بن العاص، أبو خالد املكي القرشي املخزومي         ) ٦(
. تويف بعد عطاء بـن أيب ربـاح       . أبو عمرو بن العالء، وغريه    : ، وقرأ عليه  -عنهمارضي اهللا   - أصحاب ابن عباس  

  .١/٥١٥ ، وغاية النهاية٢٥١-٢٠/٢٤٩ ذيب الكمال: ظران
، التابعي، الفقيه، روى القراءة عن أيب هريرة        . عطاء بن أيب رباح بن صفوان، أبو حممد املكي، القرشي موالهم          ) ٧(

ع من جابر بن عبد اهللا األنصاري وعبد اهللا بن عباس ومجاعة، وانتهت إليه الفتـوى                أبو عمرو، ومس  : وعرض عليه 
  .١/٥١٣وغاية النهاية ،٣/٢٦١ وفيات األعيان: نظرا. هـ١١٥: هـ، وقيل١١٤تويف سنة . مبكة

عبد الرمحن  : وقيل. امسه عمر : مقرئ أهل مكة، وقيل   ،  حممد بن عبد الرمحن بن حميصن، أبو حفص السهمي موالهم املكي           )٨(
= 

٨٥



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

٨٦

، وشيبة بن نصاح  ،  ويزيد بن رومان   ، يزيد بن القعقاع القارئ    :ومن أهل املدينة   ،)١(األعرج
 ،وغريمهـا  )٣( وحيي بن يعمـر ،)٢( احلسن بن أيب احلسن البصري  أبوسعيد :ومن أهل البصرة  

  .وأخذ هؤالء القراءة عن من تقدمهم من الصحابة وغريهم
بفـىت  (ا يعبر عنه النـاظم       وكثريا م  ،)٤( ويقال البصرة بفتح الباء املوحدة وكسرها     

 ، ونشأ بالبصرة  ،)٥(ولد مبكة سنة مثان أو تسع وستني أيام عبدامللك          ولد العال،  : أي ،)العال
  .ئة يف خالفة املنصور أو قبله بسنتنياومات بالكوفة سنة أربع أو مخس ومخسني وم

حممد حيىي    أبو  وهذا الراوي هو   ،راويا فَرع عنه طريقني    : وله رواة كثرية ذكر منهم    
                                                            

= 
، شبل بن عباد، وأبو عمرو بن العالء      : عرض على جماهد بن جرب، وغريه، وعرض عليه       . حممد بن عبد اهللا   : وقيل. بن حممد ا

  .١٦٧ /٢ ، وغاية النهاية٤٣١-٢١/٤٢٩ ذيب الكمال: نظرا. هـ١٢٢: هـ، وقيل١٢٣تويف مبكة سنة 
أبو عمرو بن العالء،    : قرأ على جماهد، وروى عنه القراءة عرضا       محيد بن قيس، أبو صفوان املكي، األعرج، املقرىء          )١(

: هـ، وقيـل ١٣٠تويف سنة ". مل يكن مبكة أقرأ منه، ومن عبد اهللا بن كثري     : "قال ابن عيينة  . تصدر لإلقراء . وغريه
  .١٣/١١٩ ، والوايف بالوفيات٥٦-١/٥٥معرفة القراء الكبار : نظرا. هـ١٣٣: هـ، وقيل١٣٢

، كان من سادات التـابعني      يسار، أبو سعيد البصري، ولد لسنتني بقيتا من خالفة عمر بن اخلطاب             احلسن بن   ) ٢(
تـويف سـنة    . يونس بن عبيد، وغريه   : قرأ على حطان الرقاشي، وروى القراءة عنه      . علما، وفقها، وخلقًا، ونسكًا   

  .١/٢٣٥ ، وغاية النهاية١/٣٦ ،معرفة القراء الكبار: نظرا. ـه١١٠
 العدواين البصري، أحد قراء البصرة، وأول من نقـط املـصحف،            -أبو سعيد : وقيل–ىي بن يعمر، أبو سليمان      حي) ٣(

تويف سنة  . توىل قضاء مرو  . عبد اهللا بن أيب إسحاق    : أخذ عنه القراءة  . وكان عاملًا بالقرآن، والنحو، ولغات العرب     
  .٥٥-٣٢/٥٣ ، وذيب الكمال١٧٦-١/١٧٣ وفيات األعيان. ـه١٢٩

وهي مدينة علـى    . مصرت البصرة قبل الكوفة بسنة ونصف     : هي املدينة املشهورة اليت بناها املسلمون؛ قال الشعيب        )٤(
قرب البحر كثرية النخيل واألشجار، سبخة التربة ملحة املاء ألن املد يأيت من البحر، ميشي إىل ما فـوق البـصرة                     

وأما خنيلها فكثري جداً؛ قـال      .  البصرة خالطه ماء البحر فيصري ملحاً      وماء دجلة والفرات إذا انتهى إىل     . بثالثة أيام 
  .نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه األرض ال يبلغ مثن خنل البصرة: مسعت الرشيد يقول: األصمعي

  .١/١٦ واألوطان والبدان، ١/١١٧ وأحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، ١/١١٤ آثار البالد وأخبار العباد :انظر
تـويف سـنة    . عبدامللك بن مروان بن احلكم، أبو الوليد اخلليفة األموي، وكانت مدة خالفته إحدى وعشرين سنة               )٥(

  .٥٠:، واإلنباء يف تاريخ اخللفاء ص٥٦٣ /٢ السرية النبوية وأخبار اخللفاء: نظرا. ـه٨٦
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، كان يؤدب   )١(بن املبارك العدوي املعروف باليزيدي لصحبته يزيد بن منصور خال املهدي          ا
 والطريقان  ،ئتنيا ومات خبراسان سنة اثنتني وم     ، وسكن بغداد  ،)٢(ولده وحجب حيىي املأمون   

  .طريق الدوري وطريق السوسي: مها
 ،زيز بـن صـهبان الـدوري       أبوعمر حفص بن عمر بن عبدالع      : أما الدوري فهو  

 ومـات   ، وقرأ اليزيدي على أيب عمرو بن العال       ، قرأ على اليزيدي   ، موضع ببغداد  )٣(والدور
  .ائتنيالدوري سنة ست وأربعني وم

 قـرأ   ، وأما السوسي فهو أبوشعيب صاحل بن زياد بن عبداهللا بن إمساعيل السوسي           
  . وقرأ اليزيدي على أيب عمرو بن العال،على اليزيدي

 محلَ القراءة للدوري والـسوسي      : أي ، أليب عمرو  )عن يزيديه : (والضمري يف قوله   
  .كالمها عن يزيدي أيب عمرو، ومات السوسي يف حدود مخسني ومئتني

  : قوله
  

واٍم هُ شـ  و ـ  ُن اب ـُه   ٍر  اِم عنـ ع   دِنسُم

  

  

 ِهشام روى مع ابِن ذَكْوانَ حـصال      
  

                                                            

كان أديبا، شاعرا،   . املهدي، اخلليفة العباسي  حممد بن عبد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن العباس، أبو عبد اهللا                 ) ١(
  .٧٢-٦٩ : صاإلنباء يف تاريخ اخللفاء: نظرا. مدة خالفته عشر سنني. ـه١٦٩تويف سنة . وروى احلديث

كان عاملًا، حمدثًا،   . عبداهللا املأمون بن هارون الرشيد بن حممد املهدي، أبو العباس القرشي اهلامشي، اخلليفة العباسي             ) ٢(
ا  فقيها، أديبتاريخ بغداد : نظرا.  سنة ٢١: ، وكانت مدة خالفته   ـه٢١٨، وتويف سنة    ـه١٧٠ولد سنة   . ا، متكلم 
٤١٤-١١/٤٣٠.  

، ويف  دجلة ، تقع على الضفة الشرقية لنهر     العراق يف صالح الدين  وهي مدينة من مدن حمافظة     نسبة إىل مدينة الدور   ) ٣(
 كـم،   ٢٥حبـوايل    تكريت وجنوب  كم، ٣٠حبوايل  مشاال سامراء  وتبعد عن  ،وتكريت سامراء الوسط تقريبا بني  

 وفيها إىل الوقت احلاضر أقيمـت       .العرب ، وكل سكىن الدور من    وغريب شرقي وتنقسم الدور بنفسها إىل قسمني    
لي، حيث يبدأ جمرى النهر الرصاصي، ويف خرائط اإلدريـسي          أكرب منطقة أروائية ماثله على العيان من السيب الباب        

  .اشار إليها ببوادي العرب، ويوجد فيها جامع يرجع إىل العهد األموي هو اجلامع الكبري جامع عمر بن عبد العزيز
  .١٨-١٠:صكتاب اجلذور التأرخيية لقضاء الدور: انظر
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إمـام مـسجد دمـشق       )١( عبداهللا بن عامر الشامي    :و وه ،وهذا هو اإلمام الرابع   
 واملغرية بـن    ، قرأ على أيب الدرداء عومير بن عامر صاحب رسول اهللا            ، تابعي ،وقاضيها

 وعثمان على النيب    ، وقرأ أبوالدرداء  ، وقرأ املغرية على عثمان بن عفان      ،أيب شهاب املخزومي  
         ولد عبداهللا بن عامر قبل وفاة النيب ،   ل هلا رحاب مث انتقل إىل دمشق    ابقرية يق  بسنتني

ئة يف أيام هـشام بـن   ا ومات ا يف يوم عاشوراء من احملرم سنة مثاين عشرة وم           ،بعد فتحها 
  : ذكر عن بعضهم طريقني، وله رواة كثرية،عبدامللك

 وأخذ هشام قراءة ابن عامر عرضا عن عراك بن خالد عـن             ، طريق هشام بن عمار   
  .شام بدمشق سنة ست وأربعني ومئتني ومات ه، ابن عامرحيىي بن احلارث عن

 طريق عبداهللا بن أمحد بن بشري بن ذكوان، أخذ ابن ذكوان القراءة عـن               : والثاين
  . بن احلارث عن ابن عامر الشاميأيوب بن متيم عن حيىي

ياها باإلسناد  و يعين هشاما وابن ذكوان حصال قراءة ابن عامر ور         )الحص( : وقوله
  . ومات ابن ذكوان بدمشق سنة اثنتني وأربعني ومئتني،كوراملذ
  :تنبيه

  . وجيوز وصلها وفتح العني، بقطع اهلمزة)بنإ(،  بسكون العني)مع( :قوله
  : قوله

وعن ـ  اِص ع ـ ح و هبعٍم ُش ـ  فْ ت صالقَّن  

  

  

...................................  
  

 ،لـة ، ويقال ابن د   )٢( النجود الكويف   عاصم بن أيب   : وهو ،وهذا هو اإلمام اخلامس   
 وكنيتـه   ، وهو موىل نصر بن ثُعني األسـدي       ،مهد عبد، ودلة اسم أ    ويقال ابن أيب النجو   

  . وهو من التابعني،أبوبكر
                                                            

  .٤٢٥-١/٤٢٣ ة، وغاية النهاي٤٩-١/٤٦ ،معرفة القراء الكبار: نظرا )١(
  .٣٤٩-١/٣٤٦ ، وغاية النهاية٥٤-١/٥١معرفة القراء الكبار، للذهيب : ظرن ي)٢(
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، وقـرأ   )٢( وأيب مرمي زر بن حبيش األسدي      ،)١( قرأ على عبداهللا بن حبيب السلمي     
 وأُيب بن كعـب     ، وعلى علي بن أيب طالب     ،آنعبداهللا على عثمان بن عفان ومنه تعلم القر       

مرمي على عثمان     وقرأ أبو  ، على النيب    اوأ وقر --وعبداهللا بن مسعود وزيد بن ثابت       
 ،ئة بالكوفةا ومات عاصم سنة مثان وعشرين وم، على النيب ءا وقر ،بن عفان وابن مسعود   

رواة كثرية ذكر منهم     وله   ، وهو يريد الشام   ،ئة وقيل بالسماوة  اوقيل سنة سبع وعشرين وم    
  .شعبة وحفصا

 أما شعبة فهو أبوبكر بن عياش بن سامل الكويف األسدي موالً هلم، وقيل امسه سامل،               
 تعلَّم القرآن من عاصم مخـسا       ،وقيل حممد، وقيل مطرف، وقيل غري ذلك، وقيل كنيته امسه         

وكان يأتيه يف احلر والـربد،      ،نة وذلك يف حنو ثالثني س     ، كما يتعلم الصيب من املعلم     اومخس  
رش لـه   فْنه مل ي   وكان يقوم الليل، يقال إ     ، املطر فبلغ حقويه فرتع سراويله     ءورمبا خاض ما  

 يا بنية ال تبكي أختايف أن يعذبين اهللا         : فقال ، وملا حضرته الوفاة بكت ابنته     ،فراش مخسني سنة  
، ولد يف أيـام الوليـد بـن         ةمن ألف خت  ختمت يف هذه الزاوية أربعا وعشري      وقد   ،بالنار

ئة يف  ا سنة أربع وتسعني، وتويف بالكوفة يف مجادى األوىل سنة ثالث وتسعني وم            )٣(عبدامللك
  .)٥ ( بطوس)٤( تويف فيه هارون الرشيدالشهر الذي

                                                            

  .٤٥: ص،معرفة القراء الكبار: نظرا. ٧٥ أو٧٣عبداهللا بن حبيب السلمي الضرير املقرئ كويف تابعي ثقة، مات ) ١(
  .١/٢١٥ تقريب التهذيب: نظرا. ٨٣ :ما رأيت أقرأ من زر، ت: زر بن حبيش األسدي، قال عنه عاصم) ٢(
تـويف سـنة    . الوليد بن عبد امللك بن مروان، أبو العباس، اخلليفة األموي، فتحت يف عهده فتوحات عظيمة              : هو )٣(

  .٥٠: ص،اإلنباء يف تاريخ اخللفاء: نظرا. ، وكانت مدة خالفته تسع سننيـه٩٦
كان فقيها، أديبا، شـاعرا،     .  جعفر، اخلليفة العباسي    هارون الرشيد بن حممد املهدي بن عبد اهللا املنصور، أبو          :هو )٤(

السرية النبوية وأخبـار اخللفـاء      : نظرا.  سنة ٢٣، وكانت واليته    ـه١٩٣وكان يغزو عاما وحيج عاما، تويف سنة        
  .٨٨-٧٥: ص ،، واإلنباء يف تاريخ اخللفاء٥٧٤-٢/٥٧٣

شجار، واملدينة تشتمل على حملتني، يقـال إلحـدامها         مدينة خبراسان بقرب نيسابور مشهورة، ذات قرى ومياه وأ         )٥(
ويف جباهلا معادن الفريوزج، وينحت منها القدور الربام وغريها من اآلالت والظـروف             . طابران، واألخرى نوقان  

= 

٨٩
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 ، وكنيته أبـوعمرو   ، وأما حفص فهو ابن سليمان بن املغرية األسدي البزاز الكويف         
  .ئةاات قريبا من سنة تسعني ومويعرف حبفص قرأ على عاصم وم

  :تنبيه
 مثل لغة بـين عقيـل وبـين          بسكون اهلاء والتسكني يف    )وعن عاصم شعبه  ( :قوله
  كالب،

  :قال الشاعر
  )١(إال ألن عيونه سيل واديها    شرب املاء مايب حنوه عطشوأ

  :وقال آخر
   )٢(الوسيقة أو زمريإذا طلب     له زجل كأنه صوت حاٍد

: قولهو، )٥(kz} ، )٤(q rz}  و،)٣(s tz} : اىلوقوله تع       
{nz)بسكون اهلاء كما سيأيت) ٦.  

       ل بذكرها، وإمنا ذكرت عـن شـعبة        واعلم أن مناقب األئمة والرواة كثرية مل نطو
  .بعض املناقب تنشيطًا لطلبة العلم يف هذا الزمان

                                                            

= 
صارت دار علـٍم بعـد      . قد أالن اهللا ألهل طوس احلجر كما أالن لداود، عليه السالم، احلديد           : حىت قال بعضهم  

  .املائتني
  .١/٥ و األمصار ذات اآلثار، ١/١٦٨ آثار البالد وأخبار العباد:نظرا

  .١/٢٠ اخلصائص: نظرا) ١(
  .١٢٨ /١اخلصائص : نظرا .الشماخ بن ضرار: قائله هذا البيت )٢(
  .٧٥ :سورة آل عمران) ٣(
  .٢٠ :، وسورة الشورى١٤٥ :سورة آل عمران) ٤(
  .١١٥ :سورة النساء) ٥(
  ).١١٥(سورة النساء ) ٦(
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  : قوله
.................................... 

الُدُهمخو ..........................  

  

وعن حمزٍة ُسلَيُم عنُه خلَـف تـال        
................................... 

 بن حبيب بن عمارة بن إمساعيـل الكـويف          )١(وهذا هو اإلمام السادس وهو محزة       
وكان ، وكنيته أبو عمارة التيمي، موىل بين عجل، وقيل موىل آل عكرمة بن ربعي            ، الزيات

وحممـد  ، لب الزيت من حلوان إىل العراق، قرأ على أيب حممد سليمان بن مهران األعمش             جي
ومحران بن أعني وأيب إسحاق السبيعي، ومنصور بـن         ، بن عبدالرمحن بن أيب ليلى القاضي     ا

وأخذ األعمش عن حيـىي بـن       ، املعمر ومغرية بن مقسم وجعفر بن حممد الصادق وغريهم        
أبوعيسى سـليم    :أخذ عنه القراءة مجاعة منهم     بن مسعود وأخذ حيىي عن أصحاب     ، وثاب
  .)٤(وخالد الكويف ،)٣(وأخذ عن سليم خلف الصلحي، )٢(الكويف

  

ـِأمـا اِلكـسا  ...   ِي علـي لَــه    ئ

  

 عـال  الْ  فَتى يثُ وُدوِري واحلَارِث اللَّ أَُب
  

                                                            
  .٣٤٩-١/٣٤٨ ، وغاية النهاية٥٥-١/٥٤معرفة القراء الكبار، للذهيب : ظران )١(
، تلميذ محـزة  ، سليم بن عيسى بن سليم بن عامر، شيخ القراء، أبو عيسى، وأبو حممد احلنفي موالهم الكويف               : هو )٢(

الدوري، وأبومحـدون  خلف البزار، وخالد بن خالد، وأبو عمر : وأحذق أصحابه، وهو خلفه يف اإلقراء أخذ عليه   
مات سليم سـنة مثـان      : الطيب، وأمحد بن جبري األنطاكي، وترك احلذاء وخلق كثري قال خلف وهارون بن حامت             

  .١/٣١٨ غاية النهاية :انظر. سنة تسع ومثانني: ومثانني ومائة وقيل
عند أهل احلديث، حدث     خلف بن هشام بن طالب بن غراب بن ثعلب البزار الصلحي، إمام يف القراءة، ثبت                 :هو) ٣(

وتويف ببغداد  ، حكاه النقاش عن أيب احلسن بن الرباء      ، ولد يف رجب سنة مخسني ومائة     ،عنه أمحد بن حنبل واألئمة    
وهو خمتٍف أيام اجلهمية يوم السبت لسبع خلون من مجادى اآلخرة سنة تسع وعشرين ومائتني يف خالفـة الواثـق            

مات خلف وله مثانية وستون عاما وستة أشهر، فعلى         : وقال ابن جماهد  ، ديثباهللا، قاله غري واحد من أئمة أهل احل       
  .١/٢٧٢ غاية النهاية: انظر. هذا مولده بعد سنة مخسني

خالد بن خليد الشيباين الـصرييف      : خالد بن عيسى، وقال غريمها    : وقال مسلم ، خالد بن خالد، قاله احللواين    : هو )٤(
أخذ القراءة عن أيب عيسى سليم بن عيـسى احلنفـي           ،سنة عشرين ومائتني  : قال البخاري ، الكويف، تويف بالكوفة  

: انظر .سنة تسع ومثانني ومائة، وولد سنة مثاين عشرة ومائة: الكويف عن محزة، وتويف سليم بالكوفة سنة مثان، وقيل 
  .١/٢٧٤غاية النهاية 
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ولـه رواة   ، )١(وهذا اإلمام السابع علي الكسائي الكويف     ، )أما الكسائي علي  ( :قوله
، )٣(وأما الـدوري  ، وكنيته أبو احلارث  ، )٢( الليث بن خالد املروزي    :ذكر اثنني منهم  ، كثرية

ودوري فـىت   :(ونبه عليه بقولـه   ، فهو حفص صاحب اليزيدي راوي أيب عمرو بن العالء        
  .وقرأ أبو احلارث والدوري مجيعا على أيب احلسن الكسائي، )العال

                                                            

ئـة  اولد يف حدود سنة عـشرين وم ، األعالماإلمام أبو احلسن األسدي موالهم الكويف املقريء النحوي أحد      :  هو )١(
 وقرأ القرآن وجوده على محزة الزيات       ،ومسع من جعفر الصادق واألعمش وزائدة وسليمان بن أرقم ومجاعة يسرية          

 ،ونقل أبو عمرو الداين وغريه أن الكسائي قرأ على حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلى أيضا         ، وعيسى بن عمر اهلمداين   
كنت أحضر بني   (( :خلف بن هشام  قال   ، ورحل إىل البصرة فأخذ العربية عن اخلليل بن أمحد         ،اءةواختار لنفسه قر  

 قرأ الكسائي على محزة القرآن      : ((وقال، ))يدي الكسائي وهو يقرأ على الناس وينقطون مصاحفهم بقراءته عليهم         
ائي وأخربين أنه قرأ القرآن على  قرأت على الكس"(( وقال أمحد بن رستم حدثنا نصري بن يوسف قال   ،))أربع مرات 

مـن  (( :--قال الشافعي ، ))محزة وعلى مجاعة يف عصر محزة منهم ابن أيب ليلى واهلمداين وأبو بكر بن عياش       
، ))تويف الكسائي بالري بقرية أرنبوية    : (( قال أبو عمر الدوري    ،))أراد أن يتبحر يف النحو فهو عيال على الكسائي        

  .١٢٨-١/١٢٠ ،معرفة القراء الكبار، ١/٦٥انظر غاية النهاية. ئةا تسع ومثانني ومتويف بأرنبوية سنة:وقيل

أبو احلارث البغدادي املقرىء صاحب الكسائي واملقدم من بني أصحابه قرأ عليه ومسع احلروف من محزة بن                 :  هو )٢(

 نسبته فقال الليث ابن خالد      وقد غلط أمحد بن نصر يف     (( :قال أبو عمرو الداين   ، القاسم األحول وأيب حممد اليزيدي    
 قـرأ علـى أيب      ،))املروزي وذاك رجل آخر من أصحاب احلديث مسع من مالك ابن أنس ومجاعة يكىن أبا بكـر                

  .تويف سنة أربعني ومئتني، احلارث سلمة بن عاصم وحممد بن حيىي الكسائي الصغري
  .١٢٨-١/١٢٠ومعرفة القراء الكبار ، ١/٦٨غاية النهاية : انظر

حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان ويقال صهيب األزدي املقرىء النحوي البغدادي الـضرير نزيـل                  :  هو )٣(

قرأ على إمساعيل بن جعفر وعلى الكسائي وعلى حيىي اليزيدي وعلى  ، سامراء مقرىء اإلسالم وشيخ العراق يف وقته      
 وروى أيضا عن أيب إمساعيـل املـؤدب         سليم ومسع احلروف من أيب بكر ويقال إنه أول من مجع القراءات وألفها            

إبراهيم بن سليمان وإمساعيل بن عياش وسفيان بن عيينة وأيب معاوية الضرير وحممد بن مروان السدي وعثمان بن                  
وطال عمره وقصد من اآلفاق     ، عبد الرمحن الوقاصي ويزيد بن هارون وقد روى عن أمحد بن حنبل وهو من أقرانه              

تويف يف شوال سنة ست وأربعني ومئتني وغلط من قال سـنة مثـان              ، سنده وسعة علمه  وازدحم عليه احلذاق لعلو     
  .١/١٩١ ومعرفة القراء الكبار، ١/٩٢انظر غاية النهاية.وأربعني
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 ِي وعــاِصم  ساِئِكالْوٍف فَ  كُ  قُلْتُ نِْإفَ
 ...............ِهمس أُ  ملْ منِل اجـعالفَ

  

  

ـُر    ِن أَع وحمزةَ  ُهي ِضـد مـا اذْكُـ
..................................  

أي إذا اجتمع على قراءة عاصم      ، فإمنا أعين به هؤالء الثالثة    ) كوف: (إذا قلت : يقول
، )١ ()وتسائلون اخلف كـوف   ( :كقوله، )كوف: (ه عنهم بقول  فإمه يعرب ، ومحزة والكسائي 

: ولو نقص منـهم كقولـه     ، )٢ ()وماخيدعون الكوف شام  : (ولو زاد معهم غريهم كقوله    
  .)٣ ()وشام وكوف غري شعبة خاطبوا يقولون بعد أم(

                                                            

ووجه ، بتخفيف السني، فتعني للباقني القراءة بتثقيلها كلفظه      ، ١:  النساء W  Vz  }  أخرب أن الكوفيني قرؤوا      )١(

  . تتساءلون بتاءين فخفف حبذف أحدمهاVz   } اع التائني؛ ألن أصل التخفيف استثقال اجتم
  .١/٣٧٦ الكشف، ٥٤٩-٥٤٨: األمايل املرضية ص: انظر

 m lz} أخرب أن الكوفيني والشامي قرؤوا      ، وهو الذي فيه اخلالف   ) ليخدعون الثاين (تقييد  ) وما: ( قوله )٢(
ت األلف كلفظه بالقراءتني، وهذا مما اسـتغين فيـه           بإثبا jz}  حبذف األلف يف قراءة الباقني       ،٩: البقرة

، )وال خلف يف الوال   : (، قوله )وعن قيد استغين بلفظ ملن تال     : (باللفظ على القيد كما قرر يف أول القصيدة يف قوله         

وال  ،٩:  البقرة k j i hz} : من قبله، وهو   m lz } ال خلف يف الذي يلي      : أي

، إما بإثبات األلف للجميع   ، ١٤٢:  النساء m l k jz } يف الذي يليه من بعده وهو بالنساء        

بغري ألف أن خادع جيوز أن يكون خدع وأن ال يكون خدع وخدع معناه بلغ                m lz } وحجة من قرأ    

 فاحلجة له أنه أراد     jz} ومن قرأ   ، مراده، فقرأ األول خادع؛ ألنه غري واقع، وقرأ الثاين خدع؛ ألنه واقع           
  .خادعة بعينهاتلك امل
احلجـة  ، ١/٢٤٠ الكشف، ١/٣٥شرح اهلداية   ، ٢/٧٥ احلجة للفارسي ، ٤٢٥-٤٢٣: األمايل املرضية ص  : انظر

  .٤٨: معاين القراءات، ص، ٧٧: البن خالويه، ص

بتاء اخلطاب فتعني للبـاقني     ، ١٤٠:  البقرة ª © ¨ §z }  أن الشامي والكوفيني إال شعبة قرؤوا         أخرب )٣(

:  البقـرة  x wz } وجـه اخلطـاب أن قبلـه        ، )بعد أم : ( الغيب كلفظه به، وقيده بقوله     القراءة بياء 

أو يكـون   ، ١٣٧: البقرة t sz} ، ووجه الغيب أنه قبله      ١٣٩:  البقرة µz ¶ ¸ } وبعده  .١٣٩
= 

٩٣
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ـُر فاجـعال: (قوله اجعل ضد القراءة :أي، )ملن مل أمسه ِضـد مـا اذْكُ
أنه إذا ذكر قراءة لقارئ ذكر فضل تلك القراءة ملن مل  )١(]يعين، من القراءللمسكوت عنه 

 ، فذكر القراءة بالغيب للمكي املذكور)وبالغيب تعملون مكيهم( :يذكره من القراء، كقوله
 القراءة باخلطاب؛ ألنه ضد الغيب الذي ذكره - وهم الذين مل يذكرهم-فتعني لغري املكي 

  .وإمنا هي مبدلة من النون اخلفيفة ، للتثنية)فاجعال( :قوله يف ، وليست األلف،للمكي
  . بسكون اهلاء)همسأ مل( : وقوله

  : مث ذكر األضداد فقال
  

 وكُ الـسُ  يـكٍ ِرح ت دِض.............
  

  

ـ ٍض ت فْ خ ُبص ن ٍرسكَ لِ حت فَ نُ  الابقَ
  

 وكذلك بقية   ، وكل منهما يف مقبلة اآلخر يدل عليه       ،أخرب أن ضد احلركة السكون      
 وأراد بالنصب واخلفض حـركيت اإلعـراب        ، وأراد بالفتح والكسر حركيت البناء     ،األضداد

 ألن بعض النحويني يعرب عن اإلمالة       ؛ ويندرج حتت الكسر اإلمالة    ،جعل الفتح للكسر ضدا   
  . وضد النصب اخلفض،بالكسر كما يعرب القراء عن ترك اإلمالة بالفتح

 وهو خطاب للواحد بلفظ التثنية على عادة العرب         ، للتثنية )تقابال( :واأللف يف قوله       
  . وحيك أرحالها وأطلقاها للواحد:تقول

                                                            

= 

d  c b } على االلتفات؛ ألن العرب خترج كثريا من اخلطاب إىل لفظ الغيب ومن الغيبة إىل اخلطاب وهو يف                  
 e g f z ا ما يالئم الغيب وهو          ،٢٢:  يونسعلى أن قبله أيض { y x w v u t s

 ed c ba ` _ ~ } | {zz١٣٧:  البقرة.  
  .)١/٢٦٥(الكشف، )٢/١٠١(احلجة للفارسي، : األمايل املرضية ص: انظر

مت بالتعليق عليه   وق، فنقلت شرح املؤلف لألبيات من الشرح من املختصر       ، ما بني املعقوفتني ساقط من املخطوط     ) ١(
  .يف احلاشية
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 فجـرى   ،مه وسفره اثنان  ك أن أدىن أعوان الرجل يف إبله وغن       وأصل ذل (( : )١(ءقال الفرا    
  . بلفظ التثنية)خليلي( : ومنه قوهلم يف الشعر،)٢( ))كالم الواحد على صاحبه

  :ذكر بقية األضداد فقال مث 
  

ــو كُريذْتــثٌِنأْ ت ــ ِخي ــيغ ِلابطَ ٍةب  

وــج معــِإ و ــت وادرفْ يُنِونت ــر  ُهكُ
وــن ــُرت ولٌقْ ــكُ ِته اخت ــُهالس  ماُم

  

  

ــثَقَّال  ــا ُم ِخفــُه و ــاُت حذْفُ إثْبو 
 وقَصر ومـدُه وُنونـا ِليـا اعمـال        

...................................  
  

 وضد اإلثبات   ، وضد اخلطاب الغيبة   ، أن ضد التذكري التأنيث    : يعين ،)وتذكري( :قوله
 وضـد   ،وضد التنوين ترك التنـوين      وضد اجلمع اإلفراد،   ، وضد التخفيف التثقيل   ،احلذف

  . وضد االختالس إمتام احلركة، وضد نقل احلركة ترك النقل، وضد النون الياء،القصر املد
  :هقول

....................................  
  

وعقَ ن ي ٍد استـ ٍظ لِ فْلَى بِ ِنغ مـ  ن ال ت 
  

ومـا خيـدعون    ( :كقوله  ا ملن قرأها   هيد القراءة بلفظ  قييعين أنه رمبا يستغىن عن ت     
  .)الكوف والشام يف خيادعون لغريهم

  : قوله
  

ــفَ يارــب ــقَا ِلهرس ِي ــِمهِد فَاِص اه 
  

  

ِبو ــم ــِعفْنُع ها وــو نْهــ ت  الضفَ
  

 ووينـها علـى     ، وعموم النفع ـا    ،دعا لطالب فهم معاين هذه القصيدة بالتيسري      
 .املشتغلني ا يرجو اإلجابة تفضالً من اهللا تعاىل

                                                            

. كان ثقةً، إماما يف العربيـة، والنحـو       .  حيىي بن زياد بن عبد اهللا، أبو زكريا الفراء األسدي موالهم الكويف            : هو )١(
تويف سنة  ). معاين القرآن : (من مصنفاته . سلمة بن عاصم، وغريه   : سفيان بن عيينة، وغريه، وروى عنه     : حدث عن 

  . ٢٣-٤/٧ ، وإنباه الرواة على أنباه الرواة٢٣٠-١/٢٢٤  بغدادتاريخ: نظرا. ـه٢٠٧
  .٩٧-٧٨ / ٣معاين القرآن  ظر،ان) ٢(
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  باب خمارج احلروف وصفاا
  
  .باب الشيء هو الذي يتوصل إليه منه 

 أو حنـو    فصل أو فـرع    أو   باب: قوهلمما يأيت يف كتب العلماء من          واعلم أن كلَّ  
 هـذا   : أي ، ومنهم من يرد احملذوف فيقول هذا باب كـذا         ،ذوف خرب مبتدأ حم   : فهو ،ذلك

  .باب املخارج
   :قوله

  

ِموم ـ ا د عـ لَ إِ ت ِهي ـ  ح ـ  ةُاج  ٍئاِر قَ
  

  

 مخاِرُج أَحُرٍف ِصفَات لَهـا ُحـال      
  

 وهي حـروف    ، إليه القارئ   ألا من أهم ما حيتاج     ؛إمنا قدم الناظم خمارج احلروف    
 فيجب على معلمي القـرآن والقـارئ        -جل ذكره -اهلجاء اليت تضمنت ألفاظ كتاب اهللا       

 ، وإعطاء كل حرف حقـه مـن صـفته         ، وحترير ألفاظها عند النطق ا     ،معرفة أحكامها 
  .وإخراجه من خمرجه

يف  ألا متيز احلرف عما يـشاركه        ؛ جعل الصفات للحروف كاحللية    )حال( : وقوله
  .املخرج من احلروف

  : قوله
  

ـ  م ثُ ٍزم ه ُجرخمفَ ـ  اٍء ه م ـ  األَ ع  فِل
ـ ِرخ اعِجما ا  نيغَ و ِمن أوسِطِه وخا   اج 

  

  

  أَقْصاُه وعينا وحا اهِمـال     ِقلْح الْ نِم
  ِممّا يِلـي الفَـم ُمـدخال       هِلوِمن ا 

  

 ،)٢(  ستة عشر خمرجا)١(ذكر هلا سيبويهشرون حرفًا عاعلم أن حروف اهلجاء تسعة و

                                                            

: إمام النحويني البصريني، ومسي سيبويه ؛ ألن وجنتيه كأما تفاحتان، وكان يف غاية اجلمال، ومعىن سـيبويه                :  هو )١(
، ارث بن كعب، ويكَنى أبا بشر ويقال كنيته أبواحلسن     عمرو بن عثمان بن قنرب، موىل بين احل        :وامسه، رائحة التفاح 

  .١/٦إحتاف النبالء بتسمية العلماء: انظر. نيف على أربعني: ومات وعمره اثنتان وثالثون سنة، وقيل
  :أَما مخاِرج الْحروِف )٢(

= 

٩٦
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  : فللحلق منها ثالثة خمارج،على حسب ما ذكره سيبويه وأتى ا الناظم
  .ألدىن وا، واألوسط، األقصى

 ، وخمرج العني، من أقصى احللق مما يلي الصدر، واأللف، واهلاء،فمخرج اهلمزة 
 من : أي،عجمتني من أدىن احللق والغني امل، وخمرج اخلاء،واحلاء املهملتني من أوسط احللق

  . تسمى حروف احللقف وهؤالء السبعة أحر،أوله مما يلي داخل الفم
 أزلت : أي،)أعجمت الكتاب( : واملعجم من احلروف هو املنقوط من قوهلم

  . واملهمل من احلروف هو ما أُمهل نقطه أي تِرك بال نقط،عجمته بالنقط
 فإن وصل مبا بعده ، على كل حرف منها واعلم أن حروف اهلجاء حقها أن يوقف

 ولذلك مل تعرب وإمنا حركت ؛ ألا مبنية على قطع بعضها من بعض؛فالنية فيه الوقف
  .لتعامل معاملة ما يعرب من احلروف املبنيات عند قصد األلفاظ

  :تنبيه
 : وقوله ، بألف بعد احلاء من غري مهز      )وحا( : وقوله ، بسكون الفاء  )مع األلف ( :قوله

 بفتح النون؛ ألنه نقل حركة مهز أوسط        )وسطمن ا ( : وقوله ، بألف الوصل قبل اهلاء    )امهال(
  ).ولهمن ا( :قولهيف  وكذلك فعل ،إىل النون

 : ويف قولـه   ،)وخـا ( : بألف ساكنة يف قولـه     )خرجااعجما  اوخاء وغني   ( :قوله

                                                            

= 
            ارتخالْم ِحيحا فَالصِدهدلَفُوا ِفي عتمِ على قول مجاعة  فَقَِد اخ  قِِّقنيحالْم ِن أَِبي طَاِلٍب       : نب كِّيمو دمِن أَحِليِل بكَالْخ

ِهي ِستةَ عشر : وقَالَ كَِثري ِمن النحاِة والْقُراِء، وأَِبي الْقَاِسِم الْهذَِلي وأَِبي الْحسِن شريٍح وغَيِرِهم، سبعةَ عشر مخرجا    
 ِمن أَقْـصى الْحلْـِق،      ) الْأَِلفِ ( مخرج الْحروِف الْجوِفيِة الَِّتي ِهي حروف الْمد واللِِّني، وجعلُوا مخرج            فَأَسقَطُوا

اِو  (والْو(      كَذَِلككَِة ورحتِج الْمرخم ِمن )   اُءالْي (   ِميرالْجو بقُطْر بذَهو ،  اباُء والْفَرانَ ِإلَـى      وسكَي نابٍد ويرد ن
    رشةَ ععبا أَرهانِ            خمرجاأَناللِّس فطَر وهاِحٍد، وٍج ورخم ا ِمنلُوهعجاِء والراللَّاِم ووِن والن جرخقَطُوا مانظـر .  فَأَس :

  ١/١٩٨والنشر، ١١٣:التمهيد ص
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مث انتقـل إىل    ،  بألف الوصل يف أوله وتنوين اجليم      )خرجاا( : وقوله ، بألف الوصل  )عجماا(
  :ارج الفم فقالخم

  

قَوقْ أَ ُه لَ افـ  ص ـ  و اِنسى اللِّ ـ  م الا ع 
  

  

 .....................ِكنــح الْنِمــ
  

أخرب أن القاف خيرج من املخرج األول من خمارج الفم مما يلي احللق مـن أقـصى                   
  .اللسان وما فوقه من احلنك

  : قوله
  

....................................  

  

ـ  أَ يـهِ اِنثَ بِ اُفكَالْ............. الفَس 
  

أخرب أن الكاف خيرج من املخرج الثاين من خمارج الفم مما حياذي القاف من اللسان               
 ولوال اجلهر واالستعالء اللذان يف القاف لكانت كافًـا لقـرب            ؛قليالً ومما يليه من احلنك    

  .خمرجها
  :تنبيه

  . بألف الوصل)الكاف( :قوله
  : قوله

  

 ومخرُج ِجـيٍم ثُـم ِشـٍني وياِئهـا        
  

  

 فَِمن وسِط اللِّساِن والْحنِك اعِمـال     
  

 وهو  ، من وسط اللسان بينه وبني وسط احلنك       ، والياء ، والشني ،أخرب أن خمرج اجليم   
  . ورمبا قدم بعضهم الشني على اجليم،املخرج الثالث من خمارج الفم

  :تنبيه
 مفـاعلن   وزنـه ر  ني وإمنا كان بفتح السني؛ ألن البح       بفتح الس  )طفمن وس ( :قوله
  .مقبوض

  : قوله
  

  والضاُد ِمن أَقْصى حواِفي اللِّساِن ُمسـ

  

 تِطيلٌ ِإلَى اَألضراِس ُيمنـى وشـمأَلَا      
  



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

٩٩

 ، وهو املخرج الرابع من خمارج الفم من أول حافـة اللـسان            ،رج الضاد أخرب أن خم  
 وإما  ، إما من اجلانب اليمني    ،ا من األضراس   ويستطيل إىل ما يليه    ،ىوهي املشار إليها باألقص   

 وبعضهم خيرجها من اجلانب     ، وأكثر الناس خيرجها من اجلانب الشمال      ،من اجلانب الشمال  
  .اليمني

 --وكان عمر بـن اخلطـاب       ، )١ ())إا تتكلف من اجلانبني   ((: وقال سيبويه 
ميـىن  ( : بقولـه  م ولذلك أشار النـاظ    ؛ا يديه  وكان أضبط يعمل بكلت    ،خيرجها من اجلنبني  

  . حافيت اللسان يعين اليمني والشمال: يعين،)يف اللسانحوا( : وقوله،)ومشأالً
  :تنبيه

 وهـو حـذف     ، دخله الثرم بالثاء املثلثة    ، وزنه فعلن  ،اض أصله وض  )والضاد( :قوله
 ،ول مـن البيـت     وهو خمصوص عند األكثرين باجلزء األ      ،لن يبقى عولن نقل إىل فعلن     وفافع

ز دخوله يف اجلزء األول من نصف البيتوبعضهم جو .  
  . بفتح الشني وسكون امليم ومزة مفتوحة بعدها)ومشأالً( :قوله
  : قوله

  

 اهِتى ان لَ إِ جِرخولَاما ِمن ادنى الْحافَِة ا    
  

  

 الَ العُ كنحي الْ ِل ي د قَ اِنس اللِّ ِفر طَ ِء
  

م من أدىن حافة اللسان إىل منتهى طرفه ما بني حافة اللسان وبني ما              أمر بإخراج الال    
  . وهو املخرج اخلامس من خمارج الفم،يليها من احلنك األعلى

فوق الضاحك والناب والرباعية والثنية وهو حرف       (( :ومنهم من يزيد على هذا فيقول          
  . انتهى كالمه)٢ ())مالال

سط جوانب طرف لسانه مما فوق الضاحك إىل الـضاحك    ن الناطق بالالم يب    إ :يقال       
                                                            

  .٤/٤٣٣الكتاب  )١(
  .٤/٤٣٣الكتاب  )٢(
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 ، وإمنا ذلك يأيت ملا فيها من شبه الشدة        ؛ن املخرج يف احلقيقة ليس إال فوق الثنايا       أك ،اآلخر
عدد الضاحك والناب والرباعية     )١( وتنبسط اجلانبان فلذلك   ،ودخول املخرج يف ظهر اللسان    

  . واملراد بطرف اللسان رأسه،والثنية
  :تنبيه

 : وقولـه  ، فتنفتح النـون   )من( ينقل بفتح مهزة أدىن إىل النون يف         )دىنمن ا ( :قوله  
 ومزة مكـسورة    ، بألف الوصل يف أول انتهاء     )إىل انتهاء ( : وقوله ، بألف الوصل  )خرجا(

  . بسكون الراء)فطر( : وقوله،آخره
  :قوله

  

مِ ونَ نُ لْقُو فَ ن الثَّ ِقو نـ  اي ـ ُع الْ يا ِه  الَ
 طَر ِمنا  وُهمِرجاِن فَاخِف اللِّس .......

  

  

ـ  ِرهي ظَ  فِ اَء ر لْقُِو ـ  اِنس اللَّ ت دالَخ 
..................................  

  

 وهو املخرج السادس من     ،أمر بإخراج النون من فوق الثنايا العليا من طرف اللسان         
من حتتها قليالً علـى اخـتالف يف        فيكون خمرج النون من فوق الالم قليالً أو         الفم،  خمارج  
  .ذلك

 وهـي   ،خمرج النون من طرف اللسان بينه وبني فويق الثنايـا العليـا           ": قال سيبويه 
  .)٢("ركةح وفيها إذا أسكنت غنة خترج من اخلياشيم من غري خمرج املت،متوسطة القوة
اء  أمر بإخراج الراء من خمرج النون غـري أن الـر           )وقل راء يف ظهر اللسان    ( :قوله

 هو املخرج السابع من خمـارج        الحنرافه إىل الالم فمخرج الراء     ؛أدخل يف ظهر اللسان قليالً    
  .الفم

  .يعين النون والراء) ومن طرف اللسان فاخرجهما(:  قوله
                                                            

  .يف حاشية املخطوط) لذلك) (١(
  .٤٣٣ / ٤الكتاب ) ٢(
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أبـو  و ، وأبوزكريا حيىي بن زياد الفـراء      ،)١(وذهب أبوعلي حممد قطرب بن املستنري     
 وغريهم إىل أن خمارج احلروف أربعـة        ،)٣(يسان وابن ك  ،)٢( صاحل ابن إسحاق اجلرمي    وعمر

  .عشر خمرجا فجعلوا الالم والراء والنون من خمرج واحد وهو طرف اللسان
 من ذلق اللـسان وهـو       دئهذه احلروف الثالثة ذلقية تبت    ": )٤(وقال صاحب العني  

  ."حتديد طرفه
  :تنبيه

 ،اهلمـزة وفتحهـا    بضم   )وقل راء ( : ومثله ، جيوز فيه الرفع والنصب    )نون( :قوله  
 وجيوز أن   ، فحذف املضاف وأقام املضاف إليه مقامه      ، خمرج راء  : أي ،والوجه يف ضم اهلمزة   

  . بفتح الراء)فومن طر( :يكون منصوبا بعامل حمذوف أي أخرج راًء، قوله
  : قوله

  

......................ِموـــ ن ـــ
 ..........ِلـــداٍل وطَـــا وتـــا

  

  

 الَعا اج لَا العُ اين الثَّ ِلصن أَ ِمضا و ي أَ ُهـ
..................................  

                                                            

أخذ عن سيبويه، وغريه، وممن . كان عاملًا بالنحو واللغة.  حممد بن املستنري، أبو علي البصري، املعروف بقطرب:هو )١(
 ،نحوينيتاريخ العلماء ال  : نظرا. ه٢٠٦تويف سنة   . يف النحو ) اجلماهري: (من مصنفاته . أبو القاسم املهليب  : أخذ عنه 

   .٨٤-٨٢: ص
من . األخفش، وغريه : أخذ عن . كان فقيها، حمدثًا، عاملًا باللغة، والنحو     . صاحل بن إسحاق، أبو عمرو اجلَرمي البصري      : هو) ٢(

  . ٤٨٧-٤٨٥ ، ووفيات األعيان٨٣ /٢إنباه الرواة: نظرا. ـه٢٢٥تويف سنة ). املختصر ىف النحو: (مصنفاته
. أحد املشهورين بالعلم، العارفني مبذهب الكوفيني والبصريني يف النحو        . كيسان، أبو احلسن   حممد بن أمحد بن      :هو) ٣(

نزهـة  : ينظر. ـه٢٩٩تويف سنة ). املذكر واملؤنث: (من مصنفاته. أيب العباس املربد، وأيب العباس ثعلب    : أخذ عن 
  .٥٩-٣/٥٧ ، وإنباه الرواة١٧٨ : ص،األلباء

كان عاملًا بالنحو، رأسـا يف لـسان        . ، أبو عبد الرمحن األزدي الفراهيدي، البصري      اخلليل بن أمحد بن عمرو    : أي) ٤(
: نظرا. ـه١٦٠: ، وقيل ـه١٧٥: ، وقيل ـه١٧٩تويف سنة   ). العني(كتاب  : من مصنفاته . العرب، أديبا شاعرا  

  .٣٣٣-٨/٣٢٦ ، وذيب الكمال٣٨٢-١/٣٧٦ إنباه الرواة
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 ومن طرف اللسان مما بينه وبني أصول الثنايا العليا مـصعد إىل             : أي ،)ومنه( :قوله
  . وهو املخرج الثامن من خمارج الفم، والتاء املثناة،احلنك خترج الدال والطاء املهملتني

 وإمنا عربوا عنهما    ؛ثنيتانإال   بلفظ اجلمع وليس مث      )الثنايا( : وقوهلم ، للثالثة )اجعله(
  . والقياس أن يقال فوق الثنيتني، ألن اللفظ به أخف؛بلفظ اجلمع

  :تنبيه
  . بألف ساكنة بعد الطاء والتاء من غري مهز)وطا وتا( :قوله
  : قوله

  

............ِموُهن نيبثَي الْ  ذِ وـ ن  ــ
وزاي...............................  

  

 ُد اهِملَـا  ني قَ ِساد و ا ص لَُعا الْ ايــ
.................................  

  

 ، ال من أصوهلا وال من أطرافها      : يعين ،)وبني الثنايا العال  ( ، ومن طرف اللسان   :أي  
 وهو املخرج التاسـع مـن       ، والزاي املعجمة  ،بل من أوسطها خمرج الصاد والسني املهملتني      

  .ارج الفمخم
  :تنبيه

 على الدال   )أمهال( بضم الدال ألنه ألقى حركة اهلمزة املضمومة من          )قُد امهال ( :قوله  
  .وكسر امليم
  : قوله

  

.......ِموطَن الثَِّفر نلَُعا الْايِما وــن  

  

 ــُه ظَا وثَا مع ذَاٍل اعجاُمُهم جلَا      
  

لسان خمـرج الظـاء والثـاء والـذال          ومن أطراف الثنايا العليا ومن طرف ال       :أي
 كشف الـنقط    : أي ، باجليم )جال( :وقوله  وهو املخرج العاشر من خمارج الفم،      ،املعجمات

  .إعجام احلروف الثالثة
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  :تنبيه
 )وثـا ( : قوله ، باهلمز والتنوين  )ومنه طاء ( : قوله ، بسكون الراء  )فومن طر ( :قوله

ل العني؛ ألنه نقل حركة اهلمزة املكـسورة         بألف الوصل قب   )عجامهمدال ا ( :بال مهز، قوله  
  .يف إعجامهم إىل الالم وكسر التنوين

  : قوله
  

ـ  أَ اِءفَلِْلو ـ ن الثَّ اِفرطْ ـ ُعا الْ اي ـ ا و لَ اب 
  

    

  ِطُن الشفَِة السفْلَى ِلمخرِجها ِكلَا
  

  وهو ما بني أطراف الثنايا العليا وبـاطن        ، الفاء خيرج من املخرج احلادي عشر      :أي
  .الشفة السفلى

  :تنبيه
  . مزة مفتوحة قبل الطاء)أطراف( : قوله، باهلمز بعد األلف)وللفاء( :قوله
  : قوله

  

 وللشفَتيِن با وِمـيم وواُوهــــا     
  

  

...................................  

 بقان يف أخرب أن خمرج الباء املوحدة وامليم والواو من بني الشفتني غري أن الشفتني ينط             
  .وامليم وال ينطبقان يف الواوالباء 
  :تنبيه

 ويف  ، عشر خمرجا من غـري احللـق        فذلك اثىن  ، بالتنوين )وميم( ، بال مهز  )با( :قوله
 مث انتقل إىل املخرج السادس عـشر وهـو          ، فاجلملة مخسة عشر خمرجا    ،احللق ثالثة خمارج  

  . خمرج الغنة
  :فقال

  

....................................  

  

ُغلِْلوالْ ِةن خـ ي األَ  فِ وُمُشي تُ ِفن جـ ت  الَ
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  .)١(من اخليشوم وال عمل للسان فيه صوت خيرج :الغنة
 ودليله أنك لو أمسكت أنفك مل ميكن خروج         ، تظهر يف األنف   : أي )جتتال( :وقوله 

 وهذه  ، تلك من الفم   اآلن وليست النون اليت تقدم ذكرها       ، وهي نون ساكنة خفيفة    ،)٢(الغنة
  .من اخليشوم
  :قوله

  

ــت ــت ِلونُكُ يٍنِونــ و ــيِمِم ووٍنُن اه 
  

  

ـ ظْ أُ نِْإ فَ اٍءفَخسواِكن ِبا  ـ  فَ ترِه  الَ
  

 :ظهـارهن حنـو   إ أن الغنة حملها التنوين والنون وامليم بشرط سكون وعدم           :يعين
{E F z)٣(،   {U V z)٤(    {R z)٥(،  و { Cz)٦(.  

                                                            
  .إىل الداخل فوق سقف الفم، وليس باملنخر وخيرج منه الغنة خرق األنف، املنجذب :اخليشوم هو )١(

  .صوت له رنني يف اخليشوم: وأما الغنة ففي اللغة
  .صوت لذيذ مركب يف جسم النون وامليم ال عمل للسان فيه: واصطالحا

  .١/١٧٧ هداية القرئو، ١٦:ص ،ة يف بيان أصول القراءةءاإلضا: انظر 
  :مراتب الغنة )٢(

  :وهي  مراتب حسب قوة وضوحها،للغنة مخس
  .الغنة الناجتة عن تشديد النون) ١(
  .الغنة الناجتة عن إدغام النون الساكنة يف الواو أو الياء، وهي أقل وضوحاً من األوىل) ٢(
  .الغنة الناجتة عن إخفاء النون الساكنة عند أحد حروف اإلخفاء أو اإلقالب) ٣(
  .ساكنة وامليم الساكنة يف حالة إظهارمهاالغنة على النون ال) ٤(
  .الغنة على النون املتحركة وامليم املتحركة) ٥(
ثنتني األخريتني ففيهما أصل الغنة وهذه هلا       والغنة يف الثالثة مراتب األوىل هلا مدة زمنية تقدر حبركتني، أما يف اال             -

  .مدة زمنية ال تزيد عن حركة واحدة
  .١/١٧٧ رئاهداية الق، ١٦ : ص،ة يف بيان أصول القراءةءواإلضا، ١/٢٦ ويدأحكام التج: انظر

  .١٧ :سورة البقرة) ٣(
  .١٨ :سورة البقرة) ٤(
  .٧٣:  سورة البقرة)٥(
  .٢٦: سورة البقرة) ٦(
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أظهرت النون أو التنـوين عنـد       إن   وكذلك   ،هن للسان فإن حتركن صار العمل في    
  .)٢(Î Ï  z}  ،)١(À z ¿} : حروف احللق حنو

 وإذا نطق ذه احلروف خالية من الشرطني املذكورين مل يكن بد فيها من صـوٍت               
 ألن طبعها يقتضي ذلك دون غريها من        ؛خيرج من اخلياشيم أيضا خمالط ملا خيرج من اللسان        

  .س املقصود هنا إال ما تنفرد به اخلياشيم ولي،احلروف
 ، ويعمها الفـم   ،ر أن خمارج احلروف حيصرها احللق واللسان والشفة       ِك فحصل مما ذُ  

 وعند سيبويه ومن تبعـه  ، فعند اخلليل بن أمحد سبعة عشر خمرجا    ،واختلف يف عدد املخارج   
 وأربعة عشر   ،و الفم  وهي أحرف املد خلروجها من ج      ،يةف إلسقاطهم اجلو  ؛ستة عشر خمرجا  

 جلعلـهم الـالم     ، وغريهم ،)٣( وابن دريد  ، واجلرمي ، وهم قطرب  ،عند حيىي الفراء ومن تبعه    
 واألشـهر مـذهب   ، رأسه ال احلافة: أي،والراء والنون من خمرج واحد وهو طرف اللسان      

  .-رمحه اهللا-سيبويه وعليه عول الناظم 
  : مث ذكر قاعدة فقال

  

 كِّنِف سرِللْحد      وـٍز إذَا أَرمه ـدعب  
  

  

 ت مخرجــُه تقُــولُ أَح أَم فَُيجتلَــا
  

 فسكن احلرف وأدخل عليه     ، خمرج حرف من احلروف    دح إذا أردت أن تعرف      :أي
 فمثـال احلـرف     ،حرفا متحركًا لتتوصل به إىل النطق باحلرف الساكن الذي تريد خمرجه          

  ).مأَ( )أَح( فتقول ،ف الساكن احلاء وامليم ومثال احلر،املتحرك عند الناظم اهلمزة
 وهي أن   ، فيه قاعدة أخرى   ك ول ، يكشف حد احلرف ويظهر خمرجه     : أي ،)فيجتال(

                                                            

  .٩ :سورة احلشر) ١(
  .١٨١ :سورة البقرة) ٢(
.  يف حفظ اللغة واألنساب وأشـعار العـرب        كان رأسا .  حممد بن احلسن بن دريد، أبو بكر األزدي البصري         : هو )٣(

تويف سنة ). اجلمهرة: (من مصنفاته. أبو سعيد السريايف، وغريه : أيب حامت السجستاين، وغريه، وروى عنه     : روى عن 
  .٥٩٦-٢/٥٩٤ ، وتاريخ بغداد٢٢٥:  ص،تاريخ العلماء النحويني، للتنوخي: نظرا. ـه٣٢١
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ـ ( و ،)جه( : فتقول ، بالسكت وتنطق به محركًا    تلحق باحلرف الذي تريد خمرجه هاء      مه(، 
 وبـاهللا   ، يبىن عليها غريهـا     والقاعدة هي اليت   ، فيظهر حد خمرجه   ، وحنو ذلك  ،)هكَ( ،)هقَ(

  .التوفيق
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  )١(ذكر صفات احلروف
  

  

 ِهِصخ ش فس كِ تثَ ح رشا ع هوُسُمهمفَ
  

  

 ومجُهـــوُرها ِتسع وعشر تكَملَا   
  

 ومسيـت   ،)حثت كسف شخصه  ( فمهموس احلروف عشرة أحرف مجعت يف        :أي
  . وجريان النفس معها لضعفها وضعف االعتماد عليها عند خروجها،مهموسة

 .....................................: احلس اخلفي قال اهللا تعاىل     : هو )٢( واهلمس
                                                            

  .، كالعلم، والبياضما قام بالشيء من املعاين: الصفة لغة )١(
  .كيفية عارضة للحرف عند حصوله يف املخرج من جهر، ورخاوة، ومهس، وشدة، وحنوها: واصطالحا     

  :عدد الصفات
ومنهم من زاد على    ، اختلف العلماء يف عدد صفات احلروف، فمنهم من عدها سبع عشرة صفة، وهو اإلمام ابن اجلزري               و    

ومنهم من نقص عن الـسبع      ، وأربعني صفة، وهو أبو حممد مكي بن أيب طالب القيسي         ذلك فقد أوصلها بعضهم إىل أربع       
  . عشرة كالربكوي فإنه عدها أربع عشرة صفة بنقص الذالقة، وضدها، واالحنراف، واللني، وزيادة صفة الغنة

  .١٣٧:وغاية املريد ص، ٤٢ :واية القول املفيد ص، ١/٢والنشر، ٧٤٤:إبراز املعاين ص :انظر
لصفات تعترب مبثابة املعايري للحروف فتميز بينها حىت يعرف القوي من الضعيف وخاصة تلك اليت خترج من خمرج                  وا

فببيان الصفة تعرف كيفيةُ احلرف     ، واحد كالطاء والتاء، فلوال اإلطباق والقلقلة يف الطاء ملا استطعت أن متيز بينهما            
  .وعدمهعند النطق به من سليم الطبع كجري الصوت 

  :فوائد الصفاِت
  :للصفات ثالث فوائد

  .متييز احلروف املشتركة يف املخرج: األوىل
معرفة القوي من الضعيف؛ ليعلم ما جيوز إدغامه وما ال جيوز، فإن ما له قوة ومزية عن غـريه ال جيـوز أن              : الثانية

  .يدغم يف ذلك الغري؛ لئال تذهب تلك املزية
  .وف خمتلفة املخارجحتسني لفظ احلر: الثالثة
  .١٣٧:  ص،وغاية املريد، ٤٢ : ص،واية القول املفيد، ١/٢ والنشر، ٧٤٤:  ص،إبراز املعاين :انظر

همـسا وال   "إذا أخفيته وما مسعت له      : الكالم من باب ضرب   " همست"الصوت اخلفي وهو مصدر     :  هو اهلمس )٢(
: ومهـس االقـدام    ،غري ظاهر " مهموس"غري جمهور، وكالم    " مهموس"ومها اخلفي من الصوت، وحرف      " جرسا

= 

١٠٧
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...... {} ~ � ¡ z)هورة تسعة        :أي ،)١حس األقدام، وضد املهموسة احلروف ا 
  .عشرة حرفًا

  النفس أن جيري   ع ومسيت جمهورة لقوا ومن    ، الصوت القوي الشديد   : هو )٢( واجلهر
 : أي ،)تكمـال ( : االعتماد عليها يف موضع خروجهـا، وقولـه        يمعها عند النطق ا فقو    

  .تكملت احلروف املهموسة واهورة

                                                            

= 
  : ومنه قول الراجز، أخفى ما يكون من صوت القدم

  .اخلفى الوطئ:  اهلموسواألسد ،)) فهن ميشني بنا مهيسا     ((
  : قال رؤبة يصف نفسه بالشدة

  ))االقهبني الفيل واجلاموسا   و    ا  ليث يدق االسد اهلموس((
 أضـعف   ألنـه  ؛وإمنا مسى احلرف مهموسـا    ". حثه شخص فسكت    : " موسة عشرة جيمعها قولك   واحلروف امله 

  .االعتماد يف موضعه حىت جرى معه النفس
  .١/٣٣٠واملصباح املنري، ٥/١٣٠وتاج العروس ، ٤/١٢٩الصحاح : انظر

  .١٠٨ :سورة طه) ١(
ذو :  ورجـل جهـري    ،وجهرت البئر، إذا نزفت ماءها    ، تهوجهرين الرجلُ، إذا راعك مجالُه وهيئ     . ِضد السر : اجلَهر )٢(

وكبش أجهر، ِإذا سِحر يف الشمس، وكذلك الفرس إذا         . وجهرته الشمس، إذا أسدرت بصره    . رواء، وامرأة جهرية  
 إذا كـان    ورجل جهري الـصوت،   .  وقد مست العرب أجهر وجهرياً وجهران      ،كان مغرباً قد غَِشيت غَرته وجهه     

. كثروا يف عيين  : وأجهرت اجليش واجتهرته، معناه   .  وقد اشتق من اجلَهر جهور، وهو اسم، الواو فيه زائدة          ،غليظَه
  :قال العجاج

))رهكأمنا زهاؤه ملن ج         غَرغِْره ملن وو ليل وِرز((  
وِإن (: ما حباسِة البصِر، كرأَيته ِجهاراً، وِإما حباسِة السمِع، حنـو         أَصل اجلَهِر ظُهور الشيِء بِإفراٍط، إِ     ((: قال الراغب 

معىن اجلَهِر يف احلُروف أَا حروف أُشِبع االعتمـاد يف موِضـِعها،   : قال ِسيبويِهو، )) اآلية ،٧: طه ،)تجهر ِبالْقَولِ 
 معه، حىت ينقص ِريجأَن ي فَسالن عنورة، وقد حىت مهلة املَجمون ِمن جوالن غري أَن اِمليم ،الصوت ِريجوي االعتماد

  )).يعتمد هلا يف الفَم واخلَياِشيم فيصري فيها غُنةٌ، فهذه صفةُ املَجهورة
  .١/٢٣١ومجهرة اللغة ، ٥/١٣٠تاج العروس : انظر، ٥/١٣٠وتاج العروس ، ٢/٢٧٠انظر الصحاح 
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  :قوله
  

ـ ت كَقُطْـٍب لِ   دجأَ  الـذي ِة و يدِدشل
  

  

ى رِ ِقبال لَ  إِ ُوخلَـا     معهـا اجنيب ُرعن 
  

 هي  )١( ألن الشدة  ؛يدةمسيت شد ) أجدت كقطب (احلروف الشديد مثانية مجعت يف      
  . ولزمته ومنعت النفس أن جيري معها حال النطق ا،ا ألا قويت يف موضع؛القوة

 إال مخـسة أحـرف      )٢( والذي بقي من احلروف رخو     : أي ،)والذي بقي ( : قوله
 ألا النت عند النطق     ؛ وإمنا مسيت رخوة   ،)٣(فإا بني الرخوة والشديدة   ) مل نرع (مجعت يف   

 وأما اليت بني الرخوة     ، وجرى النفس والصوت معها حني النت      ،العتماد عليها ا فضعف ا  
 وال  ، ألا إذا نطقت ا فال جيري معها الصوت كـالرخوة          ؛والشديدة فإمنا وصفت بذلك   

 اجعل هذه اخلمسة بني الرخـوة والـشديدة مث          : أي ،)اجعال( :ينحبس كالشديدة، وقوله  
  : عطف فقال

  

وواملّـــروُف ُحـــاي د........... 
  

  

..................................  

                                                            

جاء على اَألصل َألنه مل يشِبِه الفعل وقد شده         (( : قال ، سيبويه د واجلمع ِشدد عن   ، وهي نِقيض اللِّنيِ   .الصالبةُالشدةُ   )١(
   دتاً فاشده شِشده ويدشي((،  ديدِة وشيء شدالش نيب ِديدوشيء ش ادهو وتش ددوش ددوش دفقد ش ِكموكلُّ ما أُح  

 قَِوي دشتويف احلديث  ،م )) :     دتشحىت ي وا احلَببيعـه    ، أَراد باحلب الطعام كاحلنطة والشعري     ،)) ال تته قُوادواشتد 
  .وصالبته
  .٣/١٣٠وتاج العروس ، ٢/١٥٠الصحاح و، ٣/٢٣٢لسان العرب: انظر

  .بالكسر من الرخاوة اليت هي اللني: خوةاخلاء والراء والعني أصلٌ واحد، وهو يدل على الرخاوة الر )٢(
  .١/٣١٠مقاييس اللغة : انظر

  .وهي حروف اللني) ٣(
 ، صيره لينـا   نه وقد الَنَ الشيء يِلني ِليناً وشيء لَين و لَين مخفف منه و لَين الشيء تلْييناً وألْي                ،واللِّني ضد اخلُشونة      

لتمام مثل أطاله وأطوله و الينه مالينةً و ِلياناً و استالنه عده لَينا و تلَين له متلـق،                  ويقال أالَنه أيضا على النقصان وا     
  .هو يف لَياٍن من عيش، أي نعمٍة، وفالنٌ ملْينة، أي لين اجلانب: ويقال
  .٥/٢٢٥ومقاييس اللغة ، ٦١٢:  ص،خمتار الصحاح: انظر
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 ؛وإمنا عطف حروف املد على احلروف اليت بني الرخوة والشديدة الختالف فيهـا            
مل ( : ومجع اجلميع يف قوله    ،ألن بعضهم ذهب إىل أا من احلروف اليت بني الرخوة والشديدة          

  ).يرو عنا
 ألن اهلمز من احلروف الشديدة      ؛ ألفاً وأبدله الناظم ،  وأصله اهلمز  ، الوعد ،)وواي( 

  .)أجدت( :ذكرها يف قوله
  : قوله

  

..............وـــاجِتلَـــا لْعِلالع 
  

  

  غَيُرهـا ُمتـسفِّلَا    ٍط ُخص ضغ  ظِْقِء  
  

وغري املـستعلية هـي   ، )قظ خص ضغط (:احلروف املستعلية سبعة جمعت يف قوله    
  .املستفلة ضد املستعلية
  . ارتفاع اللسان إىل احلنك:)١( واالستعالء
  .  هو استفال اللسان عند النطق ا إىل قاع الفم:)٢( واالستفال

  : قوله
  

وص و ادثُ ض ادـ  م ـ  و اٌء طَ ـ  ظَ  وُرا ُح
  

  

 انِفتاح ِبـِه حلَـا    ا  هُري غَ اِقبطُْف اال 
  

 وهي مـن مجلـة حـروف        ، الصاد والضاد والطاء والظاء    :حروف اإلطباق أربعة  
  . وذلك ال يناقض اإلطباق، ألن االستعالء ارتفاع اللسان؛ فهي مستعلية مطبقة،ستعالءاال

  .ذاه من احلنك هو أن ينطبق على خمرج احلرف من اللسان ما حا:)٣(واإلطباق

                                                            

االسِتعالء أن تتصعد يف احلَنك اَألعلى فأربعـةٌ         :العلو واالرتفاع، ومعىن  : تفال ومعناه لغةً  هو ضد االس  : االستعالء )١(
  .٩/٨٣ تاج العروس: انظر .ق والغين واخلَاء والقاف ال ِإطْباق فيهاإطباب

 قاعة الفم عند النطق بـأكثر       االخنفاض، واصطالحاً اخنفاض اللسان إىل    : وهو ضد االستعالء ومعناه لغةً    : االستفال )٢(
  .٩/٨٣تاج العروس: انظر. حروفه

ولوال اإلطباق لصارت الطاء داال، والصاد سـينا،        ،  أن ترفع ظهر لسانك إىل احلنك األعلى مطبقاً له          هو :اإلطباق )٣(

= 

١١٠
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 فهـو مـن     ، ماعدا حروف اإلطباق األربعـة     :أي، )غريها انفتاح به حال   (:  قوله
 وبني احلنك   هنفتحة؛ ألن اللسان ينفتح ما بين      ومسيت م  ، وهو ضد االنطباق   ،حروف االنفتاح 

  .وخيرج الريح عند النطق ا
  :تنبيه

 بال مهز   )وظا( ، باهلمز والتنوين  )مث طاء ( : قوله ، بالتنوين فيهما  )دا وض وصاد( :قوله
 ، باحلاء املهملة  )حال( : وقوله ، بكسر الالم من غري مهز     )طباقحروف اال ( : قوله ،وال تنوين 

  . عذُب:أي
  :ولهق

  

 ِلص ِفريص ـ اٍد م ـ  ُهع ـ ِمُني اه  ِس  ازا و لَ
  

  

 .....................مِجـــعي ا
  

 اخلاليتان من الـنقط،   : الصاد والسني املهملتان، أي   :  ثالثة )١(يعين أن حروف الصفري   
  . املنقوط مسيت حروف الصفري؛ ألا يصفر ا: أي،والزاي املعجم

  :تنبيه
 بسكون العني وضم النون من      ) سني معه(: ين فيهما، قوله   بالتنو )صفري لصاد (: قوله

 بتنوين الياء وإلقاء    )عجموزاي ا (:  بألف الوصل وكسر امليم، قوله     )أمهال(: غري تنوين، قوله  
  .حركة اهلمزة املضمومة من أعجم على التنوين

  : قوله
                                                            

= 
  .ق البتةوالظاء ذاال، وخلرجت الضاد من الكالم، ألنه ليس من موضعها شيء غريها، تزول الضاد إذا عدمت اإلطبا

  ٢٦/٦١تاج العروس: انظر
)١(   ِفريالص)   ِاتوِبال هاٍء، من اَألص :(   تِقيِإذا س واببالد توت       ، الصوِفرياً، ِإذا صصت فَّرِفرياً، وصص ِفرصي فَروقد ص .

وهـو  " الصِفِري" مأخوذ من    ليس فيهما شيء  " ِصفْر اليدينِ "وزان محل أي خال من املتاع وهو        " ِصفْر"يقال بيت   
  .١/١٧٨واملصباح املنري، ١٢/٣٣٦تاج العروس :  انظر.الصوت اخلايل عن احلروف



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

  

....................................  

  

............ي شِ ِفو فَشلَـا  يٍني تمعت  
  

مسي الشني املتفشي؛ ألنه انتشر يف الفم لرخاوته حـىت اتـصل مبخـرج الطـاء،                
  . االنتشار)١(والتفشي

  :قوله
  

ــو ــرِف ــرِركْ تاِءي ال . ...........ي
  

  

.................................... 
  

ا؛ ألن التكرير من صفا اأخرب أن الراء فيها تكرير إذا نطقت.  
 فإخفاء ذلك التكريـر البـد       ، هلا و ارتعاد طرف اللسان بالراء مكرراً      ه : والتكرير

 وذلك حنـو    ، ومن املخفف حرفني   ، ومىت أظهر فقد جعل من احلرف املشدد حروفًا        ،)٢(منه

                                                            

أفشاه نشره وأذاعه يقال    و ، ظهر وانتشر وعليه أموره انتشرت فلم يدر بأي ذلك يأخذ وأنعامهم كثرت            واًشا فُ شفَ) ١(
تفشى الشيء اتسع وانتشر يقال     و ، شغل به عن اآلخرة    أفشى سره وخربه ومعروفه واهللا رزق فالن كثره عليه حىت         

 : هو التفشي يف علم القراءات   و ،تفشت القرحة اتسعت وتفشى اخلرب انتشر واملرض القوم وم انتشر فيهم وعمهم           
  ٢/٦٩٠املعجم الوسيط :  انظر.انتشار اهلواء يف الفم

واحد وهو الراء كما أشار إىل ذلك ابن اجلـزري يف      وحرفه  ، هو ارتعاد طرف اللسان عند النطق باحلرف       :التكرير) ٢(
وصفة التكرير يف الراء معناها أن الراء قابلة ،  وصف حرف الراء بأنه يتكرر   : أي ،)) وبتكرير جعل    (: (املقدمة فقال 

   ؟ هل يكرر حرف الراء أم ال، أهل اإلقراء وقد اختلف،لذلك
الشيخ الضباع يف   و،  يف شرح املقدمة   مال على القاري  العالمة  : القولوممن قال ذا    ، والصحيح عدم التكرار يف الراء        

  .الشيخ املرصفي يف هداية القارئو، كتابه منحة ذي اجلالل
  .١٩ : ص،املنح الفكريةو، ٣٢ : ص،منحة ذي اجلاللو، ١٩ : ص،املنح الفكرية: انظر

ال بد يف القراءة من إخفاء التكريـر         ((:ال مكي  ق كما، والذي استقر عليه الرأي أن تكرير الراء حلن جيب اجتنابه              
الرعايـة لتجويـد    . ))وواجب على القارئ أن خيفي تكرير الراء فمىت أظهره فقد جعل من احلرف املشدد حروفاً              

  .١/١٣١القراءة وحتقيق لفظ التالوة 
وبذلك قرأنا على   ، ةن ذلك عيبا يف القراء    وويتحفظون من تكريرها خصوصا إذا شددت ويعد      :((وقال ابن اجلزري      

  .١/١٦٣النشر، ))مجيع من قرأنا عليه وبه نأخذ
 -رمحه اهللا -وأكثر ما يكون يف الراء املشددة وأكثر ما يظهر التكرير يف الراء إذا شددت، ولذلك قال ابن اجلزري                      

= 

١١٢
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١١٣

{C D z) ١(  {k l  z)٢(.  
  :تنبيه

  .اء صفة أخرى تشترك فيها مع الالم مث ذكر للر، باهلمز)يف الراء( :قوله
  :قال ف

  

............ و والماُؤرــــا  هان 
  

  

  ..........................افرِحـــ

 فالراء فيها احنراف قليل إىل ناحيـة        ،)٣(أخرب أن الالم والراء من صفاما االحنراف      
  . واحنراف الالم إىل ناحية طرف اللسان، ولذلك جيعلها األلثغُ الما؛الالم

  : قوله
  

...............  ....................
  

 وِفي الضاِد استِطلْ لَيس ُمهِملَـا     ......
  

 وهـو   ،نه يستطيل حىت يتصل مبخرج الالم     ؛ أل )٤(يعين أن الضاد فيه صفة االستطالة     
  .ليس مهمل بل منقوط

  : قوله
  

ــاوٍ  ه ــف ــوٍف أَِل ِلج........... 
  

  

...................................  

 ألنـه   ؛ه بذلك فَ ويسمى اهلاوي ويقال اهلوائي، وص     ،أن األلف حرف أجوف   أخرب  

                                                            

= 
 بإلـصاق ظهـر     وطريقة إخفاء تكرير الراء تكون    ، ))وأخف تكريراً إذا تشدد   :((حمذراً من تكرير الراء إذ شددت     

  .١/١٦٣النشر: انظر. اللسان مبا حياذيه من احلنك األعلى حبيث اليرتعد
  .١ :سورة الفاحتة) ١(
  .٤١: سورة آل عمران) ٢(
ولذلك ، عدلت به عنه  : وحرفته أنا عنه، أي   ، يقال احنرف عنه ينحِرف احنرافاً    ، االحنراف عن الشيء  : االحنراف هو  )٣(

  .٢/٤٢ معجم مقاييس اللغة: انظر. لك إذا حوِرف كَسبه فِميلَ به عنهيقال محارف، وذ
  .١٤/١٥ ذيب اللغة: انظر. هو االستطالةُ على الناس: املُطاولة يف األمر هي التطويل، والتطاول يف معنى) ٤(
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 ويسمى أجوف نسبة إىل آخر انقطـاع خمرجـه وهـو            ،حرف اتسع خمرجه يف هوى الفم     
  .اجلوف، وهو حرف خفي شديد اخلفاء وال عمل للسان فيه

  :تنبيه
  . بإسكان الفاء)ألف( :قوله
  : قوله

  

ــِع ِليِووَءا.................  ٍةلَّــ
  

  

...................................  

 وهي اهلمزة واأللف والـواو واليـاء موصـوفة          : األربعة )آوي(أخرب أن حروف    
باالعتالل؛ ألن التغيري والعلة واالنقالب ال يكون يف مجيع كالم العرب إال يف أحدها تعتـل                

  . وألفًا مرة، وواو مرة،مزة ياًء مرةً وتنقلب اهل، ومهزةً مرةً،ن ألفًا مرةًلبا فيق،الياء والواو
  : قوله

  

...................................  

  

قُ و ُعلَـا     هطُْب قَلقَلَ ُجد رهـتقَاُف اشو  
  

جد ( : جمعت يف قوله   ، اجليم والدال والقاف والطاء والباء     : مخسة )١(حروف القلقلة 
لقل اللسان حىت يـسمع عنـد        ألنك إذا وقفت عليها تق     ؛ ومسيت حروف القلقلة   ،)قطب

 ألنـك إذا أخرجـت      ؛الوقف على احلرف منها نربة تتبعه فإذا وصلت ذهبت تلك النـربة           
  . بينه وبني االستقرارحال عنها إىل صوت آخر كلسان

 وهو من حروف االستعالء؛     ، يعين أن القاف اشتهر بالقلقلة     ،)وقاف اشتهر ( : قوله
 املتصعد من الصدر مـع      تما حيصل فيه من شدة الصو     ألم قالوا أصل القلقلة للقاف؛ ألن       
  .)٢(الضغط واحلصر فيه أكثر من غريه
                                                            

: قَلْقَلَ يف اَألرِض قَلْقَلَـةً وِقلْقـاالً      : قال اللِّحياِني ، الًوِقلْقا، وقَلْقَلَ الشيَء قلْقَلَةً  ، صوت، وهو ِحكاية  : قلْقَلَةً، قَلْقَلَ) ١(
  . ٢٠/٢٧٩ :انظر. ضرب فيها

الرعايـة  )) ظهور صوت يشبه النربة عند الوقف علـيهن       : (( يقول اإلمام احملقق مكي بن أيب طالب معرفاً القلقلة        ) ٢(
اضطراب اللسان بـاحلرف    (( ية القاري بأا    وعرفها الشيخ املرصفي يف هدا     ،١٢٥ – ١٢٤: لتجويد القراءة ص  

= 

١١٤
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  :تنبيه
  . بسكون اهلاء وباهللا التوفيق)قلقله(: قوله

                                                            

= 
وابن اجلزري رمحه اهللا يصفها بأا ظهـور         .١/٨٣هداية القاري   )) عند النطق به ساكناً حىت يسمع له نربة قوية          

فذلك الصوت يف سكون أبني منـه يف        . صوت يشبه النربة حال سكون يف الوقف وغريه لزيادة إمتام النطق ن           
 الوقف أمكن، وأصل هذه احلروف القاف ألنه ال يقدر أن يؤتى به ساكناً إال مع صوت زائـد                   وهو يف ، حركتهن

  .١/٢٠٣ النشر:انظر .لشدة استعالئه
  : أنواعةوالقلقة على أربع

  .املشدد املوقوف عليه، وتسمى قلقلة كربى: األول
 .املخفف املوقوف عليه،وتسمى قلقلة وسطى: الثاين

   .ل سواء أكان يف وسط الكلمة أم يف آخرها، وتسمى قلقلة صغرىالساكن املوصو: الثالث    
  .املتحرك مطلقا وفيه أصل القلقلة: املرتبة الرابعة

  .١/٣٠، وهداية القاري ٢٩: ص،غاية املريد يف علم التجويد :انظر
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باب اإلدغام الكبري
)١(

أليب عمرو يف املثلني 
)٢(   

  
 ، وملا أدخل أحد احلرفني يف اآلخر سمي إدغامـا         ، إدخال الشيء يف الشيء    :اإلدغام  

سمي بالكبري لتأثريه يف إسكان احلرف املتحرك قبل إدغامـه ولـشموله نـوعي املـثلني                و
 وعقد  ، وملا كان التقارب من علل اإلدغام ذكره بعد خمارج احلروف          ؛واملتقاربني يف املخرج  

  .بن العالاالباب أليب عمرو 
  : قوله

  

ــُدوونِإك ــا كَــغَدا ِبِباممــٍةلِْكري 
  

  

  ِن عيتِفي ِكلْمقُلَـا     وـِرو فَانمأَِبي ع ن 
  

 واإلظهـار   ، خذ اإلدغام ونسبه أليب عمرو     : أي ،)٣( هنا من ألفاظ اإلغراء    )دونك(
واإلدغام كالمها مروي عن اليزيدي عن أيب عمرو مـن طريقـي الـدوري والـسوسي                

                                                            

متحرك بال فـصل    واصطالحاً اللفظ بساكن ف   . أدغمت اللجام يف فم الفرس    : اإلدخال والستر، ويقال  : اإلدغام لغة ) ١(
: هو اللفظ حبرفني حرفًا كالثاين مشددا، وهو على قسمني        : وعرفه اإلمام احملقق ابن اجلزري بقوله     . من خمرج واحد  

وهو ما كان احلرف األول فيه ساكناً وهو        : وهو ما كان أول احلرفني فيه حمركاً مث يسكن لإلدغام، والصغري          : الكبري
  .٢١٦-١/٢١٥النشر . واجب وممتنع وجائز

، ١/١٠٩إحتاف فـضالء البـشر      : للمزيد انظر . ولإلدغام بنوعيه أسباب ثالثة هي التماثل أو التجانس أو التقارب            
 .١/٢٣١، وهداية القاري ١٢-١١:  ص،اإلضاءة يف بيان أصول القراءة

  حنـو  هـو أن يتحـد احلـرف يف االسـم والرسـم             : هو أن يتحد احلرفان صفة وخمرجا، أو يقـال        : التماثل) ٢(
، ١٤٥،  ١٤٤ :، وكتاب القـول املفيـد     ١٥:  ص ،اإلضاءة للضباع : ، انظر ٨٧: االسراء ،)فال يسرف يف القتل   ( 

 .١/٢١٧وهداية القاري 
  .تنبيه املخاطب على أمر حممود ليفعله: وهو، حببته إليه، ومحلته على فعله: مصدر أغريت فالنا بكذا: اإلغراء )٣(

  : عليه منها    وأما ألفاظ اإلغراء فاملتفق
عندك ودونك ووراءك ومن حروف اجلر عليك وإليك فعند األكثرين أنه يقتصر على املسموع منها ألن القياس يف                      

ذلك ابتداء وضع لغة وقاس عليها قوم فأما عندك زيدا فمعناه خذه يف أي نواحيك كان ودونك خذه من قـرب                     
  .١/٤٥٩أصول النحو العريب ، ١/١٧٣ أوضح املسالك: انظر. وعليك مبعىن الزمه وإليك تنح
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 وباإلظهار مع   ، يقرئ باإلدغام مع اإلبدال للسوسي     -رمحه اهللا -، وكان الشاطيب    )١(وغريمها
؛ ألن املفهوم من التيسري ثالثـة       )٣(فنقص عن التيسري اإلبدال مع اإلظهار     ، )٢(هلمز للدوري ا

 : أي ، مل يهمز واإلظهار واهلمز من ضده      )أو قرأ باإلدغام  ( :أوجه اإلدغام واإلبدال من قوله    
ـ     : أي )أو أدرج القراءة  ( : واإلظهار واإلبدال من قوله    ،إذا مل يدغم مهز    ز  ومل يدغم مل يهم

  .سرع وأظهر خففه إذا أمعنا
  :تنبيه

  . بسكون الالم فيهما)يف كلمتني( و)بكلمة( :قوله
  : مث ذكر اإلدغام يف كلمة فقال

  

مكُكَاِسنم و ـ  م ـ  ككُّلَا س  اماُهوم ِس
  

  

  .................................الَفَ

 يف  : أي ،أصح ما نقل عن أيب عمرو يف كلمة واحدة من املثلني الكـاف يف مثلـها               
                                                            

 القراءات السبع من طريـق الـشاطبية والتيـسري          اليت هي يف  نهجه يف املنظومة    مهذه من املسائل اليت خالف فيها        )١(
  . فقط من طريق الشاطبية والتيسرسوسيواإلدغام الكبري أليب عمرو براوييه من طريق النشر ومن رواية ال

 مـن  -الذي اشتهرت عنه نسبةُ اإلدغاِم الكـبريِ - يف جامعِه قراءةَ اإلماِم أيب عمرٍو البصري        وقد أسند اإلمام الداينُّ   
اليزيدي من أربعة عشرطريقًا، وشجاِع بن أيب نصٍرمن ثالثِة طرٍق، وذكر فيِه اإلدغام أليب عمرو البـصري                :رواييت

  .٨٢-١/٨١جامع البيان : انظر. -عنه-من كال الراوايتين 
  : فقد أسند قراءةَ البصري ِمن رواييت: أما يف التيسري

       عن اليزيدي والسوسي ،الدروي -عنه-      وسيفيِه بروايِة الس اإلدغام خص و ، ،     يف مفردِة البـصري صنع وكذلك .
  .١٥٤:  ص،مفردة البصري: وانظر، ١٢٩:  ص،التيسري: انظر

ومنهم من ذكره يف أحد الوجهني عن أيب عمرو بكماله من مجيع طرقه وهم اجلمهور                «: رقال ابن اجلزري يف النش        
من العراقيني وغريهم، ومنهم من ذكره عن الدوري والسوسي معا كأيب معشر الطربي يف تلخيصه، والـصفراوي                 

. »والشاطيب  يف إعالنه، ومنهم من خص به السوسي وحده كصاحب التيسري وشيخه أيب احلسن طاهر بن غلبون                 
  .٢٧٦-١/٢٧٥النشر 

  . ١٣٥ :ص :انظر. هذا من طريق التيسري) ٢(
  . ١/٢٣٠ :انظر. هذا من طريق النشر) ٣(
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 è é ê}   ،)١(n o p z}  :الكاف من هاتني الكلمتني ومها    
ë  ì z)٢(.  

 ،)٣(m z} :  سوى الكلمتني املـذكورتني حنـو      : أي ،)سوامها( :وقوله
وما وافقه مـن     )٦ ( فال تدغمه من طريق التيسري     :أي، ) ٥(Ú  z} و ،)٤(g z}و

 يف ختصيص هـاتني      والعلة ، وقد نقل عن أيب عمرو إدغامه من طريق ضعيف شاذ          ،الكتب
  .)٧ (الكلمتني دون غريمها اجلمع بني اللغتني مع اتباع األثر

                                                            

  .٢٠٠ :سورة البقرة) ١(
  .٤٢ :سورة املدثر) ٢(
  .١٤ :سورة فاطر) ٣(
  .٣٥ :سورة التوبة) ٤(
  .١٤ :، القمر٤٨ :، الطور٢٧ :، املؤمنون٣٧ :هود: سور) ٥(
  .٢٨ : ص،يسريالت: انظر) ٦(
  :١/٤٣٢قال اإلمام الداينُّ يف جامع البيان  )٧(
:  قولـه يف البقـرة     -ال غـري  -اعلم أنَّ أبا عمرٍو مل يدِغم من احلرفني املتماثلِني يف اللَّفظ من كلمٍة؛ إلَّا موضعِني                (    

{pz ] ٢٠٠:آية[    يف املدثر وقوله ، :{ è éz ] ما حنو قو     ]٤٢: آيةما عداه له، وأظهر: 

{± z  ] ١٠٦: آل عمران[و ،{ f  gz  ] ١٦:آل عمران.[  

  : ، وقولـه يف األحقـاف  ]٣٥: آيـة  [g z }: واختِلف عن اليزيدي يف حرفني من ذلك، وهمـا يف التوبـة          

{ lz ] اإلظهار، وليس عليه العملُ] ١٧: آية عنه غري ِويون فيهما، وريف الن.  
إىل ه اإلمام الشاطيب ذا احلكم بقولهوقد أشار:  

 سلكُّم وباِقي الباِب ليس معوال فَِفي ِكلْمٍة عنه مناِسكُّم وما    
وجاء يف الآللئ الفريدِة للفاسي:  

للجمِع بني اللُّغتني مع اتباع األثِر؛ كما وقع اإلمجاع على إظهار           : قيل مل خصهما باإلدغام دون غِريمها؟    : فَإن قيلَ (

 )x y z (١/١٧٤) يف األنفاِل، وإدغامِه يف احلشر.  
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  :تنبيه
  . باإلدغام)سلكمما( و، باإلظهار)مناسككم:(قوله  

  : مث انتقل إىل املثلني من كلمتني فقال
  

.................  ..................
ـ  طُِبع ع  رُمأْ و وفْعالْه ُهدى و  ِيِفكَ  ىلَ

  

  

  الووادِغما ِمن كُلِّ ِمثْلَيِن االَ.........
....................................  

  

 e} و ،)١(IH J K z} :  وأدغم احلرف األول من كل مثلني مثله حنـو         :أي  
f g h z)٢(، و  {§ ¨ ©  z)٣ ( ،   ل به ثالثة أنواع عليها     ثَّوقد تضمن ما م

  :املدغم وذلك أن احلرف ،مراد الباب
 .z¨  §} : أو ال، فإن كان متحركًا فمثالهإما أن يكون قبله متحرك - 
 : وإن مل يكن متحركًا - 
 وتغتفر صلة   J IHz }  :فإما أن يكون حرف مد أو ال، فإن كان حرف مد، فمثاله              -

  .الضمري
وهذا املثال  ، )٤(e f  g  z}  :وإن مل يكن حرف مد فهو حرف صحيح، ومثاله           -

  .، وسيأيت بيانه يف باب إدغام املتقاربنيحقيقته إخفاء
  :تنبيه

 بالنقل إىل الـالم     )والمثلني اال ( : وقوله ، بألف الوصل وتنوين امليم    )وادغما( :قوله  
 وهو  ، بكسر اهلاء من غري صلة بدخول زحاف القبض        )كفيه هدى ( : وقوله ،وحذف اهلمزة 

                                                            

  .٢ :سورة البقرة) ١(
  .١٩٩ :سورة األعراف) ٢(
  .٣ :سورة املنافقون) ٣(
  .١٩٩ :سورة األعراف) ٤(
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 أن أبا   ال إ ،ء سامل من الزحاف    وجيوز بصلة اهلاء بيا    ،حذف اخلامس الساكن وهو نون فعولن     
  . فكسر اهلاء من غري صلة أحسن ليوافق قراءة أيب عمرو،عمرو مل يقرأ بصلة اهلاء

  : باإلدغام مث ذكر ما استثىن إدغامه فقال)طبع على: (وقوله 
  

...................................  
 ـــنابا أَ ر تُ ُتنكُ كَ يٍنِون ت لَص فَ وأَ
ِمسع ِليعيم........................  

  

ـ  ي ما لَ ذَِإ ـ  نكُ ت   ا ُمـضأَ ٍرم ـ قَّثَ مُ و  الَ
ـــت  كُُم خحتر ِا ر ا مكعـ  ُهع  ا ُمثِّلَ

...................................  
  

:  إذا مل يكن األول من املثلني تاء مضمر أي ضمري هو تاء دالة على املتكلم حنو                :أي  
 {n o   p z)١(،³ ² ± °} :  أو دالة على املخاطب حنو z)٢(.  

  .)٣(º » z ¹} : حنوا  مشدد: أي،)أو مثقالً (:قوله   
 مع ما تقدم من األمثلة مثال التنوين الفاصل بـني         : أي ،)معه ُمثِّال مسيع عليم   ( :قوله   

  .)٤(r  ts u v  wz}: املثلني حنو
           فاإلدغـام   ،ما على حرف واحـد    أما تاء املتكلم واملخاطب فسبب إظهارمها كو 

 فألن التنوين قد    ؛ وألن قبله ساكن ففي إدغامه مجع بني الساكنني، وأما املنون          ؛مجحف به 
 والدليل على أنه يف حكم حرف أنـه         ، وهو يف حكم حرف فاعتد فاصالً      ،فصل بني املثلني  

ممتنع ولو أدغم    فألنه حبرفني وإدغام حرفني يف حرف        ؛يلقى عليه حركة اهلمز، وأما املشدد     
م أحد الطرفنيِدالنفك اإلدغام الذي فيه وع

)٥(
.  

                                                            

  .٤٠ :سورة النبأ) ١(
  .٤٦ :سورة الزمر) ٢(
  .٢٤ :سورة ص) ٣(
  .٢٠٠ :سورة األعراف) ٤(
 .١/٢٠٢الكشف : انظر) ٥(
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  :تنبيه
 بتنـوين تـراب     )نتترابا ا ( : وقوله ، بألف بعد التاء من غري مهز      )تا مضمر ( :قوله  

 )أو فـصل  ( : بسكون العني، وقوله   )معه مثّال ( : وقوله ،ونقل حركة مهزة أنت إىل التنوين     
زبالثاء املثلث فو نُ أو فَدخله الثَّلمنقل إىل فعلُن لُنووقد تقدم مثله،ع .  

  :قوله  
  

..................عُهني ُنُزحكُفُُرُهك   

  

ـ  الالَّ ع م رِهظْأَفَ ـ  ي يِئ ـ  لِ نسِئ  الَِهسُت
  

 ،بـال خـالف   ) ١(l m n z} :  وأظهر الكاف من   ، عن أيب عمرو   :أي
  .)٣(أيضا بال خالف) ٢(z ¯ ® ¬ »} : من اءيوأظهر ال

 فألن النون الساكنة اليت قبلها أخفيـت فانتقـل خمرجهـا إىل             ؛ أما إظهار الكاف  
 حال بني اإلظهار واإلدغـام      : واإلخفاء هو  ،اخليشوم فضعف التشديد بعدها فامتنع اإلدغام     

نإعالال فلو أدغمت الجتمع ،عاٍر من التشديد
)٤(

.  
ه الذي اجتمع فيـه      ألن ؛ من غريه  )٥(افإنه قيده بيئسن احترازz      ¬ »} وأما  

 فقـد   )٦(مثالن ألنه يقرؤه بياء ساكنة يف إحدى الروايتني عنه كما يأيت يف سورة األحزاب             

                                                            

  ).٢٣(سورة لقمان ) ١(
  .٤: سورة الطالق) ٢(
  :ونص اإلمام الشاطيب على وجِه اإلظهار دون غريِه، حيثُ قال )٣(

    اُء يف الالِء عارضن اليِئسل يوقَب      م ظْهرو يلًا فُهاص ا اوكونِهال سس.  

حال إبدال اهلمز؛ إال بسكتٍة يسريٍة بني الياءين؛ ليتميز ـا عـن              z¬ » }ويالحظ هنا أن وجه اإلظهار    
  .٥٦٦ : ص،الروض النضري: انظر. اإلدغام

 .١/٢٠٢الكشف : انظر) ٤(
  ).احترازا(والصحيح ) اضراز(يف املخطوط ) ٥(

  :يف أربعِة مواضعrz }وردت كلمةُ  )٦(
= 

١٢١
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 مثالن يف هذه الرواية فإظهاره أسهل من إدغامه        هاجتمع عند 
)١(

 ،)لتـسهال ( : ولذلك قال  ،
  . السهل، يقال أسهل إذا ركب الطريق السهلق لتركب الطري:أي
  :تنبيه

  . مزة وياء)مع الالئي( : وقوله، باهلمز)فأظهر( :قوله  
  : قوله

  

ووجفِ انه  ي يكُ لَ لُخـ  م ـا اِذُك كَ  يب 
  

  

ويبِغتر٢ (......................... غَي(
  

                                                            

= 
يف س ادلة]٩:آية[ورِة األحزاِبموضعورِة ايف س ٤ : آية،، وموضعاِن يف سورِة الطالق٢ : آية،، وموضع.  

          وخلف ،ومحزةُ، والكسائي ،اصمعامٍر، وع قرأَ ابن بإثباِت ياٍء ساكنٍة بعد اهلمزِة على األصـل، والبـاقونَ          : وقد
  .حبذفها

  :لقراءواختلف ا
  .فقرأَ قالونُ، وقنبلٌ، ويعقوب مزٍة مكسورٍة من غَري ياٍء بعدها وصال ووقفًا

  .وسهلها بني بني ورش من طَريقي األزرِق و األصبهاينِّ، وأبوجعفٍر
  : فإذا وقفَا كان هلما ثالثة أوجٍه

  . ملشبع اللتقاِء الساكنِنيتسهيلُ اهلمزِة بالروم مع املد والقصر، وإبداهلُا ياًء ساكنةً مع املد ا
  :وأليب عمرٍو، والبزي وجهاِن

  .تسهيلُ اهلمزِة بني بني مع املد والقصر، وإبدالُ اهلمزة ياًء ساكنةً مع املد املشبع اللتقاء الساكنني
  :فإذا وقفا كانَ هلما ثالثة أوجٍه

  .نةً مع املد املشبع اللتقاِء الساكننيتسهيلُ اهلمزة بالروم مع املد والقصر، وإبداهلُا ياًء ساك
  .واختار اإلمام الداينُّ للبزي والبصري وجه اإلبداِل ياًء ساكنةً مع املد املشبِع

  .٣٥٣ : ص،، البدور الزاهرة٣١٧-٣١٦، ١/٣١٤ ، النشر٥١٠:  ص،حتبري التيسري: انظر
 .١/٢٠٢الكشف : انظر) ١(
أنَّ الكلمةَ اُألوىل حِذف من آخِرها حرف، فصار احلـرف الـذي   : عتل اآلخر واملراد به   سيذكر يف هذا البيت حكم م      )٢(

 ` _ }:كانَ قبلَ احملذوف آخراً يف اللَّفظ، ولَِقي مثله من أوِل الكلمة الثَّانيِة، وذلك يف ثالث كلماٍت، هي                

a z ]  ٨٥ :آل عمران[    و ،{k l z] ٩ :يوسف[  و ،{w x yz] انظر]. ٢٨: غافر :
  .٢٣٨: شرح التيسري ص
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y x w  z} ، و )١(n m l kz } : اإلظهار واإلدغام يف  : أي
{ z)٢(،  {b a ̀  _  z)إلدغام  وا،)٤(فاإلظهار مذهب ابن جماهد وأصحابه ) ٣

ال أعلم خالفًا يف اإلدغـام يف       (( : وقال ،)٦( وقرأ الداين بالوجهني   ،)٥(مذهب الداجوين وغريه  
وهـو مـن     )٨(E D C Bz}  و ،)٧(-  {] \ [ z-قوله  
 مل حيذف منه شيء وأصـوله       )قوم(نه ليس من املعتل؛ ألن       إ :انتهى كالمه، قيل  . )٩ ())املعتل

 واللغة الفـصيحة    ، احملذوفة ياء اإلضافة وهي كلمة مستقلة       وإمنا الياء  ،باقية فال يسمى معتالً   
  .حذفها

  . وإمنا حذفت جوابا لألمر،صله خيلو بالواوأ فk l z}  وأما 
                                                            

  .٩ :سورة يوسف) ١(
  .٢٨ :سورة غافر) ٢(
  .٨٥ :سورة آل عمران) ٣(
فابن جماهٍد، وابن املنادي، وأصحابهما يرونَ إظهاره؛ لإلعالل الذي حلقه، وغريهم يـرونَ             (( قال أبو عمرو الداين    )٤(

     ماثِل، وبالوجهني قرأتاإلدغام للت-؛ لكثـرِة          من طريق ا   -ذلكاإلدغـام ما آخذُ، وأختاروشجاٍع، و ،ليزيدي
، وابن سعدانَ من روايِة األصبهاينِّ عنه قد رويا عن اليزيدي           )ابن اليزيدي : أي( اآلخذين بِه؛ مع أنَّ أبا عبد الرمحن      

  ١/٤٣٣جامع البيان ))  مدغماً، وقياسه سائر املعتلazِّ ` _}نصا 
  ١٩٩:ص االدغام الكبري)) أنا–كانَ أبوبكٍر الداجوينُّ، وغريه يرون فيِه اإلدغام، وبذلك قرأته و(( قال الدين )٥(

  :وأطلق الوجهان الشاطيب فقال
وِعندهم الوجهاِن يف كـلِّ موِضـٍع 

ـ كَيبتغ جمزوماً وِإن ي     ك كَاذبـاً  ــ
  

 تسمى ألجـل احلـذِْف فيـه معلَّـال          
 وخيلُ لكُم عـن عـاٍمل طَيـب اخلَـال         

  

  

وصحح اإلمام ابن اجلزري الوجهِني يف نشرِه، حيـثُ         ، ١٣٠: ص ،))وقرأت أنا بالوجهني  (( سرييقال الداين يف الت   ) ٦(
  .١/٢٢٠  النشر،)و مثله من ازوِموالوجهان صحيحاِن فيه فيما ه( :قال

  .٣٠ :سورة هود) ٧(
  .٤١ :سورة غافر) ٨(
  .١٣١:  التيسري، ص)٩(
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اللتقاء الواو  وحذفت ،أصله يكون فسكنت النون للجزم w x y z}  و
  .يفًا فهذه الكلمة حذف منها حرفانالساكنني، مث حذفت النون ختف

 من أظهر النظـر إىل       فعلة ،يبتغي بالياء فحذفت للجزم   صله  فأ az  `}  وأما  
علة من أدغم النظر إىل احلالة املوجـودة وهـو          و ،أصل الكلمة إذ مل يلتق يف األصل مثالن       

  .وجود التماثل
  :قوله

  

..................................  
  ..................وٍط لُ آلَ الِمامغَدِإ

  

ـ   .............. ـ    ثُم قَ   الد رجـح املَ

.....................................  

 ألنه عطف بثم على ما فيه الوجهان        ؛حيث وقع  )١(z  | }}  الوجهان يف    :أي
 فعامة البغداديني يأخذون فيـه      ، حيث وقع  -  {{ |  z-فأما قوله   ((: قال الداين 
 وكان غريه يأخذ    ،لكلمة حروف ا  ان يأخذ ابن جماهد وكان يعتل بقلة       وبذلك ك  ،باإلظهار

 z }} وهو أقل حروفًا من     ، )٢(I J z}  وقد أمجعوا على إدغام      ،باإلدغام وبه قرأت  
  .انتهى كالمه )٣( )) فدل ذلك على صحة اإلدغام فيه،ألنه على حرفني

  ).رجح املأل إدغام آل لوط( : وهلذا قال الناظم
 ألنه  ؛ين ومن وافقه على اإلدغام     بفتح امليم هم أشراف الناس أشار إىل الدا        ):واملأل( 

  .)٤( فرجح اإلدغام على اإلظهار،))وبه قرأت(( :قال
                                                            

  .٥٩ :سورة احلجر) ١(
  .٥ :سورة يوسف) ٢(
 .١٣١: ص، التيسري) ٣(
  : وصرح الداين يف اجلامِع بقراءتِه بالوجهِني، واختار وجه اإلدغام، حيث قالَ )٤(

) وبالوجهني قرأت-بِه-ذلك ؛ لكثرِة اآلخذيناإلدغام ما آخذُ، وأختاروشجاٍع، و ،١/٤٣٤)  من طريق اليزيدي.  
  : وقد أشار اإلمام الشاطيب إىل عدِم التعويِل على اإلظهاِر، فقالَ

= 

١٢٤
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  :قوله
  

......................... ونحُه وو  
  

  

ومـ   ُهلُثْ مِ ن ـ ِن الْ اِك ال س ـ ا فَ ه حالَص 
  

يعين أن الـواو الـيت      ، )١(s t  u  v z } :ل الوجهني يف حنو   ص ح :أي        
  .مضمومة ال ساكنةقبلها هاء 
 فيها الوجهان اإلظهار واإلدغام مع ترجيحه، قال        z  | }}  : مثل : أي ،)مثله (
 إذا انضمت اهلاء قبلها ولقيت مثلها       Zz}واختلف أهل األداء أيضا يف الواو من        (( :الداين

 وشبههما فكان ابـن     ،)٣( À¿  Á z  ¾}  ،)٢(- : {Y Z  [ z-حنو قوله   
وبه قرأت وهو القياس؛ ألن ابن جماهـد          وكان غريه يأخذ باإلدغام،    جماهد يأخذ باإلظهار  

 º} ، ) ٤(d e f z} : وغريه جممعون على إدغام الياء يف اليـاء يف قولـه تعـاىل            

                                                            

= 
  ن تنبالـقليلَ حـروٍف رده مـ      ِه  ـوِإظْهار قَوٍم آلَ لوٍط لكونـ

    مظهر ا ولو حجغَام لك كيدالل ثاني  بإدتـِبإعالع الــِه إذا صح  
  :قال اإلمام أبوشامة يف شرحِه

؛ لقلَّة حروفـِه،    -عحيثُ وق - J K z } بن جماهٍد، وغريه من البغداديني؛ منعوا إدغام       أبا بكر : عىن بالقوم (
إنه قليلُ احلروِف؛ فإنهم ِإن عنوا به أنه يف اخلطِّ حرفاِن؛ فال اعتبار باخلطِّ، وإنما االعتبار بـاللَّفظ،                : وال أعلم ما معىن قوهلم    

فيمنـع هـذا    ؛ ألنه مثله، وعلى وزنِه،      )آل(يدغم  ) قال(فكما يدغم    ÊÉz  }:وهو باللفِظ ثالثةُ أحرٍف، فهو مثلُ     
: أي من صار نبيلًا يف العلـم، أي : صاحب التيسري، وغريه : يعين به ) رده من تنبال  : (التعليل من أصلِه، ويرد على قائلِه، قوله      

  .٨٤-٨٣ : ص،إبراز املعاين، )أن هذا رد قدمي: من رسخت فيه قدمه، أو من مات من املشايِخ، يعين
  .٧٦ :سورة النحل) ١(
  .١٨ :سورة آل عمران) ٢(
  .٤٢ :سورة النمل) ٣(
  .٤٧ :، سورة الشورى٤٣ :، سورة الروم٣١ :، سورة إبراهيم٢٥٤: سورة البقرة) ٤(
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١٢٦

»z)٢ ())نيياي وال فرق بني ال،وقد انكسر ما قبل الياء ،)١(.  
مرو وهـو   ما سكنت هاؤه يف قراءة أيب ع      ع )ال ساكن اهلا  ( : واحترز الناظم بقوله  

  :ثالثة مواضع
  {r s tz)٣ ( {Ë Ì Íz)٤( ، {¾ ¿ À z)٥(.  
أو كان الساكن قبل الواو وغري هاء فال خالف         ) هو(ت اهلاء من    نفإن سك : ((قال الداين  

 f e g} ،)٧(À ¿ z ¾}  ،)٦(s rz} : يف اإلدغام، وذلك حنو قوله    
 hz)٨ ( ،و {w x z y  z )هانتهى كالم )١٠ ())وما كان مثله) ٩.  

 ،)١١(ªz © §¨} :  حنو ياءوأوال خالف يف إدغام اهلاء املوصولة بواو 
                                                            

  .١١ :سورة طه) ١(
  .٤٣٤-١/٤٣٣جامع البيان ) ٢(

  :فقال، ونص الشاطيب على اإلدغاِم
   نمو واًء كَهموِم هاملض وه واوو       ِغملَّالَ فَأَدع فَِباملد ظِْهري نمو  

  :قال العلَّامةُ اجلعربي يف شرحِه
  .١/٤٤١ كرت املعاين) فروايةُ الناظم فيها اإلدغام، وهلذا أَمر بِه(

، ، ويأيت الوجهاِن من طَريق النشر     ٣٣١ : ص ،غيث النفع :  هو املقروُء بِه من طريق اِحلرز وأصلِه انظر        فوجه اإلدغَام 
  .١/٢٢٢النشر : انظر

  .١٢٧: سورة األنعام) ٣(
  .٦٣: سورة النحل) ٤(
  .٢٢: سورة الشورى) ٥(
  .١٢٧: سورة األنعام) ٦(
  .٢٢: سورة الشورى) ٧(
  .٧: سورة األعراف) ٨(
  .١١: جلمعةسورة ا) ٩(
  .٤٣٤-١/٤٣٣ جامع البيان )١٠(
  .٤: سورة الزمر) ١١(
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؛ ألن صلة الضمري تغتفر، وأمجعوا على إظهار حرف املد واللني )١(Î Í Ì Ë Ï  z}و
̀ }  و،)٤(J Kz}  ،)٣(R Q  z} ،)٢(v  wz} : حنو

az)٥ (ه، وأمجعوا على إظهارد؛ ألن اإلدغام يؤدي إىل ذهاب م : {£ ¢ z)٦(،   
 ل وال إدغام حمافظة على حركة النون وهلذا تعم،فإن املثلني التقيا لفظًا ) ٧(a b z} و

بألف يف الوقف فتصري أنا
)٨(

.  
  

                                                            

  .١٨٠: سورة آل عمران) ١(
  .٩٦: ، سورة األعراف٦٥: ، سورة املائدة١٠٣: سورة البقرة) ٢(
  .٧١: سورة يوسف) ٣(
  .١٢، ٩: ، سورة فصلت٢٠٣: سورة البقرة) ٤(
  .٥: سورة الناس) ٥(
  .٢٦:  امللك، سورة٧٠: ، سورة ص٥٠: سورة العنكبوت) ٦(
  .٤٩: سورة احلج) ٧(
 .١/٢٠٢الكشف : انظر) ٨(
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)١(باب اإلدغام الكبري أليب عمر يف املتقاربني
  

  
 وهو مقـصور علـى      ،هذا اإلدغام يكون يف كلمة ويف كلمتني كما تقدم يف املثلني            

 وحيتاج فيه مع تسكينه إىل قلبه إىل لفظ احلـرف           ،ربه يف املخرج  إدغام حرف يف حرف يقا    
 وال يبقى لألول أثر إال أن يكون حرف         ،املدغم فيه فترفع لسانك بلفظ الثاين منهما مشددا       

  .ى الغنةِقبتقى اإلطباق أو ذا غنة فَبتإطباق فَ
  : قوله

  

 نْ إِ اُف قَ مِغد أُ يِمِم الْ لَب قَ وِفي الْكَافِ 
 .................ُمقكُاثَ و ُمقكُلُخيكَ

  

  

تــــحرقَك ــب ــلِْك ِبُهلَ ٍةمــِم اع  الَ
...................................  

  :أخرب أن القاف أدغم يف الكاف يف كلمة واحدة عن أيب عمرو بشرطني
  . وجود احلركة قبل القاف:أحدمها
ـ  وجود امليم بعد الكاف كمـا م       :والثاين  P Q R} :  مثـل  أي ،ل بـه  ثَّ

S z)٢ ( ، {f g h i z)٣(.  

 فألنه إذا سكن خفَّت الكلمة فاسـتغنت عـن          ، فأما اشتراط املتحرك قبل القاف    
م ما قبله ساكن مجعا بني ساكنني وألن يف إدغا،اإلدغام

)٤(
.  

                                                            

 }  y  z}هو أن يتقارب احلرفان خمرجا وخيتلفا صفةً، أو خيتلفا خمرجا ويتفقا صـفةً حنـو                : التقارب) ١(

|z]  ١٥: ص(اإلضاءة للضباع   : انظر]. ١٨٥: آل عمران(      اية القول املفيـد ،)وهدايـة   )١٤٥،  ١٤٤ ،
 .١/٢٢١القارئ 

  .٦: سورة الزمر )٢(
  .٧: سورة املائدة) ٣(
 .١/٢٠٢الكشف : انظر) ٤(
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 وأما اشتراط امليم بعد الكاف فلما حصل ا من الثقل بكثرة حروف الكلمة وثقل              
اجلمع

)١(
.  

  .)٢(z\ } :  فُقد أحد الشرطني وهو حترك ما قبل القاف حنو فإن
  .مل يدغم) ٣( z ¬} :  أو فقد امليم حنو

  :تنبيه
بـألف  ) اعمال: ( مزة مكسورة، وقوله   )إن(: بال تنوين وقوله  ) أدغم قاف : (قوله  

  .الوصل وكسر امليم
  :قوله

ــم ........... ........ ــم ُخلْفُُه ثُ
  

  

ــُزوِبطَلَقَ يا مغَمــد ــن ُم ــااكُ   اعتلَ
  

فروي فيـه اإلظهـار      )٤(x y z  {  z} أخرب أن أهل األداء اختلفوا يف       
واختلف أهل األداء يف    (( :واإلدغام وهو أَميز عند الداين ومن وافقه على اإلدغام، قال الداين          

على ذلـك   بالتحرمي فكان ابن جماهد يأخذ فيه باإلظهار و       ) ٥(- : {z  { z-قوله  
، قـال  )٦ ())فدل على أنه يرويه عنه باإلظهار، عامة أصحابه وألزم اليزيدي أبا عمرو إدغامه   

  .)٧ ())وقرأته أنا باإلدغام وهو القياس لثقل اجلمع والتأنيث: ((الداين

                                                            
 .١/٢٠٢الكشف : انظر) ١(
  .٨ :، سورة احلديد٩٣، ٨٤، ٦٣: سورة البقرة) ٢(
  .١٣٢ :سورة طه) ٣(
  .٥ :سورة التحرمي) ٤(
  .٥ :سورة التحرمي) ٥(
 .١/٤٣٩ جامع البيان) ٦(
  .١٣٣ : ص،التيسري )٧(

  :دغاِم اإلمام ابن الباذِش بقولِهونص على اختيار وجه اإل
والقياس اإلدغام، وبه نأخذُ أليب شعيٍب من طَريق ابن جريٍر، وِهي روايةُ أيب زيٍد، والعباس عن أيب عمرٍو؛ إلَّا أنَّ                    (

= 

١٢٩
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  .ختفيفه باإلدغام:  قال بعضهم إذا ثقل من وجهني فاَألوىل
  : مث انتقل إىل الكلمتني فقال

  

 ولَى الِْكلْمتـيِن فَُمــدغَم    وآِخُر أُ 
 وما لَيس مجُزوما وال تـا ُمخاطَـبٍ       

  

  

 ُمقَاِرُبها مـا لَـم يكُـن قَـد تثقَّلَـا          
ـــنِونا  ..................وال ُمتــ

  

الكلمة األوىل من الكلمتني فإنه مدغم، وهو       آخر  أخرب أن احلرف املتقارب إذا وقع             
السني والنون والـشني  : ، وهي )سنشد ُحجتك ِبذُلِّ رض قُثَم    : ( أمجعت يف  ستة عشر حرفًا  

ف والثاء وامليم،   والدال واحلاء واجليم والتاء والكاف والباء والذال والالم والراء والضاد والقا          
  :م فيما قارا بشرطفهذه احلروف تدغ

  .)١(J I  L K z}  خلوها من التشديد حنو-
وشبهه من املعتل ازوم؛ ألنه قـد       ) ٢ (r qu t s z } :  واجلزم يف  -

  .أُعل باحلذف فال يعل باإلدغام
  .)٣( a ` z  _} :  واخلطاب حنو-
  .)٤( zلَقَدgh  }:  والتنوين حنو-

                                                            

= 
اس كان يدِغمها، وإن آثر اإلظهار١/٢٢١االقناع ) العب.  

  :ري ترجيٍح ألحِدمها، وهو اختاره اإلماِم ابن اجلزري، حيث قالونص كثري من أئمِة الفن على الوجهني من غ
  .٢٢٥-١/٢٢٤ النشر) وعلى إطالِق الوجهني فيها من علمناه من القراء باألمصاِر(

، رسـالة   ٤٣٥:عمدة اخلالن يف إيضاح زبدة العرفان ص      : انظر. املقدم يف كلِّ املسالِك األدائية    : ووجه اإلدغاِم هو  
 .٢٢٧ : ص،ن يالوشةاب

  .١٩: سورة الرعد) ١(
  .٢٤٧: سورة البقرة) ٢(
  .٦١: سورة اإلسراء) ٣(
  .٦١: سورة اإلسراء) ٤(
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١٣١

فهذه موانع اإلدغام وقد سبق تعليلها يف املثلني، ومل يقع يف القرآن تاء خمرب عند مقارب هلـا                  
  .)١(فلهذا مل يذكرها هنا

  :يهتنب
  .بألف ساكنة بعد التاء من غري مهز) وال تا: (قوله

  : قوله
  

...................................  
ــدِغم نِظــريه وأَِدغْمــُه ِإذْ عــال  ُت

  

  

ــا............... ــن فَلَ ع ــِزح فَُزح 
..................................... 

  

، )٣(Ê Ë z}  :وحنوه، )٢(z y | { z} : أي ال تدغم نظري   
  .)٦()٥(Y X W Vz } ، و )٤(¹z  ¸} و

                                                            

  .٢٧٥:، صريوالتيس، ١/٢٤٤النشر : انظر) ١(
  .١٨٥: سورة آل عمران) ٢(
  .١٧١، ١٥٧: ، سورة النساء١٤٥: سورة آل عمران) ٣(
  .٨١: سورة األنبياء) ٤(
  .٣: سورة املائدة) ٥(
)٦( إدغاِم احلَاء يف العِني، فجاَء يف اجلامِع قوله الداينُّ حكم وقد أبان اإلمام:  

، -ال غري -]١٨٥: آية[ يف آل عمرانَ       y  z { |z}: فأما احلاُء فكان يدِغمها يف العِني يف قوله       (     
لك قرأت، فأما ما عدا هذا املوضع؛ فإنه أظهره سواٌء        روى ذلك منصوصا فيه عن اليزيدي ابنه أبو عبد الرمحِن، وبذ          

  b }، و ]٣: املائـدة  [ V  W X Yz}: كان قبل احلاِء كسـرةٌ، أو ياٌء، أو غريمها، وذلك حنو قولهِ          

c  d ez ] ٨١: يونس[ ¹ }، و¸ z ] ٨١: األنبياء[        ،؛ إلَّا حرفني من ذلـكوما أشبهه 

 ومها قوله :{Ê  Ë Ì Íz  يب  }، و Ýz  -بن عبد الوارِث روى عن -حيثُ وقعا فإنَّ القاسم 
 أيب عمر عن اليزيدي اإلدغام فيهما، والعملُ على اإلظهاِر، ويقويه انعقاد اإلمجاِع على إظهاِر احلاِء الساكنِة الـيت                 

: ، وحكى اليزيدي عن أيب عمـرو      ]٨٩: الزخرف) [Ô Õ: (إدغامها آكد من املتحركِة عند العِني يف قولهِ       
 .١/٤٤٠) وكان ال يرى ذلك: أنَّ من العرِب من يدغم احلاَء يف العِني قال
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ووجه إدغامه كون   ، z   {z}أدغم احلاء يف العني من      : أي، )وأدغمه: (قوله
  .احلاء والعني من خمرج واحد

ارتفع باتباع األثر واجلمع بني اللغتني     : أي، )إذ عال : ( وقوله
)١(

ال تدغم نظريه   : ، أي 
  .من طريق التيسري والقصيدين

  :تنبيه
  .بألف القطع) وأدغمه: (قوله  

  :قوله
  

...................................  

  

 وِفي الْكَاِف قَاف وهو ِفي القَاِف ُمثِّال      
  

  .استقر إدغام القاف يف الكاف: أي
مـثِّال  : أي، )مثُّال: (وقوله، والكاف أدغم يف القاف   : ، أي )وهو يف القاف  : ( قوله
  :مبثالني يف قوله

  

 ........ق كُّلَّ شيٍء لَك قُّـُصورا     خلَ
  

  

...................................  

، )٣(وحنـوه ) ٢(À ¿ ¾ Á  Â z} فمثال إدغام القاف يف الكـاف       
 والعلة يف إدغام كـل    ، )٥(وحنوه) ٤( Ä Ã Âz } ومثال إدغام الكاف يف القاف      

شدة واالنفتاحواحدة منهما يف األخرى التقارب يف املخرج واالشتراك يف ال
)٦(

.  

                                                            

 .١/٢٠٢الكشف : انظر) ١(
  .٢: سورة الفرقان) ٢(
  .٢٧٥: ، صريوالتيس، ١/٢٤٤النشر : انظر) ٣(
  .١٠: سورة الفرقان) ٤(
  .٢٧٥: ، صريوالتيس، ١/٢٤٤النشر : انظر) ٥(
 .١/٢٠٢الكشف : انظر) ٦(
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  :تنبيه
  ).لك قصورا: (باإلدغام، وكذلك قوله) خلق كل: (قوله
  :قوله

  

 وأُظِْهـــرا...................... 
  

  

 ذَا كَانَ مـا قَبلَُهمـا سـاِكنا ِولَـا         إِ
  

جيب إظهارمها إذا كان احلرف الذي قبل       : يعين القاف والكاف، أي   ) وأظهرا: (قوله
  .ن يليهكل واحدة منهما ساك

  :  مث مثل املظهر فقال
  

 كَيحُزنك قَولُُهم كَذَا فَوق كُـلِّ ِذي      
  

  

...................................  

¦ } وكـذا يف    ، )٢(فيه نون ساكنة قبل الكـاف      )١(z _ ^} مثل  : أي
 ª © ¨ §z)الواو ساكنة قبل القاف فوجب اإلظهار لذلك) ٣.  

  : قوله
  

.................................... 
ـ وِفـي ِذي املَ  عارجـ  ت ُجُرعـ  اد  مِغ

  

  

 وقُلْ ِجيم أَخرج شطْأَُه ُمـدغَما تلَـا       
....................................  

  

، )٤(g fz } قـرأ   : روه عن أيب عمـرو أنـه تـال، أي         ا: ، أي )وقل( 
 ويف، gz } بإدغام اجليم يف الشني مـن       ) ٥(µ ´ ³ ² ±z  °}و

                                                            

  .١٧٦: سورة آل عمران) ١(
  .٢٧٥: ، صريوالتيس، ١/٢٤٤النشر : انظر) ٢(
  .٧٦: سورة يوسف) ٣(
  .٢٩: سورة الفتح) ٤(
  .٣: سورة املعارج) ٥(
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  .)٢(ال غري) ١(µz ¶ } التاء من 
وعلة ، أدغم اجليم وعلة إدغامها يف الشني تقاربهما يف املخرج        : ، أي )أدغم: ( وقوله

إدغام اجليم يف التاء لقرما من الشني؛ ألن الشني تتصل مبا فيها من التفشي مبخرج التـاء،                 
االستفالأدغمت اجليم يف التاء الشتراكهما يف الشدة واالنفتاح و: وقيل

)٣(
.  

  :تنبيه
: وقولـه ، µ z ´ ³} باإلدغـام، وكـذا      g fz } : قوله

  .بألف الوصل) ادغم(
  :قوله

  

..................................  

  

  شأَِنِهم والنفُوُس ُزوجت قَد تثَقَّلَا     ِضعبِل
  

 الضاد أدغمت    ألف تثنية تعود إىل الشني والزاي، يعين أن        )قد تثقال (: األلف يف قوله  
Y }ال غري، وإن السني أدغمت يف الزاي مـن          ) ٤( z[̂  } : يف الشني من  

                                                            

  .٤: سورة املعارج) ١(
  : مل يلتق يف القرآن جيماِن، ومل تدغم اجليم يف غِريها إلَّا يف موضعني، أباما اإلمام الداينُّ بقولِه يف التيسِري) ٢(

) ا اجليمِني يف قوله    : وأمفأدغمها يف الش :{ f g z ] اء يف قولـه     ]٢٩: الفتحويف الت ، :{ ° ± 

² ³ ´ µ z] ٤-٣: جاملعار [ -٢٧٧ : ص،ري التيس،)-ال غري.  
  :وجاَء يف اجلامِع قوله

وإدغامهما يف التاء قبيح؛ لتباعد ما بينهما يف املخرِج؛ إلَّا أنَّ ذلك جائز؛ لكوِنها من خمرِج الشني، والشني لتفشيها                   (
، فأُدغمت يف التاء لذلك، وجاَء بذلك نصا عن اليزيدي ابنه أبوعبد الرمحن،             تتصل مبخرج التاء، فأجرى هلا حكمها     

   أصحابِه، فقالوا عنه ٍد بن غالـبٍ                : وسائرا عن شجاع حمماء يف اجليِم، وجاء به نصاِء، والتاجليم يف الت كان يدغم (
٤٤٢-١/٤٤١.  

 .١/٢٠٤الكشف : انظر) ٣(
  .٦٢ : النورسورة) ٤(
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 \ [ Zz)ووجهه كون السني والزاي من خمرج واحد، )٢(ال غري) ١.  
  :  وأُمجع على إظهار ما بقي من الضاد مع الشني يف القرآن ومها

 -  {K  M Lz)٣ ( 
 -   { ± ° ¯z)٥(ال غري) ٤(. 

و هذا اتباعا لألثر واجلمع بني اللغتني      وإمنا أدغم أبو عمر      
)٦(

ن  وقد أنكـر النحويـو     ،
إدغامه، وطعن الزخمشري يف رواية أيب شعيب السوسي فقال ما برئت من عيب روايـة               

  .أيب شعيب على عادة املعتزلة يف الرد على األئمة األثبات والنقلة الثقات
  : قوله

  

 .......وِذي الْعرِش ِشينا ِفي سـِبيالً     
  

  

...................................  

مل تدغم الشني يف غريهـا   z ¥}  يف سني b z} وأدغم الشني يف : أي
  .لزيادة صوا إال يف السني، وإمنا أدغمت فيه الشتراكهما يف اهلمس ومقابلة الصفري بالتفشي

  : قوله
  

.......................ــم  وُخلْفُُهـ
  

  

 دغَما رجـح املَلَـا    ِفي الرأُْس شيبا مُ   
  

فروى قوم إظهار السني    ) ٧(W V Uz } وخلْف أهل األداء يف     : أي

                                                            

  .٧ :التكويرسورة ) ١(
  .٢٨٠: ، صريوالتيس، ١/٢٤٨النشر : انظر) ٢(
  .٧٣ :النحلسورة ) ٣(
  .٢٦ :عبسسورة ) ٤(
  .٢٧٥: ، صريوالتيس، ١/٢٤٤النشر : انظر) ٥(
 .١/٢٠٢الكشف : انظر) ٦(
  .٤ :مرميسورة ) ٧(
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انتـهى كالمـه،     )١(" وباإلدغام قرأته : "عند الشني، وروى قوم اإلدغام ورجحه الداين قال       
  .وعلة اإلدغام تقرأ ما يف اهلمس، وأما علة اإلظهار فألنه األصل

                                                            
  .١٣٥ : ص،التيسري) ١(

  :، قال اإلمام املالقي- فقطْ–رف السِني مل يلتِق يف القرآن شيناِن، ومل تدغم الشني إلَّا يف ح

)ني املهملة من كلمتِني يف غَري هذا املوضِع من القـرآن؛ إلَّـا يف                 : واعلمني املعجمة السه تلق الشأن: {y  z  
{|z] سكون الثَّاين منهما، ]٥: طه إدغامه ومنع.  

اتفاقهما يف اهلمِس، والرخاوِة، واالستفاِل، وأنَّ يف الشني التفشي، ويف الـسني            :  والسني ووجه التقارب بني الشني   
الصفري، وكالمها زيادة يف احلرِف، وأنَّ خمرج الشني من وسط اللِّساِن، وخمرج الشني من طرفِه؛ فلحقه الشني مبا فيه             

    .٢٦٤:  ص،شرح التيسري) من التفشي
  :قع خالف بني أهِل األداء يف هذا احلرِف؛ بينه اإلمام الداينُّ بقولِه يف اجلامِعوقد و

روى ، -ال غـري - ]٤٢: اإلسراء [w  x yz}: سبحانَيف فكانَ يدِغمها يف السني يف قولِه : وأما الشني(
 غـريه ذلـك   - عنه –وروى   يق اليزيدي وشجاٍع،   وبذلك قرأت من طر    ،ا ابنه عبد اهللاِ   صوصذلك عن اليزيدي من   

ـ    ي،  وهو زيادةُ صوٍت كالتفش    ،واإلدغام ال ميتنع؛ ألجل صفري السنيِ     ،  الشِني  الذي يف ي  باإلظْهاِر؛ من أجل التفش
        ممتنع     ،  وما تكافأَ يف املرتلِة من احلروِف املتقاربِة؛ فإدغامه جائز ه منها؛ فإدغامهلإلخالِل الذي  وما زاد صوت  يلحقه ،

   .١/٤٤٢) غام األنقِص صوتا يف األزيِد جائز خمتار؛ خلروجِه من حال الضعِف إىل حال القوةدو إ
  : اإلدغام الكَبري قولهيف وجاء 

يف موضـٍع   ، وذلـك    - وحدها –فلم تلق مثلَها، ومل يدغمها يف غِريها؛ لزيادة صوِتها؛ إلَّا يف السني             : وأما الشني (

 روى ذلك أبوعبد الرمحن بن اليزيدي عن أبيه         ]٤٢: اإلسراء [ w  x yz} :واحٍد يف سبحانَ، قوله تعاىل    
 فيه، وبالوجهِني قرأته عن أيب عمرٍو اإلظهار عنه ا، وروى غريهأنا–عنه نص-.  

ِم وجه من القياِس، وهو أنَّ الصفري الذي يف السني مبرتلة           واإلظهار أوجه؛ من أجِل التفشي الذي يف الشني، ولإلدغا        
اإلدغام ِني؛ مع اشتراكهما يف اهلمِس، فقد اعتدلَتا بذلك؛ فجازفشي الذي يف الش١٢٩:ص) الت.  

  : ومل يذكر يف التيسري ِسوى وجه اإلدغام؛ ونصه

، روى ذلك منصوصا ابن     -ال غري - ]٤٢: اإلسراء[  w  x yz} :فأدغمها يف السني يف قوله    : أما الشني (
عن أبيه عنه ١٣٥:ص) اليزيدي .  
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  :تنبيه
  .فتح الياء سامل من الزحاف، وجيوز إسكاا مع دخول الزحافب) يف الرأس: (قوله
  :قوله

  

ـ       والدالَ أَدِغم ِفي املَساِجِد ِتلك وال
 ومقْعِد ِصـدٍق ثُـم نفِْقـد ُصـوا        

  

  

  ــقَالِئد ِفي ذَِلك شِهد شاهد ِكلَـا      
  دعو غَمُمد لَـا    عكَمو ِغمفَاد ننيد س 

  

  :مأمر باإلدغا
 .ال غري )٢(Ä z} يف التاء من   )١(z }} الدال من  - 
 . ال غري)٤(C z} يف الدال من  )٣(z ¢}  ودال  - 
يف كال املوضعني بيوسف واألحقاف ال       )٦(o z}  يف شني    )٥(v z}  ودال   - 

 .غري
 ال  Y z } يف صاد    Xz } ودال  ،  zصدق}يف صاد    )٧(a  z}  ودال   - 

 .غريمها
 .)٨( ال غريhz }ني من  عدد يف السgz }  ودال  - 
فأدغم الدال لكوا متحرك ما قبلها يف األحرف اخلمسة املذكورة          : أي) فأدغم: (وقوله   

                                                            

  .١١:  سورة البقرة)١(
  .١٨٧:  سورة البقرة)٢(
  .٢:  سورة املائدة)٣(
  .٢:  سورة املائدة)٤(
  .١٨٥:  سورة يوسف)٥(
  .١٧:  سورة يوسف)٦(
  .٥٥:  سورة القمر)٧(
  .٢٨٠: ، صريلتيسوا، ١/٢٤٨النشر : انظر) ٨(
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يف البيتني، وعلة إدغام الدال يف هذه األحرف التقارب يف املخارج
)١(

.  
  :تنبيه

يف (: بإظهار الدال، وقولـه    z  { |}} : بألف القطع، وقوله  ) أدغم: (قوله
X } ومثلـه   ، باإلدغـام ) ٢(s rz } : كاف، وقولـه   بسكون ال  )ذلك

Yz)٣(،و  {  h gz)بألف الوصل) فادغم: (وقوله، )٤.  
إىل إدغام الدال الساكن ما قبله يف تسعة أحرف ذكرها يف           ) وكمال: ( وأشار بقوله 

  :قوله
  

 وأَدِغم ِمن الصيِد تِنالُه تكَـاُد ِفـي       
 ...................وِشـــبٍه لَـــُه

  

  

ــُملَا ــك فَاش ــوُد ذَِل ــُز والْمرفُ يمت 
....................................  

 يف التاء    z تكَاْدُ }ودال  ) ٥(x   yz} يف التاء من     j z} وأدغم دال   : أي
  .)٧(zذَِلك}يف ذال  zاَلْمرْفُود}ال غريمها، وأدغم دال ) ٦( y  |{ zz}من 

 U} مشلهم األمر إذا عمهم، يعين أدغـم        : ل يقا ،)فامشال وشبهه له  : ( وقوله
V W z)٨( وشبهه ، {Z Y ]\[z)٩( ،و {¡ ¢ £  ¤ z)١٠(

.  
                                                            

 .١/٢٠٩الكشف : انظر) ١(
  .٢٦ :سفسورة يو) ٢(
  .٧٢ :يوسفسورة ) ٣(
  .١١٢ :املؤمنونسورة ) ٤(
  .٩٤ :املائدةسورة ) ٥(
  .٨ :امللكسورة ) ٦(
  .٢٨٢: ، صريوالتيس، ١/٢٣٥النشر : انظر) ٧(
  .١٠٠، ٩٩: سورة هود) ٨(
  .٢٩ :الفتحسورة ) ٩(
  .١٥-١٤: الربوجسورة ) ١٠(
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  : قوله
  

.......  ِد  ِمنعـا    بـثُ جيح ذَِلك... 
  

  

...................................  

حيث جـاء يف    ) ١(r q pz } وأدغم الدال املهملة يف الذال املعجمة يف        : أي
  .)٢(القرآن

  :بيهتن
  .بألف ساكنة بعد اجليم من غري مهز) حيث جا: (قوله
  : قوله

  

ـــ............................  ُيِري
راغَيُهم...........................  

  

  

  ــُد ثَواب مـع ُنِريـُد ِبـثُم لَـا         
...................................  

ËÎ Í Ì  Ð Ï } : أي وأدغم الدال يف الثاء من قولـه تعـاىل         
 Ñz)٣( ،و {J K L  z )٥(ليس يف القرآن غريمها) ٤(.  

  : قوله
  

 ُيِريد ظُلْمـا معـا ِكلَـا      ...........
  

  

...................................  

مها موضعان يف   : ، معا أي  )٦(Ñ Ð Ï Îz } وأدغم الدال يف الظاء من      : أي
  .)٧(كال السورتني آل عمران، وغافر
                                                            

  .٥٢ :البقرةرة سو) ١(
  .٢٨٠: ، صريوالتيس، ١/٢٤٨النشر : انظر) ٢(
  .١٣٤ :النساء سورة )٣(
  .١٨ :اإلسراء سورة )٤(
  .٢٨٢: ، صريوالتيس، ١/٢٥٣النشر : انظر) ٥(
  .١٠٨ :آل عمران سورة )٦(
  .٢٨٢: ص ،ريوالتيس، ١/٢٥٣النشر : انظر) ٧(
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  : قوله
  

...................................  

  

  ....................وِمن بعِد ظُلِْمِه
  

  .باملائدة ال غري) ١(b a ` _ ^z } وأدغم الدال يف الظاء يف : أي
  :قوله

  

...................................  
اِبيلُُهمرُه ِفي اَألصفَاِد سعم ..........  

  

  سـنا اجُملَـا    يكَاُد................ 
...................................  

  

¡ ¢  } ، ومـن  )٢(ê é è z} وأدغم الـدال يف الـسني مـن         : أي
 ¥ ¤ £z)٤(ال غري) ٣(.  

  : قوله
  

ــاُد ِفــي.......................  يكَ
 ..........................عنــــُه

  

  

 زيُتهــا ُتِريــُد ِزينــةَ فَانقُلَــا   
....................................  

¸ ¹ } انقل عن أيب عمرو من طريق السوسي إدغام الدال يف الزاي من             : أي
 ºz)٥( ،و {R Q P  TSz)٧(ال غري) ٦(.  

  : قوله
  

ـ    .......  وِمن بعِد صالِة الِْعشاِء معـ
  

  

 ــُه ِفي الْمهِد دالٌ ِفي صِبيا تـدخلَا       
  

                                                            

  .٣٩ :املائدةسورة ) ١(
  .٤٣ :النورسورة ) ٢(
  .٥٠-٤٩ :إبراهيم سورة) ٣(
  .٢٨٢: ، صريوالتيس، ١/٢٥٣النشر : انظر) ٤(
  .٣٥ :النورسورة ) ٥(
  .٢٨ :الكهفسورة ) ٦(
  .٢٨٢: ، صريوالتيس، ١/٢٥٣النشر : انظر) ٧(
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، )١(º ¹ ¸ ¶z« ¼ ½ ¾¿ } اد يف   وأدغم الدال يف الص   : أي
  .)٣( ال غري)٢(v w z} ويف 

  .تدخل الدال يف الصاد: ، أي)تدخال: ( قوله
  :قوله

  

  وِمن بعِد ُضعٍف بعد ضراَء حيثُ جا

  

  ثَقِّلَــاوداُود جــالُوت مــع الُْخلْــِد
  

_ } يف  و، بالروم ال غري  ) ٤(r q p oz } وأدغم الدال يف الضاد يف      : أي
b a ` z)وأدغم الدال يف اجلـيم مـن        )٦(حيث جاء، يعين يف يونس وفصلت     ) ٥ ،

{u  w vz)٧( ،و {¿  Â ÁÀz)ال غري) ٨.  
وكان ابن جماهد ال يرى إدغام احلرف الثاين؛        : " يعين أدغم، قال الداين    )ثقال(:  قوله

 من املقـرئني    ألن الساكن فيه غري حرف مد ولني وذلك وما أشبهه عند النحويني واحلذاق            
انتهى كالمه، ويعين باحلرف الثاين . )٩("إخفاء، وكذلك أُِخذ علي {ÀÁ Â z.  

  : قوله
  

 .....وكَاد تِزيـغُ بعـد توِكيـِدها      
  

  

...................................  

                                                            

  .٥٨ :النورسورة ) ١(
  .٢٩ :سورة مرمي) ٢(
  .٢٨٢: ، صريوالتيس، ١/٢٥٣النشر : انظر) ٣(
  .٥٤ :الرومسورة ) ٤(
  .٥٠ :فصلتسورة ) ٥(
  .٢٨٢: ، صريوالتيس، ١/٢٥٣النشر : انظر) ٦(
  .٢٥١ :البقرةسورة ) ٧(
  .٢٨ :فصلتسورة ) ٨(
  .٢٨١: التيسري، ص: انظر) ٩(
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 d c b}  )١(º ¹ ¸ ¶z « } وأدغم الدال يف التاء     : أي
 f ez)ما من خمرج واحد فهما كاملثلني وفرغ       ، وعلة إدغامها يف التاء      )٢كو

  .)٣(من إدغام الدال يف حروفها انتقل إىل إدغام التاء يف حروف الدال
  : فقال

  

........................ُتــــدو 
  

  

 غَُم التاُء ِفي عشٍر فَإنْ خاطَبـت فَلَـا        
  

 شرع يف بيان    أخرب أن التاء تدغم يف عشرة أحرف ما مل تكن التاء اسم املخاطب، مث             
  :العشرة فقال

  

ـ      ِشبو ِفيُه يف طَرِغمالةَ ادالص وحفَن 
  

  

 ـِهِه الصّاِلحاِت ِعند طُوبى لَُهم ُعـال      
  

) ٥(z  } |} يف التـاء مـن      ) ٤(z yz } أدغم التاء مـن     : أي

ــيس ) ٧(G F E D  Hz}  ،)٦(z ©¨ § }  ،وشــبهه ل
ما من خمرج واحدوعلة إدغام التاء يف ال، )٨(غريهنطاء أ.  

  ،إىل ارتفاع مرتلة الصاحلني يف اآلخرة) عال: ( وأشار بقوله
: ؛ ألا تاء اخلطاب وقد نبه عليها بقولـه        )٩(a `z }  وأمجع على إظهار    

  .، أي فال تدغمهما)فإن خاطبت فال(
                                                            

  .١١٧ :التوبةسورة ) ١(
  .٩١ :النحلسورة ) ٢(
  .٢٨٢: ، صريوالتيس، ١/٢٥٣النشر : انظر) ٣(
  .١١٤ :هودسورة ) ٤(
  .١١٤ :هودسورة ) ٥(
  .٤٢: النحلسورة ) ٦(
  .٢٩ :الرعدسورة ) ٧(
  .٢٨٢: ، صريوالتيس، ١/٢٥٣النشر : انظر) ٨(
  .٦١ :اإلسراءسورة ) ٩(
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١٤٣

  :تنبيه
  .بسكون الياء) طريف: (قوله  

  :قوله
  

 ِغــما ادواِت ذَرالــذَّاِريوُهوهِشــبو 
  

  

 ِخرةَ ذَِلـك اشـملَا    كَخاف عذَاب اآلَ  
  

 sr q} :، وحنو)١(µz ¶ ¸ } أدغم التاء يف الذال من : أي
tz)٢ ( {j ih z)٣( ،و  { ° ¯ ®z)و، )٤ { m

 o nz)٥(.  
  .عم اجلميع باإلدغام: أي، )امشال: (وقوله

  :تنبيه
  .غام باإلدsr  tz}: بألف الوصل، وقوله) ادغم: (قوله
  : قوله

  

ـ       وِبالبيناِت ثُم واملَوِت ثُم والنُبــ
  

  

 ــوةَ ثُم ادِغمُه مع ِشـبِهِه اجُملَـا       
  

o } ، و )٦(z  { f ez  �} وأدغم التاء يف الثـاء مـن        : أي
 r qpz)٧(،و   { j i h gz)٨(.  

                                                            

  .١: الذارياتسورة ) ١(
  .١٠٣ :هودسورة ) ٢(
  .١١٢: آل عمران) ٣(
  .١٥: غافر) ٤(
  .٥: املرسالت) ٥(
  .٥١: البقرة) ٦(
  .٥٧: العنكبوت) ٧(
  .٧٩: آل عمران) ٨(
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١٤٤

  .فادغمه gh i z } :أمجعه مع مثله حنو: ، أي)مع شبهه أمجال: (قوله
  :تنبيه

  .بألف الوصل) مث ادغمه: (قوله
  : قوله

  

 ووالْعاِدياِت ضبحا ادِغم مـع املَـال      
  

  

 القِِّئكَة ظَّاِلِمي ِفـي املَوِضـعيِن ُتـنُ       
  

ال غري، وأدغم التاء من     ) ١(g f ez } وأدغم التاء يف الضاد من      : أي
  .بالنساء والنحل ال غري) ٢(u tz } املالئكة يف الظاء من 

  .تنقل اإلدغام من قوم إىل قوم حىت وصل إلينا: ، أي)تنقال: (وقوله
  :تنبيه

) ُتنقِّال(: باإلدغام، وقوله ) ٣(s  t z } بألف الوصل، وقوله  ) ادغم: (قوله
  .بضم التاء والنون وكسر القاف وتشديدها وألفه للتثنية

  : قوله
  

       قُـلْ ِبـأَرـيٌء وِة شاعلَِة السلْززو 
  

  

ــة عــاب عا مدــه ش ................ 
  

  .)٤(I H G F  Jz} وأدغم التاء يف الشني من : أي
 باإلدغام يف املوضعني ال غري، وأشار إىل        )٥(b  c   z}  اقرأ: ، أي )وقل: (قوله

  ).معا(: املوضعني بقوله

                                                            

  .١ :العادياتسورة ) ١(
  .٩٧ :ساءالنسورة ) ٢(
  .٩٧ :النساءسورة ) ٣(
  .١ :احلجسورة ) ٤(
  .٤ :نورالسورة ) ٥(
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١٤٥

  :تنبيه
  . باإلدغامb  c   z} : قوله
  : قوله

  

...................................  
وتا الصاِلحاِت ِفي ُجنـاح وتـصِلية 

  

  

 ِمئَة جلْدٍة تلَـا   .......................
 ......................جِحيٍم وِشـبِههِ  

  

  .)١(Q  RS z} وأدغم التاء يف اجليم من : أي
، z | }يف جيم     z}} وأدغم التاء من    : ، أي )وتا الصاحلات : ( قوله

) ٣(z} | } ومثله حنو   : أي،  وشبهه )٢(z جِحيم } يف جيم     zيةُ تصلِ }وتاء  

  .)٤(K J L  z} و
  :تنبيه

بتاء وألف من غري مهز بعد      ) وتا الصاحلات : ( باإلدغام، وقوله  Q  RS z} : قوله
  .باإلدغام) وتصلية جحيم: (األلف، وقوله
  : قوله

  

..................................  
ـ    سِعريا وتا ا    لِْفتنِة ِفي سقَطُوا وِشبـ

  

  

ــا ................. ــساعِة اِْثقلَ  وبال
  ..........................ـــِهِه

  

وأشار ، )٥(Ë Ê   Î Í Ìz} وأدغم التاء يف السني من      : أي

                                                            

  .٢ :نورالسورة ) ١(
  .١١ :الفرقانسورة ) ٢(
  .٩٣ :املائدةسورة ) ٣(
  .٨٥ :الشعراءسورة ) ٤(
  .١١ :الفرقانسورة ) ٥(
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١٤٦

 )١(z سـقَطُوا }يف سني  z الِفتنِة}وأدغم تاء   : شدد، أي : أي، )اثقال: (إىل اإلدغام بقوله  
  .)٣(Øz  ×} و، )٢(s  tz}: شبهه حنوو

  :تنبيه
  ).وتا الصاحلات(: بقصر تاء من غري مهز كما تقدم يف قوله) وتا الفتنة: (قوله
  : قوله

..................................  
   صـا  كَذَا التاُء ِفي صفا فَأَدِغم ِبفَوقِ     

  

  

 فَاملُِغرياِت ِبُصبحا ُتـدخال   ...........
 ...................... مع عم جـا    ِد

  

B A } و، )٤(l k  mz} وأدغم التاء يف الصاد مـن       : أي
Cz)٥(        وهي املشار إليها بقوله فوق صاد ، { lk jz)بسورة النبأ، وهـي    ) ٦

ورد النقل بإدغام التاء يف الصاد يف الثالثـة ال          : ، أي )ما: (وقوله، )عم: (املشار إليها بقوله  
  .غري
  :هتنبي

  .بال مهز) جا: (باهلمز، وقوله) فأدغم: (مزة بعد األلف، وقوله) كذا التاء: (قوله
  : قوله

..................................  
ِبزجرا وتا الْجنِة ِفي ُزمـرا ومعــ 

  

  

  قَُد ادِخال  فَالزاِجِراِت.................
 يُر فَاعِقال ــــُه ِباآلِخرِة زينا ال غَ    

  

                                                            

  .١٢٠ :توبةالسورة ) ١(
  .٥٧ :النساءسورة ) ٢(
  .١٢٠ :األعرافسورة ) ٣(
  .٣ :تالعادياسورة ) ٤(
  .١ :الصافاتسور ) ٥(
  .٣٨ :النبأسورة ) ٦(
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١٤٧

  .)١(F E Dz } وأدغم التاء يف الزاي من : أي
  .إدخال الشي، يف الشيء:  وقد تقدم أن اإلدغام هو

يف  z ]} ، والتـاء مـن      )٢( z ُزمرا }يف الزاي من    z الْجنِة } وأدغم تاء   
  .، وعلة اإلدغام هو التقارب يف املخارج والصفات)٣(z \}الزاي من 

وأثبت يف ذهنك أن التاء تدغم يف الزاي يف هذه          ، أي قيد بفهمك  ) فاعقال: ( وقوله
  .الثالثة ال غري

  :تنبيه
بـسكون العـني، وقولـه      ) ومعـه : (وقوله، بالقصر من غري مهز   ) تا اجلنة : (قوله

{\ [z                 باإلدغام، مث ذكر ما فيه الوجهان من نظائر ما تقدم وإمنـا أخـره هنـا
  .لالختصار

  : فقال
  

 ِفـي ولْتـأِْت طَاِئفَـةٌ وآ      ووجهاِن  
 ِت ِفي شيئًا فَِريا مـع الزكَـا       ئْمع جِ 

  

  

  ثُم فَجمـال   )٤(ِت ذَا القُربى والتّورية   
ــم  ...............................ةَ ثُ

  

  :يعين أن هذه الكلمات تقرأ بوجهني ومها) ووجهان: (قوله
  . اإلظهار-
  . واإلدغام-

                                                            

  .٢ :الصافاتسورة ) ١(
  .٤ :سورة الزمر) ٢(
  .٤ :النملسورة ) ٣(

  ].٥: اجلمعة[ z| { ~ } : هي قوله تعاىل) التوراة( والصحيح ، كذا يف املخطوط)٤(
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١٤٨

فقرأته بالوجهني، وابن جماهد يرى      )١(R S z} : فأما قوله ": قال الداين 
: فأمـا قولـه   : "، وقـال أيـضا    )٢("اإلظهار؛ ألنه معتل، وغريه يرى اإلدغام لقوة الكسرة       

{À Á Â Ã  z)وقال  )٤("فإن ابن جماهد يرى اإلظهار فيه، وقرأته بالوجهني        )٣ ،
 جماهد ال يرى    فإن ابن  z ~ { |} ،  )٥(m n~  z} : فأما قوله : "أيضا

) ٦(z_  \ [ ^} إدغامه خلفة الفتحة، وقرأته بالوجهني، وأقـرأين أبـوالفتح          

انتـهى   )٧("ار؛ ألنه منقوص العـني    ـه أيضا باإلظه  ـرة، وقرأت ـوة الكس ـام لق ـباإلدغ
  .كالمه

 ¿} واعلم أن الوجهني عن من قرأ أليب عمرو باإلدغام، وال خالف يف إظهـار               
                                                            

  .١٠٢: سورة النساء) ١(
 ]٣٨: آية[ ، والروم   ]٢٦: آية[ فأما قوله يف سبحان     ( :ونصها، عبارة املؤلف فيها تصرف   ، ١/٤٥٠جامع البيان   ) ٢(

{À  Á Â Ãz :  
  .ال يرياِن اإلدغام فيِه؛ لقلَّة حروف الكلمِة، واعتالِل آخِرها: فابن جماهٍد، وابن املنادي

  ). كسرِة التاِء، وبالوجهني قرأتهوأبواحلسن ابن شنبوٍذ، وأبو بكِر الداجوينُّ، وغريمها من أهل األداِءيرون اإلدغام؛ لقوة
ابن اجلزري يقولُ اإلمام:  

يف املوضعني؛ لكوِنهما من ازوِم، أو مما حكمه حكم ازوِم، فكان ابن جماهٍد،             ) À Á Â:(واختِلف يف (
  :وأصحابه، وابن املنادي، وكثري من البغداديني
  .حلروِفيأخذونه باإلظهار؛ من أجل النقص، وقلَّة ا

وكانَ ابن شنبوٍذ وأصحابه، وأبوبكٍر الداجوينُّ، ومن تبعهم يأخذونه باإلدغاِم؛ للتقارب، وقوة الكسر، وبالوجهِني              
وأكثر املقرئني ،ما أخذَ الشاطيب١/٢٢٦النشر) قرأ الداينُّ، و  

  .٢٦ :سورة اإلسراء) ٣(
 .١٤٦:  ص،االدغام الكبري) ٤(
  .٤٣ :سورة البقرة) ٥(
  .٢٧ :سورة مرمي) ٦(
 .١٣٨ : ص،التيسر) ٧(
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١٤٩

À Á Â  z)١( ، {ä å æ ç z)خلفت فتحت تاء اخلطاب)٢ .  
  : قوله

...................................  
      ـِبيلَهـذ سخـا ِخالٍَف كَـذَا اتعم 

  

  

   ِبالبةْوأَدِغم ما اتخذ صاحِِ...........
....................................  

  

` a  \ [ ^ _ Z ]} وأدغم الدال يف الـصاد والـسني يف         : أي
bz)٣ ( { Ò Ñz)٤(و ، { _ ^ z)بال خالف يف الثالثة ال غري) ٥.  

  .إىل املوضعني) معا: ( وأشار بقوله
  :تنبيه

: باإلدغام وسكون اهلاء، وقوله    z`  ^ _} : فعل أمر، وقوله  ) وأدغم: (قوله
 {Ñ Ò zباإلدغام ،.  

  : قوله
  

..................................  

  

  ِفي والْحرِث ذَِلك أُنِزلَـا     وُتدغَُم الثَّاءُ 
  

: الذال فتـدغم الثـاء يف الـذال مـن         : وتدغم الثاء يف مخسة أحرف، منها     : أي
{�¡ ¢ z)ال غري )٦.  

  .أنزل القرآن على النيب : أي) أُنزال: ( وقوله

                                                            

  .٧١ :سورة الكهف) ١(
  .٧٤ :سورة الكهف) ٢(
  .٣ :سورة اجلن) ٣(
  .٦١ :سورة الكهف) ٤(
  .٦٣: سورة الكهف) ٥(
  .١٤ :سورة آل عمران) ٦(
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١٥٠

  :تنبيه
  .باملد واهلمز) وتدغم الثاء: (قوله
  :قوله

  

  ُتـؤ  وهذَا الْحِديِث تعجُبونَ وحيثُ   
  

  

  ...............................مُرونَ

® ¯ }  ،)١(m l k  o nz} وأدغم الثاء يف التاء من      : أي
 °z)ال غري) ٢.  

  : قوله
.................................... 
بــع ــالَِث ُش   ...................ثَ

  

  

 وحيثُ ِشئُْتما ِشئُْتُم اجُمـال    .........
..................................... 

  

،  حيث وقعـا   )٤( zحيثُ ِشئُْتم  } و، )٣( zحيثُ ِشئُْتما } وأدغم الثاء يف الشني من      : أي
  . ال غريهن)ثالث شعب(: ويف قوله، أمجل مجيع ما يف القرآن منه: أي، )امجال(: ولذلك قال

  :تنبيه
  .بسكون الباء) ُشعب: (ه ساكنة، وقول)امجال(، بضم امليم وبعدها ألف) شئتم(قوله 
  : قوله

  

 حيثُ سـكَنُتم ونِحوهـا    .........
  

  

...................................  

_ } وحنوهـا   ) ٥(F E D Cz } وأدغم الثاء يف السني من      : أي

                                                            

  .٥٩ :النجمسورة ) ١(
  .٦٥ :احلجرسورة ) ٢(
  .١٠ :نافقوناملسورة ) ٣(
  .١٦ :النملسورة ) ٤(
  .٦ :طالقالسورة ) ٥(
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 `z)١(،  {\ ] z )٢(   { Tz)وشبهه) ٣.  
  : قوله

  

...................................  

  

  .......................ضيِفحِديثُ ِب
  

  . ال غري)٤(z  ® ¬ »} أي وأدغم الثاء يف الضاد من 
  : قوله

...................................  
 ِبــالٍَم وأُظِْهــرا ِإذَا انفَتحــا وســا

  

  

ـ االالَّمُ ِفي الرا ورا     ............  الدِخ
 ِكن قَبلُ قَد جرى ِسوى قَـالَ ُعلِّـال        

  

  .وأدغم الالم يف الراء، وأدخل الراء يف الالم: أي
  .)٦(z � ¡ ¢£} ،)٥(z ^ [} : أدغمهما فيها حنو:  أي

:  وقيل يف إدغام الراء ضعف عند حناة البصرة، فإن انفتحتا بعد مسكٍَّن أُظهرا حنـو              
 {I H  Jz)٧ ( {{ z } |   ~z)٨(.  

ا أدغمـت يف كـل راء       ، فإG Fz  } : سوى كلمة :  أي ،)سوى قال (: قوله
) ٩(G Fz } : بعدها، وإن كانت الالم مفتوحة وقبلها حرف ساكن وهو األلف حنـو           

                                                            

  .١٦ :النملسورة ) ١(
  .٦ :سورة الكهف) ٢(
  .٤٤ :القلمسورة ) ٣(
  .٢٤ :سورة الذاريات) ٤(
  .١١٧ :سورة آل عمران) ٥(
  .٧٨ :هودسورة ) ٦(
  .١٠ :احلاقةسورة ) ٧(
  .١٣: االنفطارسورة ) ٨(
  .٣٨ :آل عمرانسورة ) ٩(
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١٥٢

{ À ¿z)١(،  {M N z)فخفف ، ألن ذلك كثري الورود يف القرآن     ، )٢
 ،)٤(a z  ` _}و، I   Jz}و، )٣(z ¬ »} باإلدغــام خبــالف  

{ T Sz)ا انفتحـا   ؛ ألن علة إظهارمهـا إذ     )ُعلال: (، فهذا معىن قوله   )٥
  .وسكن ما قبلهما، وعلة اإلدغام التقارب

  :تنبيه
بال مهـز،   ) ورا مثله : (بال مهز، وقوله  ) يف الرا : (بألف الوصل، وقوله  ) الالم: (قوله

  .بألف الوصل) ادخال: (وقوله
  : قوله

  

 وُنونٌ يِلي التحِريك أَدِغمـُه ِفيِهمـا      
  

  

       ٍم لَـِزمُه ِلضِغمُن فَادحى نلَـا ِسوع 
  

: يف الالم والراء إذا كان النون بعد حرف متحرك مثل         : أمر بإدغام النون فيهما، أي    
{ � ~ }z)٦( و ، { x w vz)وشبهه، فإن كان قبل النون سـاكن مل        ) ٧

 وشبهه،  )٩(z ^ [} و، )٨(S T  z} يدغمها بأي حركة حتركت هي حنو       
ـ  )١٢(Ø Ù Ú z} ،  )١١(à á â z} و، )١٠(Â Ã z} إال من    بهه، حيـث   وش

                                                            
  .٢٣ :املائدةسورة ) ١(
  .٦٠: سورة غافر) ٢(
  .١٠ :قوننافاملسورة ) ٣(
  .١٤ :االنفطارسورة ) ٤(
  .٨ :النحلسورة ) ٥(
  .٥٥ :البقرةسورة ) ٦(
  .١٦٧ :األعرافسورة ) ٧(
  .١٢٨ :سورة البقرة) ٨(
  .١ :سورة إبراهيم) ٩(
  .٣٨ :سورة املؤمون) ١٠(
  .٥٣ :سورة هود) ١١(
  .٧٨ :سورة يونس) ١٢(
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وقع، وعلة اإلدغام لزوم الضمة على النون
)١(

.  
  :تنبيه

 )لـزم (: بألف الوصل، وقوله  ) فادغمه: (بألف القطع، وقوله  ) أدغمه فيهما : (قوله
  .بسكون امليم
  : قوله

  

 وأَبِق ِإمالَةً مـع ِإدغَـاِم راْ ُسـكُو        
  

  

ــُه عــاِرضٌ كَالنــاِر أَبــراِر ثَقِّلَــا  ُن
  

مالة مع اإلدغام يف الكلمات اليت أميلت فيها الراء؛ ألجل الكـسرة إذا             أبق اإل : أي
) ٣(j   l kz}و، )٢(y x w  z  {z} : لقيت ما تدغم فيـه حنـو      

وإن كانت الكسرة قد ذهبت؛ ألجل اإلدغام؛ ألن السكون عارض مـع اإلدغـام              ، وشبهه
 بإبقاء اإلمالة مع اإلدغام؛     كما أنه عارض يف الوقف والعارض ال تغير له األصول، وإمنا أمر           

  ألن قوما من أهل األ
إن موجب اإلمالة هو الكسر، وقد زال       : داء ذهبوا إىل ترك اإلمالة فيما أُدغم، وقالوا       

  .)٤(وتابعهم على ذلك بعض النحاة
                                                            

 .١/٢٠٢ :الكشف: انظر) ١(
  .١٩٢ - ١٩١ :آل عمرانسورة ) ٢(
  .١٨ :املطففنيورة س) ٣(
هذه املسألة أوردها اإلمام الداينُّ يف باب اإلدغاِم، وتبعه اإلمام الشاطيب يف ذلك، قال أبوشامة املقدسي معلِّقا علـى        )٤(

من باب اإلدغاِم:(ذلك ا أليق١٠٠-٩٩ص، إبراز املعاين) وهذه مسألةٌ من مسائِل اإلمالِة، فبا.  

 النـرش:  انظـرجلزري يف باب الفتِح واإلمالِة وبني اللِّفظني، وأشار إليها ِفي باب اإلدغاِم بإجياز            وأوردها اإلمام ابن ا   
١/٢٣٥.  

:  وقد اختلف أهلُ األداِء يف حكم إمالِة األلف اليت قبل الراء املدغمـة يف مثِلهـا، أو يف اللَّـام، حنـو قولـه                       

{À¿ Áz ] ١٩٤ -١٩٣: آل عمران[ و ،{ j k lz ] ١٨: املطففني.[  
= 

١٥٣
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= 
  .واخلالف دائر بني الفتِح واإلمالِة يف حال اإلدغَام احملِض، أما يف حال الروِم؛ فال خالِف يف اإلمالِة

يف بيان ذلك قال اإلمام املالقي :  
ونُ اإلدغام صـحيحا، وال     أنَّ هذا التعليل إنما يحتاج إليه؛ إذا حقِّق اإلدغام، فأما إن ِقرئ بالروم؛ فال يك              : واعلم(

  .٢٨٣: ص, رشح التيسري)تكون الكسرةُ زائلةً؛ بل يضعف الصوت ِبها، وال تذهب رأسا

  :وقد أشار اإلمام الداينُّ إىل حكم إمالِة األلف اليت قبل الراء املدغمِة يف مثِلها، أو يف اللَّام بقوله يف اجلامِع
بن ا اجلالِب هلا يف ذلك، وهي الكسـرةُ باإلدغام، وهذا مذهب أيب احلسن أمحد              فبعضهم ال يرى إمالتها؛ لذهابِ    (

بـن  اجعفر بن املنادي، وأيب بكٍر أمحد بن نصٍر الشذائي، وأيب بكر حممد بن عبداهللا بن أشته، وأيب علي احلـسني                     
  .حبٍش وغريهم

  : إمالتها؛ جلهتِني-وهم األكثر-ورأى اآلخرونَ 
  . اإلعالم واإلشعار بأنها متالُ مع غري اإلدغاِم، وعند االنفصاِل: مها إحدا
أنَّ اجلالب إلمالتها ال يذهب رأسا؛ بل ينوى ويراد باإلشارِة إليه على مذهبِه، فهو غري معدوٍم، وإذا كـان       : والثانية

 هذا مع كون التسكِني للحرِف املدغِم عارضا مبرتلِة         كذلك لزم إمالتها ألجله، وأن يظهر متام الصوِت حمقَّق اللَّفِظ،         
                      ر له األصولُ، وهذا مـذهبغيبه، و ال ت ارض ال يعتدوقف عليِه، والعدغم، وال يِن تسكينِه للوقِف؛ إذْ قد ال يكَو

  .١/٤٥٢) و القياسأيب العباس أمحد بن حيىي ثعلب، وأيب بكر بن جماهٍد، وسائِر أصحاما، وبذلك قرأت، وه

  :وإىل ذلك أشار اإلمام الشاطيب بقوله
        عارض وِإذْ ه غاماِإلد نعمال ياِر أَثْقَلَا     والنراِر والةَ كاَألبِإم.  

اجلزري قال اإلمام ابن :  
وهذا مذهب األكثرين من أهل األداِء، واختيار مجاعة احملقِّقني، وهو الذي عليه العملُ من عامة املقـرئني، وهـو                   (

،  كصاحب التيسِري، والشاطبية، و التلخيصين، واهلَادي، واهلدايـِة، والعنـوانِ          -الذي مل يذكر أكثر املؤلِّفني ِسواه     

  .٢/٥٥النرش )والتذكرة، واإلرشاديِن، وابن ِمهرانَ، والداينِّ، واهلذيلِّ، وأيب العز، وغِريهم

  : وأما وجه االعتداِد باإلدغاِم مانعا لإلمالة
  :فقد أخذَ به بعض أهل األداء، وصححه اإلمام ابن اجلزري، حيثُ قال

 وأداًء، وقرأْنا ما من روايتيِه، وقطع ما له صاحب املبهِج، وغـريه،   وكال الوجهِني صحيحاِن عن السوسي نصا     (
 احلافظ أبوالعالء اهلمداينُّ يف غايتِه، وغريه واألصح أنَّ ذلك خمصوص به من طريـق ابـن                 -فقط-وقطع له بالفتِح    

) ريد، وابن فارٍس يف جامعِه، وغريهـم      جريٍر، ومأخوذٌ به من طريق ابن حبٍش كما نص عليِه يف املستنِري، ويف التج             
= 

١٥٤
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١٥٥

  :تنبيه
  .  بالقصر)را(: بألف الوصل، وقوله) مع ادغام(بألف القطع، وقوله ) وأبق: (قوله
  :قوله

  

 ُب من فَادِغمـُه حيـثُ تنزلَـا       ُيعذِّ
  

  

....................................  

  .)١(v w x z} وأَدِغم الباء يف امليم من : أي
  .حيث جاء:  أي،)حيث ترتال (

، )٣(O N Mz } و، ) ٢(p o nz } : وأظهر ما عدا ذلك حنو    
 ² ±   ° ¯ ®} باإلدغام؛ ألن معـه     ) ٤(x w vz }وإمنا اختص   

³´ z)فأدغم لتجانس الكلمات املتجاورات باإلدغام)٥ 
)٦(

.  
  : قوله

  

..................................  
  ........................كَأَعلَُم ِبما

  

 وِإسكَانُ ِميٍم ِعنـد بـاٍء خِفـي تلَـا      
....................................  

  

  Â Ã} كــ    رك ما قبـل املـيم إخفـاء       يعين أن إسكان امليم عند الباء إذا حت       

                                                            

= 
  .٢/٥٥النشر

  .٤٠ :املائدةسورة ) ١(
  .٢٦ :البقرةسورة ) ٢(
  .١٨١ :آل عمرانسورة ) ٣(
  .٤٠ :املائدةسورة ) ٤(
  .١٢٩ :آل عمرانسورة ) ٥(
 .١/٢١٠ :الكشف: انظر) ٦(



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

١٥٦

Äz)١( ،و {O P Q z)٢(.  
وإمنـا تـذهب    ، والقراء يعربون عن هذا باإلدغام وليس كذلك المتناع القلب فيه         

  .)٤(x y   z} فإن سكن ما قبل امليم مل خيفها كـ ، )٣(احلركة فتخفى امليم
  

                                                            

  .٢٣ :االنشقاقسورة ) ١(
  .٥٣ :األنعامسورة ) ٢(
إذا حترك ما قبلها، وإخفاؤها بغنٍة، وإطالق اإلدغاِم عليِه من باب التجوِز واالتساِع، ويف ذلـك                إدغام امليِم يف الباِء      )٣(

  :يقول اإلمام الداينُّ
وترجم اليزيدي وغريه من الرواة، واملصنفني عن هذا امليم باإلدغاِم على سبيل اَاِز، وطريـق اإلتبـاع العلـى                   (

، -ال غري - ال تقلب مع الباِء بإمجاع من أهل األداٍء، وإنما تسقط حركتها ختفيفًا، فتخفى بذلك                احلقيقِة؛ إذ كانت  
وذلك إخفاٌء للحرِف، ال إخفاء للحركِة، فأما إدغامها، أو قلبها؛ فغري جائٍز للغنة اليت فيها؛ إذ كان ذلك يذهبها،                   

  . ١/٤٥٥جامع البيان ) فتختلُّ ألجلِه
  : ون يف كتبهم خمتلفونَ يف التعبري عن هذا النوعواملصنف

 كما يطلق على ما يفعلُ بالنون الساكنة والتنوين عند الواِو والياِء من إدغاٍم، وإن بقي                -فمنهم من عبر عنه باإلدغامِ    
 لفِظ اإلدغاِم عليه أقدم؛ كما دلَّت       ، وإطالق -لكلِّ واحٍد منهما غنةٌ، كما يبقى اإلطباق يف احلرِف املطبِق إذا أُدغم           

  :عليِه عبارةُ الداينِّ السابقِة، قال اإلمام أبوسعيٍد السريايفّ
إدغام ) فذكر أنهم يترمجون عنه بإدغاِم كذَا، أو حنو هذا من اللَّفظ          :  عنه - رمحه اهللا  -وقد سألت أبا بكِر بن جماهدٍ     (

  .٦: ص،القراء
  :اإلدغاِموممن عبر عنه بلفظ 

  .أبوعلي البغدادي، وأبومعشـٍر الطربي، واهلذيلُّ، واهلمذاينُّ وغريهم
  :ومن أهل التأليِف من عبر عنه باإلخفاِء

هرزوريوالش ،ِن بن غلبونَ، وابن ِسواٍر، والقالنـسيكأيب احلس.  
  ٢٣٠: اختيارا اإلمام الداين ص:انظر

  : اإلمام الشاطيب، حيثُ قال-اأيض-  وعبر عنه باإلخفاِء
   علَى ِإثِْر تحريٍك فَتخفَى تنزال      وتسكُن عنه اِمليم ِمن قَبِل باِئها     

 يف نشرِه واختاره اإلمام بتِه، فقال١/٢٣١َابن اجلزرييف طي واستعمله ،:  
  .١٣٩بيت رقم: انظر، وامليم ِعند الباِء عن محرٍك تخفَى

  .١٣٢ :سورة البقرة) ٤(
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  :تنبيه
بـسكون  ) كاعلم مبا (قوله  بسكون الياء، و  ) خفي: (بال مهز، وقوله  ) عند با : (قوله
  .امليم قبل الباء
  : قوله

  

ــكُو ......... ــُه ُس ــدغَم قَبلَ  وُم
  

  

 نُ كَالْعفْو وأُْمر فَهو ِإخفَا عـِن الْملَـا        
  

إذا كان قبل احلرف املدغم حرف ساكن صحيح ليس حبرف مد ولني، فحقيقة : أي
` a } ، و)١(f e g  hz} : اإلدغام فيه عند أهل األداء راجعة إىل اإلخفاء حنو

 bz)٢(، و {u  w vz)٣ ( ،و {¿  Â ÁÀz)٤(و، {\ [ ZY Xz)٥(.  
  .عن أهل األداء وهم النقلة الرواة: أي، )عن املال: (وقوله
  : قوله

  

 وِفي غَيِر با وِمـيٍم اشـِمم وُرم لَـهُ         
  

  

 مع الْباِء أَو ِمـيٍم واِالسـكَانُ أُصـلَا        
  

أليب عمرو فيما أدغمه يف الباب كله إال يف باء أو يف ميم،             : ، أي )له(الروم  أمر باإلمشام و  
جاءت كل واحدة منهما مالقية للباء أو امليم؛ ألن مذهبه اإلشارة إىل حركة احلرف املـدغم يف                 
حال إدغامه تنبيها عليها ما مل تكن احلركة فتحةً؛ ألنه لو رامها لظهر املدغم خلفة الفتحة، وسرعة                 

مل ، ويف امليم مع امليم والباء    ، ها، وملا تعذرت اإلشارة بانطباق الشفتني يف الباء مع الباء وامليم          ظهور
  . الوقفيشر يف شيء من ذلك، ورجع إىل اإلسكان الذي هو أصل يف

                                                            

  .١٩٩ :سورة األعراف) ١(
  .٣٩ :سورة املائدة) ٢(
  .٢٩ :سورة مرمي) ٣(
  .٢٨ :سورة فصلت) ٤(
  ).١٢٠(سورة البقرة ) ٥(
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  :تنبيه
بألف الوصل، وتنوين امليم قبلها،     ) وميم امشم : (بال مهز، وقوله  ) ويف غري با  : (قوله

  .بنقل حركة اهلمزة إىل الالم) واالسكان: (وقوله
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  باب اإلظهار واإلدغام الصغري يف املتقاربني
  

  .)١(سمي بالصغري؛ ألنه إدغام احلروف السواكن فيما قارا يف املخرج  
  : قوله  

  

 وِإدغَاُم باِء الْجزِم يف الْفَاِء حيثُ جـا       
  

  

  ِليع عالَِد مُملَـا     ِلخلَاء اجِن الْعاب عم  
  

أخرب أن الباء ازومة تدغم يف الفاء خلالد وعلي وابن العالء حيث جاء يف القـرآن                
t s } ) ٣(z® ¯ ° } ) ٢(Ê  Ì Ëz} وهو مخسة مواضـع     

 v uz)٤ ( {±  ´ ³ ²z)٥ ( { á à ß Þz)وتعــني ) ٦
  .للباقني اإلظهار فيهن

                                                            

إدغام متحرك والمثٍل،    هوعبارةٌ عما إذا كانَ احلرف األولُ ِمنهما ساكنا، وليس يف اإلدغاِم الصغريِ           : غام الصغري اإلد )١(
  .ومسي بالصغِري؛ ألنَّ حروفه أقلُّ من حروِف الكبِري، واحلرف الساكن أضعف من املتحرك؛ لنقصِه من احلركِة

  كن يف مقاربه، أو مماثله املتحرك، وينقسم كاإلدغام إدغام حرف سا: وضابطُه
  .٢٣٥-١/٢٣٣ ، هداية القارى١/٢١٦  النشر: انظر.واجب، وممتنع، وجائز: الكبري إىل

هلما ساكن حنو: فالواجبإذا التقى حرفان أو: {Ë  Ì Íz  و ،{v  wz . 
ما، فهذَا ال : واملمتنعلُهما، ويسكُن ثانيهك أواملدغَم فيِهأن يتحر ك؛ ألنَّ شرطَ اإلدغاِم حترإدغامه جيوز.  

ا اجلائزنا-:  وأمواملراد هوه-ِة فصوٍل ِهييف ست فينحصـر ، :  
، ويلحق ِبهذا القسم عنـد اجلمهـوِر        )ذالُ ِإذْ، ودالُ قَد، وتاُء التأنيِث، والم هلْ وبلْ، وحروف قربت خمارجها           (

  ).١/١٢٨(، اإلحتاف)٢/٣(النشر: انظر. نوِن الساكنِة والتنويِن؛ لتعلُِّق أحكاٍم أُخر بِه غري اإلدغامأحكام ال
  .٧٤ :النساءسورة ) ٢(
  .٥ :الرعدسورة ) ٣(
  .٦٣ :اإلسراءسورة ) ٤(
  .٩٧ :طهسورة ) ٥(
  .١١ :احلجراتسورة ) ٦(
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١٦٠

  :تنبيه
) امجال: (بال مهز، وقوله  ) احيث ج : (وقوله) يف الفا : (باهلمز، ومثله ) با اجلزم : (قوله  

  .بألف الوصل
  :قوله  

  

    الَِّدِهمِلخ ريخ ُتبي لَم نمو........ 
  

  

...................................  
  

فأَمرك أن ختري   ) ١(á à ß Þz } ذكر خلالد وجها آخر وهو اإلظهار يف          
الوقوف عنـد األثـر،     à z} يف إظهاره وإدغامه؛ ألن الكل صحيح، وحجة خالد يف          

واجلمع بني اللغتني
)٢(

.  
 _ ` b a} : احتراز من البـاء املتحركـة حنـو       )  اجلزم با: (وإمنا قال     

cz)٣( هِ   } ، وِفي بيلَاْ ر  z )وهو من اإلدغام الكبري؛ ألنه إدغام متحرك يف متحرك،          )٤ ،
من   z لَاْ ريب ِفيهِ   } وهو رواية العباس بن الفضل عن أيب عمرو بن العالء، وقرأت بإدغام           

 يف  )٦( يف القراءات العشر أليب طاهر أمحد بن سوار، ومن كتاب التـذكرة            )٥(كتاب املستنري 
القراءات الثمان لطاهر بن غلبون من رواية العباس، واملشهور عن أيب عمرو اإلظهار، وهـو     

  .املنقول هنا عن اليزيدي عن أيب عمرو بن العالء
  : قوله  

  

..............................نعو  
  

  

 عِلي ِإنْ نشأْ نخِسف ِبِهم ُمدغَما تلَـا       
  

                                                            

  .١١ :احلجراتسورة ) ١(
 .١/٢٠٢ :الكشف: انظر) ٢(
  .٢٥٨ :البقرةسورة ) ٣(
  .٢ :البقرةسورة ) ٤(
)١/٢٤٥) ٥.  
  .٤٥: ص) ٦(
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١٦١

يف سـورة سـبأ     ) ١(b a ` _ c z} وجاء عن علي أنه قرأ      : أي  
  .بإدغام الفاء ازومة يف الباء، فتعني للباقني القراءة باإلظهار

  .)٢(b c d  z}  فإن حتركت الفاء مل تدغم حنو    
كون خمرج الباء والفاء من الشفتني، والفاء مع ذلـك          ) ٣(b a z} إدغام  وعلة      

  .مهموسة، والباء جمهورة فهي أقوى فحسن اإلدغام
  : قوله  

  

       غَمُمـد ـلْ ِبـذَِلكفْعِمِه يزج عمو 
  

  

ــا ــِث ج ــن اللَّيع................. 
  

ن جمزومـا يف    إذا كـا   p q z} جاء عن أيب احلارث الليث إدغام الالم        : أي  
  : وهو ستة مواضعS z }الذال من 

-  {R Q V U T S z)يف البقرة) ٤.  
-  {¶  ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸z)بآل عمران)٥   
-  {t s v u z)بالنساء) ٦.  
  .)٧(U T S  X W Vz}  وفيها -
  .)٨(T S V U  Wz}  وبالفرقان -
  .)٩(z} | { ~   z y}  وباملنافقني -

                                                            
  .٩ :سبأسورة ) ١(
  .١٨ :األنبياءسورة ) ٢(
  .٩ :سبأسورة ) ٣(
  .٢٣١ :البقرةسورة ) ٤(
  .٢٨ :آل عمرانسورة ) ٥(
  .٣٠ :النساءسورة ) ٦(
  .١١٤ :النساءسورة ) ٧(
  .٦٨ :الفرقانسورة ) ٨(
  .٩ :املنافقونسورة ) ٩(
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١٦٢

جمزوما مل يدغمه أحـد حنـو        z z } فإن مل يكن     وتعني للباقني اإلظهار فيهن،   
{ s r q p o nz)وعلة اإلدغام قرب الـالم مـن الـدال يف           )١ ،

املخرج مع ضعفها بالسكون
)٢(

.  
  :تنبيه

  .بال مهزة) جا: (قوله  
  :قوله

.................................... 
   ِليع نُعذُْت ع عةٍ   مـزمحٍر وصبو  

  

  

ــثَقَّال ............. ت ــد ــذُْتها قَ بن 
....................................  

  

) ٣(ªz} وقد جاء عن علي والبصري ومحزة إدغام الذال يف التاء من            : أي  

بغافر والدخان، فتعني للباقني اإلظهار فيهن، وحجة اإلدغـام إن          ) ٤(M L z} ، بطه
تاء، وقد اشـتركا يف إدغـام الم        شدت التاء قابلت جهر الدال، ورخو الدال قابل مهس ال         
املعرفة، ويف املخرج من طرف اللسان فحسن اإلدغام

)٥(
.  

  :تنبيه
  . باجلر والتنوين فيهما)وبصٍر ومحزٍة(، سكون الياء) علي( :قوله  
  : قوله

  

..................................  
  

ــاُم را ــدخلَاوِإدغ ت ــد ــاِكٍن قَ ٍء س 

                                                            

  .٨٥ :البقرةرة سو) ١(
 .١/٢٠٢الكشف : انظر) ٢(
  .٩٦: طهسورة ) ٣(
  .٢٠ :الدخانسورة ) ٤(
 .١/٢٠٢الكشف : انظر) ٥(
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١٦٣

      غَمِلُحكِْم فَُمـد ِبرِفي الالَِّم ِمثْلَ اص  

  

 عِن ابِن الْعالَِء ِبُخلْف ُدوِريـِه انقُلَـا       
  

انقل عن أيب عمرو بن العالء إدغام الراء الساكنة للجزم يف الالم خبالف عـن               : أي  
وتعـني للبـاقني    ،  وحنوه )٢(o  p z} و، )١(Ñ Ò   Ó  z} : الدوري مثل 

 تقارما وازدحامهما يف املخرج، والوجـه يف        اإلظهار، وحجة أيب عمرو يف اإلدغام، شدة      
  .رواية الدوري اإلظهار واإلدغام اجلمع بني اللغتني

  :تنبيه
  .باملد واهلمز) وإدغام وراء(  
  : قوله

  

  أُوِرثُْتُموا أَدِغم معا عـن ِهـشاِمِهم      و

  

  

 وحمزةَ مـع عِلـي وبـصريِهم ِولَـا     
  

باألعراف والزخرف عن   : أي، معا) ٣(Øz } ن  وأدغم الثاء يف التاء م    : أي  
 Øz } وحجة إدغام   ، هشام ومحزة وعلي والبصري، فتعني للباقني اإلظهار فيهما       

أا ملا كثرت حروفها خفف اإلدغام
)٤(

  . الوالء بكسر الواو واملتابعة)وال(: وقوله، 
  :تنبيه

  . بسكون الياء)علي( بال صرف، و)محزة(: قوله  
  :قوله  

  

 ِهر لَِبثُْتم مع لَِبثْـت ُيـِرد ثَـوا        وأَظْ
ــمٍ  ــك وعاِص مــاِفٍع و ِلن ــال   كُ

  

  

 ب حيثُ أَتي وصـاد مـريم حملَـا        
..................................  

                                                            

  .٤٨ :طورالسورة ) ١(
  .٣١: ألحقافاسورة ) ٢(
  .٤٣ :األعرافسورة ) ٣(
 .١/٢١١ :الكشف: انظر) ٤(
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١٦٤

  c} : كيفما تصرف فردا أو مجعا حنو      )١(z   §¦} أمر بإظهار الثاء عند التاء من         
dz)٢ ( {t  xw v uz)٣( ،     وإظهار الدال عند الثاء {n m o z)٤ (

عنـد ذال   ) ٥(B Az } حيث وقع، وإظهار الدال أيضا من هجاء صاد مـن           
{C  z لنافع واملكي وعاصم.  

انقل هذه املسائل كلها ومحلها لآلخذين عنك رواية عـن          : ، أي )محال كال : (وقوله      
  .املذكورين

  .عهاوتعني ملن مل يذكره اإلدغام يف مجي       
 اختالف املخرجني مع أن التاء أصلها       z   §¦ }  و d z }وحجة اإلظهار يف           

وال أصل هلا يف احلركـة فالثـاء        ، )٦(z \ ]} احلركة، وإذا كانوا يظهرون الذال من       
  .أخت الذال؛ ألما من خمرج واحد، فاإلظهار مع أن أصلها احلركة أويل

 على اإلدغام مع وجود التقاربوحجة من أدغم أنه رسم يف املصحف       
)٧(

.  
أن اإلظهار هو األصل، وأن الـدال       ) ٨(n m  o z} وحجة اإلظهار يف           

أقوى من الثاء ملا فيها من اجلهر، واألقوى ال يدغم يف األضعف؛ ألنه يكسبه بعـد قوتـه                  
ضعفًا، وحجة من أدغم وجود التقارب

)٩(
.  

                                                            

  .٢٥٩ :بقرةالسورة ) ١(
  .١١٢ :املؤمنونسورة ) ٢(
  .١١٤ :املؤمنونسورة ) ٣(
  .١٤٥ :آل عمرانسورة ) ٤(
  .١ :مرميسورة ) ٥(
  .١٢٤ :سورة آل عمران) ٦(
 .١/٢٠٢الكشف : انظر) ٧(
  .١٤٥: آل عمرانسورة ) ٨(
 .١/٢٠٢الكشف : انظر) ٩(
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١٦٥

هلجاء حقها أن يوقف على كل حـرف  أن حروف ا)  ذكرص(واحلجة لإلظهار يف        
منها فإن وصل مبا بعده فالنية فيه الوقف       

)١(
ومن أدغم أجرى حروف اهلجاء جمرى غريهـا        ، 

  )٣(í ìz } ) ٢(z  ¸ ¶} : حنو
  :قوله 

..................................  
  فِْصِهمحو كِلم أَظِْهر ذْتخات وحنو

  

  

 ذْتخات وحنثَّلَـا      ومت مـذْتأَخ ـعم م 
....................................  

  

^ } أظهر الذال عند التاء فيما كان مـسندا إىل ضـمري اجلمـع حنـو                : أي  
_z)٤(و ، { ¤ £ ¢z)٥(ويف املفــرد حنــو ، : { q p oz)٦(، 

{r qz)٧ ( {[ Z Y X z)٨(  {© ª« ¬ z)للمكي )٩
  .موحفص، وتعني للباقني اإلدغا

 ]} وحجة اإلظهار اختالف املخرجني وأجرى املتصل جمـرى املنفـصل حنـو                  
\z)وكما أظهر هناك أظهر هنا؛ ألن الذال قد تقارب التاء إذا قلت أخذ واختـذ               ، )١٠

فصار لذلك كأا كلمة أخرى، وألن الذال أيضا أصلها احلركة كما سبق يف التاء، وحجة               
                                                            

 .١/٢٠٢الكشف : انظر) ١(
   .١١ :رعدالسورة ) ٢(
  .٣٤ :الرعدسورة ) ٣(
  .٣٥ :اجلاثيةسورة ) ٤(
  .٨١ :آل عمرانسورة ) ٥(
   .٢٩ :لشعراءاسورة ) ٦(
  .٧٧ :الكهفسورة ) ٧(
  .٤٨ :احلجسورة ) ٨(
   .٣٢ :سورة الرعد) ٩(
  .١٢٤ :آل عمرانسورة ) ١٠(
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١٦٦

من أدغم وجود التقارب
)١(

  .م كما تقد
  .متثل بني يديه قائما: ، أي تشخص املثالن يف النظم من قوهلم)متثال: ( وقوله  

  : قوله  
..................................  

 ُشُهمرواٍم وشو.................... 
  

  

 واِإلظْهار ِفي اركَب معنا خلَف كَلَـا      
...................................  

  

x } أن خلفًا والشامي وورشا حفظوا إظهار الباء عنـد املـيم مـن              أخرب    
yz)ولكنه قصره لوقوعه يف حمـل      ، وأصله اهلمز ، ؛ ألن كال بفتح الكاف مبعىن حفظ      )٢
  .وتعني للباقني اإلدغام، القافية
  :تنبيه

  . بالنقل من غري مهز)واالظهار(: قوله  
  : مث قال

  

................... ِبالُْخلِْف أَحودم 
  

  

 ــالَّد ــسى وخ  ...............وِعي
  

فـروي عنـهم   ، يعين أنه اختلف عن أمحد وهو البزي، وعيسى وهو قالون، وخالد 
  .وجهان اإلظهار واإلدغام

وحجة اإلظهار يف هذا وغريه انعقاد اإلمجاع على أن اإلظهار هـو األصـل مـع                
ب الباء من امليم؛ ألما من بني       اختالف األلفاظ وإن قربت املخارج، وحجة اإلدغام هنا قر        

الشفتني، ومها يشتركان يف أن األمر التعريف ال تدغم فيهما مث امليم أقوى من الباء بالغنـة،                 
ومها يستويان يف اجلهر ويتقاربان يف الشدة وإدغام األضعف يف األقوى هو قضية اإلدغام

)٣(
.  

                                                            

 .١/٢١١الكشف : انظر) ١(
  .٤٢ :هودسورة ) ٢(
 .١/٢١١الكشف : انظر) ٣(
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  :تنبيه
  .بتنوينهما) أمحد وخالد: (قوله  
  : قوله  

  

.....     ............................
 ِهشاٍم ومك ثُم َّورٍش قَـد اظْهـُروا       

  

  

 ويلْهثْ عـِن املَلَـا    .................
...................................  

  

¯° ± ² } عن هشام واملكي وورش، أم قرؤوا       : ، أي )عن املال : (قوله  
³z)ني للباقني اإلدغامفتع، بإظهار الثاء عند الذال) ١.  

  .بال مهز مع حتريك الدال) قد اظهروا: (وقوله
  : مث قال  

  

..................................  

  

 ................ووجهان عن ِعيـسى   
  

  .أخرب أن عيسى عنه الوجهان اإلظهار واإلدغام  
ن سكون التاء غري الزم،     وحجة اإلظهار أنه على األصل، ومن أجل انفصال احلرفني، وأل               

وحجة اإلدغام أن الثاء والذال من خمرج واحد، والثاء أضعف من الذال؛ ألن التاء مهموس والذال               
جمهور، ولذلك يدغم األضعف يف األقوى، وألن يف اإلظهار كلفة ومشقة تزول باإلدغام

)٢(
.  

  : قوله
..................................  

 ُخلْـٍف وورُشـُهم   ُيُعذُِّب من مٍك بِ   
  

  

............ ــر ــي الْبقَ ــاهوِف   تلَ
ــا  ــم كَملَ ــُر أَدغَ يالْغــاِرِه و  ِبإظْه

  

 بإظهار الباء عند املـيم      v w x z} أخرب أن املكي قرأ يف سورة البقرة        
  .خبالف عنه، فحصل له وجهان اإلظهار واإلدغام

                                                            

  .١٧٦ :األعرافسورة ) ١(
 .١/٢١١ :الكشف: انظر) ٢(
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١٦٨

ها يف الوصل جمرى الوقف، وكذا      يف الوصل أجرا  ) البقرة( وأسكن الناظم اهلاء من     
  .معىن كلما يأيت مثله

  .أخرب أن ورشا أظهر الباء عند امليم بال خالف) وورشهم بإظهاره: ( مث قال
كَمل بقية املسألة، يعين غري من ذكـر، وهـم          : أي) والغري أدغم كمال  : ( مث قال 

  .الباقون أدغموا الباء بال خالف
 اللغتني مع اتباع األثر، وحجة من قرأ باإلظهار          وحجة من قرأ بالوجهني اجلمع ين     
  .اختالف لفظ احلرفني مع االتباع وباهللا التوفيق

  ومنه ذال إذ
  

 وِفي ذَاِل ِإذْ ُخلف ِبِستِة أَحــُرفٍ      
ـ       ِمعِإذْ سا وفْنرِإذْ ص أظِْهر نيِإذْ زو 

    اِصـِمِهمعـاِفٍع ونٍك وِلم......... 
  

  

ــو ــِإذْ دخلُ ــاكَ ــا تمثَّلَ لْنعِإذْ جا و 
 ــُتُموُه وِإذْ تبـرأَ اظِْهـر ُمكَملَـا       

...................................  

  ).إذ(ومن اإلدغام الصغري إدغام ذال : أي) ومنه: (قوله  
  :واختلفوا يف إدغامها وإظهارها عند ستة أحرف وهي      
  . والتاءالدالُ واجليم والزاي والصاد والسني      
) ٢(v  x w z} باحلجر وصاد والذاريات، و    )١(A B C z} فمثال الدال    - 

 .ليس غريها
 .وحنوه) ٤(b az }  ،)٣(z® ¯}  ومثال اجليم  - 

                                                            

  .٥٢: سورة احلجر) ١(
  .٣٩ :الكهفسورة ) ٢(
  .١٢٥ :البقرة سورة) ٣(
  .١٤ :فصلتسورة ) ٤(



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

١٦٩

 .ليس غريمها) ٢(z| { } ) ١(e d z}  ومثال الزاي  - 
 .ال غري) ٣(B Az }  ومثال الصاد  - 
 .مهاليس غري) ٥(z  ¤ ¡ ¢ £}  ،)٤(c b e dz}  ومثال السني  - 
 .وحنوه) ٧(q p z} ،)٦(q p oz }  ومثال التاء  - 

  . عند حروفها الستة بكماهلا للمكي ونافع وعاصم)إذ( أمر بإظهار ذال 
  : مث عطف على اإلظهار فقال

  

 وِعنــــــ.....................
  

  

 ـــد ِجيٍم عِلي ومعُه خالَُّدُهم تلَـا      
  

 عند اجليم ال غري، فتعني هلما اإلدغام يف بـاقي           )إذ(أي قرأ علي وخالد بإظهار ذال         
  .احلروف

  :مث قال   
  

 وعِن ابِن ذَكْواٍن ِفي الداِل أَدغَُمـوا      
  

  

..................................  
  

رواية ابن ذكوان، فتعني البن     ، يف الدال ال غري   ) إذ(أخرب أن أهل األداء أدغموا ذال         
  :احلروف مث قالذكوان اإلظهار عند باقي 

  

..................................  

  

 كَذَا خلَف ِفي التـاِء والـداِل ثَقَّلَـا        
  

 يف التاء والدال ال غريمها، فتعني لـه         )إذ(أدغم ذال   : وكذلك خلف ثَقَّل، أي   : أي  
                                                            

  .٤٨ :األنفالسورة ) ١(
  .١٠ :األحزابسورة ) ٢(
  .٢٩ :األحقافسورة ) ٣(
  .١٢ :النورسورة ) ٤(
  .١٦ :النورسورة ) ٥(
  .١٦٦ :البقرةسورة ) ٦(
  .١١٠ :املائدةسورة ) ٧(
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١٧٠

  .اإلظهار عند باقي احلروف
  :تنبيه

) وعن ابن ذكوان  : (عني، وقوله بسكون ال ) معه: ( بسكون الياء، وقوله   )علي(: قوله  
  .باملد واهلمز) يف التاء: (بفتح الياء، وقوله) يف الدال: (بقطع مهزة ابن، وتنوين ذكوان، قوله

  :توضيح
  :على ثالث مراتب) إذ(القراء يف ذال   

  .منهم من أظهرها عند حروفها الستة وهم املكي ونافع وعاصم - 
  . وهشامومنهم أدغمها يف حروفها الستة ومها البصري - 
ومنهم من أظهرها عند بعضها وأدغمها يف بعضها وهم علي وخـالد وابـن ذكـوان                 - 

 .وخلف
 .فأما علي وخالد فإما أظهراها عند اجليم وأدغماها فيما بقي - 
 . وأما ابن ذكوان فأدغم يف الدال وأظهر فيما بقي - 
 . وأما خلف فإنه أدغم يف التاء والدال وأظهر فيما بقي - 

  :عند حروفها الستة أربعة أشياء) إذ(ع وعاصم يف إظهار ذال  وحجة املكي وناف
  .أن اإلظهار هو األصل: أحدها
  . عدم التماثل الذي حيسن معه اإلظهار وإن تقاربت املخارج:الثاين
  .أا قد تنفصل منها وذلك يف حالة إرادة الوقف عليها مع الوصل فيحسن اإلظهار: الثالث
التفاق على إظهارها عنده فاستحسن أن جيري جمرى واحـدا يف           أنه قد يأيت ما يقع ا     : الرابع

  .اإلظهار
وحجة علي وخالد يف اإلظهار عند اجليم خاصة أن اجليم مل تـشاركها يف طـرف                
اللسان وخمرجها من وسط اللسان فهي بعيدة عنها، وألن الم التعريف تدغم يف الدال دوا،               
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١٧١

ما جمهوران من حروف الفمواحتج من أدغم باملآخاة اليت بينهما من ِقبِل أ.  
 وحجة ابن ذكوان يف إدغامه يف الدال خاصة وإظهاره مع التاء مع أن الدال والتاء                
من خمرج واحد أن الدال والذال جمهورتان فحسن اإلدغام والتاء مهموسة فيؤدي اإلدغام إىل              

من الدال قربا لـيس     قلب اهور مهموسا، وساوى خلف بينهما يف اإلدغام؛ ألما يقربان           
لشيء من حروف الصفري؛ ألن خمرجهما من طرف اللسان وأصول الثنايا، وحروف الصفري             

مما يلي طرف اللسان وفويق الثنايا
)١(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

 .١/٢١١الكشف : انظر) ١(
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١٧٢

  ومنه دال قد
  

  

 وِفي داِل قَد ُخلْف ثَمـانٌ ُحُروفُهـا       
        ظَلَـم ا فَقَـدأْنذَر لَقَد علَّ مض فَقَد 

 عا   ثُم هرها الْمــِكي وقَالُـونُ  فَأَظْ
  

  

 كَقَد جاَء قَد سِمع وقَد شغف الْملَـا       
 لَقَد معُه زينا لَقَـد صـدق الُْعــلَا        

ــدها  ِعن ــم  ....................ِص
  

، واختلفـوا يف إدغامهـا      )قد(ومن اإلدغام الصغري إدغام دال      : ، أي )ومنه: (قوله
اجليم والسني والشني والضاد والذال والظـاء والـزاي         : ا عند مثانية أحرف وهي    وإظهاره
  .والصاد

 .وحنوه) ٢(Ð Ï Îz }  ،)١(z| { }  فمثال اجليم  - 
 .وحنوه) ٤(z½ ¾  ¼} ) ٣(C B Az }  ومثال السني  - 
 .وال نطري له  )٥(Ù Ø × z}  ومثال الشني  - 

وسف عليهم، والشغاف جلدة رقيقة على      هنا مجاعة النسوة الاليت خرج ي     ) باملال(واملراد  
القلب إذ دخل حب يوسف على نبينا وعليه السالم إىل اجللدة، وأصاب قلون ملا نظـروا إليـه               

  .وهن مخس نسوة من أشراف ِمصر، وقد تقدم أن املال بفتح امليم أشراف الناس وأعيام
 .وحنوه) ٧(z ³ ´} و) ٦(z yz } ومثال الضاد  - 

                                                            

  .٩٢ :البقرةسورة ) ١(
  .١٧٣ :آل عمرانسورة ) ٢(
  .١ :اادلةسورة ) ٣(
  .١٠٢ :املائدةسورة ) ٤(
  .٣٠ :يوسفسورة ) ٥(
  .١٠٨: البقرةسورة ) ٦(
  .٥٨ :الرومسورة ) ٧(
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١٧٣

 .ليس غريه) ١(C B Az} ل  ومثال الذا - 
 .وحنوه) ٣(x  yz}  ،)٢(WV U Tz } مثال الظاء  - 
 .ليس غريه) ٤(z y x  {z}   ومثال الزاي - 
 .وحنوه) ٦(c bz } و ،)٥(z¡ ¢ £}  ومثال الصاد  - 

  . عند حروفها الثمانية) قد( فأخرب أن املكي وقالون وعاصما أظهروا دال 
  :مث قال

  

..................................  
 .....لَقَــد ظَلَمــك أَظِْهــر ِبــصاٍد

  

  

 وعن ِهشاِمِهِم اجتلَـا   ...............
...................................  

  

يف سورة ص عن هـشام،  ) ٧(x  z yz} أمر بإظهار الدال عند الظاء من    
هذا املوضع، وتعني له أن هشاما نظر اإلظهار ورواه، ومل يظهر إال     :  نظر، أي  )اختال(ومعىن  

  .إدغام السبعة الباقية
  :قوله

  

ـ ...................   وأَدغَم ابــ
ــه  ــاُم داِل ــُه ادغَ ــا لَ نياٍي ِبززو

  

  

    انَ ِفي ذَاٍل وـُن ذَكْولَا  ضمظَا اجاٍد و 
  .............................ِبُخلٍْف

  

 الذال والضاد والظاء، فتعني له اإلظهار عند بقية      يف) قد(وأدغم ابن ذكوان دال     : أي
                                                            

  .١٧٩ :األعرافسورة ) ١(
  .٢٣١ :البقرةسورة ) ٢(
  .٢٤ :صسورة ) ٣(
  .٥ :امللكسورة ) ٤(
  .٢٧ :الفتحسورة ) ٥(
  .٤١ :اإلسراءسورة ) ٦(
  .٢٤ :صسورة ) ٧(
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فإن فيه اإلظهار واإلدغام عنه، ومل يأت       ) ١(z y x | { z} احلروف إال   
  ).وزاي بزينا: (الزاي بعد الدال إال فيه، فلهذا قال

مجع الدال والضاد والظاء يف حكـم  : يعين أن ابن ذكوان أمجل، أي   ) امجال: ( وقوله
  .واحد وهو اإلدغام

  : قوله
  

........................   ..........
  

  

 وظَا وضاد ورش فَثَقَّلَا................
  

يف الظاء والضاد فتعني له اإلظهار فيما بقي        ) قد(أدغم ورش دال    : ، أي )ثقل: (قوله
ومحزة وهم البصري   ، من احلروف، وبقي من مل يسمه يف هذا الباب على اإلدغام يف اجلميع            

  .وعلي
  :تنبيه

لقـد  : (بسكون العـني، قولـه    ) معه زينا : (بسكون امليم، وقوله  ) فقد ظلم : (قوله
بألف ) له ادغام : (، وقوله )وأدغم(باهلمز، ومثله   ) أظهر: (بسكون الكاف، وقوله  ) ظلمك

  .بال تنوين) وصاد: (بال مهز، وقوله) وظا: (الوصل، وقوله
  :توضيح

  :الث مراتبعلى ث) قد( القراء يف دال 
 .وهم املكي وقالون وعاصم، منهم من أظهرها عند حروفها الثمانية بال خالف - 
 .وهم البصري ومحزة وعلي، ومنهم من أدغمها يف حروفها الثمانية بال خالف - 
 .وهم هشام وابن ذكوان وورش، وأدغم يف بعضها، ومنهم من أظهر عند بعضها - 

يف السبعة البواقي، وأما ابن ذكوان      وأدغم   )٢(w x  y  z}  أما هشام فإنه أظهر     
                                                            

  .٥ :امللكسورة ) ١(
  .٢٤ :سورة ص) ٢(
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  :فإن األحرف الثمانية عنده على ثالث مراتب
 . منها ثالثة أدغم فيها بال خالف وهي الذال والضاد والظاء - 
 .ومنها أربعة أظهر عندها بال خالف وهي الصاد والطاء واجليم والشني - 
  . ومنها حرف واحد اختلف عنه فيه وهو الزاي - 

، وحجة هـشام يف     )إذ(اصم يف اإلظهار ما قدمته يف ذال        فحجة املكي وقالون وع   
وحجة ابن ذكوان يف إدغام الـذال والـضاد         ، اجلمع بني اللغتني   )١(x  y  z }إظهار  

 يف اجلهر، وحجته يف إظهار الزاي اجلمع بني اللغتني،          )٢(والظاء والزاي مع القرب واالتفاق    
يف اجلهر وزيادة االستعالء واإلطبـاق      وحجة ورش يف إدغام الظاء والضاد القرب واالتفاق         

على الدال واألنقص يدغم يف األقوى ليقوى به
)٣(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

  .٢٤: سورة ص) ١(
  ).القرب االتفاق(يف املخطوط ) ٢(
 .١/٢١١الكشف : انظر) ٣(
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  ومنه تاء التأنيث
  

 وِفي التاِء ِللتأِْنيِث ُخلْـف ِبـأَحُرفٍ      
كَذَا نِضجت ُجلوُدُهم كَذَّبت ثَُمـو 
ومع ُحرمت ظُُهوُرها ِشـبهُه وِفـي 
  ِلمــٍك وعاِصــٍم وقَــالُونَ معُهمــا

  

  

 لَها ِستةٌ كَأُنِزلَت ُسـورةٌ ُعــــلَا      
 ُد مع حِصرت ُصُدُرُهم ِشبهُه اجُملَـا      
 خبت معُه ِزدناُهم فَِإظْهارهـا انقُلَـا      

...................................  
  

دغام تاء التأنيث، واختلفـوا يف إدغامهـا        ومن اإلدغام الصغري إ   : ، أي )ومنه: (قوله
  .وإظهارها عند ستة أحرف وهي السني واجليم والثاء والصاد والظاء والزاي

 .وحنوه) ١(Ê Éz }  فمثال السني  - 
 .ليس غريمها) ٣(z¨  §} و) ٢(b  cz}  واجليم  - 
 .وحنوه) ٤(z^ _ }  والتاء  - 
 .ال غريمها) ٦(z`  _} ) ٥(z yz }  والصاد  - 
 .ال غري) ٨(z[ ^ } وشبهه والزاي ) ٧(zُحرِمت ظُُهورها } والظاء  - 

انقل إظهار تاء التأنيث يف قراءة املكي وعاصم وقـالون          : ، أي )فإظهارها انقال : ( قوله
  .عند حروفها الستة

                                                            

  .٨٦ :التوبةسورة ) ١(
  .٥٦ :النساءسورة ) ٢(
  .٣٦ :احلجسورة ) ٣(
  .١٤١ :الشعراءسورة ) ٤(
  .٩٠ :النساءسورة ) ٥(
  .٤٠ :احلجسورة ) ٦(
  .٩٠ :النساءسورة ) ٧(
  .٩٧ :اإلسراءسورة ) ٨(
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  : قوله
  

..................................  
 ..............وِجـــيٍم وزاِئهـــا

  

  

 ــدــاٍم ِعنش ــرأَظْهلَــاومهِســٍني ت 
....................................  

  

  .أخرب أن الشامي أظهر تاء التأنيث عند ثالثة أحرف السني واجليم والزاي
  .يعين بال نقط) سني مال: ( وقوله
  : قوله

  

ــشا............ ــدمت ِه ــي ُه  وِف
  

  

 ــر ــم ُمظِْهـ  ................ُمُهـ
  

  .)١(z`  _}  تاء التأنيث عند الصاد من أخرب أن هشاما أظهر
  : قوله

.................................   .
  ...................رواُه ابُن ذَكْواٍن

  

 واخلُلــُف ِفــي وجبــت جلَــا......
................................ ..  

  

ومل يذكر  ، باإلظهار واإلدغام ) ٢(z¨  ¦ §} أخرب أن ابن ذكوان روى      
وذكر اإلدغام يف غري التيسري من قراءته علـى         ، له يف التيسري إال اإلظهار، وهو املشهور عنه       

  .)٣(فارس بن أمحد البن ذكوان وهشام معا

                                                            

  .٤٠ :احلجسورة ) ١(
  .٣٦ :احلجسورة ) ٢(
وانفَرد الشاِطِبي عِن ابِن ذَكْوانَ ِبالِْخلَاِف ِفي وجبت جنوبها ولَا نعِرف           ((:يف باب االدغام الصغري   قال ابن اجلزري    ) ٣(

ِإنَّ الداِني ذَكَر الِْإدغَام ِفي غَيِر التيِسِري ِمن ِقراَءِتِه علَـى           : شامةَوقَد قَالَ أَبو    . ِخلَافًا عنه ِفي ِإظْهاِرها ِمن هِذِه الطُّرقِ      
والَِّذي نص علَيِه ِفي جاِمِع الْبياِن هو ِعنـد الِْجـيِم           ): قُلْت  ( أَِبي الْفَتِح فَاِرِس بِن أَحمد ِلابِن ذَكْوانَ وِهشاٍم، معا          

واختلَفُوا عِن ابِن ذَكْوانَ فَروى ابن الْأَخرِم وابن أَِبي داود وابن أَِبي حمزةَ والنقَّاش وابن شـنبوذَ عـِن                   ((: هولَفْظُ
            ِن ذَكْوِن ابع سوني نب دمحى مور كَذَِلكِن، وفَيرِفي الْح ارالِْإظْه هنفَِش عو طَـاِهٍر       الْأَخأَبِشٍد ورم نى ابورانَ، و

وابن عبِد الرزاِق، وغَيرهم عِن الْأَخفَِش عنه نِضجت جلُودهم ِبالِْإظْهاِر، و وجبت جنوبها ِبالِْإدغَاِم، وكَذَِلك روى                
= 

١٧٧
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١٧٨

  : قوله
  

............... ــُهم ــم ورُش  وأَدغَ
  

  

ــاٍء  ............................ِبظَـ
  

  .أخرب أن ورشا أدغم التأنيث يف الظاء
  :تنبيه

بألف الوصل، وجاء مهملة يعين انقل،      ) امجال: (باملد واهلمز، وقوله  ) ويف التاء : (قوله
) وقـالون : (باهلمز بعد الفاء، وقوله   ) فإظهارها: (بسكون العني، وقوله  ) خبت معه : (وقوله

  .ساكن العني) معهما: (بال تنوين، وقوله
  :توضيح

  :القراء يف تاء التأنيث على ثالث مراتب
 .م من أظهرها عند مجيع حروفها وهم املكي وعاصم وقالونمنه - 
 .ومنهم من أدغمها يف حروفها اجلميع وهم البصري ومحزة وعلى - 
 .ومنهم من أظهرها عند بعضها وأدغمها يف بعضها ومها الشامي وورش - 
 :فأما الشامي فإن احلروف املذكورة عنده على ثالث مراتب - 
 .ا السني املهملة والزايمنها ما أظهر عنده قوالً واحدا ومه - 
 .ومنها ما أدغم فيه قوالً واحدا ومها الظاء والثاء - 
 .ومنها ما عنده فيه تفصيل ومها الصاد واجليم - 

                                                            

= 
فَرواةُ الِْإظْهاِر هم الَِّذين ِفي الشاِطِبيِة ولَم       ،   انتهى ))باِقي بِن الْحسِن ِفي ِروايِة ِهشامٍ     ِلي أَبو الْفَتِح عن ِقراَءِتِه علَى عبِد الْ       

 كَوِنِه قَرأَ ِبِه علَى أَِبي الْفَتِح حتـى         يذْكُِر الداِني أَنه قَرأَ ِبالِْإدغَاِم علَى أَِبي الْفَتِح ِإلَّا ِفي ِروايِة ِهشاٍم كَما ذَكَره، وعلَى تقِْديرِ               
يكُونَ ِمن طَِريِق أَصحاِب الِْإدغَاِم كَابِن مرِشٍد وأَِبي طَاِهٍر وابِن عبِد الرزاِق، وغَيِرِهم فَماذَا يِفيد ِإذَا لَم يكُن قَرأَ ِبِه ِمن طُرِق                      

يت نص أَِبي الْفَتِح فَاِرٍس ِفي ِكتاِبِه فَِإذَا هو الِْإدغَام عن ِهشاٍم ِفي الِْجيِم والِْإظْهار عِن ابِن ذَكْوانَ ولَـم                    ِكتاِبِه ؟ علَى أَني رأَ    
نيب قفَرِرِه: يغَيا، وهوبنج تبج٢/٦٠النشر )) و.  
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، واختلف راوياه )١(z yz} فأما الصاد فإنه أدغم فيه بال خالف يف            
، فأظهر هشام وأدغم ابن ذكوان، وأما اجليم فإنـه أظهـر            )٢(z`  _} عنه يف   
 فإنه أظهرهـا    )٤(z ¨ §} وأما  ، )٣(b c  z} ال خالف يف    عندها ب 

وعنه فيها اإلظهار واإلدغام من رواية ابن ذكوان، وأما ورش فإنه أدغمها            ، من رواية هشام  
  .يف الظاء خاصة وأظهرها عنه اخلمسة الباقية

وحجة املكي وعاصم وقالون يف اإلظهار إرادة لفظ تاء التأنيث مع ما تقـدم يف ذال   
وحجة من أدغم تقارب املخرجني، وحجة الشامي يف الثاء والصاد والظـاء أن التـاء               ، إذ

والـدال  ) قـد ( وأما الظاء فإنه أدغم دال       ،تشارك الثاء يف اهلمس واملخرج، وكذلك الصاد      
والتاء متواخيان فأدغم فيه أيضا التاء للمشاة، وكذلك حجة ورش يف الظاء

)٥(
.  

  : قوله
  

..................................  

  

 وأَما املُتفَق ِذكْـُرُه اهِملَـا     ...........
  

{ }  ،)٦(a `z } : أراد ما اتفق القراء على إدغامه من احلروف السواكن حنو         
 ~z)٧(،  { × Öz)٨(،  { g fz)٩(،  { Í Ì Ëz)١٠ ( {¾ 

                                                            

  .٩٠ :النساءسورة ) ١(
  .٤٠ :احلجسورة ) ٢(
  .٥٦ :النساءة سور) ٣(
  .٣٦ :جاحلسورة ) ٤(
 .١/٢١٣الكشف : انظر) ٥(
  .٨٧ :األنبياءسورة ) ٦(
  .٦٤ :النساءسورة ) ٧(
  .٢٥٦ :البقرةسورة ) ٨(
  .٦١ :املائدةسورة ) ٩(
  .١٦ :البقرةسورة ) ١٠(
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¿z)١(،  { y xz)٢(،  { e dz)وشبهه أمهل ذكـره املـصنفون؛ ألن       ) ٣
يف االختالف ال يف االتفاق؛ ألن املتفق كثري وهو معلوم من عـدم ذكـره مـع                 التصانيف  

، وقد  )هل(، و )بل(، و )التأنيث(، وتاء   )قد(ودال  ، )إذ(احلروف املختلف فيها يف باب ذال       
عقد له الشاطيب بابا ومل يذكره الناظم؛ ألنه مفهوم من احلروف املختلف فيها، أعين حروف               

فإذا وجدت حرفًا من غري حروفها فاعلم أنه من         ) هل(و) بل(و) يثالتأن( وتاء) قد(و) إذ(
  .املتفق الذي ليس فيه خالف

  : مث ذكر بقية املختلف فقال
  ومنه الم بل

  
  

 وِفي الَِم بلْ ُخلْف ِبـسبعِة أَحـُرفٍ       
 نحُن بلْ ُتكَذُِّبونَ ونحِوهِ   ) بلْ(كَــ  

    غَملُّوا فَأَدلْ ضِد بذَا الْفَرو  ِلـيا عه  

  

  

    ُتمنلْ ظَنب ِهيو  ُملَـا    ثُماج ـعلْ طَبب 
 وبلْ سولَت معا وبـلْ ُزيـن انقُلَـا        

 .........................جِميعـــا
  

واختلفـوا يف إدغامهـا     ، )بل(ومن اإلدغام الصغري إدغام الم      : ، أي )ومنه: (قوله
لطاء والنون والتاء والسني والزاي والضاد وأتـى        وإظهارها عند سبعة أحرف، وهي الظاء وا      

  .ا يف النظم حبسب ما تأيت له من التقدمي والتأخري
  .بل لضرورة الوزن) وهي: ( وكسر اهلاء وسكن الياء من قوله

 .ال غري) ٤(g fz }  فمثال الظاء  - 
 .ال غري) ٥(Q P Oz }  والطاء  - 

                                                            
  .٥٦ :األنبياءسورة ) ١(
  .٢٨ :الرومسورة ) ٢(
  .١٢ :آل عمرانسورة ) ٣(
  .١٢ :الفتحسورة ) ٤(
  .١٥٥ : النساءورة س)٥(
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b } و ،)٣(Â Áz } ، و )٢(K J Iz } الثالثـة و  ) ١(À  Áz}  والنون   - 
 cz)٤(،  والتاء{ l kz )وحنوه ،)٥. 

 .معا يعين موضعني يف يوسف ليس غريمها) ٦(v u tz }  والسني  - 
 .ليس غريمها) ٨(h g z}  ،)٧(Î Íz }  والزاي  - 
 ).وذا الفرد: (وأشار إليه بقوله،  ال غري)٩(Õ Ö ×Ø z}  والضاد  - 

 حروفها السبعة مجيعا مث عطـف       يف) بل(انقل عن إدغام الم     : ، أي )انقال: ( وقوله
  :على اإلدغام فقال

  

..................................  

  

 وِفي ِسٍني وتا حمزةٌ ِولَا    ...............
  

: بكسر الواو متابعـة، أي    ) وال: (يف السني والتاء، وقوله   ) بل(أدغم محزة الم    : أي
  .تابع اإلدغام املتقدم

  : قوله
  

  ........ طَبـع ِبُخلـفٍ    وخالَّدُ بـلْ  

  

  

..................................  
  

) ١٠(R Q P Oz } روى خالد عن سليم عن محزة اإلظهار واإلدغام يف          : أي

                                                            
  .، الواقعة، القلم١٥ : احلجر سورة)١(
  .١٧٠ : البقرة سورة)٢(
  .٢٧ : هود سورة)٣(
  .١٨ : األنبياء سورة)٤(
  .٩ :االنفطارسورة ) ٥(
  .١٨ :يوسفسورة ) ٦(
  .٣٣ :الرعدسورة ) ٧(
  .٤٨ :الكهفسورة ) ٨(
  .٢٨: سورة األحقاف) ٩(
  .١٥٥ :النساءسورة ) ١٠(
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  .بالنساء
  : قوله

  

........................ــر   وُمظِْهـ

  

  

 ِهشام لَدى صـاٍد وُنـوٍن ِبـِه تلَـا         
  

: عند، وقوله : ، أي )لدى: (اد والنون، وقوله  عند الض ) بل(أخرب أن هشاما أظهر الم      
  .قرأ هشام باإلظهار: ، أي)بال: (باإلظهار، وقوله: ، أي)به(

  :تنبيه
: بـالتنوين، وقولـه   ) محـزة : (بالقصر، وقوله ) وتا: (بالتنوين، وقوله ) ويف سني : (قوله

  .ين فيهمابالتنو) صاٍد ونوٍن: (بسكون العني، وقوله P Oz } : بال تنوين، وقوله) وخالد(
  :توضيح

  :على مرتبتني) بل(القراء يف إدغام الم 
 .منهم من أدغمها يف حروفها الثمانية وهو على وحده - 
  .ومنهم من أدغمها يف البعض وأظهرها عند البعض وهم الباقون - 

فأما محزة فإنه أدغمها يف السني والتاء بال خالف وأدغم من رواية خالد خبالف عنه               
 { Q P Oz  باقي احلروف، وأما هشام فإنه أظهر عند الـضاد والنـون            ، وأظهر عند 

وأدغم فيما بقي، وأما حفص فإنه أظهر عند الراء وأدغم فيما بقي، وأمـا نـافع واملكـي                  
  .والبصري وابن ذكوان وشعبة فإم أدغموا يف الراء وأظهروا عند باقي احلروف

لالم تشبه الم املعرفة يف  وألن ا ،  فحجة علي يف إدغام الالم يف اجلميع وجود التقارب        
وحجة محزة فيما أدغم فيه الم      ، السكون، فأدغمها كما تدغم الم املعرفة يف هذه األحرف        

التقارب املتقدم، وكذلك حجة خالد) بل(
)١(

.  

                                                            

 .١/٢١٥ الكشف: انظر) ١(
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عند أحرفها ما تقدم من احلجة يف احلـروف الـسابقة           ) بل( وحجة من أظهر الم     
  .لإلظهار وتباعد ما بينها وبينهن يف املخرج

  ومنه الم هل
  

 وِفي الَِم هلْ ُخلف ثَالَثٌ حروفُهـا      
 ..........فَأَدغَمهــا عِلــي جِميعــا

  

  

 كَهلْ نحُن هلْ تعلَم وهلْ ثُوب انجلَـا       
...................................  

  

مهـا  ، واختلفـوا يف إدغا    )هل(ومن اإلدغام الصغري إدغام الم      : ، أي )ومنه: (قوله
 S R}  ،)١(K J L z } :وإظهارها عند ثالثة أحرف التاء والنون والثـاء حنـو         

Tz)٢(،  {Ë  Í Ìz)٣(،  {f e d z)٤(،  {G F E  z)٥ (

  :ليس غريه، فأدغمها علي يف حروفها الثالثة مث عطف علي اإلدغام فقال
  
  

ــزةٌ....................  ومحـــ
  

  

 ....................يف التاء والثـاءِ   
  

  .يف التاء والثاء) هل(أدغم محزة الم : أي   
  : قوله

..................................  
      اِمِهمِهـش نِوي عتسلْ ته اَر أَمِإظْه  

  

  

 وِفي الرعِد فَاحِملَـا   .................
....................................  

  

 g f} الم هل عنـد التـاء يف        انقل عنه إظهار    : امحل عن هشام، أي   : أي

                                                            

  .٦٥ :مرميسورة ) ١(
  .٥٩ :املائدةسورة ) ٢(
  .٢٠٣ :الشعراءسورة ) ٣(
  .١٠٣ :الكهفسورة ) ٤(
  .٣٦ :املطففنيسورة ) ٥(
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hz)ا يقرءان        ) ١ومل يدغمه أحد؛ ألن محزة وعلي {B z    بالياء املعجمة األسفل
  . ومها أصحاب اإلدغام وهشام استثناه؛ ألنه يقرأه بالتاء املعجمة األعلى

  :قوله
  
  

..................................  

  

 ي ِكال وِفي هلْ ترى ادِغم عن أِبي عمِرو فِ       
  

 عن أيب عمر يف كال املوضـعني ومهـا          i z }يف التاء من    ) هل(أدغم الم   : أي
{k j i h  z)٢ ( {Ò Ñ Ð Ï Î Í z)٣(.  
  :تنبيه

أدغـم  ) تـرى : (بالتنوين، وقوله ) محزةٌ: (بسكون امليم، وقوله   K J z} قوله  
  .بألف الوصل

  :توضيح
  :على مرتبتني) هل(القراء يف إدغام الم 

 .مها يف حروفها الثالثة وهو علي وحدهمنهم من أدغ - 
 .ومنهم من أدغمها يف البعض وأظهرها عند البعض وهم الباقون - 

  .فأما محزة فإنه أدغمها يف التاء والثاء وأظهرها عند النون
  .وأدغم فيما بقي) ٤(g f e z} وأما هشام فأظهر 

  .بقي بامللك واحلاقة وأظهر ما Î Íz  } ، وi hz } وأما أبوعمرو فأدغم 
  .وأما نافع واملكي وابن ذكوان وعاصم فأظهروا مجيعها

                                                            

  .١٦ :الرعدسورة ) ١(
  .٣ :امللكسورة ) ٢(
  .٨ :احلاقةسورة ) ٣(
  .١٦ :الرعدسورة ) ٤(
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، وحجة هشام فيما أظهر اجلمع      )بل(وحجة علي ومحزة يف اإلدغام ما تقدم يف الم          
 أنه قصد التخفيفÎ Íz  }  وi hz } بني اللغتني، وحجة أيب عمرو يف إدغام 

)١(
.  

  
ومنه النونُ الساكنةُ والتنوين

)٢(
  

  
  
  

تــا و ُنونوــم ــأَدِغم ِلكُلِِّه ــا فَ ِوينن 
  

  

 ِفــي الــالَِّم والــرا وِللُغنــِة اهِملَــا
  

ومن اإلدغام الصغري إدغام النون الساكنة والتنوين وهذا آخـر          : ، أي )ومنه: (قوله
أدغم للقراء السبعة كلهم النون الساكنة املتطرفة والتنوين يف الـالم ويف الـراء              : أي، أبوابه

 J } ، و )٤(g f z} ، و )٣(z©  § ¨} : بتركهـا حنـو   :  أي ،بإمهال الغنة 
 Kz)٥(و ،{ R   TSz)٦(.  

  : قوله
  
  

 ........كَذَا خلَف ِفي الواِو والْيـا     
  

  

....................................  

  . وكذلك خلف روى إدغام النون الساكنة والتنوين يف الواو والياء بال غنة: أي
                                                            

 .١/٢١٥الكشف : انظر) ١(

، Àz  ¿}: بتاً يف الوصل والوقف، أي ثبتت خطًا ولفظًا ووصالً ووقفًا حنـو           هي ما كان سكوا ثا    : النون الساكنة ) ٢(
فهو نـون   : وتكون يف آخر الكلمة ويف وسطها كسائر احلروف السواكن، وتكون يف االسم والفعل واحلرف، وأما التنوين               

النـشر  : انظـر .  u vz  }:ساكنة زائدة ال تفيد التوكيد تلحق آخر االسم وصالً وتفارقه خطًا ووقفًا حنـو             
 .١/١٥٣، وهداية القاري ٢١١: ص،، واإلضاءة)٢/٢٢(

  .١٣ :البقرةسورة ) ٣(
  .٥ :البقرةسورة ) ٤(
  .٢ :البقرةسورة ) ٥(
  .٢٥ :البقرةسورة ) ٦(
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  : قوله
  
  

....................ِقيب نمو  

  

 مع الُغنـِة ادغَُمـوا ِبينُمـو تكَملَـا        
  

ومن بقي من القراء السبعة وروام أدغموا النون الساكنة والتنوين يف حروف            : أي
  .األربعة، وهم الياء والنون وامليم والواو مع مصاحبة الغنة) ينمو(
 .)٢(b az } )١(z^ _} :  فالياء حنو - 
  .)٤(y x  z} ، و)٣(z  ¡ �} :  والنون حنو - 
 .)٦(r q pz } ) ٥(f ez } : وامليم حنو - 
 . )٨(X WVz } ) ٧(z¸  ¶} :  والواو حنو - 

، وهي كلمة   )يرملون(تكلمت حروف اإلدغام الستة جيمعها قوهلم       : ، أي )تكمال(وقوله  
ت وجدت  مستفاضة بني القراء والنحاة فيما تدغم فيه النون الساكنة والتنوين، وإذا اعترب           

  :حروفها على ثالثة أقسام
 .حرفان اتفق فيهما القراء على اإلدغام بغري غنة ومها الالم والراء - 
 .وحرفان اتفقوا فيهما على اإلدغام بغنة ومها النون وامليم - 
وأدغم الباقون بغنة ومهـا الـواو       ،  وحرفان اختلفوا فيهما فأدغم خلف فيهما بال غنة        - 

  .والياء
                                                            

  .٨ :البقرةسورة ) ١(
  .١٩ :البقرةسورة ) ٢(
  .٤٠ :النورسورة ) ٣(
  .٨ :الغاشيةسورة ) ٤(
  .١١٤ :البقرةسورة ) ٥(
  .٢٦ :قرةالبسورة ) ٦(
  .١١ :الرعدسورة ) ٧(
  .٧ :البقرةسورة ) ٨(
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م والراء بال غنة القرب وإسقاط غنة التنوين والنـون منـهما            وحجة اإلدغام يف الال   
لترتهلما مرتلة املثل لشدة القرب، وحجة اإلدغام يف حروف ينمو بغنة؛ ألن حروف ينمـو               
ليست يف القرب إليها كقرب الالم والراء حقيقة، ذلك يف الواو والياء أخفا على مذهب من                

دغام إال أنه البد فيه من تشديد يسري       يبقي الغنة؛ ألن ظهور الغنة مينع متحض اإل       
)١(

، ويعربون  
عنه باإلدغام جمازا، وأما عند النون وامليم فهو إدغام حمض؛ ألن يف كل واحد مـن املـدغم       
واملدغم فيه غنة، فإذا ذهبت إحدامها باإلدغام بقيت األخرى، وحجة خلف أنه فعل عنـد               

غام حمض يف روايته   الواو والياء كما فعلوا عند الالم والراء فهو إد        
)٢(

، وقد تقدم الكالم على     
  .حقيقة الغنة يف باب املخارج

  : قوله
  
  

 وِعند ُحُروِف الْحلِْق أَظِْهر ِلكُلِِّهـمُ     
  

  

...................................  

وعند حروف احللق أظهر النون الساكنة والتنوين لكل القراء يعين السبعة إذا كـان              : أي
حروف احللق املذكورة يف أوائل هذه الكلمات، وقد جاءت يف نصف بيت وهـي              بعدمها أحد   

  .وهي اهلمزة واهلاء والعني واحلاء والغني واخلاء، )أخي هاك ِعلما حازه غري خاسر:(قوله
 ومل أذكر األلف وإن كانت حلقية؛ ألا ال تدخل يف هذا الباب فال يقـع قبلـها                 

  .ساكن البتة
، )٣(Ý Üz}  والتنوين يف كلمة ويف كلمتني عند اهلمزة          فمثال النون الساكنة   - 

 .)٤(p  qz } و H I z} و

                                                            

 .١/٢٢٠الكشف : انظر) ١(
 .١/٢٢٠الكشف : انظر) ٢(
  .٢٦ :األنعامسورة ) ٣(
  .٢٨٥ :البقرةسورة ) ٤(
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 .)٤(g fz  } و) ٣( À ¿z  } و )٢(z ¼ }  و،)١( zِمنها } وعند اهلاء  - 
 .)٧(U Tz  } و) ٦(x wz  } و) ٥(z[ ^ }  وعند العني  - 
 .)١٠(z y x z} ) ٩(I K Jz} ) ٨(z  } |} وعند احلاء  - 
 .)١٣(Z  [z }و) ١٢(º ¹ z } و) ١١(Yz } وعند الغني  - 
Z  } ، و)١٥(ed c bz  } و) ١٤(Lz } وعند اخلاء  - 

[z)وشبه ذلك) ١٦.  
وحجة اإلظهار بعد املسافة بينها وبينهما؛ ألا من احللق والنون من طرف اللـسان              

وبقدر التوغل يف البعد يتقدر اإلظهار
)١٧(

 .  
                                                            

  .١٢ :البقرةسورة ) ١(
  .٢٥ :البقرةسورة ) ٢(
  .٩ :احلشرسورة ) ٣(
  .١٠٩ :التوبةسورة ) ٤(
  .٧ :الفاحتةسورة ) ٥(
  .٦٠: احلجسورة ) ٦(
  .١٨ :البقرةسورة ) ٧(
  .٢ :الكوثرسورة ) ٨(
  .٢٢: اادلةسورة ) ٩(
  .١١ :القارعةسورة ) ١٠(
  .٥١ :اإلسراءسورة ) ١١(
  .٤٧: ، احلجر٤٣: األعرافسورة ) ١٢(
  .٥٩ :البقرةسورة ) ١٣(
  .٣ :املائدةسورة ) ١٤(
  .٦٦ :هودسورة ) ١٥(
  .٢ :الغاشيةسورة ) ١٦(
 .١/٢٢٠الكشف : انظر) ١٧(
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  :مث قال
  
  

................................... 
  

 كَذَا نحـو ِقنـواٍن وُبنيـاٍن اعملَـا        
  

أمر بإظهار النون الساكنة لكل القراء عند الواو والياء إذا جاءت النون قبلـهما يف               
ــة واحــدة حنــو : ، وحنــو)٢(w  y xz} ، و )١(z| { } : كلم

{¨z)٣( و ، {y z)٤( و ، { x z)وال يدخل التنوين يف ذلـك؛ ألنـه         )٥ ،
  .خمتص باألواخر

، )ديا(و  ) بيان(و  ) ِصوان(و  ) ِقوان(ظهار فيها؛ ألنك لو أدغمت لَقُلْت       وحجة اإل 
لوقع اإللباس ومل يفرق السامع بني ما أصله النون وبني ما أصله التضعيف واملضاعف هـو                

  .حيان وحبان ورمان: الذي يف مجيع تصرفاته يكون أحد حروفه األصول مكررا حنو
  : قوله

  
  

 ...........يما لَدى البـا   وقَلُبُهما مِ 
  

  

....................................  
  

أخرب أن النون الساكنة والتنوين يقلبان ميما عند الباء جلميع القراء إذا وقعت البـاء               
  .)٨(S  Tz}  ،)٧(z` }  ،)٦(zz } } : بعدمها حنو

مليم من خمرج البـاء     وحجة القلب التخفيف وإمنا قلبا ميما ليخفف اللفظ ما؛ ألن ا          

                                                            

  .٩٩ :األنعامورة س) ١(
  .٤ :الرعدسورة ) ٢(
  .٤ :الصفسورة ) ٣(
  .١٠٩ :التوبةسورة ) ٤(
  .٨٥ :البقرةسورة ) ٥(
  .٢٧ :البقرةسورة ) ٦(
  .٣٣ :البقرةسورة ) ٧(
  .١٨ :البقرةسورة ) ٨(
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وفيها غُنة كغنة النون، فتوسطت بينهما
)١(

.  
  : قوله

  
  

 وُيخفَيــا...........................
  

  

  ِن مع غُنِة لَدى ُحـُروٍف بقَـت ِوال        

  

قد تقدم أن اإلخفاء حال بني اإلظهار واإلدغام عاٍر من التشديد أخرب أن النون الساكنة               
عند باقي حروف املعجم مع بقاء الغنة فيهما، فالذي مضى من حروف املعجـم              والتنوين خيفيان   

ستة لإلظهار، وستة لإلدغام، وواحد للقلب، وقد تقدم أن األلف ال يدخل يف هذا الباب فبقـي                 
  :من حروف املعجم مخسة عشر حرفًا مجعتها يف أوائل كلمات هذا البيت فقلت

  
  

ال ثُ تم را ج   ذَ در ـلْ  كا زادشـذًا   س  
  

  

فًاص ض طَ اع ـال     ابظَلَّ يف قُرِب كَم  
  

وهي التاء والثاء واجليم والدال والذال والزاي والسني والشني والصاد والضاد والطاء            
  :والظاء والفاء والقاف والكاف وأمثلتها

 .H I  z} و  m z} ، وJ K z} : عند التاء حنو - 
 .)٤(Å Æ z}  )٣(j z} و )٢(Q R  z} وعند الثاء  - 
 ÉÒ } ، و)٦(Y z} ، و)٥(x ¶ ªz } : وعند اجليم حنو - 

Hz)٧(. 

                                                            

 .١/٢٢٠الكشف : انظر) ١(
  .٢٥: سورة البقرة) ٢(
  .، واإلنسان٢٣: سورة الفرقان) ٣(
  .٢٩: البقرةرية وأوهلا سورة وردت يف أماكن كث )٤(
  .٨٧: البقرةوردت يف أماكن كثرية وأوهلا سورة ) ٥(
  .٥٠ :البقرةسورة ) ٦(
  .٤١ :البقرةوردت يف أماكن كثرية وأوهلا يف سورة ) ٧(
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 .)٣(z| { }و )٢(z¯  } و )١(e dz } : وعند الدال حنو - 
 .)٦( z ذَِلك | } و )٥(d z } و )٤(J  Kz} : وعند الذال حنو - 
 .)٩(i  jz } و )٨(z } } و )٧(z° ± } : وعند الزاي حنو - 
  Ñ Ò } و )١١(Ö z } ، و)١٠(y xz } : ن حنوـوعند السي - 

Az)١٢(. 
)١٣(O Nz } : وعند الشني حنو - 

 .)١٥(g h  j  z } و )١٤(vz  }  و،
 

                                                            
  .٣٨ :األنعاموردت يف أماكن كثرية وأوهلا يف سورة ) ١(
  .٢٢ :البقرةوردت يف أماكن كثرية وأوهلا يف سورة ) ٢(
  .٩٩ :األنعامورة  س)٣(
  .١٩٥ :آل عمرانوردت يف أماكن كثرية وأوهلا يف سورة ) ٤(
  .٤٥: ، النازعات٢، ق٦٥، ٤، ص٧: الرعدسورة ) ٥(
  .١٨ :قسورة ) ٦(
  .٢٠٩: البقرة) ٧(
  .٩٩: البقرةوردت يف أماكن كثرية وأوهلا يف سورة ) ٨(
  .١٠٢: طه) ٩(
  .٤٦: األعراف) ١٠(
  .١٤ :سبأسورة ) ١١(
  .٤٢، ٤١ :املائدة سورة) ١٢(
  .٦٨: ، الزمر٨٧: ، النمل٥٧: الفرقان) ١٣(
قرأ محزة والكسائي وحفص ف. ويكون فيها اإلخفاء على رواية من يقرأ بالتخفيف، ١٨: سورة الزخرف) ١٤(

 ألن ؛من قرأ بالتشديد جعله يف موضع مفعول،  وقرأ الباقون بفتح الياء والتخفيف،بالتشديد على ما مل يسم فاعله
 نشأ : تقول العرب، نشأ فالن ونشأه غريه: تقول، وأنشأت ونشأت مبعىن ربيت)إنا أنشأناهن إنشاًء( : تعاىل قالاهللا

واألكثر من األفعال اليت ال تتعدى إذا أريد تعديها أن ، فالن ولده يف النعيم أي نبته فيه فقوله أو من ينشأ أي يريب
 ومن قرأ ، نشأت السحابة وأنشاها اهللا: تقول،وفرحته وأفرحته فرح فالن : تقول،ينقل باهلمزة وبتضعيف العني
  .١/٦٤٦حجة القراءات ، ٢/٤٥النشر: انظر.  ألن اهللا أنشأهم فنشؤوا؛بالتخفيف فإنه جعل الفعل هلم

  .١٣، ١٢ :الشورىسورة ) ١٥(
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 .)٣(y xz} ، و)٢(m  z }  و،)١(z¶ ¸ } وعند الصاد حنو  - 

 .)٦(Q Pz  } و )٥(Lz  }  و )٤(K L z} : وعند الضاد حنو - 
 .)٩(h gz  } ، و)٨(sz  } ، و)٧(j i z} : وعند الطاء حنو -
 .)١٢(d cz  } ، و)١١(Í z } و )١٠(à  á z} : وعند الظاء حنو - 
 .)١٥(V Uz  } و )١٤(nz  } ، و)١٣(Ü Û  z} وعند الفاء حنو  - 
 .)١٨(j iz  } و )١٧(Ïz  } ، و)١٦(f e z} : وعند القاف حنو -

                                                            
  .٢ :املائدةسورة ) ١(
  .٢٠: ، امللك٧: ، حممد١٦٠ :آل عمرانسورة ) ٢(
  .١٩: القمر، ١٦ :فصلتسورة ) ٣(
  .٥٠ :سبأسورة ) ٤(
  .٢٩: ، الواقعة٨٢ :هودسورة ) ٥(
  .١٠٦: املؤمنونسورة ) ٦(
  .٩ :احلجراتسورة ) ٧(
  .٣٥: ، املرسالت٨٥: ، النمل٦٥، ٦٣ :األنبياءسورة ) ٨(
  .٣٠ :الصافاتسورة ) ٩(
  .٢٣٠ :البقرةسورة ) ١٠(
  .١٦٢: البقرةوردت يف أماكن كثرية وأوهلا يف سورة ) ١١(
  .١١٧ :آل عمرانسورة  )١٢(
  .١١ :املمتحنةسورة ) ١٣(
  .٤١، ٣٨: ، التوبة٧١ :النساءسورة ) ١٤(
  .١٧١، ١٨ :البقرةسورة ) ١٥(
  .٧ :هودسورة ) ١٦(
  .٢٢٧ :الشعراءسورة ) ١٧(
  .٢٠: البقرةوردت يف أماكن كثرية وأوهلا يف سورة ) ١٨(



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

١٩٣

 
، وشبه  )٣(z  ² ³ } و )٢(wz  } ، و )١(z   } |} : وعند الكاف حنو   - 

  .فذلك مخسة وأربعون مثاالً لإلخفاء
ة والتنوين عند هذه احلروف مع بقاء غنتهما؛ ألـا مل           وحجة إخفاء النون الساكن   

يستحكم فيها البعد وال القرب منهما فلما توسطت أعطيت حكما وسطًا بـني اإلظهـار               
واإلدغام وهو اإلخفاء  

)٤(
 وسواء يف ذلك ما كان يف كلمة وما كان يف كلمتني كما تقدم يف               

  :هاألمثلة وبقي من النون الساكنة فروع ذكرها يف قول
  
  

 وطَِس ِعند الِْمـيِم أَظِْهـر ِلحمـزةٍ       
  

  

...................................  

يف الشعراء والقصص    A z} من  ) امليم(عند  ) سني(أمر بإظهار النون من هجاء      
  :فتعني لغريه اإلدغام مث قال، حلمزة

  
  

................................... 
ــاٍم  شةٌ وبــع ــي وُش ــُهم عِل وورُش

  

  

 ويس مع ُنـوِن الْقَلَـم ُمـدِغما تلَـا         
 ِبُخلٍْف لَُه ِفي ُنـوِن والْقَلَـِم اعتلَـا        

  

 يف الـواو مـن      z \} قرأ علي وشعبة والشامي وورش بإدغام النون مـن          : أي
{^ z وإدغام النون من هجاء ، {yz z  يف الواو من {{ z.  

 yz} م وهو ورش عنه اإلظهار واإلدغـام يف         لألخري منه : أي) خبلف له : ( وقوله
{ zوتعني للباقني اإلظهار يف الفاحتتني ،.  

  .يعين اخللف جلمعه بني اللغتني) اعتال: ( وقوله

                                                            

  .٩٧: البقرةوردت يف أماكن كثرية وأوهلا يف سورة ) ١(
  .٥٠: ، الزخرف١٣٥ :األعرافة سور) ٢(
  .٦٠: هودسورة ) ٣(
 .١/٢٢٠الكشف : انظر) ٤(
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  :تنبيه
بفتح اليـاء،   ) يف الالم : (مزة قطع مفتوحة بعد الفاء، وقوله     ) فأدغم لكلهم : (قوله

بال مهز،  ) يف الواو واليا  : ( بألف الوصل، وقوله   )امهال: (باملد واهلمز، وقوله  ) والراء: (وقوله
 بسكون العني، وحرك الناظم النون مـن      ) وخيفيان مع : (بال مهز، وقوله  ) لدى البا : (وقوله

{A z و  { \ z    ومن هجاء  {yz { z         ـا وحق حروف اهلجاء أن ينطـق 
 حشو الـنظم    ساكنة على احلكاية؛ وإمنا فعل ذلك لضرورة الوزن إذ الساكنان ال يلتقيان يف            

) تـال علـي   : (لفاظ، وقولـه  ب من احلروف املبنيات عند قصد األ      فعاملهما معاملة ما يعر   
  .بتشديد الياء

 أنه على األصل؛ ألن     yz { z}  و   z \ }  و A z} وحجة اإلظهار يف    
حروف اهلجاء يف فواتح السور وغريها حقها أن يوقف عليها مبنيا لفظها؛ ألـا ألفـاظ                

نتظمة وال مركبة، ولذلك بنيت ومل تعرب فجرت يف اإلظهار علـى حكـم              منقطعة غري م  
  .الوقف عليها وانفصاهلا مما بعدها

:  وحجة إدغام السني يف امليم اتفاقهما يف الغنة، وقد وقع اإلمجاع على إدغام حنـو              
{ W Vz)١( و { Ô Ó z)وحجة من أدغم النون الساكنة عند الـواو مـن            )٢ ، {\ 

] ^ z   و {yz { z      أنه أجرى حروف اهلجاء جمرى غريها
)٣(

´ } :  حنو 
¶ µ  ¸z)٤(و ، {  í ìz)٥(.  

                                                            

  .١٦٤ :البقرةوردت يف مواضع كثرية وأوهلا يف سورة ) ١(
  .٢٤ :األنبياءسورة ) ٢(
 .١/٢٢٠الكشف : انظر) ٣(
  .١١ :الرعدسورة ) ٤(
  .٢١: ، غافر٣٤ :الرعدسورة ) ٥(
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باب هاء الكناية
)١(

  
  

ـ        وِصلْ ها ضِمٍري ُمفْرٍد ذَكٍَر وقَبــ
  

  

  .........ــــلَُه ساِكن ِللْمك قُلْ

 اعلم أن هاء الكناية هي اليت يكىن ا عن االسم الظاهر الغائب، وتسمى هاء الضمري              
  .أيضا

اقرأ للمكي بوصل هاء الكناية عن الواحد املذكر إذا سكن مـا            : ، أي )قل: (وقوله     
قبلها يف مجيع القرآن، وسواء كان ذلك الساكن حرف صحة أو حـرف علـة، فاهلـاء                  

، واهلاء املكسورة يـصلها     )٣(y z} ، و )٢(Å z} : املضمومة يصلها بواو حنو   
أ باقي القراء بترك الصلة إال ما سيأيت عـن  وقر،  )٥(Ö z} و  )٤(tz}: بياء حنو

بعضهم وعلم ذلك من الضد؛ ألن ضد إثبات الصلة حذفها، وأصل هاء الكناية الضم؛ ألا               
ملا كانت خِفيةً أشبهت األلف يف اخلفاِء، وقُويت بأقوى احلركات وهو الضم، مث زيـد يف                

  .الواوتقويتها بإضافة حرف من جنس تلك احلركة إليها، وهو 
  :  مث ذكر بعض من وافق املكي على الصلة فقال

                                                            
 ا عن الواحد املذكر الغائب، وحقها الضم إال أن تقع قبلها كسرة أو يـاء                هي هاء الضمري اليت يكىن    : هاء الكناية ) ١(

: ضمرياً، وتتصلُ باألمساِء واألفعال واحلُروف، والغـرض منـها        : ويسميها البصريون . فحينئذ تكسر وجيوز الضم   
واالختصار اإلجياز.  

 مضمومة، وياء إذا كانت مكـسورة، ويف حتريكهـا          واخلالف بني القراء يف هاء الكناية يف صلتها بواو إذا كانت            
 ، شـرح اهلدايـة    ٢/٢٥٨ فتح الوصيد : نظر. بذلك من غري صلة، ويسمى قصرا، وإسكاا يف مواضع خمصوصة         

 .١٤:  ص،، اإلضاءة للضباع٣٠٤ -١/٣٠٣إبراز املعاين ، ١/٢٦
  .٧٥ :سورة البقرة) ٢(
  .١٨٥ :سورة البقرة) ٣(
  .١٤٢ :سورة األعراف) ٤(
  .٣٧: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ٥(
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...................................  
ــا  انــِه ُمه .................... ِفي

  

  

 حفْــص اوصــلَا ................
...................................  

  

لك اتباع  ، وحجته يف ذ   )٢(بصلة اهلاء بياء   )١(z `  ^ _} قرأ حفص   : أي
  .)٣(األثر واجلمع بني اللغتني

  : قوله
  
  

ــدُه الــسكُو.......... عالــذِّي بو 
  

  

 نُ الَ وصلَ ِإالَ مـع تلَهـى فَوصـلَا         
  

 \} و ،)٤(m lz } : أخرب أن هاء الضمري الذي وقع بعد الساكن حنـو         
]z)٥(        وكذا إذا كان الساكن ألفًـا حنـو ، : { ML K Jz)٦(،  { ´

 µz)فأمجع القراء على ترك الصلة من ذلك وحنوه، إال يف            )٧ ، {g z   الذي مع
 {i z          يف رواية البزي فإنه يقرأ بصلة اهلاء من {g z     وتشديد التاء من  {i z 

فهو يصل اهلاء بواو ساكنة، وبعده التاء ساكنة
)٨(

.  
 ووجهه أن اجلمع بني الساكنني يف مثل هذا جائز، فيصح من حيـث اللغـة؛ ألن                

فإن قيل مل ال     c z} و ،)٩(a z} ألول حرف مد، والثاين مدغم فهو من باب         ا

                                                            

  .٦٩: الفرقان) ١(
  .٣٨٨ :ص، التيسري، ١/٣٠٥النشر : انظر )٢(
  ).١/٤٢( الكشف: انظر) ٣(
  .٨٣: النساء) ٤(
  .٢٠: الليل) ٥(
  .٢٥: كثرية وأوهلا البقرةمواضع وردت يف ) ٦(
  .٢٣: مرمي) ٧(
 .٣٨٨ :ص، التيسري، ١/٣٠٥النشر : انظر) ٨(
  .١٦٤: دت يف أماكن كثرية وأوهلا البقرةور) ٩(



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

١٩٧

 متأصـل الزم،    m  z}ألن اإلدغـام يف     : فهو كذلك، قيل   l m z} يوصل  
وحذف الصلة هنا، هو فرار من التقاء الساكنني لتبقى اهلاء على حركتها ضمة كانـت أو                

  .)١(مري املؤنثواعلم أن الصلة تسقط يف الوقف إال األلف يف ض، كسرة
  : قوله

  
  

 وما قَبلَُه التحِريـُك ِللْكُـلِّ ُوصـلَا       
  

  

 ِسوى ها يره أَسِكن ِهشام معـا تلَـا        
  

أخرب أن الذي حترك ما قبله من هاءات املضمر املذكر اليت ليس بعدها ساكن يصلها               
 )٢(t u  z} : كل القراء بواو إن كانت مضمومة، وبياء إن كانت مكـسورة حنـو            

{J K L M  z)إال موضعني يف سـورة الزلزلـة ومهـا         )٣ : { x w
{ z y |z)٤(،  {c b z )وأخرب ، فإنه أمر بإسكان اهلاء منهما    ) ٥

أن هشاما قرأ به معا يعين يف املوضعني       
)٦(

، وقرأمها الباقون بالضم والصلة على ما تقـرر يف          
  ).وما قبله التحريك للكل وصال: (قوله

  : قوله
  
  

ِلهِ       وُنـصو لِّـهُنو ـِكنا اسهِتِه ِمنُنؤ 
  

  

 ُيؤده ِلحمـزٍة وُشـعبه فَتـى الْعلَـا        
  

  :أمر بإسكان اهلاء يف سبعة مواضع وهي
 -   { r qz)موضعا آل عمران وموضع بالشورى )٧. 

                                                            

  .١/٤٢ الكشف: انظر) ١(
  .٢١ :سورة عبس) ٢(
  .٢٣ :سورة اجلاثية) ٣(
  .٧ :سورة الزلزلة) ٤(
  .٨ :سورة الزلزلة) ٥(
 .٣٨٨ :ص، التيسري، ١/٣٠٥ :النشر: انظر) ٦(
  .٢٠ : والشورى،١٤٥ :سورة آل عمران) ٧(
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 .بالنساء )٢(nz } ، و )١(kz }  و - 
 .بآل عمران )٤(zz } | }، و)٣(t sz }  و - 

بة وفىت العال، فتعني للباقني القراءة بـضد الـسكون، وضـد الـسكون               حلمزة وشع 
التحريك، وهو بالكسر، فمنهم من يصل اهلاء بياء، ومنهم من حيركها بكسرة خمتلسة،             

  ).ويف الكل اختلس عنه جممال هشام خبلف: (وعلم االختالس من قوله فيما يأيت
  :تنبيه

بـسكون  ) يره: (قصر أيضا، وقوله  بال) سوى ها : (بالقصر، وقوله ) وصل ها : (قوله
) تولـه : (بألف الوصل، وقولـه   ) منها اسكن : (باختالس اهلاء، وقوله  ) نؤته: (اهلاء، وقوله 

) حلمزة: (بسكون اهلاء، وقوله  ) يؤده(بصلة اهلاء بياء، وقوله     ) ونصله: (بسكون اهلاء، وقوله  
  .بسكون اهلاء) وشعبة: (بالتنوين، وقوله

  :توضيح
  :البيت على أربع مراتبالقراء يف هذا 

 . منهم من أسكن هاآا قوالً واحدا وهم محزة وشعبة وفىت العال - 
 . ومنهم من حيركها بكسرة خمتلسة قوالً واحدا وهو قالون - 
  : ومنهم من له وجهان - 

  .حتريكها بكسرة خمتلسة: أحدمها
  .وصلها بياء ومها هلشام:  والثاين

                                                            

  .١١٥ :سورة النساء) ١(
  .١١٥ :ءسورة النسا) ٢(
  .٧٥ :سورة آل عمران) ٣(
  .٧٥ :سورة آل عمران) ٤(
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 .والً واحدا وهم الباقونمن حيركها بكسرة موصولة بياء ق: ومنهم - 
عن الساكن بعدها، وذلك جائز يف النظم       ) منها: ( واكتفى بفتحة اهلاء يف قوله    

  .وإسكان هاء الكناية لغة حمكية عن العرب سواء اتصلت مبجزوم أو غريه
  :وأنشد ابن جماهد

  )١(إال ألن عيونه سيل واديها     وأشرب املاء ما يب حنوه عطش 
سكني يف مثله لُغة بين عقيل وبين كالب، ومل يسكنه القـراء إال يف              وقد تقدم أن الت   

  . ازوم يف الكلمات املذكورة
ووجه اإلسكان تشبه الضمري بألف التثنية وبالياء يف غالمي وهو أيـضا علـى قيـاس                 - 

 .)٢(فكما جاز حذف صلة امليم وإسكاا جاز ذلك يف اهلاء f z} إسكان امليم يف 
ن الياء ملا حذفت فيه للجزم وسدت اهلاء فيه مسدها وحصلت يف مكاا             وهو أ : ووجه ثان  -

 .)٣()هذي(واألصل ) هذه(أسكنت تنبيها على ذلك، وهي تبدل من الياء كما قالوا 
  .)٤(وهو أا وصلت بنية الوقف: ووجه ثالث - 

  : قوله
  
  

 ....وعنُهم وعن حفٍْص فَأَلِْقه كَـذَا     
  

  

...................................  

  .وهم محزة وشعبة وأبوعمرو )٥(s z} عن املذكورين يف بيت : أي
                                                            

 قطرب يف   ونسبه إىل ، ومل أجده يف ديوانه   ، ، نسبه إىل عبداهللا بن قيس الرقيات      ٦/٤٥٠،  ٥/٢٧٠ بيت يف اخلزانة  ال) ١(
: يف كتاب ضرورة الشعر البـن عـصفور ص        ، و ١/٢٤٤احملتسب  وورد يف    ،٢/١٨،  ٣٧١،  ١/١٢٨اخلصائص  

  .١٥/٤٧٧  مل ينسبه)ها(، واللسان ٢/٢٠٤  البن عصفوراملقرب، و١٣٤
  .١/٤٢ الكشف: انظر) ٢(
  .١/٤٢ الكشف: انظر) ٣(
  .١/٤٢ الكشف: انظر) ٤(
  .٧٥ :سورة آل عمران) ٥(
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يعين إسكان اهلاء على مـا      ، )كذا( بالنمل   )١(dz} يف  ) وعن حفص : ( مث قال 
 عاصم ومحزة وأبوعمرو   dz }  سبق فبقي على إسكان   

)٢(
، فتعني للباقني ضد اإلسكان     

  .وهو التحريك وسيأيت توضيحه
  :ال مث استأنف فق

  
  

 ويتــــ............................
 ......................ِبُخلْــٍف لَــهُ 

  

  

 ــِقه بصِر مع ُشعبه وخالَّد اعتلَـا      
...................................  

بالنور، فأشار إىل تسكني هائه للبصري وشعبة بـال          )٣(Ñ Ð Ïz } أراد  
فعِلم أن الوجه اآلخر هو التحريك ومل يذْكر بعد ذلـك مـع             وخلالد خبالف عنه،    ، خالف

أصحاب اخلالف، فعلم أن الوجه الثاين هو الكسر والصلة
)٤(

.  
  :؛ ألنه قرأ بالوجهني، مث قال)وخالد اعتال: ( وإمنا قال

  
  

..............  عفِْص مِتالٍَس ِلحِباخو 
  

  

ــهِ  ــكُوٍن ِلقَاِفـ  ..............ُسـ
  

  ا قرأ   يعين أن حفص{ Ñ z      باختالس كسرة اهلاء مع إسكان القاف 
)٥(

، وإمنـا   
مـن  ) تقـه (أجرى  : وقيل، أسكن القاف؛ ألا صارت آخر الفعل بعد حذف الياء للجزم         

  .فأسكن الوسط ختفيفًا) كتف(جمرى ) يتقه(
  :قوله

  
  

................................    .
  

ــا................   وِللــسوِس فَاجعلَ

                                                            

  .٢٨ :سورة النمل) ١(
 .٣٩٠ :ص، التيسري، ١/٣٠٩النشر : انظر) ٢(
  .٥٢ :سورة النور) ٣(
 .٣٩٠ :ص، التيسري، ١/٣٠٩النشر : انظر) ٤(
 .٣٩٠ :ص، التيسري، ١/٣٠٩النشر : انظر) ٥(
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 .............ُسكونا ِبيأِْتـه ُمؤِمنـا    
  

 ..................................  
  

  .بإسكان اهلاء للسوسي )١(Ø Ù Ú  z} اقرأ يف طه : أي
  : مث قال

  
  

ــلْ............... ــتِلس وِص اخو 
  

  

  .............................ِلعِيسى

لعيسى يعين قالون فيقرأ     )٢(ØÙ   Úz} أمر باختالس اهلاء وصلتها بياء يف       
  .)٣(له بوجهني االختالس والصلة

  : مث قال
  
  

..................................  
ــفٍ  ــشام ِبُخلْ  ................ِه

  

  

 وِفي الْكُلِّ اختِلس عنُه ُمجملَـا     .....
...................................  

  Ù}إىل آخر قولـه     ) وسكن يؤده : (قدمة من قوله  يعين بالكل مجيع األلفاظ املت    
 Úz              ا كلها قالون باختالس اهلاء بال خالف، وقرأها مجيعها وهي تسع كلمات قرأ ،

هشام بوجهني
)٤(

:  
 .االختالس كقالون: أحدمها - 

                                                            

  .٧٥ :سورة طه) ١(
  .٧٥ :سورة طه) ٢(

 باختالِس كسـرِة اهلَاء يف الوصـِل،       ]٧٥: طه[   Ø  ÚÙz} :قالونُ خبالٍف عنه  :(قال الداين يف التيسري    )٣(
فإني قرأت علـى أيب الفـتح       : (ع البيان قال يف جام  و، ٣٦٤ :ص،  )وأبو شعيب بإسكاا فيِه، والباقونَ بإشباِعها     

 النـشر : انظر، وصحح اإلمام ابن اجلزري الوجهين    ، ٣٧:  ص ،)بالصلِة، وعلى أَيب احلسن باالختالس من غَري صلةٍ       
: شهورة وِهي والقصر مقدم يف األداَء للقاِعدة امل     ( :قال العلَّامةُ الضباع   وجه االختالسِ : واملقدم منهما هو  ، ١/٢٤٣

ألحد من القراء دائرا بني القصر والصلة، أو القصر واإلسكانَ، فاملقدم القـصـر،              مىت كانَ اخللف يف هاء الضمري     
  .٤ : ص،اجلوهر املكنون) ومىت كانَ دائرا بين الصلة واإلسكانَ؛ فاملقدم الصلة

 .٣٩٠ :ص، التيسري، ١/٣٠٩النشر : انظر) ٤(
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الصلة كباقي القراء وإمنا تعينت الصلة لباقي القراء؛ ألنـه مل يـذكرهم مـع               : والثاين - 
  .مع أصحاب االختالسأصحاب اإلسكان وال 

  :تنبيه
وخـالد  : (بسكون اهلاء يف الثالث كلمات، وقولـه      ) وشعبة، ويتقه، فألقه: (قوله

) مـع : (بال تنوين، وقولـه   ) حلفص: (وقوله) اعتال(بتنوين خالد وألف الوصل يف      ) اعتال
  .بسكون اهلاء Ù  Úz}بسكون العني، وقوله 

  :توضيح
 { dzالقراء فيه على أربع مراتب :  

 .نهم من سكن هاءه قوالً واحدا وهم محزة وعاصم وأبوعمروم - 
 .ومنهم من قرأ باختالس اهلاء قوالً واحدا وهو قالون - 
 .ومنهم من له وجهان االختالس والصلة بياء وهو هشام - 
  .ومنهم من له الصلة بياء قوالْ واحدا وهو الباقون - 

 ذلك يف اهلـاء      فالقراء كلهم يكسرون قافه إال حفصا وهم بعد        Ñ z } وأما
  :على مخس مراتب

 .منهم من يسكنها قوالً واحدا ومها أبوعمر وشعبة - 
 : ومنهم من عنه وجهان - 

  .اإلسكان: أحدمها
  .صلتها بياء وهو خالد:  والثاين

 :ومنهم من عنه وجهان أيضا - 
  .االختالس
  .صلتها بياء وهو هشام: والثاين
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 .حفص ومنهم من له االختالس قوالً واحد ومها قالون و - 
  .ومنهم من يصلها بياء قوالً واحدا وهم الباقون - 

  :فالقراء فيه على ثالث مراتب) ١(Ù  Úz}وأما 
  . واحدا وهو السوسيمنهم من أسكن اهلاء قوالً - 
  .ومنهم من قرأ بوجهني أحدمها االختالس والثاين الصلة بياء وهو قالون - 
  .ومنهم من وصل اهلاء بياء قوال واحدا وهم الباقون - 

ة االختالس لقالون وهشام يف ذلك أن هذه الضمائر أتت يف كلـٍم حـذفت               وحج
ولو مل حتذف كانت اهلاء عندها غري موصولة؛ ألن احملذوفة حرف مد ولني وهي              ، أواخرها
ومن أصلهما االختالس بعد الساكن فكأما نظرا إىل أصل هذه الكلم قبل احلذف،             ، ساكنة

 وغريه نظر إىل احلركـات املوجـودة ومل ينظـر إىل            ،فاملكي على أصله  ، والباقون يصلوا 
  .)٢(الساكن احملذوف

  : قوله
  
  

...........    ِكنوِس ُمـسُه الـسضري 
  

  

...................................  

بإسكان اهلاء يف الوصل بـال      ) ٣(x w v  zyz} أخرب أن السوسي قرأ     
  .خالف

  : مث قال
  
  

...................................  
  

  

 وِبــالُْخلِْف ُدوٍر مــع ِهــشاٍم تقَبلَــا
  

أخرب أن الدوري عن أيب عمرو وهشاما عن ابن عامر تقبال اخلالف يف إسكان اهلاء               
                                                            

  .٧٥ :سورة طه) ١(
  .١/٤٥ الكشف: انظر) ٢(
  .٧ :سورة الزمر) ٣(
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٢٠٤

  .)١(x  z} يف 
  : مث قال

  
  

 وقُلْ ِباخِتالٍَس عن ِهـشاٍم وحمـزةٍ      
  

  

ــاِفعٍ  نو ــم  .................وعاِص
  

 باختالس ضمة اهلاء عن هشام ومحزة وعاصـم         x  z}  اقرأ: ، أي )وقل: (قوله
وملا ذكر هشاما مع أصحاب االختالس علم أن اخللف الذي لـه هـو اإلسـكان،                ، ونافع

واالختالس، واخللف الذي للدوري هو اإلسكان والصلة؛ ألنه مل يـذكر الـدوري مـع               
  .أصحاب االختالس

  :تنبيه
  .بسكون امليم) وعاصم: (قوله

                                                            

  .٧ :سورة الزمر) ١(
فروى أبوعبد الرمحن، وأبومحـدونَ،     :(حكى اإلمام الداينُّ يف جامعِه الوجهِني للدوري يف هذا املوضِع، حيثُ قال           

وروى أبوشعيٍب الـسوسي،    ،  بواٍو يف الوصل   -هاكلَّ-وصلها  : وإبراهيم من رواية العباس عنه عن اليزيدي عنه أنه        

 x} :أسكن اهلـاء يف   : وحممد بن شجاٍع، واحللواينُّ، وابن فرٍح، وابن حرٍب عن أيب عمر عن اليزيدي عنه أنه              
yz ]الدور            ]٧: الزمر عن ابِن جماهٍد عن أيب عمر د بن عليوى حممر وكذلك ،  عن اليزيدي ه إىل   ، يسندومل ي

    حاِب أيب عمرأحٍد من أص ،           القراءةَ منه ِمعس ه قد؛ ألنب عنهبن حر عن أمحد رواه زيز بـن     ، وأحسبهد العوألنَّ عب
 جماهـٍد   وروايةُ أمحد بن حرٍب عنده عن ابن      ، أنَّ أمحد بن حربٍٍ روى عن أَيب عمر ذلك        : حممٍد قال عن أيب طاهرٍ    

: طه [Ø Ùz} : يف رواية الدوري، وأيب أيوب عن اليزيدي من طريق ابن جماهٍد وغريه            -أنا-وقرأت  ... عنه

وعلى ذلك أهلُ األداِء عـن      ،  موصولةً بواٍو، وكذلك نظاِئرها    ] ٧: الزمر[  x yz} موصولةً بياٍء، و   ]٧٥
٩٧٨-٣/٩٧٧) (اليزيدي( ،  نالوجهِني يف الشاطبية    وضم الشاطيب بيت رقم ، اإلمام)ابن   ، )١٦٤ حهما اإلماموصح

:  الـضباع   العلَّامـةُ  الوق،  للدروي يف األداء   مقدمووجه الصلِة   ، )٢٤٢-١/٢٤١(النشر: انظر، اجلزري يف النشر  
  .٤:  ص،ر املكنون اجلوه.)ومتى كانَ دائرا بني الصلِة واإلسكاِن؛ فاملقدم الصلةُ(



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

٢٠٥

  :توضيح
  :على مخس مراتب x  zyz} القراء يف 

  .منهم من له اإلسكان ال غري وهو السوسي - 
  .ومنهم من له وجهان اإلسكان واختالس الضمة وهو هشام - 
  .ومنهم من له وجهان أيضا اإلسكان وصلة الضمة بواو وهو الدوري - 
  .ومنهم من له اختالس الضمة وهم محزة وعاصم ونافع - 
  . فقط وهم الباقونومنهم من له صلة الضمة بواو - 

  : قوله
  
  

...................................  
 ٍز ُمسملَـا       ِبهـى الْعفَت ـنا ععكٍَّن م 

  

  

 وأَرِجئُْه حـصال  ....................
 ......................ومــك وشــاٍم

  

عراف يعين يف املوضـعني بـاأل     ، مز ساكنة معا   cz} حصل القراءة يف    : أي
والشعراء عن فىت العال واملكي والشامي، فتعني للباقني القراءة فيهما بال مهز، مث انتقـل إىل                

  :الكالم يف اهلاء فقال
  
  

...................................  
...... ِهــشام مــع املَكِّــي وبــصٍر

  

  

   اهلَا ِبـِه تـال     واضُمِم................

.....................................  

وأخرب أن الضم قرأ به هشام واملكي والبصري c z} أمر بضم اهلاء من 
)١(

.  
  : مث قال

  
  

ــكُِّنوا....................  وســ
  

  

ــزٍة محو ــم  ..................ِلعاِص
  

  .بإسكان اهلاء لعاصم ومحزة c z} أمر أن يقرأ 

                                                            

 .٣٩٠ :ص، التيسري، ١/٣٠٩النشر : انظر) ١(
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  : مث قال
  
  

.................................. 
 ــِرِهمغَي ــنع .................

  

  

ــا................. ــسِر فَانقُلَ  وِبالْكَ
...................................  

  

 بكسر اهلاء عن غري الذين ضموا، والذين سـكنوا،          c z} انقل القراءة يف    : أي
  .نافع وعلي وابن ذكوان: وهذا الغري هم
  : مث قال

  
  

..........     ـعـٍك ممٍش ورِصلْ ِلوو 
  

  

 عِلي مع ِهشاٍم اوِصِل الْهـا ِلُتوصـلَا       
  

  . لورش واملكي وعلي وهشامc z} أمر بوصول اهلاء من 
  :تنبيه

 وسـكنوا : (بسكون الياء، وقوله  ) مع املكي : (بال مهز، وقوله  ) واضمم اهلا : (قوله
: بسكون الياء، وقولـه   ) مع علي : (ن، وقوله بالتنوي) ومحزٍة: (بسكون امليم، وقوله  ) لعاصم

  .بالقصر) اهلا: (بألف الوصل، وقوله) اوصل: (بسكون العني، وقوله) مع هشام(
  :توضيح

 {c zقراءاتيها ست ف :  
  .باهلمز وصلة اهلاء للمكي وهشام: األوىل - 
  .باهلمز وضم اهلاء من غري صلة أليب عمر: الثانية - 
  .غري صلة البن ذكوانباهلمز وكسر اهلاء من : والثالثة - 
  .بترك اهلمز وإسكان اهلاء لعاصم ومحزة: الرابعة - 
  .بترك اهلمز وكسر اهلاء موصولة بياء لورش والكسائي: اخلامسة - 
  . بترك اهلمز وكسر ا هلاء من غري صلة لقالون: السادسة - 

مهموزا ومن ترك اهلمز فإنه عنده ) أرجأ( فإنه عنده من c z} وحجة من مهز 
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٢٠٧

غري مهموز، واهلمز وتركه لغتان ومن ضم اهلاء أعطاها حكمها يف األصل وهو ) أرجا(من 
  .وذلك حكمها يف الكالم للمجانسة، الضم، ومن كسرها؛ فألجل كسرة اجليم قبلها

 وأما ابن ذكوان فإنه كسرها وإن مل يكن عنده قبلها كسرة، وقد أنكر بعض الناس 
 جيوز غريه ورواية ابن ذكوان عن ابن عامر ضم اهلاء مع اهلمز ال: "عليه، قال أبوعلي

وهذا ال جيوز؛ ألن اهلاء ال تكسر إال إذا وقع قبلها "، وقال ابن جماهد بعدما رواه )١("غلط
، وإذا ثبتت القراءة فال وجه إلنكاره، ووجه هذه القراءة أنه مل يعتد )٢("كسرة أو ياء ساكنة

وجاز ذلك يف اهلمز دون غريه من األحرف بالساكن حاجزا فكأن اهلاء وقعت بعد اجليم، 
  .الصحيحة؛ ألن اهلمز ليس كغريه إذ هو قابل للتغيري والنقل

وجه قراءته أنه أعطى اهلمز حكم الياء؛ ألن العرب تبدل منها كثريا، ومـن              :  وقيل
وصل اهلاء فعلى األصل أيضا، ومن مل يصل فحجته ماتقدم يف الكلم املتقدمة، ومن سـكَّن                

  . ما تقدم أيضافحجته

                                                            

  .١/٤٥ الكشف: انظر) ١(
  .١/٤٥ الكشف: انظر) ٢(
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باب املد والقصر
)١(

  
  

  
  

 ِإذَا الْهمُز بعد الْمـد جـاَء ِبِكلْمـةٍ        
  

  

 كَُسوٍء وِجيَء شـاَء ِللْكُـلِّ أُمِطلَـا       
  

  .طول زمان الصوت: املد
  .روف املد؛ ألجل مهز أو ساكنوهو عبارة عن زيادة املد يف ح

  .ترك تلك الزيادة:  والقصر
  :وحروف املد ثالثة

 . واو ساكنة قبلها ضمة - 
 . وياء ساكنة قبلها كسر - 
 . وألف وهي ساكنة حتما مفتوح ما قبلها لُزوما - 
 احلروف الثالثة مهزة متصلة به يف كلمـة واحـدة           فإذا وقع بعد حرف مد من هذه           

                                                            

  . يزدكم: ، أي]١٢٥: آل عمران [ srz}الزيادة ومنه : املد لغة )١(
حروف إطالة الصوت حلرف من حروف املد واللني أو من حروف اللني فقط، واملراد هنا طول زيادة                 : واصطالحا  

  .املد واللني أو اللني فقط عن مقدارها الطبيعي الذي ال تقوم ذاا بدونه

  .، أي حمبوسات فيها]٧٢: الرمحن [T  U WV X z}احلبس منه : والقصر لغة  
  .إثبات املد واللني أو اللني فقط من غري زيادة عليها والتوسط حالة بني املد والقصر: واصطالحا  
  . فرعي-ب    .طبيعي -أ: واملد على قسمني  
هو ما اجتمع فيه حرف املد واهلمزة يف كلمة، وتقدم حرف املد فيه حنو              :  املد املتصل  -أ: والفرعي على أنواع منها     

{ c z] ٥: وردت يف مواضع كثرية وأوهلا يف سورة البقرة.[  

يف مواضع كـثرية وأوهلـا يف       وردت   ) [X  Y(هو ما اجتمع فيه حرف املد واهلمزة يف كلمتني حنو           :  املد املنفصل  -ب  
 .١٧٧-١٧٢:  ص،، اية القول املفيد١٨-١٧:  ص،اإلضاءة: انظر]. ٤: سورة البقرة
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٢٠٩

فامدد على حرف املد لكل القراء
)١(

.  
  .)٣(ml kz } ومثله  )٢(Y X  Zz } فمثال الواو   
  .)٥(h gz } ، ومثله )٤(Â Á z} لياء ومثال ا  
فهذه أمثلة املد املتصل؛ وسـمي      ، ) ٧(z« ¼ } ، و )٦(z_ ` } ومثال األلف     

متصالً التصال حرف املد واللني باهلمزة يف كلمة واحدة
)٨(

.  
) مطلت احلديـدة : (مد لكل القراء وكل ممدود ممطول، يقال : ، أي )للكل امطال ( وقوله    

ا ضربتها بعدما محيت يف النار ومددا لتطول، ومنه اشتقاق املطل بالـدين؛             امطلها مطالً إذ  
  .ألنه مد يف املدة

  :مث انتقل إىل الكالم يف املد املنفصل فقال  
  
  

 ....فَِإنْ ينفَِصلْ فَاقُْصر ِلمٍك وُسوسٍ    
  

  

...................................  

يكون حرف املد، واللني آخـر      : مز، أي فإن ينفصل حرف املد واللني من اهل      : أي
كلمة واهلمز أول الكلمة، واليت بعدها، فاقصر للمكي وللسوسي بال خالف

)٩(
.  

  : مث عطف على القصر فقال

                                                            

 .٣٨٨ :ص، التيسري، ١/٣٠٥النشر : انظر) ١(
  .١٤٩ :سورة النساء) ٢(
  .٢٢٨ :سورة البقرة) ٣(
  .٢٣ :سورة الفجر) ٤(
  .٣٣ :، العنكبوت٧٧ :سورة هود) ٥(
  .٢٠: ة أوهلا البقرةوردت يف مواضع كثري) ٦(
  .٢٢ :سورة الفجر) ٧(
 .١٤٨ :ص، التيسري، ١/٣١٥النشر : انظر) ٨(
 .٣٨٨ :ص، التيسري، ١/٣٠٥النشر : انظر) ٩(
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ـــ.............................  ثُ
  

  

لَا    ــمصقَالُونَ حو وِريِبالُْخلِف ِللد  
  

 عمرو وقالون عـن نـافع خبـالف       حصل للقصر يف املنفصل للدوري عن أيب      : أي
واملد فتعني للباقني املد ال غري؛ ألنه ضد القصر، بوجهني القصر: أي، عنهما

)١(
.  

  : مث أتى بأمثلة املنفصل فقال
 كَيا أَيها مثِّـلْ ِبـه أَنْ وأَمـــُرهُ        

  

  

ــى  .............................ِإلَـ
  

  .)٢(lz } فمثال األلف 
  .)٣(z   ¤¢ £} ومثال الياء 
  .)٤(g f  ihz}ومثال الواو 

 يف املصحف كغريمها    صلة وواو الصلة اللتني مل يرمسا     ونبه ذين املثالني على أن ياء ال      
وشبهه، وقد تقدم   )٦(po n z}  )٥(Í  Î z} : يف احلكم مما رِسم يف املصحف حنو      

على ما حرف املد مـن  أن فيه للدوري وقالون وجهني املد والقصر، وحد القصر أن يقتصر    
املد الطبيعي الذي فيه إذا مل يصادف مهزة

)٧(
.  

وأما مقادير املدود  
)٨(

يعـين  (أطوهلم مدا يف الـضربني      : " فإن الداين قال يف التيسري     
                                                            

 .١٤٨ :ص، التيسري، ١/٣١٥النشر : انظر) ١(
  .٢١: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ٢(
  .٢٥، ٢١ :، الرعد٢٧ :سورة البقرة) ٣(
  .٢٧٥ :سورة البقرة) ٤(
  .٦٨ :وردت يف مواضع كثرية أوهلا األنعام) ٥(
  .٣١ :سورة املدثر) ٦(
 )١٤٨:ص(التيسري، )١/٣١٥(النشر : انظر) ٧(
  :لقراء على مذاهبلواختلف العلماء يف مقدار املد ) ٨(

  : فبعضهم جعله على مراتب  

  .قينيطوىل حلمزة وورش وهي من طريق األزرق، وابن ذكوان من طريق األخفش عند العرا −
= 

٢١٠
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= 

 .دوا لعاصم −

  . مث دوا البن عامر من غري طريق األخفش، والكسائي، وكذا خلف −

  .دوا لقالون وورش من طريق األصبهاين، وابن كثري، أيب عمرو، وكذا أبوجعفر، ويعقوب −
  .وليس دون هذه املرتبة إال قصر املنفصل  
  :وذهب آخرون إىل أا مرتبتان  
  .طوىل حلمزة ومن معه: األوىل  

  .وسطى للباقني:    الثانية
  :وإىل هذه املراتب أشار ابن اجلزري بقوله يف الطيبة

 إن حرف مد قبـل مهز طـوال      ) ١٦٢(
 وسط وقيل دوـم نل مث كـل      ) ١٦٣(
 لـللكل عن بعض وقصر املنفص    ) ١٦٤(

  

 جد فد مز خلفًـا وعـن بـاقي املـال            
ــصل ــا ات ــبع م ــاقيهم أو اش  روى فب
 لبــن يل محــا عــن خلفهــم داٍع مثــ

  

  :   وقد ذكر ابن اجلزري يف النشر مراتب املد وجعلها على سبعة مراتب
  .وإبقاء ذات حرف املد على ما فيها من غري زيادة،  قصر املنفصل وهو حذف املد الفرعي-أ  
  . فوق القصر قليالً وقدرت بألفني، وبعضهم بألف ونصف-ب  
  .ث ألفات، وبعضهم قدرها بألفني ونصف فوقها قليالً وهي التوسط عند اجلميع، وقدرت بثال-جـ  
  . فوقها قليالً وقدرت بأربع حركات عند بعض من قدر الثالثة بثالث، وبعضهم بثالث ونصف-د  
  .، وبأربع ونصفحركات فوقها قليالً وقدرت خبمس -هـ  
  . فوق ذلك قدرها اهلذيل خبمس حركات، وقيل بأقل-ز  
  .ست حركات فوق ذلك وهو اإلفراط وقدره اهلذيل ب-ح  
: وهذه املراتب املتقدمة يصعب على القارئ التمييز بينها لصعوبة ذلك وعدم حتققه ولذلك قال ابن اجلزري يف النشر  

واعلم أن اخلالف يف تقدير املراتب باأللفات ال حتقيق وراءه بل يرجع إىل أن يكون لفظيا، وذلك أن املرتبة الدنيا                    « 
يادة صارت ثانية مث كذلك حىت تنتهي إىل القصوى، وهذه الزيـادة بعينـها إن               وهي القصر إذا زيد عليها أدىن ز      

هذا ممـا حتكمـه املـشافهة،       ، قدرت بألف أو بنصف ألف هي واحدة فاملقدار غري حمقق، واحملقق إمنا هو الزيادة             
  .٣١٦-١/٣١٤النشر . »وتوضحه احلكاية 

  :طوىل، ووسطى، مث قال: ورد أا مرتبتانقال البنا يف اإلحتاف عند ذكره ملراتب املد املتصل، فأ  
وهو الذي ينبغي أن يؤخذ به، وال ميكن أن يتحقق غريه،           : وهو الذي استقر عليه رأي األئمة قدميا، قال بعضهم        «   

= 
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= 
  .١/١٥٩اإلحتاف » ويستوي يف معرفته أكثر الناس 

: ب عند املتأخرين فاستقر املتصل على مـرتبتني       وما ذكره البنا الدمياطي هو املعمول به واملعول عليه يف إقراء الطال             
قصر، وتوسط، وطول وعليه فإن مذاهب القراء العشرة يف املتـصل           : طوىل، ووسطى، واملنفصل على ثالث مراتب     

  : كاآليتشاطبية والتيسريواملنفصل من طريق ال
  : املتصل-١
  .لورش وحزة)الطول (-أ
  للباقني)التوسط (-ب
  : املنفصل-٢
  .ورش ومحزةل) الطول (-أ
  .وخلف العاشر، ويعقوب، والكسائي، وعاصم، البن عامر) التوسط (-ب
  .ودوري أيب عمرو، لقالون) القصر والتوسط (-ج
  .والسوسي عن أيب عمرو، البن كثري)القصر (-ج

 مذاهب القـراء العـشرة يف املتـصل       ومبا أن الشارح رمحه اهللا ذكر بعض طرق طيبة النشر يف املد حسن بنا إيراد                
  : كاآليتالطيبة وهيواملنفصل من طريق 

  : املتصل-١
  .لألزرق عن ورش، ومحزة، والنقاش عن األخفش عن ابن ذكوان) الطول (-أ
  .للقراء الباقني) التوسط (-ب
  : املنفصل-٢
  .لألزرق عن ورش، ومحزة) الطول (-أ
  .وجهان للنقاش عن األخفش عن ابن ذكوان) الطول والتوسط (-ب
لداجوين عن هشام، والبن األخرم عن األخفش عن ابن ذكوان وللصوري عن ابن ذكوان، ولشعبة،               ل) التوسط (-جـ

  .والكسائي، وخلف العاشر
وجهان لقالون، واألصبهاين عن ورش، وأيب عمرو من روايتيه، وللحلـواين عـن هـشام،               ) التوسط والقصر  (-هـ

  .وحفص، ويعقوب من روايتيه
 الطلبة وميكن حتققه ومتيزه يف املمدود، أما التفاوت القليل يف احلركات فال يقدره              وهذا املذهب املختار ما يستوعبه      

  .»إال النادر 
= 
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ورش ومحزة، ودوما عاصم، ودونه ابن عامر والكـسائي، ودومـا           ) املتصل واملنفصل 
"ريق أيب نشيط خبالف عنهأبوعمرو من طريق أهل العراق، وقالون من ط

)١(
  . انتهى كالمه

                                                            

= 
:  ص ،، اية القول املفيـد    ١/٢٦٧، هداية القاري    ١٦٠-١٥٩/ ١، اإلحتاف   ٣١٦-١/٣١٤النشر  : انظر للمزيد   

١٧٩-١٧٧. 
  .١٤٨ :ص )١(

  : املد املتصِل، واملنفصِل، وهذا ما أبانه بقولِه يف التيسريذهب اإلمام الداينُّ إىل القَوِل بتفاوِت مراتِبو
؛ فال خالف بينهم    - سواٌء توسطت أو تطرفت    -اعلم أنَّ اهلمزةَ إذا كانت مع حرف املد واللني يف كلمٍة واحدٍة             (

  n }، و ]٣١:البقرة [ g z} ،]٥:البقرة [ :{ c zيف متكِني حرف املد زيادةً، وذلك حنوقولِه        

o pz ] هم خيتلفونَ             ،  ]١٩:البقرةكلمٍة أخرى؛ فإن آخر املد لَ كلمٍة، وحرفاهلمزةُ أو وشبهِه، فإذَا كانت
     هناك مكني حلرف املدكثٍري، وقالونُ خبالٍف     : يف زيادِة الت فابن– رونَ    ، وأبوشعيٍب، و  - عنهيقص عن اليزيدي غريه

  : حرف املد، فال يزيدونه متكينا على مافيِه من املد الذي ال يوصل إليه إلَّا بِه، وذلك حنو قولِه 

{X  Y z] ٤:البقرة[ و ،{ l  mz ] ٢١:البقرة[ و ،)° ±z ] وشبهِه، وهـؤالُء    ]١٤:البقرة ،
  أقصر مدا يف الضرب األول املتفق عليِه، والباقونَ يطولون حرف املد يف ذلك زيادةً، وأطوهلُم مـدا يف الـضربني                    

 ورش ومحزةُ، ودوما عاصم، ودونه ابن عامٍر والكسائي، ودوُما أبوعمرٍو من طَريق أهـل العـراِق،                 -مجيعا-
 على التقريب من غري إفراٍط، وإنما هو على مقداِر مذاهبهم           -كلُّه- طريق أيب نشيٍط خبالٍف عنه، وهذا        وقالونُ من 

  .١٤٧-١٤٦:  ص،)يف التحقيق و احلدر
  :ومفهوم قول الداينِّ

وا للباقني، وليس بعد    طوىل لورٍش ومحزةَ، ودوا لعاصٍم، ودوا البن عامٍر والكسائي، ود         : أنَّ مراتب املد املتصل   
  .هذِه املرتبِة إلَّا القصر، وهو ممنوع يف املتصل

  : وأنَّ مراتب املد املنفصل
القصر البن كَثٍري والسوسي، وقالونَ، ودوري البصري خبالٍف عنهما، والباقونَ باملد؛ لكنهم متفـاوتونَ يف قـدرِه        

  .٤٧٦-١/٤٧٤. على ما قرره يف املتصل
  :وقد أشار اإلمام ابن اجلزري إىل مذهب الداينِّ وغريِه من أئمة الفن يف املدين املتصل، واملنفصِل، فقال

فاتفق أئمة أهل األداِء من أهل العراِق؛ إلَّا القليل منهم، وكثري من املغاربة على مده قدرا واحدا مشبعا   : فأما املتصل (
ري إفْحاٍش، وال خروٍج عن منهاج العربية، نص على ذلك أبوالفتح بن ِشيطا، وأبوطَاهر بن ِسواٍر، وأبـوالعز                  من غَ 

= 
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= 
القالنسي، وأبوحممٍد ِسبط اخلياط، وأبوعلي البغدادي، وأبومعشٍر الطربي، وأبوحممـٍد مكـي بـن أيب طالـٍب،                 

  ء اهلمداينُّ، وغريهم، واختلفُوا على كم مرتبٍة هو؟ وأبوالعباس املهدوي، واحلافظ أبوالعال
فذهب أبواحلسن طَاهر بن غَلبونَ، واحلافظ أبوعمٍرو الداينُّ، وأبوعلي احلسن بن بلِّيمةَ، وأبوجعفر بـن البـاذش،                 

ا القصر، وهو ترك    إشباع، مثَّ دون ذلك، مث دونه، مث دونه، وليس بعد هذه املرتبة إلَّ            : وغريهم إىل أنها أربع مراتب    
العرضي املد.  

شيوخنا عملًا بظاهر لفظِه، وليس ذلك بصحيٍح؛                 وظاهر بعض يسري أنَّ بينهما مرتبةً أخرى، وأقرأين بذلككالم الت
  ... كما نص عليِه صاحب التيسري يف غريِه-بل ال يصح أن يؤخذَ من طرقِه؛ إلَّا بأربع مراتب

ختلفت الِعبارات يف مقداِر مده اختالفًا ال ميكن ضبطه، وال يِصح مجعه، فقلَّ من ذكر مرتبةً لقارٍئ؛                 ا: وأما املنفصلُ 
                    وأبو الطَّاهِر بن خلٍف، وكـثري ،وسيا ابن جماهٍد، والطَرسها، فأملذلك القارِئ ما فوقَها، أو ما دون غريه إلَّا وذكر

، وذكر أبو القَاِسم بن الفحـام الـصقلي         )طُوىل، ووسطَى ( ه ِسوى القصِر غري مرتبتنيِ    من العراقيني مل يذكروا في    
مراتب غري القصِر، وِهي املتوسطُ، وفوقه قليلًا، وفوقه، ومل يذْكر ما بني التوسِط والقصِر، وكذَا ذكـر صـاحب                   

  . فَذكر ما فوق القصِر، وفوقه، وهو التوسط، وفوقهالوجيِز أنها ثالثُ مراتب، إلَّا أنه أسقط العليا،
وذكر أبو عمرٍو الداينُّ يف تيسريِه، ومكي يف تبصرتِه، وصاحب الكايف، واهلَاِدي، واهلدايِة، وتلخـيِص الِعبـاراِت،                 

            املش يف روضتِه، وبعض املالكي اط يف مبهجِه، وأبو علياملغاربِة، وِسبِط اخلي وأكثر   ِهيها أربعةٌ، وارقِة أن :   ما فـوق
 ط -القصِر، وفوقهو التوسوه-      ر احملـضمل يذكر القص ؛ إلَّا أنهأبو معشٍر الطَّربي وكذا ذكره ،واإلشباع ،وفوقه ،-

، فزاد مرتبـةً  ، وذكرها احلافظُ أبو عمرو الداينُّ يف جامِع البياِن مخس مراتب ِسوى القصر-كما فعلَ صاحبه اهلذيلُّ   
ساِدسةً فَوق الطُّوىل اليت ذَكَرها يف التيسِري، وكذا ذكر احلافظُ أبو العالء اهلمداينُّ يف غايتِه، وتِبعهما ِفي ذَِلك أبـو                    

يذكُر القَاِسم اهلذيلُّ يف كاملِه، وزاد مرتبةً سابعةً، وِهي إفراطٌ، وقدرها ست ألفاٍت، وانفرد بذلك عن ورٍش، ومل                  
  .بتصرف) ٣٢١-١/٣١٤(النشر) القصر فيه ألبتة عن أحٍد من القراِء

  .وخالف اإلمام الشاطيب أصله، فلم يذكر يف حرزِه تفاوتا بني املتصل واملنفصل
خاوييقول الس ويف ذلك :  

هذه : ملن بِقي، ويقولُ  ) وسطى(زةَ، و لورٍش ومح ) طُوىل: ( يرى يف هذا الضرب مبدتني     -رمحه اهللا -وكانَ شيخنا    (
                       لكلِّ فريٍق ممن ذكر ال يعلم من الطَّول أو القصر، وألنَّ املد ي إىل ماال جيوزؤدي ال تتحقَّق؛ ألنَّ ذلك تب يف املدالر

امتنع ِعلْم ذلك، ثبـت أنَّ      عينه وحده، فيأيت به القارئ ملن نسب إليِه يف كلِّ مرٍة من غري زيادٍة وال نقصاٍن، وإذا                  
-١/٢٧١(فتح الوصـيد  ) -كما ذكر أبوعمروٍ  -ذكر ذلك تنبيه ىل ما يؤِثر القراء يف مذاهِبهم من حدٍر أو حتقيٍق              
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  :كان الشاطيب يقريء يف املتصل مبدتني: وقيل
  .طوىل لورش ومحزة - 
  .ووسطى ملن بقي - 

  : ويف املنفصل
 .يمد لورش ومحزة مدةً طوىل - 

وابن عامر وعاصم والكـسائي     ، لدوري يف رواية من روى هلما املد      وميد لقالون وا  
 .مدة وسطى

والسوسي بال خالف ولقالون والدوري يف رواية مـن روى هلمـا            ويقصر البن كثري     - 
  . القصر
هذا أضبط ومل يقله الشاطيب برأيه على ما قيل عنه بل قال به مجاعة من أهـل              : قلت

األداء، وهو االختيار
)١(

.  
                                                            

  : اختار اإلمام ابن اجلزري مذهِب املرتبتِني ورجحه، فقالَ )١(
هو القصر احملض، واملد املشبع من غَري إفراٍط عرفًـا،          :  ذلك غالبا  مثل هذا التفاوِت ال يكاد ينضبطُ، واملنضبطُ من       (..

  . والتوسط بني ذلك
وهذه املراتب جتري يف املنفصل، وجيري منها يف املتصل االثنان اَألخريان، وهما اإلشباع والتوسط، يستوي يف معرفـِة                       

حتكم املشافهة حقيقته، ويبين األداء كيفيته، وال يكاد ختفى معرفتـه           ذلك أكثر الناس، ويشترك يف ضبطِه غالبيتهم، و       
على أحٍد، وهو الذي استقر عليه رأي احملققني من أئمتنا قدميا وحديثًا، وهو الذي اعتمده اإلمام أبوبكر بـن جماهـٍد                     

قاسم الشاطيب؛ ولذلك مل يـذكر يف       وأبوالقاسم الطرسوسي، وصاحبه أبوالطاهر بن خلٍف، وبه كان يأخذ اإلمام أبوال          
 كان يأخذ األستاذ    -أيضا–قصيدته يف الضربني تفاوتا، وال نبه عليه؛ بلْ جعل ذلك مما حتكمه املشافهةُ يف األداِء، وبه                 

ذي ينبغـي   هذا ال : أبواجلود غياث بن فارٍس، وهو اختيار األستاذ احملقِّق أيب عبد اهللا حممد بن القصاع الدمشقي، وقال               
وهو الذي أميلُ إليه، وآخذ به غالبا، وأعول عليه، وهذا الذي أجنح إليِه،             : أن يؤخذ به، وال يكاد يتحقَّق غريه، قلت       

                     يوخي، وصحة شبه على عام ه، كيف وقد قرأتاألخذَ بتفاوت املراتب، وال أرد أين ال أمنع ا عليه؛ معغالب وأعتمد-
  .٢٥١-١/٢٥٠  النشر)داًء عمن قدمته من األئمة نصا وأ-عندي

  : قال الصفاقسي     
= 
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ووجه املد النظر إىل اتصال حرف املـد        ،  ووجه القصر يف املنفصل اعتبار االنفصال     
العلة يف املتصل وجيء باملد استعانة على النطق باهلمز محققًـا وبيانـا             واللني باهلمز فطرد    

حلرف املد خوفًا من سقوطه عند اإلسراع يف التالوة خلفائه وصعوبة اهلمز بعده؛ ألن اهلمـز     
  .)١(قوي جلد بعيد املخرج

  : وملَّا فرغ من حرف املد الواقع قبل اهلمزة انتقل إىل حرف املد الواقع بعده فقال
  
  

..................................  
 ِلكُلِِّهـم ثَاِبـِت اقْـُصر ِيِيرِه أَوغِبت

  

  

 والذِّي جا بعـد همـٍز تـسهال       ....
...................................  

  

والذي جاء يف القرآن من حروف املد واقع بعد مهز تغير بالتسهيل أو البدل أو               : أي
سامل من التغيري باق لفظه وصورته فـاقرأه        : ى ما سنبينه أو وقع بعد مهز ثابت، أي        النقل عل 

  .بالقصر لكل القراء ورش وغريه
  :تنبيه

  .بألف الوصل) اقصر(بال تنوين، وقوله ) ثابت: (بال مهز، وقوله) جا: (قوله
  :مث قال 

...................................  

  

  الُمطَــوووســطَُه ورش وعنــُه  

  

كاملد فيما إذا تقدم حروف املد واللني       ، ومد مطول ، وعن ورش فيه مد متوسط    : أي
على اهلمز فحصل لورش يف هذا ثالثة أوجه

)٢(
:  

                                                            

= 
  ، وال  -غالبـاً - من التخليِط، وعدم الضبِط، وهو الذي أقرأُ، وأقرئ بـه            -معه-وهو الذي ينبغي أن يؤخذَ به لألمن           (

 .٢: ص، غيث النفع، )خيْفى على سواه
  .١/٤٥ الكشف: انظر) ١(
 .١٤٨ :ص، التيسري، ١/٣١٥النشر : انظر) ٢(
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  .القصر كسائر والقراء - 
  .واملد املتوسط - 
 .واملد املطول - 
  .)١("زيادة متوسطة: "ومل يذكر عنه يف التيسري إال املد املتوسط حيث قال    

                                                            

  .١٤٨: ص )١(

البدِل لألزرِق املنتوري اإلشباِع يف مد وقد رد على الداينِّ يف منعِه وجه :  

)   على ما ذكر اإلمجاع ال يوجد -وا يف  -الداينُّ: أيوايةَ على ظَاِهرها، ونـصللحروِف محلُوا الر فنياملصن ؛ بل أكثر

  :  أبوعبد اهللا القيجاطي-شيخنا األستاذ-وبابه لورٍش، وقال ) z( كِتبهم على املد يف 

 ¡ }، و ]٢١:الطـور  [ y z }، و  z z }:واعلم أنَّ اهلمزاِت إذا تقدمت على حروف املد يف حنو         (
¢z ] برواي        ]٩٩:األنبياء اآلخذين نيذلك، فإنَّ الشيوخ املصـري وايـِة       ، وما أشبهالر جـاءت ِة أيب يعقوب

عنهم نصا وأداًء مبد هذا النوع؛ فاختلف املتأخرون يف قبول الروايِة ومحِلها على ظَاهرها، ويف تأويلـها ملخالفِتهـا                   

اهرها، حجتهم محلُ الرواية على ظَ: لسائر أئمة القراء؛ إذ مل يأِت ذلك عن أحٍد منهم، فالذي عليه مجهور املتأخرين    

 لْ عـن                  : يف ذلكدع؛ مل يبيل إىل متطيِط حروف املدالس ِجده مىت ومطيط، وأنحقيق والتأنَّ روايةَ ورٍش تقْتضي الت

ذلك إىل غريِه؛ أال ترى أنه ميدها مع السواكن، ومع اهلمزاِت يف االتصال واالنفصال، وميد حـروف اللَّـني مـع                     

 سائر القراء، فظاهر أمرِه أن يجري حروف املد، وحروف اللني جمرى واحداً؛ فـال               -يف ذلك -ِت، وخيالف   اهلمزا

 كما خالفهم يف -يبعد أن يجري حروف املد؛ إذا تقدمتها اهلمزات جمراها إذا تأخرت عنها، وخيالف القراء يف ذلك             

 يأخذُ لورٍش من طَريق الداينِّ باملد املشبِع؛ كاملد مِع           بوعبد اِهللا القيجاطي  شيخنا األستاذُ أ  -حروف اللِّني، وكان    

تأخذُ لورٍش من طَريق الداينِّ باملد املشبع، وهو قـد     : اهلمزاِت إذا تأخرت، وبذلك قرأت عليِه، وبه آخذُ، وقلت له         

املد عن ورٍش، وظاهره اإلشباع، وتأوله بزيادٍة، قال يف         روى لنا الداينُّ    : -يل-فقال  ! أنكره، ورد على من أَخذَ بهِ     

فنحن نأخذُ بروايتِه؛ ال بتأويلِه؛ ألنَّ تأويلـه  " متوسطٍة على مذهبِه يف التحقيق   : "، وقال يف آخر   "يسريٍة:"بعض كتبه 

  .٢٠٠ -١/١٩٦اللوامع شرح الدرر ) إخراج للرواية عن ظاِهرها،وخمالف ملا محلها عليِه غريه من املصنفني

  : وقد زاد اإلمام الشاطيب يف حرزِه وجهني على ما يف األصِل، مها
)واإلشباع ،فقال)القصر ،:  

= 

٢١٧
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٢١٨

  : الناظم مبثالني يف قولهومثلَّ 
  
  

ــ ـــلَاَآكَ ــةً تـ ــُؤالَِء آِله ه نم 
  

  

...................................  

  : فقوله
 -  {z z)١(               مثال اهلمـز الثابـت الواقـع بعـد األلـف، ومثلـه { az)٢( ،

 . وحنوه)٤(U Tz } ، و )٣(Fz}و
 .وحنوه )٦(bz } و )٥(uz }  وقبل الواو  - 
 .وحنوه )٨(ML Kz } و )٧(Dz } وقبل الياء  - 
فقرأه ورش بإبـدال     )٩(z ¢ ¡}  ومثال حرف املد الواقع بعد اهلمز املغير         - 

                                                            

= 
ــرٍ   مغي ــٍت أَو ــٍز ثَاب ــد هم ــا بع  وم
ــؤال  ــآمن هـ ــوم كـ ــطه قـ  ووسـ

 .....وابــــن غَلبــــونَ طَــــاهر 
  

ــوال      ــورش مط ــروى ل ي ــد ــصر وق  فق
ــان  ــى لإلمي ـــةً آت ـــال ء آهلــ  مثِّـ

ــوال     ــال وق ــاب ق ــع الب ــصر مجي  بق
  

  ).١٧٥، ١٧٢ -١٧١:بيت رقم(منت الشاطبية 
واتفق اآلخذونَ باإلشباع، والتوسط يف البدل على استثناء مواضع من هذا الباب، ويف بعضها خالف بينهم، ذكرها    

  .ابن القاصح رمحه اهللا
  .١٣: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ١(
  .٣١: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ٢(
  .٧٤ :سورة األنعام) ٣(
  .١٧٧ :سورة البقرة) ٤(
  .٩٣ :سورة األنعام) ٥(
  .١٣٦: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ٦(
  .٢ :سورة قريش) ٧(
  .٣٧ :، النور٧٣ :سورة األنبياء) ٨(
  .٩٩ :سورة األنبياء) ٩(
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٢١٩

 . ياء يف الوصل وبعدها ألف، فهي حرف مد بعد مهز مغريz  ¢}مهزة 
ــو  -  ــة حن ــول احلرك w } ، و)٢(I Hz } ، و)١(B Az } :  واملنق

xz)٣(. 
  . يف هذا مجيعه وحنوهقرأ ورش باألوجه الثالثة: ، أي)تال: ( وقوله  

 مث إن بعض القائلني بالوجوه الثالثة لورش استثنوا له مواضع فلم ميدوها وذكرهـا              
  :الناظم يف قوله

.................................. 
 ِمن الْهمِز نحو ائِت وما بعد سـاِكنٍ       

  

  

  أَو بعـد ُموصـال     ِسوى ياِء ِإسراِئيلَ  
  ِحيٍح كَقُـرآٍنص................... 

  

: وما عطف عليه مستثىن من حرف املد املُعبر عنه بقوله          )٤(a z} أخرب أن يا    
يعين والذي وقع من حروف املد بعد مهز مغير أو ثابت، فلـورش             ، )والذي جاء بعد مهز   (

 فإنه مل ميده حيث وقعa z} فيه ثالثة أوجه سوى يا 
)٥(

.  
واستثنوا أيضا الذي وقع    : أي، Lz} : حنو)  اهلمز أو بعد موصال من   : ( مث قال 

U }  )٦(M Lz } : من حروف املد واللني بعد مهز وصل فقـصروه حنـو          
Vz)٧(،  { S Rz)٨(.  

                                                            

  .١ :سورة اجلن) ١(
  .٦٢: مواضع كثرية أوهلا البقرةوردت يف ) ٢(
  .١٠٦ :سورة النحل) ٣(
  .١٨٥ :وردت يف مواضع كثرية أوهلا يف سورة البقرة) ٤(
 .١٤٨ :ص، التيسري، ١/٣١٥النشر : انظر) ٥(
  .١٥ :سورة يونس) ٦(
  .٤٩ :سورة التوبة) ٧(
  .٢٨٣ :سورة البقرة) ٨(
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٢٢٠

 واستثنوا أيضا الذي وقع من حروف املد واللني بعد مهز وذلك اهلمز وقـع بعـد                
ــو ــحيح حن ــاكن ص ــرف س  )٣(z ± }  و)٢(F z}  )١(m z} : ح

{iz)ها فقصروه ومل ميدوا فيهومدو )٤.  
 أن هذه الكلمة كثري ما جيـيء قبلـها كلمـة            a z} وحجة من استثىن يا     

فيجتمع فيها ثالث مدات مع كثرة دورها، فاستثىن مد الياء ختفيفًا، وحجة مـن               zبين}
استثىن ما جاء بعد مهز الوصل كون مهزة الوصل ال توجد إال يف االبتداء وتسقط يف الدرج                 

ض سواء، وحجة من استثىن مد ما كان قبل اهلمز فيه ساكن صحيح توهم نقـل                فهو والعار 
حركة اهلمزة إىل الساكن الصحيح الذي قبلها وسقوطها، والساكن الصحيح هو الذي ليس             

  .)٥(بألف وال واو وال ياء
  : قوله

  
  

................................. 
 ِسوى عادا اُألولَـى وأَآلنَ ُيـوُنسٍ      

  

  

 وبعض لَـُه تلَـا    .....................
ــذْ  ..........................ُيؤاِخـ

  

أخرب أن بعض أهل األداء استثىن لورش هذه املواضع فقرأها بالقصر ال غري، فتعني أن               
البعض اآلخر مل يستثىن هذه املواضع، فيقرأ له فيها بوجه واحد بالنظر إىل مـن اسـتثناها                 

  .ظر إىل البعض الذي مل يستثنهاوباألوجه الثالثة بالن
 إذا  z   ^}بالنجم قيد األوىل بعادا احتراز مـن         )٦(z  ^ [ } :املوضع األول  - 

                                                            

  .١٥ :سورة يونس) ١(
  .١ :ة احلجروردت يف مواضع كثرية أوهلا سور) ٢(
  .٣٤ :وردت يف مواضع كثرية أوهلا سورة اإلسراء) ٣(
  .١٨ :سورة األعراف) ٤(
  .١/٤٥: الكشف: انظر) ٥(
  .٥٠: سورة النجم) ٦(
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 .)٢(فإا ممدودة على أصله )١(m lz }  حنو z[ } مل يصحبها 
Ç Æ }  املستفهم ا وهي يف موضعني بيـونس         Æz } لفظ  :  املوضع الثاين  - 

È  z)٣(  { l kz)واملراد من    )٤ { Æz      األلف األخرية؛ ألن األوىل ليست 
من هذا األصل ألن مدها للساكن املقدر أو للهمز

)٥(
. 

 حيـث وقـع كيفمـا تـصرف        q z }لفظ  : املوضع الثالث  - 
)٦(

¸ } :  حنـو  
                                                            

  .٢١ :سورة طه) ١(
)٢(  فيهما، ويف ذلك القصِر؛ فحكى اخلالف ِل وجهعلى مايف األص اطيبالش زاد اإلمامالسخاوي يقولُ اإلمام :  

، فهو من زياداِت القصيد، وترك ذكرها يف التيـسري طـردz             ^  } يف يونس يف املوضعِني، و     ، Æ z} وأما(
  ).٢٧٧-٢/٢٧٦(فتح الوصيد ) لألصل، وموجب لدخوهلا يف حكْم ما سبق من املد يف نظائِرها

  .٥١ :سورة يونس) ٣(
  .٩١ :سورة يونس) ٤(
  :  إىل اللَّاِم مع حذِْف اهلمزِة، وله يف مهزة الوصِل ثالثةُ أوجٍه هيورش يقرأُ بنقِل حركِة اهلمزِة )٥(

 إبداهلُا ألفاً مع املد والقصر، وتسهيلُها بين بين، وال خيْفى أنَّ له يف مد البدِل املغيِر بالنقل الواقِع بعد اللَّام ثالثة أوجهٍ                     
  :  هي-كما تقدم-

    ،وسط، واملدوالت ،الثالثة يف البدِل ال تتحقَّق على مجيع أوجِه مهزة الوصل؛ بل تتحقَّـق                القصر ولكن هذه األوجه
  :على بعضها دون بعٍض، وخالصةُ ما ذكره احملررونَ لورٍش يف هذه الكلمِة أنَّ فيها مخس حاالٍت

  .انفرادها عن بدٍل سابٍق عليها، أو واقٍع بعدها مع وصِلها: األوىل
  .ادها عن بدٍل سابٍق عليها، أو واقٍع بعدها مع الوقْف عليهاانفر: الثانية
  .اجتماعها مع بدٍل قبلها مع وصِلها: الثالثة
  .اجتماعها مع بدٍل قبلها مع الوقِف عليها: الرابعة
  . اجتماعها مع بدٍل واقٍع بعدها: اخلامسة

: انظر،  مد البدِل، هو املقدم أداًء، واملقروُء به عند املغاربة         ووجه إبدال مهزة الوصِل ألفاً مع املد املشبِع، والتوسط يف         
: ص،  ، والدليل األوفق إىل رواية ورش من طريـق األزرق         ٨٠:  ص ،التوضيح والبيان يف مقرأ نافع بن عبد الرمحن       

١٣٨. 
 .١٤٨ :ص، التيسري، ١/٣١٥ النشر: انظر) ٦(
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¹z)١(  { C B Az)٢(،  { s r q pz)وذكر النـاظم    )٣ ،
  .q z } ومل يقيده بضمري ليتناول مجيع ما تصرف من لفظ q z }لفظ 
  : قوله

  
  

   .............................  
  

  

   عن طَاِهِر انقُـال    وقَصر الْبابِ .......

  

باب املد على حرف املد واللني املتأخر       : أي، أمر بنقل القصر ال غري يف مجيع الباب       
بعد مهز تسهال بتغيريه أو ثابت إىل هنا عن طاهر           )٤(S  Tz :عن اهلمزة وهو من قوله    

رمحه -احلليب نزيل مصر؛ ألنه قال يف كتاب التذكرة يف القراءات الثمان أن نافعا              بن غلبون   ا
 مل يكن يرى إشباع املد يف حروف املد واللني الواقعة بعد اهلمز، وعلَّـل يف كتـاب                  -اهللا

التذكرة، وأطال وإمنا اعتمد على رواية البغداديني، فأما املصريون فإم رووا متكني املد عن              
 )٥(az } وا على منع املد يف األلف املبدلة من التنوين بعد اهلمـز حنـو               ورش واتفق 

  .وشبهه )٧(z£ } ، و)٦(Öz× }و
  :تنبيه

بال تنوين،  ) طاهر: (بسكون الذال، وقوله  ) يؤاخذ: (بالتنوين، وقوله ) يونس: (قوله
  .بألف الوصل) انقال: (وقوله

فأمـا إذا مل    ، حدةبيونس استثقال مدتني يف كلمة وا      z � }وحجة من استثىن    
                                                            

  .٢٨٦: سورة البقرة) ١(
  .٨٩ : واملائدة،٢٢٥ :سورة البقرة) ٢(
  .٤٥ :، فاطر٦١ :سورة النحل) ٣(
  .٣٣ :سورة الزمر) ٤(
  .١١٨ :، التوبة٥٧ :سورة التوبة) ٥(
  .٥ :، واألعلى٤١ :سورة املؤمنون) ٦(
  .٢٢: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ٧(
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فيجوز عنده فيه املد ليس عنه فيـه         )١(z~ �  {} : يكن فيه مهزة االستفهام حنو    
االعتداد حبركة الالم، وذلك أن حركة اهلمزة        z  ^ [} وحجة من استثىن    ، مد آخر 

 z[ } ملا نقلت إىل الالم اعتدوا ا، وألجل ذلك أدغموا التنوين مـن              z   ^}من  
وا ا فقدروا سكون الالم، ولو كانت الالم يف حكم الساكن ملا صح إدغام              فيها ولو مل يعتد   

التنوين فيها، إذ اإلدغام ال يكون إال يف متحرك، وإذا اعتدوا حبركة الالم مل يقدروا اهلمـزة                 
  ونر كلـه إمنـا                  ، موجودة مل تياهلمزة مل يكن مد إذ املد فيما كان بعد اهلمز املغ نووإذا مل ت

  . )٢(ِويةٌكون املغري عارضا واهلمزة منليكون 
والذي ،  وشبهه )٣(l m z} جعله كـ    z  ^ [} وحجة من مد    

  .قصره فرق بينه وبني غريه واعتد فيه باحلركة ومل يعتد ا يف غريه
وهو غري مهموز، ومن مد فهو      ) واخذَ( أنه عنده من     q z }وحجة من استثىن    

دل ورش اهلمزة واوا على أصله فهو على هذا من باب اهلمز            ، وأب )يؤاخذ(،  )أخذ(عنده من   
  .املغري

  : وملا فرغ من الكالم يف املد على حروف املد واللني انتقل إىل حرف اللني، فقال
  
  

 وِفي اللِِّني فَامُدد قَبلَ همـٍز ِبِكلْمـةٍ       
  

  

 طَِويالً ووسطًا وقْف ورٍش وموِصـلَا     
  

  :ويف حريف اللني ومها: ، أي)ويف اللني: (قوله
 . الياء الساكنة املفتوح ما قبلها - 
 . والواو الساكنة املفتوح ما قبلها - 

  : ومها على قسمني
                                                            

   .٩ :سورة اجلن) ١(
  .١/٤٦ الكشف: انظر) ٢(
  .٢١ :سورة طه) ٣(
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  .قسم يقع قبل مهز - 
  .وقسم يقع قبل ساكن - 

                 ا ملا قبله من املد قبل اهلمز وبعده فأمرك أن متدفقدم الكالم فيما يقع قبل اهلمز اتباع
الً، ومدا متوسطًا دون الطويل لورش يف الوقف والوصل إذا كان           على حرف اللني مدا طوي    

  :بعده مهزة يف كلمة واحدة حنو ما مثل به يف قوله
  
  

ـ  يهكَ ئِة مع  ال ت ـ اي ـ وا و ُسئَ  ِةَءوسكَ
  

  

...................................  

، وحنو ذلـك    )٢(H G  LK J Iz} ، و   )١(y  z z} مثال الياء    - 
{i z)٣(  ،ئًا }ويش z)وشبهه)٤ 

)٥(
. 

 .)٩(وشبهه )٨(sr qz}  ،)٧(Ó Ò z}  )٦(ÈÇ Æz }  ومثال الواو  -
                                                            

  .١١٠ : املائدة،٤٩ :سورة آل عمران) ١(
  .٨٧ :سورة يوسف) ٢(
  .٢٠ :وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ٣(
  .٢٤ :وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ٤(
 .١٤٨ :ص، التيسري، ١/٣١٥النشر : انظر) ٥(
  .٣١ :سورة املائدة) ٦(
  .٣١ :سورة املائدة) ٧(
  .٤٠ :سورة الفرقان) ٨(
  :، فقالَ)اإلشباِع(وجه التوسط وزاد اإلمام الشاطيب يف احلرِز على األصل وجه اقتصر الداين يف التيسري على ) ٩(

ــزٍة  مهٍح وــت ــين فَ ــا ب ــسكُن الي ــال   وإن ت ــاِن جمـ ــٍة او واو فَوجهـ  ِبِكلْمـ

 ــه ــلُ ورٍش ووقْفُ صٍر وــص ــوٍل وقَ ........ .................................  ... ِبطُ

  ١٨٠-١٧٩:بيت رقم(منت الشاطبية
قال العالمة املارغين :  

)اظمعليه الن وما اقتصر-أي  :بري يف اللِِّني-ابنرِط يف حمن التوس  :  
= 

٢٢٤
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٢٢٥

وقوله يف البيت السابق بكلمة احترازا من أن يكون حرف اللني يف كلمة واهلمز يف                   
؛ ألن املد يف هذا النـوع  )٢(z^ _ }  ،)١(z y xz } : كلمة أخرى حنو 

  .لورش ومذهبه يف ذلك نقل احلركة
  : عطف اللني على اللني فقالمث

  
  
  

...................................  
  

  

  أَُو اقُْصر ُمدآتِ   وـوس اوال   وـماشو  
  

مد : أي، احترازاً من األلف فإن فيها األوجه الثالثة لورش       ) Æz } واو  : (قوله
فإذا ، ملد فيها ونقل عنه بعضهم ا   ، فبعضهم نقل القصر يف الواو عن ورش      ، واقصر على الواو  

قلنا باملد فهو على الوجهني املد الطويل واملتوسط على أصله يف مد الواو إذا سكنت ولقيت                
، ومن قصر ومل ميد؛ فألن أصـل هـذه          ÈÇ Æz } : اهلمزة وانفتح ما قبل الواو حنو     

 )سوآت(بفتح العني، وأطلق لفظ     ) التعفَ(قياسها أن جتمع على     ) لَةفَع(الواو احلركة؛ ألن    
وقطعها عن اإلضافة ليشمل لفظها مىت وجد سواء كان مضافًا إىل ضمري مثىن أو جممـوع                

  .)٤( z سوَءاِتكُم}و، ) ٣( z سوآِتِهما}: حنو

                                                            

= 
اِإلشباع، وقد أَخذَ بِه    : ، والوجه الثَّاين  هو أحد الوجهِني لورٍش من طَريق األزرِق، وهو األرجح، ولذا اقتصـرعليهِ          

 مع  - رمحه اهللا  -مجاعةٌ من أهِل األداِء، والوجهاِن يف الشاطبيِة، وعلى ما فيها جرى عملُنا، وما قرأت على شيِخنا               
  .٥١:  ص،النجوم الطوالع) تقْدمي وجِه التوسط

الدليل األوفق إىل رواية ورش عن نافع من طريق         :و املقدم أداًء لورٍش انظر    فوجه التوسط يف اللِّني املهموز ه     : وعليه
  .١٠٦ : ص،األزرق

  ).٢٧(سورة املائدة ) ١(
  .وورش يقرؤها بإسكان الواو فصارت حرف لني مث نقل حركة اهلزة إليها، )٩٨(سورة األعراف ) ٢(
  ).٢٤ (بقرةسورة ال) ٣(
  ).٤٨ (األعرافسورة ) ٤(
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٢٢٦

  : قوله
  
  

 وِللْكُلِّ مـوِئالً ومـوُءودةُ اقْـُصرا      
  

  

ــا ــةٌ اعِملَ ــاِني ثَالَثَ ــي واِوِه الثَّ  وِف
  

 بالكهف، وعلى الواو    z ±} ه على الواو من     اقصر لكل القراء ورش وغري    : أي
  .)٢(فورش خمالف ألصله، والباقون على أصوهلم) ١(z_  ^ [} األوىل من 
 الثاين لورش األوجه الثالثـة      z ^ }ويف واو   : ، أي )ويف واوه الثاين  : ( قوله

املد فيها  ؛ ألن فيها واو قبل اهلمزة جممع على ترك          )الثاين: (القصر والتوسط واملد، وإمنا قال    
  .وواو بعد اهلمزة وهو الثاين املعمول فيه األوجه الثالثة

 املناسبة لروؤس اآلي؛ ألن بعده موعدا، وحجـة         z ±}  وحجة من ترك مد     
؛ ألن الثانية بعد اهلمز ممـدودة فلـم جيمـع بـني             z ^ }ترك مد الواو األوىل من      

  .)٣(مدتني
ل إىل حرف اللني الواقع قبل الساكن        وملا فرغ من حرف اللني الواقع قبل اهلمز انتق        

  :فقال
  
  

      ِلكُلِِّهـم ـُددكَاِن فَامِفي الَِزِم اِإلسو 
  

  

...................................  

  :اعلم أن الساكن ينقسم إىل قسمني
 .الزم - 

                                                            

  ).٨(وير سورة التك) ١(
: وقد استثىن األئمة لورٍش مما توفَّرت فيه ضوابطُ مد اللِني املهموز ثالثَ كلماٍت، اثنتان جممع على استثناِئهما، مها                 ) ٢(

{± z ] ٥٨:الكهف[   و ،{^ z ] فيها، هي    ]٨:التكوير َءات:(، وواحدةٌ خمتلفوالنـشر  : انظـر  )س
١/٢٧٠.  

  .٢٢٥: ص: مام الداينُّ على اسثناِئها يف التيسِري انظرومل ينص اإل
  .١/٤٦ الكشف: انظر )٣(
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٢٢٧

  . وعارض - 
 ،)٣(az  } و ،)٢(z ~ } ، و )١(cz }: فقدم الكالم على الالزم حنو    

وحنو ذلك مما هـو      ،)٦(z} |{  } و ،)٥(Lz }و ،)٤(z¤ ¥¦  } و
  .واجب اإلدغام فأمر باملد املشبع يف مجيع ذلك لكل القُراء

  : قوله
  
  

................................... 
 ِلكُلٍّ ِسوى ورٍش مع الْهمِز قَد خلَـا       

  

  

 وِفي الْعاِرِض اقُْصرُه ووسـطْ وطَولَـا    
...................................  

هو الذي يف كل كلمة كان آخرها متحرك يف الوصـل وقبلـه             : اإلسكان العارض 
 ،)٩(wz } و ،)٨(Uz  } و ،)٧(O  Pz} : حرف مـد ولـني حنـو      

وشبه ذلك، إذا وقفت عليهـا       )١٢(Hz  } و ،)١١(fz  } و ،)١٠(z_ }و
املتوسـط لكـون    وسكنتها؛ ألجل الوقف ففيه املد الطويل، ألجل التقائه بالساكن، واملد           

                                                            

  .٧: وردت يف مواضع كثرية أوهلا الفاحتة) ١(
  .٣٤: النازعات) ٢(
  .١٦٤: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ٣(
  .٨٠: األنعام) ٤(
  .١٤٤: ، واألنعام١٤٣: األنعام) ٥(
  .١٠٣:  أوهلا البقرةوردت يف مواضع كثرية) ٦(
  .٤: وردت يف مواضع كثرية أوهلا الفاحتة) ٧(
  .٥: الفاحتة) ٨(
  .١٧٧: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ٩(
  .١٦٠: وردت يف مواضع كثرية أوهلا آل عمران) ١٠(
  .٣٠: الرعد) ١١(
  .٢٩: وردت يف مواضع كثرية أوهلا الرعد) ١٢(



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

٢٢٨

  .السكون يف هذا النوع عارضا يف الوقف
هو االقتصار على ما يف حرف املد من املد، وهو رأي مجاعة من املتأخرين، فإذا               : والقصر

وقفت بالروم فاحلكم القصر ال غري، وذكر ابن شريح يف كتاب الكايف الروم مع املد املتوسـط،                 
 وهذا  )١(هو اإلتيان ببعض احلركة   : ؛ ألن الروم  واختياري القصر لعدم موجب املد وهو السكون      

n }و ،)٢(iz }لكل القراء إال ورشا مع اهلمز أيا كان الـساكن مهـزة حنـو               

                                                            

  .الطلب: الروم لغة )١(
  : ورد فيه عدة تعريفات: هل األداءويف اصطالح أ

تضعيف الصوت باحلركة حىت يذهب معظم صوا فتسمع له صوتا يدركه األعمى حباسـة              « : عرفه الداين بقوله  
  .»مسعه 

  .»عبارة عن النطق ببعض احلركة « : وعرفه ابن اجلزري بـ  
  .»ريب املصغي دون البعيد ألا غري تامةهو اإلتيان ببعض احلركة حبيث يسمعها الق« : وقال مجاعة من املتقدمني  

  : وقد اختلفت عبارات العلماء بتعريفه وحاصله يرجع إىل معنيني
  .إضعاف الصوت باحلركة حىت يذهب معظمها: األول
  .اإلتيان باحلركة بصوت خفي يدركه األعمى والقريب املصغي: الثاين

  . اإلعالم بأصل احلركةتهد وفائدورجح العالمة الضباع األول؛ ألنه أوضح وأدل على املقصو
، ٢/٩٠، النـشر    ٥١:  ص ،، والقواعد واإلشارات يف أصول القراءات للحمـوي       ١٩٩: ص،  التيسري للداين : انظر

  .٤٦ :اإلضاءة للضباع
  :وهناك فرق بني الروم واالختالس يتضح بأمور

  . أن الروم يكون يف الوقف دون الوصل، واالختالس خمتص بالوصل-أ
  .م الثابت فيه احلركة أقل من الذاهب واالختالس الثابت فيه من احلركة أكثر من الذاهب أن الرو-ب
 الروم ال يكون يف النصب وال يف الفتح، بل يكون يف املرفوع وارور من املعربات ويف املضموم واملكسور مـن                     -جـ

  .املبنيات، واالختالس يكون يف احلركات كلها
  .٤٧ -٤٦:  ص،، اإلضاءة٢/٩٠النشر : انظر

  .٢٠: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ٢(
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poz)فإن لورش فيه وجهني سواء وقف بالسكون أو بالروم؛ ألن مده فيـه ألجـل                )١
  .اهلمز

  .سبق ذكره: أي، )وقد خال (
  :فواتح السور فقال مث انتقل إىل املد ألجل الساكن الذي يف 

  
  

...................................  
  

  

    اِتحـا فَـوطُال    ثُالَِثي ِهجفَـام املُـد  
  

كلما جاء من احلروف يف فواتح السور هجاؤه على ثالثة أحـرف أوسـطها              : أي
مده ألجل الساكن مدا مشبعا لكل القراء، وذلـك يف سـبعة           : حرف مد ولني فامطله، أي    

الم، ميم، كاف، سني، صاد، قاف، نون:  مد على:أحرف، أي
)٢(

.  
  :قوله

  
  

 ووجهاِن ِفي الْعينيِن والْمد رجُحـوا     
  

  

.....................................  

 ،)٣(Az } والوجهان مها املد املشبع واملد املتوسـط يف العـني مـن             
)٥(ى التوسط ورجح املد املشبع فيهما أهلُ األداء عل       )٤(Cz }و

، )ثالثي هجا ( وبقوله   ،
                                                            

  .١٢: ، الفتح٦: الفتح) ١(
 .١٥٢ :ص، التيسري، ١/٣٢٠النشر : انظر) ٢(
  .١: مرمي) ٣(
  .٢: الشورى) ٤(

)٥({A z] ١:مرمي[   و ،{T B Cz ] أهـلُ األدا     ] ٢-١:الشورى ِء يف حكـِم    فقد اختلـف
  :منهما لكلِّ القراء، ومجاع القوِل أنَّ فيها مذهبِني) العين(

  .اإلشباع، وهو مذهب ابن مجاهٍد، وأتباعِه من شيوخ الداينِّ: األول
  .التوسط، وهو مذهب مجاعٍة من أهل اَألداء، منهم أبواحلسِن بن غلبونَ: الثاين

  :دمي اإلشباع، فقالَواإلمام الشاطيب نص على تق
ـًا   ويف عني الوجهاِن والطُّول فُضال  ومد له ِعند الفَواتح مشِبعـ

  ).١٧٧:بيت رقم( منت الشاطبية  
= 

٢٢٩
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٢٣٠

أخرج ما كان هجاؤه على حرفني فإنه ال ميده أحد إال ما روى بعض أهل املغرب عن                 : أي
  .الراء، واهلاء، والياء، والطاء، واحلاء: ورش أنه ميد ذلك كله، وذلك مخسة أحرف

 وإمنا  ،أخرج ما ليس فيه حرف مد، وهو األلف ألن األوسط منه الم           ): املد( وبقوله  
: وقع اخلالف يف العينني؛ ألن األوسط فيهما حرف لني ال حرف مد، وقال صاحب املبهج              

فأما عني فال حيسن مدها ألن الياء إذا أسكنت وانفتح ما قبلها امتنع مدها لعدم شرط املد                 "
 قد قرأت من املبهج بالقصر كما ذُكر، وقرأت أيضا        : ، قلت "وهو الكسرة قبل الياء الساكنة    

من غري املبهج بالوجهني؛ ألن اآلخرين املتقدمني ومها املد املشبع، واملد املتوسط يف العني من               
  . السورتني، واملد املشبع مترجح عند أهل األداء لشهرته

   :قوله
  
  

...................................  
  

  

 كَذَا حرُف مٍد قَبـلَ همـٍز تـسهلَا        
  

                                                            

= 
  : قال اإلمام الفاسي يف شرحه

  :  وهما- رمحه اهللا-جهاِن كما ذكر الناظمففيِه و(
                  ابن جماهٍد، وعليِه ِجلَّة أهل األداِء، وذهب و مذهبلى تفضيل الطُّول، وهع اظم نصط؛ غَري أنَّ النالطُّول، والتوس

  .ابن غلبونَ، ومجاعةٌ من أهل األداِء إىل تفضيل التوسِط
  . مذهِبهم يف الفصل بني الساكنني، وأنَّ فيِه جمانسةً ملا جاوره من املدوِدأنه قياس: واحلجةُ لتفضيل الطُّول
  .١/٢٣٤الآللئ الفريدة ) التفرقةُ بني ما وِليته حركةٌ، وبني ما مل تِله، فجعل املزية لألول: واحلجةُ لتفضيل التوسط
  .هو تقدمي وجِه اإلشباِع: والذي جرى عليِه العملُ

  .٧٤:  ص،، حل املشكالت للخليجي٥٤: ص، النجوم الطوالع: نظرا
  .١/٢٧٢ النشر: انظر .يف العني) القصر(ويزيد ِمن طَريق النشر وجه ثالثٌ، وهو

  :وأشار إليِه يف الطيبِة بقولِه
 اكٍن لَِزملس املد ِبعأَشٍني فالثَّالثةُ هلُم  ووحنْو ع.  

الطيبة (و، ٦١: ص،  والتهذيب فيما زاد على احلرز من التقريب      ، ١٤٣ :ص،  ، والقول املبني املستقر   ١/٢٧٢ النشر
  ).١٧٢ :بيت رقم
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٢٣١

  .لقراءهذه قاعدة كلية لكل ا
وكذا رجح أهل األداء املد املشبع على القصر يف حرف مد وقـع قبـل مهـز                 : أي
  .)١(ختفف بالتسهيل أو البدل مع جواز القصر فيه لكل القراء: تسهل، أي

 ef}  ،)٢(Zz ] \ }  فمثال ما جاء قبل اهلمـز املـسهل مـن ذلـك              - 
gz)٣(     يف رواية قالون والبزي، و { a z )٤( و  {g z)يف وقف   )٥
يف قراءة أيب عمـرو      )٨(Zz  } ، و )٧(Fz }و   )٦(lz  }محزة و 
 .ه ممن ميد بني اهلمزتني واملسهلةومن وافق

                                                            
)١( الشاطيب قال اإلمام:  

  ).٢٠٨: بيت رقم( ملد ما زالَ أعدلَايجز قصره وا    وإن حرف مد قبل همٍز مغيٍر 
  : قال اإلمام أبوشامة يف شرحِه

وىل إسقاطاً، أو تـسهيالً، فوجـه       هذا اِخلالف جييُء على مذهب أَيب عمرٍو، وقالونَ، والبزي؛ ألنهم يغيرون األُ           (
النظر إىل األصِل، وهو اهلمـز،     : زوالُ اهلمِز، أو تغيره عن لفظِه املستثقِل، واملد إنما كانَ ألجلِه، ووجه املد            : القصِر

: ؛ لقَول صاحب التيسري   )الواملد ما زال أعد   ( :وترك االعتداِد مبا عرض من زوالِه، ونبه على ترجيِح وجه املد بقوله           
  .١٤٢: ص، إنه أَوجه إبراز املعاين

  .١/٤١٠ شرح النويري: قال مجع كبري من أئمة الفن األسالِف، واملذْهبان قويان مشهوراِن نصا وأداًء انظر وبوجِه القصر
واملـذْهباِن قويـان،   : (- رمحـه اهللا -اهلمز، قال  واختار اإلمام ابن اجلزري التفصيلَ يف املسألِة؛ بناًء على بقاء أثر            

، واألولُ أرجح عند مجاعٍة من األئمـة        -مجيعا–والنظراِن صحيحاِن مشهوراِن معمولٌ ما نصا وأداًء، قرأت ما          
  .١/٢٧٦ النشر :انظر.كأَيب عمٍرو الداينِّ، وابن شريٍح، وأَيب العز القالنسي، والشاطيب، وغريهم

  :و إليِه أشار يف الطيبة بقولِه
   ببر السىل إن تغيأَو ب  واملدر أَحفَاقص أو األثر ِبقي١٧٤:بيت رقم( و(  

  .٩: ، سبأ١٨٧: الشعراء) ٢(
  .٣٢: األحقاف) ٣(
  .٤٠: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ٤(
  .٣١: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ٥(
  .١٠٩: ، والنساء١١٩: ، آل عمران٦٦: آل عمران) ٦(
  .١٠: ، يس٦: البقرة) ٧(
  .١٣: اادلة) ٨(
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 يف رواية البـزي والـسوسي، ويف        )١(c d z} ومثال ما جاء قبل احملذوف منه        - 
  .رواية قالون والدوري عند من أخذ هلما بالقصر يف املنفصل

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

  .٤٠ :وردت يف مواضع كثرية أوهلا هود) ١(
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  )١(باب اهلمز املفرد
  

  
  

ا         وكِّنـٍز ُمـسمـدٍّ فَـاَء هِدلْ ِبمأَب
ــوا   ى اإليــو ــورٍش ِس  .......ِل

  

  

ــؤجال ــِو ُم حٍح كَنــت ــالْواِو ذَا فَ  وِب
.....................................  

اجعل بدل اهلمز الساكن الذي هو فاء الفعل مدا، واجعل بدل اهلمز املفتـوح              : أي
 ،)٣(wz  } و ،)٢(k z} : م مـا قبلـه واوا حنـو       الذي هو فاء الفعل إذا انض     

  .)٧(وشبهه لورش )٦(B Az } و ،)٥(Ñz }و ،)٤(Xz }و
، )٨(استثناء من اهلمز الساكن لورش فيتركه على حاله ما يبدله         ) سوى اإليوا : (وقوله    

ـ                 د وعلم ضم ما قبل اهلمز املفتوح من املثال، ويبدل اهلمز الساكن على قاعدة اإلبـدال بع
  .الفتحة ألفًا وبعد الكسرة ياًء وبعد الضمة واوا بالشرطني املذكورين

  .كوا ساكنة:أحدمها - 
                                                            

  ).١٤٧: ص(از املعاين إبر: انظر. اهلمز الذي مل جيتمع مع مهز آخر: أي )١(
  .١٤٥: آل عمران) ٢(
  .٦٠: التوبة) ٣(
  .٧٠:  يوسف،٤٤: األعراف) ٤(
  .٤٢: إبراهيموردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٥(
  .٨٩:  املائدة،٢٢٥: البقرة) ٦(
  .١٥٨ : ص،ريوالتيس، ١/٣٨٤النشر : انظر )٧(

 :وهمـا مـن بـاب     ] ٥١:األحزاب [ Fz}، و ]١٣:املعارج [ Qz }:ورش على حتقيق اهلمز يف قوله     و )٨(
؛ ِمن أَجل أنه لو تِرك اهلمز فيهما؛ الجتمع يف ذَِلك واواِن، واجتماعهما أثقلُ من اهلمِز؛ فآثر اهلمز فيهمـا                    )اإليواء(

، فحقِّق اهلمزفيـِه، وإن مل  )اءاإليو( ِلذلك؛ طلبا للخفَِّة، فلما جاء اهلمز عنه منصوصا يف ذَِلك حِمل عليه سائر باب           
النشر :  انظر . بلفظ واحٍد، وعلى طريقٍة واحدةٍ     - كلُّه -يكن يف ذَِلك من العلَّة املوِجبِة إلتيانِه فيهما؛ ليكونَ الباب         

١/٣٨٤.  
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  .كوا فاء الفعل: والثاين - 
وفاء الفعل عبارةٌ عما يقابل ألفًا مما جعل معيارا ملعرفة األصلي والزايد من لفظ الفعل       

  : وتعرف اهلمزة اليت هي فاء الفعل بثالتثة أشياء
، )١(z ايـت }ن يقال كلما كان وقوعه بعد مهز وصل فهو فاء الفعل حنـو              أ: أحدها - 

أوزاا افعـل وافعـل      أال ترى أن   )٤(z\}و ،)٣(Rz } ، و )٢(n z}و
  .وافتعل وافتعلوا

أن يقال كلما كان ساكنا بعد ميم يف االسم الفاعل أو املفعول فهو فاء الفعـل               : والثاين - 
 ،)٨(wz }و ،)٧(z| } و ،)٦(Å z} و ،)٥(onz } حنو  

  .أال ترى أن أوزاا املفعلون واملفعلني ومفعول
 ،)٩(z~}: أن كل ما كان منه بعد حروف املضارعة فهو فاء الفعل حنو           : والثالث - 

أال ترى أن أوزاا تفعل وتفعلون وتفعلـون         )١١(z¦}و   )١٠(z¤ } و

                                                            

  .٩٩: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ١(
  .١٤٥: األعراف: وردت يف مواضع كثرية أوهلا )٢(
  .٢٨٣: البقرة) ٣(
  .٦: الطالق) ٤(
  .٢٨٥: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٥(
  .٢٢٣:  البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا) ٦(
  .٢٨: املعارج) ٧(
  .٥: الفيل) ٨(
  .٥٥: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٩(
  .١٠٤: النساء) ١٠(
  .١٠٤: النساء) ١١(
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ـ }: وأما اإليواء الذي استثناه فلم يبدله حنـو   تـ لَي ِإؤ يك z) ١(،و  { Q P z)٢(، 
  G}و ،)٦(uz } و )٥(z} }و ،)٤(z£ } و ،)٣(z±}و

H I z)٧(  وشبهه، وأما حنو {k z)فهو ما اجتمع فيه ثالثة شروط)٨ ، : 
  .انفتاح اهلمزة - 
  .وكونه فاء الفعل - 
 .وكونه بعد الضم - 

 ،)٩(É Ê z}  :فإن مل جتتمع فيه الشروط الثالثة مل يبدله حنو  
 ،)١٣(Wz  } و ،)١٢(y z z } و ،)١١(j  kz } و ،)١٠(z}}و

{N Oz)١٤(.  
  :مث انتقل إىل مذهب السوسي فقال

  
  

 وما كَان سـاكَّنا   ...................
  

  

  ِمن الْهمِز غَير الْجزِم ِللسوِس أَبِدلَا

 ةوما كان يف القرآن من اهلمز الساكن غري ازوم فأبدله للسوسي على قاعـد             : أي  
                                                            

  .٥٤: األحزاب) ١(
  .١٣: املعارج) ٢(
  .١٩:  السجدة مواضع كثرية أوهلاوردت يف) ٣(
  .١٦:  األنفال،١٦٢: آل عمران) ٤(
  .١٩٧:  آل عمرانوردت يف مواضع كثرية أوهلا) ٥(
  .١٥: احلديد) ٦(
  .١٦: الكهف) ٧(
  .١٤٥: آل عمران) ٨(
  .٢٥٥: البقرة) ٩(
  .٨٣: مرمي) ١٠(
  .١٠: القصص) ١١(
  .٢٤: ص) ١٢(
  .٤٤: األعراف) ١٣(
  .٢ :الفتح) ١٤(
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  .)١(ان فاًء أو عينا أو المااإلبدال كما تقدم سواء ك
 . فمثال الفاء حنو ما تقدم لورش - 
 ،)٥(z  °} ،  )٤(Ø   z} و ،)٣(o z } و ،)٢(Vz } :  ومثال العني حنو   - 

 .وما تصرف من ذلك )٦(å   z } و
وما تصرف من    )٩(º z} ، و )٨(f z} و )٧(qz } :  ومثال الالم حنو   - 

 .ذلك
  : فقالوسي ذكر ازوم الذي ال يبدله الس مث

  
  

 ها ُينبـأْ يـشأْ نـشأْ      وتهِمُز ننـسأْ  
  

  

 وهيئْ ُيهيئْ معـُه نبـيْء تـُسؤ تلَـا         
  

بالياء  z¼ } بالنجم، و )١٠(Ä z}  بالبقرة، وz  ننسأْها}وامهز للسوسي : أي
d } و، بالنساء، واألنعام وإبراهيم وفاطر )١١(z« ¼ ½ } يف عشرة مواضع 

f e i h g j z)١٢(  ،باألنعام {h g  l k j iz)١٣( 

                                                            
  .١٥٨ : ص،ريوالتيس، ١/٣٨٤النشر : انظر )١(
  .٤: مرمي) ٢(
  .١٧٧: البقرة) ٣(
  .٥: اإلنسان) ٤(
  .٤٥: احلج) ٥(
  .١٢٦: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٦(
  .٧٢: البقرة) ٧(
  .٧١ :البقرة وردت يف مواضع كثرية أوهلا) ٨(
  .٦٢: ، النور٧٧: ، الكهف١٥٥: األعراف) ٩(
  .٣٦: النجم) ١٠(
  .١٦: ، وفاطر١٩: ، وإبراهيم١٣٣: واألنعام، ١٣٣: ءالنسا) ١١(
  .٣٩: األنعام) ١٢(
  .٥٤: اإلسراء) ١٣(



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

٢٣٧

  .)٣(بالشورى )٢(K J I H z}  )١(l k j i z}   باإلسراء،
  :  ومنها مكسورتني والكسر فيهما عارض يف الوصل اللتقاء الساكنني ومها

 -  {f e d  gz)٤ ( 
 -   {l k j i z 

  :بالنون يف ثالثة مواضع Pz } ويظهر جزمها يف الوقف و 
 -  { Q P Oz)راءبالشع )٥ . 
 . يف سبأ )٦(a ` _z  } و - 
 . يف يس )٧(S R Qz  } و - 
 .بالكهف )٩(P Oz } و، ) ٨(j iz } و - 

  :يف أربعة مواضع Æz  }  و
 -   { ÁÀ ¿z)بيوسف )١٠. 
 .) ١١(Ç Æz }  و - 

                                                            

  .٢٤: الشورى) ١(
  .٣٣: الشورى) ٢(
  .١٥٨ : ص،ريوالتيس، ١/٣٨٤النشر : انظر )٣(
  .٣٩: األنعام) ٤(
  .٤: الشعراء) ٥(
  .٩: سبأ) ٦(
  .٤٣: يس) ٧(
  .١٠: الكهف) ٨(
  .١٦: الكهف) ٩(
  .٣٦: يوسف) ١٠(
  .٤٩: احلجر) ١١(
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 .كالمها باحلجر )١(Õ Ô Óz  } و - 
 .بالقمر) ٢(C B Az  }  و - 

  : يف ثالثة مواضعz تُسؤ } و 
 -   { ³z)بةبآل عمران والتو )٣. 
 .باملائدة )٤(z©  } و - 

  .قرأ السوسي اجلميع باهلمز: أي) تال(وقوله 
  :تنبيه

  .بسكون العني) معُه: (قوله  
  : قوله

  
  

ــدةٌ وِرْء صُمؤــِه و ــؤِوي وُتؤِوي  وُت
  

  

 يا ارِجئُْه أَنِبئُْهم مـع اقْـرأْ فَحـصلَا        
  

 ،)٦(Q P z } و ،)٥(G Fz } حصل القراءة عن السوسي باهلمز يف       : أي
c  } و ،)٩(z® ¯  } و ،)٨(w v z } و ،)٧(È É   z } و

dz)١٠( باألعراف والشعراء، و {  ba `z)١٢(بالبقرة )١١(.  
                                                            

  .٥١: احلجر) ١(
  .٢٨: القمر) ٢(
  .١٢٠: آل عمران) ٣(
  .١٠١: املائدة) ٤(
  .٥١: األحزاب) ٥(
  .١٣: املعارج) ٦(
  .٢٠: البلد) ٧(
  .٨: اهلمزة) ٨(
  .٧٤: مرمي) ٩(
  .١١١: األعراف) ١٠(
  .٣٣: البقرة) ١١(
 .١٥٨ : ص،ريوالتيس، ١/٣٨٤النشر : انظر) ١٢(
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  : يف ثالثة مواضعz{}  و
 -   {~ }z)باإلسراء )١. 

 -  { m l kz)٢(،  {w v y xz)بالعلق )٣.  
  :تنبيه

) مـع اقـرأ   : (لوصل، وقوله بألف ا ) ارجه: (بصلة اهلاء بياء، وقوله   ) وتؤويه: (قوله
  .بألف الوصل قبل القاف

  : قوله
  
  

 وهمزا ِببـاِرئْكُم فَـسكِّنُه واْبـِدالً      
  

  

...................................  

  :)٥(يف موضعي البقرة للسوسي بوجهني )٤(jz } اقرأ : أي
                                                            

  .١٤: اإلسراء) ١(
  .١: العلق) ٢(
  .٣: العلق) ٣(
  .٥٤: البقرة) ٤(

يف املوضعِني على مذْهب أَِبي     ] ٥٤: البقرة [zباِرئْكُم  }: واختلف أصحابنا يف قولهِ   :( اإلمام الداينُّ   قال أبو عمرو   )٥(

 £ }:ولـهِ  كما أُبـدلت يف ق     -فكان بعضهم يرى تسهيلَها، وإبداهلا ياءً     ، عمرٍو يف إسكاِن اهلمزِة فيهما ختفيفًا     
¤z ] ــراء ــرة [q z }، و]٧: اإلس ــون [b c z }، و] ٧٢: البق  _}، و] ٣١: املؤمن

`z ]١٠٤: األنبياء[         ها يف ذَِلك ختفيفشبهه ألفًا؛ ألنَّ سكونا –، وِن       - أيضعلى أيب احلـس وبذلك قرأت ،
وضعِني األولِني؛ ملا بلغهما من التغيِري؛ واإلعالِل ِبذلك؛ ألنها كانت          وكان آخرون ال يرونَ إبداهلا يف امل      ، عن قراءتهِ 

جـامع  ) متحركة، فأعلَّت بالسكون للتخفيِف، فإنْ أُبدلت أعلَّت مرتِني، وِبذلك قرأت على أيب الفتِح عن قراءتهِ              

  .٢/٨٩١البيان 

  .١٥٨ : ص،ريالتيس :نه مل يذكُرها يف املستثىن انظروظاهر عبارتِه يف التيسري تقتضي اإلبدالَ؛ أل
الشاطيب ياداِت على األصِل، قالَ اإلماميف احلرِز من الز فيكونُ االستثناء الوارد :  

  .)٢٢٠:بيت رقم( ، وقَالَ ابن غَلْبوٍن ِبياٍء تبدال      وباِرِئكُم ِبالْهمِز حالَ سكُوِنِه    
= 

٢٣٩
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  .مزة ساكنة وبذلك دخل يف هذا الباب: أحدمها - 
 .اهلمز ياءوالوجه الثاين بإبدال  - 

  . وسيأيت النص على السكون أليب عمرو بكماله يف البقرة
  : قوله

  
  

...................................  
  

  

ــِدلَا  ــسوِس أُب ــأِْلتكُم وِللُّ ِوُدوٍر ِبي 
  

مـزة سـاكنة،     )١(r q  t sz} أخرب أن الدوري عن أيب عمرو قرأ        
وعن قيد استغىن بلفظ    : "د قال يف أول القصيدة    وفُهم ذلك من لفظه فلم حيتج إىل تقييد، وق        

  .)٢("ملن تال

                                                            

= 
  :بقولِهوجه اهلمز حيث اإلمام مكي واختار 

  .٩٠: ص، التبصرة) أحسن وأقيس؛ ألنَّ سكونها ليس بالزٍم(
  :ترجيحِه، فقال يف شرحِهاإلمام أبو شامةَ إىل اختيار وجه اإلبداِل وواختار 

 والـضمري يف    - أوجه من القراءِة مزة ساكنٍة، وإليه مالَ حممد بن شريح يف كتاب التذكري               - عندي –واإلبدالُ  (

؛ فأُجري ما هـو      z»}للهمِز، ومما يقوي وجه البدل؛ التزام أكثر القراء، والعرب إبدالَ مهزة            " تبدال: "قوله
  .١٥٢: ص، إبراز املعاين) ِلك جمراهمشتق من ذَ

  يف حريف البقـرةِ    zباِرئْكُم  }وانفرد أبو احلسن بن غلبونَ ومن تبِعه بإبدال اهلمزِة من           :( ابن اجلزري رمحه اهللا    قالَ
ألنَّ إسـكانَ    ؛ بإحالِة قراءا بالسكوِن أليب عمرٍو ملحقًا ذَِلك باهلمِز الساكن املبدِل، وذَِلك غريمرضي           ] ٥٤:آية[

هذِه اهلمزِة عارض ختفيفًا؛ فال يعتد به، وإذا كانَ الساكن اللَّازم حالة اجلزم والبناِء مل يعتد به فإنَّ اهلمـز يف هـذا                       
وابو الصىل، وه١/٣٨٤(النشر  )أَو.(  

  :وإليِه أشار العلَّامة اجلمزوري بقولِه يف حتريرِه
 .١٢١ :ص، الفتح الرمحاين،  لَه ِإذْ سكُوِن اهلَمِز لن يتأَصلَا  يك مبِدلَا      ولكنه يف النشِر مل 

  .١٤: احلجرات) ١(
  .٩٥البحث، ص: انظر) ٢(
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٢٤١

 بـاهلمز للـدوري،     r  z} وقرأ السوسي بإبدال اهلمزة ألفًا وملَّا تعني لفـظ          
تعني للباقني ضد ذلك وهو ترك اهلمز، وحذف األلف املبدلة منه فصار            ، وباإلبدال للسوسي 

  . بغري مهز وال ألف وهو قراءة الباقنيr  z}لفظه 
  : لهقو

  
  

    ُشُهمرواِئي وِفي الذِّئِْب الِْكس افَقوو 
     ـِدلَنا أَبج فكَي ِبئْسِبئٍْر وو...... 

  

  

ــا   ــسيُء ُمثَقَّلَ ــا واَِّلن ــُه ِلئَلَ نعو 
...................................  

  

ياء وهـو    )١(Ï  z} يعين أن الكسائي وورشا وافقا السوسي على إبدال مهز          
  .ان بيوسفموضوع

t } :  بياء مفتوحة حيث وقع حنو     z  ´} عن ورش أنه قرأ     : أي) وعنه: ( قوله
 uz)٢(  {´ µ  z)٣(،     وقرأ يف التوبة { B Az)بإبدال اهلمزة ياء، وإدغام     )٤

 مـزة   tz} الياء اليت قبلها فيها فصارت ياء واحدة مشددة مرفوعة، وقـرأ البـاقون              
ياء ساكنة خفيفة بعدها مهز مرفوعة تمد الياء ألجلها،          ب Bz  } مفتوحة بني الالمني، و   

 حيث وقع وسواء اتصلت به يف آخـره         )٦(å      z} ،  )٥(z  ±  °} وقرأ ورش   
، )٨(z فَِبئْسما  }و، )٧(z لَِبئْسما }: ما، أو يف أوله واو، أو فاء، أو الم، أو جترد عنها حنو            

                                                            
  .١٧، ١٤: يوسف) ١(
  .١٥٠: البقرة) ٢(
  .٢٩: احلديد) ٣(
  .٣٧: التوبة) ٤(
  .٤٥: جاحل) ٥(
  .١٢٦ :البقرة وردت يف مواضع كثرية أوهلا) ٦(
  .١٦٦ :البقرة )٧(
  .٤٥: آل عمرن) ٨(
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 وليس ذلك مـن أصـل ورش؛ ألن          باإلبدال كالسوسي  )٢(S  z} ، و )١(T z} و
 )٣(d ez} اهلمزة يف اجلميع ليست بفاء الفعل بل هي عينه، فأما الذي باألعراف             

٤(فليس من هذا الباب ونافع بكماله أبدله مثَّه(.  
  :تنبيه

  .بنون ساكنة خفيفة) ابدلن: (بالقصر، وقوله) كيف جا: (قوله
  :قوله

  
  

  وُشعــ......................... 
  

  

 ـــبةٌ لُؤلُؤا ُنكرا وُعرفًـا تجملَـا      
  

، سـواء كانـت     ÐÏ z }أخرب أن شعبة قرأ بإبدال اهلمزة األوىل الساكنة من          
  Z Y ] } ، و )٥(ÐÏ Î Íz } : الكلمة منكرة أو معرفة بـالالم حنـو       

] \z)٦(.  
  .يعين شعبة والسوسي حتمال اإلبدال) حتمال: (وقوله

ة أهل احلجاز واملوجب له طلب اخلفة، واهلمزة الـساكنة           واعلم أن ختفيف اهلمز لغ    
أوىل بالتخفيف من املتحركة؛ ألن السكون زادها ثقال من أجل أنه أمسكها عن اخلـروج               
بسرعة، وإمنا اختص ورش بفاء الفاعل؛ ألن من أصله تسهيل اهلمزة املبتدأ بنقل حركتـها               

 الساكنة هنا جمرى املتحركة ثَم؛ وألنه       فلما كانت اليت هي فاء الفعل يف حكم املبتدأة أجرى         
ملا سهلها ثَم يف املاضي سهلها هنا يف املستقبل ليكون حكم الباب واحد مث جـرى هـذا                  

                                                            
  .١٨٧ :آل عمران وردت يف مواضع كثرية أوهلا) ١(
  .٩٩ :هود وردت يف مواضع كثرية أوهلا) ٢(
  .١٦٥: األعراف) ٣(
  .١٥٨ :ص، ريوالتيس، )١/٣٨٤(النشر : انظر )٤(
  .٢٣: احلج) ٥(
  .٢٢: الرمحن) ٦(
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احلكم على اسم الفاعل واملفعول إحلاقًا باملضارع إذا كانا مـشتقني منـه، وإمنـا اسـتثىن            
{F z      وبابه؛ ألن التسهيل يف {F z)مـاع ووايـن     أثقل من التخفيف الجت    )١

أحدمها مكسورة واألخرى مضموم ما قبلها فاقتضى ذلك ترك التسهيل، وطـرد ذلـك يف               
مجيع الباب ليكون احلكم فيه واحد ويف استثنائه أيضا مجع بني اللغتني، وعلى اتباع النقـل                

ورش يف إبدال اهلمزة املفتوحة واواً أنه ملا كان من أصله تسهيل اهلمزة             املُعول عليه، وحجة    
 وانضم ما قبلـها إذ      ،يف فاء الفعل إذا كانت ساكنة جرى على أصله يف إبداهلا إذا انفتحت            

البدل فيه جاٍر على القياس املطرد من حيث أا ال ميكن جعلها بني بني؛ ألا لـو جعلـت        
  .)٢( واأللف ال يكون ما قبلها مضموما فتعني البدل،كذلك لكانت بني اهلمزة واأللف

  : )٣( أليب عمرو فعلى مخسة أضرب وأما املستثىن
 ،)٥(Pz } و ،)٤(zتـُسؤ } : ما سـكونه عالمـة للجـزم وهـو        : الضرب األول  - 

وإمنا اسـتثىن    ،)٩(¹z } و ،)٨( zننسأْها  }و ،)٧(P Oz } و ،)٦(z¼}و
ذلك؛ ألن مجيع ذلك جمزوم وعالمة اجلزم فيه السكون فأبقي السكون ليدل على مـا               

                                                            

  .٥١: األحزاب) ١(
  .١٥٨ : صالكشف،: انظر )٢(
  : اإلمام ابن اجلزريقال  )٣(

واعلم أنَّ األئمة من أهل األداء أمجعوا عمن روى البدلَ عن أيب عمرٍو على استثناِء مخس عشرةَ كلمةً يف مخَـسٍة                     (
  .٣٠٦-١/٣٠٥، النشر...) وثالثني موضعا تنحصر يف مخس معاٍن

  .١٣: القيامة) ٤(
  .٤: الشعراء) ٥(
  .١٣٣: النساء) ٦(
  .١٦: الكهف) ٧(
  .١٦: البقرة) ٨(
  .١٣: القيامة) ٩(
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 . )١(وضع له من اإلعراب
 ،)٣(z`  } و ،)٢(j iz} : وهـي ، ما سكونه عالمة للبناء   : الضرب الثاين  - 

وإمنا استثىن ذلك؛ ألنه بين على سكون        ،)٦(kz  } و ،)٥(c z } و ،)٤(Æz } و
 . )٧(اهلمز فترك على حاله فَيعلم أنه بين على ذلك

  .)٩(Q z } و) ٨( Fz} ما مهزه أخف من إبداله وهو : الضرب الثالث - 
: وهو، ؛ ألنه من الرؤاءِ   ) ١٠(z¯  ®} : ما إبداله يلبس بغريه وهو    : رب الرابع الض - 

ما رأته العني من املنظر احلسن؛ ألنه لو أبدل اهلمزة ياًء لوجب إدغامها يف اليـاء الـيت                  
         ياالمتالء من املاء فترك    : وهو، بعدها كما قرأ قالون وابن ذكوان فكان يشبه لفظ الر

 . )١١(لذلك، وإبداله حيتمل املعنينيأبو عمرو إبداله 
وإمنا مل   ،)١٢(É   z}ما خيرج بإبداله من لغة إىل لغة أخرى، وهو          : الضرب اخلامس  - 

، ويقـول   )آمنت(على وزن   ) آصدت(يبدل، وترك مهموزا؛ ألن من العرب من يقول         

                                                            

  .١/١٥٨ الكشف: انظر )١(
  .١٠: الكهف) ٢(
  .٣٣: البقرة) ٣(
  .٤٩: احلجر) ٤(
  .١١١: األعراف) ٥(
  .١: العلق) ٦(
  .١/١٥٨ الكشف: انظر )٧(
  .٥١: األحزاب) ٨(
  .١٣: املعارج) ٩(
  .٧٤: مرمي) ١٠(
 .١/١٥٩ الكشف: انظر) ١١(
  .٢٠: البلد) ١٢(
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على هذا مؤصدة كما يقول مومن وموصد كذلك؛ ألن فاء الكلمة عنده مهزة، ومنهم              
ول أوصدت على مثل أوفيت، ويقول على هذا موصد كما يقول موٍف ومؤفًـا              من يق 

فهمز أبوعمرو على مذهبه؛ إذ لو أبدل مهزة واوا حلُِسب          ، به؛ ألن فاء الكلمة عنده واو     
 فإن أصل اهلمز فيه الكـسر  )١(j z} أنه عنده من اللغة اليت ليس فيها مهز، وأما          

 احلركات فإذا غُير بالسكون فال يغير مرة أخرى         وسكوا عارض للتخفيف عند توايل    
بالبدل، ومن القراء من يبدل من اهلمزة ياء ساكنة وجيريها جمرى ما سكونه الزم كابن               

 .)٢(غلبون
قص، وعند من مل يهمـزه مـن         عند أيب عمرو من أَلَت يأْلَت إذا ن        )٣(r  z}وأما      

  .)٤(ت إذا نقص أيضا ومها لغتانالت يِل
مث خفـف   ، )ألال(أدغم كما أدغم عما وِمما فصار       ) ألن ال ( فأصله   )٥(t z} وأما     

مث كتـب يف  ، )ِلـيال (اهلمز بأن قلب على ما تقرر يف املفتوحة املكسور ما قبلها فصار             
وقراءه الباقني على   ، املصحف، على لفظ التخفيف واتبع ورش يف قراءته رسم املصحف         

دال، ومل يبدل ورش من اهلمز املفتوح والواقع بعد الكسر غري هـذا             األصل من غري إب   
 ،)٨(z ِفئَـةً }،  )٧(z [} ، و )٦(z «} احلرف وحقـق مـا سـواه حنـو          

                                                            

  .٥٤: قرةالب) ١(
 .١/١٥٩ الكشف: انظر) ٢(
  .١٤: جراتاحل) ٣(
  .١/١٥٩ الكشف: انظر )٤(
  .٢٩: ، احلديد١٦٥: ، النساء١٥٠ :بقرةال) ٥(
  .١٦ :علقال) ٦(
  .٦ :املزمل) ٧(
  .١٤٥ :آل عمران) ٨(
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  .)٢(، وما أشبه ذلك)١(Çz}و
مث أدغم الياء يف الياء طلبا للتخفيـف،        ، فإن ورشا أبدل مهزه ياء     )٣(B z} وأما     

 مصدر كالنذير والنكري وهو مـن       B z } ، و وغريه قرأ بتحقيق اهلمز على األصل     
  .)٤(أنسأت مبعىن أخرت

                                                            

  .٢٨ :احلاقة) ١(
  .١/١٥٩ الكشف: انظر )٢(
  .٣٧ :التوبة) ٣(
  .١/١٦٠ الكشف: انظر )٤(
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  )١(باب اهلمزتني من كلمة
  

  
  

 ِإذَا مــا تالَقَــت همزتــاِن ِبكَلْمــٍة
فَثَاِنيةً سهل ِلمـٍك وناِفـــــٍع 

  

  

ــا   ــا أَأُنِزلَ أَِإن ــفَقَُتم ــِو أَأَش حكَن 
 .......................وبــــصٍر

  

فسهل اهلمزة الثانية للمكـي  ، إذا التقت مهزة مع مهزة أخرى وكانا يف كلمة واحدة     : أي  
، ونافع والبصري، فتعني للباقني حتقيق اهلمزة الثانية كاألوىل، وما خالف هذا األصل سيأيت ذكره             

  : وعلم من أمثلته أن األوىل ال تكون إال مفتوحة، وأن اهلمز يف هذا الباب على ثالثة أنواع
 .)٣(Zz }  )٢(Fz } : مفتوحتان مثل - 
 ).٥(X Wz }  )٤(µz ¶ } : ومفتوحة بعدها مكسورة حنو  -

 :ومفتوحة بعدها مضمومة يف ثالثة مواضع - 
 -  {  ¯z)يف آل عمران )٦. 
 -   {h j iz)يف ص )٧. 

                                                            

، ]٦:البقـرة  [ F z}: ةُ اليت يأْيت ِفيها التغيري يف الباب ِهي اهلمزةُ الثَّانية، سواٌء كانت مفتوحةً حنو             اهلمزو )١(

، والتخفيف ِفيها دائـر بـين       ]٨:ص [h  z}: ، أو مضمومةً حنو   ] ٦٠:النمل [ f z }:أو مكسورةً حنو  

  .أما اهلمزةُ اُألوىل؛ فَِهي حمققةٌ باالتفاِق، و)التسهيِل، أواإلبداِل(
  .١/١٨٥ ، املوضح للشريازي١/٣٥٨ ، اإلقناع٢/٢٩٠ فتح الوصيد: انظر

  .١٠:  يس،٦: البقرة) ٢(
  .١٣: اادلة) ٣(
  .٥: الرعد) ٤(
  .١٩: األنعام) ٥(
  .١٥: آل عمران) ٦(
  .٨: ص) ٧(
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 -   {Î Í Ï z)بالقمر ،)١. 
 .بالزخرف )٢(ª© ¨z }  والرابع على قراءة نافع  - 
بني اهلمزة وبني احلرف الذي منه حركتها فـاهلمزة         :  بني، أي  ومراده بالتسهيل بني     

املفتوحة تسهل بني اهلمزة واأللف، واملكسورة تسهل بني اهلمزة والياء، واملضمومة تسهل            
  .)٣(بني اهلمزة والواو

  :مث قال   
  
  

................................... 
ـ        ِهشاما ِبذَاِت الْفَتِح حقِّق لَُه وسـ

  

  

 وحقِّقُْهما ِلمن يبق ما خلَا    ............
  .................................هلَا

  

وحقق اهلمزة الثانية ملن بقي من القراء السبعة إال هشاما فإن عنه يف ذات الفتح،               : أي
  :)٤(اهلمزة الثانية املفتوحة وجهان: أي
 . التحقيق كاهلمزة األوىل - 
  . والتسهيل بني بني - 

  : قوله
  
  

...................................  
  

  

 ثُم عن ورٍش فَـسهل وأَبـِدلَا      .......
  

  :)٥(عن ورش يف اهلمزة الثانية املفتوحة وجهان: أي
                                                            

  .٢٥: القمر) ١(
  .١٩ :الزخرف) ٢(
  .١٤٩ :ص، والتيسري، ١/٣٧١ر النش: انظر )٣(
 .١٤٩ :ص، والتيسري، ١/٣٧١النشر : انظر) ٤(
)٥( الشاطيب قالَ اإلمام:  

    لتتبد رل ِمصأَه قُلْ أَِلفاً عنلَا  وسهوى مري اددغِفي بٍش ور١٨٤:بيت رقم.(لو.(  
  .تقدمي وجِه اإلبدال يف الثَّانيِة من املفتوحتين لورٍش من طَريق األزرق: الذي جرى عليه العملُو

= 

٢٤٨
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٢٤٩

 .)١( تسهيلها بني بني وهو رواية البغداديني عنه - 
 .)٢( وإبداهلا ألفًا وهو رواية املصريني عنه - 

ووجه التسهيل استثقال النطق باهلمزتني لصعوبتهما، وبعـد         ووجه التحقيق أنه األصل     
، وقد شبهت اهلمزة بالشعلة لكوا نربة من الصدر، ويلزم أصحاب البـدل             )٣(املخرج

ويغتفر التقـاء الـساكنني      ،)٤(Fz }: إشباع املد إذا لقيها بعدها ساكن حنو      
مبدل من مهزة متحركة    لكون األول منهما حرف مد ولني فيكون فاصالً بينهما، وألنه           

وإبدال املتحرك عند النحويني على غري قياس والبدل عارض، وأما التسهيل بني اهلمـزة              
  .)٥(واأللف فعلى القياس املَطَّرد

  : قوله
  
  

 وِمن قَبِل فَتِح الْهمِز أَو كَسِرِه امُددا      
ـِر     ِل الْكَسِبُخلٍف ِبقَب............. 

  

  

  مع ِهـشاٍم لَـُه انقُـال       ِلبصٍر وِعيسى 
.....................................  

مد بني اهلمزتني   : أَمر أن يقرأ باملد قبل اهلمزة املفتوحة وقبل اهلمزة املكسورة، أي            

                                                            

= 
 .٥٨ : ص،النجوم الطوالعو، ٢١٦ :ص، ورسالة ابن يالوشة، ١٤٩ :ص، والتيسري، ١/٣٧١النشر : انظر

  :قال الداين يف إجياز البيان )١(
 ِمنهم، وهو الوجـه الـسائر يف العربيـِة،          -عنه- وهذا قولُ عامة البغدايني، وأهل الشام ممن وصلت ِإلينا الرواية         (

  .١/٢٩٥ الدرر اللوامع للمنتوري :انظر). والقياس املطَّرد يف اللُّغِة
)٢( كنيقال الداين يف إرشاد املتمس :  

)ـريييوِخ املصو قولُ شعليهموه ي به قرأتيف القياِس؛ غَري أن ضعيف ١/٢٩٥ الدرر اللوامع للمنتوري:انظر). ن، وذلك.  
  .١/١٥٠الكشف : انظر )٣(
  .٦: البقرة) ٤(
  .١/١٥٠الكشف : انظر )٥(



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

٢٥٠

  .)١(املفتوحتني وبني اهلمزة املفتوحة واملكسورة للبصري وعيسى وهشام بال خالف
انقل عن هشام اخلالف يف املد قبـل اهلمـزة          : شام، أي هل: ، أي )له انقال : ( مث قال 

  .املكسورة
  :  مث استثىن منها سبعة مواضع فقال

  
  

 ِإالَّ ِبمــــــريٍم..............
 لَتــص ــِذبٍح وفُ ــا ِب ــك أَِئفْكً أَِئن 

  

  

 مع الـشعراِء ثُـم أَعراِفهـا امطُلَـا        
...................................  

R Q }  بني اهلمزة املفتوحة واهلمزة املكسورة بـال خـالف هلـشام يف              مد: أي
Sz)٢(    يف سورة مرمي، و {P O Nz)٣ (   ¹} يف سورة الشعراء، و ¸ z)٤(، 
يف  Bz } و ،)٦(D C Bz }يف سورة األعراف، و    )٥(s  u t z} و

 عرب عنـها    ، وملَّا مل ميكنه ذكر الصافات يف النظم؛ ألجل التقاء الساكنني          )٧(سورة الصافات 
  .)٨(r qz } سورة الذبح، واملوضع السابع يف فصلت : أي، )بذبح: (بقوله

  
  

..................................  

  

ــهلَا  سو ــق ــصلَت فَحِق ــُه ِبفُ نعو 
  

أحـدمها  : وجهـان  r qz } وعن هشام يف سورة فـصلت يف        : أي

                                                            

 .١٥٠ :صوالتيسري، ، ١/٣٧٣النشر : انظر) ١(
  .٦٦: مرمي) ٢(
  .٤١: الشعراء) ٣(
   .٥٥: النمل) ٤(
  .١١٣: األعراف) ٥(
  .٥٢: الصافات) ٦(
 .١٥٠ :صوالتيسري، ، ١/٣٧٣النشر : انظر) ٧(
  .٩: فصلت) ٨(
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واعلـم أن هـشاما مل يـسهل مـن          ، )١(التحقيق ومل يذكره يف التيسري وذكر التسهيل فيه       
  .)٢(املكسورة بعد املفتوحة إال هذا

  : قوله
  
  

 ومد ِبُخلْـٍف وحـدُه ِفـي أَِئمـةٍ        
  

  

 وسهلْ ِلمـٍك نـاِفٍع بـصٍر وابـِدلَا        
  

حيث جاء خبـالف     )٣(z¢ } أخرب أن هشاما انفرد باملد بني اهلمزتني يف لفظ          
  .)٤(ضمري هشام) وحده: (واهلاء يف، لقراءة بترك املدعنه يف ذلك، فتعني للباقني ا

  :)٥(مث أمر أن يقرأ للمكي ونافع بوجهني
  .تسهيل اهلمزة الثانية: أحدمها - 
 .إبداهلا بياء خالصة: والوجه اآلخر - 
والتسهيل مذهب القراءة وهو الذي جاء به األثر، والبدل جاء عن بعض النحـويني                   

)٨(، ووافقه بعض القراء   )٧(والزخمشري يف مفصله  ،  )٦(نص عليه أبوعلي يف احلجة    
 وقرؤوا بياء   ،

مكسورة، ونصوا عليه يف كتبهم، واختار الزخمشري مـذهب القـراء، ونـص عليـه يف                

                                                            

  .١١٩-١١٨: ص: انظر )١(
 .١٥٠:صوالتيسري، ، ١/٣٧٣النشر : انظر) ٢(
  .١٢: التوبةوردت يف مواضع كثرية أوهلا يف ) ٣(
 .١٥٠ :صوالتيسري، ، ١/٣٧٣النشر : انظر) ٤(
 ١٥٠:صوالتيسري، ، ١/٣٧٣النشر : انظر) ٥(
  .٤/١٦٧احلجة : انظر) ٦(
  .٢٥: املفصل يف النحو، ص: انظر) ٧(
اإلمام احلصري كمـا يف      منهم    بل قال به مجاع من القراء      ،وجه اإلبدال ليس قول النحويني فقط كما هو مشتهر         و )٨(

-١/٢٨٠ للوامـع ، والعالمةُ القيجاطي، وتلميذه املنتوري كما نقله يف شرح الدرر ا          ١٠٦ :ص،  القصيدة احلصرية 
  .٤١ : ص،، والعالمةُ حممد املتويلُّ يف فتح املعطي وغنية املقري شرح مقدمة ورش املصري٢٨١
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مزة ويـاء   : "ن، وقال الداين  ـوع األمري ـن جمم ـن الكتابي ـل م ـ، فحص )١(رهـتفسي
                                                            

ومن ، وأشار إىل وجه التحقيق ولكن نقل تضعيفه عند النحويني        ، وجه التسهيل  -رمحه اهللا -اختار اإلمام الزخمشري     )١(
: مهزة بعدها مهزة بني بـني، أي      : كيف لفظ أئمة ؟ قلت    : فإن قلت ": رد قراءة الياء وشنع على ذلك حيث قال       مث  

وأما التـصريح باليـاء   . وحتقيق اهلمزتني قراءة مشهورة، وإن مل تكن مبقبولة عند البصريني    . بني خمرج اهلمزة والياء   
  .٢/٢٣٨ الكشاف"ومن صرح ا فهو الحن حمرف . وال جيوز أن تكون قراءة. فليس بقراءة

  : الصحيح ثبوت كلِّ الوجوهوال يسلم له بذلك بل 
  .التحقيق، وبين بين، والياِء احملضة
  .أما التحقيق فهي قراءة مشهورة

إن النحويني يبدلوا ياًء حمضةً، وهو القياس، وإنَّ القراء جيعلوا          "(وأما التسهيل بني بني فقد أشار إليها الداين بقوله        
نيب ني١/٢٧٨ توريشرح الدرر للمن" ب.  

  : قال اإلمام السخاوي يف شرحِه
والتسهيلُ أن جتعل الثَّانيةَ بني خمْرِج الياِء واهلمزِة، وهو الذي جاَء بِه األثر يف مذهِب من مل حيقِّق، وأطبق عليِه أهلُ     ((

، وهـو الـذي دونـوه يف        -، وغريمها كابن جماهٍد، وابن أيب هاشمٍ    -الضبِط واإلتقان ممن يرجع إليِه، ويعول عليِه        
  .٢/٣٠١ فتح الوصيد) )كتبهم، واشتهر يف األمصاِر

  :قال اإلمام أبوشامةَ املقدسيو

)  يف هذا الباِب، وإنما ذكرها يف سورة بـراءةَ z ¢}ومل يذكر صاحب التيسري إبداهلَا ياًء، وال ذكر مسألةَ        ((
  .١٣٨-١٣٧ص، إبراز املعاين
  : فقال، واختار اإلمام الشاطيب التسهيل اِن يف احلرزوالوجه

      هدحو دم ِدلَا  وآئمةً باخللِْف قَدحو أُبفاً ويف النصلْ مسا وهس١٩٩:بيت رقم(و.(  
فاقسيوقال العالمة الص :  

-أُ به من طَريِق الشاطيب؛ ألنه نسبه إىل النحويني          ؛ فَال يقر  -صحيحا متواترا   فهو وِإن كان   -وأما إبدالُها ياًء حمضةً   (
  .١٢٦: ص، غيث النفع) -رمحه اهللا-، ومل أقرأْ بِه من طريقِه على شيِخنا -معظَمهم يعين

،  يف إرشاد املريـد ، والضباع١٢١ : ص،حل املشكالت وتوضيح التحريرات  كما يفاخلليجي: وقالَ به من املتأخرين   
  .١٣٤ : ص، يف البدور الزاهرةعبدالفتاِح القَاضيالشيخ ورجحه  ،٥٦: ص

المِة اجلمزوريإليِه الع وأشار:  
  .ولَيس سما يف اِحلرز بالياِء مبِدلَا    وسهلْ سما وصفاً ويف النحو أُبدلَا    

  .١١١: ص، الفتح الرمحاين شرح كرت املعاين
= 

٢٥٢
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٢٥٣

  .)٢( البدل فزايد على التيسريوأما، يريد التسهيل بني اهلمزتني والياء:  قلت،)١("خمتلسة
  :تنبيه

  .بألف الوصل) ابدال: (بال تنوين، وقوله) بصر: (قوله
  : قوله

  
  

 وِمن قَبِل ضم الْهمِز فَامـُدد ثَالثَهـا       
  

  

 ِبُخلٍف ِلبـصٍر مـع ِهـشاٍم تقَـبال        
  

فتوحـة يف   مد بني اهلمزة املضمومة واهلمـزة امل      : أي، أمر باملد قبل اهلمزة املضمومة    
{® ° ¯ z)٣( يف آل عمــران، و {h  iz)يف ســورة ص، و )٤ { Í

Îz)٦(يف سورة القمر للبصري وهشام خبالف عنهما، فتعني للباقني القـصر فـيهن             )٥( ،
  .ترك املد بني اهلمزتني، وسيأيت توضيح ذلك: وهو

                                                            

= 
  : قد صح من طَريق النشر، ويف ذلك يقول اإلمام ابن اجلزريبل وجه اإلبداِل ياًء مكسورةً

)                      ـريٍح يف كافيـِه، وأبـوالعزأبوعبداهللا بـن ش لى ذَِلكع ها جتعل ياًء خالصةً، نصآخرونَ منهم ِإلَى أن وذهب
  :  بن مؤمٍن يف كرتِهالقالنـسي يف إرشادِه، وسائر الواسطيني، وبه قرأت ِمن طَريقهم، قال أبوحممِد

، وأشار إليِه أبوحممٍد مكي، والداينُّ يف جامع البياِن، واحلافظ أبوالعالِء،           "إن مجاعةً من احملقِّقني جيعلوا ياًء خالصةً      "
  .أنه مذهب النحاِة: والشاطيب، وغريهم

ن بين، والياِء احملضِة عن العرِب، وصحته يف الرواية، كما          التحقيق، وبي : أعين-والصحيح ثبوت كلِّ الوجوه الثَّالثةِ    
  .٢٩٥-١/٢٩٤) ، ولكلٍّ وجه يف العربيِة سائغٌ قبوله-ذكرناه عمن تقدم

املقـصود  بان   عبارة التيسر ل   لبني عبارة الداين يف التيسري وأنه أراد التسهيل بني بني ولو أكم            -رمحه اهللا -واملؤلف   )١(
  .٣٠٢ :ص". والباقونَ مزٍة وياٍء خمتلسٍة الكسرِة من غري مد" :قال فيهحيث 

  .١/٣٧٢النشر: انظر) ٢(
  .١٥ :آل عمران) ٣(
  .٨: ص) ٤(
   .٢٥: القمر) ٥(
 .١٥٠ :صوالتيسري، ، ١/٣٧٤النشر : انظر) ٦(
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٢٥٤

  : مث ذكر هلشام وجها آخر فقال
  
  

 ق ِفـي قُـلْ أَُؤنِبـئُكُم ِهـشا        وحقَ
  

  

 ُم قَصرا وأُنِزلْ أُلِْقي اسِهلُْهما امطُـال      
  

: يف آل عمران بتحقيق اهلمزتني مع القصر، أي        z¯  ®} أخرب أن هشاما قرأ     
 يف سورة القمر بتحقيـق      Íz } يف سورة ص، و    hz } مل ميد بني اهلمزتني، وقرأ      

  ).امطال: (ار إىل املد بقوله، وأش)١(اهلمزة األوىل وتسهيل الثانية واملد بينهما يف الكلمتني
  :تنبيه

مزة واحـدة   ) وأنزلْ: (بالتنوين، وقوله ) قصرا: (بال تنوين، وقوله  ) هشام: (قوله
بألف الوصـل،   ) اسهلهما: (مزة واحدة وفتح الياء، وقوله    ) ألقي: (وسكون الالم، وقوله  

  ).امطال: (ومثله
  : قوله

  
  

 الَثَهـا وِمن قَبِل ضم امُدد ِلِعيـسى ثَ      
  

  

...................................  

 ،z¯  ®} : أمر أن يقرأ لعيسى باملد بني اهلمزتني يف الثالث كلمات وهـن           
  .)٢( بال خالفÍz } ، وhz } و

  :تنبيه
  .بألف الوصل) امدد: (بال تنوين، وقوله) ضم: (قوله
  :توضيح

 الثانية، ومن له املد بني اهلمزتني       قد عرف مما تقدم من له التحقيق والتغيري يف اهلمزة         
  :وتركه، وإذا مجع التحقيق والتغيري إىل املد وتركه كان القراء فيه على مراتب

                                                            

 .١٥٠ :صوالتيسري، ، ١/٣٧٤النشر : انظر) ١(
 .١٥٠:صوالتيسري، ، ١/٣٧٤النشر : انظر) ٢(



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

٢٥٥

فمن القراء من حيقق األوىل ويسهل الثانيـة وميـد           )١(Zz } : أما املفتوحتان حنو   - 
وىل إال  قالون وأبوعمرو ومنهم من يسهل الثانية وال ميد قبلـها وحيقـق األ            : بينهما ومها 

 .قنبال يف األعراف وامللك وهو املكي
 ومنهم من له وجهان حتقيق األوىل وإبدال الثانية ألفًا وهو ورش فإن كان بعدها ساكن                - 

وليس يف القرآن متحرك بعد اهلمزتني يف كلمة         ،Fz } : طولَ املد ألجله حنو   
 يف امللك، الوجه الثـاين     )٣( { e dzود، و  )٢(C Bz } سوى موضعني   

 .عن ورش حتقيق األوىل وتسهيل الثانية من غري مد بينهما
حتقيق األوىل والثانية مع املد بينهما وحتقيق األوىل وتـسهيل          : ومنهم من له وجهان أيضا     - 

 .الثانية مع املد بينهما أيضا وهو هشام
  . ومنهم من حيقق األوىل والثانية من غري مد بينهما وهم الكوفيون وابن ذكوان - 

   .)٤(o nz } : هلمزة املفتوحة وبعدها مهزة مكسورة حنووأما ا
 .قالون وأبوعمرو: فمن القراء من حيقق األوىل ويسهل الثانية وميد بينهما ومها - 
 ورش واملكي،: ومنهم من حيقق األوىل ويسهل الثانية من غري مد بينهما ومها - 
 .انالكوفيون وابن ذكو: ومنهم من حيقق اهلمزتني وال ميد بينهما وهم - 
ومنهم من يفَرق بني املواضع فيقرأ فيما عدا السبعة مواضع املذكورة باملد وتركه كالمها               - 

مع حتقيق اهلمزتني ويقرأ يف حرف فصلت بتحقيق اهلمزتني وحتقيق األوىل وتسهيل الثانية             
  . كالمها مع املد، ويقرأ يف الستة املذكورة قبله بتحقيق اهلمزتني واملد بينهما وهو هشام

                                                            

  .١٣: اادلة) ١(
  .٧٢: هود) ٢(
  .١٦: امللك) ٣(
  .٣٦: الصافات) ٤(
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٢٥٦

  :ففيه أربع قراءات z¢ } وأما لفظ 
 .والبدل من غري مد، التسهيل:  لنافع واملكي والبصري قراءتان - 
 . وهلشام وجهان حتقيق اهلمزتني مع املد بينهما وتركه - 
وأمـا  .  وللكوفيون وابن ذكوان حتقيق اهلمزتني من غري مد بينهما كأحد وجهي هشام            - 

 .Íz } ، وhz  } و ،z¯  ®} املفتوحة وبعدها مضمومة يف 
 .قالون: فمن القراء من يسهل اهلمزة الثانية وميد قبلها بال خالف وهو - 
 .ورش واملكي:  ومنهم يسهلها وال ميد قبلها ومها - 
 .البصري غري أن املد زائد على التيسري:  ومنهم من يسهلها وله املد قبلها وتركه وهو - 
 .وان ومنهم من حيققها وال ميد قبلها وهم الكوفيون وابن ذك - 
 .هشام:  ومنهم من له ثالثة أوجه وهو - 

  . الوجه األول التحقيق وترك املد يف آل عمران والتسهيل مع املد يف ص والقمر
هشام من قراءيت على أيب احلسن حتقيق اهلزتني من غري ألف بينهما            : "قال يف التيسري  

يعـين بالبـاقيني   :  قلت،"يف آل عمران وتسهيل الثانية ويدخل قبلها ألفًا يف الباقيني كقالون   
{ hzو  { Íz.  

قـال يف   . عن هشام حتقيق اهلمزتني وترك املد بينهما يف املواضع الثالثة         : الوجه الثاين 
وهشام مـن قـراءيت علـى أيب الفـتح          : "، مث قال  )١("والباقون بتحقيق اهلمزتني  : "التيسري
  .ذكوانيعين حتقيق اهلمزتني من غري مد كالكوفيني وابن : قلت، )٢("كذلك

ويدِخل "عن هشام حتقيق اهلمزتني واملد بينهما؛ ألنه قال يف التيسري           :  الوجه الثالث 

                                                            

  .١٥٠: التيسري، ص) ١(
  .١٥٠: التيسري، ص) ٢(
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٢٥٧

  . يعين هشاما، وهذه األوجه الثالثة مشهورة عنه)١("بينهما ألفًا
  : قوله

  
  

...................................  
ـ        ِهشام ومن بِقي اشفَعا حِققًا ِلحمـ

  

  

لَتفُصــال     ا وكَـذَا ت ِميجأَع ِبرخ 
  ِليع عٍة مةَ ـزبال     ُشعـاهـُر سيالْغو  

  

يعـين أن  ، باخلرب كذا تال هشام )٢(z  ± °} اقرأ يف سورة فصلت : أي
، )٣( مزة واحدة على اخلرب مع الرفع والتنوين كلفظه به يف البيت           z  °} هشاما قرأ   

بالنحل، وال يـرد عليـه       )٤(M L K z} احتراز من   ) فصلت: (وقوله
{¨ © z)٥(          ا، قولهذا يف البيت مرفوع بفصلت؛ ألنه منصوب، وقد لفظ ) : ومن

أمر ملن بقي من القراء بشفع مهزة اخلرب، وهو أن تزيد عليها مهـزة االسـتفهام               ) بقي اشفعا 
  .وجتتمع يف قرائتهم مهزتان

احلمـزة وعلـي وشـعبة      أمر بـأن يقـرأ      ، )حققا حلمزة مع علي شعبة    ( مث قال   
{°z            مزتني سهل اهلمزة الثانية، وهم مزتني حمققتني، وأخرب أن غريهم ممن قرأ  :

  .نافع واملكي وأبوعمرو وابن ذكوان وحفص، وهم على أصوهلم يف املد بني اهلمزتني
  :تنبيه

) ومن بقـي  : (بألف الوصل، وقوله  ) اخرب: (بتحريك التاء، وقوله  ) وفصلت: (قوله
) مـع : (باجلر والتنوين، وقوله  ) حلمزة: (بألف الوصل، وقوله  ) اشفعا: (لياء، وقوله ساكنة ا 

                                                            

  .١٥٠: التيسري، ص) ١(
  .٤٤: تفصل) ٢(
 .١٥٠ :صوالتيسري، ، ١/٣٧٤النشر : انظر) ٣(
  .١٠٣: النحل) ٤(
  .١٠٣: النحل) ٥(
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٢٥٨

  .بال تنوين) شعبة: (بسكون العني، وقوله
  :توضيح

 مزة واحدة على اخلرب، وأن محـزة وشـعبة          z  °} قد علم أن هشاما قرأ      
حققا األوىل وسـهال    وعليا قرؤوا مزتني خمففتني من غري مد بينهما، وأن قالون وأبوعمرو            

الثانية مع املد بينهما، وأن املكي وابن ذكوان وحفصا سهلوا الثانية بعد حتقيـق األوىل ومل                
  :ميدوا بينهما، وأن ورشا عنه وجهان

 .حتقيق األوىل وتسهيل الثانية من غري مد - 
 إال أن   Zz  } و ،Fz }  إبدال الثانية ألفًا كما تقدم يف        :الثاين  الوجه - 

 . حصلت من جهة هشام وابن ذكوان وحفصاملخالفة
وجه قراءة هشام أن تكون اآليات مفصلة بعضها أعجمـي          : فاجلملة مخس قراءات  

وبعضها عريب، أو تكون على اإلخبار بأن القرآن أعجمي واملرسل إليهم لـسان عـريب أو                
مـن قـرأ    ، ووجه   )١(الرسول، وإمنا قرأ هشام مزة واحدة استغناًء مزة اخلرب عن اإلنكار          

أن :  ومعىن مهزة اإلنكار يف ذلـك      {°zمزتني أنه أدخل مهزة اإلنكار على مهزة        
¨  ¦ §} الكفار كانوا يقولون تعنتا منهم هال أنزل القرآن بلغة العجـم فقيـل              

 ©z)٢(        كما اقترحوا ملا تركوا التعنت ولقالوا {® ¬ « z)هـال  : أي، ) ٣
  .)٤(بينت وخلصت لسان يفهمه أعجمي وعريب

واملعىن أن آيات اهللا على أي طريق جاءم وجدوا هلا تعنتا؛ ألم غري طالبني للحق               

                                                            

  .١/١٥٠الكشف :  انظر)١(
  .٤٤: فصلت) ٢(
  .٤٤: فصلت )٣(
  .١/١٥٠الكشف : انظر )٤(



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

٢٥٩

  .متبعون أهواءهم
  : قوله

 ........وأَذْهبُتُم اشفَع مـك شـامٍ     
  

  

...................................  

 )١(Ë Ì   z} وزد مهزة االستفهام املتضمنة معىن التوبيخ على مهـزة          : أي
حذف الزائدة، وهذا من قبيل اإلثبـات       : فتعني للباقني ترك التشفيع، أي    ، لمكي والشامي ل

واحلذف وكلٌ منهما على أصله؛ ألما ملا شفعاها اجتمع مهزتان يف كلمة فاملكي يـسهل               
الثانية وال ميد بينهما، والشامي من طريق ابن ذكوان حيقق اهلمزتني وال ميد بينهما، وهشام               

يل الثانية وحتقيقها واملد بينهما يف الوجهني، مع حتقيق األوىل والباقون مزة            له وجهان تسه  
  .)٢(واحدة ففيها أربع قراءات

  :تنبيه
) مـك : (، وقوله )اشفع: (بتحريك امليم، وبألف الوصل يف    ) وأذهبتم اشفع : (قوله
  .منون) شام(بال تنوين، و
  : قوله

  
  

......................ِفــي الْقَلَــمو 
ــ  ..........................شاٍمِلـ

  

  

 أَأَنْ كَــانَ ُشــعبةٌ وحمــزةَ واســهلَا
...................................  

 )٣(Â Ã    Ä Å z} أن شعبة ومحزة والشامي قرؤوا يف سـورة ن والقلـم           : يعين
 القراءة مزة   وأمر بتسهيل اهلمزة الثانية للشامي، وتعني للباقني      ، )أن(بزيادة مهزة على مهزة     

                                                            

  .٢٠ :األحقاف) ١(
 .١٥٠ :صوالتيسري، ، ١/٣٧٤النشر : انظر) ٢(
  .١٤ :القلم) ٣(
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٢٦٠

، وهو القراءة مزتني حمققتني من غري مد ينهما، وابن          )١(واحدة، ومحزة وشعبة على أصلهما    
ذكوان بتحقيق األوىل وتسهيل الثانية من غري مد بينهما، وهشام بتحقيق األوىل وتـسهيل              

  .الثانية مع املد بينهما ففيها أربع قراءات
  :تنبيه

يم والياء حذفت للساكنني وألف الوصـل بينـهما،         بسكون امل ) ويف القلم : (قوله
  .بألف الوصل) اسهال: (بال تنوين، وقوله) ومحزة(بالتنوين، ) وشعبة: (وقوله

  : قوله
  
  

.....      ـهس ـفعش دى أَحتالًوأَنْ ُيؤ 
  

  

 ..........................ِلمـــٍك
  

 عمـران  يف سورة آل )٢(i j k z} زد للمكي مهزة أخرى على مهزة : أي
فتصري أأن مزتني ونص له على التسهيل فهو على أصله حيقق األوىل ويسهل الثانية من غري                

: وقيد بقولـه  )٣(مد بينهما، فتعني للباقني القراءة مزة واحدة كلفظه وحذف اهلمزة الزائدة            
  .)٤(Y Z [ \ z} احتراز من الذي يف املدثر ) أحد(

  :تنبيه
  .دالبسكون ال) أحد: (قوله
  : قوله

  
  

...................................  
ـ        ِلكُلٍّ ِباالَعراِف مع الـشعراِء ثُـ

  

  

منُتُم أَبـِدال   وِفي ثَاِلثْ أَأَاْ  ............
 طَه ــم.......................... 

  

                                                            
  .١٥٠:صوالتيسري، ، ١/٣٧٤النشر : انظر )١(
  .٧٣ :آل عمران) ٢(
 .١٥١ :صوالتيسري، ، ١/٣٧٥النشر : انظر) ٣(
  .٥٢ :املدثر) ٤(
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 )٢(J K   g fz} يف األعــراف  )١(J K  L M z} : أراد
، وأصل هذه الكلمة أَأْمن بوزِن أَفْعل فاهلمزة اليت هي          )٣(ه يف ط  g fz  } بالشعراء و 

 a z} فاء الفعل ساكنة أُبدلت ألفًا لسكوا وانفتاح مـا قبلـها كمـا أبـدلت يف                 
، مث دخلت على الكلمة مهزة االستفهام فاجتمع ثالث مهزات، فـأمر بإبـدال              Fz}و

  .اهلمز الثالث الذي هو فاء الفعل لكل القراءة
  :هتنبي

بثالث مهزات وضم امليم الثانية ألنه      ) أآمنتم(بسكون الثاء، وقوله    ) يف ثالث : (قوله
: حذف اهلمزة املضمومة يف أُبدال وألقى حركتها على امليم الـساكنة فانـضمت، وقولـه              

  . باهلمز)مع الشعراء: (حبذف اهلمزة ونقل حركتها إىل الالم، وقوله) باالعراف(
  : قوله

  
  

...................................  
ــانٍ  ــِق ثَـ  .............ِبتحِقيـ

  

  

............ِليةً عزمحُمال   وةَ اجبُشع  
....................................  

امجع عليا ومحزة وشعبة على القراءة بتحقيق اهلمـزة الثانيـة،           : ، أي )امجال: (قوله
يف حتقيق اهلمزتني، وتعني للباقني القراءة بتسهيل       وذلك بعد حتقيق اهلمزة األوىل على أصوهلم        

  .اهلمزة الثانية وحتقيق األوىل إال ما سيأيت عن حفص وقنبل
  :تنبيه

  .بألف الوصل) امجال: (بال تنوين، وقوله) شعبة(بالتنوين، و) ومحزةً: (قوله
  : قوله

                                                            

  .١٢٣: األعراف) ١(
  .٤٩: الشعراء) ٢(
  .١٥١ :صوالتيسري، ، ١/٣٧٥النشر : انظر )٣(
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٢٦٢

  
  

ـ  حذُْف االُ ......  ولَى ِلحفِْص كُلْـ
 .............ِبُملٍك وأَعراٍف ِبوصلٍ  

  

  

 ها قُنُبلٌ طَـه وبـالْواِو حـوال       ــلَّ
.....................................  

أخرب أن حفصا قرأ حبذف اهلمز األوىل من الكل يعين يف السور الثالث، وأن قنبالً قـرأ                 
ء  الفا )١(Fz}: حبذف اهلمزة األوىل بسورة طه، ومن أبدل لورش اهلمزة الثانية يف حنو           

فتبقى قراءة ورش على هذا بوزن قـراءة        ، أبدهلا أيضا هنا ألفًا مث حذفها، ألجل األلف اليت بعدها         
وال تصري قـراءة ورش كقـراءة       ، حفص حبذف اهلمزة األوىل فلفظهما متحد ومأخذمها خمتلف       

  .أما إذا قرأ بالتوسط أو باملد فيخالفه، حفص إال إذا قصر ورش
 a b}  أن قنبال أبدل من اهلمزة األوىل واوا من          يعين، )وبالواو حوال : (قوله

d z)٢(      يف سورة امللك، ويف  {J K  L z)يف سورة األعراف يف الوصل      )٣ 
 bz  }، و Kz}يعين إذا وصل أبدهلا واوا مفتوحة ألجل الضمة اليت قبلـها يف             

  .وإذا ابتدأ حقق اهلمزة لزوال الضمة
  :تنبيه

  .بالتنوين) قنبل(بال تنوين، و) حلفص: (ة، وقولهبالنقل وحذف اهلمز) االوىل: (قوله
  : قوله

  
  

....................ــم  وكُلُُّهـــ
  

  

 ِبلَــا مــد بــين الْهمــزتيِن تــدخال
  

مل يقرأ أحد منهم بإدخال املـد       : أي، وكل القراء قرؤوا بترك املد بني اهلمزتني      : أي
ومن ذلـك   ،  يف السور الثالث   d z} بني اهلمزتني يف كلمة فيها ثالث مهزات يعين         

                                                            

  .١٠: ، يس٦: بقرةال) ١(
  .١٦: لكامل) ٢(
  .١٢٣: عرافاأل) ٣(
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{²  ³z)ال ميدون ملن مذهبه املد بـني اهلمـزتني يف حنـو           : بالزخرف، أي  )١ :
{ Fz قالون وأبوعمرو وهشام لكراهية اجتماع ثـالث ألفـات بعـد           : وهم

  .)٤(يف سورته تبعا للتيسري وحرر األماين )٣(z  ²} ، وأَخر الناظم )٢(اهلمزة
  :توضيح

  : على مراتبd z} القراء يف 
 .محزة والكسائي وشعبة: منهم من حقق األوىل والثانية يف السور الثالث، وهم - 
 .حفص: ومنهم من قراء مزة واحدة بلفظ اخلرب يف السور الثالث أيضا، وهو - 
ومنهم من فرق بني السور الثالث فقرأ يف طه بإسقاط األوىل وحتقيق الثانيـة وقـرأ يف                  - 

وتسهيل الثانية وقرأ يف الوصل بإبدال األوىل وتسهيل الثانيـة،          الشعراء بتحقيق األوىل    
 .قنبل: وهو

  .ومنهم من حقق األوىل وسهل الثانية يف السور الثالث وهو من عدا الكوفيني وقنبال - 
 يف سـورة    d z} وأما  ، وقد تقدم أن اجلميع اتفقوا على إبدال اهلمزة الثالثة        

  .ها يف سوراامللك فليست بلفظ هذه الكلمة وسيأيت ذكر
  : قوله

  
  

 كَذَا همُز وصٍل قَبـلَ الٍم ُمـسكَّنٍ       
  ُه ُمبُددــالً أَِو امِدالً ِلكُـٍل ُمفَـض

  

  

 يِلي همز اِالسِتفْهاِم فَاقُْصرُه ُمـسِهال     
 كَـــأَلذَّكَريِن اآلنَ واُهللا ذُو الُْعـــال

  

 فيه مهزة االسـتفهام علـى مهـزة         وكذا أيضا ال مد بني اهلمزتني فيما دخلت       : أي

                                                            

  .٥٨: الزخرف) ١(
  .١/١٥٠الكشف : انظر )٢(
  .٥٨: الزخرف) ٣(
  .١٥١ :صوالتيسري، ، ١/٣٧٥النشر : انظر )٤(
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٢٦٤

 الداخلة على الم التعريف ألحد من القراء سواء كان ممن يمد بني اهلمزتني أو ممن                )١(الوصل
  :)٢(ال ميد بينهما، وذكر يف ختفيف مهزة الوصل لكل من القراء وجهني

  . القصر قبلها مع تسهيلها بني األلف واهلمزة الساكنة: أحدمها - 
  .  تبدل منها ألفًا خالصةً ليحصل الفرق بني االستفهام واخلربأن: الوجه الثاين - 

يعين أن اإلبدال أفضل من التسهيل؛ ألن البدل الزم هلمزة الوصـل      ) مفضال: (وقوله
ويلزم من البدل املد الطويل ألجل سكوا، وسـكون الم   ، )٣(يف قول أكثر القراء والنحويني    

  . التعريف بعدها

                                                            

وصل ِإلَى النطِق بالساكِن، وتثبت يف البـدِء، وتـسقطُ يف درج            ِهي األلف الساكنةُ اليت يؤتى ِبها للت      : مهزةُ الوصل  )١(
، هدايـة   ٢٢٧: ص،  ، جهد املقـل   ١٤٢:  ص ،الآللئ السنية : انظر ).١( الكَالِم، وتدخلُ على األسماِء، واألفْعالِ    

  .٢/٤٧٨القاري 
 .١٥١ :صوالتيسري، ، )١/٣٧٥(النشر : انظر) ٢(
قها أحد ِمنهم، وال فصلَ بينها، وبني اليت قبلها بألٍف؛ لضعفها، وألنَّ البدلَ يف قَول أكثـِر                 ومل حيقِّ (قال الداين يف     )٣(

  .٣١٠ :ص). القراء، والنحويني يلزمها
  :واختار اإلمام الشاطيب يف احلرِز وجِه اإلبدال، فقال

  ام فَامدده مبِدلَاوِإن همز وصٍل بين الٍم مسكٍَّن     وهمزِة االستفه
    ...............    ............................ فَِللْكُلِّ ذَا أَولَى

  ).١٩٣- ١٩٢ :بيت رقم(
  : قال اإلمام السخاوي يف شرحِه

)فللكل ذا أوىل  : "قوله"، م    :  أيىل، ومنهذا أَواِء هاكنِة،        : جلَميع القرلها جلميِعهم بني األلف واهلمزِة الـسمن يسه
  ).٣) (ويأىب البدلَ؛ ألنه مجع بني ساكنني

       رر اللَّوامع ِسواهيف الد بري ٣( ومل يذْكرالعلَّامة ابن(        القاضي يف شرحه بقوله، وعلَّل ذلك ابن) :   لشهرتِه، وكثْـرة
  .٢/٢٩٧ فتح الوصيد) األخذ بِه، وألولويتِه

 النـشر : انظـر . هو املختار عند ِجلَّة القراِء، واملقـدم يف األداء        : والوجهاِن صحيحاِن مأخوذٌ ما، ووجه اإلبدالِ     
  .١٧٣: ص، عمدة اخلالن، ٣٢٠: ص، ، غيث النفع١/١٩٠ ، إحتاف فضالء البشر١/٢٩٣
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٢٦٥

 دخلت فيه مهزة االستفهام على مهزة الوصـل         مثال ما  )١(L z} : قوله
  :وهو ستة مواضع لسائر القراء، وموضع سابع على قراءة أيب عمرو وحده فالستة

 -  {Lz)موضعا األنعام )٢. 
 .موضعا يونس )٣(kz  }  و - 
 .فيها )٤(z yz }| }  و - 
 .بالنمل) ٥(o n m lz }  و - 
ووجه ، )٦(X W [Z Y z}  واملوضع السابع الذي انفرد به أبوعمرو يف يونس          - 

تسهيل مهزة الوصل أن اهلمزة املسهلة يف زنة اهلمزة املتحركة احملققة بدليل قيامها مقامها              
يف الشعر، وإمنا أُضِعف الصوت بنربا فقربت من الساكن فخف النطق ـا كخفتـه               

ـ   ووجه إبداهلا أن املد يقوم مق      بالساكن، وألن يف البدل مجعا بني الساكنني،       ة، ام احلرك
  . )٧(وعليه أكثر القراء، ومن قال بالبدل استسهل اجتماع الساكنني لذلك

  

                                                            

  .١٤٤، ١٤٣: نعاماأل) ١(
  .١٤٣: األنعام) ٢(
  .٩١: يونس) ٣(
  .٥٩: يونس) ٤(
  .٥٩: النمل) ٥(
  .٨١: يونس) ٦(
هو املختار عند ِجلَّة القراِء،     : الوجهاِن صحيحاِن مأخوذٌ ما، ووجه اإلبدالِ     وكما تقدم   ، ١/١٥٠الكشف  : انظر )٧(

، عمـدة اخلـالن  ، ٣٢٠: ص، ، غيث النفع١/١٩٠ الء البشر ، إحتاف فض  ١/٢٩٣ النشر: انظر. واملقدم يف األداء  
  .١٧٣: ص
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٢٦٦

  )١(باب اهلمزتني من كلمتني
  

  
  

ـ      حِن ييتِكلْم ِز ِمنمفَاِق الْهأُولَى اتو 
 ..............لَدى فَتِحِه كَجاَء أَمرُ   

  

  

 ـِذُف الْبصِر قُلْ قَالُونُ والْبز أُدِخلَـا      
....................................  

أخرب أن البصري يقرأ حبذف اهلمزة األوىل من اهلمزتني املُتفقيت اإلعراب يف كلمتني             
سواء كانتا مفتوحتني أو مكسورتني أو مضمومتني، وأن قالون والبـزي أدخـال معـه يف                

مثال ) جاء أمر ك: (وافقاه على حذف اهلمزة األوىل من املفتوحتني، وقوله       : املفتوحتني، أي 
s  } و ،)٣(z y  z }و ،)٢(k j iz } مثـل   : املفتوحتني من كلمـتني، أي    

 tz)٥(وشبهه) ٤(.  
  :تنبيه

: بال ياء بعـد الـزاي، وقولـه       ) البز: (بال ياء بعد الراء، ومثله    ) البصر قل : (قوله
  .بال تنوين) قالون(

  : قوله

                                                            

والثانية أوىل األخرى، وتـأيت علـى       ، أي اهلمزتان اتمعتان اللتان من كلمتني تكون أوالمها آخر الكلمة األوىل          ) ١(
  :ضربني

  . أن يتفقا يف الفتح أو الكسر أو الضم-١
  . أال يتفقا يف شيء من ذلك بل خيتلفان فيه-٢

 .٨٥ : ص،، حتصيل اهلمزتني٣٥٦-٣٥٦ : ص،شرح التيسري، ١٤٠:  ص،إبراز املعاين: نظرا  
  .٩٤:  وهود،٥٨: هود) ٢(
  .٢٢: عبس) ٣(
  .٣٤: األعرافوردت يف مواضع كثرية أوهلا يف ) ٤(
  .١٥١: والتيسري، ص، ١/٣٩٧النشر : انظر) ٥(
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٢٦٧

  
  

 وكَـــسِرِه........................
ــس ــن ال ــو ِم حـــان ِليماِء ِإنَّ أَو 

  

  

ومضُمومٍة كَالْيـا وكَـالْواو سـهال       
أُولَِئـــك......................... 

  

أخرب أن قالون والبزي سهال اهلمزة األوىل من اهلمزتني املكسورتني كالياء، أي بـني             
 اهلمزة والـواو،    بني: اهلمزة والياء وسهال اهلمزة األوىل من اهلمزتني املضمومتني كالواو، أي         

مثال اهلمزتني املكسورتني، ولـيس يف القـرآن        ) ١(m l k ji h z} وقوله  
: فلذلك قـال  ) ٣)(٢(ef g h  i j z} مهزتان متفقتان بالضم يف كلمتني إال       

  ).ومضمومة(
  .لقالون والبزي) سهال: ( واأللف يف قوله

  :تنبيه
) أوليا: (يهما، وقوله باهلمز ف  k ji hz } : بال مهز، وقوله  ) كاليا: (قوله

حنو وزنه فعل دخله الثرم وقد      ) يف أوله : (مزتني، وقوله ) أولئك: (بال مهز بعد الياء، وقوله    
  .تقدم مثله

  : قوله
  
  

.................................... 
 ........................ِبالسوِء إالَّ 

  

  

 وأبِدلْ ُمـدِغما عنُهمـا ِكـال      .......
....................................  

واوا وإدغـام الـواو     ) ٤(J I L K   NMz} أمر بإبدال اهلمزة األوىل من      
الساكنة اليت قبلها فيها فصارت واوا واحدة مشددة مكسورة بعدها مهزة حمققة وهي مهـزة               

                                                            

  .٩: سبأ) ١(
  .٣٢: األحقاف) ٢(
  .١٥١ :ص، سريوالتي، ١/٣٩٧ النشر: انظر) ٣(
  .٥٣: يوسف) ٤(
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٢٦٨

{J  L K  z)قالون والبزي كالمها أو كال الوجهني عنهما      : أي) عنها كال : (وقوله )١ 
، والثاين التسهيل بني اهلمزة     )٢( أحدمها اإلبدال واإلدغام، وهو يف التيسري      J Iz } يف  

  .)٣(والياء كما تقدم، وهو زائد على التيسري
  : مث انتقل إىل اهلمزة الثانية فقال

  
  

ـ   ..............  سهلَ الثَّاِني بين بيـ
  

  

 ــن ورش وقُنُبلٌ وِبالْحرِف أَبـدلَا     
  

أخرب أن ورشا وقنبالً سهال اهلمزة الثانية من املفتوحتني بني اهلمزة واأللف الثانية من              
املكسورتني بني اهلمزة والياء الساكنة، والثانية من املضمومتني بني اهلمزة والواو الـساكنة،             

  .)٤(وهذا الوجه هو املذكور يف التيسري
 قرءا يف وجه ثاٍن باإلبدال فأبدال من        أخرب أن ورشا وقنبالً   ) وباحلرف أبدال : (مث قال 

                                                            

  .٥٣: يوسف) ١(
  ).١٥١:ص(التيسري: انظر )٢(

بدلًا   بواٍومشددة  ] ٥٣:يوسف [J I z   }:قالونَ والبزي :(فقال ما نصه  ، اقتصر يف التيسِريعلى وجِه اإلبدال     )٣(
  .١٥٢ : ص،)من اهلمزِة يف حال الوصل، وحتقيِق مهزة

والوجهاِن مضمز، قال اإلمام الشاطيبناِن يف اِحلر:  
  وقالونُ والبزي يف الفتح وافَقَا    وِفي غَريِه كَاليا وكالواو سهـال

  الـ خالف عنهما ليس مقْفوبالسـوِء إلَّا أبدلَا مثَّ أدغَما     وفيِه
  ).٢٠٥-٢٠٤:بيت رقم( 

  .وعلى هذا يكون وجه التسهيل لقالونَ، والبزي من زوائد النظم على أصلِه

I } :أخرب أنَّ قالونَ، والبزي أبدلَا اهلمزة األوىل من قولِه تعاىل         ).: (١/٢٦٠(قال اإلمام الفاسي يف شرحه الآللئ الفريدة        
Jz ]اكنة فيها، مثَّ قال ]٥٣:فيوسعنهما":واواً، مثَّ أدغَما الواو الس ـداِل،    : يعين" وفيِه خالفأنَّ ما فيما ذكـر مـن اإلب

وجها آخر، وهو تسهيل اهلمزة اُألوىل، وحتقيق الثَّانيِة على أصلهما يف املكسورتني، ومل يذْكُر يف هلما يف التيسري إلَّا                   واإلدغام  
  ).إنَّ اإلبدالَ عن قالون أكثر، والتسهيلَ عن البزي أشهر: بدالَ، واإلدغام، والوجه الثَّاين من زياداِت القصيد، ويقالُاإل

  .١٥٢: التيسري) ٤(
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اهلمزة الثانية من املفتوحتني الفاً، ومن اهلمزة الثانية من املكسورتني ياًء ساكنة، ومن اهلمـزة              
  .)١(الثانية من املضمومتني واوا ساكنة

  :تنبيه
  .بال ياء بعد النون) الثان: (قوله
  : قوله

  
  

      ـا ِإنْ فَبالِْبغُؤالَ ِإنْ وِفي هو ـُضُهمع 
  

  

 ِلورٍش ِبيـاْ خِفيـِف كَـسِر تحملَـا        
  

 m l k} نقل عنـه بـالبقرة   : أخرب أن بعض أهل األداء حتمل لورش، أي 
 nz)٢(، وبالنور {  y x w vz)ا ثالثًا وهو إبدال اهلمزة الثانية يـاء        ) ٣وجه

، )٤(عني ال غري  خمتلسة الكسرة، وهذا الوجه خمتص بورش يف هذين املوض        : خفيفة الكسر، أي  

                                                            
)١( اطيبالش ناِن يف احلِرز، قال اإلماموالوجهان التسهيل واإلبدال مضم:  

  قد ِقيلَ حمض املد عنها تبدلَاو  واالخرى كمد ِعند ورٍش وقُنبٍل     
  )٢٠٦ :بيت رقم(

  .وعلى ذلك يكون وجه اإلبداِل من زوائد النظم على أصلِه
  :قال اإلمام أبوشامةَ يف شرحِه    
  :ها وجهاِنوروي عنهما يف تسهيِل(   

  ".كمد:"، وهو املراد بقوله- كذلك قياس تسِهيلها-جعلها بني بني؛ ألنها مهزةٌ متحركةٌ ما قبلها،: أحدمها
) مل يذْكر يف التيسري، وهو أَن تبدل حرفًا ساكنا من جنس حركِتها، وهو مذهب عامـة املـصريني                 : والوجه الثاين 
  .١٤٢: ص، إبراز املعاين

  .١/٣٩٨ النشر: انظر. والوجهاِن مضمناِن يف النشِر   
  .٣١: البقرة) ٢(
  .٣٣: النور) ٣(
  : قال العالمة الداين يف التيسري )٤(

، ]٣١ :آيـة [:I m l k H جبعل الثَّانية ياًء مكسورةً يف البقرِة يف قوله       : وأخذَ علي بن خاقانَ لورش    (

  .١٥١ : ص،)، وذلك مشهور عن ورٍش يف األداِء دون النص-فقط-] ٣٣ :آية[ Iy xwH ويف النور
القـصد  : أنه مل يوجد عنه يف ذلك نص يف كتاٍب، وإنما يتلقَّى من األئمة أداًء، ويؤخذ ِمنهم مشافهةً انظـر                  : أي

= 

٢٦٩
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٢٧٠

  .)١(وله ولقنبل الوجهان السابقان يف هذين املوضعني وغريمها
  :تنبيه

بال مهـز،   ) والبغا: (باهلمز، وقوله ) إن: (بال مهز بعد الالم، وقوله    ) ويف هؤال : (قوله
  .بال تنوين) خفيف: (بال مهز، وقوله) بياء: (باهلمز أيضا، وقوله) إن: (وقوله
  :توضيح

عمرو حذف اهلمزة األوىل من األنواع الثالثة، وقالون والبزي حذفا          قد تقدم أن أبا     
وزاد وجـه البـدل يف      ، أوىل اهلمزتني املفتوحتني وسهال أوىل املـضموتني واملكـسورتني        

{I J   z)ا يف األنـواع الثالثـة زاد ورش              )٢ورش وقنبل بتسهيل الثانية وإبداهلا مد 
والبـاقون بتحقيـق اهلمـزتني يف        x w z  } و ،l kz } إبداهلا ياء خمتلسة يف     

  .األنواع الثالثة
  : مث انتقل إىل اهلمزتني املختلفتني، فقال

                                                            

= 
  .١٧١: ص، النافع

السخاوي ويقول اإلمام :  
 .٢/٣١٠ فتح الوصيد)  غري التسهيِل- أعين باب املتفقتِني- كلِّهومل يذكر يف التيسِري يف الباب(

قال الشاطيب:  
  ).٢٠٧:ت رقمبي(ويف هؤال ِإن والِبغا ِإن لورِشهم        بياٍء خفيِف الكسِر بعضهم تلَا

يريد أنَّ هذه القراءةَ مل تثْبت عن ورٍش يف كُتبِه، وإنمـا            "بعضهم تال : "قوله( قال ابن آجروم يف شرحه هلذا البيت         
  .٣/٦٩٤ فرائد املعاين )نِقلت عنه أداًء

مسند مقروٌء به، وجرى عملُ     )مكسورةًتسهيلُ اهلمزِة الثانيِة، وإبداهلا حرف مد، وإبداهلا ياًء         "(وهذه األوجة الثالثة  
  .الكسِرة أهل األداِء على تصدير وجِه اإلبدال حرف مد، مثَّ التسهيِل بين بين، مثَّ إبداِهلا ياًء خفيف

  .٦٦،٤٢٢: ص، ، غيث النفع١/٣٨٥ ، النشر١/٢٨٧ النجوم الزاهرة للحكري: انظر، لالسرتادة
  .١٥٢: ، صوالتيسري، ١/٣٩٧النشر : انظر) ١(
  .٥٣: يوسف) ٢(
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٢٧١

  
  

ــاِفٍع ــِهلْ ِلن ــاِن س ــيِن الثَّ  وُمختِلفَ
ــاٍء ِبي............................. 

  

  

 ومــك وبــصٍر كَالــسماِء أَو ابــِدلَا
...................................  

  

ر بتسهيل اهلمز الثاين من اهلمزتني املختلفتني يف احلركة إذا كانتا من كلمتني لنافع              أم
  .واملكي والبصري فتعني للباقني التحقيق، وأراد بالتسهيل مطلق التغيري على ما سيأيت

واعلم أن اهلمزة األوىل حمققة لكل القراء، والثانية خمتلف فيها واختالفها على مخسة                  
  : أنواع

أمـر يف   ) ١(µ  º ¹ ¸z ¶} األوىل مكسورة والثانية مفتوحة حنو           
Õ }  ،)٢(e d  g f z} هذا النوع بإبدال اهلمزة الثانية ياء، ومثلـه         

 Öz)٤(وشبهه) ٣(. 
  :مث ذكر مثال النوع الثاين فقال       

  
  

 تشاُء أَنـت ِبـالْواِو أَبـِدالً      ........
  

  

...................................  

 ~ _} ومثلـه    ،)٥(Ó Ò ÑÐ Ïz } أمر بإبدال اهلمزة الثانية واوا      
 a`z)٦(،  {\ [ z)٧(،  {À  Áz)٩(وشبهه) ٨(.  

                                                            

  .٣٢: األنفال) ١(
  .٢٣٥: البقرة) ٢(
  .٥١: النساء) ٣(
  .١٥٢: والتيسري، ص، ١/٣٩٧النشر : انظر) ٤(
  .١٥٥: األعراف) ٥(
  .١٠٠: األعراف) ٦(
  .٣٧: التوبة) ٧(
  .٤٤: هود) ٨(
  .١٥٢: والتيسري، ص، ١/٣٩٧النشر : انظر) ٩(
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٢٧٢

  : مث ذكر مثال النوع الثالث فقال
  
  

...................................  
  

  

 تِفيَء ِإلَى فَبني مع بـين يـا اجعلَـا         
  

بني اهلمـزة واليـاء ومثلـه       ) ١(z | {~  z }} من  أمر بتسهيل اهلمزة الثانية     
{ ¬ « ªz)٢(، و {  TS R Q Pz)٤(وشبهه) ٣(.  

  : مث ذكر النوع الرابع فقال
  
  

ـ         وتسِهيلُ جاَء أُمـةً بينهـا وبيــ
  

  

 ...........................ـن واوٍ 
  

مزة والواو،  بني اهل ) ٥(R Q Pz } وتسهيل اهلمزة الثانية املضمومة من      : أي
  .)٦(وليس يف القرآن من هذا النوع غريه
  : مث ذكر النوع اخلامس فقال

  
  

...................................  
  

  

  ..............كَذَا يشاُء ِإلَى.........

 وحنوه بني اهلمز والـواو،      )٧(T U V W   z} وكذا تسهيل اهلمزة الثانية     : أي
) ٩(v w z}  ،)٨(n  p o  z} ء ومثلـه    وهو مذهب القليل مـن القـرا      

                                                            

  .٩: احلجرات) ١(
  .١٣٣: البقرة) ٢(
  .١٤: املائدة) ٣(
  .١٥٢: والتيسري، ص، ١/٣٩٨النشر : انظر) ٤(
  .٤٤: املؤمنون) ٥(
  .١٥٢: والتيسري، ص، ١/٣٩٨النشر : انظر) ٦(
  .١٤٢: وردت يف مواضع كثرية أوهلا يف البقرة )٧(
  .٢٩: النمل) ٨(
  .٧: مرمي) ٩(
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٢٧٣

  .)١(وشبهه
  : مث ذكر فيها وجها ثانيا فقال

  
  

...................................  
  

  

ــا................... ــا اعتلَ ي نــي ب 
  

 وحنوها تسهل بينها وبـني اليـاء        T U V  z} أخرب أن اهلمزة الثانية املكسورة      
  ).اعتال: (، ولذلك قال)٢(س يف العربيةأيضا يف وجٍه ثاٍن وهو أقي

  : مث ذكر فيها وجها ثالثًا فقال
  
  

ــالَ ت ــن ــِر م ــدالُها واوا َألكْثَ إبو 
  

  

...................................  

 وحنـوه واوا    )٣(T U V  z} يعين أن أكثر القراء أبدلوا اهلمزة الثانية املكسورة         
  .)٤(كر يف التيسري إال الوجهني األخريين واألول زائدفحصل فيها ثالثة أوجه ومل يذ

  :تنبيه
 بني يـا  (بالقصر من غريهم، وقوله     ) أبدال بيا (بال ياء بعد النون وقوله      ) الثان: (قوله

بـال  ) كذا يشا : (وقوله) بني يا اعتال  : (بالقصر وبألف الوصل من غري مهز، ومثله      ) اجعال
  .مهز

                                                            

  .١٥٢: التيسري، ص: انظر) ١(
  :يف احلرزالشاطيب قال ) ٢(

  وقلْ يشاُء ِإلَى كالياِء أَقيس معِدلَا  .............    ..............
 .)٢١٢-٢١١:بيت رقم(    .......... .....................  وعن أَكْثر القراِء تبدلُ واوها   

  .٣٠٢-١/٣٠١ النشر "والوجهاِن صحيحاِن مسنداِن مأخوذٌ ما:"اجلزريقال ابن 

 .مقدم يف األداِء، ومصدر يف اإلقراِء؛ نص غري واحٍد من األئمِة: - يف هذا النوع-ووجه اإلبدال واواً مكسورة 
  .١٣٥: ص ،، الدليل األوفق٦٦: ص، ، النجوم الطوالع٢٩٧: ص،  التوضيح والبيان:للمزيد انظر

  .٤٦: ، النور٢٥: ، يونس٢١٣، ١٤٢: البقرة) ٣(
  .١٥٢: والتيسري، ص، ١/٣٩٨النشر : انظر) ٤(
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٢٧٤

  : قوله
  
  

...................................  
  

  

 وِفي اِالبِتدا اهِمز كُلَّ ثَاٍن لَُهـم جلَـا        
  

أمر مز الثانية يف االبتداء يعين إذا وقفت على اهلمزة األوىل من اهلمزتني وابتـدأت               
ة من غري تغيري لكل القراء سواء يف ذلك من حققها ومن             انطق ا حمقق   :أي، بالثانية فامهزها 

  .)١( البدل وسواٌء كانت من املتفقني أم املختلفتنيغَيرها بالتسهيل أو
  :تنبيه

  .بألف الوصل) امهز: (بألف بعد الدال من غري مهز، وقوله) ويف االبتدا: (قوله
  :توضيح

قد تقدم أن التسهيل هو بني اهلمزة واحلرف، وأن اإلبدال هو أن تبدل اهلمزة حرفًا               
 واملكي والبصري من التغيري علـى اخـتالف     حمضا فال حاجة إىل إعادته، وقد علم ما لنافع        

  . الكوفيون والشامي التحقيق يف األنواع اخلمسة: أنواعه، وعلم أن للباقني وهم
واحلجة أليب عمرو يف حذف اهلمزة األوىل من املتفقتني املبالغة يف ختفيـف الثقـل               

ركتـها املوافقـة    احلاصل من اجتماع اهلمزتني مع ما يف الثانية من الداللة على احملذوفة حل            
  .حلركتها

 وقـد   ،واحلجة له يف ختصيص األوىل باحلذف أا يف الطرف واألطراف حمل التغيري           
  .)٢(ن احملذوفة هي الثانية؛ ألن الثقل ا حصل واألكثرون على أن احملذوفة هي األوىلقيل إ

رو،  واحلجة لقالون والبزي يف حذف اهلمزة األوىل من املفتوحتني ما تقدم أليب عم            
، )٣(واحلجة هلما يف تسهيل األوىل من املكسورتني واملضمومتني اجلري على قياس التـسهيل            

                                                            

  .١٥٢: والتيسري، ص، ١/٣٩٨النشر : انظر) ١(
  .١/١٥٠الكشف : انظر) ٢(
  .١/١٥٠الكشف : انظر) ٣(
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٢٧٥

واحلجة هلما يف املخالفة بني النوع األول والنوعني األخريين اتباع األثر واجلمع بني اللغتني،              
أن ) ١(J I L K  z} واحلجة هلما يف خمالفتهما أصلهما إىل البـدل واإلدغـام يف            

ع اإذا سهلت قربت من الساكن وقبلها واو ساكنة ففي ذلك ما هو قريب من اجتم              اهلمزة  
ساكنني وليس من مذهبهما يف هذا الضرب احلذف فأجريا الواو األصلية جمرى الزائـدة يف               

  .)٢(إبدال اهلمزة بعدها واوا وإدغام األوىل فيها
بت من الساكن فإـا     واحلجة هلما يف اجلري على أصلهما أن اهلمزة املسهلة وإن قر          

  .)٣(بزنه املتحرك كما تقدم
واحلجة لورش وقنبل يف تغيري اهلمزة الثانية أنَّ الثقل ا حصل، وهو اختيار اخلليل بن               

، أمحد، ومل يذكر هلما يف التيسري يف هذا الباب إال التسهيل، وأما البدل فهـو زائـد عليـه            
نتقل إىل ما ال ثقل فيه وهو البدل ويـضعف يف           ل من ثقل ما ا    ه أن التسهيل ملَّا مل خي     هووج

 ملا يؤدي إليه من حذف إحدى       )٥(z  ¥ ¤ £}  ،)٤(j k l z} قوله تعاىل   
  .)٦(األلفني ويقوي التسهيل لعدم ذلك

\ } : وحجة نافع واملكي والبصري يف إبدال اهلمزة الثانية من املختلفتني يف حنـو            
تسهيل تعذَّر يف هذين النـوعني؛ ألن       أن ال ) ٨(Ó Ò ÑÐ z }: يف حنو  و ،)٧(z أّو[

                                                            

  .٥٣: يوسف) ١(
  .١/١٥٠الكشف : انظر) ٢(
  .١/١٥٠الكشف : انظر) ٣(
  .٦١: احلجر) ٤(
  .٤١: القمر) ٥(
  .١/١٥٠الكشف : انظر) ٦(
  .١٩: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا يف ) ٧(
  .١٥٥: األعراف) ٨(
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٢٧٦

اهلمزة فيهما مفتوحة فلو سِهلت جلعلت بينها وبني األلف وقبلها يف النوع األول كسرة ويف               
النوع الثاين ضمة، واأللف ال يكون قبلها كسرة وال ضمة وملا تعذر التسهيل دبرت كـل                

ارت يف النوع األول ياء ويف النوع       واحدة منهما حبركة ما قبلها فأُبِدلت حرفًا من جنسه فص         
P } و ،)٢(z | {~  z }} : ، وأما النوع الثالـث والرابـع يف حنـو         )١(الثاين واوا 

Qz)فوجه التسهيل فيهما أن أصل ختفيف اهلمزات يكون كذلك، وإمنا ينتقل عنـه إىل              ) ٣
 T} :  حنـو  غريه إذا تعذر ومل يتعذر يف هذين النوعني فقُريء به، وأما النوع اخلامس وهو             

U V  z)فالعلة يف تسهيلها بينها وبني الياء اجلري على القياس مع عدم التعذر، والعلة             ، )٤
يف اإلبدال أن التسهيل تقريب من الياء الساكنة والياء الساكنة ال تكون بعد ضمة وحـني                

يف تعذر التسهيل انتقل إىل التدبري بالبدل فأبدلت حرفًا من جنس حركة ما قبلـها والعلـة                 
جعلها بينها وبني الواو والفرار من الوجه األول ملا فيه من تقريبها من الياء الـساكنة بعـد                  

ومن الوجه الثاين ملا فيه من ثقل الواو املكسورة بعد الضمة وتدبريها مبا ال تعذر فيه                ، الضمة
  .)٥(وال ثقل أوىل، واحلجة يف التحقيق يف املتفقتني واملختلفتني أنه األصل

                                                            

  .١/١٥٠الكشف : انظر) ١(
  .٩: احلجرات) ٢(
  .٤٤: املؤمنون) ٣(
  .٤٦: ، النور٢٥: ، يونس٢١٣، ١٤٢: البقرة) ٤(
  .١/١٥٠الكشف : انظر) ٥(
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٢٧٧

اباُب نلَهاِكِن قَبٍة إلَى السزمكٍَة الْهر١(قِْل ح(  
  
  .باب حتريك الساكن حبركة ما بعده من اهلمزة: أي

جماز ال حقيقة ألن النقل لألجـسام ومعنـاه التحويـل           : نقل احلركة، هو  : وقوهلم
  .)٢(واجلسم يف علم اهليئة ما له طول وعرض وسمك وليست احلركة كذلك

  : قوله
  
  

كرحا      وا آِخـرـاِكنِز سمكِْل الْهِبش  
  

  

حِحيِهالَ    صُمس زمِذِف الْهاحٍش ورا ِلو 
  

أمر أن حيرك لورش كل حرف ساكن صحيح بشكل اهلمز، أي حبركته وأن حيذف              
  : اهلمز عند بقائه ساكنا، وصف الساكن بوصفني

  .ل الكلمة اليت بعدهاأن يكون آخرا ويعين به أن يكون آخر كلمة واهلمز أو: أحدمها - 
) ٤(I Hz } ) ٣(B Az }: والثاين أن يكون الساكن اآلخر صـحيحا حنـو         - 

° }  )٥(xz  ِفـي  }واحترز بقوله صحيحا من حرف املد واللـني حنـو           
                                                            

اهلمِز املفرِد، ويف بعِض كتب الفن األصيلِة يدرج معه باب السكِت على الساكِن قبل              هذا الباب من أنواِع ختفيف        )١(
  .اهلمِز؛ لقلَِّة مسائلِه، واشتراِكهما يف الشروط

  .٣٧٤:  ص،، شرح التيسري٢/٦٥٥ ، كرت املعاين١٥٥ص، إبراز املعاين: انظر
  .١٣٧٥ : ص،القاموس احمليط: انظر.  آخر، ونقلهحتويل الشيء عن مكانه إىل مكان: والنقل يف اللغة هو   

هو نوع من أنواع ختفيف اهلمز املفرد لغة بعض العرب اختص بروايته ورش شـرط أن يكـون                  « : قال يف النشر  
كلمة وأن يكون غري حرف مد، وأن تكون اهلمزة أول الكلمة األخرى سواء كان ذلـك الـساكن                   الساكن آخر 

 ذلك فيتحرك ذلك الساكن حبركة اهلمزة وتسقط هي من اللفظ لـسكوا أو تقـدير                تنوينا أو الم تعريف أو غري     
  .١/٢٤٠ النشر g  ،ÍÌ z}سكوا مثل 

  .١/٢٤٣ النشر ،٣٧٤:  ص،، شرح التيسري٢/٦٥٥ ، كرت املعاين١٥٥: ص، إبراز املعاين: انظر )٢(
  .٩: ، الشمس١٤:  األعلى،١: املؤمنون) ٣(
  .٦٢: البقرةوهلا يف ورددت يف مواضع كثرية أ) ٤(
  .٢٥: البقرةورددت يف مواضع كثرية أوهلا يف ) ٥(
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٢٧٨

±z)ألن حرف املد هلا فيه من املد مبرتلة املتحرك، فلم ينقل إليه كما مل ينقل إىل                ، )١
أو ياء ليستا حبريف مد ولني وذلك بأن ينفتح ما قبلهما           املتحرك فإن كان قبل اهلمز واو       

 ،)٣(y xz } ، و )٢( ²Vz ³ } : فإنه حيركهما حبركة اهلمزة وحيذفها حنو     
فاحتة ) ٥(t sz} حبركة مهزة   ) ٤(q z} ودخل يف الضابط حتريك امليم من       

؛ ألا منفصلة مما بعـدها      F z} و g z} العنكبوت، والم التعريف حنو     
، )٦(z y  z} : زا كلمة مستقلة وحتريك التاء من تاء التأنيث حنـو         فهي ومه 

Q  } و) ٧(z   ² ³ ´} وكذلك حتريك التنوين؛ ألنه نون سـاكنة حنـو          
 Rz)٩(وشبهه) ٨(.  

  :تنبيه
بنقل حركة مهزة آخرا إىل التنوين يف ساكنا وحذف اهلمـزة،           ) ساكنا آخرا : (قوله

ريق السهل؛ ألنه إمنا غُير لالستخفاف فلو لَم حيذف لبقيت          راكبا للط : أي) مسهالً: (وقوله
)١٠(B Az } الكلمة أثقل مما كانت وللزم من بقائها اجلمع بني ساكنني يف حنو             

وإمنـا   ،
نِقل ومل يبدل ومل يسهل؛ ألن البدل ال يصح، وإمنا مل يبدهلا بعد نقل حركتها؛ ألن ذلـك                  

                                                            

  .١٤:  البقرةورددت يف مواضع كثرية أوهلا يف) ١(
  .١٤: البقرة) ٢(
  .٢٧: املائدة) ٣(
  .١:  البقرةورددت يف مواضع كثرية أوهلا يف) ٤(
  .٢: العنكبوت) ٥(
  .٢٦: القصص) ٦(
  .٢٦: األحقاف) ٧(
  .٤: اإلخالص) ٨(
  .١٥٧: التيسري، ص، ١/٤١٥النشر : انظر) ٩(
  .٩، الشمس ١٤، األعلى ١: املؤمنون) ١٠(
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 و ،)٢(Zz ]  } ، و )١(k j z}  :يؤدي إىل اجلمع بني سـاكنني يف حنـو        
{b   {z )ا من الساكن فلم يبق إال النقـل لتبقـي             ) ٣ا أيضوالتسهيل بني يقر

  .)٤(احلركة دالة عليها بعد حذفها
   :قوله

  
  

 وحمزةُ ِفي وقْـٍف ِبنقْـٍل وترِكـهِ       
  

  

...................................  

  :  الذي نقَل إليه ورش وجهنيأخرب أن حلمزة يف وقفه على الساكن
  .النقل إليه كقراءة ورش - 
  .وترك النقل كقراءة الباقني - 

  : قوله
  
  

...................................  
 ....ويسكُُت ِفـي شـيٍء وشـيئًا      

  

  

 وِفي الْوصِل سكْت ِعندُه خلَف تـالَ      
....................................  

  

قرأ خلف بالسكت عليه يف الوصل قبـل        ، ند الساكن الذي نقل إليه ورش     وع: أي
النطق باهلمزة من غري قطع نفس، يعين إذا وصل الكلمة اليت آخرها ذلك الساكن بالكلمـة                

  .)٥(اليت أوهلا مهزة سكت بينهما على الساكن استعانة على النطق باهلمزة
زيد أيضا يف السكت، فيسكت     أخرب أن خلفًا ي   ) ويسكت يف شيء وشيئًا   : ( مث قال 

وإذا ، يف مجيع القرآن   É z}   و i z} على ساكن مل ينقل إليه ورش وهو الياء من          

                                                            

  .٥٤: الرمحن) ١(
  .٣٨: األعراف) ٢(
  .١ :التكاثر، ١١: القارعة) ٣(
  .١/١٦٦الكشف : انظر) ٤(
  .١٥٧: التيسري، ص، ١/٤١٥النشر : انظر) ٥(
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 É z} و i z} تعني خللف السكت على الساكن الذي نقل إليه ورش، ويف لفـظ             
تعني خلالد ترك السكت يف ذلك كله كالباقني هذا آخر الطريق األول يف التيسري وهو طريق                

  .)١(تح فارس بن أمحدأيب الف
  : مث ذكر طريق طاهر بن غلبون، وهو الطريق الثاين يف التيسري فقال

  
  

.....................طَــــاِهرو 
       لَـفخ ـعالَِّد مِلخ ِزدي يئًا فَلَمشو 

  

  

ــا ــيٍء تحملَ شــٍف و  روى الَم تعِري
ــزٍة مــا ِلح عِميج................... 

  

ن غلبون تحملَ الرواية حلمزة من طريقي خلـف وخـالد مجيعـا             بطاهر  أخرب أن   
 يف مجيع القرآن ومل يزد على ذلك،        É z}   و i z } و) الم التعريف (بالسكت على   

: فيما عدا الم التعريف هذا متام الطريق الثاين أشار إىل قول الداين يف التيسري             يسكت  أي مل   
حلسن يعين طاهر بن غلبون يف الروايتني يعين يف          على أيب ا   É z}  و i z} وقرأت  "

 حيـث   É z }  و i z} وعلـى   ) الم التعريف (رواية خلف وخالد بالسكون على      
  . انتهى كالمه. )٢("وقعا

يريد أن خللف وجهني النقـل وتـرك        " ومحزة يف وقف بنقل وتركه    : "فقول الناظم 
  .)٣( عن سليم عنهالنقل وخلالد مثله؛ ألنه ذكر محزة فدخل يف ذلك الراويان

 وعلة محزة يف ختفيف اهلمز املذكورة الفرار من ثقلها وعلة ختصيصه ذلك بـالوقف              
تأَكُّد الثقل يف حال التعب وكالل النفس وتعذر اإلتيان باهلمز على وجهه، وعلة االختالف              

 أول  فيما كان من ذلك يف كلمتني أن مذهبه حتقيق اهلمز إذا كان أوالً واهلمز يف هذا النوع                
حقيقة وهو كاملتوسط باعتبار أن الكلمة اليت هو فيها لَما تعلق معناها يف الكلمة اليت قبلـها                 

                                                            

  .٢٠٧: التيسري، ص: انظر) ١(
  .٢٠٧: التيسري، ص: انظر) ٢(
  .١/٤١٥النشر : انظر) ٣(
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االستعانة على إخراج اهلمزة لـصعوبتها       وعلة السكت املذكور     ،)١(صارتا كالكلمة الواحدة  
وعلة اختصاصه بالساكن تأَهلُه للوقف عليه دون غـريه وعلـة اختـصاصه          ، وبعد خمرجها 

لصحيح منه خلُوه من سبب غريه حيصل االستعانة خبالف حرف املد واللني فإن االستعانة              با
على إخراج اهلمزة مبا فيه من املد وحرف اللني ملحق بالصحيح يف السكت وعلة اختصاصه               

 كثرة  É z}  و   i z} باآلخر صالحيته للوقف عليه خبالف الوسط، وعلة اخلالف         
  .)٢(دورمها

نقل إىل ميم اجلمع قلت نعم؛ ألن محزة أسكنها على أصله فتعني له              هل ي  :فإن قلت 
فيها النقل والسكت؛ ألا ساكن صحيح أخري لفظًا فهي داخلة حتت الضابط وورش يصلها              
بواو فيمد للهمزة اليت بعدها وللناس يف النقل إىل ميم اجلمع مـذاهب ذكرـا يف شـرح                  

  .)٣(الشاطبية
  :تنبيه

  .بالتنوين) حلمزة( الفاء، وقوله بسكون) خلف: (قوله
  : قوله

  
  

...................................  
ــوُنسِ  ــاِفع ِبُيـ  ............ِلنـ

  

  

ــا..................  وأََآلنَ فَانقُلَــ
...................................  

، )٤(È Ç Æ  z} انقل حركة اهلمزة إىل الالم واحـذف اهلمـزة مـن            : أي

                                                            

  .١/١٦٦الكشف : انظر) ١(
  .١/١٦٦الكشف : انظر) ٢(
  .٤٢:سراج القرئ ص: انظر) ٣(
  .٥١: يونس) ٤(
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{m l k z)٢(يف سورة يونس لنافع من رواييت قالون وورش) ١(.  
  :تنبيه

  .بالتنوين) يونٍس: (بسكون العني، وقوله) لناِفع: (قوله
   :قوله

  
  

...............ـــاِفعنٍر وـــصبو 
  ــُمم اض ــِل الَم ــع النقْ م..... 

  

  

 ِبإدغَاِم عادا لُـولَ بـدًءا وموِصـلَا       
...................................  

  

يف الم   z [} بالنجم بإدغـام تنـوين       z  ^ [} قرأ البصري ونافع    : أي
 z  ^}  مع نقل حركة اهلمزة إىل الم التعريف مـن           z  ^} التعريف الساكنة من    

  .فتنضم الالم يف الوقف والوصل
  تنبيه

  .)٣( املنقلبة عن الياء فصارت لول كما ترى حبذف ألف لوىل)ولَ بدألُ: (قوله
  : مث قال

  
  

 وِعيسى ِفي اِلابِتدا  ..................
  

  

ــنقُالَ ي ناِوِه ِحــيــِز و مــٍل ِبه صوو 
  

حيث قلنا  : أي، إذا بدأ بالنقل ويف الوصل مطلقًا     ) لؤىل(أخرب أن عيسى قرأ مز واو       
زة  مهموز م  z  ^} فواو   z [} أو وصلها بـ    ) لوىل(بالنقل لعيسى سواء ابتدئ     

  .)٤(ساكنة
  :تنبيه

                                                            

   ٩١: يونس) ١(
  .١٥٧: التيسري، ص، ١/٤١٥النشر : انظر) ٢(
  .١/١٦٦الكشف : انظر) ٣(
  .١٥٧: التيسري، ص، ١/٤١٥النشر : انظر) ٤(
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  .بالنقل من غري مهز) االبتدا(يف : قوله
  :قوله

  
  

 وبــاِقيِهِم اُألولَــى ِبِإســكَاِن الَِمــِه
  

  

 ......وتنِوين قَبلُ اكِْسر علَى اَألصـلِ     
  

بإسكان ) ١(z [ ^} وباقي القراء وهم املكي والشامي والكوفيون قرؤوا        : أي
 قبل األوىل علـى األصـل يف الم التعريـف           z [} سره من   الالم وإظهار التنوين وك   

للسكون، ويف الساكنني إذا التقيا كسر أوهلما لتعذر النطلق ما والساكنان هنا مها التنوين              
  .)٢(والم التعريف
  : قوله

  
  

...................................  
ــدا  .....ِلِعيــسي وبــصٍر ِفــي ابِت

  

  

  فُضلَا...............................
...................................  

إذا وقفـا علـى     : أي، أخرب أن االبتداء باألصل لعيسى والبصري مفَضلٌ على النقل        
{]z              يبتدآن األوىل على األصل وهو سكون الالم وحتقيق اهلمز، وعيسى يف هذا الوجه

  .)٣(ال يهمز الالم لئال جتتمع مهزتان
  :قوله

  
  

ــدئ ِبهمــــ............ ..  وابِت
  

  

 ـِز وصٍل ِبكُلِّ النقِْل والْعاِرِض اهِملَا     
  

يريد أنك إذا نقلت حركة مهزة القطع إىل حرف ساكن قبلها ملن مذهبه النقل وقبل               
ذلك الساكن مهز وصل فال خيلوا إما أن تعتد حبركة الساكن أعين حركة النقل العاضـة أو                 

فإن أمهلتها وملَ تعتد ا أتيت مزة الوصل؛ ألا موصلةٌ إىل االبتـداء             ، د ا ملها فال تعت  
                                                            

  .٥٠: النجم) ١(
  .١/١٦٧ الكشف: انظر) ٢(
  .١٥٧: التيسري، ص، ١/٤١٥النشر : انظر) ٣(
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بالساكن وهذا احلرف يف أصله ساكن فنقول أَلُولَى، وإن اعتددت حبركة النقل العارضة ومل              
، ، والوجه األول هو املختار ولذلك قدمه الناظم       )١(ملها مل تأت مزة الوصل فنقول لوىل      

يشمل مجيع ما ينقل إليه ورش من الم التعريف ويدخل يف ذلك األوىل              )بكل النقل (: وقوله
مث أتى بأمثلة الـوجهني     ، )٣(فيكون الوجهان لورش يف مجيع القرآن     ) ٢(z [ ^} من  
  :فقال

  
  

 تقُولُ أَلَرض غَيـر ُمعتـد عاِرضـا       
  

  

 ِبـالَ همـز ُمعتـدا كَلَـرِض تمثَّلَــا    
  

:  إذا ابتدأت بكلمة دخل فيها الم التعريف على مـا أولـه مهـزة حنـو                يريد أنك 
{g z و { V z   و {F z      فنقلت حركة اهلمـزة إىل الـالم مث أردت

، )أَلنـسان (،  )ألَـرض (االبتداء بتلك اهلمزة بدأت مزة الوصل فنقول على الوجه األوىل           
: ، أي )متـثالً (، ومعـىن    )خرةال(،  )لنسان (،)لَرض: (، وتقول على الوجه الثاين    )اآلخرة(

  .تشخص املثاالن
  :توضيح

بنقل حركة اهلمـزة إىل الـالم       ) ٤(z [ ^} اعلم أن عيسى يقرأ يف الوصل       
  .بعدهاوإدغام التنوين فيها ومهز الواو 

  :وله يف االبتداء ثالثة أوجه
  .بالنقل مع مهزة الوصل) الَألؤ: ( أحدها - 
  . والبد يف كليهما من مهز الواوبالنقل دون مهز الوصل) ولَيل(والثاين  - 

                                                            

  .١/١٦٧الكشف : انظر) ١(
  .٥٠: النجم) ٢(
  .١٥٧: التيسري، ص، ١/٤١٥النشر: انظر) ٣(
  .٥٠: النجم) ٤(
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 بابتداء املكي ومن ذكر معه كما سيأيت وأن ورشا يقرأ يف الوصـل              z ̂ }: والثالث -
{] ̂  z بنقل حركة اهلمزة إىل الالم وإدغام التنوين فيها وله يف االبتداء وجهان.  

  .بالنقل مع مهزة الوصل) أَلُولَى: ( أحدمها- 
يف الوصل   z  ^ [} ل دون مهز الوصل، وأن البصري يقرأ        بالنق) لُولَى: ( والثاين - 

  :يف االبتداء ثالثة أوجه: بنقل حركة اهلمزة إىل الالم وإدغام التنوين فيها وله
  .كاملكي ومن ذكر معه:  أحدها-
  .بالنقل مع مهز الوصل) أَلُولَى: ( والثاين-
املكي والـشامي والكوفيـون     : بالنقل دون مهز الوصل والباقون وهم     ) لُولَي: ( والثالث -

بكسر التنوين وسكون الالم وبعدها مهزة مضمومة ويبتدؤون        ) ١(z [ ^}قرؤوا  
  .مزتني بينهما الم ساكنة، وهم على أصوهلم يف الفتح واإلمالة وبني اللفظني

  : قوله
  
  

ــه اِبيِكتــاِفٍع و ن ــن ا عــلُ ِرد  ونقْ
  

  

 املَلَـا ِلورٍش ِبُخلٍْف رجـح اسـكَانُه       
  

) ٢(ºz «} أخرب أن نافعا نقل حركة اهلمزة إىل الدال وحذف اهلمزة من            

  .فتعني للباقني القراءة باهلمز وسكون الدال، بالقصص
إىل اهلـاء   ) ٣(s rz }  مث أخرب أن ورشا اختلف عنه يف نقل حركة اهلمزة من            

فـأخرب أن   ، انـل واإلسك ـان النق ـل له وجه  ـفحص، ةـباحلاق) ٤(p   qz} من  

                                                            

  .٥٠: النجم) ١(
  .٣٤: القصص) ٢(
  .٢٠: احلاقة) ٣(
  .٢٥، ١٩: احلاقة) ٤(
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  واإلسـكان أقـيس يف    ، )١(املأل يعين أهل األداء رجحوا إسكان اهلاء علـى النقـل إليهـا            
  .)٤(، والوجهان صحيحان)٣(ومل يذكر يف التيسري غريه، )٢(العربية

                                                            

 ألنه ساكن صحيح اآلخـِر، ولـيس يف          p z}ىل هاِء    إ  rz }اختلف عن ورٍش يف نقِل حركة اهلمزِة من          )١(
  .القرآن هاُء سكٍت بعدها مهز؛ إلَّا يف هذا املوضِع

 ؛ ألنه ساكن آخر صحيحp z       ،}  إىل هاءِ   r z}نقلُ حركة مهزِة    : فروي عن ورشٍ  ( : شامة و اإلماِم أب  الق
        ل الباب، وروى ترك النابط املذكور أوفدخلَ يف الض            ،ذه اهلاَء هـاء سـكتة؛ ألنَّ هيف العربي حيحو الصقل، وه

وحكمها السكونُ ال حترك إلَّا يف ضرورِة الشعر على قبٍح، وأيضا فإنها ال تثبت إلَّا يف الوقِف، فإذا خولف األصل،                    
 ينبغي أن يخالف األصل من وجه آخر        فأثبتت يف الوصِل إجراًء له جمرى الوقِف؛ ألجل ثباا يف خطِّ املصحِف، فال            

 يف  -رمحـه اهللا  -؛ فتجتمع يف حرٍف واحٍد خمالفتان، وهذه املسألةُ من الزياداِت مل يذكرها الداينُّ              -وهو حتريكُها -
  ).١٦٥ص( إبراز املعاين)التيسري، وذكَرها يف غريه

  ).٢٣٤ :بيت رقم ( )أصح تقبال( : فقال عنهوترك النقل أحسن وهذا ما رجحه اإلمام الشاطيب يف حرزه،
ابن اجلزري حيث قالواختاره اإلمام ،: ) و املختارقل فيه هنا-وترك النة-ِعندلدينا، واَألقوى يف العربي واألصح ،(.  

 Ç  È É }:يتعين اإلظهـار يف موضـع  وجرى العملُ على األخِذ بالوجهني، مع تقدمي وجِه عدم النقل أداًء، و    
Êz   ]قل   ] ٢٩-٢٨-: احلاقةغام على وجه النحقيِق، واإلدلى وجه التحقيق)١(عوى التفمن ر ، : ِقفأن ي لزمه

  وقفةً لطيفةً يف حال الوصِل من غري قطـٍع؛ ألنـه           ] ٢٩-٢٨: احلاقة[  Ç  È É Êz} :على اهلاِء يف قوله   
لزمه أن يِصلها، ويـدِغمها يف  : واصل بنية واقٍف، فيمتنع بذلك من أن تدغم يف اهلاِء اليت بعدها، ومن روى اإللقاءَ           

كاحلرف الالزِم األصلي ها عندهها؛ ألن١/٣١٨(النشر: انظر. اهلاِء اليت بعد.(  
  ).١/١٦٧(الكشف: انظر) ٢(
 أصحاب أيب يعقوب عن ورٍش ِمن ذلك حرفًا واحدا يف احلاقَِّة، وهـو قولـه                واستثىن: (١٥٧:ص،  قالَ يف التيسري   )٣(

فسكَّنوا اهلاء، وحقَّقوا اهلمـزة بعـدها علـى مـراِد القطـع             ] ٢٠-١٩: احلاقة [Iq p s rH :تعاىل
  ).واالستئناِف، وبذلك قرأت على مشيخة املصـريني، وبه آخذ

 ترك النقل؛ ألنَّ هذه اهلاَء إنما دخلت        -عندي-والوجهاِن صحيحان عن ورٍش، واألوجه      (  :قال الداين يف التمهيد    )٤(
لتتبين ا حركةُ ما قبلها، وهي ساكنةٌ ال سبيلَ إىل حتريِكها؛ ألنه إمنا ينوى ا يف الوقِف و الـسكون، والنقـلُ ال          

  .١/٣٦٤ شرح الدرر للمنتوري) صالُ، وإنما يكونُ فيما ينوى به االتصاليكون فيما ينوى به االنف



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

٢٨٧

  )١(باُب وقِف محزةَ وِهشاٍم علَى الْهمِز
 الباب الذي   قد تقدم الكالم يف مذهب محزة يف اهلمزات املبتدءات يف شرح قوله يف            

                                                            

  .٣٢٨:  ص،التعريفات للجرجاين. احلبس: الوقف لغة) ١(
  .والوقف هو السكوت من الشروع يف القراءة عن تنفس: قال البقاعي  
  .٢٢:  ص،كتاب الضوابط واإلشارات: انظر  
وهذا الباب من أصعب األبواب نظما ونثرا يف متهيد قواعـده وفهـم             : "ةقال أبوشامة املقدسي يف شرحه للشاطبي       

  .١٦٥ :ص". مقاصده
وأما باب وقف محزة وهشام على اهلمز فإنه من أصعب األبواب وقَلَّ من يتقنـه مـن                 « : وقال العالمة املخلاليت    

  .١٠٣ : ص،شفاء الصدور» الطالب 
عرفة مذاهب أهل العربية وأحكام رسم املصاحف العثمانية ومتييز         هو باب مشكل حيتاج إىل م     « وقال ابن اجلزري      

  .١/٤٢٨النشر » الرواية وإتقان الدراية 
  .٢٢٥/ ١اإلحتاف » هذا الباب يعم أنواع التخفيف ولذا عسر ضبطه « : وقال البنا الدمياطي  

  : ويف هذا املعىن يقولُ اإلمام أبو شامةَ
، إبـراز املعـاين    ) ونثرا يف متهيِد قواعده، وفهِم مقاصدِه، ولكثـرِة تـشعبهِ          هذا الباب من أصعِب األبواب نظما     (
  .١٦٥ :ص

واختص بِه اإلمام محزةُ، واشتِهرعنه؛ من حيث إنَّ قراءته اشتملت على شدة التحقيِق، والترتيل، واملد، والسكِت؛                
ة الرسهيل يف الوقِف، وهذا كلُّه مع صحالت قل به لديهفناسبواية بذلك عنده، وثبوت الن.  

وكثري من مواضع الباِب ال جيوز أن يتعمد الوقف عليها؛ ألنها غري تامٍة، وال كافيٍة، والوقف إنما يكون فيما هـو                     

 .تحن يف ذلكتام، أو كاٍف يف لفظِه أو معناه، وإمنا تذكر ليعلم كيفية الوقِف عليها من انقطع نفسه، أو ام
  : على ثالثٍة أنواٍع-يف هذا الباِب-ويأيت تسهيلُ اهلمِز 

  .جعلُ اهلمزة بين بين: األول
  .إبداهلا حرفًا من جنس حركة ما قبلها: الثاين
  .حذفُها، ونقلُ حركِتها إىل ما قبلها: الثالث

  .والتسهيلُ يستعملُ يف املتوسطِة، و املتطرفةومعلوم أنَّ اهلمزة تأيت يف الكلمِة أوال، ووسطًا، وطرفًا، 
، النجوم الزاهرة   ٣٩٠:  ص ،شرح التيسري ، ٣٣٣-١/٣٣٢ ، النشر ٢/٦٧٧، كرت املعاين    ٢/٣٤٥ فتح الوصيد :     انظر

 .١/٢٩٥ ، الآللئ الفريدة١/٣٢٢ للحكري
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٢٨٨

، وبقي الكالم يف املتوسطة واملتطرفة فقدم الكالم يف         )ومحزة يف وقف بنقل وتركه    (قبل هذا   
  :اهلمز الساكن فقال

  
  

 ِلحمزةَ ِفي الْوقِْف اجعِل الْهمز مـدةً      
  

  

 ِإذَا بعد ِذي التحِريِك تـسِكيُنُه تلَـا       
  

وكان الوقف ،  حال كالل وإعياء ونفاد نفي     ملا كان الوقف حمل استراحة والوقف يف      
أيضا موضع حذف حتذف فيه احلركات والتنوين ويخفَّف فيه اهلمز خفَّفَه محزة ومن وافقه،              

أبدل اهلمز حلمزة حرف مد من جنس حركة ما         : إىل آخره، أي  ) حلمزة يف الوقف  : (فقوله
  : قبله بشرطني

  .أن يكون اهلمز ساكنا: أحدمها - 
  .أن يتحرك ما قبله: ينوالثا - 

فتبدل بعد الضمة واوا وبعد الكسرة يـاء وبعـد          ، سواء توسطت اهلمزة وتطرفت   
  .)١(الفتحة ألفًا

  : مث أتى بأمثلة اهلمز املتوسط واملتطرف فقال
       تـالَُمونَ ِذئْـٍب وِمُنـوطًا كَُيؤسفَو

 ...وإسكَانُ عاِرٍض كَقَـالَ الْمـألْ     
  

  

  ثُـم هيـئ تأصـلَا      نَ والطَّرُف نِبـئْ   
...................................  

 ،)٢(Nz } : فمثال اهلمز املتوسط الـساكن املتحـرك مـا قبلـه بالـضم حنـو               - 
 .)٤(C Bz } و ،)٣(z¾ }و

                                                            

  .١٦٠: التيسري، ص، ١/٤٢٨النشر : انظر) ١(
  .٣: البقرة وردت يف مواضع كثرية أوهلا) ٢(
  .٧٥: املائدةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٣(
  .٧٩: يونس) ٤(
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٢٨٩

ـ  ـومث  -  ـ  ـال املتوس ـ  ـط املتح ، )١(Ç z} و: ا قبلـه بالكـسر حنـو      ـرك م
{°z)٢(، و{ R Qz)٣(. 

 .)٥(lz  } و ،)٤(z¤ }ومثال املفتوح ما قبله حنو  - 
 : وأما اهلمز املتطرف فينقِسم إىل - 
 . ما سكونه أصلي - 
 . وإىل ما سكونه عارض - 

) ٦(Ç Æz }: فاألصلي هو الذي يكون ساكنا يف الوصل والوقـف حنـو            

  .)٨(z{ } و ،)٧(j iz }و
الذي يكون متحركًا يف الوصل فإذا وقف القارئ عليه سكنه للوقف           : والعارض هو  

ويستوي يف ذلك املنـون     ) ١١(az  } و ،)١٠(R  Sz}  ،)٩(k j z} : حنو
  .وغري املنون

                                                            

  .١٧، ١٤، ١٣: يوسف) ١(
  .٤٥: احلج) ٢(
  .٢٨٣: البقرة) ٣(
  .١٠٤: النساء) ٤(
  .٤٩: آل عمرانوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٥(
  .٤٩: احلجر) ٦(
  .١٠: الكهف) ٧(
  .٣، ١ العلق ،١٤: اإلسراء) ٨(
  .٦٠:  األعرافاضع كثرية أوهلاوردت يف مو) ٩(
  .٣٧:  عبس،١١: النور) ١٠(
  .١١٨: التوبة، ٥٧: التوبة) ١١(
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٢٩٠

  :تنبيه
  .بسكون الراء) والطرف: (بسكون السني، وقوله) فوسطًا: (قوله

  :مث انتقل إىل اهلمز املتحرك فقال
  
  

  فَِإنْ................................
 ِإلَي الساِكِن التحريك والْهمز فَاحِذفًا    

ــيءٍ    كَِسيشٍء وـوس ُسوٍء ثُمو ئَت 
  

  

 تحرك همـز بعـد سـاِكِن فَانقُلَـا        
كَيــسئَُم ثُــم اليــا وواٍو ُمؤصـــلَا 

ـــقُالً  .......................انــ
  

  È } و ،)١(o  q pz} : يعين إذا كان اهلمز متحركًا وقبله ساكن حنو
 Éz)٢ (و {yz)٣(،  {d cz)٤(، و {m z)٥(، 

وشبهه فانقل حركة اهلمزة إىل الساكن الصحيح الذي قبل اهلمزة ) ٦(lz}و
: ، أي)مث الياء وواو مؤصال: (قوله،  للوقفd   z} واحذف اهلمزة وسكن الباء من 

 ،)٧(iz } : وانقل حركة ما جاء من اهلمز بعد الياء والواو والساكنتني األصليتني حنو
 { Éz)٨(، و{g  z)٩(،  {Ðz)١٠(، و {D z)١١( ،{M z)١٢( 

                                                            
  .٤٩: فصلت) ١(
  .٣٨: فصلت) ٢(
  .٦٤: املؤمنون) ٣(
  .٢٥: النمل) ٤(
  .١٨٥: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٥(
  .٣٩: النور) ٦(
  .٢٠: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٧(
  .٤٨: البقرةواضع كثرية أوهلا وردت يف م) ٨(
  .٤٩: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٩(
  .٢٢: األعراف) ١٠(
  .٢٧: لكامل) ١١(
  .٤٩: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ١٢(
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٢٩١

 o  p} : ؛ ألن الياء والواو األصليتني جيريان جمرى الصحيح حنو)١(z  z}و
q z)٣(يف صحة النقل إليهما؛ ألن هلا حظ يف احلركة )٢(.  
  :تنبيه

  .بال مهز) مث اليا: (بال تنوين، وقوله) بعد ساكن: (قوله
  :قوله

  
  

...................................  
  

  

 بعُضُهم عن حمزٍة ُمدغَما تلَا    .. ......
  

 عن محزة أجرى األصلي جمرى الزائد فيوقف على حنـو           أن بعض الرواة روى   : يعين
ــو  ــام حن ــليتني باإلدغ ــواو األص ــاء وال  y   z } و g z }  وiz } : الي

  .)٤( باإلدغامzz}و

                                                            

  .١٠: الروم) ١(
  .٤٩: فصلت) ٢(
  .١٦٠:التيسري، ص، ١/٤٢٨النشر : انظر) ٣(
  .١٦١: ص: انظره. لى وجه واحدمل يذكر يف التيسري اإلدغام وإمنا اقتصر ع)٤(
  ).٢٥١، ٢٣٧ :بيت رقم( منت الشاطبية: انظر. وقد وضمن اإلمام الشاطيب حرزه الوجهِني   
   مكي وقال اإلمام:  

. الكـشف ). فحملُهما على حكم سائر احلروِف يف إلقاِء احلركِة عليها؛ أحسن وأقوى من اإلبـداِل واإلدغـامِ               (
  .١٠٩ :ص

  :م ابن اجلزريوقال اإلما
 هو النقلُ ليس ِإلَّا، وهو الذي مل أقرأْ بغريِه على أحٍد من شـيوخي، وال                -يف هذا النوع  -والصحيح الثَّاِبت روايةً    (

١/٤٢٩ النشر: انظر). آخذُ بسواه.  
  .وجرى العملُ على األخِذ بالوجهِني؛ مع تقدِمي وجه النقِل يف األداِء

  .٢٤: ص، ، عمدة اخلالن١٤:  ص،لقراء السبعةمنظومة ا: انظر
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٢٩٢

  : تنبيه
  .بالتنوين) محزة: (قوله

  : مث ذكر الزائد فقال
  
  

 الْواِو والْيا الزاِيـديِن كَقَوِلـهِ     وِفي  
  

  

ــا   ــِدلْ وثَقِّلَ ــةً فَأَب ــُروٍء خِطيئَ  قُ
  

  :اعلم أن الواو والياء الساكنتني قبل اهلمز املتحرك ينقسمان إىل
 . أصلي - 
 . وزائد - 

فاألصلي فيه وجهان أحدمها النقل، والثاين اإلبدال واإلدغام وقد تقدم الكـالم يف              
، )٢(z¢ } ، و )١(l k z } :يس فيه إال البدل واإلدغـام حنـو       والزائد ل ، ذلك
وشبهه، فأبدل اهلمزة بعد الـواو      ) ٥(z¡ ¢ } ، و )٤(Bz }، و )٣(iz }و

وأبدل اهلمزة الواقعة   ، املذكورة واوا أو أدغم الواو الزائدة يف الواو املبدلة فتصري واوا مشددة           
وتعرف الزائـد   ،  يف الياء املبدلة فتصري ياًء مشددة      بعد الياء املذكورة ياًء، وأدغم الياء الزائدة      

من األصلي بأنَّ الزائد ليس بفاء الكلمة وال عينها وال المها بل تقع بني ذلـك ويف هـذه                   
 iz  } فعلية و  z ¢ }  فعول و  l  z}الكلمات وقع بني العني والالم؛ ألن       

 t  z} :  فعـيالً، واألصـلي خبالفـه حنـو        z¡ ¢ } فعيل   Bz }و  
  .)٦(لن وزما فعلة وفَع؛ ألiz}و

                                                            

  .٢٢٨: البقرة) ١(
  .١١٢: النساء) ٢(
  .١٩: األنعاموردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٣(
  .٣٧: التوبة) ٤(
  .٤: النساء) ٥(
  .١٦١: التيسري، ص، ١/٤٢٩النشر : انظر) ٦(
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٢٩٣

  :تنبيه
) فأبدل: (بألف الوصل، وقوله  ) الزائدين: (بال مهز، وقوله  ) ويف الواو والياء  : (قوله
  .بقطع اهلمزة
  : قوله

  
  

ـ       فَِإنْ كَانَ وسطًا قَبلَُه أَِلف فَكَيــ
  

  

  .................ـــف جا أَسِهالَ

 قبله ألفًا كيف جاء ذلك اهلمز يعين بأي حركـة         أمر بتسهيل اهلمز املتوسط إذا كان     
  :حترك، وسواء كان األلف زائدا أو مبدالً من حرف أصلي

 . فإن كان اهلمز مفتوحا سهل بني اهلمزة واأللف - 
 . وإن كان مضموما سهل بني اهلمزة والواو - 
، )١(ª z} : وذلـك يف حنـو    ،  وإن كان مكسورا سهل بني اهلمـزة واليـاء         - 

، )٥(h  z} ، و )٤(az } و، )٣(z  ²} و، )٢(t z}و
؛ ألن اهلمز يف هذا متوسط ألجل       )٨(d z} و، )٧(c z} و، )٦(Ö z} و

  .)٩(لزوم األلف اليت هي عوض من التنوين

                                                            

  .٨٧: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا سورة ) ١(
  .٢٠٠: البقرةرية أوهلا سورة وردت يف مواضع كث) ٢(
  .٢٢٣: البقرة سورة )٣(
  .٢٢٣: البقرة سورة )٤(
  .٥: حزاباأل سورة )٥(
  .٥: ، واألعلى٤١: ؤمنونامل سورة )٦(
  .١٧١: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا سورة ) ٧(
  .١٧١: البقرة )٨(
  .١٦١: التيسري، ص، ١/٤٢٩النشر : انظر) ٩(
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  :تنبيه
بقطع ) أسهلن: (بال مهز، وقوله  ) فكيف جا : (بسكون السني، وقوله  ) وسطًا: (قوله

  .اهلمزة
  :قوله

  
  

...................................  
  فَـِإنْ  ِلف ِمن قَبِلِه كَالـسماْ    ِبِمثِْل األَ 

  

  

 فَِإنْ تطَـرف فَابـِدال    .............. 
 حذَفْت اقُْصرا أَو أَبِق وامُدد ُمطَـوال      

  

وقع طرفًا فأبدله ألفًا مبثل األلف الذي       : إن تطرف اهلمز الذي بعد األلف، أي      : يقول
 ، z  °} ، وØ  z} و ،Q z} و ،z ¢} و ،z [} قبله كــ  

فإما أن حتذف أحدمها فتقصر وال متد أو تبقيهما؛ ألن          ، فإذا أبدلته اجتمع ألفان    z _} و
الوقف حيتمل اجتماع ساكنني فتمد مدا طويالً، وجيوز أن يكون متوسطًا لقوله يف باب املد               

ن ميد على تقـدير     وهذا من ذلك، وجيوز أ    ) ويف العارض اقُْصرُه ووسط وطوال    : (والقصر
حذف الثانية؛ ألن حرف املد موجود واهلمزة منوية؛ ألن ما حذفه عارض فبقـاؤه مقَـدر                

تغري باحلذف وإن قدر حذف األلف األوىل       : ، أي )تسهيل(منوي، فهو حرف مد قبل مهز،       
واملد هو األوجه، وبه ورد النص عن محزة، وهذا كله مبين على الوقف بالسكون؛              ، فال مد 

اهلمزة ملا سكنت للوقف وجب أن يدبرها حبركة ما قبلها فوجدنا قبلها ألفًا واأللـف               ألن  
ليست حباجز حصني، وقبل األلف فتحة فقلبت ألفًا ملَاَّ انفتح ما قبلها فاجتمع ألفان والبـد                

، فإن قدرت احملذوفة هي األوىل وهو القياس مل متد لسقوط حرف املـد            ، من حذف أحدمها  
 علـى   والنية وإن وقفت  ، ية مددت لوجود حرف املد وبقاء اهلمز يف التقدير        وإن قدرا الثان  

، وأمـا الوقـف     )١(قف على األلف اليت قبلها، فال مد أصالً       اتباع الرسم أسقطت اهلمزة فت    
                                                            

  .ملتحرك بعد األلِف يبدله محزةُ وهشام عند الوقِف ألفًا من جنِس ما قبله، وحينئٍذ جيتمع ألفاِناهلمز املتطرف ا )١(
  : قال الداين

= 

٢٩٤
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٢٩٥

  .بالروم فله حكم آخر سيأيت يف آخر الباب
  :تنبيه

) كالسما: (لهبسكون الفاء، وقو  ) مبثل األلف : (بألف الوصل، وقوله  ) فابدال: (قوله
  .بألف الوصل أيضا) وامدد: (بألف الوصل، وقوله) اقصر: (بال مهز، وقوله
  : قوله

  
  

ـ       وما كَانَ مفُْتوحا يِلي كَسرةً وضـ
ــواٍو ويــا   ....................ِب

  

  

  ُيؤيـُد حـوال    هــمةً نحـو ناِشـئَ    
.....................................  

 وما كان من اهلمز مفتوحا يليه من قبله كسرة أو ضمة، فإن كان قبلها كسرة                :يعين
 )٣(y z} ، و )٢(z ~}  ، و )١(z[ } : حولتها ياًء مفتوحة من أجل الكسرة حنـو       

، وإن كان قبلها ضمة حولتها من أجل        )٦(tz  } ، و )٥(Fz  } ، و )٤(tz }و

                                                            

= 
 أبدلت اهلمزة بعدها ألفًـا بـأي        - سواٌء كانت مبدلةً من حرف أصلي، أو كانت زائدةً         -وإن كان الساكن ألفًا     (

ساكنِني، وإن شئت ِزدت يف املد والتمكني؛ لتفصلَ بذلك بينهما، ومل           حركة حتركت، مثَّ حذفت إحدى األلفني لل      
  .١٦١: ص، التيسر: انظر). حتذف، وذلك األوجه، وبه ورد النص عن محزةَ من طريق خلٍف، وغريِه

  .٣٦١-١/٣٦٠النشر : انظر.  يف هذا النوع-وصحح اإلمام ابن اجلزري األوجه الثالثة
  .١/١٧٢ الكشف: انظر 

  .٦: املزمل) ١(
  .٢٥٩: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٢(
  .٢٤٩: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٣(
  .٤: امللك) ٤(
  .٩: احلاقة) ٥(
  .١٥٠: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٦(
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٢٩٦

وإمنـا  ، ) ٣(k z}  ،)٢(Íz }  ،)١(e dz } : الضمة واوا مفتوحة حنو   
تعني هلا هذا التحويل؛ ألن إلقاء احلركة متعذرة وجعلها بني اهلمزتني واأللف ال يصح؛ ألا               

  .)٤(إمنا تكون مسهلة بينها وبني حرف من غري جنس حركتها
  :تنبيه

  .بال مهز) ويا(بسكون اهلاء، وقوله ) ئهناش: (قوله
  :وقوله

  
  

.............  ياُه فَبدا عمـ و  ن بيــ
  

  

 ــــن وافَقَُه ِهشاُم ِفي طَرٍف تال     
  

وماعدا ما تقدم ذكره بلفظ بني بني وهو ما بقي من أقسام اهلمز املتحرك بعـد                : أي
متحرك وجمموعها تسعة؛ ألن احلركات ثالث، كل واحدة قبلها ثالث حركات، فثالثة يف             

  : ثالثة تسعة ذكر يف البيت السابق منها قسمني
  .مفتوحة بعد كسرة - 
  :ومفتوحة بعد ضمة وحكمهما اإلبدال كما سبق فبقي بني بني سبعة أقسام - 
ومكسورة بعد فتح وكسر وضـم      ) ٦(z مئَاْب} و  ) ٥(z¥ } مفتوحة بعد فتح حنو      - 

  .)٨(Àz } ،)٧(e z ، { dz} : حنو

                                                            

  .١٣: آل عمران) ١(
  .٤٣: النور) ٢(
  .١٤٥: آل عمران) ٣(
  .١/١٧٢الكشف : انظر) ٤(
  .١: املعارج) ٥(
  .٧٤: مرمي) ٦(
  .١٦٦:  واألعراف،٦٥: البقرة) ٧(
  .١٤: األحزاب) ٨(
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٢٩٧

 ،)٢(wz }  ،)١(z z} ومــضمومة بعــد فــتح وكــسر وضــم حنــو  - 
{Nz)٣(. 

أن جتعل اهلمزة بني لفظها وبني احلرف الذي منه حركتها،          )  بني بني: (ومعىن قوهلم 
بني هذا وبني هذا، مث حذف الواو واملضاف إليه منهما وبنيت الكلمتان على الفـتح،               : أي

فهذه أصول مذهب محزة يف ختفيف اهلمز على ما اقتضته لغة العرب ووافقه هشام يف ختفيف                
  .)٤(زة يف اهلمزة املتطرفة فهشام يقرأ مثلهكلما ذُِكر حلم: ما تطرف من اهلمز، أي

  : تنبيه
  .بتحريك الراء) يف طرٍف: (بال تنوين، وقوله) هشام: (قوله

  : مث ذكر فروعا للقواعد املتقدمة وقع فيها اختالف فقال
  
  

 وِرئياً وُتِؤوي الْكُلَّ أَظِْهـر وأَدِغمـا      
  

  

...................................  

فإذا وقفت  ) ٧(Q P z} و  ) ٦(G Fz } ) ٥(z¯ } لكل يعين   ا: قوله
  : أبدلت اهلمزة، ولك بعد ذلك وجهان) ٨(z¬ ® ¯  } حلمزة على

  .)٩(اإلظهار نظرا إىل األصل؛ ألن الياء املبدلة من اهلمز عارضة - 

                                                            

  .٢٠٧: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ١(
  .٥٣: ، الواقعة٦٦: الصافات) ٢(
  .٦: املائدة) ٣(
  .١٦١: التيسري، ص، ١/٤٢٩النشر : انظر) ٤(
  .٧٤: مرمي) ٥(
  .٥١: األحزاب) ٦(
  .١٣: املعارج) ٧(
  .٧٤: مرمي) ٨(
  .١/١٧٢الكشف : انظر) ٩(
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  :واإلدغام لوجود مثلني يف اللفظ وملوافقة خط املصحف ففيها ثالثة أوجه - 
  .مشددة على اإلدغامبياء واحدة : األول - 
  .والثانية متحركة بالفتح، بياءين خفيفتني األوىل ساكنة: الثاين - 
باعتبار الرسم فتحذف اهلمزة وتقرأ بياء خفيفة ساكنة؛ ألن اهلمزة مل تصور هلا             : الثالث - 

  : فلحمزة ثالثة أوجه أيضاQ  z}، و Fz } صورة وإذا وقفت على 
لعارض فتنطق بواوين األوىل ساكنة ألا بدل مـن         اإلبدال مع اإلظهار لعدم االعتداد با      - 

  .)١(اهلمزة الساكنة، والثانية مكسورة
  .اإلدغام اعتداد بالعارض فتقرأ بواو مشددة مكسورة: الوجه الثاين - 
  .باعتبار الرسم فتقرأ بواو واحدة خفيفة مكسورة: الوجه الثالث - 
  :تنبيه

  ).وأدِغمن(بفتح اهلمزة، ومثله ) أَظهر: (قوله
  : هقول

  
  

...................................  
  

  

 وها نحِو أَنِبـئُْهم ِبـوجهيِن ُشـكِّلَا       
  

بـاحلجر  ) ٣(Óz } يريـد   ) حنوه(بالبقرة، و ) ٢(ba `z } : يريد
اختلف أهل اآلداء يف تغيري حركة اهلاء مع إبدال اهلمزة ياء قبلـها يف              : "والقمر، قال الداين  

{`z  و ،{ Ó z  وكان آخـرون   ، عضهم يرى كسرها من أجل الياء      فكان ب
  .يعين الوجهني )٥(" ومها صحيحان: "، قال)٤("يبقوا على ضمتها؛ ألن الياء عارضة

                                                            

  .١/١٧٢الكشف : انظر) ١(
  .٣٣: البقرة) ٢(
  .٢٨:  القمر،٥١: احلجر) ٣(
  .١٦٣:  التيسري، ص)٤(
  .١٦١: التيسري، ص )٥(

= 

٢٩٨
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٢٩٩

أا ساكنة بعد كسر فهو قياس ختفيفهـا    ) يا( ووجه قلب اهلمزة يف هاتني الكلمتني       
وهـو  ،  )٢(z ¯} ، و )١(fz } فوجه كسر اهلاء وجود الياء قبلها فصارت مثـل          

  .)٣("كال الوجهني حسن: "اختيار ابن جماهد وعبداملنعم بن غلبون، وقال ابنه طاهر
  .يريد الشكل الذي هو الضم والكسر يف اهلاء) ُشكِّالً( ومعىن 

  :تنبيه
  .بال مهز) وها: (قوله
  :قوله

  
  

 وِقيلَ ِبوفِْق الْخـطِّ سـهلَ حمـزةٌ       
ــساؤُ  ــاِلئونَ ِن ِزُؤنَ مهتــس  كُمكَُم

  

  

 فَِللْحذِْف والْيـا ثُـم واوا تِبـع ِوال        
ــذْرُؤ ي ــاِئكُم نأَبِئوــو م ــم  الكُم ثُ

  

روى سليم عن محزة أنه كان يتبع يف الوقف على اهلمز خط املصحف يف احلـذف                
، )٤(z ¼} : والياء والواو، أما احلذف ففي كل مهـزة بعـدها واو مجـع حنـو              

وما كان صورته ياء    ، وما صورته واو أبدله واوا    ، حذفهفما مل يكن له صورة       M z}و
                                                            

= 
ها؛ أنَّ  هاِء الضمِري مضمومةً، أو كسرها، ووجه ضم      ئيف حاِل الوقِف على الكلماِت الثَّالِث باإلبداِل، فإنه جيوز إبقا         

  . بعارِض اإلبدالاًمن أجل الياِء اعتداد: الياَء قبلها عارضةٌ يف الوقِف، ووجه كسِرها
الضم الداينُّ منهما وجه واختار ،ابن اجلزري اإلمام ِة، واختارهو الذي عليِه األكثرونَ من األئموه.  

  .لطَّاهِر بن غلبونَ، والعلَّامِة اجلعربي، وغريهمووجه الكسِراختيار اإلماِم ابن جماهٍد، واإلماِم أيب ا
 ، والنشر ١٠١: ص،  ، الكرت البن الوجيه   ١/٤٢٧ ، اإلقناع ١٤٠: ص،  ، اهلادي ١٤٧: ص،  املفيد: انظر لالستزادة 

  .٢/٦٩٩ كرت املعاين، ١٧٢-١٧١إبراز املعاين ، ١١٥: ص، والسبعة، ١/٣٣٤
  .١٢٩: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ١(
  .١٤٨: األعرافوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٢(
  .١٧٢-١٧١إبراز املعاين : انظر) ٣(
  .١٤ :بقرةال) ٤(



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

٣٠٠

 ،)١(z ِنـساُءكُم  } ويقـول    ،باحلذف M z} و، z ¼} فيقول  ، أبدله ياءً 
بيـاء  ) ٤(z± } و ،)٣(xz } بواٍو خالـصة ويقـول      ) ٢(Nz }و

  .)٥(خالصة
املصاحف اليت رمست يف زمن الصحابة      : للعهد، أي ) اخلط: (واأللف والالم يف قوله   

  .--ر عثمان بأم
  :تنبيه

: بسكون العني، وقولـه   ) تبع: (بال مهز وقوله  ) واليا: (بالتنوين، وقوله ) محزة: (قوله
  .بكسر الواو) وال(

  : مث ذكر مذهب سعيد األخفش النحوي فقال
  
  

  دعُد بُن ُمسِعيال     هسـدا ابـما ضِبي  
 .......................عنُه كَلُؤلُـؤٍ  

  

  

ــستهِز ــدالكَُم ــُس واوا تب  ُؤنَ العكْ
....................................  

أخرب أن أبا احلسن سعيد بن مسعدة األخفش، يبدل اهلمزة املضمومة إذا انكسر مـا               
، )٨(P z} و، )٧(zمـاِلئُونَ  })٦(wz } و، z ¼} : قبلها ياء حنـو   

                                                            

  .١٨٧: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ١(
  .١١: الشورى) ٢(
  .٢٣: النساء) ٣(
  .٥٨: الكهف) ٤(
  .١٦١: التيسري، ص، ١/٤٢٩النشر : انظر) ٥(
  .٦٦: الصافات) ٦(
  .٢٤: الواقعة) ٧(
  .٣٧: احلاقة) ٨(
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وهو أن  ، و يف عكس ذلك   وعنه إبدال الوا  ، وشبهه، )٢(zأَُؤنِبئُكُم} و  ، )١(z ¥}و
وحنوه بواو خالصة   ) ٤(Àz  } و، )٣(�z } تكون اهلمزة مكسورة بعد ضم كــ       

فتكون يف القسم األول    ) بني بني (ومها من األقسام السبعة اليت تقدم أن احلكم فيها أن جتعل            
ـ               ع بني اهلمزة والواو، ويف القسم الثاين بني اهلمزة والياء، وهو مذهب سيبويه فتصري مواض

وقسمان وافـق فيهمـا سـيبويه ومهـا         ، هذان قسمان : اإلبدال على قول األخفش أربعة    
  ).وما كان مفتوحا يلي كسرة وضمةً حنو ناشئة يؤيد: (املذكوران يف قوله

قربت من الساكن فيؤدي إىل ما ال يوجد        ) بني بني (وحجة األخفش بأا إذا جعلها      
أو ياء ساكنة قبلها ضمة، وكما أن اهلمـزة إذا          مثله يف العربية من واو ساكنة قبلها كسرة         

؛ ألنه يؤدي إىل أن     )بني بني (انفتحت وانضم ما قبلها أَِو انكسر تقْلب واوا أو ياًء وال جتعل             
  :)٥(ينكسر ما قبل األلف أو ينضم فكذلك هذا وأُجيب عن هذا من ثالثة أوجه

  .ة فال يعترب ما قبلهاأن اعولة بني بني بزنة احملققة وهي كاملتحرك: أحدها - 
أن النطق ا على ما ذكر سيبويه ال يتعذر كما يتعذر يف املفتوحة إذا جعلت بني                : الثاين - 

اهلمزة واأللف وقبلها ضمة أو كسرة فَحملُها إذًا على األصل أوىل من محلـها علـى                
  .الفرع

بلـها  إن هذا املذهب يؤدي إىل ما طرح استعماله من وجود ياء مـضمومة ق             : الثالث - 
  .)٦(كسرة أال تراهم رفضوا أن يقولوا قاضي وغاري فيقع القائل ذا فيما فَر منه

                                                            

  .٦: األعلى) ١(
  .٢٤: آل عمران) ٢(
  .٢٤: الطور) ٣(
  .١٤: األحزاب) ٤(
  .١/١٧٢الكشف : انظر) ٥(
  :ي رمحه اهللا تعاىل يف شرح اهلداية فقال ما نصهووهذه االشكاالت والتعليالت ذكرها اإلمام املهد) ٦(

= 

٣٠١
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= 
  :طلُ من ثالثِة أوجٍهفهذا الذي ذهب إليه األخفش، ورده فيه على سيبويِه يب(

على حسِب ما قدمناه، واستشهدنا عليه فيما سـلف         -أنَّ اهلمزة اعولةَ بين بين يف وزِن احملقَّقة وحكِمها،        : أحدها
  . ما ادعاه األخفش-هاهنا-، وإذا كانت كذلك؛ فليس -من الكتاِب

ني مهزٍة وواٍو، وبني مهزٍة وياٍء، وقبل املضمومِة كسرة، وقبل املكسورة           أنَّ مهزة بين بين؛ ِإذَا كانت ب      : والوجه الثَّاين 
                   ه ال يقدر أحدة أو كسرة؛ ألنعولِة بني اهلمزِة واأللِف، وقبلها ضما، وليست كاملفتوحِة ا قدر أن ينطقةٌ؛ يضم

  .أن ينطق بألٍف قبلها ضمةٌ وال كسرةٌ
ر من شيٍء فيه االحتجاِج لقائله ما ذكرناه، وأوقع نفسه فيما هو شر مما فـر منـه،                  أنَّ األخفش ف  : والوجه الثَّالث 

 مبدلة ياء، فجاَء بياء مضمومٍة قبلها كسرةٌ، والياء الم الفعل، ومل تنطق    z ¼} :وذلك أنه جعلَ اهلمزةَ يف    
مل يقل به أحد ،بذلك العرب :ذلك فاعلم ،وال راِمي ،قاِضي.(  

  :  دفع العلَّامةُ اجلعربي هذه االستشكاالِت، فقال يف ردهاوقد
ولكلٍّ وجٍه، أما مذهب سيبويِه فال حمذور فيه على أصلِه؛ إذ املسهلة متحركةٌ، وما قرب من إىل الشيِء ال جيـب تعديـة                       (

 و أصل ال حمول على اهلمـِز، أال تـرى جـواز           حكمه إليِه؛ بل رمبا جاز، وما أورد على إبداِل األخفِش؛ إنما يلزم فيما ه             
{cz    وامتناع {Æ z                 ما علىابقة كاملقارنة؛ سيد يف جعِل السعاِبقها، وال بغاية مايف تسهيلِه تدبريها حبركِة س  

  .٦١-١/٦٠ شرح اهلداية).  مينعهz ¢£  ¡ }احلركةُ بعد احلرِف، وفرقهم بتعذَّر: مذهِب من يقول
  : التيسريقال الداين يف

وإذا كانَ ما قبل اهلمزة متحركا، فإن انفتحت هي وانكسر ما قبلها أو انضم؛ أبدلتها يف حال التسهيل مع الكسرة             (
 مثَّ بعد هذا جتعلها بين بين يف مجيع حركاِتها وأحواِهلا وحركاِت ما قبلها ؛ فإن انضمت                 .....ياًء، ومع الضمة واوا   

] ٦:املائـدة   [ Nz(، و ]١٦٨:آل عمـران   [ z |z } }: اهلمزة والواو حنو قوله تعاىل    جعلتها بني   

 مث  }، و ]٦:األعلـى  [ z ¥ }، و ]٢٢١:الـشعراء  [ v z}: وشبهه، ما مل تكن صورتها ياًء حنـو       

åz]  ك تبدهلا ياًء مضمومة؛     ]٣٨:اإلسراءباعا ملذهِب محزةَ يف اتباع اخلطِّ عند الوقف علـى           ، وشبهه؛ فإنات 
  .بتصرف) ١٦٥-١٦٤ص).(-أعين التسهيلَ يف ذَِلك بالبدِل-اهلمِز، وهو قولُ األخفِش، ومذهب أيب الفتِح، 

  :وقد أشار اإلمام ابن اجلزري إىل هذا املذهب فقالَ

ومبذهِب  ، z ¥}: ِب األخفِش فيما وافق الرسم حنو     وذهب آخرونَ من األئمة إىل التفصيل، فأخذوا مبذه       (

، وهـو   -كما سنوضحه من التخفيِف الرمسي    - وحنوه؛ ملوافقة الرسِم      n z}، وp z    }: سيبويه حنو 
= 

٣٠٢
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٣٠٣

  :تنبيه
بالتنوين وفتحة؛ ألنه نقل حركة مهزة أبـدال إىل         ) ضما: (بال مهز، وقوله  ) بيا: (قوله

  .التنوين وحذف اهلمزة
  : قوله

  
  

...............ــِضِهم علُ بِهيــس تو 
ــالْواِو أَ ــضالَكَ ع................ 

  

  

 ِلمــضُمومٍة كاليــا ومكْــُسورٍة تلَــا
...................................  

بعض أصحاب األخفش روي عنه وجها ثالثًا، وهو تسهيل اهلمزة املكـسورة            : أي
  .ءاملضموم ما قبلها بني اهلمزة والواو، واملضمومة املكسورة وما قبلها بني اهلمز واليا

مسهلة بينها  ) بني بني (أيت مبعضلة وهو األمر الشاق؛ ألنه جعل مهزة         : أي) أَعضال (
، وبني احلرف الذي منه حركة ما قبلها حىت ال يلزمه ما لزمه يف البدل؛ ألن هذا غري ممتنـع                  

  .لكن يرد عليه أن القاعدة أن اهلمزة إمنا تدبر حبركة نفسها؛ ألا أحق ا وأدلَّ عليها
  :هتنبي

  .بال مهز) كاليا: (قوله

                                                            

= 
  .٣٧٤-١/٣٧٣ النشر). اختيار احلافظ أيب عمرو الداينِّ وغريِه

  ).٢٤٦-٢٤٥، ٢٤٢-٢٤١ :بيت رقم( ةمنت الشاطبي: انظر. واملذهباِن مضمناِن يف احلرِز
 مكي قال اإلمام ،واآلخذونُ به أكثر ،سيبويِه أشهر ومذهب)و االختيار١٠٦-١/١٠٥ الكشف). وه.  

  .١٠٦: ص، السبعة: انظر. ومل يذكراإلمام ابن جماهٍد يف السبعة إال هذا الوجه
  .١/٣٤٤ النشر: انظر. وصحح اإلمام ابن اجلزري كال املذهبني

  .وعلى األخِذ ما جرى العملُ عند شيوخ اإلقراء، وتقدمي مذهِب سيبويِه أوجه؛ ألنه األكثر واألشهرر
رفع اخلتام يف وقف     ،٣٢١-٣٢٠:  ص ،، القواعد املقررة  ١/٣٧٩ ، اإلحتاف ٧٩: ص،  البدور الزاهرة للنشار  : انظر

  ).ب/١٥لوحة (محزة وهشام 
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٣٠٤

  :قوله
  
  

ــطًا............. ــانَ واِس ــا كَ مو 
  

  

ــهلَا  سو ــق ــٍد فَحقِّ ــِل زوائ َألج 
  

، وما كان من اهلمز متوسطًا ألجل ما دخل عليه من الزوائد واتصل به خطًا أو لفظًا               : أي
والثاين التـسهيل؛ ألنـه     ففي الوقف عليه حلمزة وجهان التحقيق؛ ألن اهلمز فيه يف حكم املبتدأ             

  .)١(متوسط تنزل مع ما دخل عليه مرتلة الكلمة الواحدة فصار بذلك كاملتوسط
  : مث أتى بأمثلة الزوائد فقال

  
  

 كَالماِت تعريـٍف والٍم ويـا وبـا       
  

  

 وهــاٍء ونحِوهــا ِإذَا كَــانَ فَيــصال
  

  .F z} و  g z} : المات التعريف حنو: أي
، )٢( z ِلـأَنُهم  }: يعـين الـالم الـيت غـري الم التعريـف حنـو            ) موال: (قوله

: والبـاء حنـو   ، )٥(z_ } ) ٤(lz } : ، وياء حرف نداٍء حنو    )٣(z{}و
{ ¿z)٦ ( { zyz)٧(،واهلاء حنو  : { kz)٨(و ، { lz)٩(.  

 ،)١١(z وأُْتوُهن })١٠(z ¹} وحنو هذه الزوائد مثل : أي) وحنوها: (قوله
                                                            

  .١٦١: يسري، صالت(، ١/٤٣٠النشر : انظر) ١(
  .١٧٩: آل عمران وردت يف مواضع كثرية أوهلا) ٢(
  .١١: النساء) ٣(
  .٢١: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٤(
  .٣٣:  البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا) ٥(
  .٦١: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٦(
  .١٠٩: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٧(
  .٣١:  البقرةمواضع كثرية أوهلاوردت يف ) ٨(
  .٩٩: ، والنساء١١٩ ،٦٦: آل عمران) ٩(
  .١٧٩: آل عمران وردت يف مواضع كثرية أوهلا) ١٠(
  .١١: النساء) ١١(
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٣٠٥

{ Gz)١ ( { ¯z)٢({أُْمرو z)٣(  {È z)٤ ( { Fz)٥ ({Cz)٦( 
{أَُؤلِْقي z )٧(.  

، )٨(dz } احترز به من زوائد ال ميكن فصلها مثـل          ) إذا كان فيصالً  : ( قوله
مما كان من حروف املضارعة فهـو        )١١(fz }، و )١٠(z¤ } ، و   )٩(Íz } و

ولكنه ملا كان   داخل يف حكم املسئلة بال خالف، واهلمز بعد حروف املضارعة وهي زائدة،             
  .ال يصح انفصاله عنها أعطي حكم التوسط احلقيقي

 واملراد بالزوائد املشار إليها ما إذا حذف بقي بقية الكلمة بعد حذفه مفهومةً حنـو               
  .األمثلة املذكورة يف البيت

  :تنبيه
  .باهلمز والتنوين) وهاء: (بال مهز فيهما، وقوله) ويا) (وبا: (قوله
  : قوله

  
  

  ِممأَشـدٍ     وا مِر مِفي غَي ُرمـُدال  واب  
  

  

...................................  

                                                            

  .١٦: الكهف) ١(
  .١٨٥: األعرافوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٢(
  .١٣٥: األعرافوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٣(
  .١٠١:  البقرةهلاوردت يف مواضع كثرية أو) ٤(
  .١٠: ، يس٦: البقرة) ٥(
  .٧٢: هود) ٦(
  .١٨: القمر) ٧(
  .١٣: آل عمران) ٨(
  .٤٣: النور) ٩(
  .١٨: ، والليل٢٦٩، ٢٤٧: البقرة) ١٠(
  .٢٢١:  البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا) ١١(
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أمر باإلمشام والروم حلمزة وهشام يف الوقف على آخر الكلمة اليت ليس فيها حرف              
مد ولني أبدل من مهزة متطرفة يف آخرها، يعين أن يف كل ما قبله ساكن غري األلف الـروم                   

  :واإلمشام وهو نوعان
  .)٢(lz }، و)١(z¯ } : ما ألقي فيه حركة اهلمزة على الساكن حنو: أحدمها - 

: ما أبدل فيه اهلمز حرفًا من جنس الساكن قبله الزائد وأدغم فيه ما قبله حنـو               : والثاين - 
{l z)٣ (و {  iz)رام تلك          ) ٤فكل واحد من هذين النوعني قد أعطي حركة فَت

 .فاحلركة، وضابط كل مهز طرف قبله ساكن غري األل
ن ـد ولي ـة أُبدل منها حرف م    ـزة متطرف ـا مه ـي آخره ـي ف ـة الت ـوأما الكلم 

، )٩(z[}و، )٨(z¼ } ، و )٧(z̧ } ، و )٦(�z } ، و )٥(kz}: يف حنو 
) خيشى(فال يدخله روم وال إمشام لسكونه؛ ألن األلف والواو والياء فيه كألف             ) ١٠(z¢£ }و

  .)١١( قبله متحرك أو ألفكل مهز طرف: ، ضابطه)يرمي( وياء) يغزو( وواو

                                                            

  .٥: النحل) ١(
  .١٠٢:  البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا) ٢(
  .٢٢٨: البقرة) ٣(
  .٢٠:  البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا) ٤(
  .٦٠:  األعرافوردت يف مواضع كثرية أوهلا) ٥(
  .٢٤: الطور) ٦(
  .٢٤: احلشر) ٧(
  .١٣٣:  النساءوردت يف مواضع كثرية أوهلا) ٨(
  .١٩:  البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا) ٩(
  .٧٤:  البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا) ١٠(
  : واإلمشام له صور أربعةما يدخله الروم )١١(

= 

٣٠٦



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

٣٠٧

  :تنبيه
  .بألف الوصل) ابدال(بالتنوين ) مدا: (قوله

  :فقال،  مث ذكر أن بعضهم روي يف اهلمزة املتحركة بعد احلركة الروم
  
  

...................................  
 ِوشاِطِئ ال ملْجأَ أَو أَِلـف ُمحركًـا       

  

  

        ـهـُؤ سفْتـو تحٍم نوِبـر ضعبلَاو 
ــا   ــسماِء تعملَ ــو ال حــا ن  طَرفً

  

، )١(z¿  } :وما جاء من اهلمز طرفًا حمركًا وقبله حركة أو ألـف حنـو            : أي
، )٣(gz} ، و )٢(y z} ، و )١(az } ، و )٣(R Q z} ، و )٢(bz }و

                                                            

= 

  ]. ٤٠:النبأ  [ hz}، و]٥:النحل [ z¯}: ما ألقي فيه حركةُ اهلمزِة على الساكن قبله، حنو: أوالها

  .ام يف ذلك عند من روى فيه اإلدغ] ١٩:األنعام [ iz}َ  :ما أُبدل فيه اهلمز حرفًا، وأدغم فيه ما قبله، حنو: والثَّانية

  qz }:ما أبدلت فيه اهلمزةُ املتحركة واوا، أو ياًء حبركِة نفـِسها علـى املـذهِب الرمسـي، حنـو                  : والثَّالثة
  .] ٢٤:املؤمنون[

خفش ما أُبدلت فيه اهلمزةُ املكسورةُ بعد الضم واوا، واملضمومةُ بعد الكسـِر ياًء، وذلك على مذهِب األ               : والرابعة

  .]١٩:العنكبوت [ gz}، و ]٢٣:الواقعة [ z_ ^}: النحوي، حنو
  :وال روم، وال إمشام يف نوعِني

  .ما تقع اهلمزة فيه ساكنةً بعد متحرٍك، سواء كان سكونها الزما، أو عارضا: أحدمها
 : هذِه احلروف حينئٍذ سواكن ال أصلَ هلا يف احلركِة، فهـن مـثلُهن، حنـو               ألنَّ؛  أن تقع ساكنةً بعد ألفٍ    : الثَّاين

{¤z ]  ١٢:احلج[ و ،{°z ] ٢٨:فاطر [ .  
  .٣٠-٢٩:  ص،، إحتاف األنام١/٣٥٨ ، النشر٢/٧١٣ كرت املعاين: انظر
  .١٦١: التيسري، ص، ١/٤٣٠النشر : انظر

  .٨٥: يوسف) ١(
  .٣٠: القصص) ٢(
  .١١٨: وبةالت) ٣(
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فبعضهم سهله بروم احلركـة     ، )٦(وشبهه) ٥(z_ } ، و )٤(Qz } ، و z[ } و
وال روم وال إمشام معه، وهو مذهب سـيبويه         ،  النوع البدل  حلمزة، وقد تقدم أن حكم هذا     

  .وقد تقدم
 bz }سـهال، و   z¿ } : حنو) وبعض بروم : (فذكر النوع األول يف قوله     - 

 {R Qz ،  
مبثـل األلـف مـن قبلـه كــ          ) فإن تطرف فأبـدال   : (وذكر النوع الثاين يف قوله     - 

{]z،           ا آخر وهو تسهيله ورومه ويف كيفيـة تـسهيله    وأخرب هنا أن فيه وجه
  : وجهان

 .أن تسهيل كل مهزة بينها وبني احلرف اانس حلركتها: أحدمها - 
 .أن تسهل بينها وبني احلرف الذي صورت به:  الثاين - 
، وال يتأتى ذلـك إال      )بني بني (وروى سليم عن محزة أنه جيعل اهلمزة يف ذلك كله                

 اهلمزة الساكنة ال يتأتى تسهيلها      مع روم احلركة؛ ألن احلركة الكاملة ال يوقف عليها، وألن         
ألن اهلمز يف هذا الباب إذا سهل بني        : ، وبعضهم مل يرم حلمزة يف هذا النوع، قال        )بني بني (

اهلمزة والواو وبني اهلمزة واأللف وبني اهلمزة والياء قرب لضعفه بالتسهيل من الساكن، وقد              
تد بسكون ذلك كالسكون احملض الذي      تنزل ذلك مرتلة األلف والياء والواو الساكنتني واع       

) بني بني (ل   إذ اهلمزة الساكنة ال تسه     )بني بني (ال روم فيه، وإذا تعذر الروم تعذر التسهيل         
                                                            

= 
  .١٣: ، النحل١٣: األنعام) ١(
  .٢٠: العنكبوت) ٢(
  .١٣: ، الربوج٤٩:  سبأ،١٩: العنكبوت) ٣(
  .٣٨: آل عمرانوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٤(
  .٢٠: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٥(
  .١٦١: التيسري، ص، ١/٤٣٠النشر : انظر) ٦(
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فأخذ يف ذلك بالبدل ال غري، فهذا مذهب شاذ متروك ليس مبعروف عن محزة، ومثلـه يف                 
 ،)١(µ ´z ¶  }: الشذوذ مذهب من أحلق املفتوح باملضموم واملكسور يف الروم حنو         

؛ ألن مــذهب القــراء أن z_ } و ،)٤(z °} و ،)٣(ªz  } و، )٢(y z} و
وذكـر  ، ومل يذكر الناظم هذين املذهبني لشذوذمها     ، الروم ال يكون يف املنصوب واملفتوح     

  .)٥(املذهب املختار وهو الروم يف غري املنصوب واملفتوح

                                                            

  .٨٠: اماألنعوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ١(
  .٢٠: العنكبوت) ٢(
  .٢١: ، االنشقاق٢٠٤: األعراف) ٣(
  .٤٣: النساءوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٤(
  .١٦١:التيسري، ص، ١/٤٣٠النشر : انظر) ٥(
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  )١(باب الفتح واإلمالة وبني اللفظني
                                                            

ـ                 )١( د مـن   اهتم علماُء القراءاِت واللُّغة مبوضوِع اإلمالة يف مصنفام، فَِهي عند علماِء القراءاِت ِمن األصوِل اليت الب
            يف الفن فاء فيها، وهلذا ال خيلو مصنا   -معرفِتها، واإلحاطِة مبذاهب القرا أو نثرمن ذكرهـا، وإيـراد      -سواٌء نظم 

  .مِسائها
وأفرده مجع من األئمِة األسالِف بالتصنيِف،ككتاِب االستكمال أليب الطيب بن غلبون، وقرة العني البن القَاِصـِح،                

  . ملذاهب القراِء، واختالفهم يف الفتح واإلمالِة للداينِّواملوضح
  .٣٣ : ص،احملكم فيما شذَّت إمالته من حروف املعجم: انظر

ـ       . األلف إذ ال تقبل احلركة    : ه بلفظ احلرف أي   اهو فتح القارئ ف   : الفتح     ةوقيل هو النطق باأللف مركبة على فتح
  .٢٨:  ص،اإلضاءة. غري ممالة وهو تعبري ال بأس به

  .٢/٢٩النشر . هو عبارة عن فتح القارئ لفيه بلفظ احلرف: وعرفه ابن اجلزري بقوله  
، وتسمى الفتح أو ٢/٤١٧فتح الوصيد  . استقامة النطق باحلرف املفتوح وإخراجه من خمرجه      : وعرفه السخاوي بأنه    

  :وتنقسم إىل قسمني، التفخيم وغريه
  .تنقسم إىل أكرب وأصغر: يلتنقسم إىل فتح شديد وفتح متوسط، وق: قيل  
  .٢/٤١٧، وفتح الوصيد ٢٨:  ص،اإلضاءة: انظر  
أن تنحو بالفتحة حنو الكسرة، وباأللف حنو الياء كثريا، وهذا هو تعريف ابن اجلـزري وهـو                 : فهي، وأما اإلمالة   

  .٢/٣٠النشر : انظر. أخصرها وأمشلها
 ،اإلضـاءة : انظر.  غري قلب خالص وال إشباع مبالغ فيه       تقريب الفتحة من الكسرة واأللف من الياء من       : وقيل هي   

  .٢٨: ص
  .٢/٤٢٧فتح الوصيد . احنراف النطق باحلرف املمال من خمرجه: وعرفها اإلمام السخاوي  
  .التدقيق: اإلمالة الكربى، وقيل: الكسر، وقيل: البطح، وقيل: وتسمى االضجاع ويقال هلا  
بني بني، وبني اللفظني وتسمى     :  بني الفتح والتوسط واإلمالة احملضة، ويقال له       فهو النطق باأللف حبالة   : وأما التقليل   

، وخمتـصر العبـارات ملعجـم       ٢/٣٠، والنشر   ٢٨:  ص ،اإلضاءة: انظر. اإلمالة الصغرى، ويطلق عليها التلطيف    
  .١١: مصطلحات القراءات لرويس ص

  .األلف، واهلاُء، والراُء: وحروف اإلمالِة ثالثةٌ
ـَرها اإلمام الداينُّ يف سبعٍة، أباا يف قولِهولإلما   :لِة عللٌ توجبها، وقد حص

الكسرةُ، والياُء، واالنقالب من الياِء، وما يشبه باملنقلِب من الياِء، واإلتبـاع للممـاِل،         : واملوجب هلا سبعةُ أشياءٍ   (
شـرح  )  فيما كانَ على أكثِر من ثالثـِة أحـرفٍ         واأللف اليت ينكسر ما قبلها يف بعض األحواِل، واأللف املتطرفةُ         

= 

٣١٠
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 اإلمالة؛ ألنه األصل بدليل جواز فتح كل ممال وامتناع اإلمالة يف كل             قدم الفتح على  
أم مـن ذوات    ، مفتوح، وألن الكاتب إذا أُشكل عليه حرف فلم يدر أمن ذوات الياء هـو             

الواو رمسه باأللف، وأيضا فإن اإلمالة ال تكون إال لسبب من األسباب، والفتح لـيس لـه                 
  . فرع عليه وسيأيت ذكر األسباب اجلالبة لإلمالة، واإلمالة)١(سبب؛ فلهذا هو األصل

  : والفتح على نوعني
وليس هذا الفتح بأصـل يف      ) وهاء) (ياء: (فتح هو اية فتح الفم باحلرف املفتوح حنو        - 

لغة العرب وال يقرأ به القرآن، وإمنا هو لغة قوم منهم جاوروا األعاجم كأهل خراسان،               
                                                            

= 
  .٢/٢٤٤ اخلاقانية

 .٢٧-٢/٢٥: انظره. وأوصلها اإلمام ابن اجلزري يف نشرِه إىل ثنيت عشرةَ علَّة، وفصلها ِبأمثلتها
  اختِلف أهل العلم أيهما األصلُ الفتح أم اإلمالةُ؟) ١(
      ابن اجلزري يقول اإلمام):  أئم ا منهما أصـلٌ برأسـِه؛مع               وقد اختلفأنَّ كل ا عن الفتِح، أوتنا يف كون اإلمالِة فرع

  . اتفاقهم على أنهما لغتاِن فصيحتاِن صحيحتان نزلَ ما القرآن
 فذهب مجاعةٌ إىل أصالِة كلٍّ منهما، وعدِم تقدمه على اآلخِر، وكذلك التفخيم والترقيق، وكما أنه ال يكونُ إمالـةٌ           

  .إلَّا بسبٍب؛ فكذلك ال يكونُ فتح وال تفخيم؛ إلَّا بسبٍب
إنَّ الفتح هو األصلُ، وإنَّ اإلمالةَ فرع؛ بدليِل أنَّ اإلمالةَ ال تكونُ إلَّا عند وجوِد سبٍب من األسباِب؛                  : وقال آخرونَ 

اإلمالةُ، فما من كلمٍة متالُ ِإلَّا ويف العرِب مـن          فإنْ فُِقد سبب منها؛ لَِزم الفتح، وِإن وِجد شيٌء ِمنها؛ جاز الفتح و            
ولكل من الرأيني وجه، ولـيس هـذا موضـع          : قلت، كلُّ كلمٍة تفتح ففي العرِب من مييلُها      : يفتحها، وال يقالُ  

  .٢/٢٥  النشر).الترجيح
   :والفتح هو األصل،هذا ما يراه اإلمام أبو عمرو حيث قال يف منظومته األرجوزة املنبهة

  والكسر فرع ى قال هذا اجلُلُّ    والفتح عند العلماء األصل
  وال ميال الفتح فيها قالــوا        ألنـه يفتـح ما ميــال 
  .اإلمام مكي، وأبوعلي الفاسي، والسخاوي، وغريهم: وقد رجح هذا القول جلةٌ من العلماء منهم

اختيارات اإلمام أيب عمرو يف أبواب األصـول        و، ١٠١-٨٥:  ص ،اإلمالة يف القراءات واللهجات العربية    :  للمزيد انظر
 .٥٠٠-١/٤٩٩، ومجال القراء ١/٣٨٥، واحلجة ١/١٦٨أمحد السديس، والكشف . من األرجوزة املنبهة لـ د
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  .ومن واالهم فأخذوا تلك العجمة منهم
والنوع اآلخر هو الفتح املتوسط وهو لغة أهل احلجاز، واإلمالة لغة عامة أهل جند مـن                 - 

  .متيم وأَسٍد وقيس
  .عبارة عن استقامة اللفظ باأللف والفتحة:  والفتح
  .عبارة عن احنراف النطق باأللف والفتحة حنو الكسرة: واإلمالة

  : واإلمالة على نوعني
  . كربى وهي اإلمالة احملضة - 
بني لفظ الفتح وبني لفظ الكسر، أي بني هذا         : أي، صغرى وهي بني اللفظني   و - 

  .وبني هذا
  : قوله

  
  

ـ       ِلحمزةَ مع عِلي أَملْ أَِلفاٍت اصــ
ـ       اش عى موفِْس قُلْ ِفي هكَُه ِللندِبر 

  

  

 ـلُها اليا فَثَِني االسم والِْفعلَ حـصلَا      
    رـتاشـاِن ويوى هرلَـا  ـتتُت فَُيجي 

  

أمل حلمزة وعلى كل ألف منقلبة عن ياء األمساء واألفعال حيث كان الياء أصالً              : أي
وانقلبت األلف عنه، وهذا أحد أسباب اإلمالة وملا توقفت اإلمالة على معرفة أصل األلـف               

  :ذكروا له القاعدتني
 . قاعدة يعرف ا يف االسم - 
 . وقاعدة يعرف ا يف الفعل - 

  :عهم الناظم وتاب
  .فقاعدة االسم أن تثّنيه - 
 .وقاعدة الفعل أن ترده إىل نفسك - 
فإذا ثنيت االسم الذي فيه األلف فإن ظهرت يف التثنية ياء أملتها، وإن ظهرت واوا                    
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وكذلك إذا وجدت يف الفعل ألفًا ورددته إىل نفسك، فإن ظهرت واوا مل متل، وإن               ، مل متل 
، )اشترى(، ومثال الفعل    )هويان(فنقول يف تثنية    ، )هوى( االسم   فمثال، ظهرت ياء أملتها  

  ).اشتريت(فتقول يف رده إىل نفسك 
فينكشف ويظهر األلف الذي االسم واأللف الذي يف الفعل         : ، أي )فيجتال: (وقوله    

وعلم من املثالني أن األلف البد أن تكـون الم الكلمـة يف األمسـاء               ، أما منقلبان عن ياء   
ل، واملراد من اإلمالة تناسب اللفظ بتقريب احلركات واحلروف بعضها مـن بعـض         واألفعا

  .ليتحد عمل اللسان
  :قوله

  
  

 وِفي أَِلِف التأِْنيِث فُعلَى ِبضم فَــا      
ومع كَسِرها ِإحدى وِذكْرى وفَتِحها 

  

  

 كَُدنيا وُسوأَى ثُـم ُبـشرى فَمـيال       
  ـتشى وقْوـثَّال     ى  كَتمى تـرأَس ثُـم 

  

وأماال أيضا ألف التأنيث الواقعة يف : ضمري محزة وعلي، أي) فميال: (األلف يف قوله
مع ضم الفاء وكسرها : موزون فعلى ساكنة العني مع احلركات الثالث يف الفاء، أي

  .وفتحها
 ،)٤(zz} ،)٣(z¬ } و ،)٢(z© } و ،)١(x z} :  فمثال الضم حنو - 

 .)٨(z~ } و ،)٧(R  z} و ،)٦(Tz } و ،)٥(nmz }و
                                                            

  .٨٥: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ١(
  .٢٧ ،٢١: النجم) ٢(
  .٣٦: آل عمرانوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٣(
  .١٠: الروم) ٤(
  .٢٨٢: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٥(
  .١٠٢: النساءوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٦(
  .١٧: ، الزمر٧٤: ، هود٦٤: يونس) ٧(
  .١٢٦: آل عمرانوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٨(
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 ،)٣(V z} و، )٢(zِسيمى} ، و)١(y  z} : ومثال الكسر حنو  - 
 .)٦(Y z} و ،)٥(Jz }و ،)٤(Ýz}و

 ،)٩(Èz } و، )٨(z} } و ،)٧(z [} : ومثال الفتح حنو  - 
 ،)١٣(z`}و ،)١٢(Gz } و ،)١١(É z} و ،)١٠(z½}و

{²z)١٤(، و { zz)١٥(.  
  .نوع من أنواع احلركات الثالثمتثل كل : ، أي)متثال: (وقوله

  :تنبيه
  .بال مهز) بضم فا: (قوله
  : قوله

                                                            

  .٧: األنفالوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ١(
  .٣٢: ، احلج١٠٩: التوبة) ٢(
  .٢٩: الفتح) ٣(
  .٦٨:  األنعاموردت يف مواضع كثرية أوهلا) ٤(
  .٦٩:  األنعاموردت يف مواضع كثرية أوهلا) ٥(
  .٤٩: النجم) ٦(
  .١٩٧:  البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا) ٧(
  .٣٢: ، احلج١٠٩: التوبة) ٨(
  .١٧: حممد) ٩(
  .٦٢:  طهوردت يف مواضع كثرية أوهلا) ١٠(
  .٧: ، اادلة٤٧: اإلسراء) ١١(
  .١١٤: ساءالن) ١٢(
  .١٤: ، احلشر٥٣: طه) ١٣(
  .١: اإلسراء، ٦٧: األنفال) ١٤(
  .٢:  احلج،٤٣: النساء) ١٥(
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     ـقى فَُملْحيحي ى ثُمسِعيى وسُموو 
  

  

...................................  

 أحلقت بإمالـة ألـف      )٣(z }}  و )٢(z ¡} و )١(b  z} أخرب أن إمالة    
عجمية ال تتصرف للعلمية والعجمة، وهـو       أمساء أ : التأنيث للخالف الذي فيها، فقيل هي     

األظهر وإذا كانت أعجمية مل يكن هلا اشتقاق، ومل تكن ألفاا للتأنيث، غري أن الكـوفيني                
  .)٤(باعتبار املناسبة اللفظية ال باعتبار احلقيقة) فَعلى(و) ِفعلى(و) بفُعلى(والقراء أحلقوها 
  :قوله

  
  

...................................  
 ُسكَارى وفَتُح الْفَا يتـامى ونحِوهـا      

  

  

 فُعالَى ِبضم الْفَا كُـسالَى مـع الِْولَـا        
ــصارى  .........................نـ

  

بضم الفاء وبفتحها فالذي بضم الفـاء       ) فعاىل(وأماال أيضا ألف التأنيث يف موزون       
  .)٥( sz} : حنو

، )٦(zz}:  يف البيت الذي بعد وهم     sz} مع الذي يلي    : ، أي )مع الوال  (

                                                            
  .٥١:  البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا) ١(
  .٨٧:  البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا) ٢(
  .٩٠ :، األنبياء١٢، ٧: مرمي) ٣(
ئي، وخلٍف؛ ألنها مندرجةٌ حتت أصِل ما رِسم بالياِء، وإنمـا           هذه األلفاظُ الخالف يف إمالِتها عند محزةَ، والكسا        )٤(

، وألفها للتأنيث، أم أنهـا      )فعلى(يف تقليلها أليب عمرٍو للخالف يف أصِل هذه األلفاِظ، هلْ ِهي من باٍب               اخلالف
  أمساء أعجميةٌ ال تتـصرف، وليس هلا اشتقاق؟

) فعلـى ( ى األخِذ بوجِه التقليِل يف الكَِلم الثَّالث، وغريهن مما كان على وزن           واجلمهور عن أيب عمرٍو البصري عل     
مثلَّثة الفاِء؛ ما مل يكن رأس آيٍة، وليس من ذواِت الراِء، وهو الذي يف الشاطبية، والتبصـرِة، والتذكرِة، واإلرشاِد،                  

  .ِد، وذهب اآلخرونَ منهم إىل الفتِح، وعليِه أكثر العراقينيوالتلخيصِني، والكايف، وغايِة ابن مهرانَ، والتجري
  .٣١٠-٣٠٨: ص، ، الروض النضري١٤٦: ص، ، حترير النشر٢/٤٠ النشر: انظر

  .٥٤ :، التوبة١٤٢: النساء) ٥(
  .١١١:  احلج)٦(
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ــو  ــاء حن ــتح الف ــذي بف ، )٣(Bz}، و)٢(G z} ، و)١(z ±} : وال
  . وعلم من األمثلة أن مراده ألف التأنيث)٥( D z } و، )٤( Âz}و

  :تنبيه
  . بال مهز فيها)فتح الفا(، و)بضم الفا: (قوله
  : قوله

  
  

...................................  
  

  

...........و   مى اشتى ماُم أَنِتفْهالاِالس 
  

 املستفهم به، ومجلة ما يف القرآن منه مثانية وعـشرون           )٦(z ¸} أخرب أما أماال    
  :موضعا

 .)٩(x w v uz} و ،)٨(j i hz } و ،)٧(º¹ ̧z }  أوهلا يف البقرة يف  -

L K  } و ،)١١(m l k jz } و ،)١٠(Ù Ø × z} وبآل عمران     - 

                                                            
  .١٢٧: النساء) ١(
  .٢٢٠:  البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا) ٢(
  .٣٢: النور) ٣(
  .١١١:  البقرةيف مواضع كثرية أوهلا وردت )٤(
  .٣٠: ، التوبة١٢٠، ١١٣: البقرة) ٥(
  .٢٢٣:  البقرة وردت يف مواضع كثرية أوهلا)٦(
  .٢٢٣: البقرة) ٧(
  .٢٤٧: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٨(
  .٢٥٩: البقرة) ٩(
  .٣٧: آل عمران) ١٠(
  .٤٠: آل عمرانوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ١١(
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N M z)١(، و{× Ö ÕØ z)٢(. 
 .)٣(z¾  ½} وباملائدة   - 
 .)٤(Ñ Ð Ï Î  z} و ،z¾  ½} وباألنعام   - 
 .)٥(z¥ ¦  } وبالتوبة  - 
 .)٧(S Rz  } و ،)٦(Ö Õz } ويف يونس   - 
 .)٨(m l k jz} ويف مرمي   - 
 .)٩(Ø ×z } ويف املؤمنون   - 
 .)١٠(ªz » } ويف العنكبوت   - 
 .)١١(m l kz} ويف سبأ   - 
 .)١٢(Ú Ùz } ويف فاطر   - 
 .)١٣(z¤ ¥ } ويف يس   - 

                                                            

  .٤٧:  عمرانآل) ١(
  .١٦٥: آل عمران) ٢(
  .٧٥: املائدة) ٣(
  .١٠١: األنعام) ٤(
  .٣٠: التوبة) ٥(
  .٣٢: يونس) ٦(
  .٣٤: يونس) ٧(
  .٤٠: آل عمران) ٨(
  .٨٩: املؤمنون) ٩(
  .٦١: العنكبوت) ١٠(
  .٥٢: سبأ) ١١(
  . ٣: فاطر) ١٢(
  .٦٦: يس) ١٣(



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

٣١٨

 .)١(h gz } ويف الزمر   - 
 .)٣(h gz  } و ،)٢(z { ~} ويف غافر   - 
 .)٤(Ê Éz } ويف الزخرف   - 
 .)٥(z y x z} ويف الدخان   - 
 .)٦(Ù Ø × Ö z} ويف القتال   - 
 .)٧(Ì Ë  z}  ويف املنافقون  - 
  .)٨(Ê É Èz }ويف الفجر   - 

حيتمل أن يكون   : "هدفقال ابن جما  ، أمال مجيعها محزة وعلي واختلف يف هذا االسم       
) فعلى(وكان خيتار أن يكون على وزن       ، )"افعل(وأن يكون علي وزن     ، )فعلى(على وزن   

  .يف اللفظ، ولذلك كتب بالياء) فعلى(لفظًا ال حقيقة، وعلة إمالته املناسبة لـ 
  .)٩(p o nz } : أراد حنو) مىت: (وقوله
، z ¸}  حلمزة وعلـي يف      عم اجلميع باإلمالة  : بألف الوصل، أي  ) امشال: (وقوله

  .حيث وقعا z ½} و
  : قوله

                                                            

  .٦: الزمر) ١(
  .٦٢: غافر) ٢(
  .٦: الزمر) ٣(
  .٨٧ :الزخرف) ٤(
  .١٣: الدخان) ٥(
  .١٨: حممد) ٦(
  .٤: املنافقون) ٧(
  .٢٣: الفجر) ٨(
  .٤٨: يونسوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٩(
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 عسى مع بلَى مع ما ُرِسم ياْ فَمـيالَ        
  

  

 ِسوى ما زكَى حتى ِإلَى مع لَدى علَى       
  

 ،)١(oz¡ } : حيث وقعا حنـو   k z} و، z ¨} ال أيضا   وأما: أي
  .)٢(m l k  z}و

صحف ياء يف األمساء واألفعال مما لـيس        ال أيضا كل ألف متطرفة كتبت يف امل       وأما 
 ،)٣(Bz } : أصله الياء بأن تكون زائدة أو منقلبة عن واو يف الثالثي إال ما يخص حنو              

 { ²z)٤(،  { Yz)٥(، و { dz)٦(، و{ e dz)٧(.  
  ).سوى ما زكى: (مث قال

  . مث استثىن مخس كلمات امسا وفعالً وثالثة أحرف، فلم متل
، )٨(z | }}  أعـين    --سم باأللف يف سورة يوسف       ر )لدى(: فاالسم

ويف ، فرسم يف بعضها باأللف   ، )٩(V  Wz} : أعين، واختلفت املصاحف فيه بغافر   
  .بعضها بالياء

) زكـوت (، وهو من ذوات الواو بدليل قولك        )١٠(Z Y X  \ [z} والفعل  
  .فلم ميل تنبيها على ذلك

                                                            

  .٥٨ اإلسراء) ١(
  .٨١: البقرة) ٢(
  .٢٨: ، الفرقان٧٢: هود) ٣(
  .٨٤: يوسف) ٤(
  .٣٠: يس) ٥(
  .٥٩:  طه،٩٨: األعراف) ٦(
  .١١٩: طه) ٧(
  .٢٥: يوسف) ٨(
  .١٨: غافر) ٩(
  .٢١: النور) ١٠(
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،مل تمل؛ ألن احلروف ال حظ      )٣(zلَىِإ } و ،)٢(zعلَى } و ،)١(z حتى}واحلروف  
  .هلا يف اإلمالة

  :تنبيه
: بسكون امليم، وقوله  ) رسم: (بسكون العني يف الكلمات الثالث، وقوله     ) مع: (قوله

  .بال مهز) يا(
  .أنه فعل من ذوات الياء بدليل ظهورها فيه مع الضمائر z ¨} وعلة إمالة 

ه باألمساء حيث كفى يف اجلـواب  فقيل أميل لشبه k z} واختلف يف علة إمالة   
أُميل لتضمنه معىن الفعل يف     : أمل يأتك زيد؟ بلى قد جاء، وقيل      : ملن قال لك  : بنفسه، تقول 
  .قد قام فتوجب به ما نفى: له بلى، أي: ما قام زيد؟ فيقول: القائل: اجلواب، يقول
  :قوله

  
  

  ثُالٍَث زاد نحـو ابتلَـى أَِمـلْ        وكُلَّ
  

  

...................................  

وكل لفظ ثالثي ألفه منقلب عن واو إذا أزيد يف حروفه األصول حرف فأكثر : أي
من ذوات الواو؛ ألنك ) بلى(ثالثية  g z} : أَِملْه؛ ألنه انتقل بالزيادة إىل ذوات الياء حنو

، )٤(v w   z} : فاإلمالة يف حنو) ابُتِليُت(وبعد الزيادة تقول ) بلوت(تقول 
، )٩(ïz} و، )٨(K z} و، )٧(z »} و، )٦(j z} و، )٥(z ×}و

                                                            
  .١٤: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ١(
  .٥: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٢(
  .٦: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٣(
  .١٢٤: البقرة) ٤(
  .٦٤:  طه)٥(
  .٦١:  الصف)٦(
  .١٢٧: نساء الوردت يف مواضع كثرية أوهلا )٧(
  .٧، ٣:  عبس)٨(
  .٧٦ :طه اضع كثرية أوهلاوردت يف مو )٩(
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 }}  ،)٤(z  ½ ¼ } و، )٣(K L z} ، )٢(d e z } و، )١(cz}و
|  z)٥( ، {j k z)٦( ،و { j z )٧( ،و { § z)٨( ،و { o z)٩( 

وشبهه؛ ألن املضارع فرع املاضي، وعلم من املثال أن األلف املمالة متطرفة، وأا الم 
 ،)١١(x wz } و ،)١٠(i  jz} تمتنع اإلمالة يف حنو الكلمة ف

{»z)؛ ألن األلف فيها ليست كذلك)١٢.  
  : قوله

  
  

...................................  
  

  

ــا ــا قَــد تميلَ ُهمناٍو عــو  وأَحيــا ِب
  

عن محزة وعلي أخرب أما اتفقا على إمالة إحيـاء إذا كـان             : ، أي )عنهما: (قوله
 يف  )١٤(z ³ ²} باألنفال و  )١٣(zويحيى من حي عن بينٍة      }واو وأراد   مصاحبا لل 

                                                            

  .٩:  الشمس)١(
  .٨٩:  األعراف)٢(
  .٢٤:  العنكبوت)٣(
  .١٤٣:  األعراف)٤(
  .٩٤: ، املائدة١٩٤، ١٧٨:  البقرة)٥(
  .١٩٠:  األعراف)٦(
  .٦٠:  النحل)٧(
  .٢١: ، السجدة١٦٩:  األعراف)٨(
  .٢٣٢: البقرة  وردت يف مواضع كثرية أوهلا)٩(
  .٨٥: املائدة) ١٠(
  .٢٦: مرالز) ١١(
  .٢٤: ص) ١٢(
  .١١٣: نفالاأل) ١٣(
  .٢٤: ، اجلاثية٣٧: املؤمنون) ١٤(
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بطه وسبح، وقد تقـدم أن      ) ٢(Ï Îz } بالنجم، و ) ١(ò ñz }قد أفلح، واجلاثية    
  .املضارع فرع املاضي

  :قوله
  
  

 .....وكَيف أَتى أَحيا أَِملْ عن عِلـي      
  

  

...................................  

كيفما جاء سواء كان مصاحب حلرٍف أو       : كيف أتى، أي  ) أحيا(أمل عن علي    : أي
  .جمردا عنه، وقد تقدم ذكر املصاحب للواو له وحلمزة

y } و ،)٤(Y Xz } و ،)٣(z ³}:  والذي انفرد به علـي هـو      
 {zz)٥ ( بالبقرة، و {W Vz)٦ ( باملائدة، و { Z Y Xz)بالنحل ) ٧

) ٩(P O Nz } بـاحلج،   ) ٨(z ^ _ ` } والعنكبوت واجلاثية، و  

  .)١٠(X Y z} بفصلت، وكذا إذا وقفت على 
  : مث أردف ذلك بكلمات انفرد علي بإمالتها أيضا فقال

  
  

ـــ........................  وعنـ
 وحق ُتقَاِتِه ومرضـات كَيـف جـا       

  

  

 ـُه ُرؤياي والرؤيا ومحياُهُم احِمـال     
 ذَا أَِملْ ِبـِه َءاِخـرا ِوال      خـطَايـا كَ 

  

                                                            
  .٤٤: النجم) ١(
  .١٣: األعلى) ٢(
  .٢٨: البقرة) ٣(
  .١٦٤: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٤(
  .٢٤٣: البقرة) ٥(
  .٣٢: املائدة) ٦(
  .١٦٤: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٧(
  .٦٦: احلج) ٨(
  .٣٩: تفصل) ٩(
  .٣٢: املائدة) ١٠(
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 ،)١(Ìz } انقل عنـه اإلمالـة يف       : ، أي )امحل: (عن علي : أي) وعنه: (قوله
كيف جاء  ) ٥(vz  } و ،)٤(Z Yz  } و ،)٣(z ¾  }و ،)٢(cz }و
  .)٧(baz  } و )٦(w v z}: حنو

 ،)٨(SR z}: كيـف جـاء أيـضا حنـو       : ، أي )خطايـا كـذا   : (قوله 
أمل به  : (يف ألفها األخرية اليت تلي األوىل، وهو املراد بقوله        أمر باإلمالة   ) ٩(z¤}و

  ).َآِخرا
  :تنبيه

  .بكسر الواو) وال: ( بال مهز، وقوله)جا(: بألف الوصل، وقوله) امحال: (قوله
  : قوله

  
  

 عصاِني وأَنساِنيِه مع قَـــد هـدا      
       ـعـا أَِملْـُه ماهحاِني دصأَو مِبمري 

  

  

 اتاِن مريٍم وطَـِس فَاجُمــلَا     ِن ثُم ءَ  
 طَحاها تالَها مع سجى وحـدُه تلَـا       

  

» }  ،)١١(X Wz } و ،)١٠(n mz } وانفرد علي بإمالـة     : أي
                                                            

  .٤٣: يوسف) ١(
  .٦٠: اإلسراءوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٢(
  .٢١: اجلاثية) ٣(
  .١٠٢: آل عمران) ٤(
  .٢٠٧: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٥(
  .٢٠٧: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٦(
  .١: املمتحنة) ٧(
  .١٢: ، العنكبوت٥٨: البقرة) ٨(
  .١٢: عنكبوتال) ٩(
  .٣٦: إبراهيم) ١٠(
  .٦٣: الكهف) ١١(
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¬z)١(، و { ~ }z)٢ ( مبرمي، و { J I Hz)بالنمـل، و  ) ٣{ g
h z)٤ (مبرمي، و {« ¬ z)قد(بـ  )٥ ( ا مناحتراز { r q pz)آخـر  ) ٦
يف النازعـات،   ) ٨(nz } بـالزمر، وأمـال     ) ٧(C  F E Dz} من  و، السورة

  .يف سورة الضحى) ١١(fz } يف سورة الشمس، و) ١٠(F z}و ،)٩(iz }و
تفرد على وحده دون محزة باإلمالة فيما تقدم من الكلمـات           : ، أي )وحده: ( قوله

  ).تال: (إىل قوله) وكيف أتى أحيا أمل عن علي: (من قوله
  : على إمالته من ذلك فقال مث ذكر ما اتفقا

  
  

 وحمزةُ معُه ِفي ُضحاها مع الـضحى      
  

  

  والربوا والْقُوى والرسُم ِبالواِو ُيجتلَا

، )١٢(A B z} ومحزة مع علي أماال هذه الكلمـة األربـع يعـين            : أي
  .النجم )١٥(X  z }  حيث وقع، و)١٤(C z} و ،)١٣(b c d z}و

                                                            
  .٨٠: األنعام) ١(
  .٣٠: مرمي) ٢(
  .٣٦: النمل) ٣(
  .٣١: مرمي) ٤(
  .٨٠: األنعام) ٥(
  .١٦١: األنعام) ٦(
  .٥٧: الزمر) ٧(
  .٣٠: النازعات) ٨(
  .٢٩: النازعات) ٩(
  .٢: الشمس) ١٠(
  .٢: الضحى) ١١(
  .١ :الشمس) ١٢(
  .٢، ١ :الضحى) ١٣(
  .٢٧٥: البقرةت يف مواضع كثرية أوهلا  ورد)١٤(
  .٥ :النجم) ١٥(
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٣٢٥

، )٣(n z}  و )٢(V  z}  و )١(F  z} أن  : يعـين ) اووالرسم بالو : (قوله
 )٨(X  z } و، )٧(C z} و، )٦( i z} و، )٥(b z} و، )٤(f z} و

  .هذه الثمان رمسن بالواو
  :تنبيه

  .بسكون العني) معه: (قوله
  : قوله

  
  

      ـعم اييحمو ليع نوِر عى الدور 
  

  

    فَان ايثْومكَوٍة وِمش اكُرؤي ايقَلَـا ُهد 
  

بالبقرة، ) ١٠(K J  N M Lz} باألنعام، و) ٩(z§ } أراد 
بيوسف، ) ١٣(U z} ) ١٢(Ez } بطه، ) ١١(Á À ¿z  ½ ¾}و
 إمالته الدوري عن علي دون أيب  أخرب أن مجيع ذلك روى،بالنور) ١٤(z¡}و

                                                            
  .٢ :الشمس) ١(
  .٦ :الشمس) ٢(
  .٣٠ :النازعات) ٣(
  .٢ :الضحى) ٤(
  .١: الضحى) ٥(
  .٤٦، ٢٩: النازعات) ٦(
  .٢٧٥: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا  )٧(
  .٥: النجم) ٨(
  .١٦٢: األنعام) ٩(
  .٣٨: البقرة) ١٠(
  .١٢٣: طه) ١١(
  .٥: سفيو) ١٢(
  .٢٣: يوسف) ١٣(
  .٣٥: النور) ١٤(
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٣٢٦

  .احلارث وأَمرك بنقله
  :تنبيه

  .بال ياء) الدور عن: (قوله
  : قوله

  
  

 ي أَواِخـر آِي مــا     وحمزةُ مع علِ  
 الِْقيام ثُمـ       ه   ثُم ِفـي الناِزعـاِت ثُـ

      قَدالَ وج قَد لَقى الْعحالضِل واللَّي عم 
  

  

 ِبـطَه مع النجِم الْمعــاِرُج ميــلَا
 م مع عبس اَألعلَى مع الشمِس فَاجُملَا

...................................  

نا أماال أواخر آي إحدى عشرة سورة وهأخرب أن محزة وعلي:  
، وسبح اسم ربـك األعلـى     ، وعبس، والنازعات، والقيامة، واملعارج، والنجم، طه
  .واقرأ باسم ربك، والضحى، والليل إذا يغشى، وضحاها، والشمس

  :تنبيه
مجـع  ) آي: (ولهبسكون القاف، وق  ) العلق: (بسكون اهلاء، وقوله  ) هالقيام: (قوله

آية أراد األلفات اليت هي أواخر اآليات مما مجيعه الم الكلمة سواء فيها املنقلب عن اليـاء،                 
واملنقلب عن الواو إال ما سبق استثناؤه من أن محزة ال مييله، وأما األلف املبدلة من التنـوين                  

ــو  ــف حن  ،)٤(z ¿} و ،)٣(Ðz } و ،)٢(Ìz } و ،)١(z ¡}: يف الوق
ال متال؛ ألا ال تصري ياء يف موضع خبالف املنقلبة عن الواو فإن الفعـل               ف) ٥(z_ }و

: املبين للمفعول ينقلب فيه الواو ياء فألف التنوين كـألف التثنيـة ال إمالـة فيهـا حنـو                  
                                                            

  .١٠٨: طه) ١(
  .١٢٤: طه) ٢(
  .١٠٥ ،٩٧: طه) ٣(
  .٨٠: األنعاموردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٤(
  .١١٥: طه) ٥(
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٣٢٧

{ oz)١(،  { ªz)٢(،  { w vz)٣(.  
 ففـي   )٦(nz } و ،)٥(sz } و ،)٤(zُهـدى  }:  وأما املنون املقصور حنو   

  .ف عليها خالف يأيت يف آخر الباب إن شاء اهللا تعاىلاأللف املوقو
 مث إن كال من املميلني إمنا يعتد بعدد بلده فحمزة وعلي يعتربان الكويف، وأبوعمرو              
                 ـصيعترب املدين األول؛ ألنَّ أبا عمرو عرض القرآن على أيب جعفر يزيد بن القعقاع املدين ن

  .عليه الداين وورش؛ ألنه عن إمامه
  .ضمري محزة وعلي) فميال(أللف يف وا
  : قوله

  
  

............................قَـــدو 
  ...نحو الْقُرى ِذكْرى وُبشرى نرى

  

 أَماالَ مع الْبصِر الَّـِذي بعـد راْ تلَـا         
...................................  

من بعدها من األلفات املتقدم ) راال(أخرب أن محزةَ وعليا والبصري أمالوا الذي يلي 
، )٧(z {} : ذكرها أعين ما انقلب عن الياء أو كان للتأنيث أو لإلحلاق حنو

، )١١(z } } و، )١٠(zىنر  }و، )٩(j z } و، )٨(Nz}و

                                                            
  .١٠: التحرمي) ١(
  .٢٢٩: البقرة) ٢(
  .١٦٠: ، األعراف٦٠: البقرة) ٣(
  .١٠١: آل عمران) ٤(
  .٥٨: طه) ٥(
  .٣٦: القيامة) ٦(
  .٩٢: األنعاميف مواضع كثرية أوهلا وردت  )٧(
  .٢: فاراألعوردت يف مواضع كثرية أوهلا  )٨(
  .٩٧ :بقرةالوردت يف مواضع كثرية أوهلا  )٩(
  .٦: القصص) ١٠(
  .١٠٩ :نبياءاألوردت يف مواضع كثرية أوهلا  )١١(
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  .)١(²z}و
  :تنبيه

  بال مهز) بعد را: (بال ياء بعد الرا، وقوله) مع البصر: (قوله
  : قوله

  
  

ـــ......................  وحفْــ
  

  

 ــُصُهم ِعند مجراها ُمواِفقُُهُم ِولَـا     
  

ود ومل ميـل     )٢(c z} أخرب أن حفصا يوافق محزة وعليا والبصري يف إمالة          
  .حفص غريه

  .تابعهم حفص: بكسر الواو متابعة، أي) وال: ( وقوله
  : قوله

  
  

      نيب نيى بور شرا وِفي ذَاِت رو.... 
  

  

...................................  

وضابطه أن كل ما   ). الراء(يف ذوات   ) بني بني (أخرب أن ورشا روي عن نافع اإلمالة        
أماله ورش بني بني، وال يدخل يف ذلك ما بعـد           ، أماله أبوعمرو من ذوات الراء إمالة حمضة      

  .فإا ليست مبتطرفة) ٣(C Bz }راء 
  :تنبيه

  بال مهز) را: (قوله
  : قوله

  
  

  واخـــــ....................
  

  

  ــُتِلف ِفي أَراكَُهم وِفي ذَاِت يا ِكلَا

                                                            

  .٦٧: األنفال) ١(
  .٤١: هود) ٢(
  .٦١: الشعراء) ٣(
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٣٢٩

ويف ذوات الياء  ،)١(s  tz} اختلف يف كال النوعني عن ورش يف إمالة : أي
ويف ذوات الياء يف ، t z} الفتح واإلمالة بني بني، يف ألف : فيقرأ له فيهما بوجهني

 مما فيه الراء، t z} ه راء، ومل خيتلف عنه يف إمالة ماعدا األمساء واألفعال مما ليس في
ختصيص احلكم باأللفات املنقلبات عن الياء، فإن إمالة ورش أعم ) ذات يا: (وليس يريد بقوله

من ذلك فاألوىل محله على ذلك، وعلى املرسوم بالياء مطلقًا مما أماله محزة وعلي أو انفرد به 
 )٣(L z}  و)٢(Mz}: ع محزة وعلي يف إمالته غريمها، حنوعلي أو الدوري عنه أو زاد م

 )٧(z ½ }  و)٦(z¸} كيف حتركت الفاء و وفعلى وفعاىل)٥(t  z }  و)٤(z © } و
 )١٢ (z وخطَاْيا } )١١(z»} و)١٠(o z }  و)٩(k z }  و)٨(z ¨} و
 كيف أتت، )١٦(c z }  و)١٥(Y Zz }  و)١٤(Ã z }  و)١٣(b z}و

                                                            

  .٤٣: األنفال) ١(
  .١٧: األنفال) ٢(
  .١٩ :رعدالوردت يف مواضع كثرية أوهلا  )٣(
  .٥١: ، فصلت٨٣: اإلسراء) ٤(
  .٥٣: اإلحزاب) ٥(
  .٢٢٣ :بقرةالوردت يف مواضع كثرية أوهلا  )٦(
  .٢١٤ :بقرةالوردت يف مواضع كثرية أوهلا  )٧(
  .٨٤ :وردت يف مواضع كثرية أوهلا النساء )٨(
  .٨١ :وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة )٩(
  .٢٣٢ :وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة )١٠(
  .٢٨: اجلاثية) ١١(
  .١٢٨:  األعراف)١٢(
  .٨٨: يوسف) ١٣(
  .٢٨: آل عمران) ١٤(
  .١٠٢: آل عمران) ١٥(
  .٦٠: اإلسراء) ١٦(
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 كل هذا وحنوه لورش فيه وجهان )٣(z¿} و)٢(z § }  و)١(U z}و
 )٦(az }  و)٥(v z }  و)٤(z¡}الفتح واإلمالة بني بني إال 

 )٨(u v  z}  حيث جاء، فإن ورشا قرأها بالفتح ال غري، وأما )٧(Cz}و
فيه عن : فاختالف الواقع يف ألفه يقتضي احتمال الوجهني أعين الفتح واإلمالة بني بني، وقيل

  .ريورش بالفتح ال غ
  :تنبيه

  .بال مهز) ذات يا: (قوله
  : قوله

  
  

ـ وما قَبلَ هاْ فِ     ورٍة رأْس آِيـها  ي ُس
ـ      يب نيبى ووى فَسعى املَرِو اهلُدحكَن 
 وِفي ذَاِت واِو افْتح دحاها لَـُه كذَا      

  

  

 لَُه افْتح كَسواها وِإنْ ِشئْت قَلِّـــلَا     
 كْراها ِبال ُخلِْف ُيجتلَا   ـن ِذكْرى وذَ  

 ُضحاها تالَها مع طَحاها تكَمـــلَا    
  

وما وقع من األلفات قبل اهلاء يف رؤوس آي السور املذكورة من ذوات اليـاء               : أي
وشبهه إن شئت فتحته لـورش، وإن        )١٠(s z} و، )٩(d z} ، )بناها(هاء: حنو

آلي اليت مل يتصل باأللف املنقلبة عن يـاء فيهـا           شئت أملته بني بني ال غري كسائر رؤوس ا        

                                                            
  .٢٣: يوسف) ١(
  .١٦٢: األنعام) ٢(
  .١٢٣: طه) ٣(
  .٣٥: النور) ٤(
  .٢٠٧ :وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة )٥(
  .١: متحنةامل) ٦(
  .٢٧٥ : وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة)٧(
  .٢٣: اإلسراء) ٨(
  .٢٨: النازعات) ٩(
  .٣١: النازعات) ١٠(
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٣٣١

فإنه باإلمالـة قـوال      )٣(z }} و، )٢(z ~} و، )١(P z} : كناية مؤنث حنو  
اختلفت الرواة وأهل األداء عن ورش يف الفواصل إذا         : "واحدا، قال الداين يف كتاب املُوضح     

ـ ، وبعض آي النازعـات ، آي الشمس وضحاها  :كن على كناية مؤنث حنو     أقرأين ذلـك  ف
يعين ابن غلبون عن قراءته بإخالص الفتح، وكذلك رواه عن ورش أمحـد بـن               ، أبواحلسن

صاحل وأقرأنيه أبوالقاسم وأبو الفتح عن قرأما بإمالة بني بني، وذلك قياس رواية أيب األزهر               
  .)٤("وأيب يعقوب وداود عن ورش

ن ورشا أمال ذوات الراء     يعين أ ، )وبني بني ذكرى وذكراها بال خالف جيتال      : (قوله
 بال خالف، وذلك مفهوم من      )٧(Ô     z }  و )٦(Ý z}  و )٥(i z} : حنو

، وإمنا أعاده هنا ليوضح ما فيه اهلاء وليس يف          )ويف ذات راء ورش بني بني     : (قوله فيما تقدم  
  . ال غريÔ     z} رؤوس اآلي ما قبل ألفه راء وبعده هاء يف هذه السور إال 

وما وقع يف رؤوس آي السور املذكورة       : إىل آخره، أي  ) ذات واو افتح  ويف  : ( قوله
من ذوات الواو قبل اهلاء فليس لورش فيه إال الفتح، وهو أربعة ألفـاظ يف اللغـة الفاشـية                   

{n z)٨( ،و{iz)٩( ،و {F  z)١٠( ،و {V  z)ال(ولذلك قال   ، )١١تكم( ،
                                                            

  .١٢٠ :وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة )١(
  .٤ :األعلى )٢(
  .٢: ، األعلى٣٨ :القيامة )٣(
  ).١٧٨ص( التيسري)٤(
  .٦:  طه)٥(
  .٦٨ :نعاموردت يف مواضع كثرية أوهلا األ )٦(
  .٤٣:  النازعات)٧(
  .٣٠:  النازعات)٨(
  .٤٦، ٢٩:  النازعات)٩(
  .٢:  الشمس)١٠(
  .٦:  الشمس)١١(
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٣٣٢

ه هاء كناية التأنيث يف هذه الـسور        تكملت وحصل مما ذكر أن ما وقع بعد األلف من         : أي
  : على ثالثة أقسام

  .Ô     z} : ما ال خالف عنه يف إمالته حنو - 
 .وشبيهه من ذوات الواو(iz}: وما ال خالف يف فتحه عنه حنو - 
، )٢(d z} و، )١(z  `} :  وما فيه الوجهان وهو ما كان من ذوات الياء حنـو           - 

  .)٣(sz}و
  :تنبيه

بال ) ذات واو : (بألف الوصل فيهما، وقوله   ) افتح: (قولهبالقصر، و ) قبل ها : (قوله
  .تنوين

  :قوله
  
  

 أَِملْ مع رمى أَعمى ِباِالسـراِء ثَـاِنيا     
      أَِملْ لَهم نُهمقِْف عى ِفي الوُسدى وُسو 

  

  

 ِلحمزةَ مع عِلي وُشعبـه وميـــلَا     
 االولَامع الْبصِر أَعمى حرُف اِإلسراِء      

  

يف سورة األنفـال،    ) ٤(NM L Kz } أمر حلمزة وعلي وشعبة باإلمالة يف       
  .وهو الثاين يف سورة اإلسراء) ٥(ª © ¨z » } ويف 

  :  مث قال
 يف سـورة    )٦(r s  z} أمل  : أي، )وميال سوى وسدى يف الوقف عنهم     (

                                                            

  .٢٧:  النازعات)١(
  .١٤: ، الشمس٢٨:  النازعات)٢(
  .٣١:  النازعات)٣(
  .١٧: األنفال) ٤(
  .٧٢: اإلسراء) ٥(
  .٥٨: طه) ٦(
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٣٣٣

  . يف سورة القيامة)١(l m  n z} طه، و
، s z}شعبة يف الوقف خاصـة، وال ميـال         عن محزة وعلي و   : ، أي )عنهم (

  . يف الوصل؛ ألما منونانn z}و
  :  مث قال

أمل حلمزة وعلي وشعبة مع     : أي) أمل هلم مع البصر أعمى حرف اإلسراء األوال       (
  .وهو األول يف سورة اإلسراء) ٢(z§   ¥ ¦ £ ¤ } البصري و

  :تنبيه
: ، وقولـه  )حرف االسـراء  : (، وكذلك قوله  )باالسراء بالنقل واملد واهلمز   : (قوله

بـألف الوصـل    ) األوال: (بال ياء بعد الراء، وقوله    ) البصر: (بإسكان اهلاء، وقوله  ) شعبة(
  .والنقل

  : قوله
  
  

 ورا ِمن تراَءى ِفـي ِإمالَـِة حمـزةٍ        
  

  

 وِفي أَو ِكالُهما لَُه مـع عِلـي تلَـا         
  

م من إمالة الراء إمالة اهلمزة؛      ، ويلز )٣(C Bz } أخرب أن محزة أما الراء من       
 وقفًا ووصـالً    B z} فألجل ذلك نص على الالزم دون امللزوم فلحمزة إمالة الراء من            

قَرب فَتحةَ الراء من الكسرة وقـرب       : اتباعا إلمالة اهلمزة، وذلك أنه عمل فيه أربعة أعمال        
ترائيت، فإمالـة األلـف األوىل      : األلف اليت بعدها من الياء؛ ألا منقلبة عنها بدليل قولك         

  .حملاورة إمالة األلف الثانية، فهو من باب إمالة إلمالة
ترآءى بوزن تفاعل فألفه األوىل زائدة، واألخرية منقلبة         B C z}  وأصل  

                                                            

  .٣٦: القيامة) ١(
  .٧٢: اإلسراء) ٢(
  .٦١: الشعراء) ٣(
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٣٣٤

عن ياء الم الكلمة، وهو مرسوم يف مجيع املصاحف بألف واحدة بعد الـراء، واختلـف يف         
  :هذه األلف

 م الكلمة حمذوف؟ هل هي ألف تفاعل وال - 
  أو هي الم الكلمة وألف تفاعل حمذوفة؟  - 

  .على قولني
  .فحمزة مييل الراء واأللف اليت بعدها يف الوصل، والباقون ال إمالة عندهم يف الوصل

y x w v u } واإلمالـة يف    : إىل آخـره، أي   ) ويف أو كالمها  : (قوله
zz)١(.  

  .مال معه أو كالمهاتبع محزة فأ: ، أي)تال(أي حلمزة مع علي، ) له(
  :تنبيه

  .بالتنوين) محزة: (بالقصر، وقوله) ورا من(قوله 
  :قوله

  
  

 .........ُهما مع ِهشاٍم ِفـي ِإنـاهُ      
  

  

...................................  

؛ ألن ألفه منقلبة عـن      )٢(t s r z} أخرب أن محزة وعليا وهشاما أمالوا       
  :عود إىل محزة وعلي وكذا يف قولهي) مها: (والضمري يف قوله، ياء

  
  

ــأَى ..................... ــا ن ُهم 
  

  

لَتفُـــصا وـــرِباِالس............ 
  

يف سورة اإلسـراء ويف سـورة       ) ٣(ª ©z» } أخرب أن محزة وعليا أماال ألف       
  .فصلت؛ ألا منقلبة عن ياء

                                                            

  .٢٣: سراءاإل) ١(
  .٥٣: األحزاب) ٢(
  .٨٣: اإلسراء) ٣(
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٣٣٥

  : قوله
  
  

...................................  
ــر اِباِالس......................... 

  

  

ــعبةُ ذُو ِوال..............  وُشـــ
..................................  

  

© } تابع محزة وعليا يف إمالة      : صاحب متابعة، أي  : ، أي )ذو وال (أخرب أن شعبة    
«ªz يف سورة اإلسراء ال غري.  
  :تنبيه

  .بالنقل والقصر يف الكلمتني) باالسرا: (قوله
  :هقول

  
  

 ......   لَتفُصا وِس ِفيهوُخلُْف السو 
  

  

.....................................  

ويف سـورة   ، يف سورة اإلسـراء   : فيها، أي  z £} أخرب أن السوسي أمال ألف      
  .عنه وجهان الفتح واإلمالة يف السورتني: فصلت خبالف عنه، أي

  :قوله
  
  

...................................  
  

  

 وِفي النوِن ِفيِهما عِلي مع خلَف تـال       
  

يف السورتني أمال النون علي وخلف، واعلم أن ورشـا مييـل            : ، أي )فيهما: (قوله
  .األلف بني بني خبالف عنه على أصله

  :تنبيه
، ومل يتعلق بـه حكـم     ، كمل به البيت  ) عال: (بسكون الفاء، وقوله  ) خلف: (قوله
  .ومعناه ارتفع
  : ولهق

  
  

 وفَعلَى ِبكَيفَمـا تحـرك فَاُؤهــا      
ــا  اُهمى رــو  .................ِس

  

  

 وآِخر َآِي ما مـضى الْبـصِر قَلَّلَـا        
...................................  
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٣٣٦

كيفما حتركت الفاء بالفتح أو الكسر أو الـضم         ) فعلى(أخرب أن ما كان على وزن       
، وآخر آي السور اإلحدى عشرة املاضي       )٣(z ُدنيا}،)٢(zِإحدى} ، و )١(zتقْوى }: حنو

، )٤(z `} : ذكرها فيما تقدم كيف أتى من وجود ضمري املؤنث فيها أو عدمـه حنـو              
قرأه بإمالة قليلة   : أي، وشبهه، قَلَّلَه البصري  ) ٧(J z}و ،)٦(z} }  ،)٥(iz }و

  .وهي بني اللفظني
سوى ما وقع فيه الرا مـن فعلـي         : ، أي )ى رامها سو(مث استثىن من النوعني فقال      

 ،)٨(²z } : باحلركات الـثالث يف الفـاء وأواخـر آي الـسور املـذكورة حنـو              
 ،)١٢(z yz }  ،)١١(i h gz }  ،)١٠(z~ } و ،)٩(Jz}و

 { ¶ µz)وشبهه، فإن أبا عمرو أماله إمالة حمضة على ما تقدم من أصله مع محزة               )١٣
  ). بعد راء البصري الذيوقد أماال مع: (وعلي يف قوله

  
                                                            

  .٢٧: بقرةال) ١(
  .٤٥: توبةال) ٢(
  .٩٥: آل عمران) ٣(
  .٢٧: النازعات) ٤(
  .٤٦ ،٢٩: النازعات) ٥(
  .٢:  األعلى،٣٨: القيامة) ٦(
  .٢: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٧(
  .١:  اإلسراء،٦٧: األنفال) ٨(
  .٦٩: األنعامضع كثرية أوهلا وردت يف موا) ٩(
  .١٢٦: آل عمرانوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ١٠(
  .٦: طه) ١١(
  .١٨: طه) ١٢(
  .٦١: طه) ١٣(
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  :تنبيه
  .بال ياء بعد الراء) البصر قلال: (قوله
  : قوله

  
  

ـ    ........  أَنى ويا ويلَتى وحـســ
  

  

 ِمـال حـرتى أَسفَا ِللـدوِر قَلِّـلْ وأَ      
  

، )بـه  أىن مستفهم : (وهي اليت تقدم ذكرها يف قوله     ،  االستفهامية )١(m z} أراد  
  Ð} ، و )٤(t s z} ، و )٣(C Bz}  ،)٢(Ë Êz } وأراد  

 Ó Ò Ñz)٥( ² ³} ، و  ´z)أمر القارئ للدوري عن أيب عمـرو أن        ) ٦
ينقلها عنه بني اللفظني وهذا احلكم يف التيـسري         : أي، وحيملها، يقلل اإلمالة يف مجيع ذلك    

، قـال   )٧(منقول عن أيب عمرو نفسه، لكنه قال من طريق أهل العراق وتلك طريق الدوري             
  .)٨( طريق أهل الرقة بالفتح يعين طريق السوسيومن

                                                            

  .٤٩: آل عمرانوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ١(
  .٣١: املائدة) ٢(
  .٧٢: هود) ٣(
  .٢٨: الفرقان) ٤(
  .٥٦: الزمر) ٥(
  .٨٤: يوسف) ٦(
  :قال يف التيسري )٧(

)ل العراِق وقرأتمن طَريِق أه -أي :رٍو-للدوريعن أَيب عم :  

{Bz  و ،{Ðz       ا بني اللَّفظِني، وتفهام²}، ِإذَا كَانت اسz        بالفتِح مـن ذَِلك بالفتِح، وقرأت 
  .١٧٩: ص، )-للسوسي: أي–طَريق أهل الرقِة 

  :قال الشاطيب) ٨(
ـَـو   ).٣١٧ :بيت رقم (وا      وعن غَيرِه ِقسها ويا أسفى العالويا ويلَتى أنى ويا حسرتى ط

  :قال اإلمام أبو شامةَ يف شرحِه
= 

٣٣٧
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٣٣٨

ومل يذكر فيه إمالة أليب عمرو ونبه النـاظم علـى ذلـك             ) يا أسفا بالفتح  : ( قال
ويف تقليل هذه الكلم وفتحها اختالف كثري عن الدوري والسوسي واملختار مـن             ، بتأخريه

  .)١(ذلك هو الذي ذكره الناظم
                                                            

= 
م األربع بين بين، وهذا احلكم منقولٌ ِفي التيسري وغريه عـن أيب             أنَّ الدوري عن أيب عمرٍو أمال هذه الكَل       : يعين(

ومن طَريِق أهـل الرقـِة      : ، قالَ - وتلك طريق الدوري   -من طريق أهل العراق   : عمرو البصـري نفِسه؛ لكنه قال    

 الباقيةَ، وهذِه طريـق     ، وإمالةَ الثَّالثة   ²z}، وروى عنه فتحها، وروى فتح       - يعين طَريق السوسي   -بالفتح  

           اظمن بن غلبونَ، ووالِده أيب الطَّيب؛ فلهذا اختزل الن²}أيب احلسz         ـا؛ أرادوا ـا، وأحلقهـان أخواع  

{²z     ِه أشار بقولهوكأن ،ا: ( كَذِلكوأي  ) طَو ،ظِهروه ِإظهار غـِريه، فوقـع فيـه          : ِإىل ذَِلكطَووه، ومل ي

كثري قليل يف،)٢٢٩ص(عاينإبراز امل) اختالف²}  فيكون وجه التz من زوائِد القصيِد .  
قال العلَّامِة الصفاقسي :  

وكالمها ثابت صحيح؛ إال أنَّ الفتح أصح؛ ألنه مذهب اجلمهوِر من أهل األداء، وبه قرأ الداينُّ على أيب احلـسن،                    (    
          د مكيواحٍد، ومل يقرأ أبو حمم مع-واقتصر عليه غري   ع روايتِه بسواهسـه مل         - ووهو املأخوذُ ِبِه من التيسري؛ ألن ،

             الشاطيب ه بالفتِح، وكان حقفيؤخذُ منه أن ،يف األلفاظ املقلَّلة للدوري رمحه اهللا -يذكره-      ه التـزمأن يذكره؛ ألن 
 ه على اختياِر التقليل ما فيـه مـن موافقـة          نظم التيسري، ويكون التقليل الذي ذكره من الزيادات، ولعلَّ احلامل ل          

{Bz  و ،{Ðz  لها     ؛²}  اإلضافةُ إىل ياِء املتكلِّم؛ فأصل     -كلُّها–إذ أَصz     بفتح الفاِء بكسر
الفاء، فاستثقلت الكلمةُ على هذه الصورِة؛ فقلبت كسرة الفاِء فتحة؛ ألنَّ الفتح أخف من الكسـر؛ فانقلبت الياء                 

  .٣٣١-٣٣٠: ص، غيث النفع) مت بالياِء؛ تنبيهاً على األصل، وأميلت لذلكألفًا ورِس
  : وميكن تلخيص مذهب أيب عمرو يف الكلمات األربع مبا بلي)١(

  : للدوري عن البصري من طَريق احلرِز واألصل

  .، والتقليلُ من زوائد احلرز ²z }:، والوجهاِن يف Ðz}، وez }، وBz } التقليلُ يف
شروأماألربِعاتفالوجهان جيرياِن يف الكلم: ا من طريق الن .  
 . ٢٢٩: ص، إبراز املعاين. ١٤٧-١٣٤: ص، ، حترير النشر٢/٤١ النشر :انظر

، شـرح   ٢٥٤: ص،  ، عمدة اخلالن  ١/٢٦٩ اإلحتاف،  ١٥٧: ص،  العقد النضيد : ، وانظر ٢/٤١٦ الآللئ الفريدة 
  .٧٧-٧٥: ص، منحة مويل الرب للقاضي
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٣٣٩

  :تنبيه
بألف القطع بعد الواو، ويف قلل      ) وأَمجال: (عد الراء، قوله  بال ياء ب  ) قلل للدور: (قوله

له، لقارئ اقرأ على املقري قليالً وأمج     يا أيها ا  : فكأنه يقول ، وأمجل معىن آخر يتعلق بالقارئ    
انقله نقالً صحيحا حمررا حمققًا ملا تأخذه عنه جاء معا بـني الروايـة والدرايـة؛ ألن                 : أي

وقد تقدم أن شعبة تعلم القرآن من       ، ر األلفاظ وال حتقيق النقل    االستكثار ال حيصل معه حتري    
  :عاصم مخسا مخسا، وقال أبومزاحم موسى بن عبيداهللا اخلاقاين

  فوزن حروف الذكر من أعظم الرب      ِزِن احلرف ال خترجه عن حد وزنه "
  )١(" على أحد أن ال تزيد على عشر    وحكْمك بالتحقيق إن كنت آخذًا

تطَبب يالطف كل طالب    بل جيب على املعلم أن يكون كامل      ، أراد عشر آيات  :  قلت
  .حبسب فهمه وباهللا التوفيق

  :قوله
  
  

 ................وكُلٌّ علَـى أَصـِلهِ    
  

  

...................................  

ربع وكل من القراء على أصله من الفتح واإلمالة وبني اللفظني يف هذه الكلم األ             : أي
فأصل قـالون   ، )٥(z أَسفَى }و، )٤(Ð   z} ، و )٣(B z} و، )٢(m z} وهن  

واملكي والسوسي والشامي وعاصم الفتح، وأصل محزة وعلي اإلمالة احملضة، وأصـل ورش             
  .التقليل وله الفتح أيضا

                                                            

  ).٢٧-٢٦: بيت. (دة أيب مزاحم اخلاقاين يف التجويدقصي) ١(
  .٢٢٣: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ٢(
  .٣١:  املائدة)٣(
  .٥٦:  الزمر)٤(
  .٨٤:  يوسف)٥(
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  :تنبيه
  .بألف الوصل) على اصله: (قوله
  : قوله

  
  

 وماٍض ِبكَيف جا  ..................
 ضاقَت وزاغُوا شاَء جاَء وحاق خا     كَ

  

  

َ أَِملْ حمـزةٌ تلَـا        اغَتى زثُالٍَث ِسو 
 ف طَــاب وزاغَ خــاب زاد تكَملَــا

  

وكيف أتى اللفظ الذي على ثالثة أحرف من هذه األفعال العشرة سواء كانت             : أي
فأصـلها  ، تكون أفعاالً ماضية  بشرط أن   ، أو عارية عن ذلك   ، أو تاء تأنيث  ، متصلة بضمري 

واحترز بالثالثي عن الرباعي فإنه     ، باألحزاب وصاد، فإا بالفتح   ) ١(z { }حلمزة إال   
  .ال غري) ٣(z ½ ¾ ¿} ) ٢(µ ´z } : ال مييله حنو

 واملراد بالثالثي هنا الذي يكون على ثالثة أحرف أصول، والرباعي ما زاد علـى              
  .خافوا، وخافت: د يف آخره ضمري أو عالمة تأنيث حنوالثالثة مهزة يف أوله دون ما زا

Y } ،)٤(z¤ ¥ } من غري الفعل املاضي فال مييل ) ماض: ( واحترز بقوله
[ Z  z)٥(،  {\ [ z)٦(،  { ̄° z)٧(، و{  Á Àz )وحنوه)٨ .  

  :  فجملته فخمسة مواضعzضاق}  أما 

                                                            

  .١٠: األحزاب) ١(
  .٢٣: مرمي) ٢(
  .٥: الصف) ٣(
  .٥٠: النحل) ٤(
  .١٧٥: آل عمران) ٥(
  .٧: القصص) ٦(
  .٤٦: طه) ٧(
  .٢٩: التكوير) ٨(
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٣٤١

، )٢(H G F Ez } و ،)١(I H G  z} أوهلـــا بالتوبـــة و - 
 .)٣(M L N z}و

 .)٤(k j iz } وود   - 
 .)٥(n m l z} وبالعنكبوت   - 

  .)٦(z¼  «}  فموضع واحد بالصف z ¼ }وأما 
  .فجملته مائة موضع وستة مواضع z _} وأما 
سواء اتصل به ضمري أو مل يتصل فجملته مائتان واثنان وعشرون            z  °} وأما  

  .موضعا
P  Q} م  أوهلـا باألنعـا   ،  فجملته تـسعة مواضـع     Pz } وأما  

Rz)٧(.  
أوهلـا  ، سواء اتصل به ضمري أو مل يتصل فجملته مثانية مواضـع           B z}  وأما  

  .)٨(D C B Az } بالبقرة 
  .)٩(z} | {  z}  فهو موضع واحد بالنساء z | }وأما 

  .)١٠(r q p  z}  فموضع واحد بالنجم q z}  وأما 
                                                            

  .١١٨: التوبة) ١(
  .١١٨: التوبة) ٢(
  .١١٨: التوبة) ٣(
  .٧٧: هود) ٤(
  .٣٣: العنكبوت) ٥(
  .٥: الصف) ٦(
  .١٠: األنعام) ٧(
  .١٨٢: البقرة) ٨(
  .٣: النساء) ٩(
  .١٧: النجم) ١٠(
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٣٤٢

t u }أوهلا يف سورة إبـراهيم      ،  فجملته أربعة مواضع   t z}وأما  
 vz)١(.  

أوهلـا  ، سواء اتصل به ضمري أو مل يتصل فجملته مخسة عشر موضعا          zزاْد} وأما  
  .)٢(w vz } بالبقرة 

  .أي تكملت األفعال العشرة) تكمال: (وقوله
  :تنبيه

  .بالتنوين) محزة: (بالقصر، وقوله) بكيف جا: (قوله
  : مث ذكر املوضع احلادي عشر فقال

  محـو ِليع عةُ مةُزبُشعانَور ........          .....................................  
  .باملطففني) ٣(m lkz } أخرب أن محزة وعليا وشعبة أمالوا 

  : قوله
  
  

 وابـــــ........................
ــُه  ــِر ُخلْفُ يِفــي الْغُهُم اُهللا وادفَــز

  

  

 والالـــُن ذكْوانَ ِفي جاَء وشاَء وا     
...................................  

  

حيـث كانـا، ويف      z _ } و، z  °} وقرأ ابن ذكوان باإلمالـة يف       : أي
{ w vz)يف أول البقرة بال خالف كحمزة) ٤.  

 )زاد(وأمال ابن ذكوان ما بقي يف القرآن من لفـظ           : ، أي )ويف الغري خلفه  ( قوله  
Ò }: ري األول من البقرة كيـف أتـى حنـو         بالفتح واإلمالة يف غ   : خبالف عنه، أي  

                                                            

  .١٥: إبراهيم) ١(
  .١٠: البقرة) ٢(
  .١٤: املطففني) ٣(
  .١٠: البقرة) ٤(
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٣٤٣

Óz)١( ،و {| z)٢( ، {\  z)٣(،  {c z)وشبهه)٤ .  

  :تنبيه
  .بالنقل من غري مهز) واالوال: (قوله
  :قوله

  
  

...................................  
ــت ــلَ راٍء تطَرفَ ــاٍت قَب ــي أَِلفَ  ِف
 ِحماِرك والْكُفَّاِر والـداِر والِْحمـاْ     

  

  

لَـا       ويم اِئيِر الِْكـسُدو ـعِر مصِللْب 
 ِبكَسرِة جـر نحـو أَبـصاِر والِْولَـا        
 ِر والْكَاِفرين كَـاِفِرين ِبيـا اجُملَـا       

  

كل ألف متوسطة قبل راٍء مكسورة تلك الـراء         : هذا نوع آخر من املُماالت، وهي     
  .)٥(z أَبصاِر }: طرف الكلمة حنو

، )٦(z ¿} يعـين   ،  مـن األمثلـة    z  أبـصارِ  } الذي يلي    :أي) والوال(
أمـل هـذه األلفـات      : أي، )٩(b   z} ، و )٨(z  الداِر}، و   )٧(D z}و

املعـروف بـاأللف والـالم،       )١٠(z  £} للبصري وللدوري عن علي مع إمالة       

                                                            

  .١٧٣: آل عمران) ١(
  .٢٤٧: ة البقر)٢(
  .٦٩:  األعراف)٣(
  .٦٠:  الفرقان)٤(
  .٩٧:  األنبياء)٥(
  .٢٥٩:  البقرة)٦(
  .٧٣:  وردت يف مواضع كثرية أوهلا التوبة)٧(
  .٩٤:  وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة)٨(
  .٥:  اجلمعة)٩(
  .٣٤:  وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة)١٠(
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٣٤٤

  . املنكر يف حال كوما بالياء)١(à  z}و
ـ            ) بالياء: (وقوله ، )٢ (z  z} : واحتراز مـن الـذي لـيس فيـه يـاء حن

  .)٥(z  {} ، و)٤ (w     z} و، )٣(iz}و
ليشمل الذي مع الضمري واملعرف وغري      ،  جمردا عن الضمري منكرا    z  أبصاِر}: وقوله

فَعل، فالراء يف مجيع األمثلة الم       ودار، وكفار فُعال ، ومحار ِفعال ، ذلك، ووزن أبصار أفعال   
  .)٦(" راء جمرورة وهي الم الفعلكل ألف بعدها: "الكلمة كقول الداين

، )٧(r z} : مـن الـراء املتوسـطة حنـو       ) راء تطرفـت  : ( واحترز بقوله 
  .)٨(z |}و

  .ونوع الكافرين، نوع األلفات: أمجع النوعيني: أي) أمجال: (وقوله
  : تنبيه

حبذف ياء دوري قبـل     ) دور الكسائي : (بال ياء بعد الراء، وقوله    ) وللبصر: (قوله
: باهلمز والتنوين، وقولـه   ) قبل راءٍ : (بتشديد الياء، وقوله  ) الكسائي: (قولهألف الوصل، و  

  .بالقصر وألف الوصل) بيا امجال: (بكسر الواو، وقوله) والوال(
  : قوله

                                                            

  .١٠٠:  وردت يف مواضع كثرية أوهلا آل عمران)١(
  .١٥١:  وردت يف مواضع كثرية أوهلا النساء)٢(
  .٤٥:  وردت يف مواضع كثرية أوهلا األعراف)٣(
  .٤١: البقرة وردت يف مواضع كثرية أوهلا )٤(
  .١٣:  آل عمران)٥(
  .١٦٦: التيسري، ص)٦(
  .١٥:  الغاشية)٧(
  .١١١:  املائدة)٨(
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٣٤٥

  
  

        ِلـيع ـعنَ مقَـالُوٍة وباٍر ِلـُشعهو 
  

  

  ٍر ِبِه ُخلْفصبقُال     وانَ فَـانِن ذَكْـواب  
  

بال خالف،   )١(g z} وعلي والبصري اإلمالة يف حرف      أخرب أن لشعبة وقالون     
  .عنه وجهان الفتح واإلمالة: وأن فيه خالفًا عن ابن ذكوان، أي

أُنقل فيه اخلالف عن ابن ذكوان وحده،       : ، أي g z}يعود إىل   ) به( واهلاء يف   
  . ال غريg z} ومل يقرأ قالون بإمالة حمضة إال حرف 

  :تنبيه
  .بال تنوين) قالون(و بالتنوين ) لشعبة: (قوله
  :قوله

  
  

     ِلـيع ِريُدو نـاِريبالْجاِر جو.... 
  

  

...................................  

) ٣(z ° ±} املوضعني بالنساء، و  ) ٢(t  w v uz} أراد  

  .بالشعراء أمال األربعة الدوري عن علي) ٤(Ä Ãz } و، باملائدة
  :تنبيه

  .فيهمابسكون الياء ) دوري علي: (قوله
  :قوله

  
  

ـــ....................   وِقيـــ
  

  

ج شراِب كَاَنَ ُمقَلِّالَـــلَ والْب ِميع  

وأراد جبميـع   ، يقرأه بني اللفظني  : أن مجيع الباب كان ورش يقلل فتحه، أي       : قيل
إىل هذا املوضع وهو ما وقعت      ) ميال يف ألفات قبل راء تطرفت     : (الباب ما ذكره من قوله    

                                                            

  .١٠٩: توبةال) ١(
  .٣٦: النساء) ٢(
  .٢٢: املائدة) ٣(
  .١٣٠: الشعراء) ٤(
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٣٤٦

 ،)٢(à z } ، و )١(z £}  فيـه قبـل الـراء املكـسورة املتطرفـة و           األلف
{gz)٣(، { w z، و { ± z)و ،)٤{ Ä z.  

  :قوله
  
  

      الْجـاِر ُخلْفُُهـمو نـاريبُه ِبجنعو 
  

  

...................................  

 tz } ،  معـا  z ±} واختلف أهل األداء عـن ورش يف تقليـل          : أي
، والفتح وهو نقل أيب احلسن      )٥(جهان التقليل وبه قطع الداين يف التيسري      فروي عنه و  ، كليهما

  .)٦(طاهر بن غلبون يف التذكرة
  :قوله

  
  

...................................  
ــالَ ــاَألبراِر قَلَّ ــراٍر كَ ــواِر وتكْ ب 

  

  

 وحمــزةُ مــع ورٍش ِبقَهــاِر والِْولَــا
ع ــع ٍر مــص ــُه ِلب ــيأَِملْ  ........ِل

  

  .حلمزة وورش) قلال(األلف يف 
يعـين  ، )الوال(، و )٧(z   القهاِر}  أخرب أن محزة اتفق مع ورش فقرأ بني اللفظني يف         

                                                            

  .٣٤: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ١(
  .١٠٠: آل عمرانوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٢(
  .١٠٩: التوبة) ٣(
  .٢٢: املائدة) ٤(
)٥( يسريقولهوجاَء يف الت:  

بني أهل األداء    بين بين على اختالٍف      - أيضا – فإنَّ ورشا يقرؤمها      z ± }، و:{ w z  وأما قوله   (
ل قرأتيف ذلك، وباألو عنه-١٧٨:  ص.)على ابِن خاقانَ، وأيب الفتح، وبه آخذُ:  أي.  

  ).٣٢٤-٣٢٣بيت رقم(  راجع وأطلق اإلمام الشاطيب اخلالف يف حرزِه
 ).٤٦-٢/٤٢(النشر: انظر. والوجهاِن صحيحاِن مقروٌء ما، واجلمهور على األخِذ بوجه التقليِل فيهما

 .٥٥: ص) ٦(
 .٣٩: وردت يف مواضع كثرية أوهلا يوسف) ٧(
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٣٤٧

 ،k z   }والذي تكررت فيه الراء كــ        z ~} : الذي يليه يف أول البيت، يعين     
 { v uz)١(،  {j   kz)٢(   ، {I J z)٣(،  { µ ´z)٤ (

  .الراءوشبهه من ارور 
أمل ما تكررت فيه الراء من ارور إمالة حمضة للبـصري           : ، أي )أمله لبصر : ( قوله

  .وعلي
وللبصر مع  : ( فقد تقدم أصلهما يف إمالته ملَّا قال       z~} و   z    القهاِر} وأما  

  ).دور الكسائي ميالً يف ألفات قبل راء تطرفت
 ميال كمـا ال ميـال       ، فال )٥(Ô Õ  z} :  وأما املنصوب الراء من املكرر حنو     

{ ¶ µ ´z)٦(.  
  : قوله

  
  

...................................  
 ُدوٍر من انصاِري وطُغيـاِنِهم ُيـسا      

 كُم وسـا  ئُُنساِرُع والْبـاِري وبـار    
  

  

ــا .................. ــُه ميلَـ  عنـ
 ِرُعونَ الْجواِري ثُـم آذَاِنِهـم ِولَـا       

 ا ثُملَـا        ِرُعوج ِلـيع ـنا عآذاِنن ِفي  
  

بآل عمران  ) ٧(Ç Æ Å Ä z} عن علي   : أي، أخرب أن الدوري أمال عنه    

                                                            

 .١٩٨: آل عمران) ١(
 .١٨: املطففني) ٢(
 .٦٢: ص) ٣(
 .٣٩: غافر) ٤(
 .٢٢: ، املطففني١٣: ، االنفطار٥: اإلنسان) ٥(
 .٣٣: األنبياء) ٦(
 .١٤: ، الصف٥٢: آل عمران) ٧(
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٣٤٨

  .بالبقرة واألنعام واألعراف ويونس، وقد أفلح: مخس مواضع) ١(Ãz } و، والصف
  .موضعان بآل عمران، وثالثة باملائدة، واألنبياء، وقد أفلح: سبعة) ٢(az }  و
  . بالشورى والرمحن وكورت:ثالثة) ٣(Cz}و

مواضع بالبقرة واألنعام واإلسـراء وموضـعي الكهـف         : سبعة )٤(ez }  و  
  .وبفصلت ونوح

، )٧(i  jz} و) ٦(z  ¹ ¸}و) ٥(Æ Å Ä Ã z}  و
) ١١(z_ ` } ، )١٠(بآل عمران واحلديـد   ) ٩(Bz } و) ٨(q pz } و

  .بفصلت
: ، أي )جال(و،  علي  الدوري إمالة مجيع ذلك عن      روى :أي) عن علي جال  : (وقوله

  .كشفه وشهره عنه

                                                            

  .٧٥: ، املؤمنون١١: ، يونس١٨٦: ، األعراف١١٠: ، األنعام١٥: البقرة) ١(
 . ٦١: ، املؤمنون٩٠: ، األنبياء٦٢، ٥٢، ٤١: ، املائدة١٧٦ ،١١٤:البقرة) ٢(
 .١٢:التكوير، ٢٥:الرمحن، ٣٢: الشورى) ٣(
 . ٤نوح، ٣٢:فصلت، ٧٤، ٦١: ، الكهف٧٨: ، اإلسراء٧٢: ، األنعام١٧٦البقرة ) ٤(
 .٥٦: املؤمنون) ٥(
 .٢٤: احلشر) ٦(
 .٥٤: البقرة) ٧(
 .٥٤: البقرة) ٨(
 .١٣٣: آل عمران) ٩(
ليس فيها إمالة وإمنا هو وهم      ) وساِبقُوا:(أما موضع احلديد فقوله تعاىل    ،  فيه اإلمالة فقط   آل عمران موضع سورة   ) ١٠(

 .من الشارح رمحه اهللا تعاىل
 .٥: فصلت) ١١(
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٣٤٩

  : تنبيه
  .بسكون الياء) والباري: (بكسر الواو، قوله) وال: (بالتنوين، وقوله) دور: (قوله
  :قوله

  
  

ـ       ُيواِري أُواِري ِفي الُْعقُوِد رواُه عنـ
  

  

 ................ــــُه ُدوٍر ِبُخلِْفــِه
  

Ò Ñ }  ،)١(Å ÆÇ  z} أخرب أن الدوري روي عن علي يف        
Ó z)ر عنها بالعقود وجهان) ٢الفتح واإلمالة: باملائدة املُعب.  

  .لعلي) عنه(ويف ، Å  z  {Ñ z}  واهلاء يف رواه ضمري للفظ 
ف فإنـه بـالفتح     اباألعر) ٣(k jz } احترز به من    ) يف العقود : ( وقوله

  .للجميع بال خالف
  : قوله

  
  

...................................  
 ِضعافًا وحرفَا النمـِل آِتيـك ُمـيالَ       

  

  

ــا  ................. ــزةُ حملَ محو
 ................ِبُخلْــٍف ِلخــالَّدٍ 

  

q p o } بالنساء، و ) ٤(k j z} أخرب أن محزة حملَ الرواة عنه إمالة        
 t s rz)٥(، و {d c e  h g fz)ف بالنمل خبالف عن خالد، فحصل خلل     ) ٦

  .اإلمالة بال خالف، وحصل خلالد وجهان الفتح واإلمالة

                                                            

 .٣١: املائدة) ١(
 .٣١: املائدة) ٢(
 .٢٦: األعراف) ٣(
 .٩: النساء) ٤(
 .٣٩: النمل) ٥(
 .٤٠: النمل) ٦(
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٣٥٠

  :تنبيه
  .بضم امليم واأللف يف ضمري جر يف النمل) ُميال: (قوله
  :قوله

  
  

...................................  
ــلْ ــٍة ِبه آِني ــم ــيالً ثُ ــشام ُمِم  ِه

 ..........ِفــــي الْكَــــاِفُرونَ
  

  

..............ت ــد ــشاِرُب قَ ــام  لَ
ــا  ــُد ُمنزلَ ــُدونَ وعاِب ــاك وعاِب أَت 

....................................  

يف هل أتاك حديث    ) ٢(e g f z} و، )١(Z YXz ] } أراد  
، يف قل ياأيها الكـافرون    ) ٤(R Q Pz } كليهما،  ) ٣(K J  L z} و، الغاشية

  .قرأه باإلمالة: أخرب أن مجيع ذلك تاله هشام، أي
   :تنبيه

  .بال تنوين) عابد: (قوله
  : قوله

  
  

 وابُن ذَكْوانَ قَـد أَمــــا     ......
وِإكْراِهِهن واِحلماِر ِحمـاِرك الْــ 
 ما ُجر ِفي الِْمحراِب مع بعد ِمن أَِملْ       

  

  

 لَ ِعمرانَ واِإلكْراِم ِمحراب فَاجُملَـا     
     ُه منا عى ِفي كُلِّهرلَـا  ـِخالَُف جا خ 

...................................  

 موضـع   )٦(y z}   حيث جـاء،   )٥(d z} أخرب أن ابن ذكوان أمال      
                                                            

 .٧٣: يس) ١(
 .٥: الغاشية) ٢(
 .٣: الكافرون) ٣(
 .٤: الكافرون) ٤(
 .٣٣: وردت يف مواضع كثرية أوهلا آل عمران) ٥(
 .٧٨، ٢٧:  الرمحن)٦(
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    a} و، بـالنور ) ٢(f e d z}  حيث كـان، و    )١(z املخراِب}و، الرمحن
b  z)٣ (باجلمعة ،{¾ ½  ¿z)بالبقرة خبالف عنه إال     ) ٤{Y z 

  :انوهو موضع، ارور فإنه أماله بال خالف
 -  {V  Y X Wz)٥ (بآل عمران، وقد لفظ به يف البيت مع حرف اجلر. 
 .)٦(µz ¶  ´} وهو مبرمي ، )بعد ِمن: (قيده بقوله:  والثاين - 

  .البن ذكوان) عنه(واهلاء يف   
الفتح واإلمالة  : أمجع الكلمات املذكورة وأرِو عنه فيها وجهني      : ، أي )فامجال: (وقوله    

  . فإن له فيهما اإلمالة ال غريµz ¶  }و، Y z }إال يف 
  :قوله

  
  

...................................  
  

  

 وِفي الناِس مجُرورا ِخالَُف فَتى الْعلَـا      
  

 p} ، و )٧(z  \ [} : أخرب أن لفىت العال خالفًا يف الناس ارور السني حنو         
 qz)٨(، ¹} و z)ل مـن الـدوري     لك: ، فروي عنه إمالته وروي فتحه، أي      )٩

إال أن اإلمالة عن الدوري أشهر كما أن الفـتح عـن            ، الفتح واإلمالة : والسوسي وجهان 

                                                            

 .٣٧: وردت يف مواضع كثرية أوهلا آل عمران) ١(
 .٣٣: النور) ٢(
 .٥: اجلمعة) ٣(
 .٢٥٩: البقرة) ٤(
 .٣٩: آل عمران) ٥(
 .١١: مرمي) ٦(
 .٨: البقرةوردت يف مواضع كثرية وأوهلا يف ) ٧(
 .٢٧: ، احلج١٢٢: األنعام) ٨(
 .٨٣: البقرةوردت يف مواضع كثرية وأوهلا يف ) ٩(
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وكان شيخنا يعين الشاطيب يقرئ باإلمالة له يعـين أليب          : "قال السخاوي ، )١(السوسي أشهر 
وهو مـسطور يف كتـب األئمـة        ، عمرو من طريق الدوري وبالفتح من طريق السوسي       

  .)٢("كذلك
  :قوله

  
  

 وكُلُّ ُمماٍل ِعنـد وصـٍل ِلكَـسرةٍ       
        فَـتطَرـِه تاُء ِفيـا الـرِمم ذَِلكو 

  

  

 وزالَت لَدى وقْـٍف تعـرض مـيال       
ـ مع الْجر ِمثْلَ النـاِر والنـاِس         المج 

  

                                                            

  .والسوسي له الفتح، ان من طريق النشرهأن للدوري من طريق الشاطبية اإلمالة وله الوجعمول به وامل )١(
  .٢٥٢:  ص،، بلوغ األمنية١٥٩-١٥٨: ص، ، الفتح الرمحاين٣٤: ص، لنفع، غيث ا١/٢٨٢ اإلحتاف: انظر  
  :قال يف التيسِري  

  يف موضع اجلرq z    }بإمالِة فتحة النوِن من     : واقرأَين الفارسي عن قراءتِه على أيب طَاهٍر يف قراءة أيب عمروٍ          (  
- محِن، وأيب محدونَ، و        -حيثُ وقعروايةُ أيب عبد الر ِهيو ،         ِهـيبالفتِح، و وأقرأَين غريه ،ابِن سعدانَ عن اليزيدي

 وبه كانَ يأخذُ ابن جماهٍد، وبذلك قرأَ الباقونَاروايةُ أمحد ،بٍريعن اليزيدي١٨٦:  ص.)بن ج.  
  :وقد بني اإلمام ابن اجلزري يف التحبري فقالَ  

حيثُ -يف موضع اجلرq z    }: بإمالة فتحة النون من   :  أيب عمروٍ  وأقرأَين الفارسي عن قراءتِه على أيب طَاهٍريف قراءةِ       (  
وقع-.  

  أيب                    : قلت نع ن الفارسيأيب عمرٍو ع عن وريه قرأَ بروايِة الدم يف األسانيِد أنه تقد؛ ألنعنه يعين من رواية الدوري
قائِق؛ فاعلمهذَا من الد٢٤٩:  ص.)طَاهٍر، وه.  

  :مةُ اجلعربيقالَ العال
وما ذكر يف التيسريِمن أنَّ الفتح روايةُ ابن جبٍري، وابِن مجاهد، واإلمالةَ روايةُ أيب عبد الرمحِن، وأيب محدونَ، وابن                   (

  .٢/٨٦٥  كرت املعاين.)سعٍد عن اليزيدي؛ فبيانُ موافقِة النفراٍد
  :لقاصح عن اإلمام السخاوي يف بيان ذَِلكوبِه أخذَ اإلمام الشاطيب، والعمل مبا نقله ابن ا

وكان شيخنا يقرأُ باإلمالِة له من طريق الدوري، وبالفتِح من طريق السوسي، وهو مـسطور يف كتـب األئمـة                    (
 .٢/٤٦٥ فتح الوصيد) كذلِك

 .٢/٤٦٥ فتح الوصيد )٢(
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٣٥٣

أخرب أن كل ألف أميلت إمالة كربى أو صغرى يف الوصل؛ ألجل كسرة متطرفـة               
فتلك الكسرة تـزول يف     ) ٣(J Iz } ) ٢(µz ¶ } ) ١(y z }: بعدها حنو 
ويوقف بالسكون فال مينع إسكان ذلك احلرف املكسورة إمالتها يف الوقف لكـون             ، الوقف

ميالً يف  : (سكونه عارضا، وألن اإلمالة سبقت الوقف فبقيت على حاهلا هذا تتمة شرح قوله            
رألفات قبل راء تطرفت بكسرة ج.(  

  .أمجع هذا النوع كُلَّه لعموم احلكم فيه: ، أي)الجم: ( وقوله
  :تنبيه
  .باملد واهلمز) مما الراء: (قوله
  :قوله

  
  

 وِقف قَبلَ ساِكٍن ِلكُـلٍّ ِبأَصِلــهِ      
   ى الَِّتيى الْقُرى الُْهدسكَُمو........ 

  

  

 وِفي وصِل ِذي الرا الُْخلْف ِللسوِس فانقُال      
...................................... 

  

على أصله من الفتح واإلمالة وبـني       : أمر بالوقف لكل من القراء السبعة بأصله، أي       
 o n m} : يعين يف األلف املمالة املتطرفة اليت يقع بعدها سـاكن حنـو           ، اللفظني

 pz)إذا وقفت على    ) ٤{ o z    أملت ألف { o z  وجعلتها بني  ،  حلمزة وعلي
  .وفتحتها للباقني فهذا مثال ما ليس فيه راء،  وورشاللفظني للبصري

 wz}فإذا وقفت على    ) ٥(x w  z yz} ومثال ما فيه الراء     
وفتحت للباقني، وكلهم قرؤوا بالفتح يف      ، وبني اللفظني لورش  ، أملت للبصري ومحزة وعلي   

                                                            
 .٧٥: آل عمران) ١(
 .١٦٧: وردت يف مواضع كثرية وأوهلا يف البقرة) ٢(
 .٦٢: ص) ٣(
 .٥٣: غافر) ٤(
 .١٨: سبأ) ٥(
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 نقـل   الوصل إال السوسي فإنه اختلف عنه يف ذوات الراء يف الوصل فأخذ له باإلمالة وهو              
ومجلة ما يف القـرآن مـن       ، )٢(، وأخذ له بالفتح كاجلماعة وهذا زائد على التيسري        )١(التيسري

  .)٤(ذكرا يف شرح الشاطبية) ٣(z  ¢ £ ¤} أوهلا بالبقرة ، ذلك ثالثون موضعا
  :تنبيه

  .بالقصر) ذي الرا: (قوله
  : قوله

  
  

ـ .................  والِْخالَُف نحـ
  

  

 ُمسمى جا ثَالثَةٌ اعِملَا   ــــُو غُزا   
  

وقف قبـل سـاكن فكـل       : (هذا فرع من فروع املسألة املتقدمة داخل حتت قوله        
أخرب أن اخلالف جاء يف إمالـة األمسـاء         ،  بالذكر ملا فيها من اخلالف     وأفردها     )بأصله

  .املقصورة املنونة
  :ومثَّل مبثالني، وفتحها يف الوقف على ثالثة مذاهب

 .ونصب ألنه خرب كان وخرب كان منصوب، )٥(z ¿} منصوب وهو  مثال لل - 
 : ألنه جاء يف القرآنz ]  }ومثال للمرفوع وارور وهو - 

  .)٦(Z  [z} : مرفوعا حنو
  .)٧(G H I  z} : وجمرورا حنو   

                                                            

 .١٨٨:  ص،التيسري: انظر) ١(
 .٢/٥٥ النشر: انظر) ٢(
 .٥٥: البقرة) ٣(
 .١٠٢:  ص،سراج القارئ: انظر) ٤(
 .١٥٦: آل عمران) ٥(
 .٢: وردت يف مواضع كثرية أوهلا األنعام) ٦(
 .٢٨٢: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ٧(
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وسمي املقصور مقصورا؛ ألنـه     ، وعلم أن مراده األمساء املقصورة املنونة من األمثلة           
  .الة واحدة يف اللفظ سواء كان مرفوعا أو جمرورا أو منصوباقصر على ح

  :تنبيه
  .بألف الوصل) اعمال: (بالقصر، وقوله) جا: (قوله

  : مث ذكر املذاهب الثالثة يف قوله
  
  

ـ        فَرفْعا وجرا ثُم نصبا أَِملْ أِو افْــ
  

  

 ـتحا أو أَِملْ رفْعـا وجـرا تفَـضلَا        
  

، إمالة مجيع ما جاء من ذلك سواء كان يف موضع رفع أو جر أو نصب              : ألولاملذهب ا  - 
  ). فرفعا وجرا مث نصبا أمل: (وأشار إليه بقوله

فتح مجيع ما جاء من ذلك سواء كان يف حمل رفع أو جـر أو نـصب،                 : املذهب الثاين  - 
  . يعين يف األحوال الثالثة) أو افتحا: (وأشار إىل ذلك بقوله

وهو األرجح إمالة مجيع ما جاء من ذلك يف حاليت الرفع واجلر ال غري،              : لثاملذهب الثا  - 
 .)١(وتعني فتح املنصوب

                                                            

  :مام مكيقال اإل )١(
 )هو اإلمالةُ يف الوقِف يف هذا كلِِّه على حكم الوقِف على األلف األصلية، وحذف ألِف التنـوينِ                : والذي قرأنا به  (

  .١/٢٠١ الكشف
  :، حيث قالَ-مطلقًا–وذهب اإلمام الشاطيب ِإىل حكايِة اخلالِف يف املنون 

  ).٣٣٧:بيت رقم(  وتفخيمهم يف النصب أمجع أمشُال وقد فخموا التنوين وقفًا ورقَّقُوا     
  :وعلَّق اإلمام ابن اجلزري على هذا املذهِب بقولِه

 قال ِبِه، وال أشار إليِه يف كالمِه، وإنما هو مذهب حنوي            وال أعلم أحدا من أئمة القراء ذهب ِإىل هذا القول، وال          (
 ما ذكرنا   -فدلَّ جمموع   : ال أدائي، دعا إليه القياس ال الروايةُ، مثَّ أطالَ يف سوق كالِم النحاة وغِريهم، إىل أنَ قالَ                

 .) حنوي ال تعلُّق للقراءة ِبِهوإنما هو خالفأنَّ اخلالف يف الوقِف على املنون ال اعتبار ِبِه، وال عمل عليِه، 
  .٥٨-٢/٥٧ النشر: انظر

  :وأكَّده بقوله يف الطَّيبة
ل قفاكٍن مبا أُصل سلْ قبلى      بتعي لفنويِن خا ِبذي التم٣٢٤:بيت رقم (و.( 
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 ثناء على املذهب الثالث لشهرته عن أهل األداء، وأما الداين فإنـه             )تفضال: (وقوله    
، ومل يذكر يف التيسري غـريه     ، جعل للمنون وِلما سبق حكْما واحدا متال ملن مذهبه اإلمالة         

وحكى الشاطيب املذاهب الثالثة وأفردت هلا تصنيفًا يف حمل إعراب مجيع ما يف القرآن مـن                
، ومسيته حتفة األصحاب يف تقدير األعراب، وهو خمتصر لطيـف         ، املقصور مرتبا على السور   

  .وباهللا التوفيق
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باُب مذهب الكسائي يف إمالة هاء التأنيث يف الوقف
)١(

  
  

ـ  }: كون يف الوصل تاء، ويف الوقف هاء حنو       هاء التأنيث هي اليت ت     محة رz )٢( ،
  :وشبه ذلك قوله )٣( z ِنعمة}و
  
  

       ِليع نقِْف عِث ِفي الْوأَِنيا التلَ هأَِملْ قَب 
  

  

 تِلي فَجثَت زينب ِلذَوٍد ُشـُمس ِولَـا       
  

ووليهـا  إذا وقعت قبل هاء التأنيث      ) فجثت وما بعدها  (أمل عن علي حروف     : أي
                                                            

فتبدل يف الوقف هـاء أمـا اهلـاء         ) املالئكة(و  ) نعمة(هي اليت تكون يف الوصل تاء آخر االسم حنو          : هاء التأنيث ) ١(

  . فليست داخلة يف هذا احلكم pz ، { u vz }وهاء السكت حنو ) نوجه(األصلية حنو 
،  يف أصالِة التاء، وفرعية اهلاء     - هذا -ودةً يف اخلطِّ، وال يقدح    وعبرعنها باهلاِء دون التاِء يف أكثر الكتِب؛ كوا موج        

  .وإمالتها لغةٌ شائعةٌ لبعض العرِب
  . ٢/٨٨٠ كرت املعاين، ١٤٨:  ص،، وإبراز املعاين٢/٦٢، والنشر ٨٩:  ص،التيسري للداين: انظر

  : اإلمام ابن اجلزريقال، واختلف يف حملِّ اإلمالة يف هذا الباِب
)أنيِثاخاء التممالةٌ؟: تلفوا يف ه ها ليستها نفسلها، وأنأنَّ املمال هو ما قب لها، أوهل هي ممالةٌ مع ما قب  

بن افذهب مجاعةٌ من احملققِّني إىل األول، وهو مذْهب احلافظ أيب عمرو الداينِّ، وأيب العباس املهدوي، وأيب عبد اِهللا                   
وذهب اجلمهور إىل الثَّاين، وهو مذْهب مكـي،        ،  بن شريٍح، وأيب القاسم الشاطيب، وغريهم      سفيانَ، وأيب عبد اهللاِ   

  .واحلافظ أيب العالِء، وأيب العز، وابن الفحام، وأيب الطَّاهر بن خلٍف، وأيب حممد سبط اخلياط، وابن سواٍر، وغريهم
: ، والثـاين  -يعين يف اإلمالة  -) شبه اهلاء باأللف  : (يبويِه، حيثُ قال  أقرب إىل القياس، وهو ظَاهر كالم س      : واألول

أظْهر يف اللَّفظ، وأبني يف الصورة، وال ينبغي أن يكون بني القَولني ِخالف؛ فباعتبار حد اإلمالة، وأنه تقريب الفتحة                   
            مكن أن يدعى تاء؛ فإنَّ هذه اهلاء ال يرة، واأللف من اليب مـن           من الكسقـرة فيهـا فتاء، وال فتحقْريبها من الي

وباعتبار أنَّ اهلاء إذا أُميلت، فال بد أن يصحبها يف صوا           ، الكسرة، وهذا مما ال يخاِلف فيه الداينُّ، ومن قال بقوله         
التقريب إىل الياء، فيسمى    حالُ من الضعف خفي خيالف حاهلَا؛ إذا مل يكن قبلها ممالٌ، وإن مل يكن احلالُ من جنس                  

ذلك املقدار إمالةً، وهذا مما ال خيُالف فيه مكي، ومن قال بقوله؛ فعاد النزاع يف ذلك لفْظيا؛ إذْ مل ميكن أن يفـرق                       
 .٢/٦٢النشر ) بني القولني

 .١٤٥: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ٢(
 .٥٦: ةوردت يف مواضع كثرية أوهلا البقر) ٣(
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 ،)٢( z ُحجـة  } واجليم   ،)١( z خلِيفَة }: اهلاء من بعدها يف الوقف على اهلاء، فمثال الفاء        
، )٦(zمعِصية}والياء   )٥( z باِرزة } والزاي   ، )٤( zميتة (} والتاء   ، )٣( zمبثُوثَة}والثاء  

، )١٠(Ç  z} ، والـذال    )٩(d z} والالم   )٨(u  z} والباء،   )٧( zزيُتونة}والنون  
 واملـيم   ، )١٣(Ë z}والـشني     )١٢(q z}  والـدال    ،)١١(qr z} والواو  

{ÈÉ z)١٤( والسني ، {j z)١٥( .  
  :تنبيه

) لذود: (بسكون الباء املوحدة، وقوله   ) زينب: (بالقصر، وقوله ) هاء التأنيث : (قوله
) وال: (قولـه بسكون السني املهملة، و  ) ُشُمس: (الذال األوىل منقوطة والثانية مهملة، وقوله     

  .بكسر الواو

                                                            

 .٢٢٣:  البقرة)١(
 .٢١٠:  البقرة)٢(
 .١٢: الغاشية) ٣(
 .٢١٤: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ٤(
 .١٤٧:  البقرة)٥(
 .١٤٠: آل عمران) ٦(
 .٧٨: النور) ٧(
 .٢٧٨: البقرة)٨(
 .٢٤٨:  البقرة)٩(
 .١٤٥: البقرة )١٠(
 .٨٩:  البقرة)١١(
 .٤٥:  النساء)١٢(
 .٩١:  طه)١٣(
 .١٤٥:  مواضع كثرية أوهلا البقرةوردت يف) ١٤(
 .٧٨: األنفال) ١٥(
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٣٥٩

  :قوله
  
  

 وأَكْهُر بعد الكَسِر والْيـاِء سـاِكنا      
 ........ولَيكَه وِوجهه ثُـم ِعبـرهُ     

  

  

 وإنْ حالَ ساِكن كَنحـِو ِمائَـه تلَـا        
....................................  

ث ساغت اإلمالة علـى     نياألربعة إذا وقع أحدها قبل هاء التأ      ) أكهر(وحروف  : أي
 صفة، فتصح اإلمالة إذا كان قبل هذه احلروف كسر أو يـاء سـاكنة،          صفة وضعفت على  

 فاهلمزة من حروف    )١(z ~} سواء حال بني الكسر وبينه ساكن أو مل حيل فمثال اهلمزة            
، وقبلـها   )أكهر( وهي من حروف      )٢( zهكَيلَ} ومثال الكاف    ،وقبلها كسر امليم  ) أَكْهر(
، هي من حروف أكهر وقبلها الواو مكسورة وبني         )٣(z ]} ياء ساكنة، ومثال اهلاء     ال

ومثال الراء إذا وقع قبلها ساكن قبلـه كـسر          ، الكسر والياء ما ال يعد حاجزا وهو اجليم       
{Á z)وقبلها العني مكـسورة وبـني      ) أكهر(أال ترى أن الراء يف عربة من حروف          )٤

ا وهو الباء فكل هذا وحنوه ممال لعليالكسر والراء ما ال يعد حاجز.  
  .)٦(ألجل أن الساكن حرف استعالء )٥(z ©} واختلف يف 

                                                            

 .٢٥٦: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ١(
 .٢٦١: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ٢(
 .١٤٨:  البقرة)٣(
 .١١١:  يوسف)٤(
 .٣٠:  الروم)٥(
وقَد اختلف أهـلُ     ).٦(ِف بالتاء، فإنه يقف باهلَاء    ِإذا وقف الكسائي على هذه الكلمة وأمثاِلها مما رِسم يف املصح           )٦(

       ،ذه الكَلمة للِكسائيكم الوقِْف على هأبو شامةَ    األداِء يف ح لـف يف  :(قال اإلمامتواخ {©z     َّألجـل أن 
د به حـاجزا، فمنـع   الساكن حرف االستعالء؛ فقوي املانع، وهذا وجه جيد، ويقويه ما يأيت يف الراءات، فإنه اعت        

                اآلخِر، والكلُّ جائز مها مذهباإلمالةَ، ولكن مها بابان كلُّ باب لقارئ؛ فال يلزم أحد فكذا مينع ،رقيقاإلمالةُ، : الت
، ١/٤٥١ الآللئ الفريدة : وعلى عدم االستثناِء أخذ اإلمام الشاطيب انظر      ، ٢٤٥: ص،  إبراز املعاين ) والترك يف اللُّغة  

 .٢٤٨: ص، ، البدور الزاهرة٤٦٥: ص، ، غيث النفع١/٢٩٤ اإلحتاف:  انظر.الوجهاِن صحيحاِن مقروٌء ماو
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  :تنبيه
، بسكون اهلـاء يف     )مائة، ليكه، وجهه، عربه   : (باملد واهلمز، وقوله  ) والياء: (قوله

  .األربعة
  :فقال) أكهر( مث ذكر الصفة اليت تضعف اإلمالة معها يف حروف 

  
  

ــعفُُه.................……  وُضـ
  

  

 ..................يِلي فَتحا اَو ضـما    
  

انفتح ما قبلها أو انضم أو كان       ضعفت حروفه عن حتمل اإلمالة إذا       ) أكهر(يعين أن   
 فإن فصل بني الفتح وبني اهلمز فاصل سـاكن          )١(z  _} فمثال اهلمزة بعد الفتح     ، ألفاً

: وإن كان غـري ألـف اختلـف فيـه حنـو            A z} :  منع اإلمالة حنو   كان ألفاً فإن  
{Æz)٢(و ،{yz)٣(و ، { �  z)ــتح   ) ٤ ــد الف ــاف بع ــال الك ومث
{±z)٥ (و{  ¢z)ل فيـه،             )٦سواء يف ذلك ما فصل فيه وما ال فـص ،

، ومثال اهلاء بعد الفتح مع فصل األلـف وغريهـا مـن             )٧(xy  z} : وبعد الضم حنو  
، )١٠(z  ¼} :  احلاجز حنو  وبعد الضم مع   )٩(r z} و )٨(d z} : السواكن حنو 

                                                            

 .١٢: وردت يف مواضع كثرية أوهلا النساء) ١(
 .٣١: املائدة) ٢(
  .٤٩: آل عمران) ٣(
 .٦٢: ، الواقعة٤٧: ، النجم٢٠: العنكبوت) ٤(
 .٣: ، الدخان٦١، ٣٥ ،:النور) ٥(
 .٧: لاألنفا) ٦(
 .١٩٥: البقرة) ٧(
 .١٩: يوسف) ٨(
 .٢٤: ، املطففني١١: اإلنسان) ٩(
 .٢٨٠: البقرة) ١٠(
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بعد فتح أو ضم بفصل ساكن      ) أكهر(، وجيمع ذلك كله أن تقع حروف        )١(WX z} و
  ).فتحا أو ضما(؛ فلهذا أطلق بقوله )٢(وبغري فصل

  :تنبيه
  .بالنقل من غري مهز) فتحا او ضما: (قوله
  :قوله

  
  

...................................  
  قح ِهيٍر وشظَـا    ِلعٍص خاِط عِضغ  

  

  

ــا .................... ــع تعملَ نمو 
...................................   

  

أخرب أن اإلمالة متتنع إذا وقع قبل هاء التأنيث حرف من هذه األحـرف العـشرة                
: ، والقـاف حنـو    )٣(Oz } : املذكورة يف األربع كلمات فمثـال احلـاء حنـو         

{�z)٤(،  و والضاد حن : { ¦z)٥(  والغني حنو ، : {½ z)واأللف حنـو   ،  )٦
{Q z)٧(  والطاء حنو ، : { }z)٨(  والعني حنو ، : { Lz)والـصاد   )٩ ،
  .)١٢(z _} : ، والظاء حنو)١١(Êz } : ، واخلاء حنو)١٠(Ï z} : حنو

                                                            
 .١٩:  ص)١(
 .٢/٦٤ النشر: انظر)٢(
 .٣: املائدة) ٣(
 .٣، ٢ ،١: احلاقة) ٤(
 .٩٦: طه) ٥(
 .٣٩: القلم ،٥: القمر) ٦(
 .٣: البقرةوردت يف مواضع كثرية وأوهلا يف ) ٧(
 .٦٩: عراف، األ٢٤٧: البقرة) ٨(
  .٣، ٢، ١: القارعة) ٩(
 .٩: احلشر) ١٠(
 .٣٣: عبس) ١١(
 .٥٧: ، يونس١٤٥: ، األعراف٢٧٥: البقرة) ١٢(
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) خـضى (مبعىن عـاٍص، و     ) عٍص(ومنه ضغطة القرب، و   ، مجع ضغطة ) ضغاط(قوله  
  .الشديد العبوس) راألكه(مبعىن سِمن، و 
  :قوله

...................................  

  

 وعنُه ِسوى اَألِلف وعنُه أطْلَـق املَلَـا       
  

  : علي جاء يف إمالة هاء التأنيث يف الوقف ثالثة مذاهب عن:، أي)وعنه: (قوله
 .إمالتها إال مع األحرف العشرة وقد تقدمت: األول - 
مجيع احلروف إال األلف فإن اهلاء تفتح إذا وقعت األلف قبـل            املذهب الثاين إمالتها مع      - 

 :اهلاء ومل تقع األلف قبلها إال يف عشر من الكلم
 -   {Q  z)١(. 
 -  {n z)٢(. 
 .)٣(w z} و - 
 .)٤(G z}  و - 
 .)٥(z  ¢ }  و - 
 .)٦(z ̈ §}  و - 
 .)٧( M z}  و  - 

                                                            

 .٣: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ١(
 .٤٣: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة )٢(
 .٨٥: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة )٣(
 .٤١:  غافر)٤(
 .٢٠: النجم) ٥(
 .٣٦: املؤمنون) ٦(
 .١: وردت يف مواضع كثرية أوهلا األنفال) ٧(
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 .)١(U z}  و  - 
 .)٢(z ~}  و  - 

 .وقف على هذه اخلمس األخرية باهلاء وسيأيت يف باب الوقف على مرسوم اخلط أنه 
  .اإلطالق وهو إمالة اهلاء مطلقًا من غري استثناء شيء منها: املذهب الثالث - 

  :قال الداين يف كتاب املوضح
مل يستثن خلف عنه أيضا يعين عن الكسائي من ذلك شيئًا، وال خص بذلك بعضا               "

ا بلغين عن أيب مزاحم موسى بـن  دون بعض بل أطلق القياس يف سائر هاءات التأنيث، وكذ       
عبيداهللا اخلاقاين، وكان من أضبط الناس حلروف الكسائي أنه كان ال خيص من ذلك شـيئًا                
دون شيء، وإىل ذلك ذهب أبوبكر بن األنباري، ومجاعة من أهل األداء والتحقيق، وبذلك              

 عن قراءته على    -رمحه اهللا -قرأت يف رواية األعشى وقراءة الكسائي على شيخنا أيب الفتح           
أصحابه، وكان أبوبكر بن جماهد وأبواحلسني بن املنادي، وأبوطاهر بن أيب هاشم، ومجيـع              
أصحام خيصون من ذلك بالفتح ما كان فيه قبل هاء التأنيث أحد عشر حرفًا منها حروف                

 النص عن الكسائي يف اسـتثناء ذلـك       : "االستعالء التسعة والعاشر األلف، وقال يف التيسري      
معدوم، وبإطالق القياس يف ذلك قرأت على أيب الفتح عن قراءته، وكذلك حدثنا حممد بن               

ختار، إال  إدريس عن خلف عن الكسائي واألول أ      حدثنا  : حدثنا ابن األنباري قال   : علي قال 
: ، وقـال يف املوضـح     "ما كان قبل اهلاء فيه ألف فال جتوز اإلمالة فيه ووقف الباقون بالفتح            

ألنه مصدر قل ما جيمع     :  فزعم الفداء أا منقلبة من واو، قال       w z} يف   فأما األلف "
I } فإن احتجت إىل مجعه قلت ثالث حيوات بالواو؛ ألن أصلها الواو قال اهللا تعاىل               

                                                            

 .٣: ص) ١(
 .١٩: النجم) ٢(
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K J M L  z)األلف يف احلياة منقلبة من ياء بدليل ظهورها        : ، وقال غريه  )١
d c b a } ويف قولـه تعـاىل      يف الفعل املأخوذ من هذا االسم إذا قلت حييت          

e z)٢ (و {  h g f ez)وال جيوز أن يكون يف األصل واو، وهـي يف           )٣ ،
 انتـهى   )٤("فرعه ياء إذا كان الفرع حمموالً على أصله وله حكمه، وهذا مذهب البـصريني             

  .كالمه
  :تنبيه

  .بألف الوصل) وعنه اطلق: ( بسكون الفاء، وقوله)األلف سوى: (قوله

                                                            

 .٦٤: العنكبوت) ١(
 .٤٢: األنفال) ٢(
 .٤٩: الفرقان) ٣(
  .٢٤٥: ص )٤(

و اختيار اإلماِم أيب    هذا الذي عليه أكثر األئمة، وجلَّة أهل األداِء، وعملُ مجاعِة القراِء، وه           (اإلمام ابن اجلزري،    قال  
بكْر بن جماِهٍد، وابن أيب الشفق، والنقَّاش، وابن املنادي، وأَيب طَاِهر بن أيب هاشم، وأَيب بكْر الشذائي، وأَيب احلسِن                   

رٍس، وأَيب علي   بن غَلبون، وأَيب حممٍد مكي، وأيب العباس املهدوي، وابن سفيانَ، وابن شريح، وابن ِمهرانَ، وابن فَا               ا
البغدادي، وابن ِشيطا، وابن ِسوار، وابن الفحام الصقلي، وصاحِب العنواِن، واحلاِفظ أيب العالء، وأَيب الِعـز، وأَيب                 

بون، وهـو   علي البيطَار، وأَيب ِإسحاق الطَّربي، وغِريِهم، وإياه أَختار، وبه قرأ صاحب التيسري علَى شيِخه ابن غَل               
احملقِّقني وأكثر ،اطيبأيب القَاسم الش واختيار ،٢/٦٤  النشر.)اختياره.  

مذْهِب ابِن مجاهد،   تقدمي  والوجهان مقروٌء مأخوذٌ ما، فوجه التقييد أشهر، واإلطالق أثبت، وجرى العملُ على             
-٣٦: ص،  ، عمدة اخلـالن   ١/٢٩٣ ، اإلحتاف ٢٢-٢٠: ص،  قرة العني : الداينِّ، والشاطيب، وابن اجلزري انظر    و
 .٦٢ :ص، ، غيث النفع٣٨
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باب الراءاِت
)١(

  

  
  
  

        ـاِكنـاُء سـا الْيلَهاٍء قَبِفي كُلِّ رو 
 ــِهم ــق ِلورِش  ...............فَرقِّ

  

  

ــلَا  صوــٍل ت صِبو ُر الَِزمــس  أَِو الْكَ
...................................  

   

ن ترقق لورش كل راٍء قبلها ياء ساكنة أو كسرة الزمة متصلة بالراء يف كلمة                أ كأمر
، )٣(z ~ � } ، و )٢(k z} :  سواء كانت الراء ساكنة أو متحركـة حنـو         واحدة

وال يكون قبل اليـاء الـساكنة إال        ، )٦(kz  } و) ٥(Óz  } و) ٤(Þz }و
، )٧(Fz } : ومثال الكـسر الـالزم حنـو      ، مفتوح أو مكسور كما تقدم يف األمثلة      

                                                            

ذهب مجهور العلماِء إىل أنَّ اَألصلَ يف الراء التفخيم؛ لعدم افتقارِه لسبٍب، والترقيق فرع؛ الفتقاره له، وإنما كـان                    )١(
   اِء التفخيملُ يف الرحروِف اللِّسان إىل احل     : األص ها أقربا منها، و        ألنتعالِء؛ لقراالس نِك األعلى، فأشبهت حروف

  .الِعللُ املوجبةُ لترقيقها؛ ال ختلو من أن تكونَ كسرةً، أو ياًء، أو ألفًا منقلبةً عن ياء
  .٢/٨٨٩ ، كرت املعاين١/٤٣٥ ، النجوم الزاهرة١/١٤٣ شرح اهلداية: انظر

 كَما ال جيوز جهله مبذاهِبِهم ِفـي اإلظْهـار          -صوٍل وقواِعد؛ال جيوز جهلُ القَارِئ ا     وللقُراِء يف الراِء مذاهب جاريةٌ على أُ      
، وِإذا اعتربت مذاهب القراء يف الراِء وجدت على         -واإلدغام والفتِح واإلمالِة وبين اللَّفظني، وغِري ذَلك من أصوِل الِقراءاتِ         

  :ثالثِة أقساٍم
 فيمـا   - يف تفِخيمه، وقسم مل خيتلفوا يف ترقيِقه، وقسم اختلفوا فيِه، فرقَّقه ورش، وفخمه ساِئرهم، ولورشٍ               قسم مل خيتلفوا  
 .١/٤٥٤ الآللئ الفريدة:  أصولٌ مضبوطةٌ تشكل على كثٍري من القَّراِء انظر-رقَّقه من ذَِلك

 .٢٦: آل عمرانوردت يف مواضع كثرية وأوهلا يف ) ٢(
 .٥٠: الشعراء) ٣(
 .١٠: ، احلديد١٨٠: آل عمران) ٤(
 .١٣٥، ٦: النساء) ٥(
 .٣: العاديات) ٦(
 .٩٤: البقرةوردت يف مواضع كثرية وأوهلا يف ) ٧(
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٣٦٦

يقـع حـرف    ووال فرق يف املكسور بني أن يكون حرف اسـتعالء أو ال،             ) ١(S  z}و
ــها إال الغــ  ــتعالء قبل ــواالس ) ٣(Y z} ) ٢(K L M O N    Pz}: ني حن

{Óz)٤ ( { §z)٥(  ،{»z)فهذه ستة، ودخل ذلك كله حتـت قولـه        ) ٦ :
سواء توسطت أو تطرفت حلقها تنوين، أو مل حيلقها كان املكسور قبلها حـرف              ) كل راء (

  . الكلمة أو وقفت عليهااستعالء أو غري حرف استعالء فرقق ذلك كله لورش سواء وصلت
  :تنبيه

  ).الياء: ( باملد واهلمز، ومثله قوله)وراء(: قوله
  : قوله

  
  

............ ــاِكنــالَ سوِإنْ ح 
      ـمفَخ را ِمـصِقطْـرا وكَِوقْر..... 

  

  

 كَِعبره وِإخراجا ِسوى ما بِقي اعتلَـا      
...................................  

حال بني الكسرة الالزمة، وبني الراء ساكن فال تعتد به ورقق كما تقدم             وإن  : يعين
، )٨(c z} و، )٧(Á z} : واعمل الكسرة كأـا وليـت الـراء وذلـك حنـو           

{yz)فذلك مرقق لضعف احلائل لسكونه فإن كان الساكن احلائل خـاء حنـو              )٩ 

                                                            

 .٢٤: القيامة) ١(
 .٢٣ - ٢٢: القيامة) ٢(
 .٢٥: القيامة) ٣(
 .٥٦: ، الرمحن٥٢: ، ص٤٨: الصافات) ٤(
 .٥٠: إبراهيم) ٥(
 .١١: النازعات) ٦(
 .١١١: يوسف) ٧(
 .١٤: النجم) ٨(
 .٢٧: الرمحن) ٩(
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٣٦٧

{v  z)١( و ، {m  z)فإن الراء مرققة لورش سوى ما بقـي مـن حـروف            ) ٢
ستعالء فإن الراء مفخمة ألجله، وال يقع من حروف االستعالء كذلك إال القاف والطاء              اال

ففخم ذلك  ) ٦(Ãz  } و) ٥(z®  } و،  )٤(ë z}  ،)٣(º z}  :والصاد حنو 
مجيعه؛ لورش ألنه لقوته يف منع اإلمالة ال يضعف بكونه ساكنا كما يضعف غريه، وإمنـا مل                 

من حروف االستعالء؛ ألا حرف مهمـوس فـضعف         تكن اخلاء مانعة من الترقيق وهي       
االعتماد عليه عند خروجه، والصاد وإن كانت حرفًا مهموسا إال أا أقوى من اخلاء ملا فيها                

  .)٧(من اإلطباق والصفري فمنعت، ومل متنع اخلاء
  :تنبيه

بـألف  ) اعـتال : (بسكون الياء، وقوله  ) بقي: (بسكون اهلاء، وقوله  ) كغريه: (قوله
  .بال تنوين) مصر: (ل، وقولهالوص

  :قوله
  
  

 عجِمـــيواالَ.....................
ــر ــوهُ ِإرم وُمكَ حنا وارــر  را ِض

  

  

 ِعمرانَ ِإبـراِهيم ِإسـراِئيلَ اجُمـال      
 ...................فَفَخم كَِمـدرارا  

  

قه على قيـاس مـا      ذكر هنا ما خالف فيه ورش أصله فلم يرققه مما كان يلزمه ترقي            

                                                            

 .١٨: نوح) ١(
 .٩: املمتحنة) ٢(
 .٢: ذارياتال) ٣(
 .٩٦: الكهف) ٤(
 .٦١: البقرة) ٥(
 .٢٨٦: البقرة) ٦(
 .١/٢٦٥الكشف : انظر) ٧(
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٣٦٨

 )١(d z}  رآن ثالثـة أمسـاء    ففخم الراء يف االسم األعجمي والذي منه يف الق        ، تقدم
  .)٣(a z}  و)٢(wz}و

مع األمساء األعجميـة؛ ألنـه      ) ٤(z] \ [ } أمجع  : أي، )امجال: (مث قال 
  .عريب فألجل اخلالف الذي فيه أفرده بعدها وهو بالتفخيم: وقيل، أعجمي

وفخم أيضا الراء يف حال تكريرها يعين أن الراء إذا وقع قبلها ما جيب              ) رراومكَ: ( مث قال 
 ،)٦(z |}  و ،)٥(N z} : به ترقيقها وجاء بعدها راء مفتوحـة أو مـضمومة حنـو           

  . فإن الراء األوىل تفخم؛ ألجل تفخيم الثانية لتناسب اللفظ)٨( D z} و ،)٧(qz}و
  :تنبيه

: بألف الوصل، وقوله  ) امجال: ( ياء يف اللفظ، وقوله    باهلمز من غري  ) إسرائيل: (قوله
)بسكون امليم) إرم.  

   :قوله
  
  

...................................  
 بحيرانَ مع ِذكْـرا وِسـترا وباِبـهِ       

  

  

ــاِن ................ هجوــالاُو  عِم
.....................................  

                                                            

 .٣٣: وردت يف مواضع كثرية أوهلا آل عمران) ١(
 .١٢٤: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة )٢(
 .٤٠: ت يف مواضع كثرية أوهلا البقرةورد )٣(
 .٧: الفجر) ٤(
 .١٠٧: ، التوبة٢٣١: البقرة )٥(
 .٦: وردت يف مواضع كثرية أوهلا األنعام )٦(
 .١٨: وردت يف مواضع كثرية أوهلا الكهف )٧(
 .١٦: األحزاب )٨(
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٣٦٩

والتفخـيم  ، )٢(وجهني الترقيق وبه قطع الداين يف التيسري       )١(u z} أخرب أن يف    
وزادين ابن خاقـان يف االسـتثناء       : "، وقال الداين يف غري التيسري     )٣(وهو زائد على التيسري   

 يف األنعام وقرأت على غريه بالترقيق، وهو القياس         u z} : إخالص الفتح للراء يف قوله    
  .انتهى كالمه )٤(" من أجل الياء

وبابه فإن فيه   ) ٦(xz }  و ،)٥(w z} :  حنو u z}  ذكر مع    وأما ما 
  .)٨(والترقيق وهو زائد عليه، )٧(وجهني التفخيم وبه قطع الداين يف التيسري

ما كان على وزن ِفعالَ بكسر الفاء وسكون العني ونصب الـالم وكـان              ) ببابه(وأراد  
 )٩(wxz}:  قبله كسرة حنـو    ويعين به كل راء مفتوحة حلقها التنوين وقبلها ساكن        ، منونا

                                                            

 .٧١: األنعام) ١(
خروج منه عن طريقِه؛ ألنه التزم فيِه روايـةَ ورٍش مـن            واقتصاره يف التيسري على وجه الترقيق       . ١٩٣: ص: انظر )٢(

 .٢/٧٣ النشر: انظر. طريِق ابن خاقانَ، ومذهبه التفخيم
 والوجهـان   ،فوجه التفخيِم من الزيـادات    : وعليِه) ٣٤٦:بيت رقم (ذكر اإلمام الشاطيب الوجهِني يف حرزِه       قد  و )٣(

، غيث  ١/٢٩٨ ، اإلحتاف ١٣: ص،  ، قرة العني  ١٢٧: ص،  النقريب واحلرش : صحيحاِن مقروٌء ما لألزرق انظر    
 .٢١٢: ص، النفع
 .٢/٧٣ النشر: انظر

  .٢٦٣: ص:  انظر.هذه العبارة يف كتاب املوضح )٤(
، وإجياز  واملوِضح، واالقتصاِد، والتلخيِص، والتمهيدِ   ، وقد نص اإلمام الداينُّ على الوجهِني يف هذه الكَلمِة يف اجلَامع          

 .٢/٥٤٧ شرح الدرر للمنتوري: البيان انظر
 .٢٠٠: وردت يف مواضع كثرية وأوهلا يف البقرة) ٥(
 .٩٠: الكهف) ٦(
  .١٩٣: ص: انظر )٧(

  :واختاره اإلمام الشاطيب حيث قال
 ،)٣٤٦:بيت رقم(. وتفِْخيمه ِذكْرا وِسترا وبابه       لدى ِجلَِّة اَألصحاِب أَعمر أَرحالَ

 .١٧: ص، قرة العني:  انظر.التيسروالترقيق من زياداِت احلرز على  )٨(
 .٢٠٠: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ٩(
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٣٧٠

: ، وقال الداين يف غري التيسري     )٤(z _}  و )٣(p z}  و )٢(z ِوزرا} و )١(x z} و
 وقـال أيـضا     ،)٥("أقرأين اخلاقاين وفارس بن أمحد عن قراءما الباب كله بإخالص الفتح          "
 )٧(Ã z}، و )٦(z ®} وأقرأين أبو احلسن بـن غلبـون بـالترقيق واسـتثىن            "
وحكمـه   ºz}وقد أغفل   : قال، فخمها من أجل حرف االستعالء    ف )٨(ë  z}و

  .  انتهى كالمه،)٩("حكم ما استثناه إن راعى القياس
لشدة  )١١(z  ُمستِقرا} و )١٠(r z} وال خالف يف ترقيق املدغم وذلك يف قوله         

  .اتصال كسرة السني والقاف بالراء
  :قوله

  
  

...................................  
  

  

ــي ــاوِف ــُه فَرقِّــق تكَملَ نٍر عــرش  
  

                                                            
 .٩٠: الكهف) ١(
 .١٠٥: الكهف) ٢(

 .xz } و، xwz} أورد املؤلف هذه الكلمة والصحيح أا خمالفة لقاعدة، ٦٧: املؤمنون) ٣(
 .٢٢: الفرقان) ٤(
بإمالة الـراِء   : فأقرأَين ذَِلك أبو احلسنِ   :" نف من اجلامع للداين وتصرف ا ونص العبارة قوله        صهذه العبارة نقلها امل   ) ٥(

     لًا ووقفًا؛ ألجِل الكسحِ           بني بني وصخاقَانَ وأبـوالفت اء، وأقرأنيِه ابنن الراكن احلاِئل بينها وبيف السـرِة، وضع :
بإخالص الفتح؛ مناقضةً لألصل، وعلى ذَلك عامة أهل األداء من املصريني وغِريهم، وكذلك رواه مجيع أصـحاب                 

: أقيس، والثاين : ه حممد بن علي عن أصحابه، واألول      أيب يعقوب وأيب األزهر وداود عنهم عن ورش، وكذِلك حكَا         
 .٧٧٩-٢/٧٧٨) آثر

 .٦١: البقرة) ٦(
 .٢٨٦: البقرة) ٧(
 .٢٦٤:  ص،املوضح) ٨(
 .٩٠: الكهف) ٩(
 .٤٠: النمل) ١٠(
 .٢٤: وردت يف مواضع كثرية أوهلا الفرقان) ١١(
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٣٧١

 كسر الـراء الثانيـة      وأمر بترقيق الراء األوىل ألجل    ) ١(c b a  z} أراد  
، ألجل حـرف االسـتعالء،      )٢(G H z}  ومل يرقق    ،اء يف عنه ضمري   لورش؛ ألن اهل  

  .تكمل ما ذكر لورش: ، أي)تكمال: (وقوله
  : مث انتقل إىل ما اتفق عليه السبعة فقال

  
  

ـ       ِلسبعِتِهم رقِّق ِلرا ساِكٍن وقَبـــ
من بعِدِه ُمستعِليا كَالصراِط والْــ 

 ...............ِلكُلِِّهِم التفِْخيُم ِفيهـا   
  

  

 ـلَُه الْكَسُر الَِزم كَِشرعه فَـِإنْ تـال       
 ــِفراُق ِوِإعراضا وإرصـادا انقُـال   

..................................... 
  

رقق للقراء السبعة كل راٍء ساكنة سواء تطرفت أو توسطَت وصال ووقفًـا إن              : أي
كان قبلها كسرة الزمة متصلة وليس بعدها حرف استعالء متصل مباشرة أو مفصول بألف              

 )٥(Ç z}  ،)٤(z ¨} ، و )٣(m z} : يف الفعل واالسم العريب واألعجمي حنو     
  . وشبهه،)٨(z }}  و،)٧ (E z}  و،)٦(z ¸} و 

بعد الراء املفتوحـة أو     : يعين فإن وقع بعده، أي    ) فإن تال من بعده مستعليا    : (قوله
املضمومة يف أصل ورش أو ساكنة يف أصل السبعة وقد تقدمها سبب الترقيق وأتى بعـدها                

قـظ خـص    : (أحد حروف االستعالء السبعة اموعة يف قوله يف باب خمارج احلـروف           

                                                            

 .٣٢: املرسالت) ١(
 .٩٥: لنساءا) ٢(
 .٤٨: ائدةامل) ٣(
  .١٧: ت يف مواضع كثرية أوهلا هودورد) ٤(
 .٥٤: الشعراء) ٥(
 .٣١: النور) ٦(
 .٤٩: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ٧(
 .١٠٩:  وردت يف مواضع كثرية أوهلا يونس)٨(
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٣٧٢

، وهي القاف والظاء واخلاء والصاد والضاد والغني والطاء، فإن الراء تفخـم لكـل               )ضغط
القاف والضاد والطـاء    : القراء والواقع من حروف االستعالء يف القرآن يف أصل ورش ثالثة          

G  } ، و )٣(T Sz  } و) ٢(f g  z } ، و )١(w vz} : مفصوالت حنو 
 Hz)٤( و ، {  Ñ Ðz)٥( و ، { W  Xz)٦( و ، { a ` z)٧ (

   Â Á} : القاف والطاء والصاد مباشرات حنو    :  ويف أصل السبعة ثالثة    ،)٨(V W z} و
 Ãz)٩(و ، { ±z)١٠(و ، {  az)١١(و ، { Iz)١٢(

.  
  :تنبيه

بـألف  ) انقـال : (بسكون اهلاء، وقوله  ) كشرعه: (بالقصر، وقوله ) رقق لرا : (قوله
  .الوصل

   :قوله
  
  

......................ــم  وُخلْفُُهـ
  

  

ــرٍق  ...........................ِبِفـ
  

                                                            

 .٧٨: الكهف) ١(
 .٢٨: القيامة) ٢(
 .١٨: ص) ٣(
 .١٢٨: النساء) ٤(
 .٣٥: األنعام) ٥(
 .٦: الفاحتة) ٦(
 .١٢٦: األنعام) ٧(
 .١٤٢: البقرةوردت يف مواضع كثرية وأوهلا يف ) ٨(
 .١٢٢: التوبة) ٩(
 .٧: األنعام) ١٠(
 .١٤: الفجر) ١١(
 .١٠٧: التوبة) ١٢(



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

٣٧٣

  : بالشعراء أخرب أن أهل األداء اختلفوا فيه فمنهم) ١(z [  ] \} أراد 
  .من فخم الراء فيه للجميع لوقوع حرف االستعالء بعدها - 
ومنهم من رققها النكسار حرف االستعالء بعدها والنكسار التاء قبلـها والوجهـان              - 

  .)٢(جيدان
  :قوله

  
  

...................................  
 أَو عاِرضا فَِفخم الراَء بعــــدهُ     

 .....كَسرا ويا كَـالْمرِء أَو مـريمٍ      
  

  

...... دجِإنْ وال    وا ُمفـصركَـس ت 
  والَّـِذي ِوال   هكَمـا ِبرِشـيٍد امـرأَ    

...................................  
  

يكون الكسر يف حـرف     : ءات ما وجدته بعد كسر مفصل، أي      وفخم من الرا  : أي
كمـا  : (، وقوله )٤(z~  {} ) ٣( Ó  z} منفصل من الكلمة اليت فيها الراء حنو        

  .والتقدير كربشيد، فهذا نوع. زائدة للوزن) ما(مثال، و ) برشيد
وفخم أيضا وما وجدته من الراءات بعد كسر عـارض          : أي، والنوع الثاين العارض  

                                                            

 .٦٣: الشعراء) ١(

 ِمـن سـورة الـشعراء       z[ } واختلفوا:(مذهب اجلمهورهوالترقيق، واختاره اإلمام ابن اجلزري، حيثُ قال       ) ٢(
، فذهب مجهور املغاربة، واملصريني إىل ترقيقـِه، وهـو          - وهو القاف  -ن أجل كسِر حرف االستعالء    ِم] ٦٣:آية[

وذهب سائر أهل األداء إىل التفخـيم،       ، الذي قَطع بِه يف التبصرة، واهلداية، واهلَادي، والكَايف، والتجريد، وغِريها         
ر العنوان والتلخيصين، وغريها، وهو القياس، ونص على الوجهني صاحب          وهو الذي يظهر من نص التيسري، وظاهِ      

جامع البياِن، والشاطبية، واإلعالن، وغريها، والوجهان صحيحاِن؛ إال أنَّ النصوص متواترةٌ على الترقيق، وحكـى               
١٥٤: ص، تقريب النشر: ، وانظر٢/٧٧ النشر) غري واحٍد عليه اإلمجاع. 

 .٩٧: هود )٣(
 .٧: ، غافر٧٥: ، الزمر١٥: السجدة) ٤(
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٣٧٤

 إذا  )١(B  z  ، {x z}: سر ما حقه السكون ككسرة مهزة الوصل حنـو        وهو ك 
w }  ،)٣(z§ ¦}  ،)٢(B A z} : ابتدأه وكسره لاللتقاء الـساكنني حنـو      

xz)بتفخيم الراء يف ذلك كله للجميع) أم(إذا وصلت ) ٤.  
وفخم للجميع أيضا من الراءات مـا يلـي         : أي) والذي وال كسرا أو ياءً    : ( قوله

 ا أَوياًء من قبلـها حنـو      كسر  :{ Ï Îz)٥( و ، { Xz)٦( و ، {  £z)٧( ،
  .، وهذا النوع ضد ما قبله ألن الكسر فيه قبل الراء والكسر هنا بعد الراء)٨(sz }و

  :تنبيه
بألف الوصل وهاء ساكنة،    ) برشيد امرأة : (باملد واهلمز، وقوله  ) ففخم الراء : (قوله

  .بالقصر) وياء: (وقوله
  :قوله

  

 وِرقْــــ..........................
  

  

ِصال    ــقوم اِرضعا والَِزم ركُْسوم  
  

أمر بترقيق الراء املكسورة للجميع يف الوصل سواء كانت الكسرة الزما أو عارضة،             
، )٩(wz } : وسواء كانت الراء يف وسـط الكلمـة أو يف آخرهـا فالالزمـة حنـو               

                                                            

 .٨١: وردت يف مواضع كثرية أوهلا يوسف) ١(
 .١٢٨: النساء) ٢(
 .٥٠: النور) ٣(
 .٤٢: هود) ٤(
  .٢١٠: البقرةوردت يف مواضع كثرية وأوهلا يف ) ٥(
 .١٨: البقرةوردت يف مواضع كثرية وأوهلا يف ) ٦(
 .٨٧: البقرة وردت يف مواضع كثرية وأوهلا يف) ٧(
 .٤٧: املؤمنون) ٨(
 .٤: ، القيامة٢٥: القلم) ٩(
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٣٧٥

، وال فرق   )٣(z® ¯ ¬ }  ،)٢(M Lz } : والعارضة حنو  )١(Ì z}و
  .من أن يليها حرف استعالء أو ال يليها ألن الراء املكسورة تغلب احلرف املستعلي

  :قوله
  
  

      طٍَر ُدُسـرم قِْف ِمنا ِفي الْوفِْخيُمهتو 
 كَاألبراِر والداِر أَِو الْياِء ساِكنـــا     

  

  

 ولَِكنها ِفي الْوقِْف مع مـا تميــلَا       
 وبعد الْكَسِر رقِّـق لَـُه اجنَلَـا       كَخيٍر  

  

x } ، و )٤(r qz } : أخرب أن تفخيم الراء املكـسورة يف الوقـف حنـو          
yz)فإن وقعت عليها بالسكون ومل ترم اعتـربت        : "للجميع، قال الداين يف املوضح    ) ٥

، )٧(kz } و) ٦(r qz } : احلركة اليت قبلها، فإن كانت فتحة أو ضمة حنو قولـه    
وشبهه فخمت ال غري؛ ألن ذلك حكم الساكنة مـع          ) ٩(Ëz  } ، و )٨(y z}و

  .)١٠("هاتني احلركتني يف مذهب الكل
ولكن الراء املكسورة حكمها يف الوقف مع غريها        : استدارك، أي ) ولكنها: ( وقوله

من الراءات املفتوحة واملضمومة إذا وقفت عليها بالسكون وقبلها حرف ممال، فإا ترقق إذا              
  .اإلمالة، أو ياء ساكنة، أو كسر: ا أحد أسباب ثالثةكان قبله

                                                            

 .١٥٣:  وردت يف مواضع كثرية أوهلا سورة البقرة)١(
 .٤٤: إبراهيم) ٢(
 .١١: ، اللرعد٧٣، ٤٣: هود) ٣(
 .١٠٢: النساء) ٤(
 .١٣: القمر) ٥(
 .١٠٢: النساء) ٦(
 .٦: ، املائدة٤٣: ، النساء٢٨٣، ١٨٥، ١٨٤: البقرة) ٧(
  .١٣: القمر )٨(
 .٦: القمر) ٩(
 .٢٦٧: ص )١٠(
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٣٧٦

، )٤(zالنـارِ  }، و )٣(J z } ، و )٢(z  الداِر}، و )١(z ¿} : فاإلمالة حنو  - 
ويف ،  وشبهه يف مذهب من أمال ذلـك أو قـرأه بـني اللفظـني              )٥(Z [  z} و

{c   z)يف مذهب ورش)٦ . 
 .  وشبهه)٩(j z} ، و)٨(z ¡� ~} ، و)٧(kl z} :  والياء الساكنة حنو - 
ومن ذلك ما كان بني الراء وبـني        ، )١١(z ¯} ، و )١٠(i   z} : والكسر حنو  -

قال  ،)١٤( zالِشعر }و ،)١٣(z الِسحر  }و ،)١٢( zالِذكْر }: الكسر فيه ساكن حنو   
، )١٥(i   z} : وإن كانت احلركة اليت قبلها كسرة حنـو قولـه         : "الداين يف املوضح  

: قولـه : وشبهه أو وقع قبل الراء ياء حنـو        ،)١٧( zلْبِرعلْى ا   }و ،)١٦( zُمستِمر}و
                                                            

 .١٩٣:  وردت يف مواضع كثرية أوهلا آل عمران)١(
 .٩٤:  وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة)٢(
 .٦٢: ص) ٣(
 .٢٤: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ٤(
 .٢٦: إبراهيم) ٥(
 .٣٢: املرسالت) ٦(
 .٢٦:  وردت يف مواضع كثرية أوهلا آل عمران)٧(
 .٥٠:  الشعراء)٨(
 .٢٠: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ٩(
 .١١: القمر )١٠(
 .٥٥، ٤٢:  القمر)١١(
 .١١: القمر )١٢(
 .٩٨: البقرة )١٣(
 .٧٨: يس )١٤(
 .١١: القمر )١٥(
 .٢٣: القمر )١٦(
 .٩٠: البقرة )١٧(
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{xw v u tz)فإن الراء يف ذلك مرققة من أجل الكسرة والياء وكذلك          ، وشبهه) ١
Z } و، J z} ، و )٢(zاَألبـرارِ } : إن كانت الفتحة اليت قبلها ممالة حنـو قولـه         

[z)وكذلك قولـه  وما أشبهه يف مذهب من أمال ذلك إمالة خالصة أو بني بني،             ) ٣ :
{c  z)٤ (ا للفتحة املمالةا مرققه اتباعيف مذهب ورش فهي أيض")٥(.  

                                                            

 .١٩: املائدة) ١(
 .١٩٣: آل عمران) ٢(
 .٢٦: إبراهيم) ٣(
 .٣٢: املرسالت) ٤(

 .٢٦٧: ص )٥(
الشاطيب قال اإلمام:  

  الـِبترِقيِقِه نــص وِثيــق فَيمثُ  وما بعده كَسر أَِو الْيا فَما لَهم  
  ).٣٥٤ -٣٥٤:بيت رقم( الــِه الرضاَ متكَفِّـفَدونك ما ِفي  ِقراءة مدخلٌ     وما لِقياٍس ِفي الْ
ابن اجلزري وقال اإلمام:  

  :مل يأِْت عن أحٍد منهم خالف يف حرٍف من احلروٍف سوى ثالث كلماٍت، وهي(

{¦ z  ¹}، و z ،َ ِء   }ورالْمz ،افأم :{¦ z  - ¹ }، و -حيثُ وقعت z  رقيـِق     فنصلى التع 
فيهما جلميِع القراِء أبو عبد اهللا بن سفيانَ، وأبو حممد مكي، وأبو العباس املهدوي، وأبو عبد اِهللا بن شريٍح، وأبـو                     
القَاسم بن الفحام، وأبو علي األهوازي، وغريهم ِمن أجل سكُوا ووقوِع الياء بعدها، وقد بـالغَ أبـو احلـسن                    

  :حلصري يف تغليط من يقولُ بتفخيِم ذلك، فقالَا
  وِإن سكَنت والياُء بعد كَمرٍمي       فرقِّق وغَلِّطْ من يفخم عن قَهِر

ِإىل التفخيِم ِفيهما، وهو الذي ال يوجد نص على أحٍد من األئمة املتقـدمني              : ألداِءوذهب احملقِّقونَ ومجهور أهل ا    
خبالفِه، وهو الصواب، وعليه العملُ ِفي سائر األمصار، وهو الِقياس الصحيح، وقد غَلَّط احلافظُ أبو عمرٍو الـداينُّ                  

    بعض خبالِفه، وذهب القَائلني ـو     وأصحابهـريه، وهفخيم ِلغرق، وبـالتٍش ِمن طَريق األزرقيق لورِذ بالتهم ِإىل األخ
مذْهب أَيب علي ِبن بلِّيمةَ وغِريه، والصواب املأخوذُ به هو التفخيم للجميع؛ ِلسكون الراء بعد فتٍح، وال أَثر لوجود                   

  .، وغِريه ِفي ذَلكالياء بعدها يف الترقيِق، وال فرق بني ورٍش
والتفخيم هو األصح، والقياس لورٍش، ومجيِع القراء، وهو الذي مل يذكر يف الشاطبيِة، والتيسِري، والكَايف، واهلَادي،                
= 

٣٧٧
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  .رقق الراء جلميع القراء: ، أي)رقق هلم: ( قوله
  :تنبيه

بـاجليم  ) جال: (باملد واهلمز، وقوله  ) أو الياءِ : (بسكون الراء، وقوله  ) دسر: (قوله  
  .كشف

  :قوله
  
  

ــلْ  ــٍل قُ صكَو مورو............ 
  

  

...................................  

وهو اآلن يتكلم علـى حكـم       ، كان كالمه قبل هذا على حكم الوقف باإلسكان       
يعين أن الراء يف حال روم حركتها يف الوقف تكون على ما كانت عليـه يف                ، الوقف بالروم 

صـل  وإن كانت يف الو   ، الوصل من ترقيق أو تفخيم، فإن كانت يف الوصل مفخمة فخمت          
q } : مرققة رققت يف الوقف بالروم وال تنظر إىل ما قبلها كما فعل باإلسكان يف حنـو               

 rz)اقرأ بالروم يف الوقف كما تقرأ يف الوصل: ، أي)قل(وشبهه، ومعىن ) ١.  
  : قوله

  
  

..............     ـا ذُِكـرِر مغَي ِفيو 
  

  

 فَفَخــم َألنــُه ِلــراٍء تأصــلَا   
  

 يف غري ما ترقيقه لورش وغريه، وهذا معروف بطريق الضدية؛ ألن            أمر بتفخيم الراء  
  .الترقيق ضد التفخيم وأخرب أن األصل يف الراء التفخيم

واعلم أن باب الراءات مل يذكره القالنسي يف كتاب اإلرشاد يف القراءات العـشر              
ملـصنفني، وإمنـا     ا فلم يذكره أكثر  وهو عمدةُ املشارقة من أهل العراق، وأما باب الالمات          

  .اعتين به املغاربة من أهل األندلس وباهللا التوفيق
                                                            

= 
ِل األداِء سواهأه اِئراية، وس٧٧-٢/٧٦  النشر.)واِهلد. 

 .١٠٢: النساء) ١(
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  )١(باب الالمات
  

  
  

         ٍح اوِبفَـت ـادصظَـاٌء و ِإذَا طَاٌء أَو 
 فَغلَّظَها ورش كَمطْلَـِع ثُـم ظَـلَّ       

  

  

ــزال  نُح الٍَم تــت ــا فَ هِليٍن يــكُو  ُس
ــصلَى ي............................. 

  

: فخهما إذا وليت أحد ثالثة أحـرف، أي       :  أن ورشا غلظ الالم املفتوحة، أي      أخرب
الطاء والظاء والصاد املهملة، وكانت هـذه األحـرف         : جاءت الالم بعد األحرف، وهي    

  :مفتوحة أو ساكنة
، )٤(z ±  °} و) ٣(b a `  z} ، و )٢(z¡ ¢ }  فمثال الطـاء     - 

 . وحنو ذلك
                                                            

 .-وهو الترقيق- ن زيادة عمِل اللَّام ِإىل جهة العلو واالرتفاع، وضده ترك ذَِلكعبارةٌ ع: تفخيم وتغليظ الالم هو) ١(
 كما يف الراء، وقد عبر الشاطيب بـالتغليِظ أول البـاب؛ تبعـا              -التفخيم والترقيق؛ فيقابلُ بينهما     : وبعضهم يقولُ 

  .للَّاماِت، واملشهور األولُللتيسري، وبالتفخيِم يف آخره؛ تبعا لكتاب ا
وقد اختص املصريون مبذْهٍب عن ورش يف اللَّاِم، ومل يشاركْهم ِفيها ِسواهم، ورووا من طَريق األزرِق، وغِريِه عن                  

              ليِظ اللَّام؛ ِإذا تقدلى تغهم عمن فق اجلمهورتفِخيٍم، وات فا حراورهليظَ اللَّاِم؛ ِإذا جٍش تغصاد، أو طاء، أو    (مها  ور
أن تكونَ اللَّام مفتوحةً، وأن يكونَ أحد هذه احلروِف الثالثِة مفتوحـا، أو سـاكنا،          : ِبشـروٍط ثالثٍة، وهي  ) ظاء

وه غريهِفيها مبا مل ير همواختلفوا يف غَري ذَِلك، وشذَّ بعض .  
 الكسرة من أجلها، سواٌء كانت أصلية أو عارضـةً؛          فاجلميِع جممعونَ على ترقيقها مع    : فأما الالم من اسم اهللا      

 فتحةٌ أو ضمةٌ أمجعوا على تغليِظها من أجلها، وكذا ِإن انفصلت عن الكسرِة مزة الوصـل مفتوحـةً                   سبقهافإن  
  . قبلها، وابتِدئ ا فخمت بإمجاٍع

ـ  ٣٨٢-٣٨١: ص،  ، العقد النضيد  ٢٦١: ص،  إبراز املعاين : انظر ، التيـسري  .٢/٩٢٥ رت املعـاين للجعـربي    ، ك
 .٢/٨٣، ، النشر٥٥: ص، ، مفردة نافع١٩٧ :ص

 .٤١: الكهف) ٢(
 .٥: القدر) ٣(
 .٤٥: احلج) ٤(
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 .)٢(M Lz }  ،)١(f ez } ومثال الظاء  - 
 ،)٥(o n z } و ،)٤(e f z} و ،)٣(z  £ ¤}  ومثــال الــصاد  - 

 .وشبه ذلك
 I  J}  ،)٦(Fz } فأما إذا كانت الالم مضمومة أو مكسورة أو ساكنة حنـو            

Kz)٧(،  {u  z)٨(،  {r q pz)٩(،  { Û Úz )و ،)١٠ { C
 E Dz)وشبه ذلك، فإن الالم ترقق ال غري، وكذلك إذا كانت هذه األحرف            ) ١١

، )١٤(O z} ، و )١٣(L z} ، و )١٢(Å z} : ومة أو مكـسورة حنـو     مضم
مـن  اعلم أن ورشا : "قال الداين يف كتاب املوضح ، ، فالترقيق ال غري   )١٥(j z} و

 عن نافع أنه كان بفتح الالم إذا حتركت بـالفتح ال      طريق أيب يعقوب األزرق عنه روى     

                                                            

 .١٧: ، الزخرف٥٨: النحل) ١(
 .٣٣: الشورى) ٢(
 .٢٥، ٢١: ، الرعد٢٧: البقرة) ٣(
 .١٢: األنشقاق) ٤(
 .١٣٣: األعراف) ٥(
 .٥١: الروم) ٦(
 .١١: ، النمل١٤٨: النساء) ٧(
 .٦٥: الواقعة) ٨(
 .٩٠: الكهف) ٩(
 .٤٣: األحزاب) ١٠(
 .٥١: القصص) ١١(
 .١٦: ، الزمر٢١٠: البقرة) ١٢(
 .٤١: ، املرسالت٥٦: يس) ١٣(
 .٤: التكوير) ١٤(
 .١: وردت يف مواضع كثرية أوهلا هود) ١٥(
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٣٨١

ة بـالفتح أو سـكنت ال       غري ووليها من قبلها صاد أو طاء أو ظاء وحتركت هذه الثالث           
   . انتهى كالمه)١("غري
  .ترتل فتح الالم بعد األحرف الثالثة: ، أي)ترتال: ( قوله

  .)٢(واعلم أن األصل يف الالم الترقيق كما أن األصل يف الراء التفخيم
  :تنبيه

: بالتنوين أيـضا، وقولـه    ) وصاد: (باهلمز والتنوين فهما، وقوله   ) طاء وظاء : (قوله
  .بالتنوين والنقل من غري مهز) بفتح او(

  : قوله
  
  

...................................  
 .........................ِبُخلْـــٍف

  

  

 وِفي طَالَ ِفـصاالً تنقَّلَـا     ...........
...................................  

µ ¶  }أخرب أن ما حالت األلف فيه بني الطاء والالم وبني الصاد والالم حنو              
¸ z)٣ ( {½ ¼ z)٤( {L M z)٥(،  { È Ç Æz)ــإن ) ٦ ف

                                                            

 .٢٧١: ص )١(
ذهب مجهور العلماِء إىل أنَّ اَألصلَ يف الـراء         ، التفخيم لعلٍل توجبه  هو الترقيق؛ حىت يدخلَ عليها      : األصلُ يف اللَّامِ   )٢(

             اِء التفخيملُ يف الرما كان األصوإن ،؛ الفتقاره لهفرع دم افتقارِه لسبٍب، والترقيق؛ لعفخيمحروِف   : الت ها أقربألن
را منها، و الِعللُ املوجبةُ لترقيقها؛ ال ختلو من أن تكونَ           اللِّسان إىل احلنِك األعلى، فأشبهت حروف االستعالِء؛ لق       

  .كسرةً، أو ياًء، أو ألفًا منقلبةً عن ياء
، العقـد   ٢٦١: ص،  إبـراز املعـاين   . ٢/٨٨٩ ، كرت املعاين  ١/٤٣٥ ، النجوم الزاهرة  ١/١٤٣ شرح اهلداية : انظر

 .٣٨٢-٣٨١: ص، النضيد
 .١٦: احلديد) ٣(
 .٨٦: طه) ٤(
 .بفتح الياء والصاد والالم، وتشديد الصاِد وألٍف بعدها) يصاحلا(على ِرواية ورٍش القراءة . ١٢٨: ءالنسا) ٥(
 .٢٣٣: البقرة) ٦(
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  .)١(ونقل بعضهم التغليظ وهو أفضل، يف ذلك خالفًا بني أهل األداء فنقل بعضهم الترقيق
   :قوله

  
  

ـ     ....  كَذَا ِفي الْوقِْف ِإنْ سكَنت كضلْ
  

  

 ـلَّ ُيوصلْ بطَلْ تغِليظَها رجح الْملَـا      
  

: وقعت الالم املفتوحة طرفًا ووليها أحد األحـرف الثالثـة حنـو           وكذلك إذا   : أي
{ f ez)٢(و ، {¤ £  z)٣(، و {Î Í Ì   Ï z)ــكنت يف ) ٤ وسـ

الترقيق والتغليظ وهو أرجح وأفضل من الترقيق عند أهل األداء يف           : الوقف فإن فيها وجهني   
وقـد  ) ٥(Æz } : هذين النوعني أحدمها ما أتى بني حرف االستعالء والالم ألف حنـو           

  .تقدم، والثاين ما سكن للوقف

                                                            

كرت :انظر. نبه على ذَِلك العالمةُ اجلعربي    . ١٩٧: ص،   لتيسري ،)ووِليها من قبلها  ( :قطع يف التيسري بالترقيق؛ لقوله     )١(
، ١/٤٨٦ الآللئ الفريـدة  : فوجه التفخيِم املذكور يف احلرِز من الزياداِت على األصِل انظر         :وعليِه .٢/٩٢٤املعاين  

  .٣٩٧: ص، العقد النضيد
املهدوي قال اإلمام:  

: ني فقد ذكرنا أنَّ عن ورٍش فيِه الـوجه        ] ٢٣٣:البقرة [Æ  z}: فَإذا جاءت األلف بني اللَّام والصاد، حنو      (
                   ه مل يعتدفخيِم؛ فإنأخذَ بالت اِد، ومنبني اللَّام و الص قد حجزت رقيق؛ فألنَّ األلفأخذَ بالت فمن ،فخيموالت ،رقيقالت
        ه مل يرو أحدأن ي ذلكو من جنسها، واألخذُ بالترقيق أوىل، ويقوا؛ إذ هسنفخيم حالت ها تزيدباأللف لضعفها، وألن 

  L }، و Æz}: فإمجاعهم عنه ِإذَا حال بني الطَّاِء واللَّام حائلٌ؛ دليلٌ على أنَّ الصحيح يف            : عن ورٍش أنه فخم   

  .١/١٣٠ شرح اهلداية) الترقيق] ١٢٨:النساء [zيصالَحا
ابن اجلزري و اختياراجلمهور، وه التغليِظ مذهب ٢/٨٥ النشر: نظر اووجه. 

 .١٧:  الزخرف،٥٨: النحل) ٢(
 .٢٥، ٢١:  الرعد،٢٧: البقرة) ٣(
 .١١٨: األعراف) ٤(
 .٢٣٣: البقرة) ٥(
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  :تنبيه
  .بسكون الالم فيهما) ُيوصلْ بطلَ: (قوله
   :قوله

  
  

 ......كَذَا ِفي ذَواِت الْيا كَيـصلَى     
  

  

...................................  

 أخرب أن الالم املفتوحة إذا كان قبلها ما يوجب تغليظها وأتى بعدها منقلبة عن يـاء               
فإن فيها ما تقدم يف النوعني من اخلالف يعـين التغلـيظ            ، وشبهه )١( A B  z} : حنو

  .)٢(والترقيق، وإن التغليظ أفضل من الترقيق
  :تنبيه

  .بالقصر) ذوات اليا: (قوله
  : قوله

  
  

ــي ُرُؤو...................  وِفــ
  

  

ــضلَا  ــالترقُُّق فُ ــصلَّى فَ  ِس آٍي كَ
  

لالم املفتوحة من األلفات املنقلبـة عـن اليـاء يف رؤوس آي             أخرب أن ما أتى بعد ا     
                                                            

 .١٥: الليل) ١(
ورد يف هذه الكلمات وجهان وذلك أنَّ التغليظَ واإلمالةَ ضداِن ال جيتمعاِن؛ فالتغليظُ ِإنما يكونُ مع الفتِح، أما ِإذا                    )٢(

  .لَّل األلف ِفي ذَلك؛ فَال تكونُ إال مع الترقيِقق
فروى بعضهم تغليظَها ِمن أجِل احلرف قبلها، وروى بعضهم ترقيقَها ِمـن أجـل اإلمالـِة،    :(قال ابن اجلزري يف النشرِ  

وهو مقْتضى العنوان، والتيسري، وهو يف      ففخمها يف التبصرة، والكَايف، والتذكرة، والتجريد، وغِريها، ورقَّقها يف اْتىب،           
  .٢/٨٤) تلْخيص أَيب معشٍر أقيس، والوجهاِن يف الكَايف، وتلخيص ابِن بلِّيمةَ، والشاطبيِة، واإلعالِن، وغِريها

             خاويِة قاِل السواحٍد من األئم على ذَلك غري نص م أداًء، وقدفخيم مقدالت غل:(ووجهنـا   -يظُ  والتأَوىل - ها ه ( ،

 التفخيم، وهو مقدم يف األداِء كأمثَالِه والترقيق، وال يأْيت تقليله           : فيه لورٍش وجهان    P z}وقال الصفاقسي   
  ).ِإال على الترقيق

 اإلقنـاع ، ٤٦:  ص ،، املطلوب ١/٣١٠ ، اإلحتاف ٢٣٦: ص،  ، إيضاح الرموز  ١٥٦: ص،  تقريب النشـر : انظر
 .٣٦١: ص، غيث النفع ،٢/٥١١ تح الوصيدف، ١/٣٤٢
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، )٢(فإن الترقيق فيه أفضل مع جواز التفخيم أيضا       ) ١(t  u z} : اإلحدى عشرة سورة حنو   
× Ö  Ù Ø} ، ويف سـبح     )٣(t s r  u z} وهو ثالثة مواضع يف القيامـة       

Úz)٤( ويف العلق ، {w v  y x z)٥(.  
  :تنبيه

  .د اهلمزة وتنوين الياء مب)رؤوس آي: (قوله
   :قوله

  
  

 وكَلٌّ كَِبـسِم اِهللا ِللْكَـسِر رقَّقُـوا       
  

  

 كَما فَخُمـوا ِللـضم والْفَـتِح أَولَـا       
  

: أخرب أن كل القراء متفقني على ترقيق الالم من اسم اهللا تعاىل؛ ألجل الكـسر، أي               
 اهللا؛ ألجل كسرة احلاء     فرققت الالم من اسم   ) ٦(z» ¬ ® } : إذا كان قبله كسر حنو    
  .؛ ألجل كسرة امليم قبلها)٧(z  { z} كما رققت الالم من 

كما أم اتفقوا على تفخيم الم اسم اهللا تعاىل ألجل الـضم            : ، أي )فخموا: (مث قال 
  .والفتح

 ،)٩(ÂÁ À ¿z }  ،)٨(z§ ¨ © } : قبل الالم حنو  : ، أي )أوال (
                                                            

 .٣١: القيامة) ١(
 .١٥٦: ص، ، تقريب النشـر٢/٨٤ النشر: انظر) ٢(
 .٣١: القيامة) ٣(
 .١٥: األعلى) ٤(
 .١٠: العلق) ٥(
 .٢: فاطر) ٦(
 .٣٠: النمل) ٧(
 .٣٢: األنفال) ٨(
 .١٢٤: األنعام) ٩(



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

٣٨٥

ه ذلك، وكذلك إذا ابتدئ     وشب )٢(V U T Sz } ، و )١(g fz } : وحنو
  .به

                                                            

 .٥٩: التوبة) ١(
 .١١٦، ١١٠: املائدة ،٥٥: عمرانآل ) ٢(
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  ابـب
  )١(الروم واإلشماِم يف الْوقِْف على أَواِخِر الكَِلِم

  
: أي، اإلشارة إىل احلركة مع صوت خفي، وهو من قولك رمت الشيء          : الروم هو   

  .)٢(طلبت حصوله
  :)٣(واإلمشام يف عرف القراء يطلق باعتبار أربعة

                                                            

  .وهو أصلٌ حيتاج القارئ إىل معرفتِه؛ حلاجتِه اليت تدعوه إىل الوقِف على احلرف عند انقطَاِع نفَسه عليِه )١(
  :ومصطلح الوقِف يف العموِم يقتضي أموراً أربعةً

  .احلروف األخريةُ من الكَلم الوضعية: وهو أواخر الكَِلم أي: موقوفًا عليه: األول
وهو حركةُ املوقوِف عليه فيما كانَ منه متحركا وصلًا، وهو املقطوع عنه الصوت، واملكفوف              :  موقوفًا عنه  :الثاين

  .عنه النطق
  ).اإلسكان، والروم، واإلمشام( وهو األوجه التخيرييةُ الثالثةُ: الثالث
، ٢/٩٣٣ كرت املعـاين  :انظر. ه، أو ضرورٍة أو غري    الوقْف، أو ما أجلأ إليِه من إخباٍر، أو اختبارٍ         وهو غرض : الرابع

  .١٩٩: ص، والتيسري
  :قال اإلمام اجلعربي يف شرحِه على احلرِز

  .٢/٧٩٦) حق هذا الباِب أن يذكر آخر األبواِب؛ خلصوصيته، لكنه تبع التيسري(
  : ملستعملُ منها عند أئمة القراءِة تسعة أوجٍه، هيوالوقف يف كالِم العرب على أَواخر الكلِم له أوجه عديدةٌ، وا

واإلحلاق ،واإلثْبات ،واحلذْف ،غامقلُ، واإلددالُ، والنواإلب ،واإلمشام ،ومكونُ، والرالس.  
  .م وقُِصد يف هذا الباِب بيانُ ما جيوز الوقف عليِه بالسكوِن، وبالروم، وباإلشما

 .١٤٥:  ص،، الآللئ السنية٢/٨٩ ، النشر٥٧٤: ص، ، شرح التيسري١/٤٩١ ريدةالآللئ الف: انظر
هو إضعافُك الصوت باحلركِة؛ حتى يذهب بالتضعيِف معظَم صوِتها، فيسمع هلا صوت خفي، وهو يستعملُ : الروم )٢(

  .قراء أن ال يروموا النصب والفتح خلفَّتهايف احلركَات الثَّالث؛ إذا كن إعرابا أو بناًء؛ غري أنَّ من عادة ال
  .والروم أمتُّ من اإلمشام، وهو يف اإلشارِة أشهر وأظهر

 .٢/٩٠ ، النشر١/٥٠٤ ، اإلقناع١٩٩: ص، ، التيسري١٦٩: ص، ، والتحديد٢/٨٢٥ جامع البيان:انظر
  ).-ال غري-  شيٍء يف جسمه، ويستعملُ يف الرفع والضمهو ضم الشفتني بعد سكوِن احلرف من غَري إحداِث: اإلمشام )٣(

= 

٣٨٦
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  .و املراد من هذا البابضم الشفتني بعد سكون احلرف وه: أحدها - 
، )٢(P z} ، و )١(X z} خلط حـرف حبـرف كمـا يـأيت يف           : والثاين - 

  .)٣ (z  ¸}و
 .)٥(Â z} ، و )٤(b z} خلط حركة حبركة أخرى كما يأيت يف : والثالث - 
 ®  ¬ »} إخفاء احلركة فيكون بني اإلسكان والتحريك كما يـأيت يف           : والرابع - 

¯z)٦(.  
  : قوله

  
  

 طُْع الصوِت آِخُر ِكلْمةٍ   وذَا الْوقُْف قَ  
ــلٍّ  .............................ِلكُ

  

  

 واالسكانُ أَصلٌ يف ُوقُـوٍف تأَصـلَا      
...................................  

قطع الصوت  : مل يِرد الوقف التام وال الكايف وحنومها، بل مراده ذا الوقف الذي هو            
مأخوذ من   به من الروم واإلمشام يف حال الوقف، وهو          على آخر حروف الكلمة وما يتعلق     

 به فَلَما كان ذلك وقوفًا عن احلركة وتركًا هلا مسي وقفًا، وملـا              وقفت عن كذا إذا مل تأت     
     كان الوقف نقيض االبتداء، واحلركة نقيض السكون جعل لكل واحد من النقيضني نقـيض

  .ما جعل لآلخر

                                                            

= 
 .١٥٩: ص،، املنح الفكرية٤٤٠: ص، ، اجلامع املفيد٢٠٨: ص، ، املوضح للقرطيب١٦٩: ص، التحديد: انظر

 .١١: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة)١(
 .١٢٢: ، النساء٨٧:  النساء)٢(
 .٢٢:  الغاشية)٣(
 .٦: ثرية أوهلا الفاحتة وردت يف مواضع ك)٤(
 .٤٤:  هود)٥(
 .١١:  يوسف)٦(
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 )١(ن الوقف على آخر حروف الكلمة باإلسـكان     أ: يعين، )سكان أصل واال: ( قوله
أصل تأَصلَ لكل القراء وعادم وهو الفصيح املختار؛ ألن املراد التخفيف علـى القـارئ               

  .واملتكلم بإسقاط احلركة يف حال الكالل ونفاد النفس وال يصح هذا املراد إال باإلسكان
  :تنبيه

  . بالنقل من غري مهز)واالسكان: (بسكون الالم، وقوله) ِكلْمة: (قوله
  : قوله

  
  

 وأَشِمم أَي فَـسكِّن وِللـشفَا     .....
  

  

  ِه ُضم وُرم أَي بعض تحِريٍك اعملَا

 بعـد مـا يـسكن     وضم الشفاه،مث بني حقيقته فأمر بسكون احلرف     ، أمر باإلمشام 
  .احلرف فهو لرؤية العني ال غري

يدركـه         أن تأيت ببعض حركة احل    : وم هو والر رف فيظهر من ذلك صويت خفـي
  .شفاة القراء: األعمى حباسة مسعه، والشفاه مجع شفة، أي

  :تنبيه
  .بألف الوصل وفتح امليم) اعمال: (بالتنوين، وقوله) حتريك: (قوله
  :قوله

  
  

ــوٍف ــا بــصٍر وكُ ِهمِويريو....... 
  

  

...................................  

                                                            

 :هو األصلُ املختار؛ ألنَّ العرب تبتدئ باملتحرك، وتقف على الساكن، ويف ذلك يقولُ اإلمـام الـداينُّ                : اإلسكانُ )١(
)             كون؛ ألنَّ معل بالسال الوصكة ِفي حوقَف على الكَِلم املتحرأنَّ األصلَ أن ي لى احلركَـة    اعلمىن الوقْف ع- أي  :

 ضد االبتداء، فكما يخـص االبتـداُء        -أيضا-تركته، وألنَّ الوقف    : وقفت عن كَالم فالٍن أي    : تترك، كَما يقالُ  
، ومجاعةٌ من   -ثعلب-باحلركِة؛ كَذلك يخص الوقف بالسكوِن، وذَلك لغةُ أكثِر العرب، وهو اختيار أمحد بِن حيىي               

        اء عن النيبوا باخلِرب الذي جواحتج ،وينيالنح :      لى آخر كلِّ آيةقف عـَّه كانَ ي :  وانظـر  ،٢/٨٢٥ اجلامع) أن
 .١٩٩: ص، ، التيسري١٦٩: ص، التحديد
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 واإلمشام روامها البصري والكوفيون مع إجازم الوقـف باإلسـكان          الرومأخرب أن   
١(والباقون مل يأت عنهم يف الروم واإلمشام نص(.  

   :قوله
  
  

..........................وبُضُهمع  
  

  

 ِلكُلٍّ يرى اِإلشمام والـروم ُمعمـال      
  

روم لكل القراء أي ملن رويـا       وبعض األئمة من أهل األداء يرى نقل اإلمشام وال        : أي
  .)٢(عنه وملن يرويا عنه معموالً به غري متروك

  : قوله
  
  

ــمٍة ضــٍع و ــام ِبرفْ ــتص إمشَ خيو 
  

  

 وروم ِبغيِر النصِب والْفَـتِح أَجملَـا      
  

أخرب أن اإلمشام خيتص بالرفع والضم وأن الروم خيتص بغري النصب والفتح، والـذي              

                                                            

  :يقولُ اإلمام الداينُّ )١(
على ذلـك باإلشـارِة إىل      أم كانوا يقفونَ    :  عن عاصٍم ومحزةَ و الكسائي وأيب عمروٍ       - لدينا -ووردت الروايةُ (

 -حركِة اإلعراب، وحركِة البناء؛ للداللِة بذلك على كيفيتها يف حال الوصِل، وللفرِق بني ما سـكن يف الوقـفِ                  
 عنهم روايةٌ يف ذلك، وال      - عندنا –فليس  : فأما نافع وابن كثٍري وابن عامر     ... ، وبني ما سكن يف كلِّ حالٍ      -خاصة
 .٢٩٢-٢/٢٩١ اخلاقانية شرح .)يف غريه

  :فالقراُء هلم مذهبان
 .املروي عن األقل: السكون: األول
  .املختارة لألكثِر؛ فال تفضيل: اإلشارة: الثاين

وعلى املذهِب الثَّاين أئمةُ أهل األداِء، ومشايخ اإلقراِء؛ فصار األخذُ بالروم، واإلشماِم إمجاعا منهم سـائغا جلميـع        
  . بشروط خمصوصٍة يف مواضع معروفٍةالقراء 
 .٢/٩٣٧ كرت املعاين للجعربي، ٢/٩١ النشر: انظر

  :قال الداين يف التحديد )٢(
الوقف على ذَلك باإلشارة؛ ِلما فيه ِمن الداللة علـى          : واختيار عامة شيوِخنا، ورؤساِء أئمتنا يف مذْهب اجلماعة       (

 .١٦٩:  ص.)للبياِنكيفية احلركة يف الوصِل؛ طلباً 
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وحركـات  ، ومجع حركات اإلعراب  ، ب والفتح مها الرفع واجلر والضم والكسر      غري النص 
  :البناء ليشمل النوعني

 .الرفع واجلر والنصب: فحركات اإلعراب - 
  .وحركات البناء الضم والفتح والكسر - 

ما حلقه النصب والفتح    صب والفتح أمجل من اإلتيان به في      وأخرب أن ترك الروم يف الن     
  .كه فيهماوإلمجاع القراء على تر

  :تنبيه
  .بالتنوين) وضمة: (قوله
  :قوله

  
  

   وِفي عاِرِض التحريِك أَو ها ُمؤنثٍ     
  

  

  وِفي ِميِم جمٍع لَم يكُونا ِليدُخلَا

أخرب أن الروم واإلمشام ال يدخالن يف احلركة العارضة وال يف هاء التأنيث وال مـيم                
وشـبه  ) ٢(K L z} ،  )١(f e d z} : اجلمع، أما احلركة العارضة فنحـو     

  .ذلك
: وأما هاء التأنيث فهي اليت تكون يف الوصل تـاء ويوقـف عليهـا باهلـاء حنـو                 

  .، وشبهه)٤(L  z} ، و)٣(zرحمةُ}
، وشبهه فذلك كله يوقـف      )٦(Ò  z} ، و )٥(z ^} : وأما ميم اجلمع فنحو   

                                                            

 .٣٩: األنعام) ١(
 .٤١: ، واألنبياء٣٢: ، الرعد١٠: األنعام) ٢(
 .٨: وردت يف مواضع كثرية أوهلا آل عمران) ٣(
 .٢١١: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ٤(
 .٧: وردت يف مواضع كثرية أوهلا الفاحتة) ٥(
 .٧٧: وردت يف مواضع كثرية أوهلا آل عمران) ٦(
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  .عليه بالسكون
  :واعلم أن هاء التأنيث تنقسم إىل

 .وقد تقدم حكمه وهو مراد الناظم، )١(zرحمةُ}:  املصحف باهلاء حنو ما رسم يف - 
فـإن  ،  وشـبهه  )٣( a b z}  ، و )٢(h gz } :  وإىل ما رسم بالتاء حنو     - 

  .الروم واإلمشام يدخالن فيه يف مذهب من وقف عليه بالتاء
  :تنبيه

  .بالقصر) أو ها: (قوله
  :قوله

  
  

     ركَس او مٍر ضِمياء ضه عمو  ِلـيةٌ ت 
  

  

 أَِو الْواُو والْيا دعُهما الْـبعُض فَـضلَا       
  

هاء الكناية إذا وليها من قبلها أربعة       : أمرك بترك الروم واإلمشام يف هاء الضمري، وهي       
: ، والكسر حنـو   )٤(d cz } : ضم أو كسر أو واو أو ياٌء، فالضم حنو        : أشياء

{� ~  ¢ ¡ z)٥(،  {o n m z)٦(، حنــووالــواو  : { M Lz)٧(، 
إذا كان مع اهلاء هـذه      : يعين ،)١٠(Ez }  ،)٩(Ö z} :والياء حنو  ،)٨(Å z}و

                                                            

 .٨: دت يف مواضع كثرية أوهلا آل عمرانور) ١(
 .٨٦: هود) ٢(
 .٨٩: واقعةال) ٣(
 .٤٨: آل عمران) ٤(
 .٢٥، ٢١: ، الرعد٢٧: البقرة) ٥(
 .٩٦: البقرة) ٦(
 .١٣٧، ١١٢: ، األنعام٦٦: النساء) ٧(
 .٧٥: البقرة) ٨(
 .٣٧: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٩(
 .٧٤: ألنعاماوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ١٠(
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األشياء األربعة فترك الروم واإلمشام أفضل من اإلتيان ما واستثناء ذلك زائد على التيسري،              
والعلة يف استثنائه طلب اخلفة إذ اخلروج من ضم إىل ضم أو إشارة إليه أو مـن كـسر إىل                    

واحتاج القـارئ   ، وتأكد ذلك يف اهلاء خلفائها وبعد خمرجها      ، ر أو إشارة إليه مستثقل    كس
، وإذا انضم ذلك إىل ما تقدم ذكره شق ال حمالـة          ، ألجل ذلك إىل تكلف إظهارها وتبيينها     

فرأى بعض أهل األداء أن ترك الروم واإلمشام يف هاء الضمري أفضل فوقف بإسكان اهلاء على                
ومل يعترب ذلـك    ، أجاز الروم واإلمشام يف اهلاء كما أجاز يف سائر احلروف         األصل، وبعضهم   

  .)١(فيها والوجهان جيدان

                                                            

)١( قال اإلمام ابن اجلزري:  
  إىل اإلشـارة ِفيهـا     : فاختلفُوا يف اإلشارة فيها بالروم، واإلشمام فذهب كثري من أهـل األداء           : وأما هاء الضمري  (
ر أيب بكـر بـن      ، وهو الذي يف التيسِري، والتجريد، والتلخيص، واإلرشاد، والِكفاية، وغريها، واختيـا           -مطلقًا-

  .مجاهٍد
 ِمن حيثُ ِإنَّ حركتها عارضةٌ، وهو ظَـاهر كَـالم الـشاطيب،             - مطلقًا –إىل منع اإلشارة فيها     : وذهب آخرونَ 

  .والوجهان حكاهما الداينُّ يف غَري التيسري
 فيها؛ ِإذا كَان قبلها ضم، أو واو ساكنة،         فمنعوا اِإلشارة بالروم، واإلِشمام   : وذهب مجاعةٌ من احملقِّقني ِإىل التفصيل     

أو كسرةٌ، أو ياٌء ساكنةٌ طلبا للخفَّة؛ لئال خيْرجوا من ضم، أو واٍو إىل ضمة، أو إشارٍة إليها، ومن كسر، أو ياٍء إىل                       
، وهو الذي قطع به أبو      كسرٍة، وأجازوا اإلشارة ِإذا مل يكن قبلها ذلك حمافظةً على بيانَ احلركِة حيثُ مل يكن ثقلٌ               

حممد مكي، وأبو عبد اهللا بن شريٍح، واحلافظ أبو العالء اهلمداينُّ، وأبو احلسن احلصري، وغريهم، وهـو أعـدلُ                   
٩٣-٢/٩٢  النشر.)املذاهب عندي. 
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  ابـب
  )١(الوقف على مرسوم اخلط

  
  
  

 علَى الرسِم ِللْكُوِفي وبـصٍر ونـاِفعٍ      
  

  

 فَِقف ُيرض ِللْباِقين والْخلُْف يف الِْولَـا      
  

الوقف على مرسوم املصحف على ما وضعته عليـه         أمر للكوفيني والبصري ونافع ب    
خيتار الوقف علـى    : للباقني، أي ) ُيرض: (، مث قال  --الصحابة يف زمن عثمان بن عفان       

اعلم أن الرواية ثبتت    : "الرسم ملن بقي من السبعة ومها املكي والشامي، قال الداين يف التيسري           
فون على املرسوم وليس عندنا يف ذلـك        لدينا عن نافع وأيب عمرو والكوفيني أم كانوا يق        

شيء عن ابن كثري وابن عامر، واختار أئمتنا أن يوقف يف مذهبهما على املرسوم كالـذين                
وحيتاج القارئ إىل معرفة املرسوم من كتبه ليقف باحلذف على          . ، انتهى كالمه  "روى عنهم 

 املقطـوع   ما رسم باحلذف وباإلثبات على ما رسم باإلثبات ويعلـم حقيقـة الرسـم يف              
واملوصول وغري ذلك، وقد ذكرت مجلة من ذلك يف شرح حرز األماين فأغين عن ذكـره                

                                                            

، وأنفذَها ِإىل األمصار،  ملا كَتبوا املصاِحف يف زمن عثمانَ خط املصحِف على ما وضعته عليه الصحابةُ   : أي )١(
                   ،ط ذَِلك تصانيفبف يف ضنابة، وقد صيف الكت ليه اليوماس على ِخالف ما النِجدت الكتابةُ فيها عو فَفيها مواضع

  .ككتاِب املقنِع لإلماِم أبو عمروالداينِّ، والذي نظَمه اإلمام الشاطيب يف قَصيدِته الرائيِة
تصوير الكلمِة حبروف هجائها بتقْدير االبتداِء ا، والوقِف عليها، ولـذَا           : لح مرسوم خطِّ املصاحف   واملراد مبصطَ 

حذفُوا صورةَ التنوين، وأثبتوا صورة مهزة الوصِل، مثَّ إنْ طابق اخلطُّ اللفظ؛ فقياسي، وإن خالفه بزيادٍة أو حذٍف،                  
أكثر خطِّ املصاحف موافق ِلتلك القوانِني؛ لكنه قد جـاءت أشـياُء            أو بدٍل، أو فصٍل، أو وصٍل، فاصطالحي، و       

  .خارجةٌ عن ذَلك يلزم اتباعها، وال يتعدى إىل ِسواها
 ليس مبحلٍّ للوقِف، وإنما يِقف القارئ عليه عند انقطَاِع نفِسِه، - إال اليسري- ومجيع املساِئل الواردِة يف هذا الباب 

  .ند سؤالِه ممتحنا عن كيفية وقفِه عليه؛ فقد جرت العادةُ بالسؤال عن ذلكأو ع
 .٣٤٦: ، صارئ، هداية الق١/٣١٩، اإلحتاف ٢/٩٥النشر : انظر
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تلخـيص  :  وألفت عليها خمتصرا لطيفًا، ومسيته     )١(هنا، وأقرب كتب الرسم القصيدة الرائية     
  . )٢(الفوائد وتقريب املتباعد يف شرح عقيلة أتراب القصائد

ع بني القراء السبعة من اخلالف يف الوقـف         وما وق : ، أي )واخللف يف الوال  : (قوله
  :على املرسوم فإنه يذكره فيما يلي هذا البيت من األبيات يف قوله

  
  

 ِإذَا ها ُمؤنٍث ُرِسم تـا فَِقـف ِبهـا         
  

  

 كَرحمت ِلمك مع علَي بصِر فَاجُملَـا      
  

الوقف ومنها ما رسم اعلم أن هاء املؤنث منها ما رسم يف املصحف باهلاء على لفظ 
بالتاء على لفظ الوصل، فما رسم منها باهلاء فال خالف يف الوقف عليه باهلاء ألا هي اللغة 

، )٤(z_} ، و)٣(z»}كـ  :الفصحى والرسم موافق هلا، وما رسم منها بالتاء
{sz)٥(و ،{¢z) ٦(و ،{yz)٧(و ،{v z)٨(ت }، وِصيعمz)٩( ،

                                                            
،  رمحه اهللا لإلمام الشاطيب يف أسىن املقاصدعقيلة أتراب القصائد: وامسها، القصيدة الرائية هي القصيدة املشتهرة ب)١(

أليب احلسن علي بن ، الوسيلة إىل كشف العقيلة: وهلا شروح عدة من أمهها، يف علم رسم املصحفة وهي منظوم
أليب عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد ، شرح على القصيدة الرائية يف رسم القرآنو، وهو مطبوع، حممد السخاوي

، أتراب القصائد يف أسىن املقاصدشرح عقيلة و، وهو مطبوع، )شعلة(املعروف بـ، بن أمحد بن احلسني املوصليا
مجيلة أرباب املراصد يف شرح عقيلة ، وهذا مطبوع أيضاً، للعالمة الشيخ أمحد بن حممد بن جبارة املقدسي احلنبلي

 .وهو مطبوع، لإلمام برهان الدين إبراهيم بن عمر اجلعربي، أتراب القصائد
مبكتبة ومطبعة مصطفى البـايب احللـيب       ،  عبدالفتاح القاضي  طبعة مبراجعة الشيخ   :طبع أكثر من طبعة    وهذا الشرح    )٢(

طبع بدار الصحابة للتـراث     ، وطبعة مبراجعة الشيخ عامر السيد عثمان     ، ه١٣٦٨الطبعة األوىل عام    ، وأوالده مبصر 
طبـع  ، وطبعة بتحقيق الشيخ حممد الدسوقي أمني كحيلة      ، ه١٤٢٧الطبعة األوىل   ،  مجهورية مصر العربية   -بطنطا  
 .ه١٤٣٢الطبعة األوىل ،  السالم بالقاهرةبدار

 .٣٢: الزخرف) ٣(
 .٢٣١: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ٤(
 .٣٥: وردت يف مواضع كثرية أوهلا آل عمران )٥(
 .٣٨: وردت يف مواضع كثرية أوهلا األنفال) ٦(
 .٩: القصص) ٧(
 .٢٦١: البقرة) ٨(
 .١٥: وردت يف مواضع كثرية أوهلا األنعام) ٩(
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، )٤(z[}و، )٣(z©} ، و)٢(gz}، و)١(Çz}و
 وشبه ذلك فأمر بالوقف عليه باهلاء للمكي وعلي )٦(z}}، و)٥(az}و

ووقف الباقون بالتاء؛ ألا لغة ثابتة ويف ، والبصري وخالفوا الرسم اتباعا ألفصح اللغتني
  .مجع املكي وعليا والبصري يف ذلك: ، أي)فامجال: (القراءة ا موافقة للرسم، وقوله

  : تنبيه
بالقـصر  ) تا فقف هبا  : (بسكون امليم، وقوله  ) رسم: (بالقصر، وقوله ) اإذا ه : (قوله

  .بال تنوين) بصر: (بسكون التاء، وقوله) رمحت(، وقوله كـ )هبا(ويف ) تا(يف 
  : قوله

  
  

ـ      ِحي اِت الَتضرمٍة وجهب ذَات ِفيو 
  

  

   ِلياْ عه الالَّتو ـن................ 
  

خبـالف  ) ٧(z{ ~ }  من   z{ } لي باهلاء يف    أخرب أن الوقف لع   
{ ON Mz)٨ (    وحنوها، وليس املراد{  ~z)فإن الوقـف عليهـا باهلـاء       ) ٩

مـن   Uz } حيث وقعت، ويف     )١٠(v z} بإمجاع؛ ألا رمست كذلك ويف      
 { W V Uz)١١ (  ويف{ ~ z   من { ~ }z)وقف باهلـاء علـى     ) ١٢

                                                            
 .٦١:  وردت يف مواضع كثرية أوهلا آل عمران)١(
 .٨٦: هود) ٢(
 ٣٠: الروم) ٣(
 .٤٣: الدخان) ٤(
 .٨٩: الواقعة) ٥(
 .١١٥: وردت يف مواضع كثرية أوهلا األنعام) ٦(
 .٦٠: النمل) ٧(
 .١: األنفال) ٨(
 .٦٠: النمل) ٩(
 .٢٠٧: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ١٠(
 .٣: ص) ١١(
 .١٩: نجمال) ١٢(
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دون ) الت(ألخفش والقراء أن التـاء مـع        اجلميع طردا ملذهبه، وذهب اخلليل وسيبويه وا      
حني، ويقولون معناه ليس حني، وكذلك كتبت يف املصاحف إال ما حكي عن أيب عبيد أنه                

وقال هـذه   ، كلمة) حتني(و، كلمة) ال: (وكان يقول ، رأى يف اإلمام حتني التاء متصلة حبني      
  .)١(فيقال هذا حتني كان ذلك، التاء تزاد يف حني

                                                            

  :قال الداين يف املقنِع )١(
 يف شيء من مصاحِف أهل األمصار، وقد رد ما حكاه أبو عبيٍد غري واحٍد من علمائنـا؛                  -كذلك-وملْ جند ذلك    (

  .٤٨٥-٤٨٤:  ص،) يف شيٍء من املصاحِف القدميِة وغريها- كذلك- ذلكودِإذْ عِدموا وج

فقـد ذكرهـا يف كتـاب        ) V(موصولةٌ بـ   ) ولَا(أنَّ التاَء مفصولةٌ من   : اسِم بن سلَّام  وأما حكايةُ أيب عبيٍد الق    
  :، من ذلك قوله٤٣٧: ص، الوسيلة: القراءاِت، وذكر هلا حجة ودليالً، وكلُّ ما جاء بِه إلَّا يسرياً مردود انظر

)  ِف     - ِعندي –والوقفذا احلرحتني(، واالبتداُء   )وال( على ه( يا يف اإلمام    ؛ ألننظر )التـاء متـصلة، وألنَّ   ) حتني
        ها أختاس يدلُّ على أنابِن عب مـان       : الت، قال -ال-ال: ، واملعروف )ليس(تفسرياء بأمسـاِء الزالت ِلحقت ربوالع

 وكـذا   كانَ هذا حتني كانَ لك، وكذلك تاوان ذاك، واذهب تاالن، فاصنع كـذا،            : فتقولُ) حني، واآلن، وأوان  (
عديومنه قولُ الس:  

ن املطْعمال ِمن عاطٍف       واملطِْعمونَ زمانَ أي اِطفونَ حتنيالع(... 
  .٢/١١٢ ، النشر١٧١-١٧٠ص، اإليضاح البن األنباري: انظر  

يف مصحف عثمانَ، حيثُ قـال يف     ) V(م ابن اجلزري أليب عبيٍد من جهة أنه رأَى التاء متصلة بـ             وانتصر اإلما 
  :النشر

 رأيتها مكتوبةً يف املصحف الذي      -أنا-وهو مع ذَِلك إِمام كبري وحجةٌ يف الدين، وأحد األئمة اْتهدين؛ مع أني              (
مقطوعة، والتاء موصولة حبني، ورأيت به أثر الدم، وتبعت فيِه ما ذكـره             ) ال (ان  اإلمام مصحف عثم  : يقالُ له 

 حفذا املصوه ،كذلك بيٍد فرأيتهة- هو–أبو عِة من القَاهرة احملروسة الفاضليباملدرس ٢/١١٣)  اليوم.  
  :ك عند قولِهوقد أشار اإلمام الشاطيب يف العقيلِة إىل ضعِف مذهب الوصِل، وذل

  .١٥٤:  ص،تلخيص الفوائد: انظر  ِإمام والكلُّ فيِه أَعظَم النكرا  أَبو عبيٍد وال حتني واِصله الـ     
  : مقدمِتِه بقولِه اإلمام ابن اجلرزي يف-كذلك-وأشار إليِه 

  .١٤٥-١٤٤: ص. املنح الفكرية:انظر تِحني ِفي اإلماِم ِصلْ ووهالَ   ...     ..........................   .
، مرسـوم اخلـط     )٤/١٠٤٧(، خمتصر التبـيني   )٤٨١ص(املصاحف: انظر .هو الفصل : واملعمولُ به يف املصاحفِ   

 ).٧٦ص(
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٣٩٧

دشوأن:  
  .)١(واملطعمون حتني ما من مطِْعم      طفون حتني ما من عاطف العا

  .فيكون الوقف على ال وبعد حتني
  :تنبيه

  .بالقصر) ها: (قوله
  :قوله

  
  

...................................  
يالْبــز ــعــاْ ملَــُه ه............ 

  

  

ــا ............ ــي ِكلَ ــات ِف هيهو 
...................................  

 وقـف   :ضمري لعلي، أي  ) له(كال املوضعني، واهلاء يف      )٢(z ̈ §} أراد  
مع البزي باهلاء يف الكلمتنيعلي .  
  :تنبيه

  .بياء واحدة ساكنة خفيفة) مع البزي: (بالقصر، وقوله) لَُه ها: (قوله  
   :قوله

  
  

 وِقف يا أَبـه ِلـشا     ................
  

  

 ــك ــع مـ  ................ِم مـ
  

 ¸ ¹} : باهلاء حيث وقـع للـشامي واملكـي حنـو         )  أبه يا(أمر بالوقف يف    
ºz)والتاء يف    )٣ ، { ¸z            تاء تعويض من ياء اإلضافة، وأحلقت بـاألب يف بـاب

  .النداء خاصة
  

                                                            

 .١٧١-١٧٠: ص، بارياإليضاح البن األن: انظر )١(
 .٣٦:  املؤمنون)٢(
 .٤: يوسف) ٣(
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  : تنبيه
 باهلاء، وفيه زيادة بيان، فيعلم أن قراءة الباقني بالتاء وإال فهو معلـوم            ) يا أبه : (قوله
  ).إذا هاء مؤنث رسم تاء فقف هبا: (من قوله

  .بال تنوين يف االمسني) لشام مع مك: (قوله
  : مث انتقل إىل غري اهلاء فقال

  
  

...................................  
    ِقـيب ـنِن موِبالنو................ 

  

  

 ِقف ِبياْ كَأَين فَتـى الْعلَـا      ..........
...................................  

وأمر بالوقف على النون    ،  حيث وقع لفىت العال    z{ } ) ياء(أمر بالوقف على    
فمن وقف على   ، وشبهه) ٢(R Q  Sz} و) ١(z{ ~ � } : للباقني حنو 

  .ومن وقف على النون اتبع الرسم، الياء نبه على األصل
  :تنبيه

  .القصر) قف بيا: (قوله
   :قوله

  
  

 وماِل لَـدى النـسا    ...............
        ِلـيع ِر ِقـفياِل ِللْغٍر مصب دا ِعنم 

  

  

 ِء والْكَهِف والْفُرقَاِن مع سالَ ِقف علَى      
  ..............................ُخبلٍْف

x w } و، يف ســورة: ، أي)لــدى النــساء(، )٣(Ñ Ð Ï z} أراد 
yz)٤ (يف الكهــف، و { e d cz)ان، ويف الفرقــ) ٥ {Ð Ï 

                                                            

 .١٤٦: آل عمران) ١(
  .٤٨: احلج) ٢(
 .٧٨: النساء) ٣(
 .٤٩: الكهف) ٤(
 .٧: الفرقان) ٥(
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Ñz)مال(وبالوقف على   ) ما(يف سورة سأل سائل، أمر بالوقف للبصري فيهن على          ) ١ (
) مـا (، وهذا اخللف هو أن عليـا يقـف علـى        )عِلي خبلف (مث قال   ، لغريه، وهم الباقون  

  .كالباقني) مال(كالبصري ويقف على 
  :تنبيه

  . بالتنوين)بصٍر: (بألف بعد السني من غري مهز، وقوله) لسا: (قوله
واعلم أن هذه املواضع األربعة ترسم بفصل الم اجلر تنبيها على انفصاهلا من جمرورها              

تنبيها على أن الرسم كذلك،     ) مال: (يف املعىن فمن وقف على الالم اتبع الرسم ولفظ بقوله         
  . ألا كلمة مستقلة: قال) ما(ومن وقف على 
 ما ابتدي بالالم اليت بعدها وقال هي        من وقف على  : كيف االبتداء؟ قلت  : فإن قلت 

 V} )٢(Î Í Ì Ï Ñ Ð z}الم جر متصلة مبا بعدها كالباء والكاف كقوله         
W X Y   z)على ذلـك         ) مال(، ومن وقف على     )٣ ابتدأ مبا بعدها من األمساء نص

  . وغريهم)٧( والتذكرة)٦(ن واإلعال)٥( واالختيار)٤(األئمة يف كتبهم كاملبهج
  : قوله

  
  

...................................  
     ِليع عِر مصِن ِللْبمحُرِف الرخالز عم 

  

  

............   ِقفِمال    ووِر ُمجا النها أَيي 
.....................................  

                                                            

 .٣٦: املعارج) ١(
 .٥٣: النحل) ٢(
 .٨٨: النساء) ٣(
)١/٤١٠) ٤. 
)١/٢٥ )٥. 
 .٢/٩٥ النشر: انظر )٦(
 .١٧٧: ص) ٧(
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٤٠٠

يف سـورة   ) ٢(R Q z} يف سورة النور مع     ) ١(Ò Ñz } أراد  
  .رة الرمحنيف سو) ٣(t sz } الزخرف و 
أمجل هذه الكلم وقف عليها باأللف للبصري وعلي كما يقفان          : ، أي )جممال: (قوله

على غريها بإثبات األلف، فتعني للباقني الوقف حبذف األلف فيهن على الرسم؛ ألا رمست              
بغري ألف على اللفظ؛ ألن األصل فيها األلف فلما احنذفت األلف من هذه املواضع اللتقـاء                

استغىن باللفظ   l z} : ذفت من اخلط وثبتت يف غريها على األصل، وقوله        الساكن ح 
  .عن القيد فلم يقل باأللف

  :قوله
  
  

...................................  
  

  

 وأَيــه ِلــشاٍم ضــمُه ِحــني أَوصــلَا
  

، R Q z} و   Ò Ñz } شرع يتكلم على حركة اهلاء مـن        
يف املواضع الثالثة حني وصله،      Ñz } اهلاء من   فأخرب أنَّ الشامي ضم      t sz }و
وقت قراءته بالوصل اتباعا لضمة الياء قبلها والوجه فتح اهلاء وهي قراءة الباقني، وعلم              : أي

  .l z} ذلك مما تقدم من لفظه باهلاء مفتوحة يف قوله وقف 
  :تنبيه

  .بسكون اهلاء) أيه(و : قوله
  : قوله

  
  

ــ كأنيــٍم و ســلٍّ ِبر ــأَنَِّلكُ  ه وويكَ
  

  

 ِقف وِبيا عِلي وكَـاٍف فَتـى الْعلَـا        
  

                                                            

 .٥٥:النور) ١(
 .٤٩: فالزخر) ٢(
 .٣١: الرمحن) ٣(



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @
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وعلـى النـون مـن      ) ١(z ³} أمر بالوقف لكل القراء علـى اهلـاء مـن           
{�z)ا   ) وبياء علي وكاف فىت العال    : (؛ ألنَّ الرسم كذلك، مث قال     ) ٢يعين أن علي

فمن وقف علـى    ، )يكو(، وإن فىت العال وقف على الكاف من         )وي(وقف على الياء من     
)يو (  ابتديء{ ¡ �z)٣ (     ومن وقف على هكأن)ابتـديء أنَّ اهللا   ) ويك ، ـهأَن ،

µ  ´ ³} و) ٤(z � ¡ ¢ £}وهاتان الكلمتان يف سورة القصص      
 ¶z)٥(.  

  :تنبيه
  .بالتنوين) وكاٍف: (بالقصر، وقوله) وبيا: (بسكون اهلاء، وقوله) ويكأنه: (قوله
  :قوله

  
  

ــا ع أَياواُهمــو ــزةٌ وِس محو ــي  ِل
  

  

  ..................................ِبما
  

كما لُفظ به من إبدال     ) أَيا(باإلسراء وأخرب أن الوقف على       )٦(z أيماً تدُعوا }أراد  
وقفـت  : يقال) ما(يعين الباقني وقفوا على     ) وسوامها مبا : (مث قال ، التنوين أَِلفًا لعلي ومحزة   

كلمة أخرى دخلت عليهـا،     ) وما(، فألا كلمة بذاا     )أيا( عليه، فمن وقف على      :به، أي 
قد ترتال مرتلة الكلمة الواحدة يف اجلزاء فال يوقـف          ) وما) (أيا(؛ فالن   )ما(ومن وقف على    

  .على بعضها

                                                            

 .٨٢: القصص) ١(
 .٨٢: القصص) ٢(
 .٨٢: القصص) ٣(
 .٨٢: القصص) ٤(
 .٨٢: القصص) ٥(
 .١٤٥: اإلسراء) ٦(



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

٤٠٢

  :تنبيه
  .بالتنوين) ومحزة(قوله 
  :قوله

  
  

...................................  
  

  

  ِقف ِبواٍد النمِل ِبالْياْ عِلـي تلَـا        ....
  

بالياء لعلي، وأخرب   ) وادي(فأمر بالوقف على    ) ١(c b a ` z  ~ _} أراد  
ووقف الباقون حبذف الياء على الرسم، واحلذف لغة        ، أنه قرأ كذلك بإثبات الياء يف الوقف      

دها يف الوصل وقـد زال يف       فصيحة ومن أثبت فعلى األصل؛ ألنَّ املُسقط هلا هو الساكن بع          
  .الوقف
  :تنبيه

  .بال مهز) باليا: (قوله
  : قوله

  
  

 وِزد هاَء سكٍْت بعد عـم وِشـبِههِ       
  

  

 لَدى الْوقِْف ِللْبزي ِبُخلٍْف لَـُه انقُلَـا       
  

وشبهه للبزي يف الوقف خبالف عنه وأمـرك        ) عم(أمر بزيادة هاء السكت بعد لفظ       
 Ö} ) ٣(n  o z} ) ٢(B A  Cz} : ك اخلالف يف حنـو    أن تنقل عنه ذل   
 Ø ×z)٤ ( { W V U T Sz)٥ ( {Ó Ò Ñ Ô   Õ z)فنقول ) ٦

                                                            

 .١٨: النمل) ١(
 .١: النبأ) ٢(
 .٢: الصف) ٣(
 .٣٥: النمل) ٤(
 .٥: الطارق) ٥(
 .٤٣: النازعات) ٦(
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٤٠٣

يف أحد الوجهني عن البزي وتقف يف الوجـه         ) ِفيمه) (ِممه) (ِبمه ()ِلمه) (عمه(يف الوقف   
االستفهامية اليت  ) ام(اآلخر حبذف اهلاء على الرسم كقراءة الباقني، وإمنا حذفت األلف من            
أَجبت عما سأَلْت،   : دخل عليها حرف اجلر ليفرقوا بني االستفهام واخلرب فيفرقوا بني قوهلم          

) ١(po n m l kz } ، وقولـه    Ò Ñz } عم تسئَلْ، وعن قوله     : وبني قوهلم 

وشبه ذلك فإذا وقفت أوجب الوقف إسكان امليم فكره بعض العرب إذهـاب الفتحـة يف                
قف لداللتها على األلف احملذوفة فأحلق هاء السكت حرصا على بقاء الفتحة الدالة علـى             الو

  .األلف
  :تنبيه

بياء ساكنة خفيفة فهذا آخر األصول      ) للبزي: (باملد واهلمز، وقوله  ) وزد هاءَ : (قوله
  . وهي حسيب ونعم الوكيل،واهللا املوفق للصواب

  

                                                            

 .٣: الزمر) ١(
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  اب االستعاذةـب
  

بكذا إذا استجار بـه وامتنـع، وقـول         ) عاذ(عوذ مصدر   وال، وهي استدعاء العوذ  
وهو دعاء  ، أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، يف أول التالوة ليس من القرآن بإمجاع           : القاريء

  .)١(بلفظ اخلرب
  :قوله

  
  

 تعوذْ ِبلَفِْظ النحِل عـوض ُمقَـدما      
  

  

 أَُعوذُ علَى اسِم اِهللا واجهر لَُهم ُعلَـا        
  

عـوض  : (، قوله )٢(t s r q pz } أراد بلفظ النحل قوله     
فيصري اللفظ أعوذ باهللا    ، اجعل أعوذ عوضا من استعذ املقدم على اسم اهللا        : أي) أعوذ مقدما

  .من الشيطان الرجيم
) ُعال: (اجهر باالستعاذة قبل القراءة لألئمة السبعة، وقوله      : ، أي )واجهر هلم : ( قوله

ن اعلـم أ  "نبه السامع لإلنصات لسماع القرآن، قال الداين يف التيسري          أي ارفع صوتك ا لت    
، )٣(أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم دون غريه      : داِء يف لفظها  املستعمل عند احلذاق من أهل األ     
                                                            

عاذ يعوذ عوذاً وعياذاً، وقول     : والعوذ مصدر عاذ، وعاذ بكذا إذا استجار به وامتنع، يقال         طلب اإلعانة والعوذ،    : واالستعاذة) ١(
أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ليس من القرآن بإمجاع وهو دعاء بلفظ اخلرب، واتفق العلماء علـى أن االسـتعاذة                    : القارئ

 الندب أو على سبيل الوجوب؟ فـذهب مجهـور          مطلوبة من مريد القراءة، واختلفوا بعد ذلك هل هذا الطلب على سبيل           

 ﴾ m n o  p q r s t u ﴿: العلماء وأهل األداء إىل األول ومحل األمر يف قوله        
 .١/١٠٧اإلحتاف : ينظر. ، على الندب، وذهب بعض العلماء إىل القول بالوجوب]٩٨: النحل[

 .٩٨: النحل) ٢(
ألا الصيغة الواردة يف سورة النحل، وال خالف بينـهم يف           ) الشيطان الرجيم أعوذ باهللا من    (املختار جلميع القراء يف صفتها       )٣(

  .١/١٠٧، واإلحتاف ٦١:  ص،إبراز املعاين: انظر. جواز غري هذه الصيغة من الصيغ الواردة عن أهل األداء
اجلزري يقولُ اإلمام ابن:  

راد على أنه املختار؛ فقد ورد تغيري هـذا اللَّفـظ،           أنَّ امل : دعوى اإلمجاِع على هذا اللفظ بعينه مشكلةٌ، والظَّاهر       (
قصيادةُ عليه، والن١/١٩٤  النشر.)والز.  

= 

٤٠٤
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٤٠٥

-  { m- لنبيه حممـد     --وذلك ملوافقة الكتاب والسنة، فأما الكتاب فقول اهللا         
o n  u t s r q pz)بري       وأما السنة  ،)١بن ج فما رواه نافع 

، وبذلك قرأت وبه    )٢(أنه استعاذ قبل القراءة ذا اللفظ بعينه       بن مطِعٍم عن أبيه عن النيب       
 افتتاح القرآن، وعند االبتداء برؤوس      دآخذُ، وال أعلم خالفًا بني أهل األداء يف اجلهر ا عن          
  .)٤(")٣(تداًء بالسنةاألجزاء وغريها يف مذهب اجلماعة اتباعا ِللنص واق

                                                            

= 
  .وكلُّ ماجاَء يف الباِب من ألفاِظ التعوذ مقيد بالرواية، ومنقُول السلِف، وليس على االطْالِق واالجتهاِد

يفقال العلَّامةُ اجلعبـرى اطىبرِح قول الشش  :  
  )وإن تِزد لربك تِرتيها فلست جمهالَ(

  ).١/٣٥٧(كرت املعاين)  فَِهي مقيدةٌ بالروايِة، وعامةٌ يف غَري الترتيه-وإن أطْلقها، وخصها- ةُهذِه الزياد: قال
  :وأشار إليه اإلمام ابن اجلزري يف طيبته بقوله

 ).١٠٤:بيت رقم(   نقالتعد الذي قد صح مما  تزد لفظًا فال      وإن تغير أو    
 .٩٨: النحل) ١(
، والبيهقي يف باب التعوذ بعد االفتتاح       )٨٠٧(  حديث رقم  ١/٢٦٥أخرجه ابن ماجه يف باب االستعاذة يف الصالة          )٢(

وابـن   ،)٧٦٤(رقـم    حديث   ١/٢٩٧، وأبوداود يف باب ما يستفتح به من الدعاء          )٢٤٤٨( حديث رقم    ٢/٣٥
، )من نفخه ونفثه ومهزه   (، ومل يرد احلديث فيها إال بزيادة      )١٧٨٠( حديث رقم    ،٥/٨٠حبان يف باب صفة الصالة      

 .٢/٥٤إرواء الغليل  :ينظر. واحلديث فيه ضعف إال أن له شواهداً يتقوى ا
  . الذي روى جبري-احلديث : ، وبالسنِة- اليت ذَكَر-اآليِة : يعين بالنِص) اتباعاً للنص، واقتداًء بالسنِة: (قوله )٣(
   ويف ذلك يقولُ اإلمام ابن اجلزري:  
 حبضرِة  -رِمحه اهللا تعاىل  -، وال بد من تقييدِه، وقد قيده اإلمام أبوشامةَ          -مطلقًا-أطلقُوا اختيار اجلهِر يف االستعاذة      (   

ألنَّ اجلهر بالتعوِذ إظهار لشعائِر القراءة، كاجلهِر بالتلبيـِة، وتكـبرياِت           : "من يسمع قراءته، وال بد من ذلك، قال       
أنَّ السامع ينصت للقراءِة من أوهلا ال يفوته ِمنها شيٌء، وإذا أَخفى التعـوذ مل يعلـم الـسامع    : العيِد، ومن فوائدهِ  

املعىن هو الفَاِرق بني القراءِة خارج الصالِة، ويف الـصالِة، فـإنَّ            بالقراءِة؛ إلَّا بعد أن فاته من املقروِء شيٌء، وهذا          
  .٢٠٠-١/١٩٩ النشر) املختار يف الصالِة اإلخفاُء؛ ألنَّ املأموم منصت من أوِل اإلحرام بالصالِة

-أو سرا، ومنها ِإذا قرأ سرا فإنه يـسر          ومن املواضع اليت يستحب فيها اإلخفاُء إذا قرأَ خاليا، سواٌء قرأَ جهرا             (وقال أيضا   
، ومنها إذا قرأَ يف الدوِر؛ ومل يكن يف قراءتِه مبتدئًا يِسر بالتعوِذ؛ لتتصلَ القراءةُ، وال يتخلَّلها أجنيب، فإنَّ املعىن الـذي                      -أيضا

 هو اإلنصات اجلهر ِحبذه املواضِع- فَقط–من أجلِه است٦٤: ص، إبراز املعاين: ، وانظر٢٠٠-١/١٩٩ ر النش.) يف ه. 
 .١٢٢: ص )٤(
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  :قوله
  
  

 وعن ناِفٍع ِإخفَاُؤهـا ِفـي جِميِعـهِ       
  

  

 وعن خلَـٍف ِإالَّ مـع احلمـِد أَولَـا         
  

روى إسحاق املُسييب عن نافع أنه كان خيفي االسـتعاذة يف           : "قال الداين يف التيسري   
ن خاصة، وخيفيها بعد ذلك     مجيع القرآن، وروى سليم عن محزة أنه كان جيهر ا يف أم القرآ            

  .)١("يف سائر القرآن كذا قال خلف عنه
  :قوله

  
  

 ووجهاِن عن خالَِّد جهـر وُيخِفهـا      
  

  

 ف غَيـر ُموِصـال    وجهُرك مشُهور وقِ  
  

عن محزة أنه كان جييز اجلهر واإلخفاء مجيعا،        : وقال خالد عنه، أي   : "قال يف التيسري  
  . انتهى كالمه)٢(" جهر وال من أخفاوال ينكر على من

ته فإنه إذا جهر باالستعاذة     سمع قراء  واعلم أن اجلهر باالستعاذة هذا إذا كان حبضرة من ي         
علم أن القرآن يقرأ فَينِصت احلاضر لسماع القرآن وميسك عن الكالم واللَّغو، وكذا يف استعاذة               

  .)٣(اإلخفاء أوىلفيف الصالة القارئ على املقرئ، أما من قَرأَ خاليا وحده أو 
غـري  (أمر بالوقف على استعاذة؛ ألنه وقف تام، وقوله         ) وقف غري ُموصال  : (قوله

؛ ألا ليست منه، وهـي طلـب        استفد من غري أن تصل االستعاذة بالقرآن      : ، أي )موصال
  .)٤(بادجلأت إليه واهللا ملجأ للع: ة من اهللا تعاىل، يقال عذت بفالن واستعذت به، أياإلعاذ

                                                            

 .١٢٣-١٢٢ :ص )١(
 .٩٨: النحل) ٢(
يستحب للقارئ أن جيهر باالستعاذِة حالة وجوِد من يستمع لقراءته؛ لئلَّا يفوته شيٌء منها، وكذلك حـال كونـه           )٣(

ا فيما ِسوى ذلك رس، ويسرالقراءة يف الد ٢٠٠-١/١٩٩ رالنش: انظر. مبتدئ. 
)٤( خاويالس قال اإلمام :  

  .١/٥٨٠ مجال القراء) وأمجع املسلمونَ على أنَّ االستعاذةَ قبل القراءِة(
ى قالَ القَاِضي أبوبكِْر بن العريب؛ حتو مردودا القولُ بأنَّ االستعاذةَ بعد القراءِة فهوأم:  

= 
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  اب البسملةـب
  

إذا قال ال إلـه إال      : هلَّلَ وهيلَلَ : بسم اهللا، كما يقال   : إذا قال ) بسمل(وهي مصدر     
ال : حسيب اهللا، وحوقَلَ وحولَق إذا قـال      : اهللا، وحمدلَ إذا قال احلمد هللا، وحسبلَ إذا قال        

حي على الصالة، ويعبر عن البسملة بالتسمية أيضا،        حول وال قوة إال باهللا، وحيعلَ إذا قال         
وهي مصدر سمى إذا ذكر االسم

)١(
.  

                                                            

= 
أحكام ) القارئ ِإذَا فرغَ من قراءِة القرآِن حينئٍذ يستعيذُ باِهللا من الشيطاِن الرجيمِ           إنَّ  : انتهى الِعي بقوٍم ِإىل أَن قالوا     (

  .٣/١٥٧ القرآن البن العريب
  :ومما جتدر اإلشارة إليه وصلة اإلستعاذة بالبسملة

  :االستعاذةُ مع غِريها ال ختلُو من أن تكونَ بدون بسملٍة، وِفيها عند أهل األداِء وجهاِن     
  .ها باآليِة، أوقطعها عنهاوصلُ

  :أو أن جتتمع مع البسملِة، و فيها أربعةُ أوجٍه
  .قطع اجلميِع:قطعها عن البسملِة، وقطع البسملِة عن أول السورة، ويسمى: األول
  . وصلُ الثَّاين:الوقف عليها مع وصِل البسملِة بأول السورِة، ويسمى: الثاين
  .وصلُ األوِل:  التعوِذ بالبسملِة مع الوقِف عليها،واالبتداُء بأول السورِة، ويسمىوصلُ:الثالث
  .وصلُ اجلميِع: وصلُ التعوذ بالبسملِة، وبأوِل السورِة، ويسمى: الرابع
 ).١/٢٠٢(النشر: انظر

:  حول وال قوة إال باهللا، وحسبل إذا قـال         حوقل إذا قال ال   : بسم اهللا، كما يقال   : مصدر بسمل إذا قال   : البسملة) ١(
ويعرب عن  ) بسم اهللا ( بسمل إذا قال     ،١٢٤٩:  ص ،ال إله إال اهللا، قال يف القاموس احمليط       : حسيب اهللا، وهلل إذا قال    

البسملة بالتسمية، وهي مصدر امسي إذا ذكر االسم ألن القائل بسم اهللا الرمحن الرحيم مسم هللا بأمسائه احلـسىن،                   
  .١/١٠الدر املصون : انظر) بسم اهللا الرمحن الرحيم( هلا يف لفظه، ويف اصطالح القراء يراد به قول القارئ وذاكر

  :ومسائلُ البسملِة عند أهل القراءة واألداء دائرةٌ بني أربعة أقساٍم
  . األنفاِل والتوبِة:  قسم ال بسملةَ فيه البتة، وهو ما بين سوريت-١
٢- متفق ا قسم ورٍةو استفتاح كلِّ سعليه، وه..  

= 
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٤٠٨

  : قوله
  
  

       ِملْ ِلكُلِِّهـمـسـِة ببوِل التى أَوِسو 
 بين اثْنتـيِن ِللِْكـساِئي وعاِصــمٍ      

  

  

ــأَوِل كُــلِّ ُســورٍة ســم فَيــصلَا  ِب
 ــي ــالُونَ واملَكِّ  ................وقَ

  

أمر بالتسمية يف أول كل سورة لكل القراء إال يف أول سـورة بـراءة، فـإم ال                    
  :يبسملون سواء وصلها القارئ باألنفال أو ابتدأ ا

 . ملنافاة الرمحة للعذاب - 
 .وألا مل تكتب يف املصاحف - 
 . وألن بسم اهللا أمان وبراءة ليس فيها أمان نزلت على سخط ووعيد وديد - 
يعين بني السورتني، أمر القارئ أن يفصل بالتسمية بني         ) سم فيصال بني اثنتني   : (قوله    

كل سورتني للكسائي وعاصم وقالون واملكي، وعلم من ذلك أن الباقني ال يبسملون بـني               
اختلفوا يف التسمية بني الـسور      : "السورتني؛ ألن هذا من قبيل اإلثبات واحلذف، قال الداين        

 وقالون وعاصم والكسائي يبسملون بني كل سورتني يف مجيع القرآن ما خال             فكان ابن كثري  
األنفال وبراءة فإنه ال خالف يف ترك التسمية، بينهما وكان الباقون فيمـا قرأنـا هلـم ال                  

خالف يف التسمية يف أول فاحتة الكتاب، ويف أول كل          "، وقال أيضا    )١("يبسملون بني السور  

                                                            

= 
  . قسم خمتلف فيه، وهو مابني فواتِح سور القرآِن عدا مابني األنفاِل والتوبِة-٣
 .١٤٨:  ص،شرح التيسري: انظر.  قسم خمير فيه، وهو أجزاء سور القرآن الكَرمي-٤

  .١٢٥-١٢٤ص التيسري )١(
  .الون، وابن كثٍري، وعاصم، و الكسائيقأثْبت البسملةَ بني كلِّ سورتِني 

  . وقرأ محزةُ بوصل آخِر السورة بأوِل ما بعدها من غري بسملٍة
   .البسملةُ، والسكت، والوصلُ: ورٍش من طريق األزرِق، وأيب عمرٍو، وابن عامر ثالثة أوجٍه: ورِوي عن كلٍّ من

 .١/٢٠٦النشر : انظر    
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  .)١("مل يصلها مبا قبلها يف مذهب من فصل أو مل يفصلسورة ابتدأ القارئ ا و
  :تنبيه

  .بال تنوين) وقالون: (قوله  
  : قوله

  
  

.................................... 
ــزةَ مِلح...................... .....

  

  

ــال ................ ــا اوِص ُهمنيبو 
..................................... 

  

  . صل السورة بالسورة حلمزة: أوصل بني السورتني، أي: أي  
  
  

.......     ـِرِهميا ِلغفَـِصلْه أَو كُتاس 
  

  

.....................................  

أمر بالتخيري بني السكت والوصل للبصري والشامي وورش وهم غري املـذكورين،            
السكت بني السورتني من غـري      وخيتار يف مذهب ورش وأيب عمرو وابن عامر         : "قال الداين 

  .)٢("قطع وابن جماهد يرى وصل السورة بالسورة وتبيني اإلعراب ويرى السكت أيضا

                                                            

 .١٢٥: ص، التيسري )١(
  .١٢٤: ص، التيسري )٢(

  :قال اإلمام الشاطيب
  واسكنت كلٌّ جاليـاه حصـالوصل   ...  ...........................

  ).١٠٢-١٠١:بيت رقم(  ح الطُّالوفيها ِخالف جيده واض  وال نص كَلَّا حب وجٍه ذكرته   
  :اختلف الشراح يف هذا البيت

ال نص يف التخيري بني الوصِل والسكت البن عامرٍ، وأيب عمرٍو، وال روايةَ هلم              : فمنهم من رأَى أنَّ مراد الناظم أنه      
 بني األعناق القَـصريِة، وهـذا       بالفصِل بالبسملِة، ويف إثباِتها وحذفها خالف مشهور لورٍش كشهرة العنق الطَّويل          

  .يف البيت الرأي مبين على وجود الرمز
أنه ال رمز يف البيت، ومل يرد نص يف التخيري بني الوصِل والسكت للثَّالثة، ويف البسملة خالف                 : وذهب بعضهم إىل  

  .مشهور عنهم
، ٢٠: ص،  سـراج القـارئ   ، ١/٣٧٠ عاينكرت امل ، ٣٤٣: ص،  القول املفيد ، ٢٠٦-٢/٢٠٤ فتح الوصيد : انظر

= 

٤٠٩
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٤١٠

  :قوله
  
  

...................................  
  

  

 وكَم ِمن ِإماٍم كَانَ عـنُهم ُمبـسِملَا       
  

ـ   : يعود إىل البصري والشامي وورش، أي     ) عنهم(الضمري يف    ام كـأيب   وكم من إم

العباس املهدوي كان يأخذ أليب عمرو بالتسمية بني السورتني، وكذلك غريه، وأمحد بـن              

: قلـت . محدان وغريه عن ورش، وأكثر املصنفني مل يذكروا عن ابن عـامر إال التـسمية              

وبالفصل بالتسمية بني السورتني قرأت هلم مع ما تقدم هلم من السكت والصلة على كل من                

  .)١(وبه آخذقرأت عليه هلم، 
  : قوله

  
  

 ويف ال وويلٌ بسملَ الْـبعُض عـنُهمُ       
  

  

  ...............ِبها سكُْت حمزٍة

أخرب أن بعض أهل األداء الذين استحبوا التخيري بني الوصل والسكت للبصري 

 z } | {} : والشامي وورش اختاروا هلم أيضا البسملة يف أوائل أربع سور وهي
 ~z)٢ (و{ e d c b  fz)٣(و ، { ¨ § ¦z)و)٤ ، { R

                                                            

= 
  .١٥٥-١/١٥٤الآللئ الفريدة 

يف حتريراته على منت احلرِز وجرى العملُ على القراءة باألوجه الثَّالثة هلم، قالَ العلَّامة اجلمـزوري:  
  )لعال وذَا اخلُلف لشامي مع ولِد ا     وفيها خالف ِجيده واِضح الطُّال   (

 ).٢٦ص(حل املشكالت : ، وانظر)٦٩ص (الفتح الرمحاين شرح حرز األماين 
 .١٢٥-١٢٤: ص، التيسري )١(
 .١: القيامة) ٢(
 .١: البلد) ٣(
 .١: املطففني) ٤(
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٤١١

S T z)ويف ال وويل: (، وأشار إىل هذه السورة بقوله)١.(  
ذه السور األربع سكت محزة أخرب أن محزة يسكت عند أوائل           : ، أي )هبا: ( قوله

هذه السور؛ ألن مذهبه وصل السورة بالسورة يعين أن بعض أهل األداء الذين رووا البسملة               
فتعني أن البعض اآلخـر ال      ، لشامي وورش سكتوا حلمزة يف هذه السور األربع       للبصري وا 

وكـان بعـض    "يسكت له فيقرأ له فيهن بالوصل والسكت ليشمل الطريقني، قال الداين            
ورشا والبصري والشامي بالتـسمية بـني املـدثر         : شيوخنا يفصل يف مذهب هؤالء يعين     

البلد، والعصر واهلمزة، ويسكت بينهن سـكتةً يف        والقيامة، واالنفطار واملطففني، والفجر و    
  .)٢(مذهب محزة، وليس يف ذلك أثر يروى عنهم وإمنا هو استحباب من الشيوخ

  :تنبيه
  .بضم امليم وصلتها بواو) عنُهُم: (قوله

                                                            

 .١: اهلمزة) ١(
  :مام أبو شامةَ عند شرح قول الشاطيبقال اإل )٢(

  وبعضهم يف األربع الزهر بسمال   وسكتهم املختار دون تنفُّــٍس    
 ساكت وهو فيِهن ونَ نصهلم د    ولي خـذَّالحلمـزةَ فافْهمهم ١٠٤-١٠٣:بيت رقم(   س.(  

وبعض املشايخ من املقرئني الذين استحبوا التخيري بني الوصل والسكوت، واختاروا يف السكوت أن              : وبعضهم أي (
  :  البسملةَ هلؤالء الثَّالثِة يف أوائل أربع سوٍر هي- أيضا-يكون دون تنفٍُّس؛ اختاروا

ألنهم استقبحوا وصلها بآخر السور قبلها من غَـري         : بلِد، واهلمزِة، دون سائر السور، قالوا     القيامِة، واملطفِّفني، وال  
املضيئة املنرية، كنى بذلك عن شهرِتها ووضوِحها بني أهـل          : مجع زهراَء تأنيث أزهر، أي    ): الزهر(تسميٍة، وقوله   

  ).٦٧ص ) (هذا الشأن؛ فلم حيتج إىل تعِيينها
  :بن اجلزريقال اإلمام ا

واألكثرونَ على عدم التفرقة بني األربعِة وغريها، وهو مذهب فارِس بن أمحد، وابن سفيانَ صاحِب اهلادي، وأيب                 (
               ،نيائِر العـراقيتنري، و اإلرشاِد، والكفايِة، وسصاحِب املس ار الطَّرسوسينوان، وشيخه عبد اجلبالطَّاهر صاحِب الع

 .١/٢٠٦النشر )  عمرٍو الداينِّ واحملقِّقنيوهو اختيار أيب
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  :قوله
  
  

.................................... 
فُســن ..................... تـــ

  

  

ــال ................... ــكُْتُهُم ِب سو 
....................................  

يكون من غـري قطـع      : وسكت الذين رووا السكت أن يكون بال تنفس، أي        : أي
عـدم  : فـاملراد بالـسكت   ، نفس خبالف الوقف؛ ألن الفرق بني السكت والوقف اإلطالة        

 ويدخلـه املـد العـارض،       تدخله اإلطالة املؤذنة باإلعراض عن القراءة،     : اإلطالة، والوقف 
  .ويسمى الوقف تاما وكافيا وغري ذلك

  :تنبيه
  .بسكون السني) بال تنفس: (قوله
  :قوله

  
  

 ..........سبا   وريا ُمخزاالج نيِملْ ب 
  

  

.....................................  

ا، وإن شـاء تركهـا   وخيره فيها إن شاء أتى ، أمر القارئ أن يبسمل بني األجزاء   
لكل القراء، وليس املراد األجزاء املصطلح عليها، بل كل آية ابتدأ ا القارئ يف غـري أول                 
سورة فيدخل يف ذلك األجزاء واألحزاب واألعشار فيرتهلا مرتلة ابتـداء الـسور، وكـان               

D C B A   FE}  يأمر بالتسمية بعد االستعاذة إذا ابتـدأ القـارئ           -رمحه اهللا -الشاطيب  
Gz)١ (     وإذا ابتدأ يف فصلت {B  FE D Cz)ييب     )٢قال أبو القاسم اِملس ،

كنا إذا افتتحنا اآلية على مشائخنا يف بعض السور نبدأ ببسم اهللا الرمحن الـرحيم، وروي                "
  .)٣( أنه كان يفتتح القرآن بالبسملة-رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس 

                                                            

 .٨٧: النساء) ١(
 .٤٧: فصلت) ٢(
واستحسن مجاعةٌ من أهل األداِء عدم وصل االستعاذِة مبا بعدها؛ إن كانَ لفظَ جاللٍة، أو ضمرياً يعود إليه، كما يف                     )٣(

= 

٤١٢
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٤١٣

  :تنبيه
  .من غري مهزبالنقل والقصر ) بني االجزا: (قوله
  : قوله

  
  

...................................  
  

  

 وال وقْف ِفيهـا ِإنْ ِبـُسورٍة اوصـلَا        
  

خر السور مث   اختار األئمة ملن يفصل بني السورتني بالتسمية أن يقف القارئ على أوا           
 وهو الذي    بالتسمية موصولة بأول السورة املستأنفة، هذا هو املختار وعكسه ال جيوز،           يبدأ

وال وقف على التسمية إذا وصـلها القـارئ         : ، أي )وال وقف فيها  : (ي الناظم عنه بقوله   
والقطع عليها إذا وصـلت     : "بأواخر السور؛ ألن التسمية ألوائل السورة ال ألواخرها، قال        

انتهى كالمه، وبقي يف البسملة وجوه أُخر منها القطع علـى            )١(" بأواخر السور غري جائز   

                                                            

= 
قوِل اإلمام مكي :  

)  زا     -أنا-واخترتمن االبتداِء باألح بتدأَ مبا قبلها، مثلُ          يف مواضعا، وأن ي َبتدأل احلزِب يف    : ِب أن ال ياالبتداِء بأو

أعوذُ باهللا من الـشيطاِن الـرجيِم       : ألنَّ القارئ يقولُ  ؛  ]٨٧:النساء [ E D C B A z}: النساء يف قولِه تعاىل   

{E D C B Az    ُجيم( فيصلمن ذلـك؛ إجـالالً ِهللا،            )اهللا( مبلفِظ اس ) الر يف اللَّفِظ؛ فمنعت وذلك قبيح ،

؛ ]٤٧:فـصلت  [ CB z}: أني منعت من االبتداِء بأول احلزب يف السجدة يف قوله تعاىل          : وتعظيماً له، ومثلُه  

ـ    FEDCB z} )أعوذُ باِهللا من الشيطان الرجيمِ    (  :ألنَّ القارئ يقول   ، )ن الرجيم الشيطا(  فيصلُ ذلك ب
. وقد حكَى هذا املذهب اإلمام السخاوي عـن شـيخِه الـشاطيب           ، ١٩ -١/١٨ الكشف) وذلك قبيح يف اللَّفظِ   

  : بقوله-بعد إيراد كالم السخاوي- اإلمام ابن اجلزري وعقب عليه، ٢/٢١٢ فتح الوصيد:انظر

 :، وقولـه  ] ٢٦٨:البقـرة [  z¥  ¤} :وينبغي قياسا أن ينهى عـن البـسملِة يف قولـه تعـاىل            (

{�wvz  ]ا]١١:النساءاعِة أيض؛ للبش١/٢٠٩ النشر) ، وحنو ذلك. 
 .١٢٥: ص، التيسري )١(
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٤١٤

  .)١(ا ووصل طرفيها والقصر واملد والروم وكله يفهم من كالم الناظمطرفيه
  :تنبيه

  .بالنقل من غري مهز) بسورة اوصال: (قوله
 

                                                            

 ومن السورة اليت    إذا فُِصلَ بالبسملِة بني السورتني أمكن أربعة أوجٍه باعتبار وِصلها وفصلها من السورة اليت قبلها،               )١(
  :بعدها
  .قطعها عن املاضيِة، ووصلُها باآلتيِة: األول
  .وصلُها باملاضيِة وباآلتية على األصل من جواِز وصل القرآن بعضه ببعٍض:الثاين
  .رهاوصلُها باملاضيِة، وقطعها عن اآلتيِة، وهذا الوجه غري جائٍز؛ ألنَّ البسملةَ ألوائل السور ال ألواخ: الثالث

  :و أشار إليه اإلمام الشاطيب بقوله
  ).١٠٧:بيت رقم(  ومهما تِصلها مع أواخر سورٍة      فال تقفن الدهر فيها فتثقُال

  .منهما وقف تامقطعها عن املاضيِة وعن اآلتية؛ ألنَّ كال : الرابع
ابن اجلزري قال اإلمام :  

إنَّ هذه األوجه وحنوها الواردةَ على سبيل التخيِري؛ إنما املقصود ِبها معرفةُ جواِز القراءة بكلٍّ منها علـى وجـه                    (
 يف موضٍع واحـٍد؛ إذا      اإلباحِة، ال على وجه ِذكْر اخللِف، فبأي وجٍه قُِرئ ِمنها جاز، وال احتياج إىل اجلمِع بينها               

وكذلك سبيلُ ما جرى جمرى ذلك من الوقِف بالسكون، وبـالروِم،           . قُِصد استيعاب األوجِه حالةَ اجلمِع واإلفرادِ     
 .٢١٢-١/٢١١ النشر... ) واإلمشاِم
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٤١٥

 اب فرِش احلُُروِفـب
  

 والفاعل النـاظم    ،الفرش مصدر فرش الشيء إذا بسطه ونشره، مضاف إىل املفعول           
ى  ذف للعلم به؛ ألن املصدر جيوز ح      حمسهذا النوع فر   ذف فاعله وي ا؛ ألن الكالم أتـى     ش

فيه على كل حرف يف موضعه خبالف األصول؛ ألن األصل الواحد منـها ينطـوي علـى                 
  .)١(اجلميع

  سورة الفاحتة
  

  
  

ـ          يُهنا ِميم ماِلك مد عاِصُم مـع عِل
  

  

...................................  

مبد امليم  ) ٢(O N  Pz} يف سورة الفاحتة    أخرب أن عاصما وعليا قرأ هنا يعين        
، فتعني للباقني القراءة بقصرها، واملراد مبد امليم إثبات ألف بعدها كلفظـه،             Nz} من  

  .واملراد بالقصر حذف األلف
فمن قرأ باحلذف طابق الرسم والنقل؛ ألن املصاحف كلها اجتمعت على حـذف             

                                                            

فروعـا يف   : ا، وقدمساها بعضهم  اصطَلح أكثر القراء على تسمية املسائِل املذكُورة بأعياا فرشا؛ النتشاِرها وتفرقه           )١(
  .مقَابلة األصوِل، وما وقع يف الفرِش من األصوِل؛ خبالف األصول اليت ينسحب حكم الواحد منها على اجلميع

  .بيانُ حكم احلرف يف موضعِه على ترتيب السور: وعليه فاملراد بالفرش
 وِهي باألصول أشبه، فيه تنبيه على اصطالح املتقـدمِني          وما ذهب إليه بعضهم من إيراد مواضع مطَّردة يف الفرِش،         

من ذكر كلِّ حرٍف عند أول جزٍء منه، كما وقع عند ابن جماهٍد يف السبعة، وابن مهرانَ يف املبسوِط، والقريواينِّ يف                     
  .اهلادي، وغِريهم

، ٢٠٤:  ص ،، شرح ابـن النـاظم     ١/٥٤٧ ، النجوم الزاهرة  ٣١٩: ص،  ، إبراز املعاين  ٣/٦١٩ فتح الوصيد : انظر
 .١٥٨: ص، ، النجوم الطوالع٢٩٩: ص، ، شرح الرميلي على الدرة٦٢٤: ص، وشرح التيسري

  .٤: الفاحتة) ٢(
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٤١٦

تـان صـحيحتان ال     اء والقر ،ها ختفيفًا  ومن قرأ باإلثبات خالف الرسم واعتقد حذف       ،األلف
  .)١(تترجح إحدامها على األخرى يف صحة النقل

  :تنبيه
  .بال تنوين) عاصم: (بسكون الكاف، وقوله) مالك: (قوله
  : قوله

  
  

...................................  
  

  

ـ    ِصراطَ ِبِسيٍن كَيف جـاْ      ا قُنُبـلٌ تلَ
  

كيفما وقع يف القرآن    : ني اخلالصة كيف جاء، أي     بالس z] } أخرب أن قنبالً قرأ     
 مث ارد عن الالم قد      ،جمردا عن الم التعريف أو متصالً ا       X z}  و   z] } : حنو

وقـد يكـون معرفـة      ، )٣(z  { |} ،)٢(V W  X  z} : يكون نكرة حنو  
 )٦(l m z}  ،)٥(s rz } ،)٤(z] \ } : باإلضافة حنـو  

 أصله السني؛ ألنه من االستراط، وهـو        X z} قنبل، و اجلميع يقرأ بالسني من طريق      
  .)٧(االبتالع كأنه يبتلع سالكيه

  :تنبيه
  .بالقصر) كيف جا: (قوله
  :قوله

                                                            

 .١/٣٤ الكشف، ١/١٧شرح اهلداية ، ١/٥٠ احلجة للفارسي:  انظر)١(
 .١٤٢: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ٢(
 .٤٣: مرمي) ٣(
 .٧: الفاحتة) ٤(
 .١٦: األعراف) ٥(
 .١٥٣: األنعام) ٦(
 .١/٣٤ الكشف، ١/١٧شرح اهلداية ، ١/٥٠ احلجة للفارسي:  انظر)٧(
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٤١٧

  
  

  ـما أَشايزاالَ   و ادةٌ   الـصـزملَ حو 
  

  

  لَـفاٍق خبو........................ 
  

لصاد مشمةً  أخرب أن محزة قرأه با     )١(W X  Y Z z} ،  )باألول(أراد  
  .زايا، وكذلك روى خلف عن سليم عنه فيما بقي منه يف القرآن

  :تنبيه
بسكون ) خلف: ( وقوله ،بالتنوين) محزة: (بالنقل من غري مهز، وقوله    ) ولاال: (قوله

  . الفاء
  :قوله

  
  

...................................  
  

  

 والصاُد ِللغيِر ُحـصال   ................
  

من بقي من القراء يعين أم قرؤا يف مجيع القرآن بالصاد اخلالصة على             ) بالغري(راد  أ
  .ما رسم يف مجيع املصاحف

  :توضيح
حصل من جمموع ما ذكر أن قنبالً قرأ بالسني يف مجيع القرآن، وأن خلفا أشم الصاد                  

اد الزاي وقـرأ يف     صوت الزاي يف مجيع القرآن، وأن خالدا قرأ األول من الفاحتة بإمشام الص            
 وأن الباقني قرأوا بالصاد اخلالصة يف مجيع القـرآن،          ،مجيع ما بقي يف القرآن بالصاد اخلالصة      

واملراد ذا اإلمشام خلْطُ صوت الصاد بصوت الزاي فيمتزجان فيتولد منهما حرف لـيس              
  .بصاد وال زاي

وكانت الطاء مـستعلية    وحجة من قرأ بالصاد أنه ملا كانت السني منسفلةً منفتحةً،               
منطبقة أبدل من السني صادا قصدا للمجانسة؛ ألن الصاد فيها ما يف الطاء من االسـتعالء                

  . واإلطباق وفيها أيضا ما يف السني من اهلمس والصفري

                                                            

 .٦: الفاحتة) ١(
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وحجة من أشم الصاد زايا قصد املبالغة يف اانسة؛ ألن الزاي جتـانس الطـاء يف                
  . ا تقدم أوالاجلهر، والصاد جتانسها فيم

  .)١(وحجة خالد يف إمشام احلرف األول ال غري اتباع األثر واجلمع بني اللغتني
  : قوله

  
  

 علَيِهم لَديِهم مـع إلَـيِهم ِلحمـزةٍ       
  

  

 ا وقْفًـا وموِصـلِ    ِبضم ِلكَسِر اهلـاءِ   
  

:  وقال ،لوصلأخرب أن هذه األلفاظ الثالثة تقرأ حلمزة بضم كسر اهلاء يف الوقف وا            
بال حرف عطف للعلم مبكانه ضرورة، وما وقع يف القصيدة كذلك فهـذا             ) عليهم لديهم (

 z ²} وجهه، والواقع من األلفاظ الثالثة يف الفاحتة عليهم ال غري، فأردفهـا بـذكر               
علم من ذلك أنَّ مراده ما وقع منهن يف مجيع القـرآن            ، الشتراكهن يف احلكم   Ò  z}و

تني، والضم لغة قريش ومن واالهم وهـو        اءبيت مكسورات اهلاء لبيان القر     ال واللفظ ن يف  
  .)٢(األصل؛ ألن الياء فيها منقلبة عن ألف

  :تنبيه
  .باملد واهلمزة) اهلاء: ( بالتنوين يف الكلمتني وقوله)بضم حلمزة: (قوله  

  : قوله
  
  

 وِصل ضم ِميِم اجلَمِع قَبـلَ ُمحـركٍ       
  

  

كِلم................................  

: أمر بضم ميم اجلميع موصوال بواو، إذا وقع قبل حرف متحـرك للمكـي حنـو               
{ ` _ ^z)٣ ( {º ¹  »z)٤(،  { ~ } |z)٥(، 

                                                            

 .١/٣٤ الكشف، ١/٥٠ احلجة للفارسي:  انظر)١(
 .١/٣٤ الكشف:  انظر)٢(
 .٧: الفاحتة) ٣(
 .١٤: البقرة) ٤(
 .٩٢: البقرة) ٥(
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 )١(z  ¬ »} : احتراز من وقوعها قبل ساكن، فإا ال توصل حنو        ) حمرك: (وقوله
  .)٢(Ôz }  :فإن اتصل ا ضمري وصلت للكل حنو

  : قوله
  
  

...................................  
  

  

..............ختلَِيوتِلقَالُونَ ُمع اري  

إن ،  عنه فيها وجهان خير فيهما القارئ      يورأخرب أن التخيري لقالون يف ميم اجلمع، فَ       
  .شاء ضمها ووصلها بواو كاملكي

          ا كاجلماعة فالضم والصلة عنه من طريق احلُلْواين واإلسـكان   وإن شاء قرأ بإسكا
تني اءخيري؛ ألنه نبه به على ثبـوت القـر        يعين الت ) معتالً: (عنه من طريق أيب نشيط، وقوله     

  .وصحتهما
  : قوله

  
  

ا      وهمٍش ِبـضرو ـراٍق غَيِلب ِكنأَس 
  

  

 ........يــِصلْ قَبــلَ همــِز القَطْــِع
  

يم ويصلها بواو قبل مهـز      أمر بإسكان ميم اجلمع لباقي القراء إال ورشا فإنه يضم امل          
القطع ال غري، ولو ذكر الصلة لورش ومل يذكر الضم حلصل اإللباس بقراءة احلسن البصري؛               

، فبـذكره   )بضمها يصل ( :ألنه يصل امليم بالياء بعد الكسر، وبالواو بعد الضم؛ فلهذا قال          
 لم أن الصلة بالواو ومهز القطع هـو الـذي يثبـت يف الوصـل حنـو                  الضم ع { E

Fz)٣(،  {  L Kz)وشبهه) ٤.  
  

                                                            

 .٦١: التوبة) ١(
 .٢٨: هود) ٢(
 .٦: البقرة )٣(
 .٧٨: البقرة) ٤(
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  :تنبيه
  . ساكن الالم)يصل ضمهاب: (قوله
  : قوله

  
  

...................................  
  ُمماض ماِملي اِكنـ   س  نها ِبُدوِن وصـ

  

  

ــال ................. ــلُّ ِإنْ ت  والكُ
 ها كَعلَيكُُم الصياُم لَُهـم حـال      ــِل

  

من غري صلة املـيم     : مع ساكن فضم امليم دون وصلها، أي      إن وقع بعد ميم اجل    : أي
 ،)٢(�z ¡ } ) ١(V   X Wz}  لكـل القـراء حنـو        :أي، هلم
{d c  f ez)ووجه الضم حتريكها اللتقاء الساكنني      ،)٣

  .)٤( ألنه حركتها األصلية فهو أوىل من حركة عارضة؛واختري ذلك
  :تنبيه

:  ويف قوله  ،بعذْ:  باحلاء املهملة، أي   )حال: (بألف الوصل، وقوله  ) اضممنها: (قوله
  .نه فَعلٌلدخول الثَّلْم والقَبض فَوزثَرم ) ساكن(

  : قوله
  
  

ـ      ِمو  ييما وها فَاضُمم ِلحمزةَ مع عِل
ـ   اَألسباُب ثُم علَـيِهمِ    كَما ِبِهمِ    الـ

  

  

 الا سـكَن وِ    ي و بعد الكَسِر أَ   اُءه الْ ِإِذ
  ..........................تالُـــِق

  :أمر بضم اهلاء وامليم إذا اتصلت بساكن حلمزة وعلي بأحد شرطني
  .إذا وقع اهلاء بعد الكسر - 

                                                            

 .١٨٣: البقرة) ١(
 .١٣٩: آل عمران) ٢(
 .١١٠: آل عمران) ٣(
 .١/١٧شرح اهلداية ، ١/٥٠ احلجة للفارسي:  انظر)٤(
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y x } والثاين إذا وقع اهلاء بعد ياء ساكن، فمثـال اهلـاء بعـد الكـسر                 - 
zz)١ ( { ½ ¼ »z)وشبه ذلك) ٢. 

L K }  )٣(e d g f  z} ومثال اهلاء بعـد اليـاء الـساكنة         
Mz)د للوزنئ؛ ألن ما زا)كبهم: (يعين) كما هبم: (وشبه ذلك، وقوله )٤.  
  :تنبيه

: بالقصر، وقولـه  ) أو يا (باملد واهلمز، وقوله    ) إذا هلاء : (بالقصر، وقوله ) وها: (قوله
)كَنبفتح السني والكاف وسكون النون) س.  

  :قوله
  
  

...................................  
  

  

  وبصٍر يكِْسُر الِْميم موِصال.. .........

أخرب أن البصري قرأ بكسر ميم اجلمع إذا اتصلت بساكن على الشرطني املتقـدمني              
 ،z y z } : إذا وقع اهلاء بعد كسر أو ياِء حنو املثالني املـذكورين ومهـا             :ومها
  :وملا انقضى كالمه يف الوصل انتقل إىل الكالم يف الوقف فقال ،g f z}و
  
  

 ............وِفي وقِْفِهم كَسر ِلهـاءٍ    
  

  

.....................................  

  .أخرب أن وقف القراء كلهم على ميم اجلمع بكسر اهلاء اليت قبلها
  : قوله

  
  

........................ــم  وكُلُُّهـ
  

  

ِن ِفي الْ    ىلَدِكيسقِْف ِبالتال  ِميم الْوع قَد  
  

فق كل القراء على إسكان امليم يف الوقف عليها، وملا كان الوقف باإلسكان             ات: أي
                                                            

 .١٦٦: البقرة) ١(
 .٩٣: البقرة) ٢(
 .٧٧: النساء) ٣(
 .١٤: يس) ٤(
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وال خالف بني اجلماعة أن امليم يف مجيع ما تقدم          : "، قال الداين  )قد عال  (: قال ،هو األصل 
  .انتهى كالمه)١("ساكنة يف الوقف

 ليس من القرآن وفيه لغات أفصحها مـد       ) آمني: ( وقول القارئ بعد قراءة الفاحتة    
  .)٣( وهو مستحب عقيب الفاحتة لتأكيد الدعاء،)٢(اهلمزة وهو مبين على الفتح يف النون

  
  
  
  

                                                            

 .١١١: التيسر، ص)١(
 .١/٣٤ الكشف، ١/١٧شرح اهلداية ، ١/٥٠ احلجة للفارسي:  انظر)٢(
» وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له إذا أمن اإلمام فأمنوا فإنه من   «:قال رسول اهللا    : قال --  أبو هريرة   عن )٣(

  .متفق عليه
 وصححه على شرط الـشيخني      ٢٢٣/ ١وصححه األلباين واحلاكم    ) ٢٤٨( والترمذي) ٩٣٢(وأخرج أبو داود    
  .آمني ورفع ا صوته:  قال)وال الضالني( إذا قرأ ال كان رسول اهللا عن وائل بن حجر ق ووافقه الذهيب

ما حسدتكُُم الْيُهوُد علَى شيٍء، ما      «: ، قَالَ وصححه األلباين عن عاِئشةَ، عِن النِبي       ) ٨٥٦ (هأخرج ابن ماج  و
  .»حسدتكُم علَى السلَاِم والتأِْمِني

قال ، ؛ والشافعي وأمحد وهو قول اجلمهور     -- قول أيب هريرة وابن الزبري ووائل بن حجر          يسن اجلهر ا وهو   ف
 ،إلمام أمحد امسائل  ". نعم، حتى يسمع من ِفي الْمسِجدِ     : آِمني يجهر ِبها؟ قَالَ   : "سِمعت أَحمد، ِقيلَ لَه    ":أبو داود 

  .٤٩: ص
  : باب الْجهِر ِبآِمني: ٢١٢ /٧ وجاء يف األم للشافعي

هلْ يرفَع صـوته ِبـآِمني؟      ) ٧: الفاحتة( c b  a ` _z } : سأَلْت الشاِفِعي عن الِْإماِم إذَا قَالَ     
 أَخبرنا ماِلك عن ابِن ِشهاٍب      :وما الْحجةُ ِفيما قُلْت ِمن هذَا؟ فَقَالَ      : نعم ويرفَع ِبها من خلْفَه أَصواتهم فَقُلْت      : قَالَ

إذَا أَمن الِْإماُم   «:  قَالَ عن ابِن الْمسيِب وأَِبي سلَمةَ بِن عبِد الرحمِن أَنهما أَخبراه عن أَِبي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَِّه                 
 »ِمني الْملَاِئكَِة غُِفر لَُه ما تقَدم ِمن ذَنِبِهفَأَمُنوا فَِإنُه من وافَق تأِْميُنُه تأْ
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  رةـورة البقـس
  

  
  

 وما يخدُعونَ الْكُوِف والشاِم ِفي ُيخا     
  

  

 ِدُعونَ ِلغيِرِهم والَ ُخلْف ِفـي الِْولَـا       
  

الف أخـرب أن الكـوفيني      وهو الذي فيه اخل   ) ليخدعون الثاين (تقييد  ) وما: (قوله
 بإثبات  jz}  حبذف األلف يف قراءة الباقني       )١(m lz } والشامي قرؤوا   

 القيد كما قرر يف أول القصيدة يف        استغين فيه باللفظ علن   األلف كلفظه بالقراءتني، وهذا مما      
ال خلف يف الذي    : ، أي )وال خلف يف الوال   : (، قوله )وعن قيد استغين بلفظ ملن تال     : (قوله
وال يف الذي    ،)٢(k j i hz} : من قبله، وهو   m lz } يلي  

  .إما بإثبات األلف للجميع) ٣(l k j  mz} يليه من بعده وهو بالنساء 
بغري ألف أن خادع جيوز أن يكون خدع وأن ال           m lz } وحجة من قرأ    

 عدواقع،            ،يكون خ معناه بلغ مراده، فقرأ األول خادع؛ ألنه غري عدخ؛    وعدوقرأ الثاين خ
  .)٤( فاحلجة له أنه أراد تلك املخادعة بعينهاjz} ومن قرأ ، ألنه واقع

  : قوله
  
  

 وخفِّف ُيكَذُِّبونَ مع فَتِح ضـم يـا       
  

  

ــوٍف  ...........................ِلكُ
  

للكوفيني، فـتعني   ) ٥(z _   ~} أمر بتخفيف الذال مع فتح ضم الياء من         
؛ ألنه ضد التخفيف ويلزم من التخفيف سكون الكاف كما يلـزم            )٦(لقراءة بالتثقيل للباقني ا 

                                                            
 .٩: البقرة) ١(
 .٩: البقرة) ٢(
 .١٤٢: النساء) ٣(
معـاين  ، ٧٧: احلجة البن خالويـه، ص    ، ١/٢٤٠ الكشف، ١/٣٥شرح اهلداية   ، ٢/٧٥ احلجة للفارسي :  انظر )٤(

 .٤٨: القراءات، ص
  .٧٧:  التوبة،١٠: البقرة) ٥(
 ).الثقيل: (ملخطوطيف ا) ٦(
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  .من التثقيل فتحها كلفظه به مشددا
  :تنبيه

  .بالتنوين) لكوف: (بال مهز، وقوله) يا(ضم : قوله
وحجة من قرأ يكذبون بالتخفيف أنه أراد كَِذبهم، وحجة مـن شـدد إمنـا أراد                

 ،)١(z¤ ¥ ¦ § ¨ ©  £ }وبـة   بتكذيبهم، وأما الذي يف الت    
، فلـو أراد    )٣(فإما بالتشديد باتفـاق   ) ٢(Àz  ¿  ¼ ½ ¾} وباالنشقاق  

  .املواضع الثالثة لقال حيث جاء وحنوه
  :قوله

  
  

...................................  
 ومعُه ِهشام أَشمما الكَـسر ضـمةً      

      ع ـعاِم مِللش قلَ ِسيِحياٍم وشو ِلـي
  

  

  عِلي تـال   يَءوِقيلَ ِغيض جِ  .........
    ِليع عم اِفعن ِسيئَـتِسيَء وكَـال  و  
.....................................  

 )٦(z  _} ،)٥(Â z}  ،)٤(b z} أخرب أن عليا وهشاما أمشَما كسر 
، وأن )٨(D z} ، و )٧(g z} الضم وإن نافعا وعليا والشامي فعلوا ذلك يف 

                                                            

 .٧٧: التوبة) ١(
  .٢٢: االنشقاق) ٢(
والصواب أن موضـع التوبـة      ، خمالف ملا عليه مذاهب القراء    و ،وهم من املؤلف  ، "فإما بالتشديد باتفاق  : "قوله) ٣(

 .وموضع االنشقاق بالتثقيل باتفاق، بالتخفيف باتفاق
 .١١: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ٤(
 .٤٤: وده) ٥(
 .٢٣: ، الفجر٦٩: الزمر) ٦(
 .٣٣: ، العنكبوت٧٧: هود) ٧(
 .٢٧: امللك) ٨(
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c b a  d} ، وأرادوا )٢(s z} و، )١(z ~} الشامي وعليا فعال ذلك يف 
 ez)٣(،  {v u  x wz)٤( وما جاء من لفظ ، {b z)٥(،   { Â

 Ãz)٦(،   {_  `z)٧(و ،{Â Á  ÄÃz)٨(،  { ~
_z)٩(، و{ t s z)١٠ ( موضعان بالزمر، و { h gz)يف هود ) ١١

حو ة اإلمشام يف هذه األفعال أن تنفيوكي) ١٢(G F E D  z} والعنكبوت، و
الواو، فهو حركة مركبة من حركتني كسر : بكسر أوائلها حنو الضمة، وبالياء بعدها حنو

  .وضم، يبتدءون ِبالْكَسِر مث يِشمونَ الضم، وتعني للباقني القراءة بالكسر اخلالص يف اجلميع
V U } : ج غري الفعل، حنومقيدا بالفعل كما نطق به ليخر) قيل: ( وقوله

Wz)١٣(، و { Í Ìz)١٤(، { r q p o nz)١٥(،  { b
                                                            

 .٥٤: سبأ) ١(
 .٧٣، ٧١: الزمر) ٢(
 .١١: البقرة) ٣(
 .٩١ ،١٣: البقرة) ٤(
 .١١: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ٥(
 .٤٤: هود) ٦(
 .٦٩: الزمر) ٧(
 .٢٣: الفجر) ٨(
 .٥٤: سبأ) ٩(
 .٧١: الزمر) ١٠(
 .٧٧: هود) ١١(
 .٢٧: امللك) ١٢(
 .١٢٢: النساء) ١٣(
 .٨٨: الزخرف) ١٤(
 .٢٦: الواقعة) ١٥(



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

٤٢٦

cz)مجيع هذا ال أصل له يف الضم فال يدخل هذا الباب بل يقرأ بكسر أوائله للجميع )١.  
  :تنبيه

 حبذف حرف العطف للعلم مبكانـه،       b z،  {Â z  ، {_  z} : قوله
  .ههما يأيت كذلك فهذا وج وكل z ، {  sz~ }:وكذلك قوله
  .بسكون العني) ومعُه: ( قوله

صلها أن تكون مضمومة؛ ألا     فأ واعلم أن أوائل هذه األفعال وإن كانت مكسورة،       
أفعال ما مل يسم فاعله فَأُِمشت الضم داللة على أنه أصل ما تستحقه، وهو لغة للعرب فاشية                 

  .)٢(اإلعاللوأبقوا شيئًا من الكسر تنبيها على ما تستحقه هذه األفعال من 
  :قوله

  
  

...................................  
       ِلـيع نع ِكناس ا ِهيها ولَاِمه عم 

  ِليع عنَ مـ    ِلقَالُو   وضم وكَسر غَيـ
  

  

 وها ُهو بعد الْـواِو والْفَـا فَجمـال        
 وقَالُونَ مع بصٍر وثُـم ُهـو اعمـال        

 كُلُُّهم ال       ُرُهمـتاع ا ُيِمـلَّ ُهـوومض  
  

بعد واٍو أو فاء أو الٍم زائدٍة ): هي(، واهلاء من لفظ )هو: (أمر بإسكان اهلاء من لفظ
È Ç Æ }  ،)٤(Í Ì Ëz }  ،)٣(Î  Ñ Ð Ï z}: حنو

Éz)٥(،  {k  m lz)٦(،  {n m  z)٧(،  { NM Lz)٨ (

                                                            

 .٦: املزمل) ١(
 .٤٨: معاين القراءات، ص، ٧٧: احلجة البن خالويه ص، ١/٢٤٠ الكشف:  انظر)٢(
 .٣: ، احلديد١٠١: ، األنعام٢٩: البقرة) ٣(
 .٦٣: النحل) ٤(
 .٦٤: احلج) ٥(
 .٤٢: هود) ٦(
 .٧٤: رةالبق) ٧(
 .٦٤:العنكبوت) ٨(
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 d} : ج املصدر حنوأخر) زائدة: (وشبه ذلك عن علي وقالون والبصري، وبقوله
ez)١(،  {HG Fz)ا ليست ) ٢عن املختلف فيه إذ اهلاء ساكنة باتفاق أل

a `   b ^ _} هو ضمري مرفوع منفصل مث أمر بإسكان اهلاء من ) هو الذي(هاء 
 cz)لقالون وعلي) ٣.  

) وضم وكسر غريهم: ( قولهz^ _ } أعمل اإلسكان يف : أي) اعمال: ( وقوله
كلهم : (، قوله)هي: (، ويكسرون اهلاء من)هو: (ذكورين يضمون اهلاء منأخرب أن غري امل
ضموا ميل ُهو ( أخرب أن كل القراء قرؤوا { t s rz)بضم اهلاء كما لفظ به، وقوله) ٤ :

الضم اعتال على اإلسكان إلمجاعهم على الضم إال ما روي عن قالون من : ، يعين)اعتال(
وقرأت من هؤالء الكتب وغريها ،  من اإلسكان)٧(اِملستِنريو، )٦(واملبهج، )٥(كتاب االختيار

 إال الضم )٩( والشاطبية)٨( بالضم واإلسكان يف اهلاء لقالون، وليس يف التيسريz^ _ } يف 
  .)١٠(للجميع

                                                            

 .٦: لقمان) ١(
 .٦٤: العنكبوت) ٢(
 .٦١: القصص) ٣(
 .٢٨٢: البقرة) ٤(
)٢/٥٦ )٥. 
 .٢/٥٦: انظر )٦(
 .٢٧-٢/٢٦: انظر )٧(
 .١١٢ :ص، التيسري: انظر )٨(
 ).٤٥٠: (الشاطبية بيت رقم: انظر )٩(
ما، فَروى الْفَرِضي عِن ابِن بويانَ ِمن طَِريِق أَِبي نِشيٍط عنه ِإسكَانَ            واختِلف أَيضا عن قَالُونَ ِفيهِ    : "قال ابن اجلزري   )١٠(

يِملَّ هو، وكَذَِلك روى الْأُستاذُ أَبو ِإسحاق الطَّبِري عِن ابِن ِمهرانَ ِمن طَِريِق الْحلْواِني، ونص علَيِه الْحاِفظُ أَبـو                   
وروى ساِئر الرواِة عن قَالُونَ     . الداِني ِفي جاِمِعِه عِن ابِن مروانَ عن قَالُونَ، وعن أَِبي عوٍن عِن الْحلْواِني عنه             عمٍرو  

              كَذَِلكو ،وه ِفي ثُم مِشيٍط الضأَِبي ن نوذَ عبنش نى ابورِة، واعمكَالْج مِق        الضأَكْثَـِر طُـر ِمـن اِنيلْوى الْحور
= 

٤٢٧
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٤٢٨

  :تنبيه
بفتح ) هي اسكن : (، وقوله )والفا: (بالقصر يف الكلمتني وكذلك قوله    ) وها: (قوله

  ). اعتال(و) اعمال(ويف ) ناسك(الياء وألف الوصل يف 
  :قوله

  
  

ـ        أَزلَُّهما خفِّف وِزد أَِلفًـا ِلحمــ
  

  

  .............................ــزٍة

º « } : أمر بتخفيف الالم وبزيادة ألف بني الـزاي والـالم مـن           
¼z)حلمزة، فتعني للباقني القراءة حبذف األلف وتثقيل الالم) ١.  

هللا أسكنهما اجلنة فأزاهلما الشيطان، فاإلزالة نقيض االستقرار،        فوجه قراءة محزة أنَّ ا    
عن املوضع إذا مل يثبت فيه أو يكون معناه فأكسبهما          ) زلَّ(ووجه قراءة الباقني فأزهلما من      

  .)٢(الزلة
  :تنبيه

  .بالتنوين) حلمزة: (قوله
  :قوله

  
  

...................................  
ـ   ِفي كَِلمات كَسُر      رفٍْع ِلغيِر مــ

  

  

 آدم ارفَع نصبُه واْنِصِب الِْولَا    ....... 
 ـــك انثْ لَُه كَالْبصِر ُيقْبلُ االولَا     

  

                                                            

= 
الِْعراِقيني، وروى الطَّبِري عنه السكُونَ، والْوجهاِن ِفيِهما صِحيحاِن عن قَالُونَ، وِبِهما قَرأْت لَه ِمن الطُّرِق الْمذْكُورِة 

 .٢/٣١ النشر". نِشيٍطِإلَّا أَنَّ الْخلْف ِفيِهما عِزيز عن أَِبي 
 .٣٦: البقرة) ١(
معـاين  ، ٧٧: احلجة البن خالويـه، ص    ، ١/٢٤٠ الكشف، ١/٣٥شرح اهلداية   ، ٢/٧٥ احلجة للفارسي :  انظر )٢(

 .٤٨: القراءات ص
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٤٢٩

برفـع نـصب    ) ١(Ô Ó Ò Ñ Ð   z} أمر أن يقرأ لكل القراء غري املكي        
  .آدم

يـت،   يف البيت الذي يلي هـذا الب       Ô z }التاء اليت يف    : ، أي )وانصب الوال (
ونصب التاء هنا ال يكون إال بكسرها على قاعدة مجع املؤنث السامل؛ ألن عالمة النصب فيه                

  .)٢(Ô   z} ورفع Ñ z }الكسرة، فتعني للمكي القراءة بنصب 
 Ê} قرأ للمكي كما تقـرأ للبـصري يف          ا :للمكي، أي : ، أي )أنث له : ( مث قال 

 Í Ì Ëz)للباقني القراءة بياء مثناه من حتت       بالتاء املثناه من فوق للتأنيث، فتعني     ) ٣ 
 وتأنيثها معنـوي غـري      Íz   }للتذكري، وإمنا قرئ بالتأنيث والتذكري؛ ألنه مسند إىل       

وال احتـراز   ) إال: (حقيقي، فكلما كان كذلك جاز تذكريه وتأنيثه وقَيد املختلف فيه بقوله          
يه إال التـذكري،    ؛ ألنه مسند إىل مذكر وهو عدل فال جيوز ف         )٤(l k j iz } من  

 أن ما تلقيته فقد تلقاك، والكلمـات فاعلـة، وآدم           Ñ Ðz } ووجه قراءة املكي يف     
مفعول، جعل الكلمات هي اليت تتلقى آدم، وآدم يف قراءة الباقني فاعل، والكلمات مفعولة              

  .)٥(ففيها أن آدم تلقى الكلمات
  :تنبيه

بألف الوصل؛ ألنه نقل حركة     ) انث: (بتشديد الكاف وتنوينها، وقوله   ) مك: (قوله
: بال ياء بعد الـراء، وقولـه      ) كالبصر: (اهلمزة من أنث إىل التنوين وحذف اهلمزة، وقوله       

بألف الوصل وبعدها الم مفتوحة من غري مهز؛ ألن الالم ملا كانت سـاكنة نقـل                ) والاال(
                                                            

 .٣٧: البقرة) ١(
 .١/٢٤٠ الكشف، ١/٣٥شرح اهلداية ، ٢/٧٥ احلجة للفارسي:  انظر)٢(
 .٤٨: البقرة) ٣(
 .١٢٣: البقرة) ٤(
 .٤٨: معاين القراءات، ص، ٧٧: احلجة البن خالويه، ص، ١/٢٤٠ الكشف:  انظر)٥(
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٤٣٠

  .حركة اهلمزة إليها وحذف اهلمزة
   :قوله

  
  

      طَـهاٍف ورا ِبـأعندعـا   وـا ُهنهو 
  

  

 ِبـالَ أَِلـٍف أُولَـى أَُبـوعمِرِهم تلَـا     
  

 i} باألعراف،  ) ١(i h g f z} أخرب أن أبا عمرو قرأ      
k j l  z)٢ ( بطه و {b a  d cz)ها هنا، يعين يف البقرة بـال       ) ٣

ألف بني الواو والعني وهي األلف األوىل، فتعني للباقني القراءة بإثباا فيهن وال خـالف يف                
  .)٤(T Sz } : ذف ما عداهن حنوح

  :تنبيه
  .بالتنوين) بال ألف: (بالتنوين، وقوله) بأعراف: (بواو واحدة، وقوله) وعدنا: (قوله
  :قوله

  
  

 وِإسكَانُ باِرئْكُم لَـُه ِفيِهمـا معـا       
 وتأُْمُرُهم أَيـضا وُيـشِعُركُم لَــهُ      

  

  

ـ        اويأُْمُركُم عنـُه ويأُْمُرُهـــم ِولَ
 وينُصُركُم والـدوِر ُمختِلـسا جلَـا      

  

يعود إىل أيب عمرو املتقدم الذكر يف البيت السابق أخرب          ) عنه(، ويف   )له: (الضمري يف 
: يف املوضعني معا ومهـا : أليب عمرو فيهما، أي  : له، أي  jz  }أن إسكان اهلمزة يف     

 {i  jz)٥(، و {  q pz)خلمس املذكورة بعد   مع إسكان الراء يف الكلم ا     ) ٦

                                                            

 .١٤٢: األعراف) ١(
 .٨٠: طه) ٢(
 .٥١: البقرة) ٣(
 .٦١: القصص) ٤(
 .٥٤: البقرة) ٥(
 .٥٤: البقرة) ٦(
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٤٣١

{  jz          األيب عمرو حيث وقعن، ومجلته اثنا عشر موضع  {m   z)بآل عمران   )١
 تسعة مواضـع أربعـة      )٤(B z} ، و )٣(p z} ، و )٢(v z} وامللك، و   

  .بالبقرة، وموضعان بآل عمران، وموضع بالنساء وموضع باألعراف، وموضع بالطور
  {Ë z)روي عـن   : قرأ بـاالختالس، أي    باألنعام، مث أخرب أن الدوري       )٥

  .، واخلمس البواقي حيث وقعنjz  }اليزيدي عن أيب عمرو االختالس يف موضعي 
كشف عن وجه االختالس وهي الرواية اجليدة املختارة، وكيفية         : ، أي )جال: (وقوله

االختالس أن تأيت ثلثي احلركة، فحصل للدوري وجهان االختالس واإلسكان، وللـسوسي            
  .اإلسكان فقط
  :تنبيه
: بإسكان اهلمزة وإشباع ضم الراء يف اخلمـس البـواقي، وقولـه           ) بارئْكم: (قوله

  .بكسر الراء من غري ياء بعدها) والدور(
   :قوله

  
  

ِهمــاِقيِلب ــِبعأَشو.................. 
  

  

...................................  

  .ني، واإلشباع هو إمتام احلركةأمر أن يقرأ يف مجيع ما تقدم بإشباع احلركة للباق
وحجة من قرأ باإلشباع أنه األصل، ووجه اإلسكان أن من العرب من يستثقل توايل              

 وذكر  ،)٦(وقد عزا الفراء ذلك إىل بين متيم وأَسٍد وبعض النجديني         ، احلركات فيسكن ختفيفًا  
                                                            

 .١٦٠: وردت يف مواضع كثرية أوهلا آل عمران) ١(
 .٦٧: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة )٢(
 .١٥٧: األعراف )٣(
 .٣٢:  الطور)٤(
 .١٠٩:  األنعام)٥(
 ).٣١ / ١ ( معاين القرآن: انظر )٦(



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

عن أيب  وقد ثبت اإلسكان    ، بسكون الراء لتوايل احلركات    v z} : ون مثل أم خيفف 
ووجه االختالس أنه ختفيف ال ينقص من الوزن وال يغري اإلعراب علـى             ، عمرو واالختالس 

 مل ينكر اإلسكان بالكلية بل أجازه يف اإلعراب، كما يف البنـاء واستـشهد               )١(أن سيبويه 
  :عليها، يقول امرئ القيس

  .)٢(واغلِإثْما ِمن اِهللا وال           بِقاليوم أَشرب غَير مستحف
ولكنه قال القياس غري ذلك فإن كان االستبعاد من أجل ذهاب حركة اإلعراب فقد              

  .)٣(أمجعوا على ذلك يف اإلدغام للمتماثلني واملتقاربني وذلك دليل على جوازه هاهنا
                                                            

 ).٢٩٧ / ٢(الكتاب : انظر )١(
  .هذا البيت المرئ القيس )٢(

  .الداخل على الشرب ومل يدع: املكتسب، وأصل االستحقاب محل الشيء يف احلقيبة، والواغل: واملستحقب
 يشرب اخلمر حىت يثأر به، فلما أدرك ثأره حلت له بزعمه فال يأمث بشرا؛ إذ قد وفَّى     يقوله حني قُتل أبوه ونذر أال     

 .٧٤/ ١، واخلصائص ٢/٢٩٧الكتاب : وانظر. بنذره فيها
واختار اإلمام الشاطيب تقدمي وجه االختالس للدوري، وتابعه عليِه اإلمام أبو شامةَ، حيث قالَ يف شـرحه علـى                    )٣(

وكَم جليٍل عن الـدوري     " الناظم مائلًا إىل رواية االختالس، وهو الذي ال يليق مبحقِّق سواه، فقال              وكانَ( :احلرِز
: ص،  إبراز املعاين ) كثري من الشيوخ اِجللَّة جلوا االختالس عن الدوري، وكشفوه، وقرروه، وعِملوا بهِ           : أي" خمتلسا
٣٢٦.  

  .١٦٠-٢/١٥٩  النشر.وجه ثالث، وهو اإلمتام: يويزيد من طريق النشر للدور
، يف صحة وجه اإلسكاِن للبصري، وزعموا أن وجه اإلسـكان حلـن يف              - كاملربِد وغريه  -وقد طعن بعض النحاةِ   

  .١/١٧٣ البحر احمليط: انظر. العربية؛ ألنها حركة إعراب، فال جيوز إسكاا
  :جه اإلسكان يف العربية حمكي غري منكٍر، ويف ذَِلك يقولُ اإلمام أبو حيانَوهذا رأي مردود على قائلِه، وو

ومنع املربد التسكني يف حركة اإلعراب، وزعم أنَّ قراءة أيب عمرو حلن، وما ذهب إليه ليس بشيء؛ ألنَّ أبا عمرو                    (
  .١/١٧٣ البحر احمليط) فإنكار املربد لذلك منكر، ولغةُ العرب توافقه على ذلك،  مل يقرأ إال بأثر عن رسول اهللا

قال العلَّامِة اجلعربي:  
سيبويِه أعرف باإلعراب، واليزيدي أضبطُ لكيفية اللفظ؛ ألنَّ قراءة أيب عمرو إمنا صحت من روايته، ال من رواية                  (

كان، وإذا ثبت نقلُ القراءة، ووافقت بعض       سيبويه، وقد صح اإلسكانُ عن اليزيدي، وصحة االختالس المتنع اإلس         
= 

٤٣٢
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  : قوله
  
  

 ونغِفر لَكُـم ُهنــــا    .........
ــاِفٍع ــاَألعراِف أَنــثْ ِلن ــشاٍم وِب  ِل

يِللْغِحـهِ       وفَتٍن وُر الْفَـا ِبُنـوِر كَس 
  

  

ــا   ــُه اجعلَ ــاِفٍع وتأِْنيثَ ــذَكِّر ِلن  فَ
 وشاٍم وفَتُح الْفـا وضـمك االولَـا       

...................................  

هنا، يعين يف البقرة بياء التذكري لنافع وبتـاء التأنيـث           ) ١(P Q z} أمر أن يقرأ    
  .، يعين الياء أو التاء هلما)األوال(هلما يف األعراف وفتح الفاء وضم للشامي وبالتأنيث 

بنون مفتوحة مع كسر     P Q z} يعين غري نافع والشامي قرؤوا      ) وللغري: ( قوله
فحصل مما ذكر أنَّ نافعا قرأ يف سورة البقرة بالياء املثناة حتت للتـذكري              ، الفاء يف السورتني  

وإن الشامي قرأ   ، عراف بالتاء املثناة فوق وضمها وفتح الفاء      وقرأ يف األ  ، وضمها وفتح الفاء  
فصار نافع يقرأ بتـذكري األول وتأنيـث الثـاين،          ، يف السورتني كقراءة نافع يف األعراف     

والشامي بتأنيثهما، واملكي والبصري والكوفيون بالنون فيهما وكسر الفاء كلفظه، وكلـهم        
  .)٣(اكمبوزن قضاي) ٢(SR z}قرؤوا يف هذه السورة 

ووجـه القـراءة    ،  ووجه القراءة بالتذكري أا على املعىن؛ ألنه تأنيث غري حقيقـي          
 على هاتني القراءتني يف موضع رفع اسم ما         SR z } بالتأنيث أا على تأنيث اللفظ و     

مل يسم فاعله، ووجه القراءة بالنون وكسر الفاء إخبار اهللا تعاىل عن نفسه بلفـظ اجلمـع                 
  .)٤(U Tz }  القراءة ويشهد هلذه

                                                            

= 
 .٣/١١٢٣ كرت املعاين) لغاِت العرِب، واحتملها الرسم؛ وجب قبوهلا، وملْ يبق للخائِض األمرِض البدعةُ

 .٥٨: البقرة) ١(
 .٥٨: البقرة) ٢(
 .١/٢٤٤ الكشف، ١/٤٥شرح اهلداية ، ٢/٩٠ احلجة للفارسي:  انظر)٣(
  .٥٨: البقرة) ٤(

= 

٤٣٣
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٤٣٤

  :تنبيه
) وضمك االوال : (بالقصر، وقوله ) وفتح الفا : (بألف الوصل، وقوله  ) اجعال: (قوله

: بألف الوصل ونقل حركة اهلمزة إىل الالم الساكنة فتنفتح الالم وحتذف اهلمـزة، وقولـه              
  .بالقصر) كسر الفا(

  :قوله
  
  

...................................  
ِبياَألنـ  و ـُوةَ والنِبـ  اِء والنبــــ

 ِلقَالُونَ ِبـاَألحزاِب ِفـي ِللنِبـي ِإنْ       
وأَبِدلْ ِلبـاِقيِهم وشـدد جِميعهـا 

  

  

 وجمعا وفَردا ِفـي النِبيِّـين فَاشـملَا       
 ــي فَاهِمز ِلناِفٍع ِسوي مـا تثَقَّلَـا       

ـ     ش ِبـيالن تـِدلَا    ُبُيوـاَء ُمبِد الْيد 
...................................  

  

 والتقدير جمموعا ومفردا، ،k z }بالنصب على احلال من ) مجعا وفردا: (قوله
، )١(Å z} :  جمموعا ومفردا فاموع حنوk z } اقرأ لنافع باهلمز يف لفظ: أي
 )٤(z � } وk z }: ، واملفرد حنو)٣(q z} ، و)٢(g  z} و
  .)٥(z`}و

) ٦(a ` d c bz ^ _} ويف لفظ النبوة أيضا يريد      

                                                            

= 
 .١/٢٤٤ الكشف، )١/٤٥(شرح اهلداية ، ٢/٩٠ احلجة للفارسي: رانظ

 .٦١:  وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة)١(
 .٤٤: ، املائدة١٣٦:  البقرة)٢(
 .١١٢:  وردت يف مواضع كثرية أوهلا آل عمران)٣(
 .١٤٦:  وردت يف مواضع كثرية أوهلا آل عمران)٤(
 .٣٠:  وردت يف مواضع كثرية أوهلا مرمي)٥(
 .١٦: اجلاثية) ٦(



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

٤٣٥

  .فلهذا كانت يف البيت منصوبة على احلكاية
إال ما تشدد لقالون يف سورة األحزاب ومها موضعان         : ، أي )سوى ما تثقال  : (قوله

 {ª © ¨ §  ¬ « z)١(، {k j i hJ  أَن   z)قرأمها بالتثقيل،   )٢
لينص على أن   ) شدد الياء مبدالً  : (وصل وباهلمز يف الوقف، وإمنا قال     بياء مشددة يف ال   : أي

قالون فعل ذلك ملا عرض له من اجتماع اهلمزتني؛ ألن كل واحد من هذين املوضعني بعده                
مهزة مكسورة ومذهبه يف باب اهلمزتني املكسورتني أن يسهل األوىل إال أن يقع قبلها حرف               

 أبدل مث أدغم غـري أن هـذا         )٣(I J   z}  فعل يف    مد فيبدل، فلزمه أن يفعل هنا ما      
  .الوجه متعني هنا مل يرو غريه

أمر باإلبدال واإلدغام يف مجيع األلفاظ املتقدمة مـن لفـظ           ) وأبدل لباقيهم : ( قوله
{ kz      موع للباقني من القراء وهمالكوفيون والبصري واملكي والـشامي     :  املفرد وا

  .)٤(إلبدال أنه ختفيفووجه اهلمز أنه األصل ووجه ا
  :تنبيه

مزة بعد الالم الساكنة واملد واهلمـز       ) األنبياء: (وقوله، بال مهز ) يف النبيني : (قوله
بالتشديد من غـري مهـز،      ) والنيب(بال مهز، وقوله    ) والنبوة: (بعد الياء املثناة حتت، وقوله    

مزة قطع بعد   ) وأبدل: (قولهبال مهز يف الكلمتني، و    ) للنيب إن بيوت النيب   : (وكذلك قوله 
  .الواو

   :قوله

                                                            

 .٥٠: األحزاب) ١(
 .٥٣: األحزاب) ٢(
 .٥٣: يوسف) ٣(
 .١/٢٤٥ الكشف:  انظر)٤(
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٤٣٦

  
  

.................................... 
    ِمـزاهاُبونَ واِو ِفي الصِبالْوـِرهِ  ويِلغ  

  

  

 وِبالياِء ِفي الصاِبني قُـلْ نـاِفع تـال        
...................................  

 باليـاء   )١(G  z} أخـرب عـن نـافع أنـه قـرأ           : ، أي )قـل : (قوله
{®z)بالواو من غري مهز بوزن العادين والعادون يف مجيع القرآن، فـاملرفوع يف    )٢

  .املائدة، وغري املرفوع يف البقرة واحلج
لغري نافع وغري نافع هم الستة الباقون قرؤوا مجيع ذلك          : ، أي )وامهز لغريه : ( مث قال 

، ويف البقرة واحلج بزيادة مهزة مكسورة       باهلمز، ففي املائدة بزيادة مهزة مضمومة بعد الكسر       
إذا خرج من دين إىل آخر؛ ألم خرجوا من اليهودية إىل اوِسـيِة،             ) يصبُؤ) (صبأ: (يقال

أنه األصل، واحلجة ملن قرأ بترك اهلمـز         G  z  {® z} واحلجة ملن مهز    
  .)٣(ا ال ينبغي أن يفعلهإذا مال إىل اللهو أو فعل م) يصُبو) (صبا: (طلب التخفيف يقال

  :تنبيه
: بغري مهز فيهما، وقوله   ) الصابون(و، )الصابني: (باملد واهلمز، وقوله  ) وبالياء: (قوله

  .بألف الوصل بعد الواو) وامهز(
   :قوله

  
  

.................................... 
 ِلحمزةَ ِبالسكُوِن واضـُمم ِلغيـِرهِ     

  اٍو حِبو فْصحِقـٍف وومـٍل وصالَ و
  

  

 وثَــاِني ُهــزؤا ثًــم كُفْــؤا ُتُحمــال
ــاِقال    ناٍو وــو ــُه ِب ــزةُ وقْفُ محو

..................................... 
  

                                                            

 .٦٩: املائدة) ١(
 .١٧: ، احلج٦٢: البقرة) ٢(
معـاين  ، ٨٠: احلجة البن خالويـه، ص    ، ١/٢٤٥ الكشف، ١/٤٠شرح اهلداية   ، ٢/٩١ احلجة للفارسي :  انظر )٣(

 .٥٠:القراءات، ص
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، أراد احلرف الثاين من الكلمتني، وهو الزاي من هزوا، والفـاء            )وثاين هزوا : (قوله
 يف مجيـع    Ùz } نقل عنه إسكان الزاي من      : زة، أي من كفوا وأخرب أن ذلك حتملَ حلم      

 ،)٣(Ú Ùz } و ،)٢(m l z}  ،)١(z{~  } |} : القرآن حنـو  
أمر بضم الزاي والفاء    ) واضمم لغريه : ( مث قال  ،)٤(R Qz } وإسكان الفاء من    

  .لغري محزة وهم الباقون
كلمـتني يف  أخرب أن الوقف حلمزة يف هـاتني ال       ) ومحزة وقفه بواو وناقال   : ( مث قال 

بالواو مع سـكون الـزاي      ) ُهزوا وكفْوا : (أحد الوجهني بالواو؛ ألما رمسا بالواو فيقول      
، والوجه الثاين بنقل حركـة      )٥(وهو اختيار الداين يف التيسري    ) ُدِنيا(و  ) ُحبلَى(والفاء بوزن   

  .)٦(ر املهدوي، وهو اختيا)ُهدى(بوزن ) ُهزا وكُفَا: (اهلمزة إىل الزاي والفاء فيقول

                                                            

 .٦٧: البقرة) ١(
 .٦: لقمان) ٢(
 .٥٨، ٥٧: املائدة) ٣(
 .٤: اإلخالص) ٤(
 .١١٥:ص:  انظر)٥(
  .١/٤٠شرح اهلداية :  انظر)٦(

أَحدهما النقْلُ علَى الِْقياِس الْمطَِّرِد، وهو الَِّذي       : فَِفيِهما وجهانِ ) هزؤا، وكُفُؤا   ( وأَما  : "قال ابن اجلزري يف النشر    
ر ِفي الْعنواِن غَيره، واختاره الْمهدِوي، وهو مذْهب أَِبي الْحسِن بِن غَلْبونَ، والثَّاِني ِإبدالُ الْهمزِة واوا مـع                  لَم يذْكَ 

، "الشاِطِبيِة  " و  " التيِسِري  "  وهو ظَاِهر    ،"التبِصرِة  " و  " الْكَاِفي  " ِإسكَاِن الزاِي علَى اتباِع الرسِم، وقَد رجحه ِفي         
وهذَا مذْهب عامِة أَهِل الْأَداِء ِمن أَصـحاِب        : وطَِريق أَِبي الْفَتِح فَاِرِس بِن أَحمد ومن تِبعه، وقَالَ الداِني ِفي جاِمِعهِ           

    ش بذْهم وهو ،ِرِهمغَيةَ وزمح           هنٍم، علَيس ناٍم، عو ِهشأَبو ،لَفا خوصصنم اهوكَذَا رِح، وا أَِبي الْفَتِخنـى . يهتان .
علَى ما  ) ًءا  جز(فَالْأَحسن ِفيِهما النقْلُ كَما نِقلَ ِفي       ) هزوا، وكُفُوا   ( وأَما  : وقَد ضعفَه أَبو الْعباِس الْمهدِوي فَقَالَ     

وقَد أَخذَ لَه قَوم ِبالِْإبـداِل ِفـي        : قَالَ) هزا، وكُفا   : ( تقَدم ِمن أَصِل الْهمزِة الْمتحركَِة بعد الساِكِن الساِلِم فَيقُولُ        
كُِتبت ِبغيِر واٍو فَأَراد    ) جزا  ( كُِتبا ِبالْواِو، وأَنَّ    ) زوا، كُفُوا   ه( واحتجوا ِبأَنَّ   ) جزا  ( وِبالنقِْل ِفي   ) هزوا، وكُفُوا   (

اِضـع  ِفي مو ) الْملَِأ  ( وهذَا الَِّذي ذَهبوا ِإلَيِه لَا يلْزم ؛ ِلأَنا لَِو اتبعنا الْخطَّ ِفي الْوقِْف لَوقَفْنا علَى                : اتباع الْخطِّ، قَالَ  
= 

٤٣٧



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

٤٣٨

 بـالواو يف    Qz } و z{~ } أخرب أن حفصا قرأ     ) وحفص بواوٍ : ( قوله
 Qz } و z{~ } : حال الوصل ويف حال الوقف، ووجه ضم الزاي والفـاء يف          

كل " : األخفش عن عيسى بن عمران      ووجه إسكاما طلب التخفيف، وحكى     أنه األصل، 
 املراد بالتخفيف   :، قلت )١("خفيف والتثقيل اسم على ثالثة أحرف أوله مضموم ففيه لغتان الت        

السكون، وبالتثقيل احلركة، واملراد باحلركة هنا الضم فعلى هذا ال يكون أحـدمها أصـالً               
  .لآلخر

: بسكون الزاي والفاء، وقوله   ) ُهزوا وكُفْوا (وقوله  ، بفتح الياء ) وثاين: (قوله: تنبيه
  .ابضم التاء واحلاء وتشديد امليم وكسره) ُتحِمال(

  : قوله
  
  

...................................  
  

  

ــا  ــونَ أَالولَ ــٍب تعملُ يِبغ ــك مو 
  

بياء الغيب وهو األول الـذي   ) ٢(z ¬ ® ¯ ° ±} أخرب أن املكي قرأ     
فتعني للباقني القراءة بتاء اخلطاب، فمن قرأ بالتاء فعلى اخلطـاب            ،)٣(z´ } بعده  

                                                            

= 
) هزوا، كُفُوا( وجه آخر أَنَّ : وهذَا لَا يراعى، قَالَ: قَالَ) الْملَا  ( وِفي مواِضع ِبالْأَِلِف، فَقُلْنا     ) الْملَو  ( ِبالْواِو ؛ فَقُلْنا    

          لَى ِقرا عا كُِتبمِإنةَ، وزماَءِة حلَى ِقراِحِف عصا ِفي الْمبكْتي الْفَاَء      لَمو ايالز مضي ن؛ اَءِة م     روـصا تمةَ ِإنزمِلأَنَّ الْه
فَعلَى هذَا لَا يلْزم    ) جزًءا  ( علَى ما يئُولُ ِإلَيِه حكْمها ِفي التخِفيِف، ولَو كُِتبا علَى ِقراَءِة حمزةَ لَكُِتبا ِبغيِر واٍو كَـ                 

 جتا احاسِ                   مِة الِْقيِجه ِة ِبِه، لَا ِمنايووِد الررِة وِجه ِمن اِئزا جاِو ِفيِهمِبالْو قْفأَنَّ الْو رِف، غَيحصطِّ الْمخ وا ِبِه ِمن" .
تقِْدير الِْإبداِل قَبلَ الِْإسكَاِن، ثُم أُسـِكن        ولَا يخفَى ما ِفيِه، وذَِلك أَنَّ الِْإبدالَ ِفيِهما واِرد علَى الِْقياِس، وهو              .انتهى

 .٢/١٦٠ "علَى توهِم الضم الَِّذي هو الْأَصلُ ِفيِهما، وذَِلك أَوضح: ِللتخِفيِف، وِقيلَ
  .٦٥ :، صنآمعاين القر) ١(
 .٧٤: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٢(
  .٧٥: البقرة) ٣(
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٤٣٩

ومن قرأ بياِء الغيب فللرجوع من خطام   ) ١(i h gz  }محالً على األول يف قوله      
  .)٢( إىل خطاب رسول اهللا 

  :تنبيه
) بغيـب : (بالتنوين يف الكلمتني، وجيوز حذف التنوين من قوله       ) ومٍك بغيب : (قوله
مزة قطع مفتوحة قبل الالم ونقل حركـة اهلمـزة          ) الاوألّ: (، قوله )تعملون(وإضافته إىل   
  .د الالم إليها فتنفتح الالم وحيذف اهلمزةالثانية اليت بع
  : قوله

  
  

 وغَيُبك ِفـي الثَّـاِني ملـك ونـاِفعٍ        
  

  

ِتِهمبــع  .......................وُشـ
  

فـتعني للبـاقني    ، أخرب أن القراءة بياء الغيب يف املوضع الثاين للمكي ونافع وشعبة          
e di h g f   j } القراءة بتاء اخلطاب أراد باملوضع الثاين       

kz)ووجه الغيب فيه موافقته ما قبله وما بعده، ووجه اخلطـاب رده علـى قولـه                 ،)٣
{ s r q p o nz )٤(.  

  :قوله
  
  

...................................  
ــاِفعٍ  ــد ِلنـ  .............ُتوحـ

  

  

ــا ..........  ــُه فَلَ ــي خِطيئاُت  وِف
...................................  

بزيادة ألف  ) ٥(m l n  p o  qz} أن قراءة نافع    : يعين
                                                            

 .٧٤: بقرةال) ١(
 .١/٢٤٥ الكشف، ٢/٩١ احلجة للفارسي:  انظر)٢(
 .٨٦-٨٥: البقرة) ٣(
  .٨٥: البقرة) ٤(

 .١/٢٤٥ الكشف، ٢/٩١ احلجة للفارسي: انظر
 .٨١: البقرة) ٥(
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 حبذف  qz } كلفظه به جمموعا مجع السالمة ال باإلفراد، فتعني للباقني أن يقرؤوا            
  .األلف املزادة موحدا

 فمن قرأ بالتوحيد رد آخر الكالم على أوله؛ ألن السيئةَ الشرك يف هـذا املوضـع،            
ومن قرأ باجلمع أراد أن السيئة الكفر كما تقدم وضم إليها           والسيئة مفردة فكذلك اخلطيئة،     

إىل ) ١(B A F E D C  Gz} باقي الكبائر كما قال يف سورة الفرقـان         
فجمع يف الوعيد باخللود الكفر مع الكبائر اليت عـددها،          ) ٢(z `  ^ _} : قوله

 الوعيد علـى    وكذلك هاهنا ضم إىل السيئة اليت هي الكفر ما أحاط به من اخلطايا، وجعل             
  .)٣(مجيعه، وأصل اإلحاطة اإلحداق بالشيء، ومنه سمي احلائط؛ ألنه حييط بالدار

  : قوله
  

ـ  ...........   والَ تعُبُدونَ غَيـــ

  

  

  ــُب حمزةَ مع عِلي ومكِّيُهم جلَـا      

  

بياء الغيـب، فـتعني      )٤(z لَا تعُبُدونَ ِإال الَلَّه    }أخرب أن محزة وعليا واملكي قرؤوا       
  .للباقني القراءة بتاء اخلطاب

 ووجه القراءة بالغيب أنه خرب عن غري خماطبني؛ ألم غيب، واإلخبار عن الغيب إذا              
كان بالفعل املضارع كذلك، ووجه القراءة باخلطاب جميئة على حكاية ما خوطبوا به ومحله              

  .)٥(على ما بعده من اخلطاب أيضا
كشف عن القراءة بالغيب وقرأ به هنا ويف املوضعني         :  أي ،)ومكيهم جال : ( قوهلم

  .قبله
                                                            

 .٦٨: الفرقان) ١(
 .٦٩: الفرقان) ٢(
 .٦٠:معاين القراءات، ص، ١/٢٦٠ الكشف، ١/٤٠شرح اهلداية ، ٢/٩١ احلجة للفارسي:  انظر)٣(
 .٨٣: البقرة) ٤(
 .٦٠:معاين القراءات، ص، ١/٢٦٠ الكشف، ١/٤٠ شرح اهلداية، ٢/٩١ احلجة للفارسي:  انظر)٥(
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  :قوله
  
  

ـ      وقُلْ حسنا ِلحمزٍة وعِلي وُحـسـ
  

  

ــلْ ــُر قُ يا الْغــــن............... 
  

 بفتح احلاء والسني حلمـزة      )١(º z ¹  ¸} اقرأ  :  أي ،)وقل: (قوله
 بضم احلاء وإسـكان     º z} اقرأ  : ي أ ،)وحسنا الغري قل  : (وعلي كلفظه به، مث قال    

السني لغري محزة وعلي كلفظه به أيضا، وهذا مما استغين فيه باللفظ عن القيد يف القـراءتني                 
  ).وعن قيد استغين بلفظ ملن تال: (على ما أصله يف قوله

  :تنبيه
  .باجلر والتنوين) حلمزة: (قوله
  : قوله

  
  

...................................  
 اهرا علَيِه كُـوٍف ِبِخـف ظَـاْ       وتظَّ

  

  

 تظَّاهُرونَ ُهنـا تلَـا    .................
...................................  

هنا يف سـورة البقـرة،      ) ٢(z] \ } قرأ الكوفيون   : ، أي )تال: (قوله
يف سورة التحرمي بتخفيف الظاء، فتعني للباقني القـراءة بالتثقيـل           ) ٣(j i z}و
  .همافي

قلبت التاء ظاء وأدغمت التاء يف الظاء لقرب        ) تتظاهرون( فمن ثقل؛ فألن األصل     
احملذوفة هي الثانية؛   : "خمرجهما، ومن خفف حذف إحدى التاءين الجتماعهما، قال سيبويه        

، وقال الكوفيـون األوىل هـي       "ألن األوىل تدل على املضارعة فلو حذفت لذهبت داللتها        

                                                            

 .٨٣:: البقرة) ١(
 .٨٥: البقرة) ٢(
 .٤: التحرمي) ٣(
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  .)١(ةاحملذوفة؛ ألا زائد
  : تنبيه

بالتنوين، ) كوف: (بتشديد الظاء فيهما، وقوله    z { i z] } : قوله
  .بالقصر) ظا: (بتشديد الفاء من غري تنوين، وقوله) خبف: (وقوله

   :قوله
  
  

...................................  
  

  

  وأَسرى ِلحمزٍة أُسارى عِن الْملَا

بفتح اهلمزة وإسكان السني بـوزن       )٢(a ` _z }   أخرب أن محزة قرأ   
بضم اهلمزة وبألف   ) أُسارى(عن اجلماعة الباقني    : ، أي )عن املال (كلفظه به، وقوله    ) فعلي(

  .بعد السني بوزن فعاىل كلفظه به أيضا، وهذا مما استغىن فيه باللفظ عن القيد
  :تنبيه

  .باجلر والتنوين) حلمزة: (قوله
  :قوله

  
  

 ُممُهُم اضفُْدوتـا     وا ِلنُدداما وت حفَت  
  

  

 .........ِفــٍع مــع عِلــي وعاِصــٍم
  

وأراد ، لنافع وعلي وعاصـم    )٣(b z} أمر بضم فتح التاء ومد الفاء من        
باملد إثبات ألف بعد الفاء، فتعني للباقني القراءة بفتح التاء والقصر وهـو حـذف األلـف                 

  .فتسكن الفاء كلفظه به
  :تنبيه

) فـتح تـا   : (بألف الوصل، وقولـه   ) اضُمم: (بضم امليم، وقوله  ) وهموتفد: (قوله
                                                            

 .٦٠:معاين القراءات، ص، ١/٢٦٠ الكشف، ١/٤٠شرح اهلداية ، ٢/٩١ احلجة للفارسي:  انظر)١(
 .٨٥: البقرة) ٢(
 .٨٥: لبقرةا) ٣(
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  ).عاصٍم(بالتنوين وكذا ) لنافع: (بالقصر، وقوله
  :قوله

  
  

...................................  
 ِلمك ُسكُونُ الضم ِفـي داِل كُلِّـهِ       

  

  

ــا............... ــُدس حلَـ  والْقُـ
...........................    ........

  

عذُب للمكي يف كل ما يف القرآن منه        : ، أي )حال(أخرب أن إسكان ضم دال القدس       
، فتعني للباقني القراءة بضم الدال وهو األصل وهو لغـة           )١(z ¦ § ¥} : حنو

أهل احلجاز واإلسكان ختفيف وهو لغة بين متيم، وقد تقدم ما روي عن عيسى بن عمر يف                 
  .)٢(ضم واإلسكان فيه لغتانهذا البناء أن ال

  :تنبيه
  .بالتنوين، )ملك: (وقوله، بضم الدال وإسكان السني، )والقدس: (قوله
  : قوله

  
  

...................................  
 .....ِلكُلٍّ ِسـوى الْمكِّـي وبـصرٍ      

  

  

ــا ــِزلُ ثُقِّلَ ــِزلُ ُنن ُتن ــع ــِزلُ م ُينو 
..............................   .....

  

 إذا كان فعالً مستقبالً مضموم األول       zُننزلُ } و   b   z}و h z} أخرب أنّ   
¼ ½ ¾ ¿ À }  :سواء كان مسندا للفاعل كهذه األمثلة أو للمفعول حنو        

 ÃÂ Áz)٣ ({b a ` _  c  z)قُِرئ بتـشديد الـزاي يف      :  أي )ثُقِّلَ(،  )٤
 الزاي ويلزم من ختفيفه إسكان النون لبصري فإما خففا  املَكِّي وا  مجيع القرآن لكل القراء إال    

                                                            

 .٨٧: البقرة) ١(
 .٦٠: معاين القراءات، ص، ١/٢٦٠ الكشف، ١/٤٠شرح اهلداية ، ٢/٩١ احلجة للفارسي:  انظر)٢(
 .١٠٥: البقرة) ٣(
 .٩٣: آل عمران) ٤(
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كلفظه بالثالثة، وقد لفظ بالثالثة مضمومة األوائل يف البيت فال يرد عليه ما كان مفتـوح                
، وحذف حرف العطف للعلـم      )١(b a ` _ ^ ] \ z} : األول حنو 

  .)٢(ث بالنون األول بالياء والثاين بالتاء والثالz [ }مبكانه، وعلم من لفظه أنَّ 
  :قوله

  
  

ــالً.......................  وثقِّــ
  

  

ــر اِباالســك ِلم .................. 
  

خالف املكي أصله فقرأ يف سورة اإلسراء بتشديد الزاي يف          : أمر بالتثقيل للمكي، أي   
  :موضعني

 .)٣(v u tz }  أحدمها  - 
 .)٤(z  ¢ £ ¤}  والثاين  - 

  .)٥(للغتنيووجه خمالفته ألصله اجلمع بني ا
  :تنبيه

  .بالنقل من غري مهز) باالسرى: (قوله
  : قوله

  
  

...................................  
ــاِم عِباالن.............. ...........

  

  

 واشــُددا عــن فَتــى الْعلَــا........
...................................  

  

 W X}  العال أصله يف سورة األنعام فقرأ        خالف فىت : أمر بالتشديد لفىت العال، أي    

                                                            

 .٤: ، احلديد٢: سبأ) ١(
 .٦٠: معاين القراءات، ص، ١/٢٦٠ الكشف، ١/٤٠شرح اهلداية ، ٢/٩١ احلجة للفارسي:  انظر)٢(
 .٨٢: اإلسراء )٣(
 .٩٣: اإلسراء) ٤(
 .٢/٩١ احلجة للفارسي:  انظر)٥(
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Y  \ [ Zz)ووجه التشديد أنه جاء يف جـواب        ، بتشديد الزاي ) ١ { P O N
 Qz)٣(فقرأه مثل لفظه هذا مع ثبوته نقال، وليس لألئمة إال االختيار) ٢(.  
  :تنبيه

  .بالنقل وترك اهلمز) باالنعام: (بألف الوصل، وقوله) اواشُدد: (قوله
  :قوله

  
  

واشُدد ِفي ُمنزلُها وُينــ ...........
ــٍم ــع عاِص م .....................

  

  

 ــِزلُ الْغيثُ ِللشاِمي مع ناِفع ِولَـا      
...................................  

Â } باملائــدة، ويف ) ٤(z \ [ ]} أمــر بتــشديد الــزاي يف 
Ãz)فع وعاصم، فتعني للباقني التخفيف فيهنبلقمان والشورى للشامي ونا) ٥.  
  :تنبيه

) ويـرتل : (بالتـشديد، وقولـه   ) مرتهلـا : (بألف الوصل، وقوله  ) واشدد: (قوله
متابعة، وقولـه   : بكسر الواو، أي  ) وال: (بتشديد الياء، وقوله  ) للشامي(بالتخفيف، وقوله   

  .بالتنوين) عاصٍم(
  :قوله

  
  

 ِهم حبر والزاي عن كُلِّ  .............. 
  

  

 ........فَــِي اِحلجــِر شــدُدوا  
  

  :أخرب أن كل القراء أمجعوا على التشديد يف حريف احلجر

                                                            

 .٣٧: األنعام) ١(
 .٣٧: األنعام) ٢(
 .٦٠: معاين القراءات، ص:  انظر)٣(
 .١١٥: املائدة) ٤(
 .٢٣الشورى ، ٣٤: لقمان) ٥(
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 .)١(t s r u    vz}  أحدمها الزاي يف  - 
وإن اختلف القراء فيه فزايه مـشددة       ) ٢(az  { ~ _ `}  والثاين يف    - 

  .للجميع
  :تنبيه

  .د الفاءخبفض الياء املثنات اليت بع) حبريف: (قوله
  :قوله

  
  

...................................  
ِبِجبِريلَ فَافْتح ثُم ِزد همزةً ِبكَســ 
 وِجيم افْتحا مك ويا احِذف ِلـُشعبةٍ      

  

  

ـ   ....................  الوِجيما ورا ِك
      خ فِْصِهمى حٍف ِسوا كُوثُ جيا حالـِره 

...................................... 
  

 حيـث   )٣(z ~} أمر بفتح اجليم والراء وبزيادة مهزة مكسورة بعد الراء يف           
مل يدخل مع الكـوفيني يف      : أي، )خال(جاء وهو هنا ويف التحرمي للكوفيني إال حفصا فإنه          

قرأ للمكي بفـتح    قراءم، فتعني للباقني القراءة بكسر اجليم والراء من غري مهز، مث أمر أن ي             
اجليم ولشعبة حبذف الياء فحصل مما ذكر أن محزة وعليا يقرآن بفتح اجليم والراء وإثبـات                
مهزة مكسورة وبعدها ياء بوزن جبرِعيل، وإن شعبة يقرأ بفتح اجليم والراء وإثبـات مهـزة               

سر الراء وإثبات   مكسورة بعد الراء من غري ياء بوزن جبرِعلْ، وإن املكي يقرأ بفتح اجليم وك             
الياء من غري مهز، وإن الباقني وهم نافع وأبوعمرو والشامي وحفص يقرؤون بكسر اجلـيم               
والراء وإثبات الياء من غري مهز كلفظه به، فهذه أربع قراءات، وكلها لغات، ويف جربيـل                

                                                            

 .٢١: احلجر) ١(
 .٨: احلجر) ٢(
 .٩٨، ٩٧: بقرةال) ٣(
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  .)١(قراءات أُخر قرأنا ا ليست يف كتاب التيسري وما وافقه من املختصرات
  :تنبيه

بالقصر أيـضا،   ) حيث جا : (بالقصر، وقوله ) ورا(بالتنوين، وقوله   ) وجيما: (هقول
بألف الوصل،  ) احذف: (بالقصر وقوله ) ويا: (بتنوين الكلمتني، وقوله  ) افتحا مك : (وقوله

  .بالتنوين) لشعبة(وقوله 
  : قوله

  
  

...................................  
 يـا ِلنـاِفعٍ   ِلحفٍْص وبصٍر واحِذِف الْ   

  

  

 ودع ياَء ِميكَائيـلَ والْهمـز فَاْهِملَـا       
...................................  

  

                                                            

  .٦٠: معاين القراءات، ص، ١/٢٦٠ الكشف، ١/٤٠هلداية شرح ا، ٢/٩١ احلجة للفارسي:  انظر)١(
  : كما يلي) جربيل( األوجه اليت ترد يف لفظ

  . جربيل، كقنديل، وهى لغة أهل احلجاز، وهى قراءة ابن عامر، وأىب عمرو، ونافع، وحفص- ١
  . جربيل، بفتح اجليم، وهى قراءة احلسن، وابن كثري، وابن حميصن، واستنكرها الفراء- ٢
 جربئيل، كعنتريس، وهى لغة متيم وقيس وكثري من أهل جند، وهى قراءة األعمش، ومحزة، والكسائي، ومحاد                 - ٣
  .بن أىب زيادا
  . جربئل، بغري ياء بعد اهلمزة وختفيف الالم، وتروى عن عاصم، وحيىي بن يعمر- ٤
  .ن يعمر جربئل، مثل الذي سبق مع تشديد الالم، وهى قراءة أبان عن عاصم، وحيىي ب- ٥
  . جربائيل، وهى قراءة ابن عباس، وعكرمة- ٦
  . جرباييل، وهى قراءة ابن عباس، وعكرمة أيضا- ٧
  . جربال، وهى قراءة طلحة- ٨
  . جربايل، بالياء والقصر، وا قرأ طلحة أيضا- ٩
  . جرباييل، بألف بعد الراء بعدها ياءان أوالمها مكسورة، وهى قراءة األعمش، وابن يعمر- ١٠
  . جربين، بالفتح، وهى لغة أسد- ١١
  . جربين، بالكسر، وهى لغة أسد- ١٢
  . جربائني- ١٣
 .١٤٤ : ص،، إحتاف فضالء البشر٢١٩/ ٢ ، النشر٧٥:  ص،، التيسري٩٧/ ١احملتسب : انظر
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٤٤٨

اترك أمر بترك الياء وإمهال اهلمزة أي اترك اهلمز أيضا من لفـظ             : ، أي )دع: (قوله
{t z)ما، مث أمر حبذف الياء وحدها لنافع           )١حلفص والبصري، فتعني للباقني إثبا 

وال خالف يف إثبات الياء اليت بني امليم والكاف، فحصل مما ذكر ثالث قـراءات حفـص                 
 باهلمز من غري ياٍء      zِميكآئل}  بوزن مثقال، ونافع يقرأ      t z} والبصري يقرءان   

 باهلمز وبعده الياء بوزن ميكاعيل كلفظه به،        zِميكآئيل} بوزن ِميكَاِعلْ، والباقون يقرؤون     
  .)٢(قرءات أُخر قرأنا ا وكلها لغات t z} ويف لفظ 

  :تنبيه
  .بالقصر) واحذف اليا: ( باملد واهلمز، وقوله)ياَء ودع: (قوله
  :قوله

  
  

...................................  
        ا ِبـأَوهـدعـى بٍم أَتفِْع اسا ِبربصن 
       ِفـي الَّـِذياٍم وشو ِليع عةَ مزمِلح 

  ُنٍس وُيو ِفيو     ِلـيع ـناُس علَِكِن الن 
  

  

 ولَِكن ِخف النوِن مع كَسٍرها أبـِدال      
ــاِل أَوال  ــيِن االنفَ اثْنــا و اُهنٍل ه 

ــاٍم ت شو ــاِفع ن ــر ــي الِْب  مــالحيِل
ــز محٍهو........................... 

  

                                                            

 .٩٨: بقرةال) ١(
  .٦٠: معاين القراءات، ص، ١/٢٦٠ الكشف، ١/٤٠شرح اهلداية ، ٢/٩١ احلجة للفارسي:  انظر)٢(

  : كما يلي) ميكال(  األوجه اليت ترد يف لفظ
  . ميكال، كمفعال، وهى لغة أهل احلجاز، وا قرأ أبو عمرو، وحفص- ١
  . ميكائل، بعد األلف مهزة، وا قرأ نافع، وابن شنبوذ- ٢
  . ميكائيل، بعد اهلمزة ياء، وهى قراءة محزة، والكسائي، وابن عامر، وأىب بكر- ٣
  .ل، وا قرأ ابن حميصن ميكئيل، كميكعي- ٤
  . ميكئل، ال ياء بعد اهلمزة، وا قرأ ابن حميصن أيضا- ٥
  .ل، بياءين بعد األلف أوالمها مكسورة، وا قرأ األعمشي ميكائي- ٦

 .١٤٤ : ص،، إحتاف فضالء البشر٢/٢١٩، النشر ٧٥:  ص،، التيسري٩٧/ ١احملتسب : انظر
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٤٤٩

ــه ــن ) ٢(M L  N z}  ،)١(z yz } : قول األول م
 ،)٣(FE D Cz } ، ويف األنفال    )بأول هاهنا : ( وأشار إليه بقول   ،سورة البقرة 

{M L K z)يعين األولني مـن     )واثنني االنفال أوالً  : (وأشار إليهما بقوله   ،)٤ ،
 بتخفيف النون وكسرها يف     Kz}اقرأ حلمزة وعلي والشامي     : سورة األنفال، أي  

اجعـل  : ا بدالً من النصب، أي    الوصل من أجل التقاء الساكنني، ورفع األمساء الواقعة بعده        
  .الرفع يف قراءة املذكورين ضد النصب يف قراءة من مل يذكره

: إىل آخره أخرب أن نافعا والشامي حتمال الروايـة، أي         ) ويف الذي يلي الرب   : ( قوله
 وكسرها يف الوصل ورفع األمسـاء       Kz}نقالها بالتقييد املتقدم وهو ختفيف نون       

ومهـا  ) ٥(C B  F E Dz} أي فيما وقـع بعـد       ) الذي يلي الرب  : (بعدها يف 
ويف يونس  : قوله) ٧(² ± µ´ ³  z} ،  )٦(J  N M L Kz} موضعان  

 {T  Uz)ا قرءا يف سورة يـونس          ) ٨أخرب أن محزة وعلي {T  V U
 Wz)بالتقييد املتقدم كلفظه به من ختفيف النون وكسرها يف الوصل ورفع النـاس،         ) ٩

 وفتحها يف الوصل    Kz}التراجم القراءة بتشديد نون     فتعني ملن مل يذكره يف هذه       
  .ونصب األمساء بعدها

                                                            

 .٦: املائدة) ١(
 .١٠٢ :البقرة) ٢(
 .١٧: األنفال) ٣(
 .١٧: األنفال) ٤(
 .١٧٧: البقرة) ٥(
 .١٧٧: البقرة) ٦(
 .١٨٩: البقرة) ٧(
 .٤٤: يونس) ٨(
 .٤٤: يونس) ٩(
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٤٥٠

  :تنبيه
) برفـع اسـم  : (بألف الوصل، وقوله) ابدال: (بتشديد النون، وقوله  ) ولكن: (قوله

بالنقل من غري مهـز،     ) االنفال: (بألف الوصل أيضا، وقوله   ) واثنني: (بألف الوصل، وقوله  
  .بال صرف لعدم الضرورة) حلمزةَ ومحزةَ: (فتوحة، وقولهمزة قطع م) أوالً: (وقوله
هِجيوت:  

 أبطل عملها ورفع االسم الذي بعدها باالبتداء        Kz}اعلم أن من خفف     
 جعلها من أخوات ِإن فنصب ا االسم الـذي بعـدها كمـا        Kz}ومن شدد   

 قبل لكن واو    االختيار إذا كان  : "ينصب بإنَّ، وهي حرف استدراك، وقال الكسائي والفراء       
 يريد أنه إذا كان قبلها واو خرجت من شـبه           )١("ن ختفف أن تشدد وإذا مل يكن قبلها واو أ       

حرف العطف وأشبهت إنَّ الناصبة، وإذا مل يكن قبلها حرف عطف رجعـت إىل أصـلها                
  .التخفيف، والبصريون جيعلوا إذا خففت يف هذا خمففة من الثقيلة

  : قوله
  
  

...................................  
 ِبننسخ ِلـشاٍم ِمثْلُـُه ُننـِسها فَقُـلْ        

  

  

 واضُمم واكِْسرا فَتحتـي ِوال    ........
  اهِمـال   وشاٍم نـاِفٍع همـزةَ     ِلكُوٍف

  

أراد به فتحة النون األوىل اليت تلي النون الـساكنة مـن قبلـها يف               ) فتحيت: (قوله
{C z)ا   )٢ا تلي النون الساكنة من بعدها أمر بضم فتحة النون            وفتحة السني أيض؛ أل

لشامي، فتعني للباقني القراءة بفتح     ) ٣(E D C Bz } األوىل وكسر فتحة السني من      

                                                            

 .٥٥: معاين القران، ص:  انظر)١(
 .١٠٦: البقرة) ٢(
 .١٠٦: البقرة) ٣(
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أي اقرأ للكوفيني والشامي ونـافع أو       ، )فقل(، )١(G z} النون والسني، مث قال مثله      
{G z     بالتقييد املتقدم يف  { C Bz      األوىل وكـسر فـتح      وهو ضم فتح النون

اترك اهلمز ال مز هلم، فتعني للباقني القراءة بفتح النون          : ، أي )مهزةَ امهال : (السني، مث قال  
األوىل والسني وإثبات مهزة ساكنة للجزم بعد السني، وال خالف يف إسكان النون الثانية يف               

{ C z و  {G z.  
  :تنبيه

بـال  ) وشام نـافع  : ( الواو، وقوله  بكسر) وال: (بالتنوين، وقوله ) واكسرا: (قوله
  .بألف الوصل) امهال: (حرف عطف للعلم مبكانه، وقوله

  :قوله
  
  

 عِليم وقَـالُوا الْقَـاُف الَ واو قَبلَـهُ        
  

  

ــشاٍم  .........................ِلــ
  

 )٢(n o p q r s  t u vw z} أخرب أن الشامي قرأ     
¹ } احتراز من   ) عليم: (وقيده بقوله ، ءة بإثباته بال واو قبل القاف، فتعني للباقني القرا      

 ¼ » ºz)الذي بعده احتراز من الواو )قبل القاف: (، قوله)٣.  
تبع فيها مصاحف أهل الشام فإـا مل ترسـم          وحجة الشامي يف إسقاط الواو أنه ا       

مبا فيها، فالقراءة حبذفها على االستئناف وألن واو العطف قد حتذف إذا عرف موضعها، ور             
j i  k} كان حذفها يف أثناء اجلمل أحسن، أال ترى إىل حسنه يف قوله تعاىل              

 lz)ــه ) ٤ n m l k j i h g  o} ويف قول
                                                            

 .١٠٦: البقرة) ١(
 .١١٥: البقرة) ٢(
 .١١١: البقرة) ٣(
 .٢: الرعد) ٤(
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 q pz)واحلجة للباقني يف إثبات الواو أنه كذلك فيما عدا مصاحف أهل الشام             )١ ،
  .)٢(وإن املعىن واحد يف إثباا وحذفها

   :قوله
  
  

...................................  
  ِعمــراٍن ومــريم وغَــاِفرِفــي آِل

ــي  ــٍل عِل حن ــع م نــي  .....ِبياِس
  

  

ــم أَوال........ ــا ثُ ــا ُهن ــُه ه نعو 
 ِلرفِْع انِصبا كُن فَيكُـونُ معـه تـال        

.....................................  

) ٣(z± ² } ورة البقـرة    عن الشامي هاهنا، يعين يف س     : ، أي )وعنه: (قوله

{µ ´  ¸ ¶z)² } واألول يف آل عمران وهو      ) ٤ ±z   و  { c
dz)٥(،    ده بقولهوقي)أوال (   احتراز من {¥  ª © ¨ § ¦ z)فإنـه  ) ٦

: قوله) ٧(µ ´ ³ ²z } ، و z± ² } يريد  ) ومرمي: (ال اختالف، قوله  
أمر بنصب رفع النون    ) ٨(z  ، {r q p s   tz± ² } يريد  ) وغافر(

قرأ علي مع الشامي    : ، أي )معه تال : (، يف املواضع األربعة للشامي، مث قال      z ² }من  
Á À } بياسـني، ومـن     ) ٩(Æ Å  Çz} بنصب رفع النون من     

                                                            

 .٤ - ١: الرمحن) ١(
 .١/٢٦٥ الكشف، ١/٥٠شرح اهلداية :  انظر)٢(
 .١١٧: البقرة) ٣(
 .١١٨: البقرة) ٤(
 .٤٨: آل عمران) ٥(
 .٦٠ - ٥٩: آل عمران) ٦(
 .٥١: آل عمران) ٧(
 .٦٩: غافر) ٨(
 .٨٣ - ٨٢: يس) ٩(
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 Ã Âz)بالنحل، فتعني ملن مل يذكره يف هذه التراجم القراءة برفع النون) ١.  
  :تنبيه

بسكون امليم،  ) ومرمي(التنوين،  ب) عمران: (مزة قطع مفتوحة، وقوله   ) أوال: (قوله
بفتح امليم والعـني وسـكون اهلـاء،        ) معه: (بألف الوصل والتنوين، وقوله   ) انصبا: (وقوله
  .بالتنوين) حنل: (وقوله
  :توجيه

بالنصب يف ستة مواضع منها موضـع يف         z ¦  ¥} قد تقدم أن الشامي قرأ      
 ينكره أحد؛ ألن النصب فيهما      النحل، وموضع يف يس، فوجه النصب فيهما وجه جيد ومل         

ال علي اجلواب، وأما املواضع األربعة املذكورة فطعـن علـى            z «} بالعطف على أن    
ال يصح فيها العطف؛ ألن فيكون ليست جبواب فنصب         : الشامي فيها قوم من النحاة وقالوا     

 عـن    ثابتة الفعل بإضمار أن بعد الفاِء، وال وجه لردهم عليه لثبوت القراءة وصحتها؛ ألا            
وأما قراءة اجلماعة   ، )٢(تبع فيها إال األثر والنقل الصحيح املتواتر      إمام من أئمة املسلمني، وما ا     

 وإن شـئت علـى      z `} فيكون بالرفع من جهتني إن شئت على العطف علـى           
  .)٣(االستئناف املعىن فهو يكون

                                                            

 .٤١ - ٤٠: النحل) ١(
النحِو أَو كَِثري ِمنهم ولَم يعتبر ِإنكَارهم، بلْ أَجمـع الْأَِئمـةُ            فَكَم ِمن ِقراَءٍة أَنكَرها بعض أَهِل       :" قال ابن اجلزري   )٢(

(  وِقراَءِة   ...،)كُن فَيكُونَ   (  ونصِب   ...).يأْمركُم  ( و  ) باِرئْكُم  ( الْمقْتدى ِبِهم ِمن السلَِف علَى قَبوِلها كَِإسكَاِن        
بعد ِذكِْر ِإسكَاِن " جاِمِع الْبياِن " قَالَ الْحاِفظُ أَبو عمٍرو الداِني ِفي ِكتاِبِه ، وغَيِر ذَِلك " ص  "  الشعراِء و    ِفي) لَيكَةَ  

 )  اِرِئكُمب (و )  كُمرأْمي (        ِني الدفَقَالَ أَع ِه لَهيوكَاِر ِسيبِة ِإنِحكَايٍرو ومِلأَِبي عاِني :     أَكْثَرقِْل وِفي الن حكَانُ أَصالِْإسو
وأَِئمةُ الْقُراِء لَا تعملُ ِفي شيٍء ِمن حـروِف         : ِفي الْأَداِء وهو الَِّذي أَختاره وآخذُ ِبِه، ثُم لَما ذَكَر نصوص رواِتِه قَالَ            

    ى ِفي اللُّغلَى الْأَفْشآِن عالْقُر               مهنع تِة ِإذَا ثَبايوالرقِْل وِفي الن حالْأَصِت ِفي الْأَثَِر ولَى الْأَثْبلْ عِة، بِبيرِس ِفي الْعالْأَقْيِةو
 .١/٤٥ النشر "ا والْمِصري ِإلَيهاِلأَنَّ الِْقراَءةَ سنةٌ متبعةٌ يلْزم قَبولُه؛ لَم يردها ِقياس عرِبيٍة ولَا فُشو لُغٍة 

 .٦٠: معاين القراءات، ص، ١/٢٦٠ الكشف، ١/٤٠شرح اهلداية ، ٢/٩١ احلجة للفارسي:  انظر)٣(
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٤٥٤

  : قوله
  
  

 فَتُح ضم تـا   ......................
  

  

  اجِزم رفْعـُه نـاِفع كَلَـا       وال ُتسئَلُ 
  

× Ú Ù Ø }  ِفظ، يعين أن نافعا حفظ    ح: بفتح الكاف، أي  ) كال: (قوله
Û z )بفتح ضم التاء مع جزم رفع الالم فتعني للباقني القراءة بضم التاء ورفع الالم،               )١ 

اب على النفي بال النافية، واملعىن أنت غري مسؤول عن أصح          Ø ×z } فقراءة اجلماعة   
  .)٢(عنهم واحتقرهم) ال تسئل: (اجلحيم وقراءة نافع على النهي بال الناهية، أي

  :تنبيه
بـألف  ) اجـزم : (بالرفع كلفظه، وقولـه   ) ُتسئل: (بالقصر، وقوله ) ضم تا : (قوله

  .الوصل
  : قوله

  
  

      اِم ِذيا أَِلُف الِْهشج ماِهيراِء ِإبي ِفيو 
ــ  ب يــر ــاٍم أَِخي عأَن ــر  راءٍةوَءاِخ

ـ       وأَِخر ما ِفي الْعنكَُبوِت وِباحلِديــ
ــذَّاِرياِت ــع ال م.................. 

  

  

ــا  ــرا حلَ ــسا آِخ ــِة الن ــع ثالَثَ م 
 ونحٍل وفَوق اِحلجِر مع مـريٍم ولَـا       
 ـــِد والشور والنجِم وُممتحن اولَا    

...................................  

بألف بعد اهلاء يف    ) إبراهام(إىل آخره، أخرب أن هشاما قرأ       )   ياء إبراهيم  ويف: (قوله
مكان الياء جاء ذلك عنه يف ثالثة وثالثني موضعا منها مجيع ما يف سورة البقرة وهي املشار                 

  .يعين هذه السورة) ذي: (إليها بقوله
خرهـا يعـين    آ،  مواضـع  سورة البقرة فيها مخسة عشر، ويف سورة النساء ثالثـة         

                                                            

 .١١٩: البقرة )١(
 .١/٢٦٠ الكشف:  انظر)٢(
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٤٥٥

{i k j   z)١(،  {p o n   z)٢(،  { O N Mz )٣(، 
  .)٤(d c f e z} من األول وهو ) آخرا: (واحترز بقوله

أراد ) وآخر أنعام : (عذُب وحسن يف اللفظ، قوله    : باحلاء املهملة، أي  ) حال: (وقوله
 {z y x wz)٥ (       دهوهو آخر ما يف األنعام قي)ا من مجيع ما فيها،     احترا) باآلخرز
   } |}  ،)٦(i h   k j   z} يريـد   ) أَِخيـري بـراءة   : (قوله

}z)ا من كل ما فيها) باألخريين(قيدمها ) ٧احتراز.  
 ،)٨(V U W  X z} : ويف النحل موضـعان مهـا     : ، أي )وحنل: ( قوله

{{ z y x  z)٩(.  
  .)١٠(É È Ç  Ë Êz} يعين سورة إبراهيم فيها ) وفوق احلجر: (قوله
 ،)١١(W Z Y X z} ويف مرمي ثالثة مواضـع      : ، أي )مع مرمي : (قوله

{z y x w  |{z)١٢(،  { f e dz)١٣(.  
                                                            

 .١٢٥: النساء) ١(
 .١٢٥: النساء) ٢(
 .١٦٣: النساء) ٣(
 .٥٤: النساء) ٤(
 .١٦١: األنعام) ٥(
 .١١٤: ةالتوب) ٦(
 .١١٤: التوبة) ٧(
 .١٢٠: النحل) ٨(
 .١٢٣: النحل) ٩(
  .١٢٦: البقرة) ١٠(
 .٤١: مرمي) ١١(
 .٤٦: مرمي) ١٢(
 .٥٨: مرمي) ١٣(
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٤٥٦

واحتـرز  ) ١(D C B A  z} أراد  ) وآخر ما يف العنكبوت   : (قوله
  .)٢(K J I Hz }مما قبله وهو ) وآخر: (بقوله

   .)٣(c b a ` z}أراد ) وباحلديد: (قوله
  .)٤(u x w v z} يريد ) والشورى: (قوله
  .)٥(Í Ì Ë Êz } يريد ) والنجم: (وقوله
) ٦(y x w v   z} يريد األول يف سورة املمتحنـة       ) وممتحن أوالً : (قوله

  .)٧(µ  ¸ ¶  ¹ z} مما بعده وهو ) أوالً: (واحترز بقوله

© ª » } مع ما يف سورة الـذاريات وهـو         : ، أي )مع الذاريات : (قوله 
® ¬ z)قراءة يف مجيع ذلك بالياء، وتعني للباقني ال)٨.  

  :تنبيه
) جـا : (باهلمز أيضا، وقولـه   ) إبراهيم: (مزة بعد األلف، وقوله   ) ياِء(ويف  : قوله

باأللف والالم كما تقول احلسن والعبـاس       ) اهلشام: (باهلمز، وقوله ) ألف: (بالقصر، وقوله 
ـ : (بالقصر، وقوله ) النسا: (واهلشام الكرمي، من هشم الثريد، وقوله      مـزة قطـع    ) راآخ

) براءة وحنٍل ومرمي  : (بتنوين امليم، وقوله  ) وآخر أنعام : (مفتوحة ممدودة وتنوين الراء، قوله    
بغري ياء بعد الراء؛ ألنه حذف يف       ) الشور: (بكسر الواو، وقوله  ) وال: (بالتنوين فيهن، وقوله  

                                                            

 .٣١: العنكبوت) ١(
 .١٦: العنكبوت) ٢(
 .٢٦: احلديد) ٣(
 .١٣: الشورى) ٤(
 .٣٧: النجم) ٥(
 .٤: املمتحنة) ٦(
 .٤: املمتحنة) ٧(
 .٢٤: الذاريات) ٨(
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٤٥٧

  .النونبألف الوصل بعد ) وممتحن اوال: (غري النداء وهو جائز يف الشعر، وقوله
  : مث ذكر ما اختلف فيه فقال

  
  

ــُه.......... ــوانَ ُخلْفُ ــُن ذَكْ ابو 
  

  

ىلَد  قَـرالْب ه....................... 
  

أخرب أن ابن ذكوان اختلف عنه يف مجيع ما يف سورة البقرة فقرأ يف وجه بـاأللف                 
 مجيـع    كتـب يف   z ®} كهشام، وقرأ يف وجه ثان بالياء كاجلماعة، واعلم أن لفظ           

املصاحف حبذف األلف األوىل منه، وأما الياء اليت بعدها فحذفت يف البقرة من املـصحف               
اء بعد الراء وميم بعدها ويف غري البقرة كتبوه بالياء بعد           ) إبرهم(الشامي والعراقي وكتبوه    

اهلاء، فإن قيل قراءة هشام خمالفة للرسم؛ ألنه مل يرسم يف شيء من املصاحف بـألف بعـد                  
وقراءة الباقني أيضا خمالفة للرسم بل هي أكثر خمالفة خـصوصا يف البقـرة؛ ألن               : اء، قيل اهل

 يقرؤون بإثباما، واالعتماد إمنا هو       وهم z ®} األلف والياء حذفا يف البقرة من لفظ        
  .)١(على النقل لكن إذا وافقه الرسم كان أقوى ملطابقة النقل الرسم

  :تنبيه
  .بسكون اهلاء) والبقره(لف الوصل من غري تنوين، بأ) وابن ذكوان: (قوله
  : قوله

  
  

 ................................... 
ــا ــذُوا فَتحــ  .......ِبواتخــ

  

  

 والشاِم مع نـاِفٍع تـال     .............
...................................  

ني للبـاقني   بفتح اخلاء، فـتع   ) ٢(µ ´z ¶ } أخرب أن الشامي قرأ مع نافع       
  .القراءة بكسرها

                                                            

 .١/٢٦٠  الكشف،٢/٩١ احلجة للفارسي: نظر ا)١(
 .١٢٥: البقرة) ٢(
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٤٥٨

  :تنبيه

  .بفتح الفاء وسكون التاء وتنوين احلاء) فتحا: (قوله

  :توجيه

ووجه فتح اخلاء أنـه     ،  بكسر اخلاء أنه على األمر     z´ } وجه قراءة من قرأ     

على اخلرب وهو أعم؛ ألن الضمري يرجع إىل عموم الناس فيكون الفعل موجها إىل األمم قبلنا                

ينا بطريق االتباع هلم؛ ألن شرع من قبلنا شرع لنا ما مل يرد ناسخ، وأمـا قـراءة                  نصا وإل 

فيتحـد العمـوم يف     ) وقلنا هلم اختذوا  (الكسر فتخص باملأمورين، وجيوز أن يكون التقدير        

  .)١(القراءتني

  :قوله
  
  

ـ  ............   ومك وُسوٍس اســ
لَتــص ــاِم ِبفُ شةٌ وبــع ــق ُش  ووافَ

  

  

 ــكَنا الْكَسر ِفي أَرنا وأَرِني فَأجملَا     
 وأَخفَاُهما الدوِري عـن ولَـِد الْعلَـا       

  

 املتصل به   z  { ¨z§ }  بإسكان كسر الراء يف      أخرب أن املكي والسوسي قرآ    

 z§ }  أو معه غريه كـ      z¨ } ضمري املفعول سواء كان املفعول املتكلم وحده كـ         
¨ © } و ،)٣(z§ ¨ © }  ،)٢(Zz ] } : قع بذلك حنـو  فالتقييد وا 

 «ªz)يعين مجيع ما يف القرآن) فأمجال: (وقوله ،)٤.  

أخرب أن شعبة والشامي وافقا املكـي والـسوسي يف          ) ووافق شعبة وشام  : ( قوله

                                                            

 .٢/١٠٠ احلجة للفارسي:  انظر)١(
 .١٢٨: البقرة) ٢(
 .١٥٣: النساء) ٣(
 .١٤٣: األعراف) ٤(
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٤٥٩

يف سورة فصلت، وأن الدوري عن اليزيدي        )١(Ì Í Î z} إسكان كسر الراء يف     

 حيث وقعا وأراد باإلخفـاء      z¨ }  و z§ } فا الكسر يف    عن أيب عمرو بن العالء أخ     

، فتعني للبـاقني القـراءة يف       )٣(v z} و، )٢(j z} االختالس الذي تقدم يف     

  .اجلميع بإمتام كسر الراء
  :تنبيه

إىل التنوين وحذف اهلمـزة،     ) اسكنا(بالتنوين، ونقل حركة مهزة     ) وسوس: (قوله
  .بتشديد الياء) الدوري: ( الفاِء، وقولهمزة قطع مفتوحة بعد) فأمجال: (وقوله
  :توجيه

 طلب التخفيف؛ ألجـل الثقـل       z¨ }  و   z§ } حجة من أسكن الراء يف      
احلاصل بتوايل احلركات فقوي ذلك أن كسرة الراِء مبرتلة كسرتني، وأا ليـست حبركـة               

 ألن  إعراب، وحجة من قرأ باالختالس مراعاة التخفيف مع بقايا الداللة علـى احلركـة؛             
بعضها باق، وحجة من قرأ بإمتام احلركة املبالغة يف الداللة على األصل؛ ألن أصـل أَرنـا                 

فنقلت حركة اهلمزة إىل الراء مث حذفت اهلمزة فصار الكسر يف الراء يـدل علـى                ) أَرِءنا(
  .)٤(اهلمزة

   :قوله
  
  

ـ      فَأُمِتُعُه خفِّف ِلشاٍم وأَوصى عنــ
  

  

 ٍع والْغيُر وصـى ُمثَقَّلَـا     ــُه مع نافِ  
  

                                                            

 .٢٩: فصلت) ١(
 .٥٤: البقرة) ٢(
 .٦٧: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ٣(
 .٦٢: اين القراءات، صمع، ١/٢٦٥ الكشف، ٢/١٠١ احلجة للفارسي:  انظر)٤(
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٤٦٠

للشامي ويلزم من ختفيف التاء سـكون       ) ١(Ý  Þ z} أمر بتخفيف التاء من     
  .امليم كلفظه به، وتعني للباقني القراءة بتثقيل التاء ويلزم منه فتح امليم

  v w} جاء عن الشامي ونـافع أمـا قـرآ          : ، أي )وأوصى عنه : ( قوله
xz)وأن غريمها قرأ ووصى حبذف األلف       ،واوين وختفيف الصاد  بإثبات ألف بني ال    )٢ 

وبتثقيل الصاد كلفظه بالقراءتني ومها لغتان مبعىن واحد، وليس ألحد أن يقول هذا أوىل من               
  .)٣(وقد أخذ قوم بترجيح املشدد لكثرته يف القرآن، هذا

  : قوله
  
  

 وشاٍم وكُوٍف غَيُر ُشعبةَ خاطَُبوا......
  

  

 ...................ونَ بعــد أَميقُولُــ
  

بتـاء  ) ٤(ª © ¨ z §} أخرب أن الشامي والكوفيني إال شعبة قـرؤوا         
  ).بعد أم: (اخلطاب فتعني للباقني القراءة بياء الغيب كلفظه به، وقيده بقوله

، ووجه  )٦(µz ¶ ¸ } وبعده  ) ٥(x wz } وجه اخلطاب أن قبله     
ون على االلتفات؛ ألن العرب خترج كـثريا مـن          أو يك ) ٧(t sz} الغيب أنه قبله    

c b  e d   f} اخلطاب إىل لفظ الغيب ومن الغيبة إىل اخلطـاب وهـو يف             
gz)ا ما يالئم الغيب وهـو          ) ٨على أن قبله أيض { y x w v u t s

                                                            

 .١٢٦: البقرة) ١(
 .١٣٢: البقرة) ٢(
 .٦٢: معاين القراءات، ص، ١/٢٦٥ الكشف:  انظر)٣(
  .١٤٠: البقرة) ٤(
 .١٣٩: البقرة) ٥(
 .١٤٠: البقرة) ٦(
 .١٣٧: البقرة) ٧(
 .٢٢: يونس) ٨(
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٤٦١

~ } | {z  ed c ba ` _z)١(.  
  :قوله

  
  

...................................  
 ي وُشـعبةُ قَـصُرُهم    وحمزةُ مع علِ  

  

  

ــا  ........... ــى الْعلَـ رُؤف فَتـ
 .............................ِبكُــلٍّ

  

 بقصر اهلمـزة فتـصري      z© }أخرب أن فىت العال ومحزة وعليا وشعبة قرؤوا         
يعين كل ما يف القرآن منه فتعني للباقني القراءة مبدها فتصري بوزن            ) بكل: (قوله، )فَعل(بوزن  

y  z}  ،)٢(h g f  j iz} وذلــك حنــو  ) فَعــول(
{z)٣ (  {¨  ª ©z)واملراد باملد إثبات واو يف اللفظ بعد        ،)٤

  .)٥( وقصره لغتانz© }اهلمزة واملراد بالقصر حذف الواو ومد 
  :تنبيه

  .بال تنوين) محزة وشعبة( باملد، وقوله z© }قوله 
  : قوله

  
  

...................................  
 ....ِخطَاُب عِلي والشاِم مع حمـزةٍ     

  

  

 وعما يعملُونَ الَّـِذي ِوالَ    ...........
...................................  

  

بتاء اخلطاب؛  ) ٦(z¶ ¸  ³ ´} أخرب أن عليا والشامي ومحزة قرؤوا       
                                                            

  .١٣٧: البقرة) ١(
 .١/٢٦٥ الكشف، ٢/١٠١ احلجة للفارسي: انظر

 .١٤٣: البقرة) ٢(
 .٢٠٧: البقرة) ٣(
  .١٢٨: التوبة) ٤(
 .١/٢٦٥ الكشف:  انظر)٥(
 .١٤٥: البقرة) ٦(
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٤٦٢

) عما يعملـون  : (، أي )الالذي و : (فتعني للباقني القراءة بياء الغيب كلفظه به وقيده بقوله        
الذي بعد رؤوف يف التالوة، من ويل هذا يليه إذا جاء بعده            : ، أي z© }الذي يلي   

فإنه باخلطـاب   ) ١(ÏÎ Í Ì Ë Ê É Èz } احترز به من الذي قبله وهو       
  .)٢(للجميع
  :تنبيه

بـالتنوين  ) محزة: (وقوله، باإلضافة) خطاب علي : (بكسر الواو، وقوله  ) وال: (قوله
  .دم توجيه اخلطاب والغيبوقد تق

  : قوله
  
  

  وفَتـــ........................
  

  

ــا  ــشاٍم ُتقُبلَ ــا ِل هلِّيــُح الَِم ُمو  ـ
  

قُِبلَ فتنقلب الياء الفـاء     : تقُبلَ للشامي، أي  ) ٣(z \ [^} أخرب أن فتح الالم من      
بات الياء بعدها كلفظه بـه      ، وتعني للباقني القراءة بكسر الالم وإث      )موالها(بعد الالم فتصري    

  .)٤( يف قراءة الشامي اسم مفعول، ويف قراءة غريه اسم فاعل)فَُمولِّيها(
  : قوله

  
  

 وِمن بعِد تعملُونَ غَيُب فَـىت الْعـالَ       
  

  

...................................  

ــد : أي ) ٥(z ، {_  g f e d c b a `z [^} بع

  .لفىت العال، فتعني للباقني القراءة باخلطابأخرب أن قراءته بالغيب 

                                                            

 .١٤١ - ١٤٠: البقرة) ١(
 .١/٢٦٥ الكشف:  انظر)٢(
  .١٤٨: البقرة) ٣(
 .١/٢٦٥ الكشف:  انظر)٤(
 .١٥٠ - ١٤٩: البقرة) ٥(
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٤٦٣

  :قوله
  
  

...................................  
  الْعـيِن والطَّـا ُمـثَقَّالَ      ِتِحفَوجزم لِ 

  

  

 تطَوع ِفيِهما ابِدِل التـا ِبيـا اسـفَال        
ــي ــع عِل ةَ مــز مِلح.............. 

  

 بياء مثناٍة من أسفل مع جزم فتح العني وتثقيل الطـاء            أمر بإبدال التاء املثناة من فوق     
) ١(m l k j i h  nz} : يف يطوع األول والثـاين ومهـا      : فيهما، أي 

{{ z y x |   ~}z)حلمزة وعلي، فتعني للباقني القراءة بالتاء املثناة من فوق         ) ٢
 مـستقبالً   وختفيف الطاء ونصب العني فيهما كلفظه، فمن قرأ بالياء من حتت جعله فعـالً             

 نفأدغمت التـاء يف    ) يتطوع(واألصل  ، وقال هو مطابق للفظ الغيبة فيما تقدمه      ، وجزمه ِبم
الطاء لقرا منها، ومن قرأ بالتاء من فوق جعله فعالً ماضيا وكان عنده يف موضـع جـزم                  

  .)٣(ومعناه االستقبال؛ ألن حروف الشرط لقلت معىن املاضي إىل االستقبال
  :تنبيه

بالتنوين، ) وجزم: (بألف الوصل، وقوله  ) استعال: (بقصر مها، وقوله  ) بيا التا: (قوله
  .بال تنوين) حلمزة: (بالتنوين، وقوله) مثقالً: (بالقصر، وقوله) والطا: (وقوله

   :قوله
  

...................................  
دـ    افَر   ُهنا والْكَهِف والْجاِثيه ومعـ

ـ   مع الثَّاِن بِ    الروِم وفَاِطر خص حمـ
 وكُلٌ ِبِإبراِهيم والـشور غَيـر نـا       

  

  

 ُهما الريح حمـال   ...................
 ـُهما الْمك ِباَألعراِف والنمِل فاجُمال    
 ــزةُ الِْحجر والْمكِّي ِبفُرقَاِنِه جـال     

ــع  .........................ِفـــ
  

                                                            

 .١٥٨: البقرة) ١(
 .١٨٤: البقرة) ٢(
 .١/٢٦٥ الكشف:  انظر)٣(
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٤٦٤

محال الناقلني عنهما الريح باإلفراد هنـا       : ، أي )محال(يعين محزة وعليا،    ) مها: (قوله
وباجلاثيـة   ،)٢(âá àz } وبـالكهف   ، )١(c bz } يعين يف البقـرة     

{k jz)٣(.  
الضمري يف معهما يعود إىل محزة وعلي، أخرب أن محزة وعليـا            ) معهما املك : (وقوله

Ä Ã } ويف النمـل     ،)٤(µ  ¹z ¶ ¸} واملكي أفردوا يف األعراف     
 Åz)٥(،      ويف الثاين من الروم { ¥ ¤ £ ¢z)ويف فـاطر     ،)٦ { { z

|  }z)٧(.  
 y x} واختص محـزة بـاإلفراد يف       : أي) خص محزة احلجر  : (قوله

zz)باحلج) ٨.  
) ٩(z y xz} واختص املكي بـاإلفراد يف      :  أي ،)واملكي بفرقانه (قوله  

  .بالفرقان
) ١٠(z½ ¾ ¿} وأفرد كل القراء    : أي، )ورىوكل بإبراهيم والش  : (قوله

                                                            

 .١٦٤: البقرة) ١(
 .٤٥: الكهف) ٢(
 .٥: اجلاثية) ٣(
 .٥٧: األعراف) ٤(
 .٦٣: النمل) ٥(
 .٤٨: الروم) ٦(
 .٩: فاطر) ٧(
 .٢٢: احلجر) ٨(
 .٤٨: الفرقان) ٩(
 .١٨: إبراهيم) ١٠(
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٤٦٥

يف سورة الشورى إال نافعا فإنه قرأ باجلمع،        ) ١(K J I H z} يف سورة إبراهيم، و   
فحصل مما ذكر أن الريح وقع فيه اخلالف يف إحدى عشرة كلمة من إحدى عشرة سورة،                

 اجلمع؛ ألنـه    وكل كلمة ذُكر فيها اإلفراد لبعض القراء وسكت عن الباقني فهم فيها على            
ضد اإلفراد، ولفظ اإلفراد ريح ومجعه رياح وقُيد يف الروم بالثاين احتراز من الـذي قبلـه                 

{_ ~ }  `z)فإنه ال خالف يف قراءته باجلمع، واتفقوا على إفـراد سـتة            ) ٢
R Q } باألنبياء، و ) ٤(z ¶ ¸} باإلسراء،  ) ٣(q p oz } مواضع  

 Sz)ــاحلج، ) ٥ ــسبأ، ) ٦(s rz } ب ــصاد، ) ٧(z® ¯ °  }ب ب
{n o   z)بالذاريات، وال خالف يف إفراد ما ليس فيه ألف والم حنـو            )٨  : { A

 C Bz)٩(.  
واحلجة ملن قرأ باإلفراد أن الريح جنس يفيد معىن الكثرة كاجلمع مع ِخفَِّة لفظـه،               

  .)١٠(واحلجة ملن قرأ باجلمع الداللة على إرادة اختالف األنواع
والكهف، وإبراهيم واحلجر، والشورى، واجلاثية يراد به الرياح         فاملذكور يف البقرة،    

  .على اختالف أنواعها
                                                            

 .٣٣: الشورى) ١(
 .٤٦: الروم) ٢(
 .٦٩: اإلسراء) ٣(
  .٨١: األنبياء) ٤(
 .٣١: احلج) ٥(
 .١٢: سبأ) ٦(
 .٣٦: ص) ٧(
 .٤١: ياتالذار) ٨(
 .٥١: الروم) ٩(
 .١/٢٦٧ الكشف:  انظر)١٠(
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٤٦٦

 واملذكور يف األعراف، والفرقان، والنمل، والروم، وفاطر يراد به ريح واحدة بيان            
يعين يف مهباا صـباه، ودبـورا،       ) ١(c bz } ذلك أن قوله يف الروم واجلاثية       

  .وجنوبا، وِشماال
ومسيت الصباء؛ ألا تصبوا إىل وجه الكعبة ومهبهاا يقابل ما          ، ح الصبا شرقية   فري

 قبل اهلجرة وهو ما بني ركن الكعبة العراقي والركن اليماين إىل مصلى             بني مصلى النيب    
  .آدم عليه الصالة والسالم وهو وسط الكعبة

هي غربية؛ ألا تقابل الركن      وريح الدبور مسيت بذلك؛ ألا تأيت من دبِر الكعبة و         
  .العريب ومهبها من حيال ميزاب الكعبة إىل حيال ما بني الركن العريب والركن اليماين

 وريح اجلنوب مسيت باجلنوب؛ ألا تستقبل اجلانب األمين من الكعبة وهي مثانيـة؛             
  .ماينألا تقابل الركن اليماين ومهبها على حيال ما بني الركب الغريب والركن الي

 وريح الشمال مسيت بالشمال؛ ألا تقابل الركن الشمايل وهي شامية ومهبها مـا             
  .بني الركن الشامي والركن الغريب

 ومما يستدل به على القبلة هي الرياح األربع وأحواهلا خمتلفة حارة وباردة وعاِصفَة             
  .ن وتارة بالعذابولينة وعقْما ولَواِقح، وقيل املراد تصريفها تارة بالرمح

  .فإن اليت يف الكهف أريد ا ما تذروه اهلشيم وكل الرياح تذروه
  . وأن اليت يف احلجر أريد ا ما يلقح الشجر وكل ريح تلقحه
  . وإن اليت يف الشورى أريد ا حيمل الفلك وكل ريح حيملها

  . ذلك وأن اليت يف إبراهيم أريد ا ما يفرد الرماد ويذهبه، وكل ريح يفعل
 وأما املذكورة يف األعراف والفرقان والنمل والروم وفاطر أريد ا الريح اليت تتقدم             

                                                            

 .٥:  اجلاثية،١٦٤: البقرة) ١(
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٤٦٧

املطر وهي اجلنوب؛ ألن العرب تقول اجلنوب جيمع السحاب والشمال يعصره ويأيت املطـر              
  .بإذن اهللا تعاىل

  : تنبيه
بسكون ) اجلاثية(: باحلاء املهملة وفتحها وفتح امليم وتشديدها، وقوله      ) المح: (قوله
باجليم يعين كـشف،  ) جال: (بال تنوين، وقوله ) محزة: (باجليم، وقوله ) فامجال: (اهلاء، وقوله 

  .بترك الياء) الشور: (وقوله
  :قوله

  
  

...................................  
ــاِفٍع ــشاٍم ونـ  ...............ِلـ

  

  

 الَو يرى الَّذِّين خاِطب ُهنا ِولَ     ....... 
...................................  

هنا يعـين يف    ) ١(b a ` _z } أقرأ بتاء اخلطاب يف     : أمر باخلطاب، أي  
  .سورة البقرة للشامي ونافع، فتعني للباقني القراءة بياء الغيب

  è ç æ} : متابعة للخطاب يف نظائره حنو: بكسر الواو، أي) وال: ( وقوله
éz)٢(،  {^ ]  _  `z)٣(،  {� ¢ ¡  £ z)٤ ( {¦ ¥ ¤  

 §z)واخلطاب للنيب  ،)٥اخلطاب لكل واحد، :  واملراد تنبيه غريه، وقيل
واملعىن ولو ترى أيها اإلنسان، وقيل اخلطاب هاهنا للظامل بدليل إسناد الفعل إليه وإىل 
ضمريه يف القراءة األخرى، ووجه قراءة من قرأ بالغيب أن املقصود بالتوعد والتهديد 

                                                            

 .١٦٥: البقرة) ١(
 .٢٧: األنعام) ٢(
 .٥١: سبأ) ٣(
 .٥٠: األنفال) ٤(
 .٣١: ، سبأ٩٣: األنعام) ٥(
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٤٦٨

  .)١(املون فكان إسناد الفعل إليهم أوىلالظ
  :قوله

  
  

 وِفي فَتِح يـاِء ِإذْ    .................
  

  

 يرونَ الْعذَاب اضُمم ِلـشاِميِهم تـال      
  

: ، أي )تال(لشام القراء، وأخرب أنه     ) ٢(d c  ez} أمر بضم فتح الياء من      
  .بهقرأ كذلك، فتعني للباقني القراءة بفتح الياء كلفظه 

  : تنبيه
  .بتشديد الياء) لشاميهم: (مزتني مكسورتني، وقوله) فتح ياِء ِإذْ: (قوله
   :قوله

  
  

 وِإسكَانُ طَاْ ُخطْواِت فَاضُمم ِلقُنُبـلٍ     
  

  

 ِمالحوشاٍم وحفٍْص مع عِلي حيثُ جا ا      
  

 Â Á} :  حيث جاء يف القرآن حنو     Ã z} أمر بضم إسكان الطاء من      
Ä Ã z)بنقلـه وروايتـه    : لقنبل والشامي وحفص وعلي، وأمر حبمله، أي       )٣

عنهم، وتعني للباقني القراءة بإسكان الطاء كلفظه به فمن ضم فعلى القياس، ومن أسـكن               
  .)٤(فطلب التخفيف

  :تنبيه
  .بألف الوصل) امجال: (بالقصر أيضا، وقوله) حيث جا: (بالقصر، وقوله) طا: (قوله
  :قوله

  
  

ـ   ـَةٍ    وضم ِب مِن لـضياِكنلَى الـسأُو 
  

 ِكِن الثَّـاِن ُتبـتال    الَِزُم بعـد الـسا    ُت

                                                            

 .١/٢٦٧ الكشف:  انظر)١(
 .١٦٥: البقرة) ٢(
 .١٦٨: البقرةوردت يف مواض كثرية أوهلا ) ٣(
 .١/٢٦٧ الكشف:  انظر)٤(
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٤٦٩

 بِتدا كَقُلُ ادُع قَـا    ِبضم اَألِلف ِفي اإل   
 قَُد اسُتهِزيَء احُرف ِلتُنوٍد ُحُروُف سا     

      محاِصٍم وع نع مُر الضـفَِفي الْكُلِّ كَس 
 وتنِوينا اكِْسر ِالبِن ذَكْـوانَ ُخلْفُـهُ      

  

  ادُعوا وكَالِْولَا  لَُت اخُرج مُن اُضطُر أَوُ    
ــا   ــر تمثَّلَ ــيالً انظُ ــٍن أَوٍل فَِت  ِك
 ـزٍة كَسُر بـصٍر غَيـُر الٍَم وأَوتـالَ        
 لَدى رحمـٍة ومـع خِبيثَـٍة اجُمـالَ        

  

 بعد الـساكن الثـاين،      أخرب أن ضم الساكن األول يكون ألجل ضمة الزمة وقعت         
ومراده بالساكنني إذا كانا من كلمتني وكان األول منهما آخر الكلمة األوىل والثـاين أول               

  .الكلمة الثانية وهو فافعل
أن تكون ألـف    : يعين) بضم األلف يف االبتداء   : (ختترب، قوله : ، يعين )تبتال: ( قوله

أُضطر، أُدعوا، أُخرج، فتجد ضمه     : الوصل تبتدأ بالضم إذا فصلت من الكلمة األوىل تقول        
الطاء والعني والراء ال تتغري فتعلم أن الضمة الزمة، مث إن الساكن األول ال يكون إال مـن                  

  ).لتنود: (ستة أحرف جمموعة يف قوله
 .وشبهه) ٢(ª © ¨ §z }) ١(z  |z }} :  فمثال الالم كقوله - 
 .بسورة يوسف ال غري) ٣(P O N z}  ومثال التاء  - 
وإمنا ذكر هـذا    ، وشبهه) ٥(z¥ ¦ } ، ومثله   )٤(j i  z} ل النون    ومثا - 

 .j i  z} األصل هنا؛ ألن أوله 
ــواو    -  ــال ال   J  K} ،)٧(J I H  Kz} ،)٦(z~ _`  {} ومث

                                                            
 .١١٠: اإلسراء) ١(
 .٥٦: اإلسراء) ٢(
 .٣١: يوسف) ٣(
 .١٧٣: البقرةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٤(
 .١١٧: املائدةوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٥(
 .١١٠: اإلسراء) ٦(
 .٦٦: النساء) ٧(
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Lz)وال رابع هلا ،)١. 
، يعـين   )وكالوال: (حيث جاء، وأشار إليه بقوله    ) ٢(L Kz }  ومثال الدال    - 

هو يف البيت الذي يلي هذا البيت والتنوين أيضا يؤخذ          ) قد استهزئ (أن مثال الدال يف     
 ¹} ؛ ألن التنوين نون ساكنة وأول وقوعه يف سورة النـساء            )لتنود(من حروف   

º » z)٣( ، ومثله {¦§ ¨ z)وشبهه )٤. 
  .متثل بني يديه: تشخصت من قوهلم: متثلت أمثلة الساكنني، أي: ، أي)متثال: (قوله     
أخرب أن عاصما ومحزة قـرءا يف       ) كسر الضم عن عاصم ومحزة    ففي الكل   : (قوله      

  .كل ما تقدم بكسر ضم أول الساكنني سواء كان تنوينا أو غريه
أخرب أن البصري وافقهمـا علـى الكـسر يف    ) كسر بصر غري الم وأَو تال     : (قوله     

فإنه قرأه   z،  {J  K  z§ ¨ } :  حنو اً أو واو  اًاجلميع إال إذا كان الساكن األول الم      
  .بالضم

البن ذكوان إىل آخره أمر بكسر التنوين البن ذكوان يف مجيعه إال            ) وتنويا اكسر : (قوله     
̈ © } : موضعني فإنه اختلف عنه فيهما ومهـا        §¦z)و ،)٥ { U T S

 W Vz)٦ (          ا بني اللغتني، وهذه رواية حممد بن األخرمفقرأمها بالكسر وبالضم مجع)عن  )٧ 
                                                            

 .٣: املزمل) ١(
 .٤١: ، األنبياء٣٢:  الرعد،١٠: األنعام) ٢(
 .٥٠، ٤٩النساء، ) ٣(
 .٩٩: األنعام) ٤(
 .٤٩: األعراف) ٥(
 .٢٦: إبراهيم) ٦(
العالمة أبو احلسن حممد بن النضر بن مر بن احلر، الربعي الدمشقي بـن األخـرم، تلميـذ هـارون األخفـش                       )٧(

قـرأت  : وقال الـشنبوذي  ، كانت له حلقة عظيمة جبامع دمشق يقرءون عليه من بعد الفجر إىل الظهر              ،الدمشقي
ا رأيت أحسن معرفة منه بالقرآن وال أحفظ، وكان حيفظ تفسريا كثريا ومعاين، حدثين أن األخفش حفظه                 عليه، فم 

= 

٤٧٠
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٤٧١

وتعـني  ،  وغريه بكسر التنوين حيث وقع     )٢( ابن ذكوان، وروي عنه النقاش      عن )١(األخفش
للباقني القراءة بالضم يف اجلميع، ووافقهم ابن ذكوان يف غري التنوين، وال خالف يف كـسر                

: ما كان ألف الوصل فيه تبتدأ بغري الضم سواء كانت الضمة الزمة أو عارضة فالالزمة حنو               
 { Å Äz)٣(،  ومثلـــه { f ez)٤(،  { ¡f z)٥(،  { � ~ }z)٦(، 
{ ` _z)٧ (       فهذا كله يبتدأ بالفتح، والعـارض حنـو : {J Iz)٨(،  { r

                                                            

= 
 معرفة القـراء الكبـار    : تويف ابن األخرم يف سنة إحدى وأربعني وثالمثائة وعاش إحدى ومثانني سنة انظر            ، نالقرآ
٢/٥٦٠. 

التغليب شيخ املقرئني بدمشق يف زمانه قرأ علـى ابـن     هارون بن موسى ابن شريك األخفش الدمشقي أبو عبد اهللا            )١(
صنف كتبا يف القراءات والعربيـة      ، ذكوان وأخذ احلروف عن هشام بن عمار وحدث عن أيب مسهر بشيء يسري            

 .٢/١١٩ غاية النهاية:  انظر. تويف يف صفر سنة اثنتني وتسعني ومئتني،وكان ثقة معمرا
، ولد سنة ست وستني ومائتني،  بن حممد بن زياد، املوصلي مث البغدادي النقاش شيخ القراء أبو بكر حممد بن احلسن       )٢(

وحدث عن إسحاق بن سنني، وأيب مسلم الكجي، وإبراهيم بن زهري، ومطني، وحممد بن عبد الـرمحن اهلـروي،                
ـ         . واحلسن بن سفيان، وابن خزمية، وحممد بن علي الصائغ،         ن جعفـر   قرأ عليه أبو بكر بن مهران، وعبد العزيز ب

الفارسي، وأبو احلسن بن احلمامي، وإبراهيم بن أمحد الطربي، وأبو الفرج الشنبوذي، وعلي بن حممـد العـالف،            
وعلي بن جعفر السعيدي، وأبوالفرج النهرواين، واحلسن بن علي بن بشار، وخلق، آخرهم موتا أبو القاسم علـي                  

حضرت النقاش وهو جيود بنفسه يف ثالث       : لقطان يقول مسعت ابن الفضل ا   : قال اخلطيب . بن حممد الزيدي احلراين   
مث خرجـت   . شوال سنة إحدى ومخسني وثالث مائة، فنادى بأعلى صوته ِلِمثِْل هذَا فَلْيعمِل الْعاِملُونَ يرددها ثالثا              

 .٢/٥٧٨ معرفة القراء الكبار: انظر. نفسه رمحه اهللا
 .٨٥: اإلسراء) ٣(
 .٢٠: البقرة وردت يف مواضع كثرية أوهلا) ٤(
 .٣٦: حممد) ٥(
 .٢: الروم) ٦(
 .٨٣: الواقعة) ٧(
 .١٧٦: النساء) ٨(
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٤٧٢

sz)١(،  { {z y xz)٢(،  { ُُهودقَالَِت اليو m  o nz)وشـبهه، فـإن    ) ٣
  .األلف يف ذلك تبتدأُ بالكسر، فتقييده باالبتداء أعم من تقييده بالضمة الالزمة

  :تنبيه
بال ) الثان: (بوزن فُعلَى، وقوله  ) بأوىل: (تشديد امليم وضمها، وقوله   ب) وضم: (قوله

§ }: بالقصر، وقولـه  ) يف االبتدا : (بسكون الفاء، وقوله  ) األلف: (ياء بعد النون، وقوله   
 ¨H       بألف الوصل مع سكون الفـاء،      ) احرف: (بضم العني من غري واو بعدها، وقوله
بألف ) امجال: (بالتنوين فيهن، وقوله  ) م ومحزة وبصر  عاص: (بالتنوين، وقوله ) لتنود: (وقوله
  .الوصل

  : قوله
  
  

 ورفْعك لَيس الِْبر فانـِصب ِلحمـزةٍ      
  

  

ــٍص  .........................وحفْـ
  

حلمـزة  ) ٤(C B  F E Dz} فانصب أمر بنصب رفع الراء من       : قوله
 » ¬  © ª} وحفص، فتعني لغريمهـا بقـاء الرفـع وال خـالف يف رفـع               

®z)وهـذا بـالواو، وأمـا      ) ليس الرب بال واو   : (وال يرِد على الناظم؛ ألنه قال     ) ٥
{J  M L Kz)٦(،  {² ± µ´ ³  z)فقد تقدم ذكـر املوضـعني يف       ) ٧

                                                            

 .٦: ص) ١(
 .١٣١: النساء) ٢(
 .٣٠: التوبة) ٣(
 .١٧٧: البقرة) ٤(
  .١٨٩: البقرة) ٥(
 .١٧٧: البقرة) ٦(
 .١٨٩: البقرة) ٧(
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٤٧٣

  .)١(M L  N z}: شرح قوله
   :قوله

  
  

...................................  
 ــِصِهم  ..............ِســوى حفْ

  

  

.............ٍف فَثَقِّالَ   وٍص ِلكُوُمو ِفي 
...................................  

للكوفيني إال حفصا، فتعني للباقني     ) ٢(D C B Az } أمر بتثقيل الصاد يف     
القراءة بتخفيفها ويلزم منه سكون الواو كلفظه به، ويلزم من التثقيل فتح الواو ومها لغتان،               

) ٤(Ò Ñ Ðz } و   ،)٣(q p o nz  }: فمن قرأ بالتثقيل فحجتـه قولـه      

c } وشاهد التخفيف    ،)٥(z¥ ¦ § } واملصدر جاء على التثقيل يف      
dz)٦(.  

   :قوله
  
  

ــا............. نوــرأ ُمن ــةُ اقْ يِفدو 
      ُعُهـممجاٍم وِهـش عٍف مكُوو كمو 
ــردٍ  ــونْ ِلُمفْ نــِه و ــصٍب ِلُنوِن ِبن 

  

  

 ِض عن ولَـِد الْعـالَ     طَعاِم ِبرفِْع الْخفْ  
 مساِكني عـن شـاٍم ونـاِفٍع اِمحـالَ        

..................................  

 مع رفع خفـض مـيم    t z}تنوين  ب) ٧(t  wv uz} اقرأ  : أي
{ uz ،            وأروي ذلك عن ولد العال واملكي والكوفيني وهشام، فتعني للباقني القـراءة

                                                            

 .١٠٢: البقرة) ١(
 .١٨٢: البقرة) ٢(
 .١٣: الشورى) ٣(
  .١٥٣، ١٥٢ ،١٥١: األنعام) ٤(
 .٥٠: يس) ٥(
  .١١: النساء) ٦(
 .١٨٤: البقرة) ٧(
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٤٧٤

  . كلفظه به أيضاuz } ميم  كلفظه به، وحفض t z}بترك تنوين 
 عـن   wv z }ومجع األئمة الناقلني قـراءة اجلمـع يف         : ، أي )ومجعهم: (قوله

انقل عن نافع والشامي مساكني بنـصب       : ، أي )بنصب لنونه  امحال(وقوله  ، الشامي ونافع 
 بـاإلفراد وخفـض     wv z }النون من غري تنوين كلفظه به، فتعني للباقني أن يقرؤوا           

 wv z }، وعلم منه أيضا ترك تنـوين        )ونون ملفرد : ( علم ذلك من قوله    النون وتنوينه 
  :اموع، وإذا تأملت ذلك وجدت القراء على ثالث مراتب

 uz }  بـالتنوين    t z}منها قراءة أيب عمرو بن العالء واملكي والكوفيني          - 
  . باإلفراد واجلر والتنوينwv z }بالرفع 

 باجلمع والنصب   zمساِكني }لرفع   با uz }  بالتنوين   t z}وقراءة هشام    - 
  .وترك التنوين

 باجلمع  zمساِكني } باجلر   zطَعاِم } بغري تنوين    zِفديةُ }وقراءة نافع وابن ذكوان      - 
 باملائدة فإنه باجلمع باتفاق؛ ألنه يف جـزاء         zمساِكني }والنصب من غري تنوين، وأما      

  .الصيد وإطعام واحد ما يكفي فيه خبالف هنا
  :قوله

  
  

...................................  
  

  

  وكَيف أَتي الْقُرآنُ ِللْمك فَانقُالَ

عن املكي وأراد نقل حركة اهلمزة إىل الـراء         : أي،  للمك mz } أمر بنقل   
  . روايته فهو لفظ موجهmz } الساكنة وإسقاط اهلمزة للتخفيف ونقل 

:  أو نكرة وصال وقفًا حيث جاء حنوسواٌء كان معرفة: ، يعين)كيف أيت: ( وقوله
 { m l k jz)١(و ،{ H G Fz)٢(،  { D

                                                            

 .١٨٥: البقرة) ١(
 .١١٤: طه) ٢(
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٤٧٥

Ez)١(،  { fe dz)٢(،  { M Lz)٣(،  {Ó Ò  Ôz)٤(، 
 {Á À  Ä Ã Â z)وتعني للباقني القراءة بإثات اهلمزة وسكون الراء ،)٥.  

   :قوله
ــُشعبٍة  ــشدد ِل ــوا فَ ــيم ِلُتكِْملُ وِم

  

  

...................................  

ومن ضرورة التشديد فتح    ، لشعبة) ٦(z° ± } أمر بتشديد امليم من     
الكاف، وتعني للباقني القراءة بتخفيف امليم، ومن ضرورة التخفيف سكون الكاف كلفظه            

k } به، ومعىن التشديد التكثري للفعل، والتخفيف يصلح هلمـا، وشـاهد التخفيـف              
 n m lz)٧(،  ² ³ } الكالم إذ بعده والتشديد الزدواجz)٨(.  

  : قوله
  
  

...................................  
.... ِلحفٍْص مـع الْبـصِري وورشٍ     

  

  

 وكَسُر ِبُيوٍت كَيف جا ضمُه اجعـالَ      
...................................  

  

راءة الباقني كيف   اجعل الضم حلفص والبصري وورش يف كسر باء البيوت يف ق          : أي
) ١٠(k jz } و ،)٩(z» ¬ ® } : جاء يف القرآن معرفة أو نكرة حنـو       

                                                            

  .١: النمل) ١(
 .٧٨: اإلسراء) ٢(
 .١٠٦: اإلسراء) ٣(
 .١٧: القيامة) ٤(
 .٢١: الربوج) ٥(
 .١٨٥: البقرة) ٦(
 .٣: املائدة) ٧(
 .١/٢٨٠الكشف : انظر، ١٨٥: البقرة) ٨(
 .١٨٩: البقرة) ٩(
 .٥٣: ألحزابا) ١٠(
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٤٧٦

  .وشبه ذلك) ١(È Ç Æz }و
  :تنبيه

  .بألف الوصل) ضمه اجعال: (بالقصر، وقوله) كيف جا: (قوله
 طلب التخفيف؛ ألنه استثقل اخلروج      z® }  ووجه قراءة من قرأ بكسر باء       

ف انسة الكسرة للياء، ووجه قراءة من قرأ بالضم أنه أيت           من ضم الباء إىل الياء وذلك خفي      
وكعب ، ا على األصل؛ ألن األصل يف فعل أن جيمع على فُعول بضم الفاء كفلس وفلوس              

  .)٢(وكعوب
  :قوله

  
  

..........................ــاِتلُو   ُتقَ
      ِلـيع ـعةٌ مزمح كُملُوفَِإنْ قَات..... 

  

  

 ِتلُوكُُم اقْـُصر مـع الْـِوالَ      ُهم مع ُيقَا  
..................................  

  

 R Q P O N T S  VU} اقصر أمر بقصر القاف يف      : قوله
 X Wz)وأراد بالقصر حذف األلف من األفعال الثالثة مع فتح تاء األلـف ويـاء               )٣ ،

اقني القراءة مبـد القـاف،      ما وضم التاء بعدمها حلمزة وعلي، وتعني للب       ِهيالثاين وإسكان قافَ  
  .)٤(واملراد باملد إثبات األلف بعدها وضم تاء األول وياء الثاين وفتح القاف كلفظه

  :تنبيه
بكسر ) مع الوال : (بألف الوصل، وقوله  ) اقصر(بضم امليم،   ) يقاتلوكم اقصر : (قوله

 لَـم   ِلم:  فإن قلت  ،X Wz } مع الذي يليه من بعده يف أول البيت وهو          : الواو، أي 

                                                            

 .٢٧: النور) ١(
 .١/٣٨١الكشف : انظر) ٢(
 .١٩١: البقرة) ٣(
 .١/٣٨١الكشف : انظر) ٤(
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٤٧٧

  يبني الناظم حركة التاء والياء والقاف؟
ذلك معلوم من لفظه؛ وألن ما قبل األلف ال يكون إال مفتوحا، وأما التـاء               :  قلت

والياء فإن من أثبت األلف كان ماضي هذا الفعل عنده رباعيا، والقاعدة أن املاضي مىت كان                
  .)٢(أنه بغري ألف  )١(Y z} رباعيا ضم حرف املضارعة منه، وال خالف يف 

  :قوله
  
  

 ونـــصــ............. .........
 ....ونــونْ عــِن الْمكِّــي وبــصٍر

  

  

 ـب يف الَ رفَثْ والَ فُُسوق ارفَعا ِكالَ       
...................................  

برفع نصب الثاء والقـاف     ) ٣(J I  L Kz} أمر أن يقرأ    ) ارفَعا: (قوله
فتعني للباقني بنصب الثاء والقاف من غري تنـوين         ، نهما ويرويان عن املكي والبصري    وتنوي

م للبناء غري أا مشبهة حبركة اإلعراب، واتفق         ألن الفتحة يف قراء    ويف عبارة الناظم تسمح؛   
  .)٤(M  Nz} السبعة على فتح 

  : تنبيه
  .بسكون الثاء) ال رفث: (قوله
  : قوله

  
  

ـ ...................  وفَتُح ِسيــ
  

  

 ـِن ِفي السلِْم مك مع عِلي ناِفع ِوالَ       
  

فـتعني  ، بفتح الـسني  ) ٥(z ¢ £ ¡} أخرب أن املكي وعليا ونافعا قرؤوا       

                                                            

 .١٩٧: البقرة) ١(
 .١/٣٨١الكشف : انظر) ٢(
 .١٩٧: البقرة) ٣(
 .١٩٧: البقرة) ٤(
 .٢٠٨: البقرة) ٥(
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٤٧٨

  .وأخر الذي يف األنفال والقتال إىل سورة األنفال، للباقني القراءة بكسرها
  .بكسر الواو) وال: ( وقوله
  :قوله

  
  

 تاْ ُترـ     و  جُع اُألُموُر ضم افْتحا وِجيـ
 .....................ِبحيــثُ أَتــى

  

  

 ـمُه اكِْسر ِلشاٍم مع عِلي حمزةَ اجُمال      
...................................  

  

 حيث جـاء يف القـرآن       )١(Î Ï z} أمر بفتح ضم التاء وكسر اجليم من        
  .قني القراءة بضم التاء وفتح اجليم كلفظه بهفتعني للبا، للشامي وعلي ومحزة

  :تنبيه
بـألف  ) اكسر امجـال  : (بألف الوصل، وقوله  ) افتحا: (بالقصر، وقوله ) وتا: (قوله
  .الوصل فيهما
   :قوله

  
  

 حتى يقُولَ ارفَعا ِلنـا    ..............
  

  

 ....................ِفـــٍع نـــصبُه
  

 برفع نصب الالم، فتعني للباقني القراءة       )٢( µ ¶ ¸ z} أمر أن يقرأ لنافع     
  .بنصبه

  :قوله
  
  

...................................  
        ِلـيع ـعةَ مـزمِبثَاٍء ُمثَلَّـٍث ِلح 

  

  

ــِدالَ..........  ــا اب ِبب ــر كَِبي ــم  ِإثْ
....................................  

بالثاء املثلث حلمزة وعلي، فـتعني       )٣(z ½   ¼} أمر بإبدال الياء املوحدة يف      
                                                            

 .٢١٠: البقرة )١(
 .٢١٤: البقرة )٢(
 .٢١٩: البقرة) ٣(
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٤٧٩

  .للباقني القراءة بالباء املوحدة من حتت كما لفظ به
  : تنبيه

باملـد واهلمـز    ) بثـاء : (بألف الوصل، وقوله  ) ابدال: (بالقصر، وقوله ) بيا: (قوله
تقييد للثاء بكوا ذات ثالث نقط لئال تلبس عند عـدم الـنقط             ) مثلث: (والتنوين، وقوله 

  .بغريها
  : هقول

  
  

...................................  
  

  

 .....قُِل الْعفْو نـصب ارفَـع ِلبـصرٍ       
  

، )١(ÊÉ È Ç Æ Åz } أمر يف نصب الواو بالرفِْع للبصري يف        
والنـصب  ، الذي ينفقونه العفو  : فتعني لغريه القراءة بالنصب كلفظه به، وتقدير وجه الرفع        

  .)٢(ملراد هنا بالعفو الفضل وهو ما يسهل إخراجهوا، على تقدير أنفقوا العفو
   :قوله

  
  

...................................  
ــٍف ــز ِبُخلْ ب كُمــت نَألع.......... 

  

  

ــهالَ.........................  وسـ
...................................  

،  بني يف وجه   بتسهيل اهلمزة بني  ) ٣(Z Y Xz ]\ } أخرب أن البزي قرأ     
وليس من أصله تسهيل اهلمزة الواحدة من الكلمة ففعل مـا           ، وحققها يف وجه ثان كالباقني    

فقياس تسهيلها جعلها بـني     ، يفعله محزة يف الوقف يف وجه؛ ألا مهزة مفتوحة بعد مفتوح          
  .)٤(ففي قراءته مجع بني اللغتني، بني

                                                            

 .٢١٩: البقرة) ١(
 .١/٢٨٢الكشف : رانظ) ٢(
 .٢٢٠: البقرة) ٣(
 .١/٢٨٢الكشف : انظر) ٤(
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٤٨٠

  : قوله
  
  

 ُســكُونَ طَــا ..................
ــوٍف ــٍصِلكُ ــوى حفْ  ........ ِس

  

  

 وضما لَها افْتح ُشد يطُْهرنَ ِفي ِكـالَ       
....................................  

بفتح سكون الطاء وفتح ضم اهلاء مع       ) ١(z| { ~ �¡ } أمر أن يقرأ    
وتعـني  ، للكوفيني غري حفص   z ~ �¡ }التشديد يف كال احلرفني يعين الطاء واهلاء        

  .القراءة بسكون الطاء وضم اهلاء مع ختفيفها كما نطق بهللباقني 
  :تنبيه

  .بألف الوصل) افتح: (بالقصر، وقوله) طا: (قوله
عبارة عـن   : بالتخفيف أن مصدره الطهر، والطهر     z �¡ } ووجه القراءة يف    

انقطاع دِم احليض، وهو املراد هاهنا، سواء اشترط معه االغتسال على ما ذهب إليه مالـك                
شافعي وغريمها أو مل يشترط على ما ذهب إليه أبوحنيفة من جواز الوطئ دونه إذا انقطع                وال

 z ~ �¡ }الدم ألكثر مدة احليض وهو عشرة أيام، فإن اشـترط كـان التقـدير               
وإن مل يشترط مل يقدر يف الكـالم حـذف          ) ٢(z   { ¤ £ ¢zرنَهطَّي}و

سري اجلنس له، ووجـه القـراءة يف        ومحل يتطهرن على يطهرن وجعل مبعناه، وهو معىن تف        
وقرأ أُيب بن كعب وابـن مـسعود        ،  z¢ £ } : يطهرن بالتشديد محله على قوله    

  .)٣(والتطهري االغتسال باملاء  zيطَّهرنَ}
  :قوله

  
  

ــزةٍ ................. مــا ِلح  يخافَ
  

  

ــا ِح الْيــت ــضم لفَ  ................ِب
  

                                                            

 .٢٢٢: البقرة) ١(
 .٢٢٢: البقرة) ٢(
 .١/٢٨٢الكشف ، ١/١١٥احلجة :انظر) ٣(
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٤٨١

بضم فتح الياء، فتعني للباقني القراءة بفـتح        ) ١(ª ©z   ¨} أخرب أن محزة قرأ     
  .الياء
  :تنبيه

  .بالقصر) لفتح اليا: (بالتنوين فيهما، وقوله) حلمزة بضٍم: (قوله
  : قوله

  
  

...................................  
 ُتضارر وفَتُح الراِء رفُْع فَتـى الْعـال       

  

  

ــلِّ ثَ................... ــالَوِللْكُ  قِّ
ــكمو............................ 

  

يف الراء الثانيـة لكـل      ) ٢(µ  ¹ ¸z ¶} أمر بإدغام الراء األوىل من      
وأخرب أن فتح الراء يف قراءة اجلماعة مرفوع لفىت العال واملكي، واملراد بالفتح والرفع              ، القراء

نية فصار كراٍء واحدة مـشددة،      أن يكونا يف الراء الثانية؛ ألن األوىل ساكنة مدغمة يف الثا          
ر عنها بالرفع الذي هو مـن        قراءة من رفع حركة إعراب فَعب      وعبر عن الراء بالرفع؛ ألا يف     

ألقاب اإلعراب، ويف قراءة من قرأ بالنصب حركة بناء فعرب عنها بالفتح؛ ألنه من ألقـاب                
  .)٣(البناء
  :تنبيه

  .باملد واهلمز) وفتح الراء: (لهبسكون الراء الثانية، قو )تضارر (:قوله
  : قوله

  
  

...................................  
   كا ِلمِرب عِم موِبالرو................ 

  

  

 وآتيُتم ِبقَصٍر ُهنا انقُـالَ    ..............
..................................  

                                                            

 .٢٢٩: البقرة) ١(
 .٢٣٣: البقرة) ٢(
 .١/٢٨٣الكشف : انظر) ٣(
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٤٨٢

| }  يف البقرة،    هنا) ١(Ù Ø ×  Úz} ارِو عنه   : أي، انقل للمكي : أي
� ~ } z)يف سورة الروم بقصر اهلمزة، فتعني للباقني القـراءة مبـد اهلمـزة يف              ) ٢

السورتني، وأراد بالقصر حذف األلف اليت بعد اهلمزة وهي مدةٌ يف اللفظ وأراد باملد إثباا،               
 » ¬  ª} والقصر من باب ايء، واملد من بـاب اإلعطـاء وال خـالف يف مـد                 

®z)٣ (القترانه بالزكاة؛ ألنه من باب اإليتاء حنو : {m  nz)٥(أعطوها: أي) ٤(.  
  :قوله

  
  

 وقَــدُرُه........................... 
ـ      بِر ُشعيٍف ِبغكُواٍن وُن ذكْواُه ابور 

  

  

 معا ِفي ُسكُوِن الـداِل فَـتح تـسبالَ        
  ..............................ــٍة

   ¢ � ¡} وى ابن ذكوان والكوفيون إال شعبة فتح الـدال مـن            ر: أي
¥ ¤ £ ¦ z)ا، يعين ) ٦مع : {¦ z        يف املوضعني، وتعني للبـاقني القـراءة 

  .بسكون الدال فيهما كما قيد هلم
  .)٧(ِبيح، والفتح واإلسكان لغتان مبعىن واحد كالدرِك والدرِك أُ:معناه) تسبال( و
  :قوله

  
  

.................................... 
 ..................ةٌزمح و يِل ع دمِب

  

  

.....وتوُهُسمفَ ن تـ  ح ُم اضم ـ  اج  الُم
......................................  

                                                            

 .٢٣٣: البقرة) ١(
 .٣٩: الروم) ٢(
 .٣٩: الروم) ٣(
 .٤٣: البقرةا وردت يف مواضع كثرية أوهل) ٤(
 .١/٢٨٢الكشف : انظر) ٥(
 .٢٣٦: البقرة) ٦(
 .١/٢٨٢الكشف : انظر) ٧(
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٤٨٣

وهـو ثالثـة يف     ) ١(yz } مجع ما يف القرآن من لفظ        ا :، يعين )مجالا: (قوله
ر بضم فتح التاء منها ومد امليم لعلي ومحزة، فـتعني           أم، البقرة موضعان، وموضع باألحزاب   

وأراد باملد إثبات ألف بعد امليم وأراد بالقصر        ، للباقني القراءة بفتح التاء وقصر امليم يف الثالثة       
  .حذف األلف

  :تنبيه
بـألف الوصـل،    ) امجال: (بألف الوصل وحتريك امليم الثانية، وقوله     ) اضمم: (قوله

  .ينبالتنو) محزة: (وقوله
  :قوله

نصُبُهم وِصيــــ  .............. 
مع ُشعبٍة والسيُن ِفي الْخلِْق بـصطَةً 

   الَِّدِهمخاٍن وِن ذَكْوِبُخلِْف اب........ 
  

  

 ــــةً رفُْع مك مع عِلي ناِفٍع تالَ      
 ويبُصطُ غَيُرُهم فَمـع قُنِبـِل اشـمال       

...................................  

برفع التاء يف   ) ٢(az  `} أخرب أن املكي وعليا ونافعا وشعبة قرؤوا        
  .نصبها للباقني
غـري  : غري املذكورين، أي  : ، أي )والسني يف اخللق بصطه ويبصط غريهم     : ( قوله

البصري والشامي وحفص ومحزة وتابعهم     : وغري املذكورين هم  ، املكي وعلي ونافع وشعبة   
ــ ــل ق ــسني يف قنب ــاألعراف، و ) ٣(z[ ^ _`  \} رؤوا بال Â } ب

Ãz)غري وما عداه فجميعه بالسني، وقيد الذي باألعراف بقوله        ال  بالبقرة  ) ٤ :{  ]

                                                            

 .٢٣٦: البقرة) ١(
 .٢٤٠: البقرة) ٢(
 .٦٩: األعراف) ٣(
 .٢٤٥: البقرة) ٤(
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 ^z              ماما خبالف عن ابن ذكوان وخالد فإ وتعني للباقني القراءة بالصاد كما لفظ ،
 اتباع األثـر واجلمـع بـني    ووجه قرائتهما بالوجهني، قرءا فيهما بوجهني بالصاد وبالسني  

طلـب  بالـصاد   ووجه من قرأ فيهمـا      ، ، ووجه من قرأ فيهما بالسني أا األصل       )١(اللغتني
| } وكلهم قرؤوا   ، اانسة واتباع الرسم؛ ألن املصاحف اتفقت على رمسهما بالصاد        

 � ~ }z)ا    )٤( والشاطبية )٣(بالسني أعين من طريق التيسري    ) ٢وهذا التفصيل؛ أل 
 مـن   )٥(وقرأته أيضا بالصاد من كتاب املُبِهج     ، ت يف مجيع املصاحف بالسني وبه قرأت      رمس

 البن غلبون من طريقي األعشى واهلامشي،       )٦(ومن كتاب التذكرة  ، طريق ابن شنبوذ عن قنبل    
 من طريق أيب ربيعة وغريه عن البزي، ومن طريق عبـدالرزاق عـن              )٧(ومن كتاب املُستِنير  

طريق هبة اهللا عن األخفش، ومن طريقَي الدوري وسجادة عن اليزيدي، ومـن             قنبل، ومن   
  .)٨(طريق أبان عن عاصم، واألشهر عند أهل األداء القراءة بالسني

                                                            

 .١/٢٨٢ الكشف: انظر) ١(
 .٢٤٧: البقرة) ٢(
 .٢٤٠،١١٩ ص:  التيسريانظر) ٣(
  الَـر قُنبِل اعتـويبصطُ عنهم غَي      ِرضى  و ِحرِميِهـوِصيةً ارفَع صفْ ) ٤(

 وقُلْ ِفيِهماَ الوجهاِن قَوالَ موصالَ     وِبالسِني باِقِيِهم ويف الْخلِْق بصطَةً       
 .٢/١٧٣: انظر) ٥(
 .٢/١٦٥: انظر) ٦(
 .٢/١٤٥: انظر) ٧(
  :ريقال اإلمام ابن اجلزري يف التحب )٨(

البقـرة   [ Ãz }: قنبلٌ، وحفص، وهشام، وأبو عمرٍو، ورويس، ومحزةُ خبالف عن خلَّـاد، وخلـف             (

 بالـسني،   -هنا-بالسني، وروى النقَّاش عن األخفش      ]٦٩:آية[ يف األعراف     z` _  ^ }، و ]٢٤٥:آية
  :شرويزيد عليه من طَريق الن، )ويف األعراف بالصاد، والباقون بالصاد فيهما

  .الصاد يف املوضعني لقنبٍل، والسوسي، وحفْص؛ مجعا بني اللُّغتني
= 

٤٨٤
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٤٨٥

  :تنبيه

  .بالتنوين) ابن ذكوان: (بألف الوصل، وقوله) امشال: (قوله

  : قوله
  
  

.........................ِفــــيو 
   ِصبان فْعاِصـمٍ   ِفي الْفاِء رعاٍم وِلش  

 .........ِبكُلٍّ ِبقَصٍر مـع ُمـضاعفَةً     
  

  

 ُيضاِعفُُه ِذي والْحِديـِد عـِن الْمـالَ       
 وِفي الْعيِن مـك معـُه شـاٍم فَـثَقَّال         

...................................  

، والـيت   )١(z ¼ ½ ¾} الكلمة اليت يف سورة البقرة      : ، أي )ذي: (قوله

أمر بنصب رفع الفاء يف الكلمتني للـشامي        ) ٢(í ì ë êz } :  سورة احلديد  يف

  .عن الباقني: ، يعين)عن املال(وعاصم وأخرب أن الرفع يف الفاء 

إىل آخره، أخرب أن املكي والشامي ثقال العني مع القصر يف كل            ) ويف العني : ( قوله

ن اتصل به ِبأَي إعراب كـان       مضارع يضاعف بين للفاعل أو للمفعول عري عن الضمري أ         

 o} ،)٤(SR Q Pz } ،)٣(cb a z  _ `} واسم املفعـول    

                                                            

= 

على ما ِهي مرسـومة يف       ]٢٤٧:البقرة [�z ~ { | }: واتِفق على القراءة بالسني يف موضع     

  .املصاحف؛ إلَّا ما رواه ابن شنبوٍذ عن قنبٍل من مجيع الطُّرق عنه بالصاد

، الآللئ  ٢/٣٤٧ احلجة للفارسي ، ١١٠: ص،  ، التهذيب ٢٤٢: ص،  ، شرح ابن الناظم   ١٧٨ :ص،  التقريب: انظر

 .٢/١٥١ الفريدة

 .٢٤٥: البقرة) ١(

 .١١: احلديد) ٢(

 .٢٦١: البقرة) ٣(

 .٢٠: هود) ٤(
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٤٨٦

p z)١(،  { ° ¯ ®z)٢ (  و { ÂÁ Àz)بآل عمران،  ) ٣

وأراد بالقصر حذف األلف، وتعني للباقني القراءة بتخفيف العني واملد وهو إثبات األلـف              

  :فصار يف البقرة واحلديد أربع قراءات
  .شديداملكي بالرفع والت - 
  .والشامي بالنصب والتشديد - 
  .وعاصم بالنصب والتخفيف - 
وفيما عدا املوضعني املذكورين قراءتان التـشديد للمكـي         ، والباقون بالرفع والتخفيف   - 

  .والشامي والتخفيف للباقني
واختلفت املصاحف يف إثبات األلف يف يضاعف فرسم يف بعضها دون بعض، وقال             

تكِّي٤(ابن الس("  فْتاعضضمبعىن واحدو فْتع")٥(.  
  :تنبيه

بسكون ) معه: (بألف الوصل، وقوله  ) انصب: (باملد واهلمز، وقوله  ) يف الفاءِ : (قوله
  .العني

                                                            

 .٤: النساء) ١(
 .١٧: التغابن) ٢(
  .١٣٠: آل عمران) ٣(
بـني البـصرة    (أصله من خوزسـتان     ،  اللغة واألدب  إمام يف : يعقوب بن إسحاق، أبو يوسف، ابن السكيت      :  هو )٤(

واتصل باملتوكل العباسي، فعهد إليه بتأديب أوالده، وجعله يف عداد ندمائه، مث قتله، لـسبب  ، تعلم ببغداد ) وفارس
واهللا إن قنـربا    : أمها أحب إليه أم احلسن واحلسني؟ فقال ابن الـسكيت         : سأله عن ابنيه املعتز واملؤيد    : جمهول، قيل 

: انظـر . ببغدادفأمر األتراك فداسوا بطنه، أو سلوا لسانه، ومحل إىل داره فمات            ! ادم علي خري منك ومن ابنيك     خ
  .٥/١٤٥األعالم 

  .٤٥: األلفاظ البن السكيت، ص) ٥(
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٤٨٧

   :قوله
  
  

ــســـ.....................  وكَ
  

  

 ــُر ِسيِن عسيُتم ِفيِهما ناِفع جـالَ      
  

n }  و يف البقـرة،  ) ١(W  [ Z Y Xz} أخرب أن نافعا قرأ     
 q p oz)بالقتال، بكسر السني، فتعني للباقني القراءة بفتحها) ٢.  
  .يف املوضعني: ، يعين)فيهما: ( وقوله

 أا لغة أهل احلجاز يكسروا مـع املـضمر        Yz }  وجه كسر السني يف     
ووجه فتح السني أنه األصل، وقال أبـوعلي        ، فليس إال الفتح  ، عسى زيد : فإذا قالوا ، خاصة
  .)٣("لغتان" :وغريه

  : قوله
  
  

 ودفُْع معـا فـافْتح ُسـكونا ِلفاِئـهِ        
  

  

 ِبمد وكَسر الداِل عـن نـاِفِع انقُـالَ        
  

¦ §  ¡ ¢ £ ¤ ¥} انقــل عــن نــافع : أي
 ¨z)٤ ( هنا {_ ^ ] \ [ Z Y z)باحلج) ٥.  
فـتعني  يف املوضعني بفتح سكون القاف ومدها وكسر الدال،         : ، يعين )معا: ( وقوله

للباقني القراءة بفتح الدال وإسكان الفاء وقصره كما لفظ به، واملراد باملد إثبات ألف بعـد                
: الفاِء، واملراد بالقصر حذف األلف، واستعمل دفاعا موضع دفع، واملعىن فيهما واحد، يقال            

  .دفع اهللا عنك ودافع عنك

                                                            

 .٢٤٦: البقرة) ١(
 .٢٢: حممد) ٢(
 .١/٣٤٥ احلجة للفارسي )٣(
 .٢٥١: البقرة) ٤(
 .٤٠: احلج) ٥(
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٤٨٨

  :تنبيه
بال تنـوين،   ) عن نافع : (مز، وقوله باملد واهل ) لفائة: (بالتنوين وقوله ) سكونا: (قوله

  .بألف الوصل) انقال: (وقوله
  :قوله

  
  

ـ     ا وضم ِلفَتحِ   لْغيِن ِفي غَرفَةً ونقْــ
  

  

 ـطُ را ُننِشُر الشاِمي مع الْكُوِف ِفي ِكالَ       
  

) ١(X W z} أخرب أن الشامي اتفق مع الكوفيني يف كال املسألتني إحـدامها        

بنقط الراء املهملة فتصري زايا معجمةً      ) ٢(È Çz }  واألخرى   بضم فتح الغني،  
، È z } وبالراء املهملة يف     Wz} بنقطة فوقها، وتعني للباقني القراءة بفتح غني        

، وهو الرفع، وهو تركيب العظام بعضها على بعـض،          ءة الشامي والكوفيني من النشز    فقرا
: راءة الباقني مـن أنـشر اهللا املـوتى، أي         ومنه امرأة ناشز الرتفاعها عن صحبة الزوج، وق       

  :، ويف الزاي أربع لغات)٣(أحياهم
 - )زاي (بياء خفيفة بعد األلف كما تقول واو.  
 - )يزو (ْأَيو ِْن لَيزبياء مشددة بدون ألف ِبو.  
  .مزة بعد األلف) زاٍء(ومنهم من يقول  - 
  .ومنهم من حيذف اهلمزة - 
  :تنبيه

  .بالراء املهملة) ننشر: ( وقولهبالقصر،) اونقط ر: (قوله
  :قوله

                                                            

 .٢٤٩: البقرة) ١(
 .٢٥٩: البقرة) ٢(
 .١٤٢ :ص، احلجة البن زجنلة، ٢/٣٩٠ الكشف، ١/١٥٥ ، شرح اهلداية١/٣٥٢ احلجة للفارسي )٣(
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٤٨٩

  
  

ـ         والَ بيع مع عطْفَيِه ِفي ِذي ِبنصِب رفْع
ــا ِرهطُو ــو الَ لَغ ماِهيرــِإب  ِخــالَلَ ِب

  

  

 ــها غَير نوٍن معُه الَ بيع مـع والَ        
 وِفيها والَ تـأَِثيم مـك فَتـى العـالَ         

  

  .)١(i h gz } العال قرءا أخرب أن املكي وفىت 
  .)٢(l k j  nmz} : مع املعطوف عليه، يعين: ، أي)مع عطفيه(
يف سـورة   ) ٣(z©  ¦ § ¨ ¥} سورة البقرة مع    : ، يعين )يف ذي السورة  (
يف سورة الطور، بنصب الرفع من غري تنوين يف السبع          ) ٤(w v u t sz } إبراهيم،  

  .تنوين فيهن كما قيد هلمكلمات، وتعني لغريمها القراءة بالرفع وال
، واعلم أن الفتح يف قراءما ليس نصبا بل هو          )٥(تبعا للتيسري ) بنصب رفعها : (وقوله

بناء وعرب عن التنوين بالنون؛ ألن التنوين نون ساكنة تتبع أواخر األمساء وعطف فىت العـال                
  .على املكي بغري حرف عطف للعلم به

  :تنبيه
طـور  : بزيادة اهلاء واأللف للوزن، أي    ) طورها: (، وقوله بسكون العني ) معُه: (قوله
  .اليت تسمي من بني السور الطور: السور، أي
  :قوله

  
  

       أو ُز ُضـمماِفِع الْهِل نصِبو ُددأَنا ام 
  

  

 فُِتح ُخلُْف كَسٍر مد قَـالُُونُ موِصـالَ       
  

إذا كـان   : ، يعين )أو فتح (مز،  ذلك اهل ) ُضم( لنافع يف الوصل مز،      qz } أمر مبد نون    

                                                            

 .٣١: ، إبراهيم٢٥٤: البقرة) ١(
 .٢٥٤: البقرة) ٢(
 .٣١: إبراهيم) ٣(
 .٢٣: الطور) ٤(
 .٦٢: التيسري، ص: انظر )٥(
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٤٩٠

، وأراد باملـد    )٢(d  f ez} ) ١(r qz } :  مهز مضموم أو مفتوح حنـو      qz } بعد  
  . )٣(فتعني للباقني القراءة بالقصر واملراد به حذف األلف وهو الفصيح، إثبات ألف بعد النون

خبالف إىل آخره أخرب أن قالون مد أيضا بعد اهلمزة املكسورة           ) خلف كسر : (قوله
  :ففي املواضع الثالثة وجهان، باألعراف والشعراء واألحقاف) ٤(X Z Y  [z} عنه وهو 

 . يف الوصل املد وهو إثبات األلف - 
  .)٥( والوجه الثاين كقراءة الباقني بالقصر وهو حذف األلف وهو األشهر عن قالون - 

 إثبات األلـف    ؛ ألن اجلميع اتفقوا على    )أنا(احترز به من الوقف على      ) بوصل: (وقوله
: وأمجعوا على حذف األلف يف الوصل مع غري اهلمز حنـو          ، فيه سواء كان بعده مهز أو غريه      

 { L K Jz)٦(.  
  

                                                            

 .٢٥٨: البقرة) ١(
 .٣٩: الكهف) ٢(
 .١٤٢ :ص، لةاحلجة البن زجن: انظر )٣(
 .١٨٨: األعراف) ٤(
 :وقال مكي. ٢/٢٧٣ التذكرة ،)احلذف يف هذه الثَّالثة مواضع: واملشهور عن نافٍع( :قال عنه أبو احلسِن بن غلبونَ )٥(

)احلذف عنه ١٦٨: ص,  التبرصة,)واملشهور.  

  :وأنشد يف ذلك بعضهم
   رجح املكيواحلذْف عنه  بالقصر واملد قرأَ الداينُّ   

  ).٤/٨١(الفجر الساطع    ِرـهو اعتماد احلافِظ اَألثي  وِقيلَ إنَّ املد يف التيسِري          

وصـححهما  .لزيادات، وحكاهما ابن بري يف الدرر اللَّوامع      فيكونُ وجه احلذِْف من ا     :والوجهاِن مضمنان يف احلرز، وعليهِ    
  .)والوجهاِن صحيحاِن عن قالونَ نصا وأداًء، نأخذُ ما من طَريق أَيب نشيٍط( :اإلمام ابن اجلزري، فقالَ

ـ  ، ١٢٥٠-٣/١٢٤٩ كرت املعاين ، ٧٣٤-٣/٧٣٢ ، فتح الوصيد  )٥٢١:بيت رقم : الشاطبية( :انظر ، افعالقصد الن
 .٢/١٧٤ النشر، ٣٤٣-٣٤١: ص

 .١٢: األعراف) ٦(
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٤٩١

  :تنبيه
) اهلمز: (بال تنوين فيهما، وقوله   ) بوصل نافع : (بألف الوصل، وقوله  ) امدد: (قوله

) كـسرٍ : (بضم الضاد والفاء وسكون احلـاء، قولـه       ) ضم أو فتح  : (بألف الوصل، وقوله  
  .بال تنوين) قالون: (بالتنوين، وقوله
  : قوله

  
  

 وِصلْ يتسنه ُدونَ هاْ قَالَ أَعلَُم أوِصلِ      
  

  

 اسِكن ِلرفٍْع حمزةٌ مـع عِلـي ِكـالَ        
  

Í  Ï Î} بغري هاِء يف الوصل و    ) ١(ºz «¼ ½ } أمرك أن تقرأ    
 Ñ Ðz)بوصل مهزة   ) ٢{ Ñ z     مزة وعلي، فتعني للبـاقني      مع إسكان رفع ميمه حل

ـ       Ñ z }القراءة بإثبات اهلاء وقطع مهزة       ليخرج ) قال( ورفع امليم كما نطق به، وقيده ب
 {ef j i h g z)املتفق عليه) ٣.  

اجزم؛ ألنه سكون بناء وال خالف بينـهم يف         : ومل يقل ) اوصل اسكن : ( وإمنا قال 
نَّ هذه هاء الـسكت      يف الوقف فمن حذف فهو على األصل؛ ألَ        z« } إثبات هاء   

جيء ا لبيان احلركة يف الوقف والوصل يبين احلركة فال حاجة إليها فيه، ومن أثبت أجري                
) ٤(zاقْتـِده }  بـالبقرة، و   z «¼ }الوصل جمرى الوقف، وهي يف مخسة مواضـع         

  .بالقارعة) ٧(v uz } باحلاقة، و) ٦(Ìz } و، )٥(Ç z} باألنعام، و
                                                            

 .٢٥٩: البقرة) ١(
 .٢٥٩: البقرة) ٢(
 .٢٦٠: البقرة) ٣(
 .١١٣: األنعام) ٤(
 .٢٨: احلاقة) ٥(
 .٢٩: احلاقة) ٦(
  .١٠: القارعة) ٧(
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٤٩٢

  :تنبيه
: بألف الوصل وكـسر الـالم، وقولـه       ) اوصل: (بالقصر، وقوله )  ها دون: (قوله

) كال: (بالتنوين أيضا، وقوله  ) محزة: (بالتنوين، وقوله ) لرفع: (بألف الوصل، وقوله  ) اسكن(
  .كال املسألتني عن محزة وعلي: بكسر الكاف، أي

  : قوله
  
  

  وُجزؤ ضم اِإلسكانَ ُشـعبةٌ     اًءروُج
 .......بـصٍر ُيـواِفقُُهم   وِفي غَيرها   

  

  

 وحيثُ اكْلَها كُوٍف وشاٍم ِبِه اعمـالَ      
...................................  

 املرفوع بضم إسكان الـزاي  z ¢ }و،  املنصوب a  z}أخرب أن شعبة قرأ     
x w v u } هنـا،   ) ١(a ` _  z  [ ^} ومها منصوبان ومرفوع    

y z)٢ (   بالزخرف، و { � ~ ¢ ¡z)وقرأ الباقون بإسكان الزاي فيهن      )٣ ،
  .كما قيد هلم
اعمل بضم إسكان الكاف من     : ، أي )وحيث أكلها كوف وشام به أعمال     : ( قوله

Q P } : املضاف إىل ضمري املؤنث حيث وقع للكوفيني والشامي، حنـو         ) كل(
 Rz)٤ ( { N Mz)٥ ( { B Az)٦(.  
 البـصري يوافـق     Bz }ري  ويف غ : أي) ويف غريها بصر يوافقهم   : ( قوله

ما مل يضف فيـه     ) أكل(، و )األكل(و، )أكله(الكوفيني والشامي يف ضم إسكان الكاف يف        
فـصار نـافع واملكـي    ، وتعني ملن مل يذكره اإلسكان يف اجلميع      ، إىل ضمري املؤنث  ) أكل(

                                                            
 .٢٦٠: البقرة) ١(
  .١٥: الزخرف) ٢(
 .٤٤: احلجر) ٣(
 .٢٦٥: البقرة) ٤(
 .٣٥: الرعد) ٥(
 .٢٥: مإبراهي) ٦(
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٤٩٣

 فقط وضم باقي الباب، والبـاقون       Mz} باإلسكان يف اجلميع، والبصري بإسكان      
 املنصوب من ضم املرفوع إليه ال من لفظه، وقد          a z}ميع، وعلم عموم    بالضم يف اجل  

  .)١(تقدم إن مثل هذا فيه لغتان الضم واإلسكان
  :تنبيه

 املنصوب على املرفوع؛ ألن املنصوب هو الذي يف سورة البقـرة،            a  z}قدم  
 بألف الوصل وكسر الالم وحذف اهلمزة؛ ألنه نقل حركتـها إىل          ) ضم االسكان : (وقوله

  .بألف الوصل) وحيث اكلها: (الالم الساكنة فتحركت حبركة اهلمزة، وقوله
  :قوله

  
  

  وضــ. ........................
  

  

  ـم صاِد فَُصرُهن اكِْسرا حمزةُ اجتالَ

كشف : الكسر، أي ) اجتال(وأخرب أن محزة    ) ٢(Z Yz } أمر بكسر صاد    
  .)٣(ني القراءة بضم الصاد والضم والكسر لغتانوتعني للباق، عن وجه الكسر وقرأ به

  :تنبيه
) اجتال: (بال تنوين، وقوله  ) محزة: (بألف الوصل وتنوين الراء، وقوله    ) اكسرا: (قوله
  .بألف الوصل
  : قوله

  
  

 معا ُربوٍة ضما ِبـراْ افْـتح ِلعاِصـمٍ        
  

  

 ............................وشــاٍم
  

يف قـد   ) ٥(l k j z} هنا و ) ٤(M Lz } أ  افتح أي اقر  : قوله

                                                            
 .١/٣٥٥ احلجة للفارسي )١(
 .٢٦٠: البقرة) ٢(
 .١٤٢ :ص،  احلجة البن زجنلة: انظر)٣(
 .٢٦٥: البقرة) ٤(
 .٥٠: املؤمنون) ٥(
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٤٩٤

، وتعني للباقني القراءة بضم     )معا: (أفلح املؤمنون بفتح ضم الراء، وأشار إىل املوضعني بقوله        
  .)١(الراء فيهما كلفظه والضم والفتح لغتان

  :تنبيه
  .بألف الوصل) افتح: (بالقصر، وقوله) برا: (قوله
   :قوله

  
  

...................................  
        فَـرالَ تو ـتحتا وُمـوا الَ تيمُهن 

  

  

 وتا لْبزي لَدى الْوصـِل ثَقِّـالَ      .......
 قُوا والنـسا ِفيهـا توفَّـاُهُم اجُمـالَ        

  

أمر بتثقيل التاء يف الوصل للبزي يف أحٍد وثالثني موضعا باتفاق عنه، ويف موضـعني               
راءة بالتخفيف يف اجلميع يف الوصل واالبتـداء، وأول املتفـق           خبالف عنه، فتعني للباقني الق    

{ s r qz)ــالبقرة، و) ٢ ) ٣(gf e d c b a z} ب

  .بالنساء) ٤(s r q  z} بآل عمران؛ ألا حتت البقرة 
احتراز من الوقف على ما     ) يف الوصل : (أمجع اجلميع، وقوله  : ، أي )امجال: ( وقوله

التاء، يف حال الوقف ال تشدد لتعذر االبتداء بالساكن فخص          قبل الكلمة اليت فيها التاء فإن       
  : التشديد حبالة الوصل ليتصل الساكن املدغم مبا قبله، والذي قبله على ثالثة أقسام

  .)٥(h gz } : قسم قبله ساكن صحيح حنو - 
 .)٦(s r q   z}: وقسم قبله متحرك حنو - 

                                                            

 .١٤٢ :ص،  احلجة البن زجنلة:انظر )١(
 .٢٦٧: البقرة) ٢(
 .١٠٣: آل عمران) ٣(
 .٩٧: النساء) ٤(
 .٥٢: التوبة) ٥(
  .٩٧: ساءالن) ٦(
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٤٩٥

 القارئ مد حـرف      حيتاج )١( h i z}  و r qz } : وقسم قبله حرف مد حنو     -
¼ } على هذه الصيغة فخـرج عنـه        ) تيمموا(املد قبله لوقوع التشديد بعده وأراد       

 ½z)وقيده   )٢ ، { ̀  _z   ليخـرج   ) حتت( بقوله { ba ̀  _z)٣( ،
 وخص {r z  بالنساء فخرج عنه {¦ ¥ ©̈  §z)٤(.  

  :تنبيه
: بالقصر، وقوله ) اوالنس: (البزي بالقصر وسكون الياء بعد الزاي، وقوله      ) وتا: (قوله

  .بألف الوصل) امجال: (بضم امليم، وقوله) توفاهم(
  :قوله

  
  

ـ        وماِئد الَ تعاوُنوا فَتفَـرق اســ
ـ       تولَّوا تنازُعوا ِباالنفَاِل هلْ تربــ

 .................ِبُهوٍد وِفيها الَ تكَلمُ   
  

  

     ثَالٍَث و ِفي لَقَّفالَ  ــفَالً ُخذْ ت ـدعب 
 ــُصونَ ِبتوبـٍة تولَّـوا معـا تـالَ        

.....................................  

u t s } باملائـدة، و  ) ٥(Å Ä Ç Æ  z} وثقل البزي تاء    : أي
v z)باألنعام) ٦.  

Å Ä }  يف ثالثة مواضـع      Æz  }وثقل التاء من    : ، أي )خذ تلقف : ( قوله
 Æz)٧ ( باألعراف، و { on m lz)٨ ( بطه { Æ Å Äz)بالشعراء )٩.  

                                                            
  .١٠: عبس) ١(
 .٤٣: النساء )٢(
 .١٣: الشورى) ٣(
  .٣٢: النحل) ٤(
 .٢: املائدة) ٥(
 .١٥٣: األنعام) ٦(
 .١١٧: األعراف) ٧(
 .٦٩: طه) ٨(
 .٤٨: الشعراء) ٩(
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٤٩٦

) ٢(F E Dz }  ،)١(e d c b z}  يريد   ،)وبعد ال : ( قوله

  .يف سورة التوبة) ٣(i h g f  z} باألنفال، 
يف قصة  ) ٤(z¯ ° ± ² ³ } يف موضعني   : ، يعين )تولوا معا : ( وقوله

 ¦ § ¨} وفيها  ، يف سورة هود  ) ٥(t s r q u w v z} عاد  
 «ª ©z)٦(.  

  :تنبيه
بـألف الوصـل،    ) فتفرق اسفال : (باملد واهلمز وحذف اهلاء، وقوله    ) ومائد: (قوله

) هبـود : (بالنقل من غري مهـز، وقولـه      ) باالنفال: (بسكون الفاء، وقوله  ) تلقف: (وقوله
  .)٧(Á À ¿z } بال قبله فخرج منه ) وال تعاونوا(بالتنوين، وقيد 
  :قوله

  
  

.......................ــع  وأَربــ
ــ ِرمــد  ......................ع الْقَ

  

  

 ترتَّلُ ِبـالِْحجِر مـع الـشعرا ِكـالَ        
...................................  

 { ~ _ `}  يف أربعة مواضـع      yz } وثقل البزي التاء من     : أي

az)٨ (     يف سورة احلجر، ومن { z yz)كال املوضـعني يف الـشعراء،       )٩ 
                                                            

 .٢٠: األنفال) ١(
 .٤٦: األنفال) ٢(
  .٥٢: التوبة) ٣(
 .٣: هود) ٤(
 .٥٧: هود) ٥(
 .١٠٥: هود) ٦(
 .٢: املائدة) ٧(

  .z{ ~ _ ` a } :ي بالتاء يف قوله تعاىلحيث قرأ البز، ٨: احلجر) ٨(
 .٢٢١: الشعراء) ٩(
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٤٩٧

  .سورة القدريف ) ١(V U Tz } والرابع 
  :تنبيه

  .بالقصر) الشعرا(مع : قوله
   :قوله

  
  

ــِإنْ  ........ ــُه فَ نلَقَّوِإذْ ت رــو  ُن
  

  

ــدالَ  بت جــر باٍب تــز أحا وــو  تولَّ
  

K J I H G } ، و )٢(q p o z} وثقل البزي التاء من     : أي
L z)ــور، ) ٣ يف ســورة ) ٥(s r q p z} ) ٤(j iz } يف ســورة الن

k }  للـوزن وال يـرد عليـه         zتبـرج  }، وحذف الناظم النـون مـن        األحزاب
lz)وال : (؛ ألنه نطق يف البيت بقوله)٦جرببفتح الراء وسكون اجليم) ت.  
  : قوله

  
  
  

 وتا الَ تناصـُرونَ مـع ال تنـابُزوا        
ـ         وتا ِلتعارفُوا تميـُز مـع تخيــ

  

  

 تولَّـوُهُم اشـمالَ   وتا الَ تجسـُسوا     
 ــُرونَ تلَهى مـع تلَظَّـى فَـثَقَّالَ       

  

Ô } ويف  ، يف الـصافات  ) ٧(D C B A  E z} وثقل البزي التاء يف     : أي
 ×Ö Õz)٨(،   ويف {M  Nz)٩(،   ويف {o n z)باحلجرات، ) ١٠

                                                            
 .٤: القدر) ١(
 .١٥: النور) ٢(
 .٥٤: النور) ٣(
  .٣٣: األحزاب) ٤(
 .٥٢: األحزاب) ٥(
 .٣٣: األحزاب) ٦(
 .٢٥: الصافات) ٧(
 .١١: احلجرات) ٨(
 .١٢: احلجرات) ٩(
 .١٣: احلجرات) ١٠(
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Ð } ويف ، يف امللــك) ٢(y x z} يف املمتحنــة، ويف ) ١(m  po nz} ويف
Ñ z)٣ (سورة القلم، ويف     يف  { i hz)٤ (  ويف  ، يف سورة عبس { Â Áz)يف ) ٥

  .الليل إذ يغشى
  .شدد اجلميع للبزي: أي) فثقال: ( وقوله

  :تنبيه
  :بالقصر يف الثالثة، مث ذكر ما يقرأ له فيه بوجهني فقال) وتا: (قوله

  
  

ـ        ووجهاِن يف كُنُتم تمنونَ مع تفَكَّـ
  

  

  ...........................ـُهونَ

ــران، و  ) ٦(W V   Y X z} أراد  ــورة آل عمـ   u} يف سـ
vz)يف سورة الواقعة، أخرب أن يف كلٍّ منهما وجهني للبزي تثقيل التاء وختفيفهـا،              ) ٧

h } ويصل امليم بواو على أصله، وميد حرف املد للحجز بني الـساكنني كمـا ميـد يف      
iz،   { r qz)وحنوه) ٨.  

ه املواضع اليت وقع التثقيل يف أوائلها هي أفعال مضارعة أوهلـا تـاء               واعلم أن هذ  
املضارعة، مث التاء اليت من نفس الكلمة فأدغم البزي األوىل يف الثانية يف الوصل، فإذا ابتـدأ                 
ذه التاءات ابتدأ بتاء واحدة ال غري، وهي اليت من نفس الكلمة، وتسمى تاء املطاوعة، وقرأ                

                                                            

 .٩: املمتحنة) ١(
 .٨: امللك) ٢(
 .٣٨: القلم) ٣(
 .١٠: عبس) ٤(
  .١٤: الليل) ٥(
 .١٤٣: آل عمران) ٦(
 .٦٥: الواقعة) ٧(
 .٢٦٧: البقرة) ٨(
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  .)١( كله بتاِء واحدة خفيفة يف الوصل والوقفالباقون يف الباب
   :قوله

  
  

...................................  
ـ        عِلي وحمزةٌ وشاٍم وكَـسر عيـ

  

  

 نِعما افْتح ِلُنوٍن معا تالَ    ..............
 خفَاُه ِعيسى ُشعبةٌ مع فَتى الْعال     اَـِنِه  

  

ــساء ) ٢(S R  WV U Tz} أراد   ¼ ½ ¾ «} وبالنــ
À¿z)ا: (أشار إىل املوضعني بقوله   ) ٣ـا ومحـزة           )معأمر بفتح النون فيهما، وأخرب أن علي ،

 يف املوضعني أخفاه عيسى     z ½ }والشامي قرؤوا كذلك يعين بفتح النون وإن كسر عني          
ة العـني   قرؤوا بإخفاء كسر العني، واملراد باإلخفاء اختالس كـسر        : أي، وشعبة وفىت العال  

فتصري بني الكسر والسكون، فتعني للباقني القراءة بإمتام الكسر؛ ألنه ضد الفتح، فصار علي              
ومحزة والشامي بفتح النون وكسر العني، وعيسى وشعبة والبصري بكسر النون واخـتالس             

  .كسرة العني، واملكي وورش وحفص بكسر النون والعني
  :تنبيه

بتـشديد  ) علي: (بالتنوين، وقوله ) لنون: (ولهبألف الوصل، وق  ) نعما افتح : (قوله
) شـعبة : (بألف الوصـل، وقولـه    ) اخفاه عيسى : (بالتنوين، وقوله ) ومحزة: (الياء، وقوله 
  .بالتنوين

   :قوله
  
  

 ِبياْ وُنكَفِّر حفُْص والشاِم جـزُم نـا       
  

  

 ِفٍع مع عِلي وحمـزٍة رفْـُع ِللْمـالَ        
  

                                                            

 .١٤٥ :ص، احلجة البن زجنلة، ٢/٢٩٥ الكشف، ١/١٦٠ ، شرح اهلداية١/٣٥٥ احلجة للفارسي )١(
 .٢٧١: البقرة) ٢(
 .٥٨: النساء) ٣(
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بالياء، فتعني للباقني القراءة    ) ١(az  `}  قرءا   أخرب أن حفصا والشامي   
  .بالنون؛ ألنه ضد الياء وإن جزم الراء لنافع وعلي ومحزة ورفعها

للباقني فصار نافع وعلي ومحزة بالنون واجلزم كما نطق به، وحفص           : ، أي )للمال (
  .والرفع واملكي والبصري وشعبة بالنون والرفع، والشامي بالياء

  :تنبيه
: بالتنوين، وقولـه  ) ومحزة: (بال تنوين، وقوله  ) حفص: (بالقصر، وقوله ) ياب: (قوله

  .بال تنوين) رفع(
  :قوله

  
  

 ويحِسُب فَتُح السيِن ُمـستقْبالً ِلعـا      
  

  

 ..............ِصٍم حمـزٍة والـشامِ    
  

ني، مستقبالً بفتح الـس   ) حيسب(أخرب أنَّ عاصما ومحزةَ والشامي قرؤوا ما جاء من          
على أن شرط اخلالف املذكور وجود      ) مستقبالً: (ونبه بقوله ، فتعني للباقني القراءة بكسرها   

: االستقبال يف مجيع القرآن سواء كان بالياء أو بالتاء متصالً به ضمري أو غري متـصل حنـو                 
{v  x w z)٢ ( { g f ez)٣(،  {e d z)٤ (

{l kz)٥(،  {d  ez)وشبهه) ٦.  
لسني أتى به على األصل وهو لغة بين متيم، ومن قرأ بكسر السني أيت         فمن قرأ بفتح ا   

 ومل يلتفت إىل    به على اللغة احلجازية، ومها لغتان فصيحتان جيدتان، والكسر قراءة النيب            
                                                            

 .٢٧١: البقرة) ١(
 .٢٧٣: البقرة) ٢(
 .٥٩: ، واألنفال١٨٠، ١٧٨: آل عمران) ٣(
 .١٨٨: آل عمران) ٤(
 .٣٩: النور) ٥(
 .٣٦، ٣: القيامة) ٦(
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  .)١(قول من قال الكسر خارج عن القياس
  :تنبيه

  .بتنوينهما من غري حرف عطف بينهما) ِلعاِصٍم حمزٍة: (قوله
  : قوله

  
  

...................................  
   هزمِلح اكِْسرا وى فَأْذَُنوةٍ  لَدبُشـعو  

  

  

ــوالَ .................. ــز طَ مالْهو 
...................................  

  

حلمزة وشـعبة، واملـراد     ) ٢(z§ ¨ } أمر بتطويل اهلمزة وكسر الذال يف       
بعدها، ومن ضرورة إثبات األلف حتريك اهلمزة بالفتح، وتعـني          بتطويل اهلمزة إثبات ألف     

  .حبذف األلف وسكون اهلمزة وفتح الدال كما لفظ به: للباقني القراءة بترك التطويل، أي
  :تنبيه

) لشعبٍة: (اء ساكنة، وقوله  ) هحلمز: (يف، وقوله : بدال مهملة، مبعىن  ) ىلد: (قوله
  .بالتنوين

   :قوله
  
  

...................................  
ــضم ِلنــاِفع   ..................ِب

  

  

ــوال  حٍح تــت ــين ِبفَ ــسرٍة ِس يمو 
...................................  

حتول بالـضم لنـافع     ) ٣(À¿ z  ½ ¾} أخرب أن فتح السني للجماعة يف       
  .)٤(قيسأوالضم والفتح لغتان والفتح أفصح وأشهر و

                                                            

 .١/١٨٥املوضح ، ٢/٢٩٥ الكشف، ١/١٦٠ شرح اهلداية: انظر )١(
 .٢٧٩: البقرة) ٢(
 .٢٨٠: البقرة) ٣(
 .١/١٨٥املوضح : انظر )٤(
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  :قوله
  
  

ــا.................. ا ِلعقُودــص تو 
  

  

 ــف ــٍم خ  .....................ِص
  

بتخفيف الـصاد، فـتعني     ) ١(Ä Ã Â Á z} أخرب أن عاصما قرأ     
  .للباقني القراءة بتثقيلها

  : قوله
................................... 
ــيِم ــسِر الِْج ــتٍح وكَ  ..........ِبفَ

  

  

..............ُعوجـال    ُترى الْعفَت منَ ض 
.......................................  

بفتح ضم التاء، وكسر اجليم،     ) ٢(Ì Ë Êz } أخرب أن فىت العال قرأ      
  .فتعني للباقني القراءة بضم التاء وفتح اجليم

   :قوله
  
  

 كَسُرك أَن تـِضلَّ   .................
  

  

ــزةٍ  مح ــن ع..................... 
  

يروى عن محزة، ويـتعني     ) ٣(j i hz } أن كسر القارئ مهزة     : يعين
  .للباقني القراءة بفتحها كما لفظ به

  :قوله
  
  

...................................  
ـ      مفُْع حُه رِصبا انراِفٍع ونٍف وكُوو 

  

  

 فَُتذِكر الشاِم ثَقَّـالَ   .................
  ...............................ـزٍة

بتثقيل الكاف،  ) ٤(k  lz} أخرب أن الشامي والكوفيني ونافعا قرؤوا       
                                                            

 .٢٨٠: البقرة) ١(
 .٢٨١: البقرة) ٢(
 .٢٨٢: البقرة) ٣(
 .٢٨٢: البقرة) ٤(
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وإن محزة قرأ برفع الراء يف نصب غريه ويلزم مـن تثقيـل             ، فتعني للباقني القراءة بتخفيفها   
الكاف فتح الذال كما يلزم من ختفيف الكاف سكون الذال، فصار الشامي وعاصم وعلي              

  .ديد والنصب، ومحزة بالتشديد والرفع، واملكي والبصري بالتخفيف والنصبونافع بالتش
  : قوله

  
  

...................................  
 حاِضرةً معها ُهنـا اقْـرأ ِلعاِصــمٍ       

  

  

 وانِصبا رفْع ِتجارةٌ اجُمـال    ..........
ةً اعجــارا تسِف ِبالنكَذَا الْكُـوالَت  

 وانصب رفعهما لعاصم    z حاِْضرةً} مع   )١( z ¯} مجع   ا :، أي )امجال: (قوله
أخرب أن الكوفيني قرؤوا كـذلك يعـين        ، )كذا الكوف : (يعين يف سورة البقرة، قوله    ، هنا

 يف سورة النساء، فتعني ملن مل يـذكره القـراءة           )٢(d e f z} بنصب الرفع يف    
  .بالرفع يف املواضع الثالثة كما قيد هلم

  :قوله
  
  

 ِرهانٌ ِبضم الْكَسِر والْفَتِح واقْـُصرا     
  

  

ــصٍر بو ــك ِلم.................... 
  

بضم كسر الراء وضم فـتح      ) ٣(KJ I z} أخرب أن املكي والبصري قرءا      
قرءا بضم الراء واهلاء من غري ألف، فتعني للباقني القراءة بكسر           : اهلاء، وأمر هلما بالقصر، أي    

  .اء واملد، واملراد باملد إثبات ألف بعد اهلاء كلفظه بهالواو وفتح اهل
  : قوله

  
  

...................................  
 يغِفر ُيعذِّب ِعنـد شاٍم وعاِصــمٍ     

  

  

ــالَ....... ــي ِك ــزم ِف ــِع الْج  وارفَ
...................................  

                                                            

 .٢٩: النساء )١(
 .٢٩: النساء )٢(
 .٢٨٣: البقرة) ٣(
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) ١(zz } | { ~ }  مـن    أمر برفع اجلزم الذي يف الراء والبـاء       

للشامي وعاصم، فتعني للباقني القراءة باجلزم يف كال احلرفني، فالرفع علـى االسـتئناف،              
  .)٢(v z} واجلزم عطف على 

   :قوله
  
  

...................................  
 مِهواجمع ِبتحِريٍم ِلبـصٍر وحفْـصِ     

  

  

ـ        ه ُعـالَ  ووحد ِلحمزه مع عِلـي كُُتِب
...................................  

بالتوحيد، فتعني للباقني   ) ٣(p t s r q  z} اقرأ حلمزة وعلي    : أي
واقرأ للبصري وحفـص يف     : ، أي )وامجع بتحرمي : ( باجلمع، مث قال   t  z}أن يقرؤوا   

باجلمع، فـتعني للبـاقني القـراءة       ) ٤(Å Ä Ã Âz } سورة التحرمي   
  .بالتوحيد
   :تنبيه

  .بسكون اهلاء أيضا) وكتبه: (بسكون اهلاء، وقوله) حلمزه: (قوله
 مث ذكر ما يف هذه السورة من ياءات اإلضافة

)٥(
.  

                                                            

 .٢٨٤: البقرة) ١(
 .١/١٨٥املوضح ، ٢/٢٩٥ الكشف: انظر )٢(
 .٢٨٥: البقرة) ٣(
 .١٢: التحرمي) ٤(
  .هي الياء الزائدة الدالة على املتكلم وتتصل بكل من االسم والفعل واحلرف: ياءات اإلضافة عندالقراء) ٥(

  .فهي الياء املتطرفة احملذوفة رمسا للتخفيف وتسمى كذلك بياءات احلذف: ائدياءات الزواأما   
  :والفرق بينهما من وجوه  
  .فإا تتصل باألمساء واألفعال واحلروف، ياءات الزوائد تتصل باألمساء واألفعال خبالف ياءات اإلضافةال أن - أ
  .ويف الزائدة دائر بني احلذف واإلثبات،  أن اخلالف يف ياءات اإلضافة دائر بني الفتح واإلسكان-ب
  .وأما الزوائد ففي الوصل والوقف،  أن اخلالف يف ياءات اإلضافة يف حال الوصل فقط-جـ

= 

٥٠٤
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  : فقال
  
  

...................................  
 ِلشاٍم وكُوِف اسِكن وعهِدي ِلحمزةٍ    

  

  

 ُمضافَاُتها ِإنـي أَعلَـم مــعا حـالَ        
 كَذَا ربي الِّـِذي حمـزةٌ ِوالَ      وحفٍْص  

  

يف موضعني  : ، أي )معا(،  )١( :{ [ Z zا مثاٍن اختلف يف فتحها وإسكاا     ياآ
 {^ ] \ [ Z z)٢ ( { n m l k jz)أمر بإسكان الياء   ) ٣

 .فيهما للشامي والكوفيني
  { « ªz)ا حلفص ومحزة) ٤إسكا. 
  {n m l  oz)مل يذكره من القـراء ضـد        وتعني ملن ، أسكنها محزة ) ٥ 

  .اإلسكان وهو حتريك الياء وال يكون إال بالفتح؛ ألن ياء اإلضافة أصلها الفتح
  :قوله

  
  

 وبيِتي ِبفَـتٍح عـن ِهـشاٍم ونـاِفعٍ        
شرـالَ        وـى الْعفَت ـعم اِفعن يِمنو  

  

  

 وحفٍْص وفَاذْكُروينَ الْمك ِبـي تـالَ      
....................................  

  :أخرب أن فتح الياء من

                                                            

= 
  .ياءات الزوائد تكون أصلية يف الكلمة وزائدة، أما ياءات اإلضافة فإا ال تكون إال زائدةال أن -د

  . الزوائد حمذوفةياءاتالافة ثابتة يف املصحف وضأن ياءات اإل -هـ
 .٥٦-٥٢:  ص،، واإلضاءة٢/١٤١النشر : انظر  

 .٣٠: البقرة) ١(
 .٣٠: البقرة) ٢(
 .٣٣: البقرة) ٣(
 .١٢٤: البقرة) ٤(
  .٢٥٨: البقرة) ٥(
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  { Â Áz)ويروى عن هشام ونافع وحفص، وفـتح يـاء          ) ١ {» 
 ¼z)للمكي كما نطق به) ٢. 

 .لورش) ٣(Í Ì Ëz }  وفتح ياء 
لنافع وفىت العال، فتعني ملن مل يـذكره مـن          ) ٤(T S  V Uz}  وفتح ياء   

  .القراء إسكان الياء فيهن
  :تنبيه

: باحلاء أي عذب، وقولـه    ) وحال(فتح الياء وسكون امليم،     ) ٥(Z z ]} : قوله
بسكون اليـاء كـذا     ) ٦(ªz } بألف الوصل   ) اسكن: (بال تنوين، وقوله  ) وكوف(

{lz    ،تال : (بكسر الواو، وقوله  ) وال(بالتنوين،  ) محزة(بسكون الياء بسكون الياء،  ) يب
  :اءات الزوائد ثالث ذكرها يف قولهبسكون الياء، وفيها من الي) ومين: (قرءا، قوله: أي

  
  

...................................  
قُــواتٍش وروٍر وــصِلبــانــِه يِليي ي 

  

  

 زواِئُدها الداِعي دعاِن اثِْبت اوِصـالَ     
 أُوِلــي ثَبُتــُه وصــالَ ِلبــصٍر ُتقُــبِّالَ

  

 .حال الوصل ال غري للبصري وورشيف ) دعاين(وياء ) الداعي(أمر بإثبات ياء  - 
` } أي الـذي بعـده      ) ٨(z` } الذي يليه   ) ٧(z _}  وإثبات ياء    - 

                                                            

 .١٢٥: البقرة) ١(
 .١٥٢: البقرة) ٢(
 .١٨٦: البقرة) ٣(
 .٢٤٩: البقرة) ٤(
 .٣٠: البقرة) ٥(
 .١٢٤: البقرة) ٦(
 .١٩٧: البقرة) ٧(
 .١٩٧: البقرة) ٨(
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 az)يف الوصل دون الوقف للبصري) ١. 
  .قُِبلَ، وتعني ملن مل يذكره من القراء حذف الياء يف احلالني: أي، )تقبل(     
زة وعلي فقاعـدتهم    واعلم أن كلما كان من الياءات زائدا عند نافع والبصري ومح               

وكُلَّما كان منها زائدا عند املكي وهشام فقاعـدما         ، إثباا يف الوصل وحذفها يف الوقف     
إثباا يف الوصل والوقف، ومن مل تكن عنده من الزوائد فحذفها عنده يف الوصل والوقف،               

ائـد، وملـا    وإمنا سميت زوائد باعتبار من زادها من القراء، ومن مل يزدها فليست عنده بز             
  .كانت زائدة يف القراءة على رمسها يف املصاحف العثمانية سميت بالزوائد

  :تنبيه
بألف الوصـل فيهمـا،     ) اثبت اوِصالَ : (بغري ياء بعد النون، وقوله    ) دعان: (قوله

  . وباهللا التوفيق، بسكون الباء املوحدة)وصالً ثبته: (وقوله

                                                            

 .١٩٧: البقرة) ١(
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  سورة آل عمران
  

  
  

  ِن ذَكْوأَِملْ ِالب    ِلـيع عِر مصِللْباٍن و 
     نَ ُخلْـفقَـالُو نعو شروو....... 

  

  

 يـةَ حمـزةُ قَلَّـالَ     حبيثُ أَتـى التورِ   
...................................  

إمالة حمضة حيث جاء هذا      Tz  }أمر البن ذكوان والبصري وعلي بإمالة ألف        
a f e d c b } ) ١(T Sz } : االسم يف القـرآن حنـو     

hgz)٢ ( { g f ez)ا قرءا بتقليل اإلمالة      ) ٣يعين بني  ، وأخرب أن محزة وورش
  .اللفظني، وأن قالون اختلف عنه فروي عنه بني اللفظني كورش، وروي عنه الفتح كالباقني

؛ ألا بعد راء، وقد وقعت رابعة، فأشبهت ألف التأنيث          T z } وأُِميلَت ألف   
األلف منقلبة عن ياء فقد دار سبب اإلمالة بني         : ، وقيل )لنصارىا(و) بشرى(و  ) تترى(كـ

االنقالب عن الياء وبني شبه ألف التأنيث وهو الوجه، ومحزة وابن ذكوان اتبعا األثر فيمـا                
، وقالون يف إمالة بني اللفظني مثلهما ويف الفتح على قاعدتـه والبـاقون علـى                )٤(قرءا به 
  .قواعدهم
  :تنبيه

  .بغري ياء بعد الراء) للبصر(، وقوله )نالبن ذكوا: (قوله
   :قوله

  
  

ــونَ......................  وُتغلَُبـ
  

 مع ُتحشُرونَ حمزةُ مع عِلـي عـالَ       

                                                            

 .٣: آل عمران) ١(
 .٦٥: آل عمران) ٢(
 .٩٣: آل عمران) ٣(
 .٣/٣٨٣الكشف : انظر) ٤(
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 ..........................ِبغيـــٍب
  

...................................  

بياء ) ١(f e d   g  hz} أخرب أن محزة وعليا قرءا      
: أي، فتعني للباقني القراءة بتاء اخلطاب كلفظه ما، فالتاء على احلكاية واملخاطبـة           ، بالغي

واليـاء   ،)٢(p o  r qz} قل هلم يف خطابك ستغلبون وحتشرون، ويشهد هلـا          
ويشهد هلا  ، )٣(بلغهم هذا القول  : والتقدير بلّغهم سيغلبون؛ ألم غيب، أي     ، إخبار عن غيب  

  .)٤(t s v u x w  | { z yz }: إمجاعهم على قوله
  : قوله

 وخاطب يف يـرونَ لنـاِفعٍ     ........
  

  

...................................  

بتاء اخلطاب لنافع، فتعني للباقني القـراءة بيـاء         )٥(z _ ~} اقرأ  : أي
  .للوزن) يروهنم(الغيب، وحذف الناظم اهلاء وامليم من 

  :قوله
  
  

...................................  
ــوِد ــاِن الُعقُـ  ................ثَـ

  

  

  مـا خـال    وِرضوانَ ضم الكْسر ُشعبةَ   
....................................  

 x y}  كيف وقع إال )٦(z  }} أخرب أن شعبة ضم كسر الراء من 
z  z)فإنه قرأه بكسر الراء وضم ما عداه حنو،  ثاين موضعي املائدة)٧ :

                                                            
 .١٢: آل عمران) ١(
 .١٣: آل عمران) ٢(
 .٣/٣٨٣الكشف : انظر) ٣(
 .٣٨: األنفال) ٤(
 .١٣: آل عمران) ٥(
 .١٦٢: آل عمران) ٦(
 .١٦: املائدة) ٧(
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{Â Ã ÄÅ z)١(  {¨ © ª «¬ z)٢(،  {A  B
C D E z )٣( ، {½ ¾ z)فتعني للباقني القراءة بكسر )٤ ،

وضم الراء وكسرها يف ،  باتفاقy z  z }الراء، فصار السبعة بكسر من 
{{  z٥(فالكسر لغة أهل احلجاز والضم لغة بين متيم،  لغتان ومجع شعبة بني اللغتني( ،

  .)٦(سم، ومنه رضوان خازن اجلنان، واملضموم املصدراملكسور اال: وقال بعض الناس
  :قوله

  
  

ـــ........... ــذين ِفي ــونَ الَّ  يقُْتلُ
  

  

  .........ــــِه عن حمزٍة ُيقَاِتلُونَ

بألف بعد  ) ٧(z° ±  ¯} أخرب أن الرواية عن محزة يف       
بفتح الياء   z¯ } القاف مع ضم الياء قبلها وكسر التاء بعدها يف قراءة الباقني،            

         داحتـراز مـن    ) الـذين : (بقوله) يقتلون(وضم التاء من غري ألف كلفظه بالقراءتني، وقَي
{« ªz)فإنه بغري ألف بال خالف) ٨.  
  :تنبيه

  .بالتنوين) عن محزة: (قوله
  : قوله

                                                            
 .١٥: آل عمران) ١(
 .٢: املائدة) ٢(
 .٢١: التوبة) ٣(
 .١٨: حممد) ٤(
 .٣/٣٨٣الكشف : انظر) ٥(
 .٩٦: معاين القراءات، ص: انظر) ٦(
 .٢١: آل عمران) ٧(
 .٢١: آل عمران) ٨(
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...................................  
ــد ــالفَتِح ِإنَّ الـ  ...........ينِبـ

  

  

ــال................... ــي تـ  علـ
...................................  

بفتح اهلمزة، فتعني للباقني    ) ١(j i h l k z} أخرب أن عليا قرأ     
  .القراءة بكسرها كلفظه

  : قوله
  
  

ــاِفعٍ ................. نٍف وــو  كُ
ـ       .......بٍه لـه  مع بلٍَد ميـٍت وِش

  

  

  ُمـثَقَّال  ِسوى ُشعبٍة ِفي املَيِت عـنُهمُ     
...................................  

 ¢ £ }) ٢(z~ �  {} أخرب أن نافعا والكوفيني إال شـعبة قـرؤوا          
¥¤z و  { ¢  ¤ £ z)٣ ( يعين  ، وشبه ذلك{ Æ Å z)بتثقيل اليـاء يف هـذه      ) ٤

 نافع وحفص : "قال الداين يف التيسري   ، وتعني للباقني القراءة بالتخفيف   ، األلفاظ حيث جاءت  
ــسائي   z £ ¤  ¢ } ، وz ¢ £ ¤¥ }و ،z~ �  {} ومحــزة والك

  ".وشبهه إذا كان قد مات مثقالً، والباقون خمففًا
  : قوله

  
  

ــانَ.........................  وكَـ
  .................لنافع ِبياِسيٍن

  

ــال  ــةُ انق تــا املَي تيــِه م ــا أَخي تيم 
...................................  

) ٥(h g    iz} وثقـل أيـضا     : عاطفة على التثقيل، أي   ) كانو(الواو يف   

                                                            

 .١٩: آل عمران) ١(
 .٢٧: آل عمران) ٢(
 .٩: فاطر) ٣(
 .٢٧: االعراف) ٤(
 .١٢٢: األنعام) ٥(
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يف سورة  ) ٢(z yz } | } باحلجرات، و ) ١(Z Y Xz } باألنعام، و 
  .يس لنافع وحده، وتعني ملن مل يذكره يف الترمجتني القراءة بالتخفيف

  :تنبيه
  .بسكون العني) لنافع: (بألف الوصل، وقوله) انقال: (قوله
  : قوله

  
  

 وماَ لَم يُمـت كَـذَا     ...............
  

  

 .............................ِلكُــلٍّ
  

عاطفة على احلكم املتقدم، وهو     ) وما مل ميت  (يعين بالتثقيل لكل القراء؛ ألن الواو يف        
Õ Ô Ó }: التثقيل، أخرب أن ما مل يتحقق فيه صفة املوت فهو مثقل لكل القراء حنو             

Ö  ×z)٣(، {¯ ° ±  z)ــف )٤ ــى ختفي ــوا عل  t v u} ، وأمجع
wz)٥ (  باألنعــام، وفيهــا {j i  kz)ويف ق  ،)٦ {¥ ¤  ¦ 

§z)وحنوه؛ ألنه قد وجد فيه املوت، وكذلك أمجعوا على ختفيف            ،)٧ { B A
 Cz)ِلم ذلك من ذكر الذي يف يس، وتقييده بصورته) ٨بالبقرة واملائدة والنحل، وع.  

  : قوله

                                                            

 .١٢: احلجرات) ١(
 .٣٣: يس) ٢(
 .٣٠: الزمر) ٣(
 .١٥: املؤمنون) ٤(
 .١٤٥: األنعام) ٥(
 .١٣٩: األنعام) ٦(
 .١١: ق) ٧(
 .٣: املائدة) ٨(
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...................................  
 ِبما وضعت يف العيِن إسكَانَ فَتِحهـا      

  

  

 وُشــعبةٌ وشــاٍم تقَــبال.............
ــا ِن التــكُو ــم ُس ضو............. 

  

، بسكون فتح العني وضم سكون      )١(z  ± °} أخرب أن شعبة والشامي قَِبال      
  .التاء كلفظهالتاء فتعني للباقني القراءة بفتح العني وسكون 

  :تنبيه
  .بالقصر) سكون التا: (قوله

والوجه يف قراءة من قرأ بسكون العني وضم التاء محل الكالم على ما قبله وما بعده؛                
والوجه يف قراءة من قرأ بفتح العني وسكون التاء ففي اجلملة           ، ألن اجلميع من كالم أم مرمي     
  :)٢(اليت هو من صلتها وجهان

أَمتـك  ) ٣(z ° ± ® ¯} م أم مرمي أيـضا،      أما من كال  : أحدمها - 
 .وهذا الوجه خمتار ملا فيه من احتاد القراءتني

  .أنه إخبار من اهللا تعاىل عنها يف أثناء القصة تعظيما ملوضوعها: والثاين - 
  : قوله

  
  

...................................  
ــا  ......................وكَفَّلَهــ

  

  

ــال................... ــوِف ثَقِّ  وِللْكُ
...................................  

 للكوفيني كما نطق به، فـتعني للبـاقني         )٤(É ÊË z} أمر بتثقيل الفاء من     
 ¶ ¸} القراءة بتخفيفها، فمن خفف نسب الفعل إىل زكريا ورفعه به وشـاهده              

                                                            

 .٣٦: آل عمران) ١(
 .٢/٢٨٢ ، شرح اهلداية١/١٤٣احلجة البن خالويه ، ١/٣٤٠الكشف : انظر) ٢(
 .٣٦: آل عمران) ٣(
 .٧٦: آل عمران) ٤(
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 ¹z)ها وأسند الفعل    بالتخفيف، واملعىن ضمها إليه، ومن قرأ بالتثقيل كان معناه        ) ١مض 
  .)٢(، وكان زكريا يف موضع نصب--إىل اهللا 

  : قوله
  
  

ــهُ ........ عِميــا ج كَِريز ــُصر  اقْ
  

  

    هبى ُشـعٍف ِسـوِلكُو.............. 
  

 بالقصر من غري مهز كلفظه يف مجيع ما يف القرآن منه للكوفيني             Ê Ë z}اقرأ  : أي
باملد واهلمز؛ ألن املد ال يكون إال هلمزة أو ساكن وليس يف            إال شعبة، وتعني للباقني القراءة      

لفظ زكريا ساكن يوجب املد، فتعني اهلمز الذي تمد األلف من أجلـه، والعـرب تنطـق            
بزكريا ممدودا ومقصورا، وهو اسم أعجمي ومن عـادم كثـرة التـصرف يف األلفـاظ                

  .)٣(األعجمية
  :تنبيه

  .بسكون اهلاء) شعبة: (لهبألف الوصل، وقو) اقصر: (قوله
  : قوله

  
  

...................................  
فِْعِهــمــصُب رلَــُه ن.............. 

  

  

ــُزك االوال..............  وهمـــ
...................................  

وهو األول بنصب   ) ٤(ËÊ Éz } لشعبة، أخرب أن شعبة قرأ      : أي) له: (قوله
وعة يف قراءة من قرأ باملد واهلمز من الباقني، فقـراءة محـزة وعلـي وحفـص                 اهلمزة املرف 

{Éz               واهلمـز بالتشديد زكريا بألف من غري مهز وال مد، وشعبة بالتشديد واملـد 

                                                            

 .٤٤: آل عمران) ١(
 .١/١٤٣احلجة البن خالويه ، ١/٣٤٠الكشف : انظر) ٢(
 .١/١٤٣احلجة البن خالويه ، ١/٣٤٠الكشف : انظر) ٣(
 .٣٧: آل عمران) ٤(
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) زكريا(والنصب، ونافع واملكي والبصري والشامي بالتخفيف واملد واهلمز والرفع، وما عدا            
 بالقصر من غري مهز، وأن الباقني وهم شـعبة ونـافع            األول فإن محزة وعليا وحفصا قرؤوا     

  .واملكي والبصري والشامي قرؤوا باملد واهلمز والرفع
  :تنبيه

  .بالنقل من غري مهز) االوال: (قوله
  :قوله

  
  

 فَنـــاداُه أَنثَّـــُوا................
  

  

ذَكِّرةٍ   وـزمِوالَ      أَِملْ ِلح لـيع ـعم  
  

ف ممالة على التذكري حلمزة وعلي كلفظه يف         بأل )١( S T z} اقرأ  : أي
  .للباقني: ، يعين)أنثوا: (فقوله، مكان تاء التأنيث يف قراءة الباقني

  :تنبيه
  .بكسر الواو) وال: (بالتنوين، وقوله) حلمزة: (قوله

والوجه يف قراءة من قرأ باأللف تذكري اجلمع، والوجه يف قراءة من قرأ بالتاء تأنيث 
فعل إذا أسند إىل مجع جاز احلاف العالمة وتركه، سواء كان اجلمع ملذكر أو اجلماعة؛ ألن ال
وقامت النساء، فالتذكري فيهما ، وقام النساء، وقامت الرجال، قام الرجال: مؤنث، تقول

X } ، فشاهد التذكري إمجاعهم على )٢(على تأويل اجلمع، والتأنيث على تأويل اجلماعة
 Z Yz)٣(،  {¡ �  ¥ ¤ £ ¢z)٤( 

                                                            

 .٣٩: آل عمران) ١(
 .١/٣٤٢الكشف : انظر) ٢(
 .٢٦: األنبياء) ٣(
 .١٩: الزخرف) ٤(
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 ،)٣(z^ _ } و) ٢(q  r z} وشاهد التأنيث  ،)١(h g  iz}و
  .)٥(s  tz} و ،)٤(z{ ~ } و

  : قوله
  
  

ــامٍ  ــِسُر أَنَّ اَهللا ش ــزٍةويكْ محو  
  

  

...................................  

، وهـو   )أَن(بكسر مهـزة    ) ٦(X Y Z [ z} أخرب أن الشامي ومحزة قرءا      
: وقوله يف البيت الذي قبلـه     ، اقني القراءة بفتحها كلفظه   فتعني للب ، S z} الواقع بعد   

  .)٧( z  [ \} :  من بعده وهو قبلS z} الذي يلي : ، أي)وال(
  :تنبيه

 بفتح اهلمزة أعمـال     Z [ z} بالتنوين، والوجه يف قراءة من قرأ       ) ومحزة: (قوله
 بالكسر احلكاية محال على     فنادته املالئكة بأن اهللا، ووجه قراءة من قرأ       : أي، املناداة يف اللفظ  

  .)٨(قالت املالئكة أن اهللا: املعىن، أي
  : قوله

  
  

...................................  
 سرا وخفِّف ِلحمـزةٍ   مع الكَهِف واإل  

  

 ويبُشُر ِخف حمزٍة مع علـي اجعـال       
 و هبومِ    ِبتيـرم عِر ملْ ِحجُمـال  أَواج  

                                                            

  .٢٣: الرعد) ١(
  .١٨: ، القمر١٢٣: الشعراء) ٢(
  .١٤١: الشعراءوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٣(
 .١٤: احلجرات) ٤(
 .٤٥ ،٤٢: آل عمران) ٥(
 .٣٩: آل عمران) ٦(
 .٣٩: آل عمران) ٧(
 .١/١٤٣احلجة البن خالويه : انظر) ٨(
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ـُورى عِلي وحمــزةٌ      وخفَّف ِبالشُّ
  

  ........................ومك وبصٍر

Æ  } ، و )١(z \ [} أي اجعل ختفيف محزة وعلي يف الـشني مـن           
Çz)٢ (   يف السورة مع و { V  Wz)وخفـف  : (باإلسراء والكهف، مث قال   ) ٣
بالتوبة، ) ٤(B Az } إىل آخره، أمر أن يقرأ بتخفيف الشني حلمزة يف          ) حلمزة

) ٧(N O z } و ،)٦(w  xz } وهو األول من احلجـر، و     ) ٥(N  Oz}و

، أخرب أن عليا ومحزة واملكي والبصري قرؤوا بتخفيـف          )وخفف بالشورى : (مبرمي، مث قال  
 بالشورى كلفظه وهو ختفيف السني وضمها وسكون الباء         )٨(C   D  E z} الشني يف   

ان حرف املضارعة ياء أو تاء أو نونا وهو مـا           وسواء إن ك  ، املوحدة وفتح حرف املضارعة   
تقدم يف املواضع التسعة وتعني ملن مل يذكره يف هذه التراجم القراءة بتثقيل الشني وكـسرها                

  .وفتح الباء املوحدة وضم حرف املضارعة
  :تنبيه

بالقـصر  ) واإلسـرا : (بألف الوصل، وقوله  ) اجعال: (بالتنوين، وقوله ) محزة: (قوله
بسكون الالم،  ) وأول حجر : (بسكون اهلاء، وقوله  ) بتوبة: (بالتنوين، وقوله ) مزةحل: (وقوله
) ومحزة ومك وبصر  : (بالتشديد والرفع، وقوله  ) علي: (بألف الوصل، وقوله  ) امجال: (وقوله

                                                            

 .٣٩: آل عمران) ١(
 .٤٥: آل عمران) ٢(
 .٢: ، الكهف٩: اإلسراء) ٣(
 .٢١: التوبة) ٤(
 .٥٣: احلجر) ٥(
 .٧: مرمي) ٦(
 .٩٧: مرمي) ٧(
 .٢٣: الشورى) ٨(
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  .بتنوين الثالثة
  . وهو الثاين يف احلجر)١(Y Z z} وال خالف يف تشديد 

: ع محله علي متفق التشديد يف قوله واحلجة ملن قرأ بالتثقيل يف اجلمي
{Tz)٢( ، {© ª   z)٣( ، {Ð Ñ   z)٤(،  {Ç 

È  z)وحنوه)٥ .  
واحلجة ملن قرأ بالتخفيف يف اجلميع خفة اللفظ مع إعطائه معىن املثقل، واحلجة ملن              

: ثقل البعض وخفف البعض اتباع األثر واجلمع بني اللغتني، قال األخفش سعيد بن مسعدة             
بشرته أخربته مبا أظهر من بشرته      "، وقال حممد بن يزيد      )٦("لتشديد لغتان مبعىن  التخفيف وا "

  .)٧("وهو ظاهر وجه السرور
  : قوله

  
  

...................................  
ــاِفعٍ  ــق ِلنـ  .............أَخلُـ

  

  

ــال......... ت ــِذي ــى ال ُر أَنــس  كَ
....................................  

لنـافع، فـتعني     )٩(u v z} الذي بعده    )٨(m z} أخرب أن كسر مهزة     

                                                            

 .٥٤: احلجر) ١(
 .٥٤: احلجر) ٢(
 .١١: يس) ٣(
 .٧١: هود) ٤(
 .١٠١: الصافات) ٥(
 .٢٣: معاين القرآن، ص) ٦(
 .١٥٤: صالكامل للمربد، ) ٧(
 .٤٩: آل عمران) ٨(
 .٤٩: آل عمران) ٩(
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  .للباقني القراءة بفتحها كلفظه
  :تنبيه

يقـول إين   : بسكون القاف، وجه قراءة الكسر أنه على االبتداء، أي        ) أخلق: (قوله
ووجه قراءة الفتح أنه على البدل مـن        ، )١( p o z}أخلق، وعلى هذه القراءة يقف      

{m n o p  z)٣(بأين أخلق: ، أي)٢(.  
  : قوله

  
  

ــاُنعلِّ................. ــُه بيـ  ُمـ
  

  

ــاِفعٍ  نو ــم  ..................ِلعاِص
  

 بالياء، فتعني للباقني القـراءة      )٤(c d z} أخرب أن عاصما ونافعا قرآ      
  .بالنون
  :تنبيه

  .بسكون امليم) لعاصم: (بالقصر، وقوله) بيا: (قوله
  ¬ » ª © ¨} لنون أن شـاهده      بـا  c  z} حجة من قرأ    

®¯z)٥(        وحجة من قرأ بالياء أن شاهده ، {] ^ _ `    a z)واملعىن فيهمـا    )٦
  .)٧(واحد؛ ألن اهللا الفاعل لذلك

  : قوله
                                                            

 .٤٩: آل عمران) ١(
 .٤٩: آل عمران) ٢(
 .١/١٤٣احلجة البن خالويه : انظر) ٣(
 .٤٨: آل عمران) ٤(
 .٤٤: آل عمران) ٥(
 .٤٧: آل عمران) ٦(
 .١/١٤٥احلجة البن خالويه : انظر) ٧(
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...................................  
 وطَيرا ِلغيـِرِه ُهنـا مـع ُعقُوِدهـا        

  

  

ـ   ......................  اللُه طَاِئرا ِك
...................................  

يف كـال    )١(z ~ {} اقـرأ لنـافع     : يعود إىل نافع، أي   ) له(الضمري يف   
فيكـون  ، يعين املائدة، بألف ومهزة فردا يف قراءة غـريه        ): العقود(املوضعني هنا ويف سورة     

{~ z              ا كلفظه بالقراءتني، والوجه يف قراءة من قرأبغري ألف وال مهز مجع { ~  z 
 إجرائه z طَاِئرا}محله على ما قبله من لفظ الطري ورمسه بغري ألف، والوجه يف قراءة من قرأ           

على التوحيد على تقدير فيكون ما أنفخ فيه طائرا، والطائر مفرد، والطري اسم مجع، ويقـع                
  .)٢(ومجع طائرا أيضا أطيار كصاحب وأصحاب، ومجعه طيور وأطيار، على املفرد
  : قوله

  
  

...................................  
  

  

 .............وحفْــص ُنــوفِّيِهُم ِبيــا
  

فتعني للباقني القراءة بـالنون     ،  بالياء من حتت   )٣(f  z} أخرب أن حفصا قرأ     
  .كلفظه
  :تنبيه

، )٤(j i  l kz} بالقصر، فمن قرأ بالياء فَِلما بعده من قوله         ) بيا: (قوله
واملعىن يف القراءتني واحـد وإن اختلـف        ، فلما قبله من أخباره عن نفسه     ومن قرأ بالنون    

  .)٥(اللفظان

                                                            

 .٤٩: آل عمران) ١(
 .٢/٢٨٢ شرح اهلداية، ١/٣٤٠الكشف : انظر) ٢(
 .٥٧: آل عمران) ٣(
 ١٤٠ ،٥٧: ل عمرانآ) ٤(
 .١/٣٤٣الكشف : انظر) ٥(
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  : قوله
  
  

...................................  
ــف ــُتم وال أَِل ئَنال هــه ــافُع س ون 

  

  

ــال .................... ــى الع فَتو 
 ِلــورٍش وقُنُبــٍل وعــن ورٍش ابــِدال

  

حيث وقع، فـتعني للبـاقني       )١(l z} عال ونافعا سهال مهزة     أخرب أن فىت ال   
 بال ألف قبل اهلمـزة، فـتعني      l z} القراءة بتحقيقها، مث أخرب أن ورشا وقنبال قرآ         

  :للباقني بإثبات األلف، مث أخرب أن أهل األداء أبدلوا اهلمزة عن ورش ألفًا فحصل مما ذُكر
 .بعد اهلاء ومهزة مسهلة بني بني بعد األلفأن قالون وفىت العال قرأأ ها أنتم بألف  - 
وأن ورش عنه وجهان تسهيل اهلمزة بني بني وهو طريق البغداديني وإبداهلا ألفًا وهـو                - 

  .طريق املصريني كالمها على أثر اهلاء
  .وأن قنبالً قرأ مزة حمقَّقة على أثر اهلاء وكذلك لفظ ا يف النظم - 
وفيون قرأوا بألف بعد اهلاء ومهزة حمققـة بعـد          وأن الباقني وهم البزي والشامي والك      - 

  .األلف
فاهلاء على مذهب أيب عمرو وقالون وهشام حيتمل أن تكون          "قال الداين يف التيسري     

للتنبيه وأن تكون مبدلة من مهزة، وعلى مذهب قنبل وورش ال تكون إال مبدلـة ال غـري،                  
بيه فقط فمن جعلها للتنبيه وميز      وعلى مذهب الكوفيني والبزي وابن ذكوان ال تكون إال للتن         

أو بني املتصل واملنفصل يف حروف املد مل يزد يف متكني األلف سواء حقق اهلمـزة بعـدها                  
ومن جعلها مبدلة وكان ممن يفصل باأللف زاد يف التمكني سواء أيضا حقق اهلمزة              ، سهلها

  .)٢("أو لينها، وهذا كله مبين على أصوهلم ومحصل من مذاهبهم
  

                                                            

 .٦٦ :ل عمرانآ) ١(
 .٧٥: التيسر، ص) ٢(
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  :بيهتن
للتثنية ضمري فىت العال ونـافع،      ) سهال: (بال تنوين، واأللف يف قوله    ) ونافع: (قوله  
  .بسكون الفاء) وال ألف: (وقوله
  : قوله

  
  

حفَتـ    و  ا ِبتاِء تعلَُمونَ الِْكتاب ضــ
  

  

 ـم شاٍم وكُوٍف واكِْسِر اللَّام ثَقِّـال      
  

بضم فتح التاء    )١(t u       v w   z} أخرب أن الشامي والكوفيني قرؤوا        
وأمر هلم بكسر الالم وتثقيلها، فتعني للباقني القراءة بفتح التاء وسكون فتح العني وفتح الالم               

  .وختفيفها كلفظة
  :تنبيه

  .بألف الوصل) واكسر: (املد واهلمز وقوله) بتاٍء: (قوله  
، z z} وبعد   بالتخفيف أنه جعله من العلم       vz } والوجه يف قراءة من قرأ      

وهو أبلغ من الوصف بالعلم؛ ألن كل       والوجه يف قراءة من قرأ بالتثقيل أنه جعله من التعليم           
  . )٢(معلِّم عامل وليس كل عامل معلِّما

   :قوله  
  
  

 ورفُْع ولَا يـأُْمُركُم نـصُب عاِصـمٍ      
  

  

 .....................وشاٍم وحمـزةٍ  
  

 أن بنصب رفع الراء،     )٣(z ~  { |} ي ومحزة قرؤوا    أخرب أن عاصما والشام     
فتعني للباقني القراءة برفعها، وجيري البصري على أصله يف االختالس واإلسكان؛ ألنـه يف              

  ).وإسكان بارئكم له فيهما معا ويأمركم عنه: (قراءته مندرج يف قوله
                                                            

 .٧٩ :ل عمرانآ) ١(
 .٢/٢٨٢ شرح اهلداية: انظر) ٢(
  .٨٠ :ل عمرانآ) ٣(
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  :تنبيه
  .نوين الثالثةبت) عاصم وشام ومحزة: (برفع الراء، وقوله) يأمركم: (قوله  

 |} : مث يقـول   )١(b c d z}  العطف على ما قبله      z {}  ووجه نصب   
} z٢(وهو ال يأمركم أو وال يأمركم اهللا: ، ووجه الرفع القطع مما قبله على تقدير(.  

   :قوله
  
  

...................................  
ـ         ـا ِبكَـسلَـُه لَمقَبنـا واِفِع آتيِلن 

  

  

 وآتيــُت حــوال ....................
 ................    ــِر الٍم ِلحمزةٍ  

  

وهي قراءة غري نافع إىل      )٣(q  r s t  z }أمر بتحويل لفظ      
 q z}  الـذي قبـل      p  z} وكسر الالم من     b  z} لفظ قراءة نافع    

 علـى  q z} حلمزة، فتعني لغريه القراءة بفتح الالم وأَلْجأَه الوزن إىل تقـدمي            
{p  zوهو بعد ملا يف التالوة .  
  :تنبيه

بسكون اهلـاء   ) وقبله: (بال تنوين، وقوله  ) لنافع: (بضم التاء، وقوله  ) وأتيت: (قوله  
  .بالتنوين أيضا) حلمزٍة: (بالتنوين، وقوله) الٍم: (ِبفتح الالم، وقوله) لَما: (وقوله

، )٤( zا بِني ِإسراِئل  آتين }:  التعظيم والتفخيم مثل   b  z} ووجه قراءة نافع       
{i j z)ووجه قراءة الباقني    ، )٥ {q z  كقولـه  : {d e 

                                                            

 .٧٩ :ل عمرانآ) ١(
 .١/١٤٥ احلجة البن خالويه: انظر) ٢(
 .٨١ :ل عمرانآ) ٣(
 .٨١ :ل عمرانآ) ٤(
 .٥٤: النساء) ٥(
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f z)١( ،واحد والقراءتان مبعىن)٢(.  
  : قوله

  
  

...................................  
ــةً   بغَي ــص ــصٍر وحفْ ب....... 

  

  

 وتبُغونَ قَـد تلَـا    ..................
...................................  

  

بياء الغيب، فتعني   ) ٣(z« ¼ ½ ¾ } أخرب أن البصري وحفصا قرآ        
  : للباقني القراءة بتاء اخلطاب كلفظة قوله

  
  

ـــ................. نَ غَيــو  ُترجُع
  

  

ــصٍ  ــُب حفْـ  ..............ــ
  

بياء الغيب، فتعني للباقني القـراءة       )٤(Ç È z} أخرب أن حفصا قرأ       
  .كلفظةبتاء اخلطاب 

 على تقدم   È z } و z ¾} وجه قراءة حفص أنه محل الغيب يف           
 {º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² z)محـل الغيـب يف     : ، وقيل )٥
{¾ z      على ذلـك ويف{ È z    علـى  {J K L  z ،

 على ما تقدم مث رجع إىل خطـام         z ¾} ووجه قراءة البصري أنه محل الغيب يف        
 علـى املتـولني     z ¾}  على طريق االلتفات، وقيل محـل        È z }يف  
 على مجيع الناس، ووجه قراءة الباقني الرجوع يف الفعلني إىل اخلطـاب             È z}و

بعد الغيبة بطريق االلتفات أو على معىن قل هلم يا حممد أفغـري ديـن اهللا تبغـون لليهـود                    

                                                            

 .١٢: املائدة) ١(
 .١/١٤٥ احلجة البن خالويه: انظر) ٢(
 .٨٣: آل عمران) ٣(
 .٨٣: آل عمران) ٤(
 .٨٢: آل عمران) ٥(
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  .)١(وغريهم
   :قوله

  
  

...................................  
 فَـُروُه قُـلْ   مع غَيِب تفْعلُوا فَلَن ُتكْ    

  

  

 وحج الْبيِت بالكَسِر فَاجعلَـا    .........
 .................ِلكُوٍف ِسوى ُشـعبه   

  

 ¿} بكسر احلاء مع     )٢(z  ¡  � ~ { |} اقرأ  : ، أي )قُلْ: (قوله  
À   Á Â   Ã ÄÅ z)بياء الغيب يف الفعلني للكوفيني إال شـعبة، فـتعني           )٣

  .احلاء وبتاء اخلطاب يف الفعلني كلفظهللباقني القراءة بفتح 
  :تنبيه

  .بسكون اهلاء) شعبة: (قوله  
 أما لغتان فصيحتان، والفـتح   z  ¡  �}ووجه الكسر والفتح يف احلاء من             

ووجه قراءة من قرأ بالغيـب      ، )٤(لتميم: لغة أهل احلجاز وبين أَسٍد والكسر لغة قيس، وقيل        
 يف  )٥(على ما قرب منه من لفظ الغيب       محله   ،À   Á Â   Ã ÄÅ z ¿}يف  
« ¼ }: إىل قولـه  ) ٦(�z ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § } : قوله

 ½z           من قوله  )٧(، ووجه قراءة من قرأ باخلطاب محلة على ما تقدم:  { O N

                                                            

 .١/١٤٦لويه احلجة البن خا: انظر) ١(
 .٩٧: آل عمرانسورة ) ٢(
 .١١٥: آل عمرانسورة ) ٣(
 .١/٣٤٦الكشف : انظر) ٤(
 .١/٣٤٦الكشف : انظر) ٥(
 .١١٣: آل عمرانسورة ) ٦(
 .١/٣٤٦الكشف : انظر) ٧(
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Pz)١ (إىل قوله:  {Y X z)٢(.   
   :قوله

  
  

...................................  
 ِبـضاِدهِ ِلرا جزمُه ارفَع ُضم كَـسرا       

  

  

 يِضركُم فَثَقِّلَـا  .....................
 .....................ِلشاٍم وكُـوفٍ  

  

  ¾ ¿ À}  أمر بتثقيل الراء مع رفع اجلزم فيه وضم كسر الضاد مـن             
ÁÂ z)للشامي والكوفيني، فتعني للباقني القراءة جبزم الراء وختفيفه وكسر الضاد كمـا            ) ٣

    ا كما قال تعـاىل        لفظ به، فمن خفف جريض هرِضيي ارهض ِمن علَه:  {B  C z  {j   k
 m lz)٤ (       كما جاء هرضه يرض ومن ثَقَّل جعله ِمن  {C B A z)فهما ) ٥

لغتان، والفعل جمزوم يف القراءتني على جواب الشرط، والضم يف الراء على قراءة من ثقـل                
وذهب الفراُء والكسائي إىل أن الفعل مرفوع وأـا حركـة           ضمةُ بناٍء اتباعا لضمة الضاد،      

  :مبعىن ليس مع إضمار الفاء على حد قول الشاعر) ال(اإلعراب، وأن 
  )٦(والشر بالشر ِعند اهللا ِمثْلَاِن    من يفْعِل الْحسناِت اُهللا يشكُرها 

  .والتقدير فاهللا يشكرها  
                                                            

 .١١٠: آل عمران) ١(
 .١١٠: آل عمران) ٢(
 .١٢٠: آل عمران) ٣(
 .١٢٥: األعراف) ٤(
 .٦٧: اإلسراء) ٥(
من يفعل احلسنات اهللا يشكرها على أن الفاء الرابطة حمذوفـة           : "قال البغدادي ، --ت حلسان بن ثابت     هذا البي ) ٦(

  . فاهللا يشكرها: من جواب الشرط ضرورة أي
  .٩/٥٢ خزانة األدب" أبو العباس املربد جييز حذف الفاء يف الشعر: قال النحاس   

 ويكون ما بعد ، فاهللا يشكرها: أي"ر بالشر عند اهللا مثالن  من يفعل احلسنات اهللا يشكرها والش     :"  قوله والشاهد من 
 .٥/٣١٧ الصحاح للجوهري: انظر.الفاء كالما مبتدأ
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  : قوله
  
  

...................................  
ـِْزلُونَ شـاٍم ُمثقَقِّلًـا        وِإنا ُمنـــ

  

  

 ُمنِزِلين ُهنـا اجُملَـا    ................
....................................  

هنـا يف هـذه     ) ١(f e d c  g z}  ، أي أمجع  )أمجال: (قوله  
 أخـرب أن ) شام مـثقالً : (مث قال  ،)٢( a ` _ ~  c b z} السورة و 

  .الشامي قرأ يف املوضعني بتثقيل الزاي، فتعني للباقني القراءة بتخفيفها فيهما
  :تنبيه

بالتشديد، ) ُمرتلني: (بألف الوصل، وقوله  ) امجال: (بالتخفيف، وقوله ) مرتلني: (قوله  
فمن شدد أراد التكثري، ومن خفف أراد مرةً، وحيتمل مرارا أيضا؛ ألن التخفيـف يـصلح                

  .)٣( ثريللقليل والك
  :قوله  

  
  

..................................   
ــٍم  .............ومـــك وعاِصـ

  

  

 وواُو ُمــسوِّمين كَــسُر فــىت الْعلَــا
..................................... 

  

بكـسر   )٤(x w vz  } أخرب أن فىت العالء واملكي وعاصما قـرؤوا           
  . القراءة بفتحها كلفظهالواو، فَتعين للباقني

 ومعناه أن اهللا سومها وهـو  gz } بفتح الواو محله على x z  }    فمن قرأ   
املُرسلَِة ومن قرأ بكسر الواو فمعناه أن املالئكة سومت أنفـسها أي  : من اإلبل السائمة، أي   

                                                            

 .١٢٤: آل عمرانسورة ) ١(
 .٣٤: العنكبوتسورة ) ٢(
 .١/٣٤٨الكشف : انظر) ٣(
 .١٢٥: آل عمرانسورة ) ٤(
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  .)١(أَعلَمتها أِحد من السومِة وهي العالمة
  : قوله  

  
  

 وقُلْ ِفـي وسـاِرُعوا    ..............
  

  

ــا   ــا واٍو اولَ ــاِفٍع ِبلَ ناٍم وــش  ِل
  

حبذف واو العطف وهو الواو     ) ٢(D C Bz } ، أي اقرأ    )وقل: (قوله  
  .األول الذي قبل السني للشامي، ونافع فتعني للباقني القراءة بإثباا كلفظه

  :تنبيه
  .مزة املفتوحة ونقل حركتها إىل التنوينحبذف اهل) أوال(بالتنوين، وقوله ) واٍو: (قوله  

العطف مراد نص اجلملة :  بغري واو االستئناف والقطع، وقيلBz }    ووجه قراءة 
الثانية إذا التبست باألوىل استغىن فيها عن حرف العطف فحذف، والواو مل ترسم يف 

Ï Î } مصاحف أهل املدينة والشام، ووجه القراءة بإثبات الواو العطف على قوله 
 Ðz)والواو ثابت يف مصاحف مكة والعراق وحيث ما قيل العراق يف كتب )٣ ،

  .)٤(القراءات فاعلم أن املراد به الكوفة والبصرة
  : قوله  

  
  

 وقُرح مع الْقُرُح اضُمما فَـتح قَاِفـهِ    
  

  

 ..............ِلكُوٍف ِسوى حفْـصٍ   
  

 ،)٥(ª © ¨ § ¦z » ¬ } أمر بضم فتح القـاف مـن          

                                                            

 .١/٣٤٨الكشف : انظر) ١(
 .١٣٣: آل عمرانسورة ) ٢(
 .١٣٢: رانسورة آل عم) ٣(
 .١/٣٤٨الكشف : انظر) ٤(
 .١٤٠: آل عمرانسورة ) ٥(
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 للكوفيني إال حفصا، فتعني للباقني القراءة بفتح قاف         )١(z « ¼ ½  ¾ ¿}و
  .الثالثة وليس يف القرآن غريها

 أما لغتان مبعىن واحد، وهو اِجلراحz        ¿} و ،z¬ }    ووجه الضم والفتح يف     
، بعضهم القَرح بـالفتح اجلُـروح     وأَلَمها يقَالُ قَِرح الرجلُ يقْرح قَرحا وأَصابه قُرح، وقال          

الْأَلَم موبالض.  
  : قوله  

  
  

.................................. 
 ِلكَاٍف وهمز اكِْسر والَ يا ِبكَـسِرها      

  

  

 كَأَين فَطَـوال  ......................
ـــكِلم............................ 

  

مد الكاف مع كسر اهلمزة من غري يـاء مكـسورة يف            : ، أي )كأَين فطوال : (قوله  
{ }z             للمكي، فتعني للباقني القراءة بقصر الكاف وفتح اهلمزة وإثبات ياء مكـسورة 

  .مشددة بني الكاف والنون من غري ألف كما لفظ به
  :تنبيه

  .بالقصر من غري مهز) وال يا: (قوله  
دخلت عليهـا   ) أي(وهي كلمة   ، تان مبعىن واحد  أما لغ ) كَأَين(و  ) وكَائن(   والوجه يف   

يف كذا، مث كثر استعماهلا كالكلمة الواحدة مبعىن كـم          ) ذا(كاف التشبيه كما دخل على      
 غري ذلك من القراءات     z{ }اخلربية فتصرفوا فيها على وجوه وكتب تنونيها نونا ويف          

 :ء ليعم مجيع ما يف القرآن حنو      جمردة عن الواو والفا   ) كأين(قرئنا ا وكلها لغات، ونطق بـ       
  .وشبهة )٣( zوكَأَين ِمن قَريٍة }) ٢( zوكَأَين ِمن آيٍة }

                                                            

 .١٧٢: آل عمرانسورة ) ١(
 .١٤٦: آل عمرانسورة ) ٢(
 .١٤٦: آل عمرانسورة ) ٣(
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   :قوله
  
  

..................................  
 ....ِلشاٍم وكُوِف افْتح ِلـضم وتـا      

  

  

 وبعدُه أَتـى قُِتـلَ امطُـالَ      .........
..................................... 

  

¡ ¢   } جـاء لفـظ      )١(z{ ~ � } وبعـد   : ، أي )وبعـده : (قوله  
£z)٢(.  

مد القاف مع فتح ضمها وفتح كسر التاء للشامي والكـوفيني وأراد            : ، أي )أمطال(     
باملد إثبات ألف بعد القاف، وتعني للباقني القراءة بضم القاف والقصر وهو حذف األلـف               

  .وكسر التاء كلفظه
  :تنبيه

: بـألف الوصـل، وقولـه     ) امطال: (بقصر اهلمزة مبعىن ايء، وقوله    ) أتى: (قوله  
بتشديد امليم وتنوينـها،    ) لضم: (بألف الوصل، وقوله  ) افتح: (بغري تنوين وقوله  ) وكوف(

  .بالقصر من غري مهز) وتا: (وقوله
 معـه   إما أن يكون النيب هو الذي قاتل أو الربيون قاتلوا z¡ ¢   £ }     ومعىن  

¬ ® ¯ } وكذلك جيري املعنيان يف قتل فإن قلت فكيف يصح قتل الربيون مع قوله              
°± z)أنه قُِتلَ بعضهم فما وهن البعض الثاين، وحيتمل أن يكون فمـا            : قلت معناه ) ٣

  .)٤(وهنوا عائد على األنبياء
   :قوله  

                                                            

 .١٤٦: آل عمرانسورة ) ١(
 .١٤٦: آل عمرانسورة ) ٢(
 .١٤٦: آل عمرانسورة ) ٣(
 .١٠٠: معاين القراءات، ص: انظر) ٤(
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 وســــاِكُن......................
ــشامِ  ــع ال م................... 

  

  

 الرعب مع ُرعبا ِبـضم عِلـي تـالَ        
...................................  

، )١(z] } أخرب أن عليـا والـشامي قـرءا بـضم سـكون العـني يف                  
  .حيث وقعا، فتعني للباقني القراءة بإسكان العني )٢(tz}و

 التسكني ختفيفًـا مـن          والوجه يف قراءة الضِم واإلسكان أما لغتان، وجيوز أن يكون         
وإمنا ضم اتباعا للمضموم كمـا قـالوا الـصبح يف           ، بل األصل اإلسكان  : املضموم، وقيل 

  .)٣(الصبح
  : قوله  

  
  

ـ    .......... وح ِليع نثُوا عى أَنشغي 
  

  

  ...........................ـــزٍة

لـي ومحـزة،    عن ع  )٤(K J Iz} أخرب أن األداِء نقلوا التأنيث يف         
  .فتعني للباقني القراءة بالتذكري كلفظه

 إسناده إىل ضمري األمنه؛ ألم إمنا يغشوا من أجلها فكان           Iz }     والوجه يف تأنيث    
 وإسناده إليه هو املـستعمل      dz } اإلسناد إليها أوىل، والوجه يف تذكريه إسناده إىل         

  .)٦(واألمنة بفتح امليم اسم لألمن، )٥(e d c bz }ومنه 
  : قوله  

                                                            

 .١٥١: آل عمران) ١(
 .١٨: الكهف) ٢(
 .١٠١: معاين القراءات، ص: انظر) ٣(
 .١١: األنفالسورة ) ٤(
 .١١: األنفالسورة ) ٥(
 .١/٣٦١الكشف : انظر) ٦(
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..................................  
ــصٍر  .......................ِلبــ

  

  

 كُلَُّه ِللَِّه نـصب ارفَعـا جـالَ       .......
...................................  

  

، برفع نصب الالم، فتعني للبـاقني       )١( c b a `z } أمر أن يقرأ للبصري       
  .القراءة بنصبها كلفظه

 خربه واجلملـة خـربان وإن امسهـا         z| }  أن يكون مبتدأ     c z } والوجه يف رفع    
 أن تكـون تأكيـدا لألمـر        c z }وخربها يف موضع نصب بالقول والوجه يف نصب         

{|z٢( خرب إن، وإن وما عملت فيه على ما تقدم(.  
  :قوله  

  
  

..........عوتلُم   ِحبا صُهن بونَ غَي 
  

  

 ومـك عِلـي انقُـالً     بِصير حلَمـزٍة    
  

) ٣( Õ Ô Óz } انقل القراءة حلمزة واملكي وعلي بياء الغيـب يف          : أي  

  .فتعني للباقني القراءة بتاء اخلطاب كلفظه
  .املصاحب لبصري: ، أي)صحب بصري: (   وقَيده بقوله

  :تنبيه
) مٍك على و(بتنوينهما، وقوله   ) حلمزٍة ومكٍ : (بسكون الباء، وقوله  ) صحب: (قوله  

  .بألف الوصل) انقال(بغري حرف عطف، وقوله 
  : قوله  

  
  

ـ        كَـس ـُضمي ِمت ا ِمتنِمتو مِمتو 
 ................ووافَق حفْص ها ُهنا   

  

  

 رُه الْمك والشاِمي وُشعبه فَتى الْعالَ     ـ
.....................................  

                                                            

 .١٥٤: آل عمرانسورة ) ١(
 .١/٣٦١الكشف : انظر) ٢(
 .١٥٦ :آل عمرانسورة ) ٣(
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للمكي والشامي  Èz } و، Ëz } و، Ýz } ر امليم من أخرب أن ضم كس  
A }  ،)١(Ý Ü Û Ú Ù Ø ×z } : وشعبة وفيت العال حيث وقعت حنو

 Bz)٢( ،أو { ~  } | {z)٣( ، {U T S R z)٤( ، { P O
 S R Qz)٥(،    { S R Q P Oz)٦(،  { É È Ç

Êz)م وافقهم حفص يف ضم كسر مي: ، أي)ووافق حفص ها هنا: (مث قال، )٧
  .موضعي آل عمران ال غري، وكسر ميم البواقي، وتعني للباقني القراءة بكسر امليم يف الكل

  :تنبيه
بسكون ) وشعبه: (الثاين بفتح التاء، وقوله   ) مت(و، األول بضم التاء  ) وُمت: (قوله  

  .يعين يف سورة آل عمران) ها هنا: (بال حرف عطف بينهما، وقوله) فىت العال(اهلاء وبعده 
    ووجه ضم امليم وكسرها يف مجيع ذلك لغتان يقال مات يموت، فعلي هذا جاء الـضم                

مات ميات كخاف يخاف، فعلى هذا جـاء الكـسر          : كقولك من قام يقوم قمت، ويقال     
لَمعي ِلملُ كَعفْعلُ، والثاين من ِفِعلَ يقْتلَ يلُ كَقَتفْعلَ يفيكون الضم فَع ٨( ِكِخفْت(.  

  : قوله  
  
  

ـــ.............. ــونَ عنـ  تجمُع
  

  

بــــُه غَي.....................  

                                                            

 .١٥٧: آل عمرانسورة ) ١(
 .١٥٨: آل عمران) ٢(
 .٣٥: املؤمنون) ٣(
 .٨٢:  مواضع كثرية أوهلا املؤمنونوردت يف) ٤(
 .٦٦: مرمي) ٥(
 .٦٦: مرمي) ٦(
 .٣٤: األنبياءسورة ) ٧(
 .١/٢١٠املوضح : انظر) ٨(
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بياء ) ١( ä ã âz } عن حفص، أخرب أن حفصا قرأ       : ، أي )عنه: (قوله  
  .الغيب، فتعني للباقني القراءة بتاء اخلطاب كلفظه

إىل غري املخـاطبني    :  وقيل    والوجه يف القراءة بالغيب إشارة الفعل إىل الكفار وهم غيب،         
من املؤمنني ممن ترك القتال يف سبيل اهللا جلمع املال، ومل يقاتل معهم، والوجـه يف القـراءة                  

، وعلى مـا    Ý Ü Û Ú Ù Ø ×z  }  من قوله  )٢(باخلطاب محله على ما قبله    
  ).٣(H G F E D C B Az } بعده من قوله 

  : قوله  
  
  

...................................  
 وفَتح اضُمما مك وبـصٍر وعاِصـمٍ      

  

  

 وضــم يــا ُيغــلَّ افْتحــا وال.......
...................................  

  

للمكـي  ) ٤(e d c  b af z} أمر بفتح ضم الياء وضم فتح العـني مـن             
  .والبصري وعاصم، فتعني للباقني القراءة بضم الياء وفتح الغني كلفظه

  :تنبيه
: ، وقوله )اضمما(بألف الوصل، وكذلك    ) افتحا: (بالقصر، وقوله ) وضم تا : (قوله  

  .بكسر الواو) وال(
 منـه   e d c  b af z}  بضم الياء وفتح الغني      e f z}     ومعىن قراءة من قرأ     

أنه يخانَ بأَن يأخذ من الغنيمة قبل أن يقسمها والغلول األخذ خبفّيه، ومعىن قراءة من قـرأ                 

                                                            

 .١٥٧: آل عمرانسورة ) ١(
 .١/٨٢١٠املوضح : انظر) ٢(
 .١٥٨ :آل عمرانسورة ) ٣(
 .١٦١: آل عمرانسورة ) ٤(
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  .)١( ال يفعل ذلكبفتح الباء وضم الغني أن النيب 
  : قوله  

  
  

..................................  

  

 وما قُِتلُوا قُـلْ عـن ِهـشاٍم ُمـثَقَّال         
  

 بتثقيل التاء، فتعني للبـاقني      )٢(y xz | { z} جاء عن هشام أنه قرأ      : أي  
Æ Å Ä Ã } احتراز من   ) قل: ( بقوله y xz z} القراءة بتخفيفها كلفظه، وقيد     

 Çz)ومن قـرأ  ، فإنه بالتخفيف باتفاق فمن قرأ التثقيل فعلى املبالغة يف كثرة القتل  ، )٣
  .)٤(بالتخفيف فيحتمل ما قَلَّ وما كثر

  :قوله  
  
  

 وغَيب خبلٍْف عنُه ِفي يحـِسبن جـا       
  

  

...................................  

j i h g f e d } جـاء اخلـالف يف    هشام  : ، أي )عنه: (قوله  
kz )٥( الواقع بعد  {y x w v z)يف التالوة، ففيه عن هشام وجهان) ٦:  

  .بياء الغيب: أحدمها - 
 . والثاين بتاء اخلطاب - 

  .أن الباقني فرؤوا اخلطاب) غيب: (     وعلم من قوله
  :تنبيه

  .بالقصر من غري مهز) جا: (قوله  
                                                            

 .١/٢١٠املوضح : انظر) ١(
 .١٦٨: سورة آل عمران) ٢(
 .١٥٦: سورة آل عمران) ٣(
 .١/١١١معاين القراءات : انظر) ٤(
 .١٦٩: سورة آل عمران) ٥(
 .١٦٨: سورة آل عمران) ٦(
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ال حيسنب حاسب أو ال حيسنب الرسول أو ال         : أي ،e dz }      ووجه الغيب يف    
  .بل هم أحياء: أي، بل أحياء:  كما قالملسو هيلع هللا ىلصحيسنب الذين قتلوا، ووجه اخلطاب أن النيب 

   :قوله  
  
  

..................................  
 ِلشاٍم وِباَألنعاِم مع آِخــِر الـِذي      

  

  

 ُهنا قُِتلُوا يف اشُدد مع احلَج فَـاجُمالَ       
      شــاٍم تو ـكم نع ا ُشدـالَ حُهنم 

  

i h g f e d } : أمر بتشديد التاء للشامي هنا يف هذه السورة يف          
k jz   مع  {  `  _ ^ ]z)يف سورة احلج، وقيـد       )١ { ^z   هنـا

  ).يف: (بقوله
x w } : إىل آخره، أمر بتشديد التاء عن املكي والشامي يف        ) وباألنعام(مث قال   

z yz)٢ ( ألنعام مع   يف ا { ^  ] \z )هنا يف آخر آل عمـران،      ) ٣
نقال رواية التشديد عن أشياخهم، فـتعني ملـن مل          : ، أي )حتمال(وأخرب أن املكي والشامي     

  .يذكره يف هذه التراجم القراءة بتخفيف التاء
  :تنبيه

امجع قتلوا  : باجليم وألف الوصل، أي   ) فامجال: (بألف الوصل، وقوله  ) اشدد: (قوله  
 يف آل عمران مع الذي يف احلج للشامي، وقد تقدم توجيه التشديد والتخفيف يف الذي                الذي

  .هنا وما يأيت مثله
  :قوله  

  
  

ــي ــِسرا عِل  ...............وأَنَّ اكْ
  

  

...................................  

                                                            

 .٥٨ :جاحلسورة ) ١(
 .١٤٠ :األنعامسورة ) ٢(
 .١٩٥ :سورة آل عمران) ٣(
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عن علي، فتعني للباقني القـراءة      ) ١( z¯ ° ± ² ³ } : أمر بكسر اهلمزة يف     
  .ح اهلمزة كلفظهبفت

ª  » ¬ }ومن قرأ بالفتح فعلى العطف      ،     فمن قرأ بكسر اهلمزة فعلى االستئناف     
 ®z )٣(وبأن اهللا ال يضيع أجر: ، أو على إرادة الباء، أي)٢(.  
  :قوله  

  
  

ـ  ................  ويحُزنُ غَير اَألنب
......................... عن نـاِفعٍ  

  

  

ـِيا ُضم    فَتحا واكِْسِر الضم ناِقالَـ
...................................  

  

حيث وقع، ناقالً ذلك عن نافع      )حيزن(أمر بضم فتح الياء وكسر ضم الزاي من لفظ            
L } إال حرف األنبيـاء     ) ٥(Ã Â Á Àz }  ،)٤(z^ _ ` } : حنو

 O N Mz )اليـاء وضـم     فإن القراء السبعة اتفقوا على قراءته بفتح       ،)٦ 
  .الزاي، وكذلك قرؤوا يف اجلميع إال نافعا

    ووجه القراءتني أما لغتان، وقرأت أليب جعفر يزيد بن القعقاع املدين شيخ نافع بعكس              
  .)٧(قراءة نافع يف لفظ حيزن، ووجه القراءتني أما لغتان فصيحتان

  :تنبيه
  . الوصلالضم بألف) واكسر: (بالقصر، وقوله) األنبيا: (قوله  

                                                            

 .١٧١:  آل عمرانسورة) ١(
 .١٧١:  آل عمرانسورة) ٢(
 .١/٣٦١الكشف : انظر) ٣(
 .١٧٦:  آل عمرانسورة) ٤(
 ١٣:  يوسفسورة) ٥(
 .١٠٣: األنبياءسورة ) ٦(
 ).١/٣٦١(الكشف: انظر) ٧(



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

٥٣٨

  : قوله  
  
  

 ويحِسبن معـا ِلحمـزةٍ    ...........
  

  

 ..........................خـــاطَُبوا
  

 ،)١(h g f ez    } أخرب أن أهل األداء قرؤوا حلمزة بتاء اخلطـاب يف             
{ Ç Æ Å Äz)فتعني للباقني القراءة بياء الغيب يف املوضـعني كلفظـه،           ،)٢

  ).امع: (وأشار إليهما بقوله
  :تنبيه

  .بالتنوين) حلمزة: (قوله  
  :قوله  

  
  

..................................  
    ـرِبيخ عٍب ميِبغ كمو............. 

  

  

 وتعملُونَ فَتى الْعـالَ   .................
..................................... 

  

، Pz  }  املصاحب   z±  } يف  أخرب أن فىت العال واملكي قرءا بياء الغيب           
  .فتعني للباقني القراءة بتاء اخلطاب كلفظه

  :تنبيه
  .بالرفع والتنوين علي حكاية لفظ القرآن) خبري: (قوله

  :قوله  
  
  

 يِميــز ِفيـــــ............... 
   ِلـيع عةَ مزمِلح............... 

  

  

 ثِْقـالَ ـِهما الْفَتح ُضم افْتح ُسكُونَ اكِْسر ا      
......................................... 

  

) ٣(z ¨£ ¤ ¥ ¦ §}  يف موضـعني     z ¤ }: يعين) فيهما: (قوله  

                                                            

 .١٧٨: آل عمرانسورة ) ١(
 .١٨٠: آل عمرانسورة ) ٢(
 .١٧٩: سورة آل عمران) ٣(
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أمر بضم فتح الياء وفتح املـيم مـع         ) الفتح ضم : (باألنفال، وقوله  z_ ` } هنا، و 
ء وكسر امليم   كسر سكون الياء الثانية وتشديدها حلمزة وعلي، فتعني للباقني القراءة بفتح اليا           

  .وسكون الياء كلفظه
  :تنبيه

: وقوله) اكسر: (، وقوله )افتح: (بألف الوصول، وكذلك قوله   ) فيهما الفتح : (قوله  
  .بال تنوين) حلمزة: (بألف الوصل يف الثالثة، وقوله) اثقال(

ماز يِميـز بـالتخفيف،     :  أن التثقيل والتخفيف لغتاِن فصيحتان، يقال      z ¤  }    ووجه
مبالتثقيلو زيمي زي.  

  : قوله  
  
  

سنكُْتب ِبيـا اضـُمما     ............
 .........نقُولُ ِبيا عن حمـزٍة جـا      

  

  

 وضم افْتحا ونصب قَتـلَ ارفَعـا ِوال       
....................................  

 التـاء وأن    بياء مضمومة، وأن تفتح ضم    ) ١( O N Mz } أمرك أن تقرأ      
حلمزة كما جاء عنـه، وقـرأ        Tz   } وبالياء يف    EF z} ترفع نصب الالم من     

z  {  T قَتلُُهم }ونصب  ، وضم التاء ، بالنون؛ ألنه ضد الياء    Mz }الباقون  
 Uz بالنون كلفظه.  
  : تنبيه

بألف ) اضمما: (بالقصر، وقوله ) بياء: ( بسكون الياء، وقوله   Mz }: قوله  
بـال واو   ) نقول: (بكسر الواو، وقوله  ) وال: (، وقوله )ارفعا(و) افتحا: (قولهالوصل، وكذا   

  .بالقصر) جا: (بالتنوين، وقوله) عن محزة: (بالقصر، وقوله) بيا: (وقوله

                                                            

 .١٨١: سورة آل عمران) ١(
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والوجه يف قراءة محزة بترك تسمية الفاعل أوالً وتسميته آخرا املغايرة بينهما لتغايرمها                   
U } يف الدنيا غري مسمى الفاعل، وقول اهللا هلم يف اآلخـرة            يف املعىن فاإلحصاء عليهم     

 X W Vz)مسمى الفاعل، والوجه يف قراءة الباقني أجر الفعلني على سنن          ) ١
  .)٢(واحد

  :قوله  
  
  

................... ......ُبرــالز  وِب
  

  

ــشاٍم  .............................ِل
  

بالباء كما لفظ به، وهذا مما استغني فيه         )٣(z` } أخرب أَنَّ القراءة للشامي يف        
  .باللفظ عن القيد، وتعني للباقني القراءة حبذف الباء

  : قوله  
  
  

...............    .................. 
امــش  .........................ِهـ

  

  

 وِبالِْكتاِب ِبالْبـاِء قَـد تـالَ      ........
...................................  

  

 بإثبات الباء كلفظه، فتعني للباقني القـراءة        )٤(az  } أخرب أن هشاما قرأ       
  .حبذفها
  :تنبيه

  . باهلمز) بالباء: (بالتنوين، وقوله) لشام: (بإسكان الراء، وقوله) وبالزبر: (قوله
 بزيادة الباء أنه يف مصاحف أهـل الـشام          z` } والوجه يف قراءة الشامي     

 يف هـذه الـسورة      az  } جه يف قراءة هشام بزيادة الباء يف        كذلك بالياء، والو  

                                                            

 .١٨١: سورة آل عمران) ١(
 .١/٣٦١ الكشف: انظر) ٢(
 .٣/١٠٠ فتح الوصيد، ١/١٧٨ معاين القران: انظر) ٣(
 .١٨١: آل عمران) ٤(
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، )١(كاليت يف سورة فاطر بإمجاع، وقد روى الداين من طرق أنه يف مصحف الشامي كذلك              
وذكرها هارون بن موسى األخفش يف كتابه أن        ، )٢("هو يف املوضعني بالباء   : "قال يف املقنع  

 z` }  إىل الـشام يف      --ثمـان   الذي وجهه ع  : ، يعين )٣(الباء زيدت يف اإلمام   
  .)٤("ويف سائر املصاحف بغري باء يف احلرفني: "وحدها، وقال الداين

                                                            

 .٣/١٠٠ فتح الوصيد، ١/١٧٨ معاين القران: انظر) ١(
  .١٢٨ : ص،شرح الوسيلة: وانظر، ٥٧٢ : ص،املقنع) ٢(

  :قال السخاوي يف شرح العقيلِة
)    حيحـه             -إن شاَء اهللا  -هو الصأن على الظن ام عتيٍق، يغلبل الشحٍف ألهيف مص ه كذلكي رأيتمـصحف   ؛ ألن 

  .١٣١:  ص،...)، أو هو منقولٌ منهعثمانَ
  : اإلمام أبو شامةَ عليِه، حيثُ قالَوعقب

، يغلب على الظن    - هو اآلنَ جباِمعها مبشهد على بن احلُسني       - بدمشق -ِعندنا- يف مصحٍف    -أنا-وكذلك رأيته   (
، إبراز املعـاين  ) ذلك يف غَريه من مصاحف الشام العتيقِ      ِإىل الشام، ورأيته ك    أنه املصحف الذي وجهه عثمانُ      

 . ٤٠٦ :ص
  .٥٧٤-٥٧٢: ص، املقنع: انظر) ٣(

  : وقد وجه العلَّامةُ اجلعربي هذا اخلالف بقولِه يف شرح العقيلِة
: وميكن اجلمع بني الـنقلني    ومذهب املقنع هو الصحيح؛ ألنا لو فرضنا تساوي الروايتني؛ قدم املثِبت على النايف،              (

كلٌّ مبا رآه ؛ فأخربها كَانت مرسومةً، مثَّ دثُرت٢٨٧: ص :انظره) بأن.  
  : يف شرح احلرِز-أيضا-وقولِه

 ).١٣٨٣ص:(انظره) باحملْو؛ خالفًا ملن رجح قولَ األخفِش بالرؤيِة: وميكن اجلمع بينهما(
  ).٩٩٨-٣/٩٩٦(جامع البيان ) ٤(

  :اإلمام ابن اجلزري نشره الوجهِني هلشاٍم، ورجح مذهب اإلثباِت له من طريقيِه، فقالَوضمن 
 يف املصحف الشامي يف اجلاِمع األموي، وكذَا رواه هبة اهللا بن سالمةَ بن نصر املفـسر عـن                   -أنا-وكذَا رأيته   (

؛ لقطعت مبا قطع بِه الـداينُّ عـن         -أيضا-حذف الباِء   : عن ِهشام الداجوينِّ عن أصحابه عنِه، ولوال روايةُ الثِّقات        
هشام، فقد روى الداجوينُّ من مجيع طرقِه؛ إلَّا من شذَّ منهم عنه عن أصحابِه عن هشام حذف الباِء، وكـذَا روى                     

وقد رأيته يف   ،  حممد عن احللواينِّ عنه    النقَّاش عن أصحابِه عن هشام، وكذَا روى ابن عباد عن ِهشام، وعبيد اِهللا بن             
الباُء ثابتةٌ يف األول، حمذوفةٌ يف الثَّاين، وبذلك قرأ الداينُّ على شيخِه أيب الفتح من هذين الطَّريقَين،                 : مصحف املِدينة 

= 

٥٤١
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  :قوله  
  
  

ــ............... ُننيــُهُهُتب نكُْتُموت  
  

  

  وبصِر الْغيُب مع ُشـعبٍة ِكـالَ       ِلمِك
  

J    I H } أخرب أن املكـي والبـصري كالمهـا مـع شـعبة قـرؤوا                 
Kz)بياء الغيب فيهما، فتعني للباقني القراءة بتاء اخلطاب كلفظه )١.  

  :تنبيه
  .بألف الوصل) الغيب: (بال تنوين، وقوله) وبصر: (قوله  

    ووجه قراءة من قرأ بالغيب فيهما أنه أخبار عن أهل الكتاب، وهم غَيب، ووجه قـراءة                
ثاق واحلركـات يف القـراءتني ال       من قرأ باخلطاب اإلتيان به على ما خوطبوا وقت أَخذ اِملي          

  .)٢(ختتلف والرسم حيتمل القراءتني لعدم النقط فيه
  : قوله  

  
  

ـ     غَي الِّذين نِسبحِلكوٍف ي اِطبخو 
 ................مع الضم ِفي فَتٍح ِلبا    

  

  

 بنُهم ِلمك فَتـى الْعـالَ     ـُب الَ تحسِ  
....................................  

  

بتاِء اخلطاب، فتعني للبـاقني      )٣(Z Y Xz ]   } أمر أن يقرأ للكوفيني       
  .القراءة بياء الغيب كلفظه

 f  e dz } ، أخرب أن املكي وفىت العال قرءا        )غيب ال حيسبنهم  : (    مث قال 
                                                            

= 
 عـن   - عندي -لباء ِفيهما، و األصح    با -مجيعا-وقطَع احلافظُ أبو العالِء عن ِهشام من طَريقي الداجوينِّ واحللواينِّ           

-؛ مل أذكره، وقرأَ الباقونَ باحلذِْف فيهمـا، و        -هذا-  عنه من طُرق كتايب    -ِعندي-ِهشام، ولوال ثبوت احلذف     
 .١٨٥-٢/١٨٤ .) هو يف مصاحفهم-كذا

 .١٨٧: آل عمران) ١(
 .١/٣٧١الكشف : انظر) ٢(
 .١٨٨: آل عمران) ٣(
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ء كلفظه، بياء الغيب مع ضم فتح الباء املوحدة، فتعني للباقني القراءة بتاء اخلطاب مع فتح البا       
  :وحصل من جمموع الترمجتني

 باخلطـاب   e dz } بالغيـب    g f ez } أن نافعا والشامي قرءا      - 
 .وفتح الباء

 بالغيب وضـم  e dz }  بالغيب f ez }  وأن املكي وفىت العال قرءا     - 
 .الباء

  . باخلطاب فال حتسبنهم باخلطاب وفتح الباءY Xz }  وأن الكوفيني قرؤوا  - 
  :تنبيه

بـالتنوين،  ) فتٍح: (بالتنوين، وقوله ) لكوف: (بسكون الباء، وقوله  ) طبوخا: (قوله  
  .بالقصر) ِلبا(وقوله 

:  واخلطاب يف قوله   f ez } :      والوجه يف قراءة نافع والشامي من الغيب يف قوله        
 { e dz             ا إىل ضمريا إىل الذين يفرحون، والثاين مسندأن يكون الفعل األول مسند 

 واملفعول األول للفعل األول حمذوف مبفازة، والفعل األول للفعـل           ، يباملخاطب وهو الن  
الثاين الضمري املنصوب، والثاين حمذوف والتقدير وال حيسنب الذين يفرحون أنفسهم مبفـازة             
من العذاب فال حيسبنهم كذلك، وجيوز أن يكون مفعوال الفعل األول حمـذوفني لداللـة               

اء يف هذه القراءة عاطفة للجملة الثانية على األوىل، والوجه          مفعول الفعل الثاين عليهما، والف    
 Z z ]   } فعلى ما تقدم من إسناد الفعل إىل         f z} يف قراءة املكي وفىت العال      

¹ } : واملفعول األول أنفسهم ومبفازة من العذاب الثاين فال حيسبنهم مكرر لتأكيد حنـو            
 Â Á À ¿ ¾   ½ ¼ » ºz )وجيـــوز أن جيعـــل )١ ،

                                                            

 .٤: يوسفسورة ) ١(
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{ fh gi z        ا ليحسبنهم ويكون بدالً منمفعوالً ثاني { f ez  فأغين 
 أنـه   vz   } إلبداله منه عن ذكر مفعوليه وتكون الفاء زائدة، ووجه ضم الباء من             

 Z } فـالواو ضـمري      pz } من أجل ضمري اجلماعة بعد وهو الواو، وألنَّ أصله          
   [z       مة وهي نون التأكيد فبقيـت      ، وإمنا حذفت اللتقاء الساكنني، وهي والنون املدغ

 ضمة الباء على حاهلا دالة على الواو احملذوفة، ووجه قراءة الكوفيني أن اخلطايب للـنيب                
 e dz }  الثاين و    h g fi z}  املفعول األول و   Z z ]   }و

  .)١(أما مكرر للتأكيد أو بدل على ما سبق
   :قوله  

  
  

ــا .................... لُوا ُهنــات  قَ
أِْخيـ       ت  ُرُه ِبتوبٍة عـن عِلـي وحمـ

  

  

 فَأَخر ويقُْتلُونَ مـضُموم تـا الْـِوالَ       
 ...............ـــــزٍة ِفيِهمـــا

  

  . املضموِمº z  ¹} هنا يف هذه السورة وتأخري z قَاتلوا}أمر بتأخري   
توبة جاء ذلك عن    التاء اليت تلي القاف أي بعد القاف يف سورة ال         : ، أي )تاء الِوالء (      

بتـأخري  ) ٢(Z Yz ] \ } علي ومحزة يعين أما قرءا يف هـذه الـسورة           
 بتقدمي الفعـل    )٣(º z¸  ¹} املمدود وتقدمي املقصور وقرآ يف سورة التوبة        
بفتح التاء بعد القاف يف األول وضـمها يف         : املسند للمفعول على الفعل املسند للفاعل، أي      

، ويف سورة التوبة بتقـدمي      )قاتلوا على قتلوا  ( القراءة هنا بتقدمي     الثاين كلفظه، فتعني للباقني   
) فيهمـا : (بضم التاء بعد القاف يف األول وفتحها يف الثاين وقوله         : الفاعل على املفعول، أي   

يف السورتني، ووجه القراءة بتقدمي املبين للفاعل أن اهللا وصفهم بالقتل، ومعلوم أن القتل              : أي
                                                            

 .١/٣٧١الكشف : انظر) ١(
 .١٩٥: آل عمرانسورة ) ٢(
 .١١١: التوبة) ٣(
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ال فهذا ظاهر يرتفع معه اإلشكال على السامع، ووجه القراءة بتقدمي املبين            إمنا يكون بعد القت   
للمفعول من جهة املعىن أم قاتلوا وقتلوا بعدما وقع القتل فيهم، وقُتل بعضهم، ال أن القتل                

يف كـالم   ) ١( z¡ ¢  £ ¤   } وهو كاملعىن السابق يف قوله      ، أتى على مجيعهم  
قتلناكم وأسـرناكم  : ، وإمنا قُتل بعضهم، ويقول الرجل ملخاطبه    قُِتلَ بنوا فالن  : العرب تقول 

¥ } : وإمنا يريد بعضهم، ووصفهم بالقتال بعد القتل لبعضهم أَؤكَد يف املدح ومثله قولـه             
 « ª © ¨ § ¦z )٣(اآلية) ٢(.  

  :تنبيه
بقصر تاء قبل ألـف الوصـل       ) تا الوالء : (باهلمزة بعد الفاء، وقوله   ) فأخره: (قوله  
  .بالتنوين) محزة(ر الواو وقوله و وكس

  : قوله  
  
  

..................................  

  

ــضافَاِتها .......... ــتح ُم  .....وافْ
  

أمر بفتح ما فيها من ياءات اإلضافة ملن يذكره من القراء وهن ِست ياءات ذكرهـا                  
  :يف قوله

.................................. 
  .........ٍع وحفٍْص وشاِموجِهي ِلناِف

  

ــال...........................  انقُـ
...................................  

  

بتحريك الياء بالفتح   ) ٤( j i hz } : امحل الرواية يف  : ، أي )انقل: (قوله  
لنافع وحفص والشامي، فتعني للباقني القراءة بضد التحريك وضد التحريك هو الـسكون             

                                                            

 .١٤٦: آل عمرانسورة ) ١(
 .١٤٦: آل عمرانسورة ) ٢(
 .١/٣٧١الكشف : انظر) ٣(
 .٢٠:  آل عمرانسورة) ٤(
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  . قَدره الناظم، وهذا التحريك يف الياءات ال يكون إال بالفتحعلى ما
  :تنبيه

  :بال تنوين مث أحال على الفتح فقال) وشام(بسكون الياء، ) وجهي: (قوله  
  

  
  

 ِمنـــــ.........................
  

  

  ـي اجعلْ ِلي الْبصِري وناِفُع ِفي ِكالَ

، )١(z ¡ �{ ~} ياء يف كال املوضـعني      وانقل عن البصري ونافع فتح ال     : أي  
 {_ ~ }` z )كلفظه، فتعني للباقني القراءة بإسكان الياء فيهما) ٢.  
  :تنبيه

  .بغري تنوين) ونافع: (قوله  
  : قوله

  
  

يأَنـاِفعٍ        ونو ـكُح مفَـت لُـقأَخ  
  

  

ــصٍر  ......................وبـــ
  

 املكي ونافع والبصري كلفظـه،      فتحها) ٣( v u tz } أخرب أن الياء يف       
  .فتعني للباقني القراءة بإسكاا

  :تنبيه
  .بسكون القاف) أخلق: (قوله  

  :قوله
  
  

.................................. 
ــاِفعٍ  ــذُ ِلنـ  ...............أُِعيـ

  

  

............ و اِريصأَنالَ  ِإوت ي الَِّذين 
..................................... 

  

                                                            

 .٣٥: آل عمرانسورة ) ١(
 .٤١: آل عمرانسورة ) ٢(
 .٤٩:  آل عمرانسورة) ٣(
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º « } ، واليـاء مـن      )١( Ý  Ü Û ÚÞ z} أخرب أن فتح الياء يف من         
¼z )لنافع، فتعني لغريه القراءة بإسكان الياء فيهما كلفظه) ٢.  

 z «}أي الذي يلـي     : ، أيت به ألجل قافية البيت، ومعناه      )الذي تال : (وقوله
  .من قبلها
  :تنبيه

بالتنوين، ويف هذه الـسورة مـن       ) افعلن: (بترك اهلاء واأللف، وقوله   ) أعيذ: (قوله  
  :الياءات الزوائد اثنتان ذكرمها يف قوله

  
  

ـ     ..........  وِزد عنُه مع فَتى الْــ
  

  

 ـــعالَ اتبعن بصٍر وخافُوِن موِصالَ    
  

أن نافعا والبصري أثبتـا اليـاء       : يعود إىل نافع املتقدم الذكر، يعين     ) عنه(الضمري يف     
يف حال الوصل دون الوقف، فتعني لغريمها حذفها        ) ٣( l km o n z} ة يف   الزائد

  .أثبت ياًءا زائدةً بعد النون: ، أي)وزد: (من الوصل والوقف، وقوله
Z Y } ، أخرب أن البصري وحده أثبت الياء الزائـدة يف           )بصٍر وخافون : (    مث قال 

 \  [z)وباهللا التوفيق،  احلالنييف الوصل دون الوقف، فتعني لغريه حذفها يف) ٤.  
  

                                                            

 .١٤:  الصفسورة) ١(
 .٣٦: رانآل عمسورة ) ٢(
 ٢٠:  آل عمران.سورة) ٣(
 .١٧٥: آل عمرانسورة ) ٤(
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  ُسورة النساِء
  

  
  

 ...........وتسآَءلُونَ الِْخف كُوفٍ  
  

  

...................................  

 بتخفيف السني، فتعني للباقني القـراءة       )١(W  Vz  } أخرب أن الكوفيني قرؤوا       
  .بتثقيلها كلفظه

 تتـساءلون بتـاءين     Vz   } ني؛ ألن أصل        ووجه التخفيف استثقال اجتماع التائ    
  فخفف حبذف أحدمها، واختلف يف احملذوفة هل هي األوىل أو الثانية؟

بالبقرة، ووجه التثقيل تقارب التاء والسني إذ مها من          )٢(z] }    وقد تقدم بيانه يف     
  .)٣(طرف اللسان فشاع اإلدغام

  : قوله  
  وجر حمـ........................

  

  .................زةٌ ِميم االرحامــ

  .جبر امليم، فتعني للباقني القراءة بنصبها كلفظهX  z} أخرب أن محزه قرأ   
  :تنبيه

بترك اهلمزة ونقل حركتها إىل الالم والوجه       ) االرحام: (بالتنوين، وقوله ) محزة: (قوله  
  : بالنصب فعلى وجهنيX z} يف قراءة من قرأ 

  .اتقوا اهللا واألرحام أن تقطعوها: على اسم اهللا تعاىل، أيالعطف :  أحدمها - 
واتقـوا اهللا الـذي     : العطف على موضع به؛ ألن موضعه نصب كأنـه قيـل          : والثاين - 

مررت بزيد وعمرا فتنصب على املوضع      : تعظمونه؛ ألن احللف به تعظيم له كما تقول       
                                                            

 .١: النساء) ١(
 .٤: ، األحزاب٨٥: البقرة) ٢(
 .١/٣٧٦الكشف : انظر) ٣(
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ا: كأنك قُلْتا وعمرزيد تسالب. 
  : ألرحام باجلر ففيها أوجه وأما قراءة محزة وا

أا معطوفة على اهلاء من به وأنكر البصريون القراءة ا وهـي قـراءة ثابتـة                : أحدها - 
صحيحة أجازها مجاعة من النحويني الكوفيني وهي قراءة النخعي وجماهد وقتـادة وأيب             

ءة رِزيٍن وحيىي بن وثاب وطلحة واألعمش وأيب صاحل وغريهم، والذي أنكروه من القرا            
ا أن عطف الظاهر على املضمر املخفوض ال جيوز عندهم إال بإعادة اخلافض، وعلـم               
ذلك أن املعطوف واملعطوف عليه مشتركان يحسن يف أحدمها ما حيـسن يف اآلخـر،               

W  V U T S  } : ويقبح فيه ما يقبح فيـه فكمـا ال حيـسن أن يقـول             
Xz         افض حسن، والكوفيون    وال، فكذلك ال حيسن به واألرحام، فإن أعدت اخل

جييزون العطف املذكور وخيتارون سواه، وقد جاء ذلـك يف الكـالم والـشعر، روي               
  :قطرب ما فيها غريه وفرسه وأنشد يف ذلك قوله الشاعر

  )١( فقد خاب من يصلى ا وسعريها  ِإذا أَوقَدوا نارا حلــرب عدوِهـم     
  :      وقال آخر

ْ نا فاذهب   فاليوم قَربت٢(فما بك واأليام من عجــب  جونا وتشِتم(  
                                                            

، ٣/١٢٥٣، وشرح الكافية الشافية     ٢/٦٦٤شرح عمدة احلافظ     و  ، ٣/٢٣٥شرح التسهيل   :  يف وقفت على البيت  ) ١(
 .له على نسبةومل أقف ، ٥٦  صوشواهد التوضيح والتصحيح

، ١٢٨،  ١٢٦،  ١٢٣/ ٥ وخزانـة األدب     ،٤٦٤ نسبة يف اإلنـصاف ص     وهو بال ،  هذا البيت مل أقف على قائلة      )٢(
  .٣٩٢/ ٢ والكتاب ،٧٩و ١٣١، ١٢٩

فإن فعلت ذلك فاذهب، فليس غريبا منك ألنك أهل له، وليس           ، شرعت اليوم يف شتمنا والنيل منا     :  ومعىن البيت 
  .لذي فسد كل من فيهعجيبا من هذا الزمان ا

فعل مضارع وفاعله ضمري مستتر فيه ونا       " جونا"، فعل ماض دال على الشروع، والتاء امسه      " قربت: "وأما إعرابه   
الفاء واقعة يف جواب شرط     " فاذهب"، عطف على جونا  " تشتمنا"، مفعول به، واجلملة يف حمل نصب خرب قربت       

" بك"، نافية" ما"، الفاء للتعليل " فما"،  أمر وفاعله ضمري مستتر فيه     إن تفعل ذلك فاذهب، واذهب فعل     : أي، مقدر
= 

٥٤٩
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أا معطوفة على اهلاء املذكورة على تقدير تكرير اخلافض وحذفه من اللفـظ             : والثاين - 
: رؤية خري عافاك اهللا، إذا قيل     : اهللا ألفعلن، ويف قوله   : للعلم مبكانه كما حذف يف قوهلم     

 .)١(له كيف أصبحت
فيكون الـواو   ، بيها على ما جيب من صلتها وتعظيما لشأا       أا مقسم ا تن   :  والثالث - 

  .)٢(ويوقف على ما قبلها وال يوقف على األرحام؛ ألن ما بعدها جواب القسم، للقسم
  : قوله  

  
  

..................................  
 .......ِبقَــصٍر ِلنــاِفٍع وشــامٍ  

  

  

 قيامــا تمــثَّال.......................
...................................  

بالقصر ومراده بالقصر حذف    ) ٣(ª ©z »  ¬ } : أخرب أن نافعا والشامي قرءا      
               صخشاأللف اليت قبل امليم، فتعني للباقني القراءة باملد واملراد به إثبات األلف ومتثال معناه ت

: ف به الذي يقوم باملصاحل، ومعناه     تمثَّلَ بني يديه قائما والقيم والقيام واحد يوص       : من قوهلم 
جعلها اهللا تقيمكم فتقومون ا قياما؛      : الثبات والدوام، ووجه اإلثبات أنه على املصدر، أي       

: ألن قيمة املررء ماله، وقلبت الواو ياء النكسار ما قبلها، ووجه احلذف أا مجع قيمة، أي               
  .جعلها قيمة األشياء

  :قوله  
                                                            

= 
  .مبتدأ مؤخر" عجب"، زائدة" من"، معطوف على الكاف ارورة بالباء" واأليام"، متعلق مبحذوف خرب مقدم

  .من غري إعادة اجلار" بك"على الضمري ارور وهو " أيام"حيث عطف " بك واأليام: "الشاهد فيه
 .٥٠٣:  ص، وشرح ابن عقيل،٢٠٧/ ٢شرح أبيات سيبويه : انظر

 .١/٤٠٢املوضح ، ١/٣٧٦الكشف : انظر) ١(
 .١/٣٧٦الكشف ، ١/١٨٥معاين القران للفراء : انظر) ٢(
 .٥: النساءسورة ) ٣(
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  وضم فَتــ. .....................

  

 ــح يصلَونَ ُشعبةٌ وشـاٍم تعمـالَ      
  

بضم فتح اليـاء، فـتعني       )١(z ` _~} أخرب أن شعبة والشامي قرءا        
  .للباقني القراءة بفتح الياء كلفظه

C  B A   } فوجه قراءة من قرأ بفتح الياء أا على ما سمي فاعلـه وشـاهده                     
 E  Dz)فاعلـه               وشبه ذلك،    )٢ مـسووجه قراءة من قرأ بضم الياء أنه بناه ملـا مل ي

  .)٣(وحذف الفاعل للعلم به
  : قوله  

  
  

 ونصُبك كَانت واِحده رفْـُع نـاِفعٍ      
  

  

....................................  

 بنصب التاء فإا يف قراءة نافع       )٤(y  x wz } وقراءتك للجماعة   : أي  
  .برفعها

  .للوزن) واحدة: (سكن اهلاء يف قولهو      
والوجه يف قراءة من قرأ بالرفع أنه جعل كان تامة ورفع واحدة على الفاعلية وقوي                     

ذلك عدم احلذف واإلضمار، ووجه قراءة من قرأ بالنصب أنه جعل كان ناقـصة واضـمر                
لودة وما أشبه ذلك    امسها وجعل واحدة خربها، واملعىن وإن كانت الوارثة أو املتروكة أو املو           

  .)٥( o    n mz } : واحدة وقوى ذلك مبطابقته لقوله تعاىل
  : قوله  

                                                            

 .١٠: النساءسورة ) ١(
 .١٥: الليل) ٢(
 .١/٣٧٦الكشف : انظر) ٣(
 .١١: النساء) ٤(
 .١١: النساءسورة ) ٥(
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................................... .

     فْـصاٍم ثَـاِن حوش كمو.......... 
  

  

 وُيوِصي بفتِح الصاِد عن ُشـعبٍة ِكـالَ       
....................................  

v } ) ١(Ã Â Á ÀÄ Å z}  واملكي والشامي قـرؤوا      أخرب أن شعبة    
{ z y x  w| z)بفتح الصاد يف كال املوضعني ووافقهما حفص يف الثاين، أي         ) ٢ :

وتعني للباقني القراءة بكسر الـصاد فيهمـا        ، قرأ حفص بكسر صاد األول وفتح صاد الثاين       
حها وجـود األلـف     ويلزم من كسر الصاد وجود الياء بعد الصاد كما يلزم من فت           ، كلفظه
  .بعدها

   والوجه يف قراءة من فتح الصاد أنه بين الفعل ملا يسم فاعله، وأقام اجلار واـرور مقـام               
الفاعل، ويف ذلك تنبيه على عموم احلكم يف كل ميت من ذكر وأنثى، والوجه يف قراءة من                 

ور من تقدم ذكره    كسر الصاد أنه بىن الفعل للفاعل على تقدير يوصى املذكور، وأراد باملذك           
توصون ويوصني، والوجه يف قراءة حفص اتباع األثر واجلمع بني اللغتني           : كما بنا له يف قوله    

  .)٣(واحلكم بصحة القراءتني
    : قوله

  
  

 وأُم ُزخــــ......................
ِلحمزةَ مع عـِلي ِبكَسٍر ِلضــمها 

ـ  مع النجِم والزمر وِفي املِ      يِم كَسُر حم
  

  

 ــُرٍف فَِإلمـِه ويف أُمهـا اوِصـال       
 وِفي أُمـهاِت النحـِل والنوٍر فاجُمالَ    

  ...........................ـــزٍة

                                                            

 .١١:  النساءورةس) ١(
 .١٢: النساءسورة ) ٢(
 .١/٤٠٤املوضح : انظر) ٣(
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بـالزخرف،   )١(z~ _ } أمر بكسر ضم اهلمزة يف الوصل حلمزة وعلي يف            
بالقـصص  ) ٤( zُسـولًا ر ِفي أُمِّها }، هنا)٣(º¼ z «} ، و )٢(z  ´² ³} و

{ º ¹ ¸z)٥ ( بالنحل، و { i hz)بالنور،  ) ٦ { R Q P
 Sz )٧(،و  {§ ¦ ¥ ¤¨ z)بالنجم )٨.  
امجع اجلميع ـذا    : ، أي )فامجال: (أوصل اهلمزة مبا قبله، وقوله    : ، أي )أوصال: (    وقوله
يبق قبلـها   فلو فصلت ووقفت على حرف اجلر ضممت اهلمزة بال خالف؛ ألا مل             ، احلكم

  .ما يقتضي كسرها فصارت كما لو كان قبلها غري الكسر
وكـذا إذا   ، )١٠(i hz } ،  )٩(z ^ _[Z ] \} :     والياء حنـو  

¾ ¿  } ) ١١(Q  P  Oz } : فصل بني الكسر واهلمزة فاصل غـري اليـاء حنـو          
Àz)ال خالف يف ضم ذلك كله) ١٢.  

و ما تقدم من املتفق عليـه، وتعـني         قيد أم بالسورة احترازا من حن     ) أم زخرف : (    وقوله

                                                            

 .٤: الزخرف) ١(
 .١١: النساء) ٢(
 .١١: النساء) ٣(
 .٦١: القصص) ٤(
 .٧٨:  النحلسورة) ٥(
 .٦١: النورسورة ) ٦(
 .٦: الزمرسورة ) ٧(
 .٣٢: النجمسورة ) ٨(
 .٢: اادلةسورة ) ٩(
 .٥٠املؤمنون ) ١٠(
 .٧ :القصصسورة ) ١١(
 .١٣: القصصسورة ) ١٢(
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  .للباقني القراءة بضم اهلمزة يف الوصل واالبتداء يف اجلميع
 يف  i z  }، أخرب أن محزة يكسر امليم املضمومة يف       )ويف امليم كسر محزة   : (    قوله

فتعني للباقني القراءة بضمها فحمـزة كـسر        ، السور األربع اتباعا لكسرة اهلمزة يف الوصل      
فإذا ابتدأ ضم اهلمزة وعلى كسر اهلمزة وفتح امليم يف الوصـل            ، وامليم معا يف الوصل   اهلمزة  

والباقون يضمون اهلمزة ويفتحـون املـيم يف الوصـل          ، وضم اهلمزة وفتح امليم يف االبتداء     
  .واالبتداء
  : تنبيه

بالتنوين، ) بكسر: (بال تنوين، وقوله  ) حلمزة: (بألف الوصل، وقوله  ) اوصالً: (قوله  
) كـسر محـزة   : (بسكون الراء، وقولـه   ) والرمز: (بألف الوصل، وقوله  ) فامجال: (وقوله

  .باإلضافة وتنوين محزة
والوجه يف قراءة من كسر اهلمزة يف هذه املواضع ما يف اخلروج من الكسر أو مـن                 
الياء بعد الكسرة إليها مضمومة من الثقلْ فكسرت ليعمل اللسان عمالً واحدا يف االستفال              

لك أخف عليه وهي لغة قريش وهذيل وهوازن، والوجه يف قراءة من ضم اهلمـزة مـع                 وذ
كسر امليم اإلتيان ا على األصل واحتمال الثقل لذلك، والوجه يف قراءة من كـسر املـيم                 
االتباع لكسرة اهلمزة، والوجه يف قراءة من ضم اهلمزة مع فتح امليم اإلتيان باألصل واحتمال               

  .)١(الثقل لذلك
  :وله ق

  
  

.................................... 
        ـعِح مفَـتو ـاُبنغِفي ت ُه ُيكْفِّرعمو 

  

  

.....     ـمِذي اشِخلُْه طَالٍق ونُ ُيدالَ ُنو
 ُيعذِّبــــُه ناِفـع وشاٍم ِبـِه ِوال     

  

                                                            

 .١/٤٠٥املوضح : انظر) ١(
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يف ) ١( z¯ ° } بالنون يعين أن نافعا والشامي قرءا       : ، أي )به: (قوله  
يعـين سـورة    ، يف ذي للسورة  ) ٢(  zُيدِخلُْه ناْرا  }و Ô Óz } لطالق  سورة ا 
  .النساء
يف ) ٣(Ô Ó Ò Ñ Ðz } ومع يدخله يكفر أراد     : ، أي )ومعه: (   قوله

يف سورة الفتح يدخله مـع يعذبـه، يعـين          : أي، )وفتح معه يعذبه  : (سورة التغابن، قوله  
{ ° ¯z   و { { zz)لباقني القـراءة يف    بالنون يف اجلميع، وتعني ل    )٤

  .اجلميع بالياء كلفظه؛ ألن الياء ضد النون
  .مشلهم األمر إذا عمهم: عم اجلمع، يقال: ، أي)امشال: (  وقوله
  : تنبيه

بـال  ) وفـتح : (بإسكان النون، وقوله  ) تغابن: (بإسكان العني، وقوله  ) معه: (قوله  
  .عىن متابعةبكسر الواو مب) وال:(بسكون العني، وقوله) مع:(تنوين، وقوله

Ë  Ê É } :     ووجه القراءة بالنون اخلروج من الغيبة إىل التكلم ومثلـه  
 Ñ Ð Ï Î Í Ìz )وشبه ذلك، وحنوه االلتفات يف علم البيـان         ،)٥ 

  : وقد التفت امرئ القيس ثالث التفاتات حيث قال
  تطَاولَ لَيلُك ِباِإلمثد         وقام اخللي ومل ترِقد   

  اتت له ليلةٌ      كليلة ذي العايد األرمدوبات وب

                                                            

 .١٣: النساءسورة ) ١(
 .١٣: النساءسورة ) ٢(
 .٩: التغابنسورة ) ٣(
 .١٧: الفتح) ٤(
 .٢٣: العنكبوتسورة ) ٥(
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   )١(وذلك من بناٍء جاين        وخبرته عن أيب األسود
ووجه القراءة بالياء محل آخر الكالم على أوله وإجزاؤه على طريقته، وهو كثري يف                

  .)٢(كتاب اهللا تعاىل اخلروج من الغيبة إىل اخلطاب ومن اخلطاب إىل الغيب
  :    قوله

  
  

هـ     و  ذَاِن هاتيِن اللَّذَاِن اللَّذَيِن ِثقْــ
  

  

 ــلُ مك ومع بصٍر فَـذَاِنك ثَقَّـال       
  

n } يف سـورة طـه      ) ٣( Â Áz } أخرب أن تثقيـل النـون مـن           
oz)ــاحلج ) ٤ ــصص ) ٥( z»  ¬ ® } بـ Z Y } بالقـ

[z)٦ ( ،بالنساء { Î Íz)بفصلت للمكي)٧ .  
x } كي مع البصري اتفقا على تثقيل النون مـن          أخرب أن امل  ) ومع بصر : (    مث قال 

 { z yz )بالقصص، فتعني ملن مل يذكره يف الترمجتني القراءة بتخفيف النون          ) ٨
  .كلفظه واأللف يف ثقال ضمري تثنية يعود إىل املكي والبصري

                                                            

ومل : ( وقـال ،)ليلـي : ( ومقتضى السياق أن يقول ،)ليلك: (التفت من خطاب نفسه إىل املخاطب فقال      يف البيت    )١(
التفات من اخلطاب إىل الغيبة، ومقتضى السياق أن        ) وباَت: (، مث قال  )ومل أرقد : (ومقتضى السياق أن يقول    ،)ترقد
 وانـصرف عـن     ، فخاطب يف البيت األول    ،التفات من الغيبة إىل التكلم    ) جاءين: (مث قال ) باتت(و) بت: (يقول

  .تكلم يف البيت الثالث على الترتيب وانصرف عن اإلخبار إىل ال،اخلطاب إىل اإلخبار يف البيت الثاين
 .٧/٨٩ اية األرب، ١/١٣٥ خزانة األدب: انظر

 .١/٤٠٥واملوضح ، ١/٣٨٠الكشف : انظر) ٢(
 .٦٣:  طهسورة) ٣(
 .١٩:  احلجسورة) ٤(
 .٢٧: القصصسورة ) ٥(
 .١٦: النساءسورة ) ٦(
 .٢٩: فصلت) ٧(
 .٣٢: القصصسورة ) ٨(
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، ألف nz  ، { ®z }     ووجه التثقيل أنه عوض من احملذوف نونا واحملذوف من          
ياء حذفت اللتقاء الساكنني، ووجه التخفيف أنه علـى          Y z،  {  Íz} ومن  

  :أصل التثنية؛ ألا ال ختتلف، ويف وجه التثقيل أقوال
  .أن إحدى النونني زيدت عوضا مما حذف من األمساء املذكورة: أحدها - 
 .)١(أا شددت للفرق بينها وبني النون اليت حتذف لإلضافة: الثاين - 

  .)٢( بالتشديد، اتباع األثرz} }  عمرو    والوجه يف ختصيص أيب
   :قوله  

  
  

      ِليى عا لَدهكَر حفَت ُممةَ اضوبت عمو 
 ........................مع الْكُوفِ 

  

  

ـ       مانَ حذَكْـو ناب قَافةَ أَحزمحالَو 
...................................  

يف هـذه الـسورة مـع       ) ٣(z ¥¤¢ £ } أمر بضم فتح الكاف من قوله         
{ ¤ £ ¢ ¡z )يف سورة التوبة لعلي ومحـزة ومـن         ) ٤ {  H G F

J IK z )البن ذكوان والكوفيني يف املوضعني من األحقاف، فتعني ملن مل يذكره           ) ٥
  .يف الترمجتني القراءة بفتح الكاف كلفظه

  :تنبيه
بـال  ) ومحزة: (قولهبألف الوصل، و  ) اضمم: (بال تنوين، وقوله  ) ومع توبة : (قوله  

بـال  ) ذكـوان : (بألف الوصل، وقوله  ) ابن: (هلمزة قطع، وقوله  ) أحقاف: (تنوين، وقوله 

                                                            

 .١/٤٠٥املوضح : انظر)١(
 .١/٣٨٠الكشف : انظر)٢(
 .١٩:  النساءسورة) ٣(
 .٥٣:  التوبةسورة) ٤(
 .١٥: األحقافسورة ) ٥(
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  .محلهم الرواية: بفتح احلاء، وتشديد امليم وكسرها، أي) محال: (تنوين، وقوله
ووجه فتح الكاف وضمها أما لغتان مبعىن واحد كالضعف والـضعف، والفَقْـر             

½ } : يف البقرة، وشاهد الفتح قوله    ) ١(F   E D  z} : لضم قوله والفَقَر، وشاهد ا  
  ¿ ¾z)والضم فعل املختار يعين أن     ، يف آل عمران، وزعم الفراء أنَّ الفتح فعل املضطر        ) ٢

وفعلته بغري اختيـاري،    ، أُكرهت عليه : فعلت الشيء كرها بفتح الكاف، أي     : قول القائل 
ري إكراه كاألشياء اليت فيها مـشقة، والوجـه األول          والضم ما يفعله اإلنسان كارها من غ      

  .)٣(أحسن يعين أن يكونا لغتني مبعىن روي ذلك عن األخفش وأكثر البصريني والكسائي
   :قوله  

  
  

..........حاْفَتـ     و مجـٍة ونياْ ُمبـ ي 
 وِفي الْجمِع ناِفع وبـصٍر فَــوافَقَا      

  

  

   ِكي وا الْكُلَّ ِللْمهـــع مبةَ أَجالَُشع 
.....................................  

  . مفردا أو جمموعا للمكي وشعبةz ±² }أمر بفتح ياء كل ما جاء من لفظ   
À }بالنساء والطالق، و) ٤(z¬   ®̄  °  ±² } ذلك فاملفرد ) أمجال(

 Ã Â Áz)موع ) ٥باألحزاب، وا { n m   l k j
 oz)٦( ،و {s rt v u  z)٧( ² ³́ } بالنورz)بالطالق )٨.  

                                                            

 .٢١٦: البقرةسورة ) ١(
 .١١: فصلتسورة ) ٢(
 .١/٣٨٢الكشف : انظر)٣(
 .١٩: النساء) ٤(
 .٣٠: األحزاب) ٥(
 .٣٤: النور) ٦(
 .٤٦: النور) ٧(
 .١١: الطالق) ٨(
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، أخرب أن نافعا والبصري واففًا املكـي وشـعبة يف فـتح يـاء               )ويف اجلمع : (قوله
{´z               موع يف مجيع القرآن، فتعني ملن مل يذكره يف الترمجتني القراءة بكسر الياء يفا 

  :املفرد واموع فالقراء على ثالث مراتب
 .مع ومها املكي وشعبةمنهم من فتح الياء يف املفرد واجل - 
  . ومنهم من كسر املفرد وفتح اجلمع ومها نافع والبصري - 
  .ومنهم من كسر املفرد واجلمع وهم الشامي ومحزة وعلي وحفص - 
  :تنبيه

فـتح اهلمـزة    ) امجال: (بال تنوين، وقوله  ) وشعبة: (بالقصر، قوله ) وافتح يا : (قوله  
قه الفاحشة وحيتمل أن يكون بينها الشهود        هو املُبني خلل   --وامليم، ووجه الفتح أن اهللا      

i h g } مبينـات مفـسرات وشـاهدة       : واإلقرار وتبني اآليات تفـصلها، وقيـل      
jkz)١( و  { j i h g      fz)ووجه الكسر فيهما أن تكون بينة يف        )٢ ،

 s t  z} يف التفـسري ظـاهرة و      z ±² }ألن  ، نفسها ظاهرة واملخالفة بينـهما    
  .ومفسرات

  : قوله  
  
  

.................................... 
 وِفي الُْمحصناِت اكِْسر لَُه غَيـر أَولٍ      

  

  

 وِفي ُمحصناٍت صادُه اكِْسر عِلي تـال      
..................................  

  

 املعـرف   y z }املنكر، و : ، أي qz}أمر بكسر الصاد من       
 w y  x} ) ٣(s r qz }: باأللف والـالم حنـو    

                                                            

 .١٧: ، واحلديد١١٨: آل عمران) ١(
 .١: هود )٢(
 .٢٥: النساء) ٣(
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 zz)١(.  
 وهو األول يف هذه الـسورة       )٢(D C Bz } أي لعلي إال    ) اكسر له    (

  ).غري أول: (فإنه بفتح الصاد باتفاق واستثناه بقوله
جمرور باإلضـافة، وال ينـصرف      ) وأول(، ، أخرب أن عليا قرأ كذلك     )علي تال (    وقوله  

وأُِقيمِت الصفة مقامـه،    ، ففحذف املوصو ، للصفة ووزن الفعل، والتقدير غري حرف أول      
  .وتعني للباقني القراءة بفتح الصاد يف اجلميع املنكر واملعرف

  :تنبيه
) غـري أول  : (بألف الوصل فيهما، وقوله   ) اكسر له : (، وقوله )اكسر علي : (قوله  

  .باجلر والتنوين
حـصنهن  أن  :     والوجه يف قراءة من قرأ بكسر الصاد أنه أضاف الفعل إىل غريهن، أي            

                ـنبالتزويج، والوجه يف قراءة من قرأ بالفتح أنه أضاف الفعل إليهن على معنا أ أولياؤهن
 عفافهن نوالوجه يف قراءة علي يف ختصيصه األول بـالفتح أن املـراد بـه ذوات               ، أحصنه

عـد  واستثىن ملك اليمني من السبايا فمـن سـباهن وطـأهن ب          ، األزواج حرم اهللا وطأهن   
  .)٣(االسترباء، وإن كن ذوات أزواج يف بلدهن، وأصل اإلحصان والتحصن املنع

   :قوله  
  
  

.................................... 
 وحفٍْص وحمـزٍة وأَحـصن ِمثْلُـهُ      

 ..........................وشـــاٍم
  

  

وفَتحي أَحلَّ ُضـم واكْـِسر لَـُه ِوالَ         
 اِفٍع وحفْـٍص فَــتى العـالَ      ِلمك ون 

....................................  

                                                            

 .٢٥: النساء) ١(
 .٢٤: النساء) ٢(
 .١٢٧: معاين القراءات، ص، ١/٣٨٤الكشف : انظر )٣(
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ضم فتح اهلمزة واكـسر     : أي، لعلي املتقدم الذكر يف البيت السابق     : ، أي )له: (قوله
  .لعلي وحفص ومحزة) ١(R Q P O Nz } فتح احلاء من 

x } وضم فتح اهلمزة واكسر فتح الـصاد مـن          : ، أي )واحصن مثله : ( مث قال 
 yz)للمكي ونافع وحفص وفىت العال والشامي، فتعني ملن مل يذكره يف الترمجـة              )٢ 

وتعني ملن مل يذكره يف الترمجة الثانية       ، كلفظه Az } األوىل القراءة بفتح اهلمزة واحلاء يف       
  . كلفظه بهyz }القراءة بفتح اهلمزة والصاد من 

  :تنبيه
ملك ونـافع   : (بتنوينهما، وقوله ) وحفص ومحزة : (بكسر الواو، وقوله  ) وال: (قوله

  .بتنوين األربعة) وحفص وشام
 ِكتاب اللَّـه  } القرب من اسم اهللا يف قوله B Az }  ووجه فتح اهلمزة يف     

t s } ، ووجه ضمها ختم الكالم مبثل ما ابتدئ به من قوله            )٣(zعلَيكُم
 uz)٥(ملطابقة اإلباحة وقد تقدم معىن اإلحصان) ٤(.  
  : قوله

  
  

 وضم ُمدخالً فَـتح نـاِفعٍ     .........
  

  

ــا  .............................معـ
  

يف ) ٧(m lz } هنـا   ) ٦(m lz  } أخرب أن نافعا قرأ     
                                                            

 .٢٤: النساء) ١(
 .٢٥: النساء) ٢(
 .٢٣: النساء)٣(
 .٢٣: النساء) ٤(
 .١/٣٨٤الكشف : انظر) ٥(
 .٣١: النساء) ٦(
 .٥٩: احلج) ٧(
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، وتعني للباقني القراءة بـضم      )معا: (سورة احلج بفتح ضم امليم فيهما، وإليهما أشار بقوله        
  .امليم يف املوضعني كلفظه

امليم أنه على املصدر من أَدخلْته ِإدخاالً ومدخالً، وجيـوز أن            ووجه قراءة من ضم     
يكون امسا للمكان من أدخلْت، ووجه قراءة من فتح امليم أن يكون مصدرا من دخلَ دخوالً                

 وهو أوىل به يف هـذا       )١(ومدخالً، وجيوز أن يكون امسا للمكان من دخلْت دخوالً ومدخالً         
وضع لوصفه بكرٍمي، وألن معناه يدخلكم اجلنة، واتفق السبعة من طرق هذا القصيد علـى   امل

باإلسراِء، وقرأت فيه بفتح امليم عن احلسن البصري مـن      ) ٢(z{ ~ } ضم امليم يف    
  .)٣(طريق أيب علي األهوازي وذكرته يف كتاب املصطلح من تأليفي

   :قوله
  
  

.................................... 
  

  

 قُلْ وسلْ فَسلْ ِلمك عِلي انقُـالَ      ....
  

اقرأ للمكي وعلي حبذف اهلمزة ونقل حركتها إىل الـسني مـن            : ، أي )قل: (قوله
{ Az                األمر املواجه إذا سبق بواو أو فاٍء كلفظه خال من الضمري البارز أو اتصل به حنو :

 { ± ° ¯z)٤(  ، { ¨ § ¦ ¥z)٥(  ، { ¥ ¤
 ¨§ ¦z)٦(،  { K J Lz)٧(، و { r q pz)ــني  ،)٨ وتع

                                                            

 .١٢٧: ت، صمعاين القراءا، ١/٣٨٤الكشف : انظر) ١(
 .٨٠: اإلسراء) ٢(
 .١/٢٩٩املوضح : انظر) ٣(
 .٤٥: الزخرف) ٤(
 .٩٤: يونس) ٥(
 .٣٢: النساء) ٦(
 .٤٣: النحل) ٧(
 .٦٣: األنبياء) ٨(
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للباقني القراءة بترك النقل وإبقاء اهلمزة على حاهلا مع سكون السني على األصل؛ ألن األصل             
يف السني السكون فإن مل يكن قبل فعل األمر املواجهة به واو وال فاء فقد أمجع القراء علـى             

â á } و ،)١(C B Az } : حذف اهلمزة بعد نقل حركتها إىل السني حنو       
 å ä ãz)ا على إبقاء اهلمز حنـو              ،)٢فإن كان فعل األمر غري مواجه به فأمجعوا أيض :

 { ÏÎ Í Ìz)وعلته أن أمر املخاطب كثري االسـتعمال       ، واملواجهة هي اخلطاب   ،)٣
فحصل مما ذكرناه أن األمر مـن       ، )٤(فأوجب ذلك التخفيف يف بعض اللغات واهلمز األصل       

  : على ثالثة أنواعسأل يسأل جاء يف القرآن 
  .أمر املخاطب ومعه الواو والفاء - 
  .أمر املخاطب ارد عن الواو والفاء: النوع الثاين - 
  .أمر الغائب: النوع الثالث - 

  : قوله
  
  

 ........وِفي عاقَدت قَصر ِلكُـوفٍ    
  

  

....................................  

ني للباقني القـراءة     للكوفيني، فتع  )٥(z « ¼ }أخرب أن القصر يف     
  .باملد واملراد به إثبات ألف بعد العني واملراد بالقصر حذف األلف

 والوجه يف قراءة من قرأ عقدت بالقصر أنه أسند فعل العقد إىل أميـان املخـاطبني                
والذين عقدت أميانكم حِلفَهم، جعل اإلميـان هـي العاقـدة           : وحذف املفعول به والتقدير   

                                                            

 .٢١١: البقرة) ١(
 .٤٠: القلم) ٢(
 .١٠: املمتحنة) ٣(
 .١٢٧: معاين القراءات، ص، ١/٣٨٤الكشف : انظر)٤(
 .٣٣: النساء) ٥(
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األميان؛ ألن الرجل منهم كـان إذا عاقـد         : أي، واملراد ا األقسام  ، ناخللف؛ ألنه ا يكو   
له دمي دمك، وهدمي هـدمك، وثـأري        : الرجل وضع ميينه يف ميينه عند التحالف، وقال       

ثأرك، وحريب حربك، وِسلمي ِسلْمك، وترثين، وأرثك وتطلب يب وأطلب بك، وتعقل عين             
 أن يكون من املفاعلة الواقعـة مـن         )١(zدتعاقَ }وأعقل عنك، والوجه يف قراءة من قرأ        

الواحد فيكون كقراءة القصر فيما ذكر، إال أن املفاعلة الواقعة من الواحد فيها مبالغة فتكون               
 بالتشديد، وجيوز أن يكون من الفاعلة الواقعة بـني          z «}كقراءة من قرأ يف الشاذ      

ف، واليمني هاهنا أخت الـشمال؛      اثنني، واملعىن عاقدمتوهم أميانكم وصافحتموهم عند احلل      
  .)٢(ألن احلالف ميد ميينه إىل ميني صاحبه

  .مرسوم بغري ألف فتحتمل القراءتني   z « }:  وقوله
   :قوله

  
  

ـ  ....................  مع الْحِديــ
   ِلـيع عةَ مزمِلح.................. 

  

  

 الَ الُْبخِل والضم فَاجع   ـِد فَتح ُسكُونُ  
....................................  

مع الذي يف سـورة احلديـد        )٣(ÏÎ ¼z } اقرأ حلمزة وعلي هنا     : أي
{ÎÏ Ð z)بفتح سكون احلاء وفتح ضم الباء، فتعني للباقني القراءة بسكون اخلاء            )٤ 

         والع ،بروالْع ،برنُ، والْعنُ، واحلَزكاحلُز وضم الباء ومها لغتان مبعىن    قْموالـس ،مدوالع مد
دشوالر دشوالر ،قّم٥(والس( .  

                                                            

 .٢٥: النساء) ١(
 .١/٣٨٩الكشف : انظر) ٢(
 .٣٣: النساء) ٣(
 .٢٤: احلديد) ٤(
 .١/٣٨٩الكشف : انظر) ٥(
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التخفيـف لغـة قـريٍش والتثقيـل     : ، وقيل"أَسد تثَّقِّلُ وتِميم ختَفّف  : "وقال الفراء 
  .)١("لألنصار

  : قوله
  
  

ـ    ..........  وقصُرُهما مع الْـــ
  

  

ُتمــس ِد ِبالَمــُعقُو  ...............ـ
  

ذه السورة، وبسورة العقـود،     ) ٢(z¶ ¸ } قَصر محزة وعلي الم     و: أي
وهي سورة املائدة، وأراد بالقصر حذف األلف، فتعني للباقني القراءة باملد وهو إثبات األلف              

  . التفاق محزة وعلي يف القراءاتنيÎÏ z}  بعد z¶ } كلفظه، وذكر 
لمس ومعنـاه عنـد      بالقصر أنه جعله من ال     z¶ }  والوجه يف قراءة من قرأ      

 باملد أنه   z¶ } بعضهم اللمس باليد وعند بعضهم اجلماع، والوجه يف قراءة من قرأ            
 يف  z¶ } جعله من املالمسة على أا من املفاعلة الواقعة من الواحد فيكون مبعـىن              

 علـى   z¶ }  على اللمس باليـد      z لَمسُتم }ومحل بعضهم   . الوجهني املذكورين 
  .اجلماع

  : قوله
  
  

.................................... 
 لَدى حـسنه رفْعـا ِلمـك ونـاِفعٍ        

  

  

ــِدالَ................. فَاب كبــص نو 
..................................  

برفعها للمكي  ) ٣(o n mz } عوض نصب التاء يف     : ، أي )فأبدال: (قوله
هنا، مبعىن يف، وسكن اهلاء مـن       ) ولدي(كما قَيد هلم،    ونافع، فتعني للباقني القراءة بنصبها      

  .ضرورة) حسنة(
                                                            

 .١/١٤٥معاين القرآن ) ١(
 .٤٣: النساء) ٢(
 .٤٠: النساء) ٣(
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 تامـة   nz} بالرفع أنه جعـل      o n mz }  والوجه يف قراءة من قرأ      
 nz}  على أنه فاعل ا، والوجه يف قراءة من قرأ بالنصب أنه جعل              oz} ورفع  

أو على الذرة،    خربها وأعاد الضمري على املثقال       oz} ناقصة وأضمر امسها وجعل     
  .وأنث ضمري؛ ألنه مضاف إىل مؤنثه

  : كقول الشاعر
  كما لت صدر القناة ِمن الدِم

  : قوله
  
  

.................................... 
 وعاِصم وِسين اشُدد ِلـشاٍم ونـاِفعٍ      

  

  

 وفَتح تسوى اضُمم ِلمك فَتى الْعـالَ      
....................................  

بالضم للمكي وفىت العال وعاصم، فـتعني       ) ١(m l kz } أمر يف فتح تاء     
  .للباقني القراءة بفتحها

، أمر بتشديد السني للشامي ونافع، فتعني لغريمها ختفيفهـا        ) وسني اشدد : ( مث قال 
شديد فصار املكي وفىت العال وعاصم بضم التاء وختفيف السني، والشامي ونافع بفتح التاء وت             

السني ومحزة وعلي بفتح التاء وختفيف السني، وهم على أصوهلم يف الفتح واإلمالـة وبـني                
  .اللفظني

يـدفنون،  : أي m l kz } ضرورة، قولـه    ) عاصم( وسكن امليم من    
: ودوا أم مل يبعثوا كما مل تبعث األرض، وقيل هو         : فتسوى م كما تسوى باملوتى، وقيل     

  .يرون البهائم فيتمنون حاهلا) ٢(p   o nz } : معىن قوله
   :قوله

                                                            

 .٤٢: النساء) ١(
 .٤٠: النبأ) ٢(
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.................................... 
  

  

 كَأَن لَّم يكُن مك وحفْـُص انثَـا ِوالَ        
  

بتاء التأنيث، فتعني للباقني    ) ١(ªz    » ¬ ® } أخرب أن املكي وحفصا قرءا      
ة تعود إىل املكي وحفص، واألصل يف       ألف تثني ) أنثا: (واأللف يف قوله  ، القراءة بياء التذكري  

، أنه مزة قطع مفتوحة فحذف اهلمزة ونقل حركتها إىل التنوين الـذي يف حفـص              ) أنثا(
، )أنثـا (فصار حفص يقرأ يف البيت بالرفع وبعده ألف وصل بعدها نون مشددة وهي نون               

ى املعىن؛ ألن    فالتاء على اللفظ والياء عل     z° } بكسر الواو متابعة لتأنيث     ) وال: (وقوله
حقيقي كما كانت املوعظة مبعىن الوعظ وتأنيثهما غري د٢(املودة مبعىن الو(.  

  : قوله
 ورفُْع قَِليلٌ ِمـنُهُم الـشاِم ناِصـبا       

  

  

....................................  

بنصب رفع الالم، فتعني للباقني     ) ٣(QP O N M Lz } أخرب أن الشامي قرأ     
  .برفعها كلفظهالقراءة 

 والوجه يف قراءة من قرأ بالرفع أنه جعله بدالً من فاعل فعلوه وهو وجه الكالم؛ ألن            
فيغين عن األول من    ، ما جائين أحد إال زيد، وما جائين إال زيد        : تقول، الثاين يغين عن األول   

 بالرفع مواقعـة    ويف القراءة ، غري نقص يف املعىن فاختري فيه الرفع إذ ال جيوز مع احلذف غريه            
بالنصب أنه نصب   ) ٤(Â Áz }  ملصاحف احلجاز والعراق، والوجه يف قراءة من قرأ       

وأجري النفي جمرى اإلجياب؛ ألن الكالم فيهما تام دون املستثىن يقال مـا             ، على االستثناء 
جاء يف أحد، وما جاء يف القوم، فيتم الكالم فيهما فيجري االستثناء يف اإلجياب جمـراه يف                 

                                                            

 .٧٣: النساء) ١(
 .١/٣٩٠الكشف : انظر) ٢(
 .٦٦: النساء) ٣(
  .٨٣: قرةالبوردت يف مواضع كثرية أوهلا ) ٤(
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٥٦٨

إال فعالً قليالً،    M Lz } وأخرب أن يكون املعىن     ، نفي يف اتفاقهما يف متام الكالم دونه      ال
  .)١(ويف القراءة بالنصب موافقة ملصاحف الشام

  : قوله
....................................  

  

 وبصٍر وحمـزةٌ ِبطَـا بيـت اثْقَـالَ        
  

، بإدغـام التـاء يف الطـاء      ) ٢(W V Uz } أخرب أن البصري ومحزة قرءا      
مشددة بالقلب واإلدغام، وتعني للباقني القراءة بتخفيفها، وهـو         : فصارت الطاء مثقلة، أي   
  .إظهار التاء فتحها كلفظه

  :تنبيه
  .بألف الوصل) انقال: (بالقصر، وقوله) بطا: (قوله

 باإلدغام اشتراك التاء والطاء يف املخرج       V Uz }  والوجه يف قراءة من قرأ      
أن الطاء أقوى من التاء مبا فيها من اجلهر واإلطباق واالستعالء، والوجه يف قراءة من قـرأ                 و

باإلظهار أنه األصل، وألن الباء مفتوحة فتحة بناٍء وال حاجة تدعوا إىل اإلسكان وال جيـوز                
  .)٣(إدغام احلرف إال بعد سكونه

  :قوله
  
  

 والَ ُتظْلَُمونَ غَيُب حمزةَ مع عِلـي      
  

  

ــك  .........................ومــ
  

بياء الغيب،  ) ٤(ª © ¨z » ¬ } أخرب أن محزة وعليا واملكي قرؤوا       
  .فتعني للباقني القراءة بتاء اخلطاب كلفظه

                                                            

 .١/٣٩٠الكشف : انظر) ١(
 .٨١: النساء )٢(
 .١/٣٩٢الكشف : انظر) ٣(
 .٧٨-٧٧: النساء) ٤(
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٥٦٩

  :تنبيه
  .بغري تنوين يف الكلمتني) غيب محزة: (قوله

y x } :  بالغيب محله على ما قبله من قوله    z¸ }  والوجه يف قراءة من قرأ      
z _   ~ }  | { z)وما بعده، ووجه قراءة اخلطاب محله على أمر النيب          ) ١  أن 

¶ ¸ º ¹ « }  وهـو    )٢(خياطبهم بذلك وال خالف يف األول أنه بالغيب       
 ½  ¼z)٣(.  
   :قوله

  
  

.................................... 
 ُسكُوُنُه قَبلَ داِلـِه نحـو أَصـدقُ       

  

  

ــا أَشــ..... ايزوــال امِإنْ ت ادلــص 
 ــي ــع عِل ةَ مــز ملَح............. 

  

اقرأ هلما حبـرف بـني      : أمر بإمشام كل صاد ساكن قبل دال زايا حلمزة وعلي، أي          
 مثال الصاد الساكن قبـل      Pz } : وقوله، wz } الصاد والزاي كما تقَرر يف      

ا يف شرح   وقد ذكر ) ٤(S R Q P Oz } : الدال وهو اثنا عشر موضعا أوهلا     
  :  وقرأ الباقون بالصاد اخلالصة كما يف البيت وقد اشترط شرطني)٥(الشاطبية

  .أن يكون الصاد ساكنا: أحدمها - 
  .أن يكون الصاد يلي الدال من قبله وليس بينهما حاجز: والثاين - 
  

                                                            

 .٧٧: النساء) ١(
 .١/٣٩٢الكشف : انظر) ٢(
 .٥٠ - ٤٩: النساء) ٣(
 .٨٧: النساء) ٤(
 .٣٥٦:  ص،سراج القرائ: انظر) ٥(
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٥٧٠

  :تنبيه
  .بال تنوين) حلمزة: (بألف الوصل، وقوله) امشم: (بالتنوين، وقوله) وزايا: (قوله
الوجه يف اإلمشام املذكور أن الصاد حرف مهموس والدال حرف جمهور فقربـت             و

الصاد من الدال بأن خلط لفظها بالزاي؛ ألنه حرف جمهور كالدال فعمل اللسان يف اجلهـر            
عمالً واحدا وكانت الزاي أوىل بذلك ملناسبتها الصاد يف املخرج والـصفري، والوجـه يف               

  .)١(ق للرسمإخالص الصاد أنه األصل واملواف
  : قوله

  
  

.................................... 
ُتـوا       ىلَدـا فَثَثَبُهن ـعراِت مالُْحج  

  

  

روى عنُهمـــا الْمـــالَ ............
 ِمن الثَّبـِت والْغيـُر الْبيـاِن فَحـوال        

  

وعلي لـدى   عن محزة   : يعين إشراف الرواة وأعيام رووا عنهما، أي      ) املال: (قوله
  .)٢(U T S  R   Vz} يف سورة احلجرات : أي، احلجرات
z y x w } }  موضـعان مع ما يف هذه السورة وهـو        : ، أي )مع هنا (

 |z)٣ ({ ¹¸ ¶ µ ´z)بثاء مثلثة بعدها باء موحدة وتاء مثناة       ) ٤
  .)٥(فوق من الثبت والثبات يف األمر كلفظه وهو ضد اإلقدام والعجلة

لباقني قرؤوا فيهن بياء موحدة بعدها ياء مثناه حتت ونـون مـن             ا: ، يعين )والغري (
  ).فحوال: (من بيان األمر وهو مثرة التثبت فيستعمل يف موضعه، وهو معىن قوله: التبيني، أي

                                                            

 .١/٣٩٥الكشف : انظر) ١(
 .٦: احلجرات) ٢(
 .٩٤: النساء) ٣(
 .٩٤: النساء) ٤(
 .١٣٥:  ص،معاين القراءات: انظر) ٥(
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٥٧١

  : قوله
  
  

 وحمزةُ والـشاِمي ونـاِفع الـسالَ      
  

  

ــالَِّم ــصِر ال ــست ِبقَ  ..........م لَ
  

{ ~ � ¡ ¢ £ } ونافعا قـرؤوا    أخرب أن محزة والشامي     
 ¥ ¤z)حبذف األلف اليت بعد الالم، فتعني للبـاقني القـراءة          : بقصر الالم، أي  ) ١

: بإثبات األلف بني الالم وامليم كلفظه، وهذا املختلف فيه هو الثالث قيده بقولـه  : باملد، أي 
Ì Ë  } و   ،)٢(z® ¯ ° } : احتراز من موضعني قبلـه ومهـا      ) لست(

Íz)صر بال خالف، وكـذا ال خـالف يف قـصر            بالق) ٣ { ¼ » º ¹
¾½z)يف سورة النحل) ٤.  
  : تنبيه

بألف ) السالم: (بالتنوين وكسره، وقوله  ) ونافع: (بال تنوين، وقوله  ) ومحزة: (قوله
  .الوصل

 بالقصر أنه جعله مبعىن االستسالم واالنقياد،       z ½¾ } والوجه يف قراءة من قرأ      
وال تقولوا ملن استسلم إليكم وانقاد لـست        : ، أي º ¹z « ¼ ½¾ } ومنه  

والوجه يف قراءة من قرأ باملد أنه جعلـه مبعـىن   ، مؤمنا فتقتلوه قبل التثبت يف أمره والتبني له    
ألقي السلم والسالم إذا استسلم وانقاد أو مبعىن التـسلم،          : االستسالم واالنقياد، وأيضا يقال   

ست مؤمنا فتقتلوه وتأخـذوا سـلبه، وروي أن         وال تقولوا ملن حياكم حتية اإلسالم ل      : أي
الرجل الذي نزلت اآلية بسببه قال هلم إين مسلم وأشهد أن ال إله إال اهللا، فلـم يـصدقوه                   

                                                            

 .٩٤: النساء) ١(
 .٩٠: النساء) ٢(
 .٩١: النساء) ٣(
 .٨٧: النحل) ٤(
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٥٧٢

  .)١(السالم عليكم، فاموه وقتلوه: وقتلوه، وروي أنه قال هلم
   :قوله

  
  

.................................... 
     الُْمـؤ ناِفٍع ِمـنو ِليـ  ع  ِمنين غَيـ

  

  

 والشاِم مع ِكـالَ   ...................
 ..........ــُر ِبالنصِب رفِْع الـراءِ    

  

) ٢(G F E D C B Az } أخرب أن الشامي وعليا ونافعا قرؤوا       

  .بنصب رفع الراء، فتعني للباقني القراءة برفعها كلفظه
  :تنبيه

) رفع الـراء  (بالتنوين، وقوله   ) ونافع (:بتشديد الياء وتنوينها، وقوله   ) علي: (قوله
 وصفًا للقاعدين   F z } بالرفع أن يكون     F z }باملد واهلمز، والوجه يف قراءة من قرأ        

وجيوز أن يكون بدالً من القاعدين علـى        ، وجاز ذلك؛ ألن القاعدين غري مقصود قصدهم      
لتقدير ال يـستوي     إليها؛ ألم املقصود دون بالنعت وا      F z }تقدير نقل إعراب ما بعد      

القاعدون من املؤمنني وااهدون إال ألو الضرر فإم يساوون ااهدين؛ ألن الذين أقعدهم             
عن اجلهاد الضرر، والوجه يف قراءة من قرأ بالنصب أنه على احلال من القاعدين والتقدير يف                

  .)٣(حال صحتهم والعامل يستوي، وجيوز النصب على االستثىن من القاعدين
  : لهقو

  
  

.................................... 
 ..............ِلبـــصٍر وحمـــزٍة

  

  

ــِوالَ.................. ــا الْ ــِه ي ِتيُنؤ 
....................................  

  

                                                            

 .١/٣٩٦الكشف : انظر) ١(
 .٩٥: النساء) ٢(
 .٣/١٨٥احلجة للفارسي ، ١/٣٩٧الكشف : انظر) ٣(
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٥٧٣

بالياء للبصري ومحـزة،    ) ١(Z Y X W Vz } أخرب أن القراءة يف     
الذين تلي   yz } يعين الياء من    ) ياء الوال : (ه بقوله فتعني للباقني القراءة بالنون كلفظه، وضد     

 { H G Fz     من بعده، وبعد  { G F E D C Bz)وملا تكلم على   ) ٢
{ Z z   بعد  { H G Fz      علم أن الذي بعد  { C Bz      واحلرف الذي قبلـه ال 

  .)٣(Î Í Ì Ë Ê Éz} خالف يف قراءته بالنون وهو 
  :تنبيه

لبـصر  : (ء بألف الوصل وكسر الـواو، وقولـه       والوال، بقصر ياء ) يا الوال : (قوله
 بالياء أنه على لفظ اإلفـراد       Í Ì z }بتنوينهما، والوجه يف قراءة من قرأ       ) ومحزة

لقربه من اسم اهللا تعاىل ليكون الكالم على نظام واحد، والوجه يف قراءة من قـرأ بـالنون                  
  .)٤(اخلروج من الغيبة إىل التكلم بنون العظمة على طريق االلتفات

  : قوله
  
  

..................    ـدِح يِلفَـت مضو 
      أَوٍم ويــريف م ـٍْر ثُـم  ومك وبص
ـ         ِلمك وُشعبٍة وِفي فَاِطٍر فَـىت الْعـ

  

  

ـ ُخلُونَ وفَتُح الضم عن ُشـعبٍة        الح 
 ِل الطَّـوِل عنُهم جاء والثاِن ُيـجتال     

  ............................ـــالَ

z y } | } أخرب أن ضم فتح الياء وفـتح ضـم اخلـاء يف             
 ~}z)٥(     ،يف هذه السورة  { ± ° ¯ ® ¬ «z)مبرمي، ) ٦

                                                            

 .١١٤: النساء) ١(
 .١١٤: النساء) ٢(
 .٧٤: النساء) ٣(
 .٣/١٨٥احلجة للفارسي ، ١/٣٩٧ف الكش: انظر) ٤(
  .١٢٤: النساء) ٥(
 .٦٠: مرمي) ٦(
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٥٧٤

أول موضعي الطَول، يعين سورة غافر، جاء عن        ) ١(Ì Ë Ê Éz }و
  .شعبة واملكي والبصري

وهو ضم اليـاء    ، أخرب أن املكي وشعبة قرءا بالتقييد املذكور         )والثان جيتال : ( قوله
  .وهو الثاين يف الطَول) ٢(Z Y Xz } وفتح اخلاء يف 
، أخرب أن فىت العال قرأ كذلك بـضم اليـاء وفـتح اخلـاء يف                )ويف فاطر : ( قوله

{ m l kz)يف سورة فاطر، فتعني ملن مل يذكره يف هذه التراجم القراءة           ) ٣
) ٤(z{ ~ _ } اء يف   بفتح الياء وضم اخلاء كلفظه، واتفقوا يف فتح الياء وضم اخل          

  .بالرعد والنحل
  :تنبيه

عذب : باحلاء املهملة، أي  ) حال: (لفتح بالم زائدة قبل الفاء للوزن، وقوله      ) وضم: (قوله
حال فالن امرأته حيليها وحيلُوها ذات حلي،       : أو من حلَوت فالنا إذا أعطيته حلوانا، أو من قوهلم         

  .بال ياء بعد النون) والثان: (باملد واهلمز، وقوله) ءجا: (بالتنوين، وقوله) مرمي: (وقوله
 بضم الياء وفتح اخلاء يف املواضع املذكورة        z z } والوجه يف قراءة من قرأ      

بناء الفعل للمفعول، والوجه يف قراءة من قرأ بفتح الياء وضم اخلاء بناء الفعـل للفاعـل،                 
ا دخلوا فقد أدخلوا، ويـشهد للقـراءة        والقراءتان متداخلتان؛ ألم إذا أُدخلوا دخلوا، وإذ      

ويــشهد للقــراءة الثانيــة  ،)٦(z» ¬  }  ،)٥(z¨ © } : األوىل، قولــه
                                                            

 .٤٠: غافر) ١(
 .٦٠: غافر) ٢(
 .٣٣: فاطر) ٣(
 .٢٣: الرعد) ٤(
 .٧٠: ، الزخرف٣٢: ، النحل٤٩: األعراف) ٥(
 .٣٤: ، ق٤٦: احلجر) ٦(
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٥٧٥

{ ² ± °z)١ ( { a `z)والوجه يف عدول البصري عن      ،)٢
وهو الوجه يف اتفاق    ، ويف عدول املكي وشعبة عنه يف فاطر اتباع األثر        ، ذلك يف آخر الطَول   

  . )٤(يف الرعد والنحل) ٣(z{ ~ _ } عل يف قوله اجلميع على بناء الفعل للفا
   :قوله

  
  

.................................... 
 وسكِّن ُمخفّفًا مع الْقَصِر كَـسُر ال      

  

  

 ُصـالَ  يا يصالَحا اضـُمم ِلتأْ     فَتُح.....
ــوٍف  ..........................ِم كُ

  

د وختفيفها وحذف األلف املُعبر عنه بالقـصر        أمر بضم فتح الياء وإسكان فتح الصا      
للكوفيني، فتعني للباقني القراءة بفتح     ) ٥(M L K J Iz } وبكسر الالم يف    

  .الياء وتشديد الصاد وفتحها وإثبات األلف بعدها وفتح الالم كلفظه
  .لتصري بتحصيلك العلم أصالً يرجع إليك يف علم اخلالف: ، أي)لتأصال: ( وقوله

  :تنبيه
  .بألف الوصل) اضمم: (بالقصر، وقوله) فتح يا: (قوله

 أنه من أصلَح يصِلح، والوجه يف قراءة مـن          Mz } والوجه يف قراءة من قرأ      
  .)٦( أنه من باب تصاحلا يتصاحلاِن وأدغمت التاء يف الصاد zيصالَحا}قرأ 

  : قوله
  
  

.................................... 
  

 وتلُْووا حذْفُك الواو االوالَ   ..........
                                                            

 .٢٣: إبراهيم) ١(
 .٢٢: اادلة) ٢(
 .٣٣: ، وفاطر٣١: ، النحل٢٣: الرعد) ٣(
 .١/٣٩٩الكشف : انظر) ٤(
 .١٢٨: النساء) ٥(
 .٣/١٨٩احلجة للفارسي : انظر) ٦(
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 ونَ الالِم شـاٍم وحمـزةٍ     وضم ُسكُ 
  

....................................  

) ١(c b a `z } إن حذفك الواو األول وضم يكون الالم مـن          : يعين

لـالم  للشامي ومحزة، فيصري تلوا بوزن تفوا، وتعني للباقني القراءة بإثبات الواوين وسكون ا            
  .كلفظه
  :تنبيه

بألف الوصل فيهما وحذف اهلمزة من األوىل ولتاء حركتـها          ) الواو االوىل : (قوله
  ).شام ومحزة(على الالم، وتنوين 

بإثبات الواوين أا من اللَّي وهو اإلعراض وإن         a z } والوجه يف قراءة من قرأ      
لُونها عـن   يزي: ، أي )٢(F E Dz } : كان أصله املطل، ومنه قوله تعاىل     

احلق إىل الباطل والكذب، واألصل يف يلوون يلِْويونَ استثقلت الضمة على الياء فحـذفت              
فسكنت الياء وبعدها الواو ساكنة فحذفت الياء اللتقاء الساكنني وضمت الواو األوىل للواو             

ـ  a z }اليت بعدها، والوجه يف قراءة من قرأ         دير  بواو واحدة أن تكون من الوالية والتق
] \ [    ^ } إن أقمتم باألمر أو أعرضـم عنـه         : وأن تلوا شيئًا أو تدعوه، أي     

 ` _z)وحيتمل أن تكون القراءتان مبعىن فأبدل من الواو املضمومة مهزة كما           ) ٣
  .)٤(يقال يف أَدوٍر أَدؤر نقل ضمة اهلمزة إىل الالم وحذفت اهلمزة على طريق التخفيف

  : قوله
  
  

.................................... 
  

 وُنزلَ فَتُح الضم والْكَـسِر ُمجمـالَ      

                                                            

 .١٣٥: النساء) ١(
 .٧٨: آل عمران) ٢(
 .١٢٨: النساء) ٣(
 .٣/١٨٩احلجة للفارسي ، ١/٣٩٩الكشف : انظر) ٤(
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ــ أنــاِفٍع و نٍف وــو ــنُهمِلكُ لَ عز 
  

.....................................  

t s r q } أخرب أن فتح ضم النـون وفـتح كـسر الـزاي يف              
uz)ا فتح ضـم اهلمـزة وفـتح كـسر         ، للكوفيني ونافع ) ١الـزاي يف  وعنهم أيض

{ {z y x w vz)كلفظه، فتعني للباقني القـراءة يف       ) ٢ { Êz 
  . بفتح اهلمزة وكسر الزايx z}بضم النون وكسر الزاي كلفظه ويف 

  :تنبيه
  .بضم اهلاء وامليم) عنهم: (قوله

  . ووجه القراءتني أما دائرتان بني بناء الفعل للفاعل واملفعول ومها ظاهرتان
  : قوله

  
  

.................................... 
ــمٍ  ــن عاِصـ  ..............عـ

  

  

مضِمـالَ       ولَ احُنـز قَد حافَت ركَسو  
....................................  

  .)٣(º ¹ ¸z « ¼ } افتح ضم النون وافتح كسر الزاي من : أي
 النون وكسر الزاي    انقله عن عاصم، فتعني للباقني القراءة بضم      : ، أي )أمحال: ( وقوله

  .كلفظه
  :تنبيه

بالتخفيف مـن غـري تنـوين،       ) وكَسر: (بالتشديد والتنوين، وقوله  ) وضما: (قوله
  .بألف الوصل قبل احلاء) امحال: (بألف الوصل، وقوله) افتح: (وقوله

   :قوله
                                                            

 .١٣٦: النساء) ١(
 .١٣٦: النساء) ٢(
 .١٤٠: النساء) ٣(
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٥٧٨

  
  

ــا.......... ــؤِتِيِهم بي ــوف ُن سو 
  

  

  انقُـالَ  لَحفٍْص سُنؤِتيِهم ِلحمزه ِبيـا    
  

Û } بالياء حلفص، ويف    ) ١(on m lz } أخرب أن القراءة يف     
 Ý Üz)بالياء حلمزة) ٢.  

انقل القراءة عنهما بالياء، وتعني ملن مل يذكره يف التـرمجتني           : ، أي )انقال: ( وقوله
  .القراءة بالنون كلفظه ما

  :تنبيه
بسكون ) سنوتيهم: (قولهبالقصر، و ) بيا: (بضم امليم، وقوله  ) وسوف نؤتيهم : (قوله
  .بألف الوصل) انقال(بالقصر، وقوله، ) بيا: (بسكون اهلاء، وقوله) حلمزة: (امليم وقوله

:  بالياء محلها على ما قبلها من قولـه        m lz }  والوجه يف قراءة من قرأ      
 { e d c bz)٣( وقوله ، : { Ù Ø × Öz)والوجه يف   )٤ ،

  .)٥(إىل التكلم على طريق االلتفاتقراءة من قرأ بالنون اخلروج من الغيب 
  :قوله

  .....وِإسكَانُ فَتِح الدرِك كُوٍف

  

....................................  

،  بإسكان فتح الراء كلفظه    )٦(z¢ £  ¤ ¥ } : أخرب أن الكوفيني قرؤوا   
            ى كالقَـدما لغتان مبعنِر إال أن     فتعني للباقني القراءة بالفتح، وأحسن ما قيل فيه أِر والقَـد

الفتح أشهر يف كالم العرب ومن فتح استدل بقوهلم يف اجلمع أَدراك كَجمٍل وأَجمال؛ ألنه               
                                                            

 .١٥٢: النساء) ١(
 .١٦٢: النساء) ٢(
 .١٥٢: اءالنس) ٣(
 .١٦٢: النساء) ٤(
 .١/٤٠٠الكشف : انظر) ٥(
 .١٤٥: النساء) ٦(
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  .الغالب يف فعٍل جيمع أيضا على دروٍك وجيمع املسكن على أَدرٍك ودروٍك
   :قوله

  
  

ـــ.................. ينُ عــكُو  ُس
 .....ِن ِعيـسى   الْعـي  ِرسكَوُمخٍف لِ 

  

  

 ـِن تعُدوا ِبفَـتِح نـاِفٍع دالَ ثَقَّـال        
....................................  

بفتح إسكان العني وبتثقيل الدال، فـتعني       ) ١(Ï Î Í Ìz } أخرب أن نافعا    
  .للباقني القراءة بإسكان العني وختفيف الدال كلفظه

، Íz } سى قرأ بإخفاء فتح عـني       ، أخرب أن عي   )وخمفف لفتح العني  : ( مث قال 
 Í Ìz } ورش  "اختلس فتحها، فتعني لورش إمتام الفتح، قال الداين يف التيـسري            : أي

بفتح العني وتشديد الدال، وقالون بإخفاء حركة العني وتـشديد الـدال والـنص عنـه                
ـ           : ، قلت "باإلسكان ى وأنكر اإلسكان مجاعة من النحويني ألدائه إىل اجلمع بني ساكنني عل

  .)٢(لعل القارئ بذلك أراد اإلخفاء فتوهم عليه اإلسكان: غري حدمها، وقال بعضهم
 بتسكني العني وختفيف الدال أنه جعله من عدا         Íz }  والوجه يف قراءة من قرأ      

£ ¤ ¥ } : يعدموا إذ جتاوز أمر اهللا تعـاىل ويؤيـدها اإلمجـاع علـى قولـه              
¦z)ضمة ا    ) ٣ ا فَحذُفَتوودعلدال استثقاالً فسكنت وبعـدها واو الـضمري        وأصله ت

ساكنة فحذفت األوىل اللتقاء الساكنني، والوجه يف قراءة من قرأ بفتح العني وتشديد الدال              
أنه جعله من اعتدى يعتدي وأصله تعتدوا فألقيت حركة التاء على العني وأدغمت التـاء يف                

ون وخفف اللفظ مبا فيه من الثقل       الدال، فمن اختلس حركة العني نبه على أن أصلها السك         
  .بتشديد الدال، ومن مل خيتلس أيت بالفتحة كاملة على ما كانت عليه قبل النقل

                                                            

 .١٥٤: النساء) ١(
 .٣/١٩٠احلجة للفارسي ، ١/٤٠١الكشف : انظر) ٢(
 .١٦٣: األعراف) ٣(
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   :قوله
  
  

 زُبــــورا........................
  

  

 الزُبوُر ِلحمزةَ اضُمِم الْفَتح ِفي ِكـالَ      
  

يف ) ١(Zz ] \ [ ^ } أقرأ حلمزة بضم فتح الـزاي يف        : أي
l } ويف  ، يف سورة اإلسـراء   ) ٢(Z ¨ §z ] \} ذه السورة، ويف    ه

  o n mz)يف سورة األنبياء، فتعني للباقني القراءة بفتح الزاي فيهن كلفظه) ٣.  
  :تنبيه

بكـسر  ) يف كال : (بألف الوصل، وقوله  ) اضمم: (بغري تنوين، وقوله  ) حلمزة: (قوله
 وقعا، والوجه يف فتح الزاي       حيث oz  } و، z \} الكاف، يعين يف كال اللفظني      

- وضمها أما لغتان يف اسم الكتاب املـرتل علـى داوود      oz  } و، z \} من  
-           ما الزبور وهو املكتوب مييقال، ، وإن كانت اللفظة عربية فهما مصدران س : ربز

اإلجنيل فالفتح على اإلفراد كالتوراة و    ، زبرت الكتاب إذا أحكمت كتابته    : إذا كتب، ويقال  
زبـر  : حلُوب مبعىن محلُوٍب والضم على اجلمع، يقال      : وهو فعولٌ مبعىن مفعول كما تقول     

ِبئر مزبـورةٌ إذا كانـت      : وزبور كَدهٍر ودهوٍر، وأصلُ الزبر إحكام العمل يف البئر، يقال         
  .)٤(حمكمةَ الطَّي باحلجارة

ت اإلضافة وال ياءات الزوائد املختلف فيهـا         وليس يف سورة النساء شيء من ياءا      
  .وباهللا التوفيق

 

                                                            

 .١٦٤-١٦٣: النساء) ١(
 .٥٦: اإلسراء) ٢(
 .١٠٥: األنبياء) ٣(
 .١٤٠: معاين القراءات، ص، ١/٢٠٠املوضح ، ٣/١٩١احلجة للفارسي ، ١/٤٠٢الكشف : انظر) ٤(
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 سورة املائدة
  

  
  

 نا شعةٍ      آنُئَمبُشـعاٍم وِلـش ـِكناس  
  

  

....................................  

معا، يعين يف موضعني من     ) ١(µ ´ ³ ²z } أمر بإسكان النون يف     
، لقراءة بضد السكون وضد السكون التحريـك      هذه السورة للشامي وشعبة، فتعني للباقني ا      

  .وال يكون هنا إال بالفتح كلفظه
 أما لغتان معروفتان، فـالفتح مـصدر        z´ }  والوجه للفتح واإلسكان يف     

ونزا نزوانا، ومن أسكن جعله امسا للفاعل، مثـل كَـسالَنَ           ، لياناغَي  ِلغَ: نا، مثل نآته ش شنئْ
  .)٢(وغَضبان

  : قوله
  
  

.................................... 
ـــكمو.......................... 

  

  

ـ   عن فَت  كُُمُووِبالكَسِر أَن صدُ   الَى الْع 
....................................  

جاء عن فىت العال    ) ٣(º ¹ ¸ ¶z « } أخرب أن كسر مهزة     
  .ظهواملكي، فتعني للباقني القراءة بفتح اهلمزة كلف

  :تنبيه
  .بضم امليم وصلتها بواو ليصح الوزن) صدوكُُم: (قوله

بكسر اهلمزة أنه جعل أن شـرطية        z¶ ¸ }  والوجه يف قراءة من قرأ      
إن صدوكم، مثل الصد املتقدم ال يكـسبنكم        : وفعل الشرط مستأنف وجوابه حمذوف، أي     

                                                            

  .٢: املائدة) ١(
  .٣/١٩٥احلجة للفارسي ، ١/٤٠٤الكشف : انظر) ٢(
 .٢: املائدة) ٣(
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  .الشنان العدوان
ألنهـم  :  تعليـل، أي   بفتح اهلمزة  z¶ ¸ }  والوجه يف قراءة من قرأه      

ونزلت هذه السورة عام الفتح سـنة       ، صدوكم، وكان الصد قد وقع عام احلديبية سنة ست        
  .)١(وصحة تأويله، وال وجه إلنكاره لصحته وثباته، مثان، وقد أنكر قوم الكسر لذلك

  : قوله
  
  

...... ي ددشـ    قَ اَءو  اِسـيةً ِبقَـصـ
  

  

    ِلـيع عةَ مزمــِر ح............. 
  

حبذف األلف وتشديد   :  بالقصر، أي  )٢(z y|  z }} أي أقرأ   
  .الياء حلمزة وعلي، فتعني للباقني القراءة بتخفيف الياء واملد، واملراد به إثبات األلف كلفظه

  :تنبيه
  .بال تنوين) بقصر محزة: (باملد واهلمز، وقوله) ءوشدد يا: (قوله

 أنه أبلغ يف الذم من قاسية؛ ألن فَِعيلَه أبلـغ يف            zةً قَِسي } والوجه يف قراءة من قرأ      
الوصف من فاعله، فكان وصف قلوب من حرف كالم اهللا ومال عن احلق بأبلغ صـفاِت                

محله على األثر يف الكالم وعلى ما اتفـق          z  |}} القسوة، والوجه يف قراءة من قرأ       
: ه وعليمـه، وقيـل    عامل:  حنو ،فالقراءتان مبعىن ) ٣(N M Lz } عليه من قوله    

: درهم قَِسي، وهو الذي خيالط فضته حناس، قال الزخمشري        : قِسية ردية مغشوشة من قوهلم    
، )٤("وهو من القسوة؛ ألن الذهب والفضة اخلاِلصيِن فيهما لني واملغشوش فيه يبس وصالبة            "

ني بـاللني   والقسوة خالف اللني والرقة، وقد وصف اهللا تعاىل قلوب املـؤمن          : "قال أبو علي  

                                                            

  .٣/١٩٥احلجة للفارسي، ١/٤٠٤الكشف: انظر) ١(
 .١٣: املائدة) ٢(
 .٢٢: الزمر) ٣(
  .٣/٤٥الكشاف ) ٤(
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  .)٢(")١(lk j i h g f ez } فقال 
  :قوله

.................................... 
   اِم مِلي والشِب عصِبنفْـ عحاِفٍع ون 

  

  

ــى................... ــم ِإلَ  وأَرُجِلكُ
ــــــِصِهم..................... 

  

 والشامي  بنصب الالم لعلي  ) ٣(RQ P Oz } أخرب أن القراءة يف     
  .فتعني للباقني القراءة خبفضها كلفظه، ونافع وحفص

 بالنصب أنه عطف املغسول علـى       Oz }:  والوجه يف قراءة من قرأ    
، معترضا بني املعطوف واملعطوف عليه    ) ٤(N Mz  } : املغسول وجعل قوله  

 للتنبيـه علـى     N Mz  } : وإمنا فصل بني املعطوف واملعطوف عليه بقوله      
 z وأَرُجِلكُم}: والوجه يف قراءة من قرأ    ، استحبابهأو  روع سواء قيل بوجوبه     الترتيب املش 

، واملراد به املسح على اخلفني، وعلى ذلك        Nz  } باخلفض أنه عطف األرجل على      
أراد بالنصب قوما وباجلر آخرين يعين أن النصب أريد به من           : "محل الشافعي القراءتني فقال   
  .)٥("ريد به من جيوز له املسحجيب عليه الغسل وأن اجلر أ

  : قوله
  
  

.................................... 
      ِهمـمـكَانُ ضِر ِإسصِللْب ِلِهمُرس عم 

  

  

 الَُمجسِلنا مع ُرسِلكُم ُسبلَنا ا    ُرو.......
.....................................  

                                                            

 .٢٣: الزمر) ١(
  .٣/١٩٥احلجة للفارسي  )٢(
 .٦: املائدة) ٣(
 .٦: ملائدةا) ٤(
 .١/٤٢األم للشافعي  كتاب)٥(
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املضاف إىل نـون    ) رسل( للبصري يف قرأ السني املضمومة للجماعة باإلسكان      : أي
A } ) ١(z[ ^ _ ` } : العظمة وضمري املخاطبني والغائبني حنو    

 GF E D C Bz)٢ ( { � ~ }z)وبإسكان ، )٣
  .)٤(ut sz } ضم الباء يف 
انقل اجلميع للبصري باإلسكان كلفظه، وللباقني بالضم       : باحلاء، أي ) امحال: ( وقوله

:  يف ضم املضاف إىل ضمري املفرد وما ال ضمري معـه حنـو             وال خالف بينهم  ، كما قيد هلم  
{{ z )٥( ،و { Cz)٦(   وال خالف يف ضم البـاء مـن ، { l kz)٧( ،
  ).٨(z} | }و

  :تنبيه
  .باهلمز قبل السني) إسكان: (بألف الوصل، وقوله) امحال: (قوله

ن أنـه   والوجه يف قراءة من قرأ بالضم أنه األصل، والوجه يف قراءة من قرأ باإلسكا             
  .)٩(ختفيف والضم واإلسكان لغتان

  : مث عطف فقال
  
  

.................................... 
  

 وِفي السحِت عن عاِصٍم وحمزةَ مع ِكالَ      

                                                            
 .٣٢: املائدة) ١(
 .٥٠: غافر) ٢(
 .٨٣: غافر) ٣(
 .٦٩: العنكبوت) ٤(
 .٢٨٥: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ٥(
 .٢٨٣: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ٦(
 .٦٩: النحل) ٧(
 .١٦: املائدة) ٨(
 .١٣٨: ص،معاين القراءات:انظر) ٩(
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 .......................شاٍم ونـاِفعٍ  
  

.....................................  

y x w }  ،)١(ED Cz } أخرب أن إسكان ضم احلاء مـن        
 }| { zz)٢(، { ¬ «  ª © ¨® z)عن عاصم ومحزة   ) ٣

والشامي ونافع، فتعني للباقني القراءة بضم احلاء فيهن، وقد علم ذلك من عطفه على البيت               
  .السابق
  :تنبيه

  .بال تنوين) محزة: (بسكون امليم، وقوله) عاصم: (قوله
      ما لغتان كالرعِت أحِت والسحب بالتثقيل والتخفيف    والوجه يف الس٤(ب والرع( ،

° } والسحت الرشوة، ومسي احلرام سحتا؛ ألنه يسحت الدين كما قـال تعـاىل              
± z)٥(.  

  : مث عطف فقال 
  
  

 وُنــذْرا فَتــى الْعــالَ..............
  

  

 ٍف ِسوكُوىو  بُشـع ه............... 
  

) ٦(r  qz } سـورة املرسـالت     أخرب أن فىت العال والكوفيني إال شعبة قرؤوا يف          

  .)٧(pz } بإسكان ضمة الدال، فتعني للباقني القراءة بضمها وال خالف يف إسكان ذال 
  

                                                            

 .٤٢: ملائدةا) ١(
 .٦٢: املائدة) ٢(
 .٦٣: املائدة) ٣(
 .بالضم واإلسكان: لعله أراد" بالتثقيل والتخفيف:"قول املصنف)٤(
 .١٣٨:  ص،معاين القراءات: انظر، ٦١: طه) ٥(
 .٦: املرسالت) ٦(
 .٦: املرسالت) ٧(



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

٥٨٦

  :تنبيه
  .بسكون اهلاء) هشعب: (قوله

  . مث عطف فقال
  
  

.................................... 
 وحفْص ومك مع ِهـشاٍم وحمـزةٍ      

  

  

...............ُنكْرـالَ    ومِلـي اجا ع 
 ...........................وبـــصٍر

  

أخرب أن عليا وحفصا واملكي وهشاما ومحزة والبصري قرؤوا مجلة ما وقع يف القرآن              
املنصوب املنون بإسكان ضم الكاف، فتعني للباقني القراءة بضمها وهـو           ) ١(çz } من  

  :يف ثالثة مواضع اثنان بالكهف
  .)٢(ç æ å ä z}  أحدمها  - 
 .)٣(u t sz } والثاين   - 
 .)٤(p o nz } والثالث بالطالق   - 

 ).اجمالَ: (وعِلم العموم يف الثالثة من عطفه على ما تقدم ومن قوله 
  : مث عطف فقال

  
  

.................................... 
  

  

 ا ناِفع ِوالَ  ذْنُ ج وكَيف األُ ............
  

 كيف جـاء معرفًـا أو       z© } سكان ضم الذال يف     أخرب أن نافعا قرأ بإ    
° ± ³² ´ } ) ٥(ª ©z } : منكرا أو مفردا أو مثنـى حنـو       
                                                            

 .٨: ، الطالق٨٧، ٧٤: الكهف) ١(
 .٧٤: الكهف) ٢(
 .٨٧: الكهف) ٣(
 .٨: الطالق) ٤(
 .٤٥: املائدة) ٥(



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

٥٨٧

µz)١ ( { _ ~z)٢ ( { \ [z)ال فيهنذكلفظه، وتعني للباقني القراءة بضم ال) ٣.  
  :تنبيه
  .واملراد به املتابعة ملن أسكن، بكسر الواو) وال: (بالقصر، وقوله) جا: (قوله

  : فقال مث عطف 
  
  

ــشاِمي ــوى ال ــا ِس مُرحو........ 
  

  

....................................  

بإسكان ضـم   ) ٤(z¨ © } أخرب أن القراء السبعة إال الشامي قرؤوا بالكهف         
  .احلاء كلفظه، فتعني للشامي القراءة بضمها

  :تنبيه
  .بسكون الياء) الشامي: (قوله

  : مث عطف فقال
  
  

 وُنكٍْر ِلمك جا  ....................
  

  

....................................  

بإسـكان ضـم     )٥(Ë Ê Éz } أخرب أن املكي جاء عنه يف سورة القمر         
  .الكاف كلفظه، فتعني للباقني القراءة بضمها

  :تنبيه
بالقصر، واعلم أن هذه التراجم املـذكورة يف        ) جا: (بال تنوين، وقوله  ) ملك: (قوله

بيات معطوفة على التقييد املتقدم يف رسلهم، وهو جعل اإلسكان يف الـضم ومهـا               هذه األ 

                                                            

 .٦١: التوبة) ١(
 .٧: لقمان) ٢(
 .١٢: احلاقة) ٣(
 .٨١: الكهف) ٤(
  .٦: القمر) ٥(
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  .لغتان
   :قوله

.................................... 
ِليع................................  

  

  ِب رصِفي النالَ     وا تطِْفهع عِن ميفُْع الْع
.......... ...........................

  

 z ¥ }قـرأ   : أخرب أن عليا قرأ برفع نصب العني وما عطف عليـه، أي           
فتعني للباقني القراءة بالنـصب يف      ،  برفع الفاء والنون فيهن      يعين ، )عطفها(و، برفع النون
  .األربعة

  : قوله
  
  

..... الْجُب وصن   كمو ِليفُْع عر حُرو 
  

  

ــاٍم شٍر وــص ب..................... 
  

يرفعه علي واملكي والبـصري     ) ١(z® ¯° } أخرب أن نصب احلاء يف      
ونافع وعاصـم   ، فصار علي يقرأ برفع اخلمسة    ، والشامي، فتعني للباقني القراءة بنصب احلاء     

  . ورفع اخلامسولواملكي والبصري والشامي بنصب األربعة اُأل، ومحزة بنصب اخلمسة
  :تنبيه

  .البصري على املكي بال حرف عطف للعلم بهوعطف ، بال تنوين) ومك: (قوله
~ � ¡ ¢ £ ¤ }  واحلجة ملن رفع مجيع املعطوفات يف قوله        

 ¦ ¥z)ما روي عن أنس بن مالك       ) ٢--    أن النيب      قـرأ اجلميـع 
~ � } وبعد ذلك فيه ثالثة أوجه العطف على حمل النفس؛ ألن املعـىن             ، )٣(بالرفع

                                                            

 .٤٥: املائدة) ١(
 .٤٥: املائدة) ٢(
،  الزهِري  ِشهاٍب  ابِن ، عنِ  يِزيد  بِن  يونس ، عن  الْمبارِك  بِن  اللَِّه  عبِد ، عن  واِضٍح  بن  حيىي  تميلَةَ  أَيب هذا حديث  )٣(

نِس عِن  أَناِلٍك  بولَ اللَّهِ    مسأَ"  ، أَنّ رفْسِ      ):قَرِبالن فْسا أَنَّ النِفيه ِهملَيا عنبكَتنِ (نصب  ) ويِبالْع نيالْعرفع إىل  ..) و
= 

٥٨٨
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 ¤ £ ¢ ¡z فس والعني بـالعني إىل      قلنا هلم النفس بالن   : ، أي { ®
 °¯z                أو على االستئناف عطف مجلة على مجلة ال على االشتراك يف العامل أو علـى

والوجه يف قراءة من نصب اجلميع أنـه مل         ، النفس مأخوذة هي بالنفس   : ضمري النفس، أي  
يقطع الكالم بعضه من بعض، وال محله على املعىن بل على ظاهر اللفظ، والوجه يف قـراءة                 

 واملعىن يف اجلميع أن النفس      ،ن نصب ما عدا اجلروح أنه نصب ورفع ما رفع على ما ذُكر            م
وعاً دواألنف جم ،  بالعني وءة وكذلك العني مفْقُ   ،مأخوذة بالنفس مقتولة ا إذا قتلها بغري حق       

واجلروح ذات قصاص الخـتالف     ، والسن مقلوعة بالسن  ، واألذن مصلومة باألذن  ، باألنف
  .)١(اوااجلراحات وتف
  : قوله

                                                            

= 
ـ   ،١٢٨٣٧وأمحد بن حنبل برقم     ، ٣٩٦٧وأبو داود برقم    ، ٢٩٢٩رواه الترمذي برقم     "آخر اآلية  رقم واحلاكم ب
  .٢٦٨٣ابن ماجة برقم  و،٢٨٥

 ". هذا إسناد ضعيف لضعف حنش وامسه حسني بن قيس: "٢/٣٥٣قال البوصريي يف الزوائد     
 ، وهذا مـذهب األخفـش     ، أراد أن العني بالعني فأضمر أن      )العنيو(فمن قرأ   :" ١/٢٢٥قال ابن خالوية يف احلجة    ) ١(

 :حجة من رفع اجلروح ذكرها اليزيدي عن أيب عمرو فقـال          و، ومذهب سيبويه نسق على قوله أن النفس بالنفس       
 وحجة أخرى هي إمنا اختاروا االنقطاع عن الكالم األول          ، يعين واجلروح من بعد ذلك قصاص      "رفع على االبتداء  "

  وخرب االسم األول مثل خرب االسم الثاين والثالث والرابع         ،واالستئناف باجلروح ألن خرب اجلروح يتبني فيه اإلعراب       
 واجلروح قصاص ألنه مل يكن خرب اجلروح يـشبه          : مث استأنفوا اجلروح فقالوا    ، فأشبه الكالم بعضه بعضا    ،واخلامس

وحجة الكسائي يف ذلك صحة اخلرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه أنه قرأ              ، أخبار ما تقدمه فعدل به إىل االستئناف      
 رفعه على وجهني على العطف علـى موضـع الـنفس     :ج قال الزجا  ، كلها بالرفع  ،والعني بالعني واألنف باألنف   

بالنفس والعامل فيها املعىن وكتبنا عليهم النفس أي قلنا هلم النفس وجيوز أن يكون والعني بالعني على االسـتئناف                   
 وعند الفراء أن الرفع أجود الوجهني وذلك يء االسم الثاين بعد متام خرب األول وذلك مثل قولك إن عبد اهللا قائم                    

وزيد قاعد وقد أمجعوا على الرفع يف قوله أن األرض هللا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني فكان إحلاق ما                     
  ".اختلفوا فيه إىل ما أمجعوا عليه أوىل
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.................................... 
     ِمِهمزِب جصن عِن الالِم مِر ُسكُوِبكَس 

  

  

ــانقُالَ.................. ــيحكُم فَ  وِل
ــزةَ  ............................ِلحم

  

بكسر إسكان الالم مـع     ) ١(z[ ^ _ } انقل القراءة حلمزة يف     : أي
  .مليم كلفظه، فتعني للباقني القراءة بإسكان الالم وجزم امليمنصب جزم ا
  :تنبيه
  .بال تنوين) حلمزة: (قوله

 بكسر الالم وفتح امليم أنه جعل الـالم الم          z[ }  والوجه يف قراءة من قرأ      
[  ^ } تيناه للتـصديق؛ وألن     ءا: تينا، أي آوالالم متعلقة ب  ، وأن معها مضمرة  ، كي

 _z.  
، )٢( من قرأ بإسكان الالم وجزم امليم أنه جعـل الـالم الم األمـر              والوجه يف قراءة  

  ).٤(ªz » ¬ } ) ٣(X Wz } : واستدل بقوله
  :قوله

  
  

.................................... 
ــشاٍم  ..........................ِلـ

  

  

 يبُغونَ الِْخطَاُب ُتقُـبالَ   .............. 
...................................  

بتاء اخلطاب تقبلت للـشامي،     ) ٥(z« ¼ ½ ¾ } أخرب أن القراءة    
  .فتعني للباقني القراءة بياء الغيب كلفظه

                                                            

 .٤٧: املائدة) ١(
 .١٤١: راءات، صمعاين الق، ١/٢٤٢املوضح، ٣/٢٢٣احلجة، ١/٤٠٩الكشف: انظر) ٢(
 .٤٢: املائدة) ٣(
 .٤٩: املائدة) ٤(
 .٨٣: آل عمران) ٥(
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 والوجه يف قراءة من قرأ باخلطاب االنتقال من الغيبة إىل اخلطـاب علـى طريـق                
، والوجه يف قراءة مـن قـرأ        )١(ÓÒ Ñ Ðz } قل هلم يا حممد     : االلتفات، أي 
 أن حيكم مبا كان حيكم بـه        وهم قُريضةُ والنِضير طلبوا من النيب       ، ار عنهم بالغيب اإلخب 
  .)٢(أهل اجلاهلية
  : قوله

  
  

......      اُو كُـوو نلُ الَِّذيقُوا يلُ يقَبو 
.................... ...ِسوى الْبصرِ 

  

  

 ٍف وبصٍر وارفَـِع النـصب ِللْمـال       
...................................  

  

) ٣(zz } | { ~ _ } أخرب أن الكوفيني والبصري قـرؤوا       

  .، فتعني للباقني القراءة حبذف الواوzz} بالواو العاطفة قبل ياء 
، يعين للقراء   )للمال(،  zz} أمر برفع نصب الالم يف      ) وارفع النصب : (مث قال 

قراءة الكوفيني بإثبات الواو ورفـع      السبعة إال البصري، فتعني للبصري القراءة بنصب الالم ف        
  .الالم، والبصري بالواو مع نصب الالم، ونافع واملكي والشامي حبذف الواو مع رفع الالم

  : تنبيه
  .بال ياء بعد الراء) بصر: (بالقصر، وقوله) وقبل يا: (قوله

 بإثبات الواو وأا ثابتـة يف       zz } } والوجه يف قراءة الكوفيني والبصري      
ل الكوفة والبصرة غري أن من رفع الفعل معها جعل الفعل مستأنفًا ومن نصب              مصاحف أه 

  :الفعل احتمل نصبه إياه وجهني

                                                            

 .٥٠: املائدة) ١(
 .١٤١:راءات، صمعاين الق، ١/٢٤٢املوضح ، ٣/٢٢٣احلجة ، ١/٤٠٩الكشف : انظر) ٢(
 .٥٣: املائدة) ٣(
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l k j i } علـى تقـدير     ) ١(v uz } أن يكون معطوفًا علـى      : أحدمها - 
mz)فهو عطف على املعىن؛ ألن معىن       ) ٢ { l k j iz     وعسى أن يـأيت 

 عـسى   ربري هذا التقدير؛ ألن أن يأيت خ      اهللا واحد وال حيسن العطف على اللفظ من غ        
فاملعطوف عليه من حكمه فيفتقر إىل ضمري يرجع إىل اسم عسى وال ضمري يف قولـه                

{ | { zz)٣(.  
أن يكون معطوفًا على أن يأيت من غري احتياج إىل التقدير املـذكور علـى أن                : والثاين - 

z } } أن يأيت اهللا      فعسى : فيصري التقدير  ؛يكون أن يأيت بدالً من اسم اهللا تعاىل       
 |z.  

  .ويقول الذين آمنوا به: على أن يقدر مع املعطوف ضمري حمذوف أي: والثالث - 
واحتـيج إىل تقـدير أن      ، )وأن يقول ( أن يكون معطوفًا على الفتح على معىن      : والرابع - 

 :         على حد قول من قال،يكون الفعل بعدها يف تقدير اسم معطوف على اسم
    أَحب إيلَّ ِمن لبِس الشفوِف  َءٍة وتقَر ِعيِني    لَلُبس عبا

والوجه يف قراءة نافع واملكي والشامي أن الواو ساقطة يف مصاحف املدينة ومكـة              
 اوالشام، ووجه رفع الفعل مع إسقاط االستئناف على تقدير سائل ما يقول الذين آمنـوا إذ               

واملراد باآليـة   ،  كذا وكذا  z } | }:  يقول  فقيل ؟أيت اهللا بالفتح أو أمر من عنده      
  .)٤(الذين آمنوا يف ذلك الوقت

  : قوله

                                                            

 .٥٤: املائدة) ١(
 .٥٢: املائدة) ٢(
 .٥٣: املائدة) ٣(
 .٣/٢٢٣احلجة ، ١/٤٠٩الكشف : انظر) ٤(
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........عِر مِبكَس فَاظِْهر دتري نم  

  

ــالَ  أَصــاٍم ت شــاِفٍع و ٍن ِلنــكو  ُس
  

o n m l } أمر بإظهار الدال األوىل وكسرها مع سكون الدال الثانية يف           
 pz)فتـصري  ،  للباقني القراءة بإدغام الدال األوىل يف الدال الثانية        لنافع والشامي، فتعني  ) ١

  .داالً واحدةً مشددةً مفتوحةً كلفظه
  :تنبيه

  .بال تنوين) بكسر: (بألف الوصل، وقوله) فاظهر: (قوله
، وألنه  )تأَصالَ: (والوجه يف قراءة نافع والشامي باإلظهار أنه األصل وأشار إليه بقوله          

دينة والشام بدالني، والوجه يف قراءة املكـي والبـصري والكـوفيني            رسم يف مصاحف امل   
 أنه مرسوم يف مصاحف مكة والبصرة والكوفة بدال واحدة؛ وألنـه            p z }باإلدغام يف   

  .)٢(اجتمع فيه مثالن فخفف باإلدغام
  :قوله

  
  

     ِلـيع عِر مصِللْب الْكُفَّارفِْض وِبالْخو 
  

  

....................................  

خبفض الراء للبصري وعلي، فتعني للـبقني       ) ٣(ãâ áz } أخرب أن القراءة يف     
  .القراءة بنصب الراء كلفظه

  :تنبيه
  .بال ياء بعد الراء) للبصر: (قوله

Ù Ø × Ö Õ Ô } : والوجه يف قراءة النصب أا بالعطف على قوله       

                                                            

 .٥٤: املائدة) ١(
 .١/٤٠٩ف الكش: انظر) ٢(
 .٥٧: املائدة) ٣(
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 Úz)فض عطف علـى قولـه       والوجه يف قراءة اخل   ، ، وال تتخذوا الكفار أولياء    )١ { Û
 à ß Þ Ý Üz)٣(والتقدير ومن الكفار) ٢(.  

  : قوله
  
  

.................................... 
 ............وتغُويخِفُض تا الطَّـا   

  

  

 وبا عبد اضُمم فَتحـُه حمـزةٌ تـالَ        
...................................  

فض التـاء مـن     خي وأخرب أن محزة قرأ به وأنه        ،wz } أمر بضم فتح الباء من      
ونـصب التـاء مـن      ، wz } ، فتعني للباقني القراءة بفتح الباء من        )٤(zلطَاغُوتا}
  . كلفظه ماzلطَاغُوتا}
  :تنبيه

، بـالتنوين ) محزة: (بألف الوصل، وقوله  ) اضمم: (بالقصر، وقوله ) وبا عبد : (قوله
  .بالقصر) وخيفض يا: (وقوله

ونصب بـه   ،  بفتح الباء أنه جعله فعالً ماضيا      wz }  قراءة من قرأ      والوجه يف 
والتقدير من لعنه اهللا ومن عبدالطاغوت والتوحيد       ،  وعطفه على من لعنه اهللا     zلطَاغُوتا}

 أنه جعلـه امسـا      zلطَاغُوتا}على لفظ من، والوجه يف قراءة من قرأ بضم الباء وخفض            
  .)٥(لفطنة، واحلذر واحد يؤدي عن معىن اجلمع وليس جبمعحذٍُر وفَطٍُن للبليغ يف ا: مثل

  : قوله

                                                            

 .٥٧: املائدة) ١(
 .٥٧: املائدة) ٢(
 .١٤١: راءات، صمعاين الق، ١/٢٤٢املوضح : انظر) ٣(
 .٢٥٧: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ٤(
 .١٤١:راءات، صمعاين الق، ١/٢٤٢املوضح : انظر) ٥(
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ــاِفٍع................... ِلن ــع ماجو 
 ................مع كَـسِر تاِئهـا    

  

  

ــالَ  ــالَتُه امطُ ٍة ِرسبــع ــاٍم وُش  وش
...................................  

بألف بعد الالم وكـسر     ) ١(yx w vz } اقرأ لنافع والشامي وشعبة     : أي
 بعد الالم، وتعـني     لفأثبت األ : مد بعد الالم، أي   : ، أي )مطالا: (التاء مجع تأنيث، وقوله   

مل عبـر  : للباقني القراءة بالتوحيد يعين بفتح التاء والقصر وهو عدم األلف كلفظه، فإن قلت         
مع خفـض تائهـا؛     : لو قال : وهي حركة إعراب قلت   ) كسر تائها : (حبركة البناء يف قوله   

صح الوزن ولكنه   ، مع جِر تاِء اء   : ألوهم أنه أراد حفصا رفيق شعبة وضمه إليه، ولو قال         
ومثل هذا سيأيت يف سورة األنعـام وغريهـا         ، مل يذكر اجلر يف األضداد فيلِْبس على املبتدأ       

  .فاعلمه
ن األحكـام    والوجه يف قراءة الرسالة باجلمع أا ملا كانت مشتملة على ضروب م           

وهو يدل على القليـل والكـثري       ، ووجه التوحيد أن الرسالة جنس    ، والشرائع حسن مجعها  
  .)٢(والرسم حيتمل القراءتني حلذف األلف

  : قوله
  
  

ـ   ................ صنَ نكُوأَنْ الَ تو 
  

  

 ـبُه ارفَع حلَمزه مع عِلي وفَتى الْعـال       
  

حلمزة وعلـي وفـىت     ) ٣(D C B Az  }أمر برفع نصب النون يف      
  .العال، فتعني للباقني القراءة بنصبها كلفظه

  : تنبيه
  .بسكون اهلاء) حلمزة: (قوله

                                                            

 .٦٧: املائدة) ١(
 .٣/٢٢٣احلجة ، ١/٤٠٩الكشف : انظر) ٢(
 .٧١: ملائدةا) ٣(
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خمففة من الثقيلة، ووجه قراءة النصب علـى أـا          ) أن( ووجه قراءة الرفع على أن      
  .)١(الناصية

  :قوله
  
  

ـ        اعقَدُتم ِلكُوٍف غَير حفْـٍص ُمخفَّفً
  

  

  فخِفي الْ   واٍن وُن ذكْوالَ  عـني ابطَـو  
  

بتخفيـف القـاف،    ) ٢(z» ¬ ®¯ } أخرب أن الكوفيني إال حفصا قرؤوا       
  .فتعني للباقني القراءة بتثقيلها

أخرب أن ابن ذكوان قرأ بتخفيف القـاف وتطويـل          ) وخف ابن ذكوان  : ( مث قال 
د إثبات ألف بعد العـني، وأراد       مبدها، فتعني للباقني القراءة بقصرها، وأراد بامل      : العني، أي 

ومحزة وعلي وشعبة   ،  باملد والتخفيف  z¬  }بالقصر حذف األلف فقراءة ابن ذكوان       
  .والباقني بالقصر والتشديد،  القصر والتخفيفz عقَدُتُم }
  :تنبيه

  .بألف الوصل وبالتنوين) ابن ذكوان: (قوله
لة على أن املؤاخذة جتب بعقد       بالقصر والتخفيف الدال   z عقَدُتُم }والوجه يف قراءة    
 جعلَه من املفاعلة الواقعة من واحد z عاقَدُتُم }والوجه يف قراءة ، ميني واحدة إذا حنث فيها 

كقامست زيـدا   ، وجيوز أن تكون من املفاعلة من اثنني      ، القراءة األوىل ككعافاك اهللا فتكون    
 وعقدوها لكم، والوجه يف قراءة القصر       عاقدمتوها هلم : عاقدمت اإلميان غريكم، أي   : املال، أي 

والتثقيل الداللة على توكيد العزم باإللزام أَو ألنَّ املخاطبني مجاعة وهم كثريون وأميـانكم              
  .)٣(كثرية

                                                            

 .١/٤١٠الكشف : انظر) ١(
 .٨٩: املائدة) ٢(
 .١/٤١٠الكشف : انظر) ٣(
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  : قوله
  
  

ـ     فَنونْ ِمثْ  جزاُء  ِل ما الْخفُْض ِفيِه رفْ
  

  

 .....................ــُع كُـوفٍ  
  

:  للكـوفيني يف قولـه     º z }برفع خفـض الم      وأخرب   oz } أمر بتنوين   
{  ¾ ½ ¼ » º ¹z)ِمثِْل }، فتعني للباقني القراءة بترك التنوين وخفض الم         )١z 

  .كلفظه ما على اإلضافة
ـ   ºz }  بالتنوين والرفع أن يكون      º ¹z }  والوجه يف قراءة       صفة لـ

{ ¹z ،     ِم  }و، والتقدير فعليه جزاء مماثل ما قتلن الن ِمع z       يف موضع الـصفة لـه 
 إىل  ¹z }  أنـه أضـاف      z ِمثْـلِ } أيضا، والوجه يف القراءة بترك التنوين وخفض        

  .)٢(zِمثِْل}
  : قوله

  
  

.................................... 
  

  

.......حــاٍم تُر شــا قَــصامــِقيالَم 
  

وأنـه  ، بالقصر) ٣(Z Yz ] \ [ ^ } أخرب أن الشامي قرأ     
نقله ورواه، فتعني للباقني القراءة باملد كلفظه، واملراد باملد إثبات ألـف قبـل              : أيتحمله،  

امليم، وبالقصر حذفها، والرسم حيتمل القراءتني؛ ألنه رسم بغري ألف وتقدم يف سورة النساء              
  .)٤(الكالم يف قياما وقيما

  : قوله
  
  

ـ       وكَفَّارةٌ نونْ طَعاِم ِبرفِْع خفْـــ
  

  

  نـاِفٍع وشـاٍم تقَـبالَ      غَيـرُ ــِضِه  
  

                                                            

 .٩٥: املائدة) ١(
 .١/٤١١الكشف : انظر) ٢(
 .٩٧: املائدة) ٣(
 .٣/٢٢٥احلجة ، ١/٤١١الكشف : انظر) ٤(
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 لغري نـافع والـشامي،      z طَعام} رفع اخلفض يف     ع م µz } أمر بتنوين   

قبله، فتعني لنافع والـشامي القـراءة بتـرك تنـوين           : وأخرب أن ذلك الغري تقبل ذلك، أي      
هنـا   ³z }  وقد تقدم مثله يف البقرة ولكـن         z ِمطَعا } وخفض ميم  zكَفَّارةُ}

  .بال خالفباجلمع 
  : قوله

  
  

 وضم اسـُتِحق ِلحفْـٍص وكَـسرهُ      
  

  

....................................  

، فـتعني   )١(µ ´z } أمر حلفص بفتح ضم التاء وفتح كسر احلـاء يف           
للباقني القراءة بضم التاء وكسر احلاء، وحفص إذا ابتدئ كسر مهزة الوصل والبـاقون إذا               

  .ابتدءوا ضموها
  :لهقو

  
  

.................................... 
 ...................ُشــعبه وحمــزةٌ

  

  

 وِفي اَألولَيـاِن اَألوِلـين فَقَـد تـالَ        
...................................  

 بتشديد الواو وكسر الالم وإسكان الياء       )٢(z¶ } أخرب أن محزة وشعبة قرأ      
بتخفيف الواو وإسكاا وفتح الـالم   z¶ } قراءة الباقني و ،وفتح النون بلفظ اجلمع   

وكسر النون وألف بعدها بلفظ التثنية كما لفظ به يف القراءتني وهذا مما استغني فيه باللفظ                
  .عن القيد

  .للوزن) هشعب( وسكن اهلاء من 

                                                            

 .١٠٧: املائدة) ١(
 .١٠٧: املائدة) ٢(
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  : وإذا ضممت استحق إليهما حصل منهما ثالث قراءات
 -  { ¶ µ ´z)حلفص) ١.  
  .لشعبة ومحزة) استحق عليهم األولني: (لثاينا - 
  .للباقني وهم على أصوهلم µ ´z ¶ } والثالثة  - 

  : قوله
  
  

............ــماِن ضكْــِسرــا يُهم 
 عِلي معـُه حمـزةٌ ومـك وُشـعبةٌ       

    بِسـوى ُشـع ُهمنعبِ  هوُجُيـو .... 
  

  

 الَغَيِن الُْغُيوِب وابُن ذَكْـوانَ والْـوِ      
  ِبـِه اعمـالَ    نُيـو ُعُشُيوخا ُعُيونا وال  

...................................  

 حيث وقـع  R z }، يعين شعبة ومحزةَ قرءا بكسر ضم الغني من    )مها: (قوله
  .)٢(R Q P  Oz } : حنو

، أخرب أن ابن ذكوان ومن يليه وهم علي ومحـزة           )وابن ذكوان والِوال علي   : (قوله
) ٣(UT   S Rz } شعبة فعلوا ذلك يف الشني فكـسروا ضـمتها يف           واملكي و 

 ر والعيـون  املنك ن عيون  أي قرؤوا بكسر ضم العني م      z© } بغافر، وفعلوا ذلك يف     
حنو ،ف حيث وقع  املعر  : { © ¨ §z)٤ ( { m l kz)٥( { j

 m l kz)٦(.  
املذكورين وعن  : ، أي )وعنهم: (عمل بكسر الضم، قوله   ا: ، أي )به اعمال : ( وقوله

                                                            

 .١٠٧: املائدة) ١(
 .١٠٩: املائدة) ٢(
 .٦٧: غافر) ٣(
 .٤٥: احلجر) ٤(
 .١٢: القمر) ٥(
 .٣٤: يس) ٦(
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p o }سوى شعبة، يعين عن ابن ذكوان وعلي ومحزة واملكي كسر ضم جيم             
 sr qz)مل، فتعني ملن)١ ذكر يف كل ترمجة من التراجم القراءة بالضم كما قيد هلم ي.  

  :تنبيه
: ، وقولـه  )الوال(بألف الوصل فيهما وكسر الواو من       ) وابن ذكوان والوال  : (قوله

  . بسكون اهلاء)هشعب سوى: (بالتنوين، وقوله) محزة: (ولهبسكون العني، وق) معُه(
 وما ذكر معه ما تقـدم عنـد ذكـر           R z } والوجه يف الكسر والضم يف      

{ ¸z   والوجه يف قراءة من ضم بعضها وكسر بعضها اجلمع         ،  يف سورة البقرة
  .)٢(بني اللغتني مع اتباع األثر

  : قوله
  
  

..........................ــاِحر سو 
   ِلـيع عة مزمِلح.................. 

  

  

  فَـانقُالَ  ِبِسحٍر ِبِذي مع ُهود والصفِ    
....................................  

v u t s r q p o } انقل حلمـزة وعلـي القـراءة يف         : أي
wz)ذه السورة، ويف    : ، أي )بذي(،  )٣ { r  q p o n m l

sz)٤ (   ،بسورة هود {` _ ^ ] z)بسورة الصف بفتح السني وبألف بعدها      ) ٥
 بكسر السني وإسكان احلاء من غري ألف، فهـذا          z _ ` }وكسر احلاء، وقرأ الباقون     

قرءا ساحر يف قراءة الباقني سـحر يف هـذه املواضـع            : ، أي )وساحر بسحر : (معىن قوله 

                                                            

 .٣١: النور) ١(
 .١/٤١٢الكشف: انظر) ٢(
 .١١٠: املائدة) ٣(
 .٧: هود) ٤(
 .٦: الصف) ٥(
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  .املذكورة فنطق بالقراءتني واستغين باللفظ ما عن القيد
  :تنبيه

  .بال تنوين) حلمزة (:قوله
 باأللف يف املواضع املذكورة أنه جعل إشارم        lz }  والوجه يف قراءة من قرأ      

 بغري ألف   z _ } وأخرب عنه باسم الفاعل وهو بابه، والوجه يف قراءة من قرأ             إىل النيب   
ذو سحر أو على جعله     :  على حذف املضاف، أي    أنه جعل إشارم إىل ما جاء به النيب         

ا مبالغةِسح١(ر(.  
  : قوله

  
  

ــا............ ُع خِطيتــس ــلْ ي هو 
  

  

 ُبوا ربك انِصب رفْعُه عن عِلي عـالَ       طَ
  

بتـاء  ) ٢(z¯ ° } رووا عـن علـي      : ، أي )خاطبوا(أخرب أن أهل األداء     
بنصب رفع الباء، فتعني للباقني القراءة بياء الغيب ورفع الباء كلفظه            z± }اخلطاب  

  .ام
  .نقل عنه: ارتفع عن علي، أي: ، أي)عال: ( وقوله

¯ ° }  والوجه يف قراءة من قرأ بالياء ورفع الباء أنه معـروف أن يقـال               
 ±z)لك إن سألته ذلك، وإمنا أرادوا أن يـأتيهم             : ، أي )٣ بِجيتسفَي كبر كعِطيهل ي

من و ربك يرينا ما سألنا من أجلك        بآية يستدلون ا على نبوته، والتقدير هل ترينا أنت أن         
« ¼ ½ ¾ } آياتك اليت تدل على نبوتك، قال عيسى اسـتعظاما ملـا سـألوه       

                                                            

 .١/٤١٢الكشف: انظر) ١(
 .١١٢: املائدة) ٢(
 .١١٢: املائدة) ٣(
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 ¿z)١ ( { Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Áz)٢( ،
، وروي --فدل هذا أم إمنا سألوه ليقفوا على صحة نبوته ال شكا منهم يف قـدرة اهللا            

¯ } : القوم أعلم بـاهللا مـن أن يقـول        : قول أا كانت ت   -رضي اهللا عنها  -عن عائشة   
 ± °z ولكن : قالت)٣ ()كهل تستطيع رب(.  

- والوجه يف قراءة من قرأ بتاء اخلطاب ونصب الباء ما روي عن معاذ بن جبـل                 
-   نا النيب   أ أنه قال أقر )  هل تستطيع ربك (     قال ومسعت رسول اهللا    ا يقرأمرار) هل

، وقال ابن جـبري     )٥(-رضي اهللا عنهما  -قراءة علي وعائشة    وهي  ، )٤(بالتاء) تستطيع ربك 
هل تستطيع أن تسألَ ربك، وقال أال ترى أم مؤمنون والتقدير هل تستطيع سؤال ربـك                "

واسأل أهل القرية، وأن اهللا تعـاىل مسـاهم         : ، أي )٦(k jz } مث حذف، مثل    
  .)٧("م مؤمنونحواريني وهو اسم للمدح فما أطلق عليهم هذا االسم إال وه

   :قوله
  
  
  

 ورفُْعك هذَا يـوُم فَانـِصب ِلنـاِفعٍ       
  

  

....................................  

                                                            

 .١١٢: املائدة) ١(
  .١١٣: املائدة) ٢(
 إىل  ٢/٣٤٦وعزاه السيوطي يف الدر املنثـور     ، ريق القاسم عن عائشة    من ط  ٤/١٢٤أخرجه ابن أيب حامت يف تقسريه     ) ٣(

 .٢/٣٨٤وأوردها النحاس يف معاين القرآن ، ابن أيب شيبة وابن املنذر وأيب الشيخ وابن مردويه
هو حديث أيب كريب حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرمحن بن زباد بن أنعم عن عتبة بن محيد عن عبادة بـن                         )٤(

ـ هل  (أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قرأ         : الرمحن بن غنم عن معاذ بن جبل      نسي عن عبد     تـ  ستطيع رواه  ،)ك رب 
 .٦/٤٣٠ عفه األلباين يف السلسة الضعيفةضو) ٢٩٣٠(الترمذي برقم 

  .وجماهد وابن جبري، --هذه قراءة عائشة ومعاذ وعلي وابن عباس ) ٥(
 .٦/٢٦٤تفسري القرطيب ، ٢/٧٧تفسري البغوي، ٧/١٢٩تفسري الطربي: انظر

 .٨٢: يوسف) ٦(
 .١٤٧: ص،معاين القراءات، ١/٢٤٩املوضح: انظر) ٧(
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فتعني للباقني القـراءة    ،  لنافع )١(Ó Ò  Ñ Ðz } أمر بنصب رفع امليم يف      
  .برفع امليم كلفظه

 على  Ñz  } ونصب  ،  مبتدأ Ðz }  والوجه يف قراءة من قرأ بالنصب أنه جعل         
، والوجه يف قراءة من قرأ بالرفع أن        --الظرفية وفيه إشارة إىل ما خاطب اهللا به عيسى          

 {  Ñz    هو خرب  { Ðz هذا اليوم يوم    : ، أي { Ó Òz      ،وهو يـوم القيامـة
 يف موضع رفع خربا عن هذا وفتحته فتحت بناء، والبـصريون ال             Ñz  } وعند الكوفيني   

  .)٢( مبين ومنعوا بناء ما يضاف إىل املضارعجييزون ذلك إال فيما أضيف إىل
  :وهي ِست ذكرها يف قوله،  مث ذكر ما يف هذه السورة من ياءات اإلضافة

  
  

.................................... 
ــاِفٍع نــٍص و  ................وحفْ

  

  

  فَتـى الْعـال    اُتها يـِدي ِبفَـتحِ    وياَء
...................................  

فتعني للبـاقني القـراءة     ،  فتحها فىت العال وحفص ونافع     )٣(x wz  } : قوله
  .بإسكاا كلفظه ا

  : قوله
  
  

ـ   ...............  وِإني أَخاُف معــ
  كالْماِفٍع ون عم.................... 

  

  

ـ   افْتح ِلبصرٍ  ــُه ِلي أَنْ أَقُولَ    محالَ ت 
....................................  

للبصري ونافع   )٥(  b a ` _ ~ z})٤(z} | } أمر بفتح الياء من     

                                                            

 .١١٩: املائدة) ١(
 .٣/٢٣٢ احلجة، ١/٤١٨ الكشف: انظر) ٢(
 .٢٨: املائدة) ٣(
 .٢٨: املائدة) ٤(
 .١١٥: املائدة) ٥(
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نقلوه وقرؤوا به، وتعني للباقني القراءة باإلسكان فيهما        : واملكي وأخرب أم حتملوا ذلك، أي     
  .كلفظه ما

  : تنبيه
  .بألف الوصل) افتح: (بسكون العني، وقوله) معُه: (قوله
   :قوله

  
  

.....................ــه ــي أُعذُِّب ِإن 
  

  

 وِإني أُِريـُد افْـتح ِلنـاِفِعِهم ِكـالَ        
  

لنـافع، فـتعني    ) ٢(z¢ £  } ، و )١(d cz } أمر بفتح ِكال الياءين من      
  .للباقني القراءة بإسكاما كلفظه ما

  : قوله
  
  

ـ       وسكَّن أُمي الْمك والْكُوِف غَير حفْ
  

  

  ...........................ِصِهمــ

بإسـكان اليـاء    ) ٣(w vz } أخرب أن املكي والكوفيني إال حفصا قرؤوا        
  .كلفظه، فتعني للباقني القراءة بفتحها

  :تبينه
  .بكسر الكاف والفاء من غري ياء بعدمها) املك والكوف: (قوله

  : وفيها من الياءات الزوائد واحدة ذكرها يف قوله
  
  

.................................... 
  

  

 ثَبُت واخشوِني والَ بصٍر اوصالَ    ......
  

n m } أخرب أن البصري أثبت الياء الزائدة يف الوصل دون الوقـف مـن              

                                                            

 .١١٥: املائدة) ١(
 .٢٩: املائدة) ٢(
 .١١٦: املائدة) ٣(
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 oz)احتـرازا مـن    ) وال: (وقيده بقوله ، ، فتعني للباقني القراءة حبذفها يف احلالني      )١
{ij k z)٢(    خالف يف     وال ،فإنه ليس فيه ياء  { ¢ ¡ �z)يف ) ٣

  .البقرة أنه بثبوت الياء وقفًا ووصالً
  : تنبيه

بألف الوصل؛ ألنه حذف اهلمـزة ونقـل        ) اوصالً: (بالتنوين، وقوله ) بصٍر: (قوله
  .وباهللا التوفيق، حركتها إىل التنوين فانفتح التنوين

  

                                                            

 .٤٤: املائدة) ١(
 .٣: املائدة) ٢(
 .١٥٠: البقرة) ٣(
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  سورة األنعام
  

  
  

ـ     وُيصرف ِبفَتحِ   ِه الضم مع كَسِر راِئ
  

  

 ..............ِلكُوٍف ِسوى حفْـصٍ   
  

بفتح ضم الياء مع كسر الراء للكـوفيني        ) ١(µz ¶ ¸ } أخرب أن القراءة يف     
  .فتعني للباقني القراءة بضم الياء وفتح الراء كلفظه، إال حفصا

:  والوجه يف قراءة من قرأ بفتح الياء أنه على إضمار الفاعل وهو اسم اهللا تعاىل، أي               
  .)٢(ف اهللا العذاب، والوجه يف قراءة من قرأ بضم الياء أنه على ترك تسمية الفاعليصر

  : قوله
.................................... 

ـ        ِبتذِْكيِرِه عِلي وحمزةُ عنُهمـا انـ
  

  

 وِفي لَم تكُن تالَ   ......................
ا باَءـِصبر بان.......................  

¡ } وأمر أن يقـرأ     ،  بياء التذكري  )٣(z yz } } : أخرب أن عليا ومحزة قرءا    
 ¢z)ا، فتعني للباقني أن يقرؤوا         : بنصب الباء عنهما، أي   ) ٤عن علي ومحزة أيض { z y

 {z)بتاء التأنيث وخبفض الباء من ) ٥ { ¢zما كلفظه .  
  :تنبيه

  .باملد واهلمزة) باء: ( بألف للوصل، وقوله)انصبا: (بال تنوين، وقوله) ومحزة: (قوله
   :قوله

                                                            

 .١٦: األنعام) ١(
 .١/٤٢٥الكشف : انظر) ٢(
 .٢٣: األنعام) ٣(
 .٢٣: األنعام) ٤(
 .٢٣: األنعام) ٥(
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.................................... 
ـ   مع الشاِم مع حُ     فَيِص ِفتنتُهم ِبرفْـ

  

  

 ومك تقَـبالَ  .......................
  ......................ـــِع نصٍب

برفع نـصب   ) ١(z  ~ � ¡ | {} أخرب أن املكي والشامي وحفصا قرؤوا       
  .التاء وأم قبلوا الرفع، فتعني للباقني القراءة بالنصب كلفظه

  : تنبيه
بالتصغري؛ ألن حفصا كان يف أيام حياته يعرف حبفيص وقد تقـدم            ) حفيص: (قوله

ذلك يف أول الكتاب يف ذكره مع عاصم فلما دعت الضرورة إىل تصغريه يف النظم، فعـل                 
) نـصب : (بال تنوين، وقوله  ) برفع: (، وقوله -رمحه اهللا -ح يف حرمته    الناظم ذلك غري قاد   

  .بالتنوين
  : قوله

  
  

.................................... 
 .........ِبنصٍب ِلحمـزٍة وحفْـصٍ    

  

  

ــِدالَ....... أَب ــع ــذُِّب الرفْ  والَ ُنكَ
...................................  

بالنصب حلمزة وحفـص، فـتعني      ) ٢(ð ï îz } اء من   أمر بإبدال رفع الب   
  .للباقني القراءة برفع الباء كلفظه به

  :تنبيه
  .مزة قطع مفتوحة) أبدال: (بألف الوصل، وقوله) الرفع: (قوله
   :قوله

  
  

.......................ـ ن  كُونُ رفْـ
ــٍصِل  ..........................حفْ

  

  

  وشاٍم كَذَا افْعـالَ    ـعُه انِصب ِلحمزةٍ  
...................................  

                                                            

  .٢٣: األنعام) ١(
 .٢٧: األنعام) ٢(
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 فـتعني   ،حلمزة والشامي وحفص  ) ١(õ ô óz } أمر بنصب رفع النون من      
 óz } بـالرفع    ð ïz } للباقني القراءة برفع النون كلفظه به فقراءة الـشامي          

  . ومحزة وحفص بنصبهما والباقون برفعهما،بالنصب
لى االستئناف والتقدير وحنن ال نكذب بآيات ربنا رِددنـا أم مل             فالرفع يف مجيعه ع   

قد شاهدنا وعاينا ما ال نكذب معه أبدا، وجيوز أن يكون معطوفًا كأم متنوا الرد               : نرد، أي 
) ٣(õ ô ó ò ñ ð ïz } وياليتنا  ) ٢(î íz }  : والتقدير ،والتوفيق

  .)٤(والنصب على اجلواب يف التمين
  : قوله

  
  

 م آِخـرا  وللَداُر احِذِف الالَّ  .........
  

  

  اخِفض رفْعها الشاِم أَعمـال     واآلِخرةُ
  

بالم واحدة وحـذف    ) ٥(zيتقُونَ  { ~ �ولَداُر} أمر أن يقرأ للشامي     
، فتعني للباقني القراءة بإثبات الالم      z{ } الالم األخرية، وأمر له خبفض رفع التاء من         

  .z{ } لتاء من ورفع ا
  :تنبيه

بالنقل ) واآلخرة: (مبد اهلمزة، وقوله  ) آِخرا: (بألف الوصل، وقوله  ) احذف: (قوله
: بألف الوصل أيـضا، وقولـه     ) الشام: (بألف الوصل، وقوله  ) اخفض(من غري مهز، وقوله     

  .بقطع اهلمزة وفتح امليم) أعمال(

                                                            

  .٢٧: األنعام) ١(
 .٢٧: األنعام) ٢(
 .٢٧: األنعام) ٣(
 .١/٤٢٥الكشف : انظر) ٤(
 .٣٢: األنعام) ٥(
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اء وأضاف الدار إىل اآلخـرة       يعين أن الشامي حذف الم التعريف وأبقى الم االبتد        
: إضافة املوصوف إىل صفته وجوز ذلك فيها اختالف اللفظني على حد ليلة القمراء، وقيـل              

 والتقدير ولدار الساعة اآلخرة علـى وصـف         ،هو من باب صالة األوىل ومسجدا اجلامع      
ووصفوها باآلخرة الساعة باآلخرة، والوجه يف قراءة الباقني بالمني أم رفعوا ولدار باالبتداء    

وكُتب يف مصاحف الـشام     ) ٢(K J Iz  }  ،)١(º ¹z  « }  :مثل
  .)٣( ويف غريها بالمني فَكُلٌّ وافق مصحفه،بالم واحدة
  : قوله

  
  

 وخاِطب ُهنـا الَ يعِقلُـونَ وتحتهـا      
        نـاِفعو ُسـفِبُيو ُهـمعةٌ مبِبِه ُشـع 

  

  

        قَـدفْـٍص وحـاِفٍع وناٍم وـالَ ِلشت 
 ِبه وابـُن ذَكـواٍن ِبياِسـين كَمـالَ        

  

~ �  } أمر أن يقرأ بتاء اخلطاب للشامي ونافع وحفص يف هـذه الـسورة     
 £ ¢ ¡z)ويف السورة اليت حتت هذه السورة وهي سورة األعراف           )٤  { Ê É

  Í Ì Ëz)٥(.  
لـشامي  شعبة مـع ا   : قرأ به أي باخلطاب شعبة معهم، أي      : ، أي )وقد تال ( مث قال   

£ } قرأ الشامي ونافع وعاصـم يف سـورة يف يوسـف            : ونافع وحفص بيوسف، أي   
 ¨ § ¦ ¥ ¤z)بتاء اخلطاب) ٦.  

قرأ نافع وابن ذكـوان يف سـورة يـس          : باخلطاب، أي : أي) ونافع به : ( مث قال 
                                                            

 .٨٣: قصصال) ١(
 .٦٤: العنكبوت) ٢(
 .١/٤٢٥الكشف : انظر) ٣(
 .٣٣-٣٢: األنعام) ٤(
 .١٧٠-١٦٩: األعراف) ٥(
 .١١٠-١٠٩: يوسف) ٦(
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{¤ £ ، ¿ ¾ ½z)بتاء اخلطاب، فتعني ملن مل يـذكره يف التـراجم          ) ١
  .أن نافعا وابن ذكوان كمال التراجم: ، يعين)كمال: (وقولهاملذكورة القراءة بياء الغيب، 

  :تنبيه
بالتنوين وكذا ما يف البيـتني      ) وابن ذكوان : (بإسكان الفاء، وقوله  ) بيوسف: (قوله
  .من األمساء

قل هلـم أفـال     :  والوجه يف قراءة اخلطاب أنه على املواجهة والتوبيخ والتقرير، أي         
يا حممد أفال يعقلـون   :  أنه على التوبيخ والتقرير للغيب، أي      تعقلون، والوجه يف قراءة الغيب    
  .)٢(أن األمر هكذا فيزهدون يف الدنيا

   :قوله
  
  

 وخفَّف الَ ُيكَـذُِّبونك عِلـي ونـا       
  

  

ِفع.................................  

بتخفيف الذال ومن ضرورته     )٣(ª ©z   »  }  ءاأخرب أن عليا ونافعا قر    
  .ان الكاف، فتعني للباقني القراءة بتثقيل الذال ومن ضرورته فتح الكاف كلفظهإسك
  :تنبيه

  .بإسكان الكاف الثانية، )يكذبونك ( :قوله
 والوجه يف قراءة من قرأ بالتخفيف أنه جعله من أكذبه إذا أخربه أنه جاء بالكـذب      

 يف قراءة من قرأ بالتثقيل أنـه        ورواه، أو من أكذبه إذا وجده كاذبا كأخبله وأجبنه، والوجه         
جعله من كَذَبه إذا أخربه أنه كاذب، واملعىن أم يعتقدون أنك صادق فيمـا جئـت بـه                  

                                                            

 .٦٩: يس) ١(
 .١/٤٢٥الكشف : انظر) ٢(
 .٣٣: األنعام) ٣(
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: )٢( أنه قال أليب جهـل     )١( ويؤيده ما روي عن األخنس بن شريق       ،ولكنهم جيحدون ذلك  
ادق ومـا   أخربين عن حممد أصادق هو أم كاذب فإنه ليس عندنا أحد، فقال واهللا إنه لص              "

 ولكن إذا ذهب بنو قُصي باللواء والسقاية واحلجابة والنبوة فماذا يكون لـسائر              ؛كذب قط 
  .)٣(لقريش فرتلت
   :قوله

  
  

.................................... 
ـ         ِمن الْهمزتيِن ناِفع عنـُه ورش أبـ

  

  

 اِن سـهال  أرأَيت كَيف جا الثَّ   ........
لَهِذفًـدِلي احع نا ع................  

  : فيه مهزتانOz } : قوله
 . اهلمزة األوىل مهزة االستفهام زائدة دخلت على رأى - 
 وهي عني الفعل؛ ألن رأي وزنه فعل، قالوا فاء الفعل واهلمزة            ، واهلمزة الثانية مهزة رأى    - 

                                                            

 األخنس بن شريق بن عمرو بن وهب بن عالج بن أيب سلمة بن عبد العزى بن غرية بن عوف بـن ثقيـف                      :  هو )١(
 ملا جاءهم اخلرب أن أبا      بدر ألنه رجع ببين زهرة من       ؛ وإمنا لقب االخنس   ، امسه أيب  ،الثقفي أبو ثعلبة حليف بين زهرة     

 ، مث أسلم األخنس فكان من املؤلفة وشهد حنيناً        ، فسمي بذلك  ؛ة خنس األخنس ببين زهر    : فقيل ،سفيان جنا بالعري  
 . ١/٢٤٥أسد الغابة: انظر. ومات يف أول خالفة عمر

 وكان من   ،كنانة من قبيلة    قريش من سادات     كان سيداً  ،الكناين القرشي املخزوميعمرو بن هشام بن املغرية      :  هو )٢(
 قتل يـوم    ، حممد وقيل   املغرية  بن  الوليد وكنيته أبا احلكم ولكن أبو جهل كناه ا          ، حممد ناأشد املعادين لنبي  

 بـن   اهللا  عبـد لبه، فوجده   ؟ فتفرق الناس يف ط     من ينظر ما صنع أبو جهل        : اهللا  رسولبدر وملا انتهت املعركة قال      
: قال" ؟اهللا يا عدو    اهللاهل أخزاك   : " وبه آخر رمق، فوضع رجله على عنقه وأخذ حليته ليحتز رأسه، وقال            مسعود

أخربين : "، مث قال  " غري أكَّار قتلين   فلو: "وقال" ومباذا أخزاين؟ أأعمد من رجل قتلتموه؟ أو هل فوق رجل قتلتموه؟          "
لقد ارتقيت مرتقـى    : " وكان قد وضع رجله على عنقه      مسعود  البن، مث قال    "ورسوله هللا: "قال" ملن الدائرة اليوم؟  

 .١/٤٥٦السرية النبوية البن هشام: انظر". صعبا يا رويِعي الغنم

نفسري القران العظـيم البـن كـثري      ، ١/٢٦٤احملرر الوجيز    ، ٢/٤٧٦الدر املنثور    ، ٤/٢٢٩جامع البيان   : انظر) ٣(
١/٣٠٥. 
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 .عينه والياء المه
 حرف خطاب أو حرف عطف أم الم سواء اتصل به: ، يعين)كيف جا: (وقوله     
r  } و ،)٣(C B Az }  ،)٢(N M Lz }  ،)١(p oz } :حنو

sz)ا سهل من اهلمزتني اهلمزة الثانية اليت هي عني الفعل وهي ) ٤وشبهه، أخرب أن نافع
عنه ورش : (اليت بعد الراء من رواية قالون وورش، مث أخرب أن فيها لورش وجها ثانيا، فقال

 فصار لورش وجهان ، عن نافع أبدل ورش اهلمز الثاين ألفًا من طريق املصريني:، أي)أبدله
  .)٧(ووجه البدل زائد على التيسري ،)٦(z° } و ،)٥(Fz } كما تقدم له يف 

                                                            

 .٤٠: األنعام) ١(
 .٤٦: األنعام) ٢(
 .٢٣: اجلاثية) ٣(
 .١: ، املاعون٩: العلق) ٤(
 .٦: البقرة) ٥(
 .٣٨: حممد) ٦(
  .٢٦٨:ص: انظر) ٧(

ن ورٍش ِفي كَيِفيِة تسِهيِلها، فَروى عنه بعضهم        واختِلف عِن الْأَزرِقع  :"... ما نصه  ١/٣٧١قال ابن اجلزري يف النشر    
ِإبدالَها أَِلفًا خاِلصةً، وِإذَا أَبدلَها مد ِلالِْتقَاِء الساِكنيِن مدا مشبعا علَى ما تقَرر ِمن باِب الْمد، وهو أَحد الْوجهيِن ِفي                    

:  وقَالَ مكِّي  ،ِإنه قَرأَ ِبالْوجهينِ  : ، والشاِطِبيِة، والِْإعلَاِن، وِعند الداِني ِفي غَيِر التيِسِري، وقَالَ ِفي ِكتاِبِه التنِبيه           التبِصرِة
ِلأَنَّ النقْلَ والْمشافَهةَ ِإنما هو ِبالْمد عنه، وتمِكني الْمـد  ؛ وقَد ِقيلَ عن ورٍش ِإنه يبِدلُها أَِلفًا، وهو أَحرى ِفي الروايةِ         

وحسن جواِز الْبدِل ِفي الْهمـزِة وبعـدها        : ِإنما يكُونُ مع الْبدِل، وجعلُها بين بين أَقْيس علَى أُصوِل الْعرِبيِة، قَالَ           
اِكنِلنيٍ     سو دم فرلَ حطْـِق                .  أَنَّ الْأَوـا ِإلَـى النـلُ ِبهصوتكٍَة يرح قَامم قُومكُوِن يالس عثُ مدحالَِّذي ي دفَالْم

يس غَلَطًا علَيِه، بلْ ِهي ِروايةٌ صِحيحةٌ       لَ:  قَالَ أَبو عبِد اللَِّه الْفَاِرِسي     ،ِإنه غَِلطَ علَيهِ  : وقَالَ بعضهم ، انتهى. ِبالساِكِن
 روى أَنَّ أَبا جعفٍَر، وناِفعا، وغَيرهما ِمن أَهِل الْمِدينِة يـسِقطُونَ            -رِحمه اللَّه -عنه، فَِإنَّ أَبا عبيٍد الْقَاِسم بن سلَّاٍم        

،  وهو مسموع ِمن الْعرِب، حكَاه قُطْـرب وغَيـره         ، الْأَِلف خلَفًا ِمنها، فَهذَا يشهد ِبالْبدلِ      الْهمزةَ غَير أَنهم يدعونَ   
)  قُلْت :(      ِل ِفيداِس الْبلُ ِفي ِقيدالْبو )  مهتذَرأَأَن (   هأَشو ذَا أَكْثَرِفي ه نيب نياِبِه، ِإلَّا أَنَّ ببو اللَّهو ،ورهمِه الْجلَيعو ،ر

لَمأَع." 
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، وتعني للباقني القـراءة     )اذفاحعن علي   : (مث أمر حبذف اهلمز الثاين عن علي، فقال            
 أن محزة فيه جاريا على أصله يف ختفيف وقفه، وعلم أن            بإثبات اهلمز حمققًا من غري تغيري إال      

، )أرأيت: (مهزة عني الفعل مقيدة مبصاحبة مهزة االستفهام من لفظه مزة االستفهام يف قوله            
  .فاستغين باللفظ ا عن القيد

  :تنبيه
بألف الوصل من غري ياء بعـد النـون،         ) الثان: (بالقصر، وقوله ) كيف جا : (قوله

  .بألف الوصل) احذفًا: (بفتح الدال والالم وسكون اهلاء، وقوله) دلَهأب: (وقوله
  : قوله

  
  

.................................... 
 نـعراِف والْقَمر ِإذَا فُتِّحت ِباأل    واالَ

     أَِلـف ـنع اولَُه الْو............... 
  

  

 فَتحنــا فَــثَقَّالَ ..................
 ا الشِف     ـبيالْكَه عم هواِم ِبالُْغدالوص 

..................................... 
  

Ò Ñ Ð Ï } قرأ بتثقيـل التـاء مـن        : أخرب أن الشامي ثقل، أي    
Óz)١ (   هنا، ومن { I H Gz)بـاألعراف، ومـن     ) ٢ { f e

gz)٣ (   بالقمر، ومن { v u tz)باألنبياء، فـتعني للبـاقني القـراءة       ) ٤
  .التاء يف األربعةبتخفيف 

Ç Æ Å Ä } للشامي اقرأ   : ، أي )بالغدوة مع الكهف وصالً له    : ( قوله

                                                            

 .٤٤: األنعام) ١(
 .٩٦: األعراف) ٢(
 .١١: القمر) ٣(
 .٩٦: األنبياء) ٤(
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 É Èz)يف مكان األلف   : بضم الغني وسكون الدال وبواو مفتوحة عن ألف، أي        ) ١
 وصل ذلـك التقيـد يف       : أي ،)وصال: (سورة الكهف كلفظه به، وقوله    ويف هذه السورة    
  .رِوه عنهاالكهف للشامي و
  .)٢( وهو مرسوم يف مجيع املصاحف بالواو،ة والغداة لغتان والغدو

  :تنبيه
: بسكون الـراء، وقولـه    ) والقمر: (بالنقل من غري مهز، وقوله    ) عرافواال: (قوله

) بالغـدوة : (بألف الوصل من غري ياء بعد امليم، وقولـه        ) الشام: (بالقصر، وقوله ) باألنبيا(
  .ءبسكون الفا) عن ألف: (بسكون اهلاء، وقوله

   :قوله
  
  

ــهُ ................. ِإن ــك  وفتُح
 ِإنــــُهفَِلــشاٍم وعاِصــٍم ِبفَــتِحَ 

  

  

ــالَ  ــِم وانقُ ــاِفٍع وعاِص ناٍم وــش  ِل
رــو  ......................غَفُـــ

  

فتح اهلمزة للشامي ونافع وعاصم،     ) ٣(dc b az } أخرب أن القراءة يف     
بفتح اهلمزة للشامي وعاصم، فـتعني      ) ٤(m lz }  يف   أمر بنقل القراءة  ) وانقال: (قوله

ملن مل يذكره يف الترمجتني القراءة بكسرمها، فصار الشامي وعاصم بفتح اهلمزتني، ونـافع              
  .بفتح األوىل وكسر الثانية، والباقون بكسرمها

  :تنبيه
  .بال تنوين) وعاِصِم: (قوله

                                                            

 .٥٢: األنعام) ١(
 .١/٤٣٤الكشف : انظر) ٢(
 .٥٤: األنعام) ٣(
 .٥٤: األنعام) ٤(
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  : قوله
.................................... 

ا     ِلكُوا ِلنِصبلُ انِبيفٍْص سى حٍف ِسو 
  

ستِبين ِبيــا اســفَالَ تــوتــا ِل........  
ـ   فْعُهِفع ر.......................... 

  

تقرأ للكوفيني إال حفصا بياء معجمة األسـفل        ) ١( sz } تاء يف   أخرب أن ال  
  . فوق كلفظهبنقطتني من حتتها، فتعني للباقني القراءة بالتاء املثناة من

فتعني للبـاقني القـراءة    ،)٢(u tz } مث أمر لنافع بنصب رفع الالم من        
ذكر وال أنث؛ ألن التاء مشتركة باخلطاب والتأنيث        : ومل يقل ) بياء وتاء : (برفعها، وإمنا قال  

 عند القراء   sz }   فاعل tz } كما أن الياء مشتركة بني التذكري والغيب، و       
 فالتـاء عنـد نـافع       sz }  وهو عنده مفعول     tz } ال نافعا فإمنا بنصب     

، تعـني   )لكوف سوى حفـص    ذكر يستبني تنقال  : (للخطاب ال للتأنيث، فلو قال الناظم     
  .بالغاشية) ٣(e d c bz  }  :للباقني التأنيث وليس كذلك لكلهم وهذا املوضع مثل

   :قوله
  
  

.................................... 
 سِر وِللنقِْط أَهِمـالً   وِبالضم ِفي الْكَ  

  

  

 ِقـالَ ثْيقِْض اضُمِم الـساِكن ا    .......
 ِمالَحِلمــك وناِفـٍع وعاِصـِم فَـا     

  

بضم سكون القـاف    ) ٤(z~ � ¡ ¢£ ¤ } أمر للمكي ونافع وعاصم يف      
¤ } وبتثقيل الصاد مع ضم كسرها وإمهال نقطها، وأراد باإلمهال إزالة النقطة فتـصري              

                                                            

 .٥٥: األنعام) ١(
 .٥٥: األنعام) ٢(
 .١١: الغاشية) ٣(
 .٥٧: األنعام) ٤(
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¥ z)وأمر حبمله كذلك عنهم، فتعني للباقني القراءة بإبقاء القاف على           ،من القصص ) ١ 
  . النقطة فوقها من القضاءتسكوا والضاد على كسرها وختفيفها وإثبا

  : تنبيه
  .بال تنوين) وعاصم: (بألف القطع وباقي األلفات بالوصل، وقوله) أمهلن: (قوله

ـ         وال يكـون   ) ٢(z§ ¨  © } ده  والوجه يف قراءة من قرأ بالضاد قوله بع
 ألن يقضي هاهنـا  ؛ لو كان يقضي لكان باحلق    :الفصل إال يف القضاء وال يلزم قول من قال        

  :مبعىن يصنع احلق، كما قال اهلُذَيلُّ
  )٣(ع السواِبغ تبوأورد أو صنع     وعليهما مسرودتان قَضاهما 

 يقـضي   :أي ،ز أن يكون احلق صفة ملصدر      يريد صنعهما إذا ورد، وأيضا فإنه جيو      
 والوجه يف قراءة من قرأ بالصاد املهملة احلمل على ما أنبأ به وأمر به فهو من                 ،القضاء احلق 

 وأيضا فإنه رِسم بغـري      ،)٤(z¡ ¢ £ ¤ ¥  }  :أقاصيص احلق كما قال   
على هذا مـن يقـرأ      ياٍء فأما حذف الياء فإنه يكون حمالَ على اللفظ، وال ينبغي أن يقف              

  .)٥(بالضاد لئال خيالف الرسم؛ ألنه جيب أن يقف بالياء
  : قوله

                                                            

 .٥٧: األنعام) ١(
  .٥٧: األنعام) ٢(
، وهذا بيت من قصيدته اليت فاقت       ٣٤٢:  ص ، وتأويل مشكل القرآن   ،٨٨١:  ص ،، واملفضليات ١٩:  ص ،ديوانه) ٣(

، يعين درعني، من السرد، وهو اخلرز أو النسج، قد          "مسرودتان"ومعىن، كل شعر، يرثى أوالده حني ماتوا بالطاعون      
معـاين  : انظر. اسم لكل ملك من ملوك محري     ، "وتبع"و. هو نيب اهللا    ، "داود"و. انسجت حلقهما نسجا حمكم   

 .٧/٢١٨وإعراب القران البن سيده ، ٦/٢٥١القران للنحاس
 .٣: يوسف) ٤(
 .١/٤٣٤الكشف : انظر) ٥(
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 ر ِلحمــزٍةكــتوفَّتــُه واســتهوتُه ذَ
  

  

ــلْ  ............................أَِمـ
  

بالتذكري بألف  ) ٢(r qz } ، و )١(g  fz } أقرأ حلمزة   : أي
 القراءة بتاء التأنيث يف مكان األلف كلفظه مـا،          ممالة إمالة حمضةً قبل اهلاء، فتعني للباقني      

ونص حلمزة على اإلمالة لئال يتوهم خروجه عن قاعدته يف إمالة ذوات الياء هنا، والرسـم                
نٍة قبل اهلاء فيجوز أن تكون صورة األلف اليت قرأ ا محزة،            ِسحيتمل القراءتني؛ ألن الرسم بِ    

ا غريه؛ ألا من ذوات الياء ورمسها بالياء لعدم الشكل          وجيوز أن تكون صورة التاء اليت قرأ        
  .)٣(والنقط فيه
  : قوله

  
  

.................................... 
  

  

 كُوِف أَنجانا وأَنجيتنـا الْمـال     ......
  

~ } يف قـراءة البـاقني      ) ٤(z ِمـن هـِذه   e d} أخرب أن الكوفيني قرؤوا     
_z)ر عن         كلفظه بالقراءتني، ) ٥فقراءة الكوفيني بالغيب، وقراءة الباقني باخلطاب، وعب 

  .بفتح امليم) املال: (الباقني بقوله
~ }  :والوجه يف قراءة من قرأ بالتاء رده على إمجاعهم يف سورة يونس على قوله             

 _z      والوجه يف قراءة من قرأ باأللف أنه        ،وهو موافق ملصاحف مكة واملدينة والبصرة 
  .)٦(رب عن غائب وهو موافق ملصاحف الكوفةعلى لفظ اخل

                                                            

 .٦١: األنعام) ١(
 .٧١: األنعام) ٢(
 .١/٤٣٤الكشف : انظر) ٣(
 .٦٣: األنعام) ٤(
 .٢٢: يونس) ٥(
 .١/٤٣٤الكشف : رانظ) ٦(
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  : قوله
  
  

 معا ُخفْيةً ِفي ضـمِه كَـسُر ُشـعبةٍ        
  

  

....................................  

هنا يف هذه الـسورة،     ) ١(c b az } يعين يف موضعني    ) معا: (قوله
{{ z y x z)يف سورة األعراف، أخرب أن شعبة قرأ بكسر ضم اخلاء          ) ٢
 لغتان  z  }} املوضعني، فتعني للباقني القراءة بضم اخلاء فيهما والضم والكسر يف            يف

  .فصيحتان
   :قوله

  
  

.................................... 
ــوٍف  .....................وكُــ

  

  

ــثَقَّالَ  ــشام فَ ــيكُم ِه ــِل اُهللا ُينِج  قُ
.....................................  

بتشديد اجليم ويلـزم    ) ٣(zz } | { } شاما والكوفيني قرؤوا    أخرب أن ه  
من التشديد فتح النون، وتعني للباقني القراءة بتخفيف اجليم، ويلزم من التخفيف سـكون              

املتفـق علـى     zz } | }  ليخرج   m lz  } بـ z | }النون، وقيد   
  .تشديده

ع جنـا   بالتثقيل أنه جعلـه مـضار      n m lz }  والوجه يف قراءة من قرأ      
املضعف والتضعيف فيه للتعدية، وفيه معىن التكثري والتكرير، ويف القراءة به موافقة التثقيـل              

والوجه يف قراءة من قرأ بالتخفيف أنـه جعلـه           ،zz } | } املتفق عليه يف قوله     
 ، ويف القراءة  )٤(واهلمزة فيه للتعدية، وهو قابل ملعىن التكثري والتكرير مع خفته         ) أجنا(مضارع  

                                                            

 .٦٣: األنعام) ١(
 .٥٥: األعراف) ٢(
 .٦٣: األنعام) ٣(
 .١/٤٣٦الكشف : انظر) ٤(
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  .)٢(z~ _ } و، )١(e dz }  :به موافقة التخفيف املتفق عليه يف قوله
  : قوله

  
  

..........    اِم ثَقَّلَـهالـش كنِسيُينو 
  

  

....................................  

بتثقيل السني، فـتعني للبـاقني      ) ٣(Ù Ø ×z } أخرب أن الشامي قرأ     
 النون األوىل كما يلزم من التثقيـل فتحهـا،          القراءة بتخفيفها ويلزم من التخفيف سكون     

  .n m lz}  بالتثقيل والتخفيف كما تقدم يف Ø z }والوجه يف قراءة 
  : قوله

  
  

.................................... 
 ـِسوى حفِْصِهم والْهمز بصٍر ورا ِبُخلْ     
ـ        الًُخلْف ابِن ذَكْواٍن وِفـي الْكُلِّ قَلِّ

  

  

ـ     ال ىرأَ يٍف فَمكُواٍن وـالَِبِن ذَكْـو 
  انقُالَ ِرمضـِف ُسوٍس وِفيِهما مع الْمُ    

 ...........................ِلـــورٍش
  

 إذا كان فعالً ماضيا عينه مهزة وبعدها ألـف          z`} أمر بإمالة الراء واهلمزة من      
ني إال حفـصا،    البن ذكوان والكوفي  ) ٤(ba `z }  :حيث وقع قبل حرف متحرك حنو     

 ……………………………)٥(ومجيع ما يف القرآن من ذلك ستة عشر موضعا        
                                                            

 .٦٣: األنعام) ١(
 .٢٢: يونس) ٢(
 .٦٨: األنعام) ٣(
  .٧٦: األنعام) ٤(
  :هي ستة عشر موضعا )رءا(فيه فجملة ما جاء  )٥(

، d c bz}  ٢٨، ٢٤: وسـف ، ويف يºz « }  ٧٠:  ويف هـود ، a ` z}  ٧٦: األنعام    يف  

 ويف ،D  C B Az}  ٣٦: ، ويف األنبيــاءz¤ ¥  }  ١٠: ، ويف طــهz® ¯ ° }و

، ويف  x w vz  }  ٣١: ، ويف القصص  x w vz  ، { o n m lz  }  ٤٠،  ١٠: النمل

 ١٨،  ١٣،  ١١: ، ويف النجم  X W  V U T Sz }  ٥٥:  ويف الصافات  ،c b z}  ٨: فاطر
= 

٦١٩
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  .)١(ذكرا يف شرح الشاطبية………
  .، أخرب أن البصري أمال اهلمزة دون الراء)واهلمز بصر: ( قوله

، أخرب أن السوسي أمال الراء خبالف عنه فقد صـار           )وراء خبلف سوس  : ( مث قال 
  : للسوسي وجهان

 .وفتح الراءإمالة اهلمزة  - 
 . وإمالة الراء واهلمزة - 
أمر بنقل اخلالف عـن ابـن       ) وفيهما مع املضمر انقال خلف ابن ذكوان      : (مث قال     

يف إمالة الراء واهلمزة إذا كانا مع املضمر ومجلة ما يف القرآن منه تـسعة               : ذكوان فيهما، أي  
ذكـوان روي عنـه      واخللف املشار إليه أن ابن       ،)٢(باألنبياء   B A z}مواضع أوهلا   

إمالة الراء واهلمزة وروي عنه فتحهما، وأما إذا مل يكن مضمر فال خالف عنه يف إمالة الراء                 
  .)٣(واهلمزة

                                                            

= 

 { v uz ، {  ~ }z ، {  w v | { z y xz٢٣: ، ويف التكـــوير  {  ~ }z ويف ،

  ].٧[ l  k  j iz } العلق 
  .١٢٤: سراج القارئ، ص: انظر) ١(
  .٣٦: األنبياء) ٢(
  :وردت يف تسعة مواضع هي   

معـا   z¡ } و  ، ٣١ والقصص اآليـة     ١٠بالنمل اآلية    z¡ ¢  } و، ٣٦املوضع األول يف األنبياء اآلية          
  .٧والعلق اآلية ، ٢٣والتكوير اآلية ، ١٣والنجم اآلية ، ٥٥ والصافات اآلية ٨طر اآلية وبفا، ٤٠بالنمل اآلية 

وقرأ ابن ذكوان بإمالة الراء واهلمزة معا يف السبعة اليت مع الظاهر واختلف عنه فيمـا بعـده                  " :قال البنا الدمياطي   )٣(
 ،هلتيسري عن األخفش من طريق النقـاش سـوا  مضمر قاهلما معا عنه مجيع املغاربة ومجهور املصريني ومل يذكر يف ا        

وفتحهما عن ابن ذكوان مجهور العراقيني وهو طريق ابن األخرم عن األخفش وفتح الراء وأمال اهلمزة اجلمهور عن                  
  .١/١٦٤ االحتاف". الصوري
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 أي بقراءما بني اللفظني     ،، أمر لورش بتقليل الراء واهلمزة     )ويف الكل قلِّالً لورش   : ( مث قال 
مل يذكره يف هـذه التـراجم        فتعني ملن    ،يف الكل، ما كان مع مضمر، وما كان مع ظاهر         

القراءة بفتح الراء واهلمزة، فصار قالون واملكي وهشام وحفص بفتح الراء واهلمزة مطلقًـا              
وورش بتقليلهما ومحزة وعلي وشعبة بإمالتهما، والدوري بإمالـة اهلمـزة وفـتح الـراء،               

ل به مضمر   والسوسي قرأ مثله يف وجه وأماهلا يف وجه ثان، وابن ذكوان فرق بني ما مل يتص               
وبني ما اتصل به فأماهلما فيما مل يتصل به مضمر بال خالف وقرأ بفتحهما وإمالتهما فيمـا                 

  .اتصل به مضمر
  :تنبيه

بالقصر، ) ورا: (مثله، وقوله ) وبصر (،مثله) كوف(بالتنوين، و ) البن ذكوان : (قوله
  .يضابالتنوين أ) ابن ذكوان: (بألف الوصل، وقوله) مع املضمر انقال: (وقوله

  : قوله
  
  

.................................... 
 ُشعبه وحـمزةٌ وُسـوٍس ِبُخــلِْفهِ    
     كُلِِّهم حفَت ٍك فَِقفـِْري  كَما قَبلَ تح

  

  

  ُسكُوٍن أَِملْ تالَ   ورا قَبلَ ..............
 وِفي اهلَمِز ُخلُْف السوِس مع ُشعبٍة والَ      

 ِو رحِصـالَ   ِبنومقْــفًا وُه وأَور أَت 
  

 ءا إذا وقع قبل ساكن، وأخرب أن شعبة ومحـزة قـر           z` } أمر بإمالة الراء من     
 سكون  ،كذلك، يعين باإلمالة بال خالف، وأن السوسي أماهلا خبالف عنه، وأراد بالسكون           

  .وشبهه) ٣(Õ Ôz } ) ٢(d cz } ) ١(p oz }  :الم التعريف حنو
 خبـالف   z`} ، أخرب أن السوسي وشعبة أماال اهلمزة مـن          )اهلمزويف  : ( قوله

                                                            

 .٧٧: األنعام) ١(
 .٧٨: األنعام) ٢(
 . ٢٢: األحزاب) ٣(
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عنهما، فصار محزة يقرأ بإمالة الراء وفتح اهلمزة وجها واحدا، وشعبة عنه وجهان إمالة الراء               
وفتح اهلمزة كحمزة وإمالة الراء واهلمزة معا، والسوسي عنه وجهان فتح الراء واهلمزة معا،              

   ا وهذا احلكم املذكور يف حـال            )١(اوإمالة الراء واهلمزة معوالباقون بفتح الراء واهلمزة مع ،
  . بالسكونz`} اتصال 

 قـف علـى رأى إذا       :، أي )كما قبل حتريك فقف   : ( مث ذكر حكم الوقف فقال    
  .)٢(ba `z } : انفصل من الساكن مثل ما تقف عليها قبل املتحرك حنو

الساكن فيصري من النـوع األول       والوجه يف ذلك أن األلف تعود يف الوقف لزوال          
  .فيكون حكمه حكمه، فيجري كل منهم على أصله يف املتحرك كما تقدم

 إذا لقي ساكنا ال ينفصل منه حنو z`} إىل آخره أخرب أن ) فتح كلهم: ( قوله
{أَرته  Þ Ýz)٣ ( { E D C Bz)٤(،  { x wz)٥(،  { ~

                                                            

  .١/٤٣٦الكشف : انظر) ١(
 ذكر اخلالف يف إمالة اهلمزة عن أيب بكر ويف إمالة الراء واهلمزة معا عن الـسوسي يف                  - تعاىل رمحه اهللا -الشاطيب  
  : حيث قالالشاطبية

  حسن وِفي الراِء يجتال همِزِه رأَى كُال أَِملْ مزنَ صحبٍة    وِفي وحريفْ
  عثْمانَ ِفي الكُلِّ قُلِّال عنو مضمٍر    مِصيب مع  ِبخلٍْف وخلْف ِفيِهما 

وابن اجلزري ذكر يف النشر بأن ذلك مل يصح عن أيب بكر وال عن السوسي مـن طـرق الـشاطبية      وهذا اليصح   
الَِّتـي  والصواب اِلاقِْتصار علَى ِإمالَِة الراِء دونَ الْهمزِة ِمن جِميِع الطُّـرِق            : " قال، كأصلها بل وال من طرق النشر     

وأَما ِمن غَيِر هِذِه الطُّرِق فَِإنَّ ِإمالَتهما لَم تِصح         ، ذَكَرناها ِفي ِكتاِبنا، وِهي الَِّتي ِمن جملَِتها طُرق الشاِطِبيِة، والتيِسريِ         
 .٢/٤٦  النشر"ِعندنا

 .٧٦: األنعام) ٢(
 .٤٤: النمل) ٣(
 .١٢: الفرقان) ٤(
 .٢٤: األحقاف) ٥(
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�z)١(، { Ø ×z)٢(،  { Ê Éz)٣(،  { S Rz)فتح لكل القراء، بال) ٤
ال خالف يف فتح الراء واهلمزة يف الوقف والوصل، إمنا اخلالف فيما يصح انفصاله من : أي

الساكن الذي بعده ورجوع األلف إليه يف حال الوقف واأللف معدومة؛ ألن الساكن 
  .)٥(أذهبها
  :تنبيه

ـ  : (بسكون اهلاء، وقوله  ) شعبة: (بالقصر، وقوله ) ورا قبل : (قوله ) وسومحزة وس
  .بكسر الواو) ِوال: (بالتنوين، وقوله) مع شعبة: (بتنوينهما، وقوله
   :قوله

  
  

ــاِفعــلَ يف اِهللا نــا قَبنُنو فَّــفخو 
  

  

ـ        محاٍم تِهـش ـناٍم ِبُخلٍْف عالَِوش 
  

ومل ميكنه النطق بالكلمـة يف      ) ٦(ª © ¨z } أراد به   ) قبل يف اهللا  : (قوله
الكلمة الواقعة قبل يف،    : ، أي )قبل يف اهللا  : ( فلذلك قال  ؛قة الوزن  فيه من عدم مواف    انظمه مل 

  . بتخفيف النون، فتعني للباقني القراءة بتشديدهاz¨ }  آأخرب أن نافعا والشامي قر
عن هشام وجهان التخفيف كنافع وابن ذكـوان        : ، أي )خبلف عن هشام  : ( مث قال 

  . تقبلهما عن الشامي: أي، وأخرب أنه حتمل الوجهني،والتشديد كالباقني
 والبد من إشباع مـد      ، واألصل أحتاجونين بنونني، فمن شدد أدغم األوىل يف الثانية        

 ألجل الساكنني ومها الواو والنون األوىل املدغمة، ومن خفف حذف إحدى النونني،             ؛الواو
                                                            

 .٤١: الفرقان) ١(
 .٣٢: املطففني) ٢(
 .٦٨: األنعام) ٣(
 .٣١: يوسف) ٤(
 .١/٤٣٦الكشف : انظر) ٥(
 .٨٠: األنعام) ٦(
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مل حتذف  واختلف يف احملذوفة منهما فذهب مجاعة من النحويني إىل أن احملذوفة هي الثانية و             
األوىل؛ ألا عالمة الرفع وكسرت؛ ألجل الضمري وذهب آخرون إىل أن احملذوفـة هـي               

  .)١(األوىل
  : قوله

  
  

   عونُ ماِت النجرد ِفيو   ُسٍف ِلكُـوُيو  
  

  

  .................................ِف

  ،التنـوين؛ ألنـه نـون سـاكنة تلحـق أواخـر األمسـاء             ) النـون (ــبأراد  
هنا يف هذه الـسورة، ويف سـورة      )٢(W V U TX z}  الكوفني قرؤوا    أخرب أن 

  .يوسف، بتنوين التاء، فتعني للباقني القراءة حبذف التنوين من السورتني كلفظه
  :تنبيه

بال تنوين، وحذف الناظم التنوين مـن       ) لكوف: (بالتنوين، وقوله ) يوسف: (قوله
{ Uzاهللا إال قليال: على حد وال ذاكر .  

 V z } بنرفع وخفض    Uz }ه يف قراءة من قرأ باإلضافة أنه نصب          والوج
اللـهم  «  من دعائه     ألنه إذا رفع درجام فكأنه رفعهم كما روي عن النيب            ؛باإلضافة

قرأ بالتنوين أنه نصب من بنرفع مفعـوالً         من   ، والوجه يف قراءة   )٣(»ارفع درجته يف عليني     
 اءدة احلرف وحذفه والتقدير نرفع من نـش        مفعوالً ثانيا على إرا    Uz } وجعل   ،أول

:  وقيل منصوبه على التمييز، وقيـل      ،إىل درجات، فلما حذف حرف اجلر انتصب املفعول       
  .)٤( نرفع من نشاء عاليا: أي،حال بتقدير منازل

                                                            

 .١/٤٣٦الكشف : انظر) ١(
 . ٨٣: األنعام) ٢(
 .٢٠٥٨واحلاكم ، ٢٦٠٠٢وأمحد ، ١٤٥٤وابن ماجه برقم ، ٣١١٩وأبوداوود برقم ، ١٥٣٤رواه مسلم برقم ) ٣(
 .١/٤٣٦الكشف : انظر) ٤(
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   :قوله
  
  

.................................... 
ـ         ِفي اسكَاِن الٍَم مع ُسكُوٍن ِلفَتِح يا الْ

  

  

 والْيسع الْحرفَيِن فَافْتح ُمـثقِّالَ    .......
  ................... ـِكسائي وحمزٍة

بتشديد الالم مع فتح إسكاا مع إسكان فتح اليـاء يف            )١(bz } أمر أن يقرأ    
يف الكلمتني هنا يف هذه السورة، ويف سورة ص، للكسائي ومحـزة، فـتعني              : احلرفني، أي 
  . بسكون الالم وختفيفها وفتح الياء كلفظه بهللباقني القراءة

  :تنبيه
) مـع سـكون   : (بالتنوين، وقوله ) الٍم: (بألف الوصل، وقوله  ) سكانايف  : (قوله

بياء ساكنة بعد   ) الكسائي: (بالقصر، وقوله ) لفتح يا : (بإسكان العني وتنوين النون، وقوله    
  .بالتنوين) محزة: (اهلمزة، وقوله

زائدة على العلم،   ) أل( بالم واحدة أنه أدخل      bz } قرأ  والوجه يف قراءة من     
  :فدخلت األلف والالم لضرب من التفخيم على طريق النادر كما قال القائل

  )٢( شِديدا ِبأَعباء اِخلالَفَِة كَاِهلُه     وجدنا الْوِليد بن الْيِزيِد مباركًا
 يف الوليد، والوجه يف قراءة من قرأ بالمـني          فأدخل األلف والالم يف اليزيد لَما رآمها      

  .مثل صيقٍَل وهيضٍم، مث أُدخل عليه األلف والالم) ليسُع(على التشديد أن األصل عنده 
  : قوله

  
  

.................................... 
  

 قْتِده ِبالَ اُهما  .......................

                                                            

  . ٨٦: األنعام) ١(
يـروى   و ١٢٦والوليد بن يزيد هو اخلليفة األموى وقد قتل سنة          . هذا البيت من قصيدة البن ميادة الرماح بن أبرد         )٢(

، أمايل ابـن    ٣٤٢/ ١معاين القرآن للفراء    : انظر.  فاألحناء مجع احلنو وهو اجلهة، واجلانب      "بأحناء اخلالفة ": البيت
 .٦٠:  ص،، شرح شواهد املغين٣٢٧/ ١، اخلزانة ٣٤٢، ٢٥٢: ١٥٤/٢/ ١الشجري 
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ـ   كِْسراها اسكَانَ ها     ا ابهدماٍم وُه ِلش 
 .................... ِلكُلٍّ ُسـكُونها  

  

 لِْف وِفي الْوقِْف حصالَ    باخلُ ـُن ذَكْوانٍ 
.....................................  

  

حبـذف   )١(Ä ÃÅ Æ z}  ءا، يعين الكسائي ومحزة قر    )مها: (قوله
  .اهلاء يف الوصل، فتعني للباقي القراءة بإثباا

  . للشاميÄÅ z} ، أمر بكسر إسكان اهلاء من )إسكان هاء أكسره(:  مث قال
 ÄÅ z} ، أخرب أن ابن ذكوان مد اهلـاء مـن           )ومدها ابن ذكوان  : ( مث قال 
  :قرأ ابن ذكوان بوجهني: خبالف عنه، أي

 .ها بياء وهذا هو املد املشار إليهتبكسر اهلاء وصل) اقتدهي (: أحدمها - 
 وهذا الوجه الثاين ليس يف      ،ر اهلاء من غري صلة كهشام      القصر وهو كس   : والوجه الثاين  - 

 .)٢(التيسري عن ابن ذكوان
  . وتعني للباقني القراءة بإسكان اهلاء، وذلك كله يف الوصل    
أثبت اهلاء يف اقتده ساكنة يف الوقف عليها لكل القراء          :  أي ،)يف الوقف حصال  : (مث قال     

  .ركها ومن سكنهاسواء يف ذلك من حذفها يف الوصل ومن ح
                                                            

  .٩٠: األنعام) ١(

  :وجهان باألنعام يف الوصل البن ذكوان  Ä z}ورد يف  )٢(
 .رياملد وهذا من طريق الشاطبية والتيس - 
  ).٢/١٢٤(النشر : انظر،  والقصر وهذا من طريق النشر - 

  :قال يف الطيبة
  عنهم وكسرها اقتده ِكس أشبعن      ويتسنظن اقتده شفا ظبا  

  .٣٦٦، ٣٦٥بيت رقمالطيبة ....   .........................   ................من خلفه
 يؤخذ منه سوى املد لقول      مل، ٦٥٣بيت رقم    الشاطبية »ومد خبلف ماج    « :-رمحه اهللا تعاىل  -وأما قول الشاطيب    

  ".  من طريق احلرز بل لـه اجلل طــوالومد خبلف ماج والقصر ليس: " صاحب الكرت
  .١٩٣منظومة كرت املعاين بيت رقم 
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  :تنبيه
بـألف  ) اسـكان : (بالقصر، وقولـه  ) بال ها : (بسكون اهلاء، وقوله  ) اقتده: (قوله

ابـن  : (بالتنوين وقولـه  ) لشام: (بالقصر وألف الوصل، وقوله   ) ها اكسر : (الوصل، وقوله 
  .بألف الوصل) ذكوان

سكت،  حبذف اهلاء يف الوصل أنه اعتقدها لل       ÄÅ z}  والوجه يف قراءة من قرأ      
وهاء السكت إمنا جياء ا يف الوقف لبيان احلركة فال وجه إلثباا يف الوصـل؛ ألن الـدال                  
متحركة فيه فهي كألف الوصل اليت جياء ا يف االبتداء ألجل الساكن، والحـظ هلـا يف                 
الوصل، والوجه يف قراءة من قرأ بكسر اهلاء ووصلها يف الوصل أو مل يصلها أنه جعل اهلـاء                  

عن املصدر ال اليت تلحق للوقف وحسن إضماره لذكر الفعل الدال عليه وعلى هـذا               كناية  
  :قول الشاعر

  .)١("هذا سراقة للقرآن يدرسه"
 ألن الفعل قد تعدى إليه بالالم فـال         ؛ يدرس الدرس وال جيوز أن يكون ضمريا       :أي

ا بـضربت    أزيد ضربته مل تنصب زيد     :جيوز أن يتعدى إليه وإىل ضمريه كما أنك إذا قلت         
ضمري اهلـدي،   :  هذا ضمري االقتداء الذي دل عليه اقتد، وقيل        ىلتعديته إىل الضمري فاهلاء عل    

 السكت فتسكن،   ءإن هاء السكت يشبه ا الضمري فتحرك كما تشبه هاء الضمري ا           : وقيل

                                                            

  .وهذا من أبيات سيبويه اخلمسني اليت مل يقف على قائلها أحد )١(
      هذا سراقة للقرآن يدرسه   واملرء عند الرشا إن يلقها ذيب
اجعاً للمصدر املـدلول عليـه      يدرس الدرس، فيكون ر   : على أن الضمري يف يدرسه راجع إىل مضمون يدرس، أي         

ــل؛ ــاً   بالفع ــاهره مع ــضمري وظ ــل إىل ال ــدي العام ــزم تع ــئال يل ــرآن ل ــوده للق ــز ع ــا مل جي   .وإمن
واستشهد به أبو حيان يف شرح التسهيل على أن ضمري املصدر قد جييء مراداً به التأكيـد، وأن ذلـك الخيـتص                      

وتقديره عند  ، واملرء عند الرشا ذئب إن يلقها     : عندهوأورده سيبويه على أن تقديره      ، باملصدر الظاهر على الصحيح   
  .١/١٦٤انظر خزانة األدب . إن يلقها فهو ذئب: املربد



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

٦٢٨

 بإثبات اهلاء يف الوصل أنه أجراه جمرى الوقف واتبع          ÄÅ z} والوجه يف قراءة من قرأ      
 )٢(vz } و، )١(pz    } الرسم، وأمجعوا على إثبات هاء السكت يف الوصـل يف           

يف ) ٥(v uz } ويف  ) ٤(Ìz } ) ٣(ÈÇz } موضعني يف احلاقـة، واختلفـوا يف        
  .سورة القارعة كما سيأيت

  :قوله
  
  

 وبــصٍر ومــك تـــ...... .......
  .............................ِبغيٍب

  

  

  وُتخفُونَ وُتبُدونها اجمـالَ    ـجعلُونه
...................................  

بياء الغيب،  ) ٦(z\ [ ^ _ }  ءاأخرب أن البصري واملكي قر    
  .وأما أمجال الكلمات الثالث بالغيب، فتعني للباقني القراءة بتاء اخلطاب كلفظه

  :تنبيه
  .بألف الوصل) امجال: (لهبال تنوين، وقو) ومك(بالتنوين، ) وبصر: (قوله

A }  : والوجه يف قراءة من قرأ بالغيب محل الكالم على ما قبله من الغيب يف قوله
 E D C Bz)٧ ( { ON M L K J I H G Fz)ويكون قوهلم ،)٨: 

                                                            

 .٢٥، ١٩: احلاقة) ١(
 ٢: احلاقة) ٢(
 .٢٨: احلاقة) ٣(
 .٢٩: احلاقة) ٤(
 .١٠: القارعة) ٥(
 .٩١: األنعام) ٦(
 .٩١: األنعام) ٧(
 .٩١: األنعام) ٨(
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{ ih g f e d c bz)ا ) ١خطاب هلم على طريق االلتفات أو خطاب
والوجه يف قراءة من قرأ باخلطاب محله للمسلمني؛ ألن العرب مل يكن هلا قبل ذلك كتاب، 

j } : وقوله ،)٣(S R Q Pz } : من قوله) ٢(على ما قبله مما أمر أن خياطبهم به 
 n m lkz)٤.(  
  : قوله

  
  

ـ وُشعبةٌ ِلُتنِذر أُ  ..........…  م غَيـ
  

  

ــبةً  ..............................ـ
  

يب، فتعني للباقني القـراءة بتـاء       بياء الغ ) ٥(z} | { } أخرب أن شعبة قرأ     
  .اخلطاب كلفظه به

  :تنبيه
  .بالتنوين) وشعبة: (قوله

 والتقدير لينـذر    ، والوجه يف قراءة من قرأ بالغيب أنه حممول على الكتاب لقربه منه           
  .الكتاب والقرآنُ

 والتقدير ولتنذر أنت يـا  ،)٦( والوجه يف قراءة من قرأ باخلطاب أنه خطاب للنيب    
وشاهده حممد  { ed c  bz)٧(.  

   :قوله
                                                            

 . ٩١: األنعام) ١(
 . ١/٤٣٨انظر الكشف  )٢(
  .٩١: األنعام) ٣(
 .٩١: األنعام) ٤(
 .٩٢: األنعام) ٥(
 . ١/٤٣٨انظر الكشف ) ٦(
 .٤٥: ، النازعات٧: الرعد) ٧(
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.................................... 
ــي ــصعِل ــاِفع وحفْ نو ......... 

  

  

 كُم ِفي رفِْعِه النصُب قَـد تـالَ       بيُن....
.....................................  

ـ   ) ١(Ü Û Úz } أخرب أن عليا ونافعا وحفصا قرؤوا        ون، بنصب رفع الن
  .فتعني للباقني القراءة برفعها كلفظه به

  :تنبيه
  .بتنوينهما) نافع وحفص: (بالتشديد والتنوين، وقوله) علي: (قوله

 والتقدير تقطع األمـر بيـنكم،       ، والوجه يف قراءة من قرأ بالنصب أنه جعلها طرفًا        
قراءة من قرأ بالرفع      والوجه يف  ،)لقد تقطع ما بينكم   (والسبب، ويشهد لذلك قراءة عبداهللا      

)٢(جعله امسا والتقدير لقد تقطع وصلُكم أو سببكُم       
L }  : ويشهد لكوا امسا قوله    ،

 ON Mz)٣ ( {  e d c bz)٤(.  
   :قوله

  
  

ـ ....................  وجاِعلُ افْـ
 ......................ِبنصٍب ِلكُوفٍ 

  

  

 الَّليلَ أَعمالَ ـتِح الْكَسر والرفْع اقُْصِر     
...................................  

بفتح كسر العني وفتح رفع الـالم،       ) ٥(Z Yz ] } قرأ للكوفيني   ا: أي
حبذف األلف ونصب الليل، فتعني للباقني القراءة بكسر العني ورفع الالم واملد            : والقصر، أي 

  .)٦(وهو إثبات األلف وخفض الليل
                                                            

 . ٩٤: األنعام) ١(
 . ١/٤٣٨انظر الكشف ) ٢(
 .١: األنفال) ٣(
 .٥: فصلت) ٤(
 .٩٦: األنعام) ٥(
 . ١/٤٣٨انظر الكشف ) ٦(
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 Zz }  أنه جعله فعالً ماضيا ونصب به        Yz } رأ   والوجه يف قراءة من ق    
 فعطـف علـى     )١(z _\ [ ^} ، ويؤيده إمجاعهم على     z] } و

 ويقوي ذلك أن األفعال املعطوفة جـاء مجيعهـا          ،)٢(اللفظ وهو أوىل من العطف على املعىن      
 ،)٤(y x wz }  ،)٣(i h g f ez }  :بلفظ املاضي يف قوله   

 {f e dz)٥.(  
 أنه جعله امسا ومحله على مـا    zجاِعِل }  و Z z }ة من قرأ جبر     والوجه يف قراء  

 علـى اإلضـافة   Zz } تقدم من فالق وخمرج ليكون الكالم على نظام واحد، وخفض       
 z\ [ }  بإضمار فعل وكذلك نصب      z] } وإرادة املاضي ونصب    

  .)٦(على اإلضمار
   :قوله

  
  

ــا .......... ــسِر قَ ــستقَر ِبكَ  ُم
  

  

ــك ِرِف الْمــص الْبو ............... 
  

 بكسر القاف فتعني للبـاقني      )٧(z  _{ ~} أخرب أن املكي والبصري قرآ      
  .القراءة بفتحها كلفظه

  : تنبيه
  .بال ياء) ملك: (قوله

                                                            

 .٩٦: األنعام) ١(
 . ١/٤٣٨ر الكشف انظ) ٢(
 .٩٧: األنعام) ٣(
 .٩٨: األنعام) ٤(
 .١١٤: األنعام) ٥(
 . ١/٤٣٨انظر الكشف ) ٦(
 .٩٨: األنعام) ٧(
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 بكسر القاف أن يكون تقديره فمنكم مستقر        z  _{ } والوجه يف قراءة من قرأ      
 وجيـوز أن    ،عله متعد فيكون اإلنسان املستودع     ألن ف  ؛ومستودع جيوز أن يبنى منه مفعول     
 يف الـصلب    z  _ ~} يف الرحم    z  _{  } : "يكون امسا للمكان، وقال أبوعمرو    

 يف القرب   z  _{ } : ، وقيل "كما تقول ولد مستقر يف بطِن أمِه وأنا مستقر يف مستقري          
{~ _  z           ا للمكان ومل جيعله ملا      يف الدنيا، والوجه يف قراءة من قرأ بالفتح أنه جعله امس

) ١( وليطابق بـه مـستودع  ، فلكم مستقر:مل يسم فاعله؛ ألن فعله ال يتعدى ويكون تقديره      

  .)٢(M  L KN z} : وشاهده
  : قوله

  
  

.................................... 
 ...........................ِلنــاِفِع

  

  

 ثِْقـالَ اِوِفي خرقُـوا    .................
....................................  

بتثقيل الراء، فتعني للباقني القراءة بتخفيفهـا       ) ٣(À ¿ ¾z } قرأ لنافع   ا: أي
  .كلفظه ا

  :تنبيه
: بألف الوصل وثاء مثلث ساكن وكسر القاف، فعل أمـر، وقولـه           ) اثقال: (قوله

  .بال تنوين) لنافع(
 مبعىن افتروا ذلك، يقال خـرق الكـذب          والوجه يف التثقيل والتخفيف أما لغتان     

  .)٤(واخترقه واختلقه، وخلقه إذا افتراه

                                                            

 . ١/٤٣٨انظر الكشف ) ١(
 .٦: هود) ٢(
 .١٠٠: األنعام) ٣(
 . ١/٤٣٩انظر الكشف ) ٤(



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

٦٣٣

  : قوله
  
  

ــيِن يف ثَ....... حالْفَتــو ُهم ــاِره  ن
  

  

  مـع عِلـي ِكـالَ      وياِسين ضم حمزةُ  
  

) ٢(�z ¡ ¢  } و، )١(ª © ¨z } أخرب أن محزة وعليا قـرآ       

يف سورة يس بضم فتح التاء وضم فـتح         ) ٣(q p oz  } و، هنا يف هذه السورة   
  .امليم، فتعني للباقني القراءة بفتح التاء وامليم كلفظه

  :تنبيه
  .بكسر الكاف) ِكال: (، وقولهنبالتنوي) محزة: (بسكون اهلاء، وقوله) ثَمِره: (قوله

والوجه يف قراءة من قرأ بضمتني حيتمل أن يكون جمع ِثماٍر كحماٍر وحمٍر، ويكون              
ع مثرٍة مثل خشبٍة وخشٍب، والوجه يف قراءة من قرأ بفتحتني أنه مجع مثرٍة يقال تمرةٌ وثَمر                 مج

  .)٤(كشجرٍة وشجٍر
   :قوله

  
  

 وقُلْ درست شـاٍم درسـت ِلنـاِفعٍ       
  

  

ـ     سارِر ديقُلْ ِللْغكُوٍف والَ  وطَـو ت 
  

 والراء والـسني مـع      بفتح الدال ) ٥(w vz } اقرأ  : ، أي )وقل: (قوله
  .سكون التاء للشامي

  { wzبفتح الدال والراء والتاء مع سكون السني لنافع والكوفيني .  
 {تساردz        بفتح الدال والراء والتاء مع تطويل الدال، أي  :الدال حىت يـصري     م د

ث قراءات   كلفظه بالثال  ،صريباملكي وال : بعدها ألف قبل الراء لغري من ذُِكر من القراء ومها         
                                                            

 .٩٩: األنعام) ١(
 .١٤١: األنعام) ٢(
  .٣٥: يس) ٣(
 . ١/٤٤٠انظر الكشف ) ٤(
 .١٠٥: األنعام) ٥(
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  .) بلفظ ملن تالوعن قيد استغين: (استغين باللفظ ا عن تقييدها كما قرره يف قوله
مـضت  : والوجه يف قراءة الشامي أن معناها تتلوا علينا أخبارا قـد درسـت، أي             

قرأت كتب أهل   : وامنحت، والوجه يف قراءة نافع والكوفيني أن معناها قرأت وتعلمت، أي          
  .)١(قرأت املكي والبصري أن معناها ذاكرت أهل الكتاب والوجه يف ،الكتاب

  : قوله
  
  

 لَــُه كَــسُر أَهنَــا وُشــعبه ِبُخلِْفــِه
  

  

....................................  

 ومراده املكي والبـصري     ،)تاسروالغري د : (يعود إىل الغري يف قوله    ) له(الضمري يف   
  .مزةبكسر اهل) ٢(Ì Ë Êz }  ءاأخرب أما قر

فروي عنه كسر    Ìz } ، أخرب أن شعبة اختلف عنه يف        )وشعبة خبلفه : ( مث قال 
  .اهلمزة كاملكي والبصري، وروي عنه فتحها كالباقني كما لفظ ا

  :تنبيه
  .بسكون اهلاء) هوشعب: (قوله

 بكسر اهلمزة أنـه جعـل املفعـول الثـاين           Ìz }  والوجه يف قراءة من قرأ      
وما يشعركم ما يكـون     : وما يشعركم إميام، أي   : ي حمذوفًا، أ  Ëz } ــــ  ل

منهم، مث استأنف اإلخبار بانتفاء إميام إذا جاءم اآليات، والوجه يف قـراءة مـن قـرأ                 
{Ìz          بفتح اهلمزة أنه حذف املفعول الثاين من مفعويل  { Ëz    ا، وجعـلأيض 

 { Ìz  ٤(واألخفـش ) ٣( وهي لغة معروفة حكاها اخلليل     ، مبعىن لعلها(................ 

                                                            

 . ١/٤٣٨انظر الكشف ) ١(
 .١٠٩: األنعام) ٢(
 . ١/١٤٥العني للخليل : انظر) ٣(
 .١/٢٤٧معاين القران لألخفش : انظر) ٤(



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

٦٣٥

  .عن العرب) ٢(وقطرب) ١(والفراء........
  : قوله

  
  

.................................... 
ـ       ِخطَابا ُهما ِبالْجاِثيةْ مع عِلي وُشعـ

  

  

 وشاٍم وحمزه ُيؤِمُنونَ ُهنـا اوِصـالَ      
 ....................ــبٍة خـاطَُبوا  

  

هنا يف هذه الـسورة بتـاء       ) ٣(Ð Ï Îz } ءا  زة قر أخرب أن الشامي ومح   
  .اخلطاب

  .إلينا) أَوصال( و
w }  مع علي وشعبة يف سـورة اجلاثيـة          ءايعين الشامي ومحزة قر   ) مها: ( مث قال 

 | { z  y xz)بتاء اخلطاب، فتعني ملن مل يذكره يف الترمجتني القراءة بياء          ) ٤
  .الغيب فيهما كلفظه

  :تنبيه
بألف الوصل،  ) هنا اوصال : (بسكون اهلاء، قوله  ) ومحزة: ( بالتنوين، وقوله  )وشام: (قوله

  .بالتنوين) وشعبة: (بسكون العني، وقوله) مع: (بسكون اهلاء، وقوله) هباجلاثي: (وقوله
 Ë Êz } باخلطاب أنـه جعـل     Ð Ïz }  والوجه يف قراءة من قرأ      

باا على زيادة ال، والوجـه يف       خطابا للكافرين وأا مبعىن لعلها أو على         Ð Ïz } و
خطابا للمؤمنني وال تؤمنون خطابـا       Ë Êz } قراءة من قرأ فيها بالغيب أنه جعل        

عن الكافرين وأا على ما تقدم، والوجه يف قراءة من قرأ باخلطاب يف اجلاثية محله على مـا                  

                                                            

 . ١/٣٥٤معاين القران للفراء : انظر) ١(
 . ١/١٤١مشكل إعراب القران : انظر) ٢(
 .١٠٩: األنعام) ٣(
 .٦: اجلاثية) ٤(
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x w  y } : على معنا قل هلم يا حممـد      : وقيل هو  ،)١(R Qz } : قبله من قوله  
 | { zz               أيها الكافرون، والوجه يف قراءة من قرأ فيها بالغيب محله علـى مـا

  ).٤(k jz } و) ٣(µ ´z } : من قوله للمؤمنني)٢(قبله
  :قوله

  
  

.................................... 
   ٍر ثُـمصبو كـ    ِلم يتمٍف ِبـضكُـو  

  

  

... ............  أَب حالْفَتو رالْكَسِدالَو 
  الَال والْكَهُف كُوِف اضُمما ِكبـِن ِفي ِق

أمر للمكي والبصري والكوفيني بإبدال كسر القاف بضمة وإبدال فتح الباء بـضمة             
  .يف هذه السورة) ٥(M L    K J Iz } ثانية يف 

` } واضمم للكوفيني كال الكسر والفـتح يف        : ، أي )والكهف كوف : ( مث قال 
 c b az)الكهف، فتعني ملن مل يذكره يف الترمجتني القراءة بكسر          يف سورة ) ٦ 

  .القاف وفتح البا كلفظه
  :تنبيه

بـال  ) والكهف كـوفِ  : (مزة قطع مفتوحة وكسر الدال، وقوله     ) أبدال: (قوله
  .بكسر الكاف) ِكال: (بألف الوصل، وقوله) اضمما: (تنوين، وقوله

 القـاف والبـاء أن      بضم M L    K J Iz }  والوجه يف قراءة من قرأ      
وحشرنا عليهم كل شيء قبيالً قبيال،      : يكون جعله مجع قبيل كَرغُف يف مجع رغيف واملعىن        

                                                            

 .٤: اجلاثية) ١(
 .٧٩:احلجة البن خالويه ص: رانظ) ٢(
 .٩٩: وردت يف مواضع كثرية أوهلا األنعام) ٣(
 .١٦٤: وردت يف مواضع كثرية أوهلا البقرة) ٤(
 .١١١: األنعام) ٥(
 .٥٥: الكهف) ٦(
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لو عاينوا ذلك ما كانوا ليؤمنوا إال أن يشاء اهللا والقبيـل اجلماعـة،              :  صنفًا ِصنفًا، أي   :أي
مبعىن املواجهة   بكسر القاف وفتح الباء أنه جعله        M L    K z }والوجه يف قراءة من قرأ      

وحشرنا عليهم كل شيء يواجهونه ويعاينونه ما كانوا ليؤمنوا إال أن يـشاء             : واملقابلة، أي 
 بضم القاف والباء أنه جعله مفردا       Mz } اهللا، والوجه يف قراءة من قرأ يف سورة الكهف          

ذلك، ومما جاء   مواجهة وعيانا ال يليق مبعناه غري       :  ِقبالً بكسر القاف وفتح الباء، أي      يف معىن 
أال ترى أن بعده    ) ١(z y x   w vz } }  :فيه القُبل مفردا مبعىن املقابلة قوله     

 { x wz ٢(والدبر ضد القبل(.  
  : قوله

  
  

 ُهنا كَِلماُت اقُْصر ِلكُوٍف وُيـوُنسٍ     
  

  

        ِل طَـوالطَّـو ـعـاِفٍع مناٍم والَِلش 
  

عين يف هذه السورة، فتعني للباقني      هنا، ي ) ٣(zz }  | } أمر للكوفيني بقصر    
  .القراءة باملد، واملراد باملد إثبات ألف بعد امليم كلفظه به، وأراد بالقصر حذف األلف

والوجه يف قراءة من قرأ بالقصر على لفظ التوحيد أن الواحد من اجلنس يؤدي عن               
لكلمات ما جاء من     ا مجيعه مع خفته، والوجه يف قراءة من قرأ باملد على لفظ اجلمع أن معىن             

، )٤(عند اهللا من وعٍد ووعيد وأمٍر وي وخبٍر وغري ذلك وهو كثري فجمعت الكَلِمات لذلك              
Ä Ã Â } ، و )٥(z ¤¡  ¢ £} : وألم أمجعوا على اجلمع يف قولـه      

ÅÆz)٦(.  
                                                            

 .٢٦: يوسف) ١(
 .١٦٤: معاين القراءات، ص: انظر) ٢(
 .١١٥: األنعام) ٣(
 .١٦٤: معاين القراءات، ص: انظر) ٤(
 .١١٥: ماألنعا) ٥(
 .٣٤: األنعام) ٦(
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إىل آخره أمر بالقراءة للشامي ولنافع يف سورة يـونس يف           ) ويونس لشام : ( مث قال 
{Û   Ú Ù  ØÞ Ý Ü z)ويف، ) ١ {  Æ Å Ä Ã

 È Çz)ل، أي   ) ٢يف سـورة غـافر      : ويف سورة الطَو {  w v u
  { z y  xz)بتطويل امليم من    ) ٣ { wz ها، واملراد باملد إثبات    : ، أيمبد

  .ألف بعد امليم يف الكلمات الثالث، فتعني للباقني القصر فيهن واملراد به حذف األلف
اجلمع يف كلميت يونس وكلمة الطول حنو ما تقـدم؛ ألن            والوجه يف قراءة من قرأ ب     

الكلمات اليت حقت عليهم أم ال يؤمنون وأم أصحاب النار كثرية، فجمعت الكلمـات              
لذلك، والوجه يف قراءة من قرأ بالتوحيد ما تقدم والرسم يف املواضـع املـذكورة حيتمـل                 

  .)٤(القراءتني؛ ألا مرسومة بالتاء من غري ألف
  :يف سورة يونس ثالثة مواضع: لتفإن ق

´ º ¹ ¸ ¶    µ «¼ ½ ¾ ¿  } :األول - 
 Á Àz)٥( .  

â á  à ß Þ Ý Ü Û   Ú Ù  Ø C B A } : والثاين - 
 Dz)٦(.  

Í  Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã } : والثالث - 

                                                            

  .٣٣: يونس) ١(
 .٩٦: يونس) ٢(
 .٦: غافر) ٣(
 .١٦٤: معاين القراءات، ص: انظر) ٤(
 .١٩: يونس) ٥(
 .٣٤ - ٣٣: يونس) ٦(
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Î  Ïz)١(.  
اخلالف إمنا هو يف املصاحف حلقت وهو الثاين والثالث دون األول فإنـه ال              : قلت

من لفظه به؛ ألن الكلمـة      :  بالتوحيد، فإن قلت من أين يعلم ذلك، قلت        خالف يف قراءته  
األوىل منونة غري مضافة والتقييد واقع على ما لفظ به من إثبات األلف وترك التنـوين ومل                  

  .)٢(يوجد هذا إال يف الثانية والثالثة
  : قوله

  
  

      فْـِصِهمحاٍم وُه ِلـشـُددلٌ اشزُمنو 
  

  

....................................  

للشامي وحفـص، فـتعني     ) ٣(s r q p o z} : أمر بتشديد الزاي من   
للباقني القراءة بتخفيفها كلفظه، ومن مالزم التخفيف سكون النـون كمـا أن مـن الزم                

  .التشديد فتحها
 بالتشديد أنه جعلـه اسـم مفعـول مـن           p z}  والوجه يف قراءة من قرأ      

{Êz    والتكرير، والوجه يف قراءة من قرأ بـالتخفيف أنـه           ، ويف التشديد معىن التكثري 
  .)٤( والتخفيف والتشديد لغتانdz  } جعله اسم مفعول من 

  : قوله
  
  

.................................... 
ــاِفٍع وُحــ  نــوٍف و ــاِفعرِلكُ ن م 

  

  

 حلَ فَتفُصو الَ     الضعِر فَـاجالْكَـسو م 
فْــصحو.......................... 

  

                                                            

 .٩٧ - ٩٦: يونس) ١(
 .١٦٤: ومعاين القراءات، ص، ١/٢٥٣ومعاين القران ، ١/٤٤٤الكشف : انظر) ٢(
 .١١٤: األنعام) ٣(
 .١٦٤:ومعاين القراءات ص، ١/٢٥٣لقران معاين ا: انظر) ٤(
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بفتح ضم الفاء وفتح كسر الـضاد       ) ١(L K Jz } اجعل قراءتك يف    : أي
  .للكوفيني ونافع، فتعني للباقني القراءة بضم الفاء وكسر الصاد كلفظه به

) ٢(O N Mz }  ءاأخرب أن نافعا وحفصا قـر     ) وحرم نافع وحفص  : ( مث قال 

لراء، فتعني للباقني القراءة بـضم احلـاء        بالتقييد املذكور يعين بفتح ضم احلاء وفتح كسر ا        
وكسر الراء كلفظه به، وإذا مجعت الكلمتني وجدت نافعا وحفصا يفتحان الضم والكـسر              

ويقرأ شعبة ومحزة وعلي بفتح      ،)٣(O N M L K Jz } يف الكلمتني فيقرآن    
 ويقـرأ املكـي والبـصري       z{  }  وبالضم والكسر يف     K z }الضم والكسر يف    

  .الضم والكسر يف الكلمتني فحصل من اجلمع بني الكلمتني ثالث قراءاتوالشامي ب
C B A }  :والوجه يف قراءة من قرأ بالفتح فيهما أنه حممول على ما قبله من قولـه              

I H G F E D z   {  O N M L K Jz)والوجه يف قـراءة     )٤ ،
ليكـون  ) ٥(TS R Q Pz } من قرأ بالضم فيهما أنه حممول على ما بعده من قولـه             

الكالم على نظاٍم واحٍد، والوجه يف قراءة من قرأ بالفتح يف األول وبالضم يف الثاين أنه حممول يف                  
  .)٦(األول على ما قبله وحممول يف الثاين على ما بعده ليتفق لفظ املستثىن واملستثىن منه

  : قوله
  
  

.................................... 
ــِضلُّو  ُنٍس يــو ــضم وُي ــوِب  ا ِلكُ

  

  

 وفَتح يـا يـِضلُّونَ حـوالَ      .........
  .................................ٍف

                                                            

 .١١٩: األنعام) ١(
 .١١٩: األنعام) ٢(
 .١١٩: األنعام) ٣(
 .١١٩: األنعام) ٤(
 .١١٩: األنعام) ٥(
 .١٦٤:ومعاين القراءات، ص، ١/٤٤٤الكشف : انظر) ٦(
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W   V U  } اجعل الضم للكوفيني يف فتح اليـاء مـن          : ، أي )حوال: (قوله
 Xz)١ (  هنا، ويف قوله : { ÊÉ È Ç Æz)يف سورة يونس، فـتعني     ) ٢

  .هللباقني القراءة بفتح الياء يف املوضعني كلفظ
  :تنبيه

بـال تنـوين،    ) لكوف: (بالتنوين، وقوله ) يونس: (بالقصر، وقوله ) وفتح يا : (قوله
  .حبذف الالم منهما للوزن) يضلون يضلوا: (وقوله

© ª » ¬ } :  والوجه يف قراءة من قرأ فيهما بضم الياء أنه مثـل قولـه            
 ° ¯ ®z)اليـاء  وهو من أضلَّ غريه، والوجه يف قراءة من قرأ فيهما بفتح            ) ٣

 ،)٥(z yz } : وقوله ،)٤(Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ z} : أنه مثل قوله  
 وال خالف   )٨(وهو من ضل يف نفسه    ) ٧(z® ¯ ° }  ،)٦(h gz } و

وسيأيت اخلالف يف اليت يف إبراهيم      ) ٩(à ß Þ Ý Ü Ûz } يف فتح اليت يف ص      
  .واحلج ولقمان والزمر

  : قوله
................................... 

وو ــص ــُه حفْ  ................افَقَ
  

  

..... حافِْرِد افْتالَ    واالَِتِه تِرس ِفي كِلم  
....................................  

                                                            
 .١١٩: األنعام) ١(
 .٨٨: يونس) ٢(
 .١١٦: األنعام) ٣(
 .١١٧: األنعام) ٤(
 .١٠٨: ضع كثرية أوهلا البقرةوردت يف موا) ٥(
 .١٤٠: األنعام) ٦(
 .٩٠: آل عمران) ٧(
 .١/٤٤٤الكشف : انظر) ٨(
 .٢٦: ص) ٩(
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باإلفراد مع فتح التاء، وأخـرب أن       ) ١(Ç Æ Å z} قرأ للمكي   اأي  
لباقني القـراءة   قرأ كذلك وإن حفصا وافقه يف اإلفراد فقرأ مثله، فتعني ل          : ، أي )تال(املكي  

  .باجلمع وكسر التاء كلفظه
  :تنبيه

) حفـص : (بالتنوين، وقوله ) ملٍك: (بألف الوصل فيهما، وقوله   ) فرد افتح او: (قوله
 ما تقدم ذكره يف املائدة يف       x  z}بالتنوين أيضا، والوجه يف قراءة اإلفراد واجلمع يف         

  .ورساالته) ٢(x w v z} : قوله
  : قوله

  
  

ــا.............. ُهن ــع ــانَ م  وفُرقَ
ــسٍر  ...........................ِبكَ

  

  

 سكَانَ ضيقًا غَيُر مـك فَـثَقَّالَ      الَدي  
...................................  

وهنا يف  ) ٣(O N M L Kz } أخرب أن غري املكي قرأ يف سورة الفرقان         
ا، فـتعني للمكـي     بتثقيل الياء مع كسر سكو    ) ٤(P O Nz } هذه السورة   

  .اجعل الكسر يف اإلسكان: يف، أي: مبعىن) لد (:القراءة بتخفيف الياء وسكوا، وقوله
  :تنبيه

بألف الوصل، والوجه يف قراءة من قرأ       ) اسكان: (بسكون العني، وقوله  ) مع: (قوله
{ P z       وأدغم الياء يف الياء الجتمـاع املـثلني         ، بكسر الياء مثقلة أنه جعله على فيعل 

  .وسكون األول منهما

                                                            

 .١٢٤: األنعام) ١(
 .٦٧: املائدة) ٢(
 .١٣: الفرقان) ٣(
 .١٢٥: األنعام) ٤(
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٦٤٣

 والوجه يف قراءة من قرأ بإسكان الياء أنه استثقل التضعيف يف حرف العلة فحذف              
إحدى الياءين والقياس أن تكون احملذوفة هي الثانية؛ ألن االستثقال ا حـصل والتثقيـل               

  .)١( لغتان مثل هين وهيٍن وميٍت وميٍتP z }والتخفيف يف 
  : قوله

  
  

ــعبةُ........ ــاِفع وُش نوا يــِسر  كْ
  

  

ــا  ...................ِن را حرجــ
  

، فتعني للباقني القـراءة   )٢(R Qz }  بكسر راء    ءاأخرب أنَّ نافعا وشعبة قر    
  .بفتحها
  :تنبيه

  .بالقصر) اركسران ي: (بال تنوين، وقوله) وشعبة(بالتنوين ) ونافع: (قوله
اء أنه اسم الفاعل، والوجه يف قراءة من قرأ بفتح           والوجه يف قراءة من قرأ بكسر الر      

املفتوح جمع حرجٍة، وهي شجرةٌ     : الراء أنه مصدر وِصف به مثل رجٍل عدٍل ورضا، وقيل         
الفـتح  : حوهلا شجر ال تصل إليها املاشية لضيقها، وأصل احلرج الضيق الـشديد، وقيـل             

  .)٣(ِد والْوحِدالوِحوالكسر لغتان مثل الدِنِف والدنِف و
  : قوله

  
  

.................................... 
 لَُه الِْخـف سـاِكنا وُشـعبةُ مـدهُ        

  

  

 والْمك يـصعُد الُْعـال    ..............
 وتخِفيُف ِعيٍن عنـُه مع مك اجـتالَ      

  

بتخفيف الصاد  ) ٤(S Rz } للمكي القراءة يف    : ، أي )له اخلف : (قوله

                                                            

 .١٦٨: ومعاين القراءات، ص، ١/٢٥٨ومعاين القران ، ١/٤٤٧الكشف : انظر) ١(
 .١٢٥: األنعام) ٢(
 .١/٢٥٨معاين القران : انظر) ٣(
 .١٢٥: األنعام) ٤(
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٦٤٤

  . فتعني للباقني القراءة بتشديد الصاد وفتحها،وسكوا
 : أي ، مبد الـصاد   S Rz } أخرب أن شعبة قرأ     ) وشعبة مدهُ : ( مث قال 

  .بإثبات ألف بعدها، فتعني للباقني القراءة حبذف األلف
عن شعبة واملكي القـراءة بتخفيـف،       : ، أي )وختفيف عني عنه مع مك    : ( مث قال 

  : فتعني لغريمها القراءة بتشديدها ففيها ثالث قراءات،العني
 . بإسكان الصاد وختفيف العني من غري ألف zيصعُد } املكي  - 
 . بتشديد الصاد وألف بعدها وختفيف العني zُداعص ي} وشعبة  - 
 . والباقون بتشديد الصاد والعني من غري ألف كما لفظ به - 
يف ) ١(º ¹ ¸z « } ليخـرج   ) العال: (قولهوقيد الذي يف هذه السورة ب        

 وال خالف يف الذي يف فاطر أنه بالتخفيف من غـري ألـف              ،فاطر؛ ألا أسفل من األنعام    
  .باتفاق
  :تنبيه

بـسكون العـني،    ) مع: (بالتنوين، وقوله ) عني: (بال تنوين، وقوله  ) وشعبة: (قوله
  .لوصلبألف ا) اجتال: (بالتشديد والتنوين، وقوله) مك: (وقوله

:  أنه جعله مضارع صـعد، ومعـىن قولـه          zيصعُد } والوجه يف قراءة من قرأ      
{ VU T S Rz)ا غري ممكن؛ ألن صعود الـسماء          ) ٢رزاولُ أمأي كأمنا ي

 أنـه مثـل      zُداعص ي } والوجه يف قراءة من قرأ       ،مثل فيما ميتنع ويبعد وتضيق عنه القدرةُ      
ه يتصاعد فأُدِغم طلبا للتخفيف، والوجه يف قـراءة         كضاعف وضعف وأصل    يصعد يف املعىن  

د وأصله يتصعد فأدغم طلبا للتخفيف وفيه ويف        عص أنه جعله مضارع     Sz }من قرأ   
                                                            

 .١٠: فاطر) ١(
 .١٢٥: األنعام) ٢(
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٦٤٥

 كذا ومجيع ذلك من الـصعود، فـاملعىن يف          ىالذي قبله معىن التكليف كقولك فالن يتعاط      
ماء وهو ال يقدر على ذلـك       املشدد أن الكافر من ضيق صدره كأنه يريد أن يصعد إىل الس           

ن قلـب   أكأنه يستدِعيه، واملُخفَّفة من ضيق صدره كأنه يف حال صعود قد كلفه، ومعناه              
ضاق عن ذلك قلبـه  : الكافر بعد عن قبول اإلميان واحلكمة بعد من صعد إىل السماء، وقيل        

  .)١(كما يضيق لو كلف الصعود إىل السماء
  : قوله

  
  

 عُشُر محيثَ و      ِفـي ـوهو سناٍن ِبُيو 
  

  

 سبأْ مع يقُولُ الْيا ِلحفِْص اربعـا تـالَ        
  

z y x } } أخرب أن حفصا قرأ بالياء يف أربع كلمـات هنـا            
|z)٢(     ويف سورة يونس ، { ] \  [ Z Yz)وقيده بالثاين، ويف سـورة     ) ٣
ألربعـة  وتعني للباقني القراءة بالنون يف ا      ،)٤(F E D C B Az } سبأ  

s r q p o n m l } املواضع املذكور كلفظـه وال خـالف يف         
tz)يف أول األنعام وال خالف يف       ) ٥ { | { z y x  w v

 }z)ن بالنون باتفاق)٦يف أول يونس أ .  
: ، أي )مع يقول : (، وقوله Zz } يعود إىل   ) وهو يف سبأ  : ( والضمري يف قوله  

  . ليقول يف سورة سبأباملصاح
  

                                                            

 .١٦٨: ومعاين القراءات، ص، ١/٢٥٨ومعاين القران ، ١/٤٤٧الكشف : انظر) ١(
 .١٢٨: األنعام) ٢(
 .٤٥: يونس) ٣(
 .٤٠: سبأ) ٤(
 .٢٢: األنعام) ٥(
 .٢٨: يونس) ٦(
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  :تنبيه
بـال  ) بيـونس : (بالتنوين، وقوله ) ثاٍن: (بسكون العني، وقوله  ) وحنشر مع : (قوله
  .بألف الوصل) اربعا: (بال تنوين، وقوله) حلفص: (بالقصر، وقوله) اليا: (تنوين، وقوله

qp o n m l } والوجه يف قراءة من قرأ بالياء يف هذه السورة أن قبلـه             
 s rz)١ (     وقبله يف سورة يونس { Q P O N S Rz)وقبلـه يف    )٢ ،
إىل آخر اآلية،   ) ٣(Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â z} سورة سبأ   

  .)٤(والوجه يف قراءة من قرأ بالنون االنتقال من اإلخبار بلفظ الغيبة إىل اإلخبار بنون العظمة
  : قوله

  
  

 .........وخاِطب ِلـشاٍم يعملُـونَ    
  

  

....................................  

H G F ED C B A } قرأ بتاء اخلطاب ِفـي      ا: أي
 J Iz)للشامي، فتعني للباقني القراءة بياء الغيب، والوجه يف قراءة من قـرأ            ) ٥

وما بعده، والوجه   ) ٦(S R Qz }  :بتاء اخلطاب محله على ما بعده من قوله       
C B A } :  مـن قولـه    )٧(يف قراءة من قرأ بياء الغيب محله على ما قبلـه          

Dz.  
  : قوله

                                                            

 .١٢٧: األنعام) ١(
 .٤٤: يونس) ٢(
 .٣٩: سبأ) ٣(
 .١٦٨: معاين القراءات، ص: انظر) ٤(
 .١٣٢: األنعام) ٥(
 .١٣٣: األنعام) ٦(
 .١/٤٤٧الكشف : انظر) ٧(
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..................كُـــوت ـــنمو 
  

  

 عةٌ ِوالَ       نُ مـزمح ِلـيع ٍص ذَكِّرقَص  
  

v u t s  و}قرأ بياء التذكري لعلـي ومحـزة يف         ا: ، أي )ذكر: (قوله
xwz)هنا، ويف سورة القصص، فتعني للباقني القراءة بتاء التأنيث فيهما كلفظه) ١.  
  :تنبيه

بـالتنوين،  ) محـزة : (بالتنوين، وقوله ) قصص(: بسكون العني، وقوله  ) مع: (قوله
  .بكسر الواو) وال: (وقوله

 بالتذكري أن تأنيـث     xw v u t sz و} والوجه يف قراءة من قرأ      
 والوجه يف قراءة من قرأ بالتأنيث إسـناد الفعـل إىل   ،العاقبة غري حقيقي فهي تؤنث وتذكر    

  .)٢(العاقبة وهي مؤنثة والتذكري والتأنيث لغتان فصيحتان
   :قوله

  
  

 مكَانِت مد النونَ ِفي الْكُـلِّ ُشـعبةٌ       
  

  

....................................  

بألف بعدها يف كل مـا يف       : مبد النون، أي  ) ٣(mz } أخرب أن شعبة قرأ     
l k j }  : حبـذف األلـف حنـو      : أي ،القرآن، فتعني للباقني القراءة بالقـصر     

mz)٤ ( { « ª © ¨ §z)٥.(  
 يبتِني على معرفة معىن املكانة، واملكانة مصدر        ، مكانة ومكانات  :الوجه يف قراءيت   و

مكُن مكَانةً إذا تمكَّن أبلَغ التمكُِّن، ومعىن املكان أيضا يقال مكان ومكانة كما يقال مقـام           

                                                            

 .١٣٥: األنعام) ١(
 .١٦٩: ومعاين القراءات، ص، ١/٤٥٢الكشف : انظر) ٢(
 .١٣٥: األنعام) ٣(
 .١٣٥: األنعام) ٤(
 .٦٧: يس) ٥(



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

٦٤٨

ـ       : ومقامه واملعىن يف قراءة التوحيد     ى اسـتطاعاتكم   صاعملوا على متكنكم من أمـركم وأق
وإمكانكم، واعملوا على جهتكم وحالكم اليت أنتم عليها من العداوة، واملعـىن يف قـراءة               
اجلمع اعملوا على متكناتكم من أمركم وأقصى استطاعاتكم وحاالتكم اليت أنتم عليها، فمن             

 بالواحد من اجلنس خلفته، ومن مجع فالختالف أنواع املتمكنات واالستطاعات           ىوحد اكتف 
  .)١( العداوات، والرسم حيتمل القراءتني حبذف األلف منهواختالف جهات

   :قوله
  
  

.................................... 
  

  

  معا زعِمِهم ِفي الْفَتِح ضم عِلي ِكالَ

I H G F }  و ،)٢(i h g fz } أخرب أن عليا قـرأ      
 K Jz)ا: (بضم فتح الزاي، وقوله   ) ٣فتعني للبـاقني    يعين يف كال املوضعني   ) مع ،

 والزعم والزعم بالضم والفتح لغتان مبعىن واحد، والفتح لغة أهل           ،القراءة بفتح الزاي فيهما   
املضموم اسم، واملفتوح مصدر، وفيه لغة ثالثة وهـي         : احلجاز، والضم لغة بين أَسٍد، وقيل     

ضم والفتح والكسر، ومثله الفُتلُ     عم والزعم والزعم بال   زال: الكسر لغة بعض قيس ومتيم يقال     
  .)٤(والفَتلُ والِفتلُ والْود والْود والِْود والسقْطُ والسقْطُ والسقْطُ

   :قوله
  
  

ـ      قَت بصنو اكِْسرو حالْفَت ُضم نيزو 
     ُشـركَاؤُهم فِْع ِفيفِْض الراٍم ِبخِلش 

  

  

 انِصب وكَمالَ  ِمــلَ فَارفَع وأَوالَِدهِ  
...................................  

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨  }  أراد
                                                            

 .١٦٨: ومعاين القراءات، ص، ١/٢٦٠ ومعاين القران، ١/٤٥١الكشف : انظر) ١(
 .١٣٦: األنعام) ٢(
 .١٣٨: األنعام) ٣(
 .١/٤٥٢الكشف : انظر) ٤(
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 ©z)أمر بضم فتح الزاي وكسر الياء مـن         ) ١ { £ ¢z ،
، وخفض رفع اهلمزة من     z¨ } ، ونصب دال    z § }ورفع نصب الالم من     

{ © z       للشامي، فتعني للباقني أن يقرؤوا  { £ ¢z  بفتح 
 z © } خبفض الدال    z¨ }  بنصب الالم    z§  }الزاي والياء   
  .برفع اهلمزة

  :تنبيه
 بضم اهلاء وامليم قبل ألف      )انصب وأوالدهم: (بألف الوصل، وقوله  ) واكسر: (قوله

  .الوصل الذي يف انصب
 والوجه يف قراءة اجلماعة أـم بنـوا الفعـل للفاعـل وأسـندوه إليـه وهـو                  

{ ©z ــصبوا ــه وأضــاz § } ون ــول ب ــه مفع ــى أن فوا إىل  عل
{¨z     وكذلك زين لكثري مـن املـشركني        : أي ، كإضافة املصدر إىل املفعول به 

هم من الشياطني زينوا هلم قتـل أوالدهـم         َءشركاؤهم أن قتلوا أوالدهم، واملعىن أن شركا      
         و نَّ      بالوأِد وبالنحر لآلهلة، وكان الرجل حيلف يف اجلاهلية لِئنرحنله من الغلمان كذا، لَي ِلد

  .)٢(م كما فعل عبداملطلبأحده
والوجه يف قراءة الشامي أنه حذف الفاعل وبناء الفعل للمفعول وأسده إليـه وهـو       

{ §z    وإضافة إىل { © z          إضافة املصدر إىل الفاعـل وفـصل بـني 
هـم   أوالد ن لكثري من املشركني قتلَ    يوكذلك ز : املضاف واملضاف إليه مبفعول املصدر، أي     

  .)٣(زينوا هلم ذلك كأم القاتلونهم؛ ألم إذا ِئشركا

                                                            

 .١٣٧: األنعام) ١(
 .٣/١٢٤ احملرر الوجيز، ٤/١٩٤ الكشف والبيان ، ٦/٢١٣ الدر املنثور ، ٧/١٣٥ جامع البيان: انظر) ٢(
 .٣/٤١٣واحلجة أليب علي الفارسي ، ٢٧٥ : ص،احلجة البن زجنله، ٢/٢٩٣ شرح اهلداية: انظر) ٣(
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ما محله على ذلك إال أنه رأى       :  هذه القراءة حىت قال بعضهم     )١( وضعف النحويون 
مكتوبا بالياء، ولو قرأ جبر األوالد والشركاء؛ ألن أوالدهم         ) شركايهم(يف بعض املصاحف    

 املصحف الـذي رآه     شركاؤهم يف أمواهلم لوجد يف ذلك مندوحةً عن هذا االرتكاب، وأما          
أوالدهـم  : "الشامي هو مصحف الشام، قال أبوعمرو الداين يف مـصحف أهـل الـشام             

  . انتهى كالمه)٢("بالواو) شركاوهم(بالياء ويف سائر املصاحف ) شركايهم(
ال جيوز مثلها إال يف ضرورة الشعر؛ ألنه فصل بني املضاف           " : وقال بعض النحويني  

بالظرف فكيف بغري الظرف، فأما الفصل بـالظرف فهـو          واملضاف إليه ويستقبحون ذلك     
  . الكالم يفجيوز يف الشعر، ويقبح

                                                            

وقد عارض بعض النحاة هذه القراءة حبجة أنه قد فصل فيها بني املضاف واملضاف إليه بغري الظرف ىف غري الشعر،                     )١(
ــشعرية     ــضرورة ال ــه لل ــسامح في ــه يت ــضا إال أن ــشعر أي ــيال ىف ال ــان قل ــك وإن ك ــإن ذل   .ف

  : -متابعـاً النحـاة   -حيـث قـال يف الكـشاف        ومن املفـسرين الـذين ردوا هـذه القـراءة الزخمـشرى             
برفع القتل ونصب األوالد وجر الشركاء على إضافة القتـل إىل           )) قتلُ أوالدهم شركائهم    ((وأما قراءة ابن عامر     "

الشركاء، والفصل بينهما بغري الظرف، فشئ لو كان ىف الضرورات وهو الشعر، لكان مسجاً مردوداً، فكيف به ىف                  
 على ذلـك أن     -أى ابن عامر  -فكيف به ىف القرآن الكرمي املعجز حبسن نظمه وجزالته والذى محله            الكالم املنثور؟   

رأى ىف بعض املصاحف شركائهم مكتوباً بالياء، ولو قرئ جبر األوالد والشركاء، لكـان األوالد شـركاءهم ىف                  
  .٢/٥٤ -الكشاف ". أمواهلم ولوجد ىف ذلك مندوحة عن هذا االنكباب

إن املنكر على ابن عامر إمنا أنكر عليه ما ثبت أنه           : " النكري على الزخمشرى فقال    -ىف االنتصاف -ابن املنري      ولقد شدد   
 قرأ ا، ولوال عذر أن املنكر ليس من أهـل           براء منه قطعاً وضرورة ؛ ألن هذه القراءة مما علم ضرورة أن النىب              

ذوى الفنني املذكورين، خليف عليه اخلروج من ربقة الدين،         الشأنني، أعىن علم القراءة وعلم األصول، وال يعد من          
  . بذيل الكشاف للزخمشرى٢/٥٣ -االنتصاف البن املنري ". وإنه على هذا العذر لفى عهدة خطرة، وزلة منكرة

وأعجب لعجمى ضعيف ىف النحو يرد على عرىب صريح حمض قراءة متواترة، وأعجب             : "   وقال أبو حيان ىف رده عليه     
 -تفسري البحر احملـيط     ". ظن هذا الرجل بالقراء األئمة الذين ختريم هذه األمة لنقل كتاب اهللا شرقاً وغرباً             لسوء  
٤/٢٣٠. 

 .١٢٥:  ص،املقنع) ٢(
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  :قال الشاعر
تربعتا اسم داِنيس أَتا را        لَمهالَم نم وءمالْي ر١( ِللَِّه د(  

 ألن الكالم مضمن    ،ف يِريد ِهللا در من الَمها الْيوم، وإمنا استجازوه يف الشعر بالظر          
هانتهى كالمه)٢("بالظرف ال خيلوا منه وإن مل يذكر فلما كانَ كذلك استجازو .  

  :وأنشد اَألخفَش سِعيد بن مسعدةَ
جفَزهتــججزِة ــتا ِبم        هادزم أَِبي صالْقَلُو ج٣(ز(  

 فهذا قد فصل بني     ،ق بني زج وأيب مزادةَ بالقلوص     يريد زج أَيب مزادةَ القلوص ففر     
املضافني باملفعول به كما فصل ابن عامر الشامي مبفعول املصدر مع ما يقوي قراءتـه مـن                 

، وهي قوية يف الرواية، عاليـة ثابتـة،         --اتباع مصحف الشام املرسوم خبط الصحابة       
  .)٤(يلْتفَت إىل طعن الطاعنني فيهابالتواتر وإذا كانت كذلك فال  صحيحة النقل عن النيب 

  :قوله
  
  

.................................... 
 ..........................وشـــاٍم

  

  

 وأَنــثْ وِإنْ يكُــن ِلــُشعبِتِهم جــال
....................................  

                                                            

  .البيت لعمر بن قميئه )١(
  .والشاهد فيه إضافة الدر إىل من مع جواز الفصل بالظرف ضرورة إذا مل ميكنه إضافة الدار إليه

: انظر. ت إىل ساتيدما وهو جبل بعينه بعيد من ديارها، فذكرت به بالدها فاستعربت شوقا إليها              وصف امرأة نظر  
 .١/١٤٧ شرح الشواهد للشنتمرى

 .٢٠٢: ص،املفصل للزخمشري، ١/٨٢ اإلنصاف البن األنباري، ١/١٦٥ معاين القران للفراء: انظر) ٢(
 .٢/٤٠٦ اخلصائص، ٤/٣٨٠ خزانة األدب: انظر )٣(
ونعوذ باهللا من قراءة القرآن بالرأي والتشهي، وهل حيلُّ ملسلم القراءة مبا جيد يف الكتـاب                : "إلمام ابن اجلزري  ا قال   )٤(

  ؟من غري نقل
، وهو مع ذلك    -رضي اهللا عنهما  -، وقارئ اآلية ابن عامر من كبار التابعني الذين أخذوا عن الصحابة، كعثمان وأىب الدرداء                

 .٢/٢٦٣ النشر"ب، فكالمه حجة وقوله دليلعريب فصيح من صميم العر
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للبـاقني   بتاء التأنيث، فتعني     )١(gh  j i z} أي اقرأ لشعبة والشامي     
  .القراءة بياء التذكري

   :قوله
  
  

 ونصُب ميتـةً البـِن عـاِمرٍ      .......
  

  

ــعٍ  ــك ِبرفْ مو.................... 
  

 يقرأ البن عامر واملكي بالرفع، فتعني للباقني القـراءة          kz } أخرب أن نصب    
  :أربع قراءات) ٢(k j iz } بالنصب ففي 

  .عفقراءة ابن عامر بالتأنيث والرف - 
  .وشعبة بالتأنيث والنصب - 
  .واملكي بالتذكري والرفع - 
 .والباقون بالتذكري والنصب - 
 بالتأنيث والرفع أنه أنـث الفعـل      k j iz } والوجه يف قراءة من قرأ           

 ورفع امليتة على أـا فاعلـة ـا،          ، حدثَ ووقع   مبعىن امةلتأنيث لفظ امليتة، وجعل كان ت     
 بالتأنيث والنصب أنه أسـند الفعـل إىل         k j i z} والوجه يف قراءة من قرأ      

وما واقعة على األنعام يف املعىن؛ ألن ما يف بطون األنعام، أنعام، أال ترى أن اخلرب                ) ما(ضمري  
، وجعل كان ناقصة، وامسها هو الضمري املـذكور         )٣(cz }  :عنها مؤنث يف قوله   

الرفع أنـه ذكـر     بالتذكري و  k j iz } وخربه ميتة، والوجه يف قراءة من قرأ        
 ألن تأنيث امليتة غري حقيقي، وألن ميتة وميتا مبعىن واحد، وجعل كان تامةً على مـا             ،الفعل
والوجه يف قراءة من قرأ       ،مر  { k j iz       بالتذكري والنصب أنه أسند الفعل إىل

                                                            

 .١٣٩: األنعام) ١(
 .١٣٩: األنعام) ٢(
 .١٣٩: األنعام) ٣(



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

٦٥٣

ن ، ولفظ ما مذكر، وجعل كان ناقصة على ما مر، والتقدير وإن يكن ما يف بطو               )ما(ضمري  
  .)١(األنعام ميتة فهم يف أكله شركاء

   :قوله
  
  

.................................... 
ــتحٍ  ــٍم ِبفَ ــاٍم وعاِص شو........ 

  

  

 وِحصاِده فَتـى الْعـال    ..............
....................................  

حلـاء،  بفـتح ا  ) ٢(z §  ¨} أخرب أن فىت العال والشامي وعاصما قرؤوا        
 لغتان فـصيحتان،    z ¨}فتعني للباقني القراءة بكسرها كلفظه والفتح والكسر يف         

الكسر لغة أهل احلجاز، والفتح لغة جند ومتيم، واختار أبوعبيد الكسر؛ ألنـه             : "وقال الفراء 
  .)٣("األصل

   :قوله
  
  

 ونـــاِفعِ ........................
  

  

 لْمعز حـالَ   ا ِن اسكَُنوا فَتحةَ عي   وكُوٍف
  

بإسكان فتح العـني، فـتعني      ) ٤(H Gz } أخرب أن نافعا والكوفيني قرؤوا      
  .للباقني القراءة بفتح العني كلفظه

  :تنبيه
بسكون ) املَعز: (بألف الوصل، وقوله  ) اسكنوا: (بال تنوين، وقوله  ) وكوف: (قوله
  .باحلاء املهملة) حال: (الزاي، وقوله

 وكـذلك   ، باإلسكان والفتح أما لغتان    zعُزاملَ  } و  zاملَعِز } والوجه يف قراءيت    

                                                            

 .٢/٢٣٩شرح اهلداية : انظر) ١(
 .١٤١: األنعام) ٢(
 .١/٢١٥معاين القران ) ٣(
 .١٤٣: األنعام) ٤(



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

٦٥٤

  .مجيع ما فيه حرف من حروف احللق واألكثر اإلسكان
  : قوله

  
  

ــزةٍ  مــونَ ِلح ــثُ ِإال أَنْ يك تأَِنيو 
ــشامٍ  ــٍع ِلـ  ...............ِبرفْـ

  

  

 ومك وشـاٍم ميتـةً نـصبُه ابـِدالَ        
...................................  

حلمزة واملكـي والـشامي،     ) ١(v u tz } أخرب أن القراءة بتاء التأنيث يف       
  .فتعني للباقني القراءة بياء التذكري كلفظه

 بالرفع للـشامي، فـتعني      wz } أمر بإبدال نصب    ) ميتة نصبه ابدال  : ( قوله
  : للباقني القراءة بالنصب فحصل من جمموع الترمجتني ثالث قراءات

  .ث والنصب حلمزة واملكيالتأني - 
  .والتأنيث والرفع للشامي - 
  .والتذكري والنصب للباقني - 
  :تنبيه

: بألف الوصـل، وقولـه    ) ابدال: (بتنوين الثالثة، وقوله  ) حلمزة ومك وشام  : (قوله
  .بتنوينهما) برفع لشام(

لتأنيث والرفع ما تقـدم     با،  )٢(w v u tz }  والوجه يف قراءة من قرأ      
 w v u tz } والوجه يف قراءة مـن قـرأ        ، k j iz }  :يف قوله 

بالتأنيث والنصب أنه جعل الكالم على املعىن؛ ألن املُحرم إما أن يقدر عينا أو نفسا أو جثة                 
وكل ذلك مؤنث فأنث لذلك، وجعل كان ناقصة وامسها ذلك املقدر وخربها ميتة، والوجه              

ل الكالم على مـا دل       بالتذكري والنصب أنه مح    w v u tz }يف قراءة من قرأ     
                                                            

 .١٤٥: األنعام) ١(
 .١٤٥: األنعام) ٢(
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 فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إال         دِجال أَ : يا حممد قل  : عليه من الوجود فكأنه قال    
 وجعل كان ناقصة وامسها ذلك املقدر وخربهـا         ،نه رجس فإأن يكون املوجود ميتة، وكذا      

  .)١(ميتة
  : قوله

  
  

 ــِخف تذَّكَُّرونَ كُلِّ  ..............
  

  

   نةَ ا    ـِه عزمح عفِْص محو ِليعالَِمج 
  

 يف كل ما يف القرآن منه إذا كان بتـاء           h z }أخرب أن ختفيف الذال من      
يروى عن علي   ) ٢(h g f e dz }  :واحدة مثناٍة من فوق حنو    

  . فتعني للباقني القراءة بالتشديد كلفظه،وحفص ومحزة
  :تنبيه

بال تنـوين،   ) محزة: (كون العني، وقوله  بس) مع: (بال تنوين، وقوله  ) وحفص: (قوله
  .انقله عن املذكورين: بألف الوصل وحاء مهملة، أي) امحال: (وقوله

 بـالتخفيف والتـشديد أمـا لغتـان         h z } والوجه يف قراءة من قرأ      
مشهورتان، واألصل تتذكرون بتاءين فمن شدد أدغم التاء يف الذال لتقارما، ومن خفـف              

  .)٣(ها من شدد ختفيفًا وكراهية الجتماع املثلني، أعين التاءينحذف التاء اليت أدغم
  : قوله

  
  

 وِفي أَنَّ هذَا اكِْسر ِلحمزةَ مع عِلـي       
  

  

 ..............وخفِّف ِلـشاِم النـونَ    
  

حلمزة وعلي، فتعني للبـاقني     ) ٤(m l k jz } أمر بكسر اهلمزة    

                                                            

 .٢/٢٣٩شرح اهلداية : انظر) ١(
 .١٥٢: نعاماأل) ٢(
 .٣/٤١٣احلجة للفارسي : انظر) ٣(
 .١٥٣: األنعام) ٤(
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للشامي، فـتعني للبـاقني      k jz }  النون من    القراءة بفتحها كلفظه، مث أمر بتخفيف     
 بكسر اهلمـزة وتـشديد      k jz }  فقراءة محزة وعلي     .القراءة بالتثقيل كلفظه أيضا   

النون، والشامي بفتح اهلمزة وختفيف النون والباقون بفتح اهلمزة وتشديد النون فهذه ثالث             
  .قراءات
  :تنبيه

بال تنـوين   ) لشام: ( تنوين، وقوله  بال) حلمزة: (بألف الوصل، وقوله  ) اكسر: (قوله
  .أيضا

والوجه يف القراءة بكسر اهلمزة أنه على االستئناف والفتح على املفعول له، التقدير،             
وجيوز أن يكون يف موضـع       ،)١(i h gz }  :كقولك l kz }وألن  

ووصاكم بأن هذا، وجيوز أن يكون يف موضع نـصب          : نصب على حذف الباء، والتقدير    
أن هذا، والتخفيف حيتمل أن يكون املخففـة مـن           v uz } ، التقدير   والعامل اتل 

هـي  : وقيل ،)٢(D C B Az }  :قولهكالثقيلة، وقال بعضهم تكون زائدة مؤكدة       
  .)٤(امشوا: تقديره، أي) ٣(s r q   p oz }  هكقول: مبعىن، أي

   :قوله
  
  

.................................... 
و ــي ــذِْكيِرِه عِل تــاب اُهنةُ هــز مح 

ِبِخـــف........................ 
  

  

ــ...................... تيــالَِمُهأْت ت  
 ونحٍل وفَرقُـوا مـع الـروِم طَـوالَ        

...................................  
  

                                                            

 .١٨: اجلن) ١(
 .٩٦: يوسف) ٢(
 .٦: ص) ٣(
 .٢/٢٤٢شرح اهلداية : انظر) ٤(
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 يف هـذه    ،)هاهنا(، )١(I H G F E D C B Az } أراد  
ــسورة، و ــورة ) ٢(º ¹ ¸  ¶ µ ´ z « ¼ ½ ¾¿} ال يف س

 بتاء التأنيث   ة بياء التذكري يف املوضعني، فتعني للباقني القراء       ءا أخرب أن عليا ومحزة قر     ،النحل
  .فيهما كلفظه
 أيـضا   ءااأللف فيه ضمري تثنية يعود إىل علي ومحزة أخرب أما قـر           ) طوال: (وقوله

{ l k j iz)٣ (   و، هاهنا يف هذه السورة { Î  Í Ì Ëz)٤( 
بإثبات ألف بعد الفاء وختفيف الراء، فـتعني        : مبدها، أي : الروم بتطويل الفاء، أي   يف سورة   

  .حبذف األلف وبتشديد الراء فيهما: للباقني القراءة بقصر الفاء، أي
  :تنبيه

  .بالتنوين) وحنل: (بال تنوين، وقوله) ومحزة: (قوله
مع واجلماعة   احلمل على معىن اجل    z ¹ }والوجه يف قراءة التذكري والتأنيث يف       

، والوجه يف قـراءة مـن قـرأ         )٦(T Sz } ، و )٥(z فَناْداُْه }كما تقدم يف    
{ l kz             حبذف األلف أنه جعل معناه اختلفوا فيه وتفرقت فيه مذاهبهم ويقـوي 

ـ ) فارقوا(ه يف قراءة ـوالوج) ٧(n mz } ذلك قوله    ي ـباإلثبات أنه روي عن النب

                                                            

 .١٥٨: األنعام) ١(
 .٣٣: النحل) ٢(
 .١٥٩: األنعام) ٣(
 .٣٢: الروم) ٤(
 .٣٩: آل عمران) ٥(
 .٣٩: آل عمران) ٦(
 .١٥٩: األنعام) ٧(
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    علي   ، وعن )١ ()فارقوا دينهم ( أنه قرأ --  واهللا مـا فرقـوا ولكنـهم       « :  أنه قال
من ببعض وكفر ببعض    آفرقوا يرجع إىل معىن فارقوا؛ ألن من فرق دينه ف         : ، وقيل )٢(» فارقوا

  .)٣(فقد فارقه
   :قوله

  
  

ـ   .......  وقَيما ِبكَسٍر وخف فَتــ
  

  

ــوٍف ــاٍم وكُ ــــِح ش........... 
  

بكسر القاف وختفيـف اليـاء      ) ٤(x wz }  أخرب أن الشامي والكوفيني قرؤوا    
ـ يوفتحها، فتعني للباقني القراءة بفتح القاف وتشديد الياء وكسرها كلفظه، والوجه يف قِ             ا م

ا ما تقدم يف سورة النساءوقيم.  
  : قوله

  
  

.................................... 
  

  

 ُخذْ مضافَاِتها الْـِوالَ   .................
  

 وهي ،ا يف هذه السورة من ياءات اإلضافة من األبيات اليت تلي هذا البيت            خذ م : أي
  :مثان ذكرها يف قوله

  
  

 سِكن وإنـي أَراك شـا     اِإني أَخاُف   
  

  

 ............................ِم كوفٍ 
  

 للشامي والكوفيني كلفظه، فـتعني      L    Kz } و ،z»   ¬ } أمر بإسكان   
                                                            

يا عائشة إنّ الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا هم أصحاب          «:  قال لعائشة  ر بن اخلطاب أن رسول اللّه       عن عم  )١(
، ١٣٨/ ٤وأبو نعـيم  ، ٥٦٠:  ص،أخرجه الطرباين يف اجلامع الصغري   . »البدع، وأصحاب األهواء من هذه األمة     

ضـعفه ابـن كـثري يف       ، ٨٩٦ :معأعله اهليثمي يف ا   ، واحلديث ضعيف ، ٢٠٩:  ص ،وابن اجلوزي يف الواهيات   
 .٢٤٩/ ٢التفسري 

  ."إنَّ الَِّذين فَارقُوا ِدينهم" : قرأ--عن سفيان، عن أيب إسحاق، عن عمرو بن دينار، أن عليا  )٢(
 .١٢/٢٦٨جامع البيان: انظر

 .١٧٢:معاين القراءات، ص، ٢/٢٤٢شرح اهلداية : انظر) ٣(
 .١٦١: األنعام) ٤(
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٦٥٩

  .بفتحهاللباقني القراءة 
  :تنبيه

: بال تنوين، وقوله  ) شام: (بألف الوصل يف أسكن، وقوله    ) إين أخاف اسكن  : (قوله
  .بالتنوين) كوف(

   :قوله
  
  

.................................... 
ــامٍ  شــاِفٍع و نــٍص و  ........ِلحفْ

  

  

 ووجِهي للَِّذي فَتحُه اجعـالَ    .........
.....................................  

حلفص ونـافع والـشامي،     ) ١(z y x wz } افتح ياء   : أي
  .فتعني للباقني القراءة بإسكاا كلفظه

  : تنبيه
  .بألف الوصل) اجعال: (قوله
  : قوله

  
  

 لَـــُه ِصـــرا....................
  

  

 حــت ــي افْ  .....................ِط
  

؛ ألن اهلاء من له يعود      كلفظه للشامي ) ٢(m lz } أمر بفتح الياء من     
  .إىل الشامي، فتعني للباقني القراءة بإسكان الياء

  : قوله
  
  

.................................... 
ــاِفع ِلن كِّنــس  ..................ُت

  

  

.......... عم اِتيمُت الَ     ُهمأُِمـر ـيِإن  
...................................  

                                                            

 .٧٩: األنعام) ١(
 .١٥٣: األنعام) ٢(
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٦٦٠

لنـافع،   )٢(z|   { } ، و )١(z¨ ©  } سكان الياء من    ى الناظم عن إ   
  .فتعني لنافع القراءة بفتحها فيهما، وتعني للباقني القراءة بإسكاا فيهما كلفظه ما

  : تنبيه
  .بسكون العني) ممايت معُه: (قوله
  : قوله

  
  

ــي ِإ............ برــو ــاىلَ حافْت  
  

  

 ..................ِلبــصٍر ونــاِفعٍ 
  

للبصري، ونافع فتعني للباقني القراءة بإسكاا       )٣(u t   sz }  )يا(أمر بفتح   
  .كلفظه

  : قوله
  
  

.................................... 
ــهِ  ــٍف ِلورِش ــاِفٍع ُخبلْ ــكُونا ِلن  ُس

  

  

ــانقُالَ.................. ــاي فَ يحمو 
...................................  

بإسكان الياء خبـالف عـن ورش،        )٤(z§ }  عن نافع القراءة يف      انقل: أي
فتح الياء وإسكاا، ولقالون اإلسـكان ال غـري،         :  وجهان z§ } فحصل لورش يف    

  .وتعني للباقني القراءة بفتح الياء كلفظه
  : قوله

  
  

.................................... 
  

  

 وِزد قَد هداِن اليـا ِلبـصٍر ُموصـالَ        
  

                                                            

 .١٨٢: األنعام) ١(
  .١٤: األنعام) ٢(
 .١٦١: األنعام) ٣(
  .١٦٢: األنعام) ٤(
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٦٦١

) ١(z¯ ° ± ² ³  » ¬®} أمر بزيادة اليـاء بعـد النـون يف          

  . فتعني للباقني القراءة حبذفها يف احلالني،للبصري يف حال الوصل دون الوقف
  :تنبيه

بضم ) موصال: (بالتنوين، وقوله ) لبصر: (بألف الوصل والقصر، وقوله   ) ياال: (قوله
  .امليم وتشديد الصاد وكسرها وباهللا التوفيق

  

                                                            

  .٨٠: األنعام) ١(
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٦٦٢

  ورة األعرافس
  

  
  

 وتذَّكَُّرونَ ِزدُه يا الْغيـِب قَبـلَ تـا        
 ................ِســـوى ُشـــعبٍة

  

  

 ِلشاٍم وِخف الذَّاِل مع كُوٍف ادِخـالَ      
...................................  

[ }  فتـصري قراءتـه      z _ }أمر للشامي بزيادة ياء الغيب قبـل تـاء          
  .حبذف الزيادة) ١(z[ ^ _ }  وقراءة الباقني ،لياء والتاء باzيتذَكَّرون^

قرأ بتخفيف الذال مع الكـوفيني إال       :  مث أخرب أن الشامي أدخل مع الكوفيني، أي       
  : فحصل يف تذكرون ثالث قراءات،شعبة، فتعني للباقني القراءة بتشديدها

  .الشامي بزيادة الياء على التاء وختفيف الذال - 
  .ذف الزيادة مع ختفيف الذالومحزة وعلي وحفص حب - 
  .والباقون حبذف الزيادة وتشديد الذال كلفظه به - 

أن عليا وحفـصا ومحـزة      ) كله خف تذكرو : (وقد تقدم يف سورة األنعام يف قوله      
 بالتخفيف حيث جاء، وإمنا أعاد الكالم هنا لزيادة الشامي معهم فهنا            z _ }قرؤوا  

نه مل يذكر فيما تقدم احلرف الذي يقع فيه التخفيـف            أل ؛زيادة فائدة مل يتقدم النص عليها     
  .وهنا عينه بأنه الذال

  :تنبيه
مع : ( بالقصر أيضا، وقوله   )لشام تا: ( بالقصر من غري مهز، وقوله     )الغيب يا: (قوله

حبذف اهلمزة املضمومة ونقل حركتها إىل التنـوين مـن          ) ادخال: (بالتنوين، وقوله ) كوف
  .)كوٍف(

                                                            

 .٣: األعراف) ١(
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قليالً :  قراءة من قرأ بزيادة ياء الغيب على التاء أنه أخرب به عن غيب، أي               والوجه يف 
 بعثت إليهم، والوجه يف قراءة من قرأ تاء اخلطـاب           نيا حممد ما يتذكرون هؤالء القوم الذي      

Z     Y X W V U  T S R Q }  :مـن قولـه   ) ١(محله على ما قبلـه    
[z)٢(.  

  : قوله
  
  

ـ  وُتخرُجونَ بِ ............  فَتِح ضـ
      ِليع عٍة مزمُرٍف ِلحُزخ ِفيو  عـماب 

  

  

  مع الروِم أَوالَ   ـم تا اضُمم ِلفَتِح الراءِ    
  انَ عنُه اخلُلُْف ِفي الروِم ُيجتالَوكْـِن ذَ

هنـا يف هـذه     ) ٣(b az } أخرب بفتح ضم التاء وأمر بضم فتح الراء يف          
وهـو األول مـن الـروم، ويف        ) ٤(k j n m l z} السورة ويف   

{ k jz             بالزخرف، يعين أن القراءة يف املواضع الثالثة بفتح ضم الياء وضـم 
فتح الراء حلمزة وعلي وابن ذكوان خبالف عن ابن ذكوان يف الروم، فتعني للباقني القـراءة                

نه قرأ يف وجه بفتح     بضم التاء وفتح الراء كلفظه، واخللف املشار إليه عن ابن ذكوان بالروم أ            
  .)٥(التاء وضم الراء كحمزة وعلي، وقرأ يف وجه ثان بضم التاء وفتح الراء كالباقني

                                                            

 .١/٤٦٠الكشف ، ١/٢٩٣املوضح ، ٨٣: احلجة البن خالوية، ص: انظر) ١(
 .٣: األعراف) ٢(
 .٢٥: األعراف) ٣(
 .٢١ - ١٩: الروم) ٤(

  :الذي يف الروم فقال) خترجون(قد أطلق اخلالف البن ذكوان يف  -ه اهللارمح-الشاطيب ) ٥(

  وضم وأُولَى الروِم شاِفيِه مثِّالَ  مع الزخرِف اعِكس تخرجونَ ِبفَتحٍة  
جرخوِم الَ يضى ِفي الرلٍْف مِفي ِرضا  ونَ    ـِبخ...................  

  .٦٨٣ ،٦٨٢ الشاطبية بيت رقم
، صحيح وتبعه عليه الشارح وهذا اخلالف ال يؤخذ به واخللف املذكور يف الشاطبية جبواز الوجهني البن ذكوان غري

= 

٦٦٣
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 فإنه بفتح   )١(Q    P Oz } عن الثاين يف الروم، وهو      ) أوال: (واحترز بقوله 
  .التاء وضم الراء للسبعة باتفاق

  .اخللف ظاهر عن ابن ذكوان: ، أي)جيتال: (وقوله
  :تنبيه

بـاهلمز،  ) أوال: (بألف الوصـل، وقولـه  ) اضمم: (بالقصر، وقوله) ضم تا  (:قوله
  .بألف الوصل)  ابن ذكوان عليمع: (بالتنوين، وقوله) حلمزة: (وقوله

  : قوله
  
  

  هاِثينَ الْجُجورالَ ُيخـا     وي ـمُح ضفَت  
  

  

  حمزةٌ مع عِلـي اعمـالَ      وضم ِلفَتحٍ 
  

بفتح ضـم   ) ٢(i h g fz }  يف سورة اجلاثية     ءاقرأخرب أن محزة وعليا     
y }  وال خالف يف     ،الياء وضم فتح الراء، فتعني للباقني القراءة بضم الياء وفتح الراء كلفظه           

                                                            

= 
وأن طريق الشاطبية بفتح التاء وضم الراء أما الوجه اآلخر فليس من طريقها             ، وقد حقق ابن اجلزري ذلك يف النشر      

 فَالْيوم لَـا    ( ِفي أَوِل الروِم، والزخرِف و     )وكَذَِلك تخرجونَ ( هنا   )ها تخرجونَ وِمن(: واختلَفُوا ِفي :" فقال رمحه اهللا  
فَقَهـم   ِفي الْجاِثيِة فَقَرأَ حمزةُ والِْكساِئي وخلَف ِبفَتِح حرِف الْمضارعِة وضم الراِء ِفي الْأَربعِة، وا              )يخرجونَ ِمنها 

يعقُوب وابن ذَكْوانَ هنا، ووافَقَهم ابن ذَكْوانَ ِفي الزخرِف، واختِلف عنه ِفي حرِف الروِم، فَـروى الِْإمـام أَبـو                    
      ِزيِز الْفَاِرِسيالْع دبو الْقَاِسِم عأَبو ِريالطَّب اقحقَّاشِ   ِإسِن النا عما،         ِكلَاهنِتِه هاياِء كَِروالر مضو حفَت هنفَِش عِن الْأَخع 

والزخرِف، وكَذَِلك روى ِهبةُ اللَِّه عِن الْأَخفَِش، وِهي ِروايةُ ابِن خرزاذَ عِن ابِن ذَكْوانَ، وِبذَِلك قَرأَ الداِني علَـى                   
فَاِرِسي عِن النقَّاِش كَما ذَكَره ِفي الْمفْرداِت، ولَم يصرح ِبِه ِفي التيِسِري هكَذَا، ولَا ينبِغـي أَنْ                 شيِخِه عبِد الْعِزيِز الْ   

 اهِسِري ِبِسويالت ذَ ِمنخؤي-لَمأَع اللَّهو-.  
رِق حرف الروِم ِبضم التاِء وفَتِح الراِء، وِبذَِلك انفَرد عنه زيد ِمـن             وروى عِن ابِن ذَكْوانَ ساِئر الرواِة ِمن ساِئِر الطُّ        

 .٢/٢٠١ ."طَِريِق الصوِري ِفي موِضِع الزخرِف، وِبذَِلك قَرأَ الْباقُونَ ِفي الْأَربعِة
 .٢٥: الروم) ١(
 .٣٥: اجلاثية) ٢(
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٦٦٥

 { zz)باحلشر أنه بفتح الياء وضم الراء للسبعة باتفاق )١.  
  :تنبيه

)  لفتح محـزة   وضم: (بالقصر، قوله ) ضم يا : (بسكون اهلاء، وقوله  ) هاجلاثي: (قوله
  .بألف الوصل وفتح امليم) اعمال: (بتنوين الثالث كلمات، وقوله

 بفتح حرف املـضارعة     zُيخرُجون} و، z z  }  والوجه يف قراءة من قرأ      
وضم الراء إسناد الفعل إليهم على أم الفاعلون، والوجه يف القراءة األخرى إسنادا الفعـل               

من ضم بعضا وفتح بعضا فللجمع بني اللغتني واملعـاين          إليهم على طريقة ما مل يسم فاعله و       
  .)٢(متقاربة كما تقدم يف يدخلون ويدخلون

  : قوله
  
  

       عِلـي ـعلناِفِع م ِصبِلباُس ان فْعرو 
  

  

ــاٍم  ...........................ِوشـ
  

لنافع وعلي والشامي؛ فتعني للباقني     ) ٣(o nz } أمر بنصب رفع السني يف      
  .رفع السنيالقراءة ب
  :تنبيه

  .بالتنوين) وشام: (بال تنوين، وقوله) لنافع: (بألف الوصل، وقوله) انصب: (قوله
بالنصب أنه عطفه على ما قبله ومساه        o nz } والوجه يف قراءة من قرأ      

: أي، )٤(rq pz } لباس التقوى ِلسترِته العورة؛ ألن كشفها حمرم ينـايف التقـوى و           
هو جـامع بـني     : ، أي o nz }  يواري السوءة،    أنه لباس املذكور خري، واملعىن    

                                                            

 .١٢: احلشر) ١(
 .١/٤٧٥الكشف: رانظ) ٢(
 .٢٦: األعراف) ٣(
 .٢٦: األعراف) ٤(
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٦٦٦

هو لباس التقـوى وجيـوز أن       : األمرين، والوجه يف قراءة من قرأ بالرفع أنه خرب مبتدأ، أي          
ولبـاس  : يكون مبتدأ وخري اخلرب، وجيوز أن يكون ذلك صفة للباس الذي هو املبتـدأ، أي              

  .)١(ري من اللباس املرتلالتقوى املشار إليه خرب واملعىن أن لباس التقوى خ
  : قال الشاعر

  )٢(تقَلَّب عريانا ولَو كَانَ كَاِسيا   إذَا املرُء لَم يلْبس ثيابا ِمن التقا 
  : قوله

  
  

.................................... 
ــصةٌ  ..........................خاِل

  

  

 ونصب ارفَعُه عـن نـاِفٍع تـالَ       ....
...................................  

 عن نافع، وأخرب أنه قرأ كذلك يعـين         )٣(h g fi z} أمر برفع نصب    
  .بالرفع كما لفظ به، فتعني للباقني القراءة بالنصب

  :والوجه يف قراءة من قرأ بالرفع أنه على وجهني
  .بآمنواأن يكون هي ابتداء وخالصة اخلرب، ويف احليوة الدنيا متعلق : أحدمها - 

                                                            

 .١/٤٦٥الكشف:انظر) ١(
  :هذا البيت من قصيدة أليب العتاهية يقول يف مطلعها) ٢(

ــدنيا الدن  ــا إىل ال ــركن ــلَّةً  ةِ يئ  ض
ــومٍ  ــلَّ ي ــى كُ مرــا لَن إنةٍ ، وــر بِعب 
 تــضاغُناً نــسر بــداٍر أورثَتنــا  

 مــن التقَــى بس ثيابــاًإذَا املــرُء ملْ يلــ
 كلّهـم  كن على يأٍس مـن النـاسِ  ! أخي

ــي ــر أنَّ اَهللا يكفـ ــاده أملْ تـ  عبـ
   ،لَيـكنـاةٍ ، مـا عمن ه كمها  وملَـست 

  

ــا   من ا وكَــشفِت األطمــاعاملــساِوي 
ــزداد إالّ  ــا ت ــا، فَم ــا نراه ماِديت 
 تعاِديـــا علَيهـــا، وداٍر أورثَتنـــا

ــب عري ــانَتقلَّ ــاً وإنْ ك ــيا ان  كاِس
 راجيـا  مجيعاً وكُـن مـا عـشت هللاِ   
ــاهللاِ  ــاِد اِهللا ب ــسب عب ــا فح كاِفي 
   النـاِس يومـاً أو ملـست ـا  ِمناألفاِعي 

  

  .١/١٩٩ديوان أيب العتاهية :انظر
 .٣٢: األعراف) ٣(
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٦٦٧

 .)١(أن يكون هي ابتداء والذين أمنوا اخلرب وخالصة خرب بعد خرب: والثاين - 

 بالنصب أنه على احلال، والعامل يف احلـال مـا           fz }  والوجه يف قراءة من قرأ         

   ،ا خلقت للـذين            : أي تعلقت به الم اجلرهي جتب للذين آمنوا يف حال خلوصها، واملعىن أ

  .)٢( يف الدنيا واآلخر، وإمنا شاركهم غريهم يف الدنيا بطريق التبعيةآمنوا بطريق األصالة

  : قوله
  
  

 وغَيــُب الَ تعلَُمــونَ بعـــ........
  

  

  ....................ــد لَكن ِلُشعبٍة

 فتعني للباقني القراءة    ،لشعبة) ٣(k  j iz } أخرب أن القراءة بياء الغيب يف       

   فالتقييد واقع مبصاحبة  ) بعد لكن : (ده بقوله بتاء اخلطاب كلفظه، وقي { az   واحترز به 

) ٥(z¯ ° ± ² ³ ´ } ، ومـن    )٤(l  k j i h g fz } من  

  .متفق اخلطاب

  :تنبيه

بالغيب أنه على   ) ٦(z§ ¨ © } بالتنوين، والوجه يف قراءة     ) لشعبة: (قوله

ىن اخلطاب؛ ألن املعىن    اإلخبار عن غيب، والوجه يف قراءة اخلطاب محله على ما قبله من مع            

  .)٧(لعلكم ضعف

                                                            

 .١/٤٦٥الكشف ، ١/٢٩٣املوضح ، ٨٣:احلجة البن خالوية، ص: انظر) ١(
 .٨٣: بن خالوية، صاحلجة ال: انظر) ٢(
 .٣٨: األعراف) ٣(
 .٣٣: األعراف) ٤(
 .٢٨: األعراف) ٥(
 .١٣: البقرة) ٦(
 .١/٤٦٠الكشف : انظر) ٧(
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٦٦٨

  : قوله
  
  

.................................... 
 فَـا ِلحمزةَ مع عِلـي فَـذَكِّر وخفَّ      

  

  

ــد ال................... عُح بــت  وُتفْ
 ........................مــع الْبــصِر

  

لي، فـتعني للبـاقني     بياء التذكري حلمزة وع   ) ١(f e d c bz } قرأ  ا: أي
  .القراءة بتاء التأنيث كلفظه

 d c z }، يعين محزة وعليا أخرب أما قرآ مـع البـصري            )وخففا: ( مث قال 
بتخفيف التاء، فتعني للباقني القراءة بتثقيلها ويلزم من التثقيل فتح الفاء كمـا يلـزم مـن                 

 ،ري بالتأنيث والتخفيف   والبص ،التخفيف بسكوا، فقراءة محزة وعلي بالتذكري والتخفيف      
  . فهذه ثالث قراءات،والباقون بالتأنيث والتثقيل

  :تنبيه
  .بال ياء) البصر: (بال تنوين، وقوله) حلمزة: (قوله

 بالتذكري أن التأنيث يف األبـواب غـري         d c bz }  والوجه يف قراءة من قرأ      
 : أنه على اللفظ مثـل     حقيقي وللفصل بني الفاعل والفعل، والوجه يف قراءة من قرأ بالتأنيث          

 {  i h gz)٣(والتثقيل للتكثري، والتخفيف حيتمل التكثري وغريه) ٢(.  
  : قوله

  
  

.................................... 
  ...............................واٍو

  

 ما كُنا ِلشاٍم فَقُلْ ِبـالَ     ..............
....................................  

                                                            

 .٤٠: األعراف) ١(
 .٥٠: ص) ٢(
 .١/٤٦٦الكشف : انظر) ٣(
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٦٦٩

حبذف الواو للشامي كلفظه، فـتعني      ) ١(È  Ç Æz } اقرأ  : ، أي )فقل: (هقول
  .للباقني القراءة بإثباا

والوجه يف قراءة الشامي حبذف الواو أا مل ترسم يف مصحف الـشام وسـقوطها               
{ ~ � } لالستئناف أو لالستغناء عنها وهو نظري قراءته يف سـورة البقـرة             

¢¡z)ا مرسـومة يف سـائر           والوجه يف قراءة من قرأ     ،)٢بإثبات الواو فائدة العطف، وأل 
  .)٣(املصاحف غري الشامي

  : قوله
  
  

.......     ِليع ناكِْسِر الْكُلَّ ع نيع معن 
  

  

....................................  

T }  : يف كل ما يف القرآن منه وأن يروى عن علي حنو           VU z }أمر بكسر عني    
 X W VUz)٤(،  { {  } |z)فتعني للباقني القراءة بفتح العني كلفظه)٥ ،.  

 بالفتح والكسر أما لغتان فصيحتان إال       z  نِعم  }و، z نعم } والوجه يف قراءيت    
، وذكر الكسائي أن أشياخ قريش      )٦(ةنالكسر لغة كنا  : أن الفتح أسير يف كالم العرب، وقيل      
  . يعين بالكسر)٧(»قولوا نِعم « :  أنه قال--يتكلمون بالكسر، وروي عن عمر 

  

                                                            

 .٤٣: األعراف) ١(
 .٤: ، الكهف٦٨: يونس) ٢(
 .١/٢٩٥املوضح ، ٨٥:احلجة البن خالوية ص: انظر) ٣(
 .٤٤: عرافاأل) ٤(
 .١١٤: األعراف) ٥(
 .١/٤٦٧الكشف : انظر) ٦(
، عن أيب عثمان النهدي قال سأل عمر عن شيء فقالوا نعم فقال عمر النعم اإلبل والشاء قولوا نعم بكسر العـني                     )٧(

 .١/٤٦٤الكشف ، ١/٢٩٦املوضح ، ٨٦:احلجة البن خالوية ص: انظر
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٦٧٠

  : قوله
  
  

.................................... 
 ِلحمزةَ مع عِلـي وشـاٍم وأَحمـدٍ       

  

  

 وأَنْ لَعنةُ اشُدد وانِصِب الرفْع قَـاِئالَ      
 ...............وِفي النوِر غَيُر نـاِفعٍ    

  

 وبنصب رفع التاء مـن      Zz } يد النون من    بتشد) ١(Zz ] \ } أمر أن يقرأ    
 { [z  ،)ًفتعني للباقني القراءة يف     ،البزي قارئًا حلمزة وعلي والشامي وأمحد    :  أي ،)قائال 
 { Zz   بالتخفيف  { [z   ما فتكون أن خمففة من الثقيلـة وامسهـا         . بالرفع كلفظه 

لها ويلزم من ختفيـف     حمذوف وما بعدها مرفوع باالبتداء واخلرب؛ ألا إذا خففت بطل عم          
، )أن(النون إسكاا كما يلزم من تشديدها فتحها وضد الرفع النصب يف لعنت؛ ألا اسم               

  .)٣(خربها) ٢(z[ ^ } و
أخرب أن القراء كلهم إال نافعا قرؤوا يف سورة النـور           ) ويف النور غري نافع   : ( مث قال 

 { ´ ³ ²z)٥(التاء، فتعني للباقني  ونصب  ) نَّأ(بالتقييد املذكور وهو تشديد     ) ٤ (

  .القراءة بتخفيف النون ورفع التاء وقد تقدم وجه القراءتني
  :تنبيه

بال ) حلمزة: (، وقوله )وانصب الرفع : (بألف الوصل، وكذلك قوله   ) اشدد: (قوله
  .بالتنوين) نافع: (بالتنوين فيهما، وقوله) وشام وأمحد: (تنوين، وقوله

  

                                                            

 .٤٤: األعراف) ١(
 .٤٤: األعراف) ٢(
 .١/٤٦٨الكشف :  انظر)٣(
 .٧: النور) ٤(
 .والصواب فتعني لنافع، وهم منه" فتعني للباقني: " قول املؤلف رمحه اهللا) ٥(



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

٦٧١

  :قوله
  
  

.................................... 
 مع الرعِد كُوٍف غَير حفٍْص فَثَقَّلُـوا      

  

  

ــاجُمالَ .................  ــِش فَ ُيغ 
....................................  

هنـا يف هـذه     ) ١(f  e d cz } خرب أن الكوفيني إال حفصا قرؤوا       أ
ني للباقني القراءة   يف سورة الرعد بتثقيل الشني، فتع     ) ٢(g fe  d cz } السورة مع   

  .)٣( ومن ضرورة التخفيف سكون العني كما أن من ضرورة التثقيل فتحها،بتخفيفها فيهما
  :تنبيه

بألف الوصل قبل اجلـيم وضـم       ) فامجال: (بغري ياء بعد الشني، وقوله    ) يغش: (قوله
: بـال تنـوين، وقولـه     ) كوف: (مجع كلمة األعراف مع كلمة الرعد، وقوله      ا: امليم، أي 

  .بالتنوين) صحف(
 بالتثقيل والتخفيف أما لغتان مبعىنz        ُيغِشي  }وz  ، ُيغشي }والوجه يف قراءيت    

 : قولـه  )٥(وشـاهد التخفيـف    ،)٤(t s rz }  : وشاهد التثقيـل قولـه     ،واحٍد
{qz)٦.(  

   :قوله
  
  

.................................... 
  شـاٍم ونحِلهـا    ُنُجوم ُمـسخراتِ  

  

 وبالرفِْع نصُب الشمس ثُم الْقَمر ِكـالَ      
 وِفي النحِل حفْص يف اَألِخيريِن ذُو ِوالَ      

  

                                                            

 .٥٤: األعراف) ١(
 .٣: الرعد) ٢(
 .١/٤٦٨الكشف : انظر )٣(
 .٥٤: النجم) ٤(
 .١/٤٦٨الكشف : انظر )٥(
 .٩: يس) ٦(
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٦٧٢

  

برفـع نـصب    ) ١(k j i hz } أخرب أن الشامي قرأ     
  .األمساء األربعة هنا يف هذه السورة ويف سورة النحل

مسني األخريين ومها   إىل آخره أخرب أن حفصا قرأ يف اال       ) النحل حفص يف  و: ( مث قال 
{ k j z   ،ذو متابعـة يف  : ، أي)وال ذو( برفع النصب فيهما موافقًا للشامي

بالنصب فيهما بالنحل، ونصب األمساء      i hz } سورة النحل، وقرأ حفص     
األربعة باألعراف، وتعني للباقني القراءة بنصب األمساء األربعة يف السورتني غري أن التاء من              

{ k zن قرأها بالنصب مكسورة يف اللفظ يف قراءة م.  
  :تنبيه

حبذف واو العطف واأللف والـالم،      ) جنوم: (بسكون الراء، وقوله  ) مث القمر : (قوله
  .بكسر الواو) وال: (بالتنوين، وقوله) حفص(وقوله شام بالتنوين، وكذلك 

 يف هذه   k j i hz }  : والوجه يف قراءة من رفع قوله     
ه جعل الشمس مبتدأ وعطف عليه القمر والنجوم، مث أخـرب أن         السورة، ويف سورة النحل أن    

اجلميع مسخرات، والوجه يف قراءة من نصب األربعة يف هذه السورة أنه عطف الـشمس               
والقمر والنجوم على السموات واألرض، وجعل مسخرات حاالً منها أو جعـل الـشمس              

 ،خرات املفعول الثـاين   والقمر والنجوم منصوبة بفعل مضمر يتعدى إىل مفعولني وجعل مس         
والوجه يف قراءة من نصب األمساء األربعة يف سورة النحل أنه نصب الليل والنهار بـسخر                

 وجعل الـشمس والقمـر      : أي ،ونصب الشمس والقمر والنجوم ومسخرات بفعل مضمر      
والنجوم مسخرات، أو جعل مسخرات حاالً من اجلميع بعد أن محل الكالم على املعىن كأنه               

k j i } : كم ذه األشياء مسخرات ملا خلقـن لـه؛ ألن قولـه           قيل ونفع 

                                                            

 . ٥٤: األعراف) ١(
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٦٧٣

n m lo  p z)ـ  راجع إىل معىن االمتنان بانتفاع اخلَ      )١ ق بـذلك،   لْ
والوجه يف قراءة من رفع األخريين يف النحل أنه رفعهما على االبتداء، واخلرب وخلص مـن                

  .)٢(تكلفات النصب
   :قوله

  
  

 اافْتـحـم ُنـوِن   ضوُنشرا جِميعا   
مِبض  نيالش مضـ    و ٍف اسكُواٍم وش  

  

  

  مع عِلي با عاِصٍم ُنقْطَةُ اسـفَالَ       ِلحمزٍة
  .............................ــكَُنوا

 يف مجيع ما يف القرآن منه حلمزة وعلي والذي هنا يف             zراشن }أمر بفتح ضم نون     
  .وتعني للباقني القراءة بضم النون ،)٣(º ¹ ¸ ¶ µz } هذه السورة منه 

 بالبـاء   º z }قرأ عاصم   : إىل آخره أخرب أن الباء لعاصم، أي      ) با عاصم ( قوله  
  .املضمومة املعجمة بنقطة من حتتها يف موضع

إىل آخره أخرب أن الشامي والكوفيني قرؤوا بإسكان ضـم          ) وضم الشني (: قال مث  
  :صل يف نشرا أربع قراءاتالشني، فتعني للباقني القراءة بضمها فح

  .ني حلمزة وعليشبالنون وفتحها وإسكان ال - 
  .وبالباء املوحدة وضمها مع إسكان الشني لعاصم - 
  .وبالنون وضمها وسكون الشني للشامي كما لفظ به وبالنون - 
  .وضمها مع ضم الشني للباقني - 
  :تنبيه

، )افتحـا (  بكسر النون من غري تنوين، بعدها ألف الوصـل يف         ) نون افتحا : (قوله
                                                            

 .١٢: النحل) ١(
 .١/٤٦٩الكشف : انظر) ٢(
 .٥٧: األعراف) ٣(
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٦٧٤

: بـالتنوين، وقولـه   ) عاصم: (بالقصر، وقوله ) يا: (بتنوينهما، وقوله ) افتحا حلمزة : (وقوله
) شـام وكـوف   : (بألف الوصل، وقوله  ) اسفال: (بضم التاء من غري تنوين، وقوله     ) نقطة(

  .بألف الوصل) اسكنوا: (بتنوينهما، وقوله
تحها وإسكان الشني أنه مصدر من       بالنون وف   zراشن } والوجه يف قراءة من قرأَ      

 بالباء مضمومة وسـكون     º z }والوجه يف قراءة من قرأ      ، )١(h gz  } :قوله
بشر يبشر،  : الشني أنه مصدر بشر بشرا مثل ذكر ِذكْرا، وظلَم ظُلما أي تبشر بالرمحة، يقال             

 بضم النون وسكون الشني أنه على ختفيف        z راشُن }وبشر يبشر، والوجه يف قراءة من قرأ        
 بضم النون والشني أنه مجع نشور يقال ِريحz          راُشُن }املضموم، والوجه يف قراءة من قرأ       

  .)٢(هو مصدر: نشور إذا أتت من هاهنا وهاهنا، وقيل
  : وقوله

  
  

.................................... 
 .........ِفي الْكُلِّ خفْـض الرفْـعِ     

  

  

  غَيُرُه الـرا عِلـي تـالَ       ِمن إلَهٍ .....
...................................  

أخرب أن عليا قرأ خبفض رفع الراء وكسر اهلاء وصلتها بياء يف كل ما يف القرآن من                 
اليت ختفض، فـتعني للبـاقني      ) من) (إله(إذا كان قبل    ) ٣(b a ` _ ^z } : قوله

لراء وضم اهلاء وصلتها بواو كما لفظ به، وقد علمت الصلة مما تقرر يف بـاب  القراءة برفع ا 
  .هاء الكناية

  :تنبيه
  .بالقصر من غري مهز) الرا: (قوله

                                                            

 .٣: املرسالت) ١(
 .١/٤٦٩الكشف : انظر) ٢(
 .٥٩: األعراف) ٣(
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٦٧٥

  : والوجه يف قراءة من قرأ بالرفع أنه على وجهني
) غري(فيكون  ) ١(LK J I H Gz } أن يكون بدالً على املوضع كما قال        :  أحدمها - 

  . ذي بعد إالمبرتلة االسم ال
  .b a ` _ ^z } صفةً على املوضع إذ التقدير ) غري(والوجه الثاين أن يكون  - 

  :قوله
  
  

ــا...... ............. ُهن ــم  أُبِلُغكُ
  

  

  فَــثَقِّالَمــع احقَاِفهــا ِلغيــِر بــصٍر
  

A } ) ٢(c b a ` _z } أمر بتشديد الـالم مـن       
 E D C Bz)٣ (     هنا يف هذه السورة { o n  q pz)يف األحقاف  ) ٤

لغري البصري، فتعني للبصري القراءة بتخفيف الالم فيهن، ومن ضرورة ختفيف الالم سكون             
يعود إىل سور القرآن، أي اليت      ) حقافهاا(الباء كما يلزم من تشديدها فتح الباء والضمري يف          

  .من بينهم تسمى األحقاف
  :تنبيه

  .تها إىل العني قبلها فانفتحت العنيحبذف اهلمزة ونقل حرك) مع احقافها: (قوله
rq p o n m l }  :والوجه يف قراءة التثقيل أا من بلَّغَ يبلِّغُ وشـاهده         

 yx w v u t sz)٥(و ، {  « ª © ¨z)والوجــه يف  ،)٦

                                                            

 .٦٢: آل عمران) ١(
 .٦٢: األعراف) ٢(
 .٦٨: األعراف) ٣(
 .٢٣: األحقاف) ٤(
 .٦٧: املائدة) ٥(
 .٣٩: األحزاب) ٦(
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٦٧٦

  ).٢(z± ² ³ ´ }  وشاهده )١(قراءة التخفيف أا من أبلغ يبِلغُ
  : قوله

  
  

ـ   بعد ُمفِْسِدين ِللش   دوِز  اِم واو عطْـ
  

  

 ............................ــــِف
  

يف ) ٣(k jz }  قبـل    Z z }أمر للشامي بزيادة واو العطف بعد       
{ Z  Y X W Vz)٤( ، { _ ^  ] \z)يف قــصة ) ٥

 وقرأهـا البـاقون     ،صاحل رمست الواو يف مصحف الشام دون غريه فقرأها الشامي كذلك          
{ Z  Y X W Vk jz     استغىن عنها؛ ألن ما بعـدها      حبذف الواو

  .)٦(مرتبط مبا قبلها فال حاجة إليها، وألا حمذوفة يف مصاحفهم
  :تنبيه

  .بال تنوين) عطف: (بال ياء بعد امليم، وقوله) للشام: (قوله
  : قوله

  
  

.................................... 
ــاِفٍع نــٍص و  ...................حفْ

  

  

ـ واخِبر أَ   تـأُْتونَ عـن ِكـالَ      لَ نكُمِئ
...................................  

مـزة  ) ٧(µ ´z ¶  } قرأ حلفص ونافع يف قـصة لـوط         ا: أي
مكسورة عن كليهما باخلرب، فتعني للباقني القراءة بزيادة مهزة االسـتفهام وال تكـون إال               

                                                            

 .١/٤٧٠الكشف : انظر) ١(
 .٩٣: األعراف) ٢(
 .٦٠: األعراف) ٣(
 .٧٤: األعراف) ٤(
 .٧٥: األعراف) ٥(
 .١/٤٧٠الكشف : انظر) ٦(
 .٨١: األعراف) ٧(
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٦٧٧

  .لها واملد بينهما وتركهمفتوحة، والثانية مكسورة وهم على أصوهلم يف حتقيق الثانية وتسهي
  :تنبيه

  .بألف الوصل) واخرب: (قوله
 باخلرب أنه جعلها مجلـة مـستأنفة        µ ´z }  والوجه يف قراءة من قرأ      

لإلخبار مبا تضمنته واكتفى بلفظ التوبيخ، والوجه يف قراءة من قرأ باالستفهام أنه جعل هذه               
  .)٢(توبيخ املقدمفأدخل عليها مهزة ال) ١(ª ©z }  :اجلملة بيانا لقوله

  : قوله
  
  

 وِفي هـا ُهنـا ُهمـا      ..............
  

  

ـ مع الْمك أَخبـُروا أَ      ن لَنـا الُْعـالَ    ِئ
  

 مـع املكـي     ءايعين حفصا ونافعا قر   ) مها(يعين يف هذه السورة،     ) ويف هاهنا : (قوله
{ u t  sz)مزة مكسورة باخلرب، فتعني للباقني القراءة بزيادة مه       ) ٣   زة االسـتفهام

فاجتمع مهزتان األوىل مهزة االستفهام مفتوحة، والثانية مكسورة، وهم على أصوهلم كمـا             
يف الشعراء، فإن قرأا باالسـتفهام      ) ٤(P O Nz } من  ) هاهنا: (تقدم واحترز بقوله  

 :إشارة إىل سورة األعراف؛ ألن الشعراء أسفل منها، فإن قلـت          ) العال: (باتفاق، ويف قوله  
  أين يتعني أن االستفهام ضد اإلخبار؟ من 

  .من لفظه باالستفهام وتقييد اخلرب معه: قلت
باإلخبار إجياب اجلعل هلم كأم قالوا       P O Nz }  والوجه يف قراءة من قرأ      

البد لنا من أجر، والوجه يف قراءة من قرأ باالستفهام، االستفهام عن حصول اجلُعِل هلم على                

                                                            

 .٨٠: األعراف) ١(
 .١/٤٧١الكشف : انظر) ٢(
 .١١٣: األعراف) ٣(
 .٤١: الشعراء) ٤(
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٦٧٨

  .)١(الغلبة
  : قوله

  
  

       ـكَاِن أَوُح ِإسٍف فَـتكُـوٍر وصبو 
  

  

 ..............................ِمــنأَ
  

للبصري والكوفيني علـى    ) ٢(z^ _ ` } أخرب أن فتح إسكان الواو من       
أا واو العطف دخلت على مهزة االستفهام، وهو استفهام مبعىن النفي، وتعني للباقني القراءة              

U T }  الواو العاطفة اليت ألحد الـشيئني، واملعـىن          بإسكان الواو كلفظه على أا    
Vz     ا   : هذا، أو هذا كما تقولا أو عمرووورش علـى أصـله يف نقـل         ،ضربت زيد 
  .احلركة
  :تنبيه

  .بسكون النون) أَِمن: (مزة قبل السني، وقوله) إسكان: (قوله
  : قوله

  
  

.................................... 
  

  

ـ  وناِفُع فِ ......   علَـي ُمـثَقَّالَ    ىي علَ
  

بتثقيل الياء وفتحها، يف قراءة البـاقني       ) ٣(E D C Bz } : أخرب أن نافعا قرأ   
{C Bzا، فتنقلب يف اللفظ ألفًا كما لفظ به يف القراءتنيبتخفيف الياء وسكو .  

 بالتثقيل أنه على اإلضافة إىل النفس وأدغمـت         Bz } والوجه يف قراءة من قرأ      
يف الياء وفتحت على أصلها؛ ألن ياء اإلضافة أصلها الفتح ففتحت ملا التقي سـاكنان،               الياء  

 مبعىن الباِء   Bz } والوجه يف قراءة من قرأ بالتخفيف أن        ،  وحق علي  يواملعىن واجب عل  
: فالن على حال حسنٍة وحبال جسنٍة ذكر ذلك الفراء، وقال الكسائي وقطرب           : كما يقول 

                                                            

 .١/٤٧٢الكشف : انظر) ١(
 .٩٨: األعراف) ٢(
 .١٠٥: األعراف) ٣(
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٦٧٩

حقيـق  (هي قراءة عبدا هللا     : "، وقال أبوعمرو بن العال    )"حقيق بأن ال  ( هللا   هي قراءة عبدا  "
 واحلذف علـى    ، فإثبات الياء على األصل    ،، واحلكايتان تدالن على التخفيف    )"بأن ال أقول  

 وحروف اجلر إذا تقاربت معانيها أبدلَ بعضها من بعض، فاملعىن أنا حـري أو               ،أا مراده 
  .)١( أقولحريص أو خِليق بأن ال

  : قوله
  
  

 وِفي ساِحٍر سحاِر مع ُيوُنٍس ِلحمـزةٍ      
  

  

 ــي ــع عِل م....................... 
  

C } : هنا يف هذه السورة مع قوله      l k  jz } أخرب أن القراءة يف     
 E Dz)يف سورة يونس بفتح احلاء وتشديدها وألف بعدها حلمزة وعلي يف قـراءة              )٢

  .بكسر احلاء وختفيفها وألف قبلها فيهما كما لفظ به يف القراءتني E D z }الباقني 
  :تنبيه

بـسكون  ) مع: ( بال تنوين، وقوله   Ðz } :  بالتنوين، وقوله  E z }: قوله
  .بالتنوين أيضا) حلمزة: (بالتنوين، وقوله) يونس: (العني، وقوله

اكل به علـيم     بالتشديد أنه طلب املبالغة ليش     Ðz }  والوجه يف قراءة من قرأ      
 E z }والوجه يف قراءة مـن قـرأ        ، )٣(Ðz  } ودليله إمجاعهم يف الشعراء على    
 )٥(y x   w v uz } ودليله إمجاعهم علـى     )٤(بالتخفيف أنه على اسم الفاعل      

{ Ê   É Èz)٦(.  
                                                            

 .١/٤٧٢الكشف : انظر) ١(
 .٧٩: يونس) ٢(
 .٣٧: الشعراء) ٣(
 .١/٤٧٢شف الك: انظر) ٤(
 .٦٩: طه) ٥(
 .٧٧: يونس) ٦(
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٦٨٠

  : قوله
  
  

.................................... 
 ..........فْـــِص اخِففًـــا حِل

  

  

ــُف...... ــلَّوتلْقَ ــمالَ الْكُ فاش  
...................................  

 ما بتخفيف القـاف وسـكون       )١(Æz } قرأ كل ما يف القرآن من لفظ        ا: أي
الالم كما لفظ به حلفص، فتعني للباقني القراءة بتثقيل القاف ويلزم من تثقيلها فتح الالم كما              

  .يلزم من ختفيفها سكون الالم
عم مجيـع مـا يف      : العموم، أي ) امشال: (د اشددا، وأراد بقوله   ِض) اخففا: ( وقوله

  .مشلهم األمر إذ عمهم: القرآن من لفظ تلقف، يقال
  :تنبيه

  .بألف الوصل وسكون اخلاء بعدها) اخففا: (بال تنوين، وقوله) حلفص: (قوله
 أنه جعله مضارع لَقَف، والوجه يف قـراءة         Æz } والوجه يف قراءة من خفف      

له أنه جعله مضارع تلقف وأصله تتلقف فحذف إحدى التاءين على ما تقدم يف البقرة               من ثق 
  .)٢(من تاءات البزي
  : قوله

  
  

ـ    ......  وفَتُح ضم سنقُْتلُ اضـــ
 ..............كَذَا ناِفع ِفي يقتلُـونَ    

  

  

 الَـُمِم الكَسر ِخف الْمك مع ناِفٍع وِ      
....................................  

كلفظه، ) ٣(q pz } أمر بفتح ضم النون وضم كسر التاء مع ختفيفها يف           
  .وأخرب أن هذه قراءة املكي ونافع
                                                            

 .١١٧: األعراف) ١(
 .١/٤٧٣الكشف : انظر) ٢(
 .١٢٧: األعراف) ٣(
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٦٨١

 كذا يعـين     zمكَُءاْنب أَ نَولُُتقْ ي }أخرب أن نافعا قرأ     ) كذا نافع يف يقتلون   : ( مث قال 
لتاء وختفيفها كلفظه، فتعني ملن     يعين بفتح ضم الياء وضم كسر ا      ) سنقتل(التقييد مذكور يف    

مل يذكره يف الترمجتني القراءة بضم فتح حرف املضارعة وكسر ضم التاء مـع تثقيلـها يف                 
ويلزم من ختفيف التاء سكون القاف كما يلزم من تـشديدها فـتح             ) يقتلون(و  ) سنقتل(

  .)١(القاف
  :تنبيه

  . الواوبكسر) وال: (بألف الوصل فيهما، وقوله) اضمم الكسر: (قوله
 والوجـه يف    ،بالتخفيف أنه األصـل    q pz }  والوجه يف قراءة من قرأ      

 التكرير والتكثري لوقوعه على اجلمع، وكذلك الكالم يف يقْتلـونَ           قراءته بالتثقيل إظهار معىن   
  .)٢(ونَ بالتخفيف والتثقيللُتويقَ

  : قوله
  
  

ــسُر......................  وكَــ
  

  

  وشاِم اضُمِم انجالَ    ُشعبه يعِرُشونَ معا 
  

يعين يف موضـعني    ) معا: ( لشعبة والشامي، وقوله   c z }أمر بضم كسر راء     
{ Æ Å Äz)٣ (    يف هذه السورة { c bz)يف سورة النحـل،    ) ٤

  .فتعني للباقني القراءة بكسر الراء فيهما كلفظه
  :تنبيه

بألف ) اضممم اجنال : (ن، وقوله بال تنوي ) وشام: (بسكون اهلاء، وقوله  ) هشعب: (قوله

                                                            

 .١/٤٧٣الكشف : انظر) ١(
 .٩٩: ص،طالئع البشر، ١/٤٧٣الكشف : انظر) ٢(
 .١٣٧: األعراف) ٣(
 .٦٨: النحل) ٤(
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٦٨٢

  . يعين انكشف اخلالف وظهر،)اجنال(الوصل فيهما، و
 بالـضم أمـا لغتـان       z يعُرُشـونَ  } بالكسر   cz }  والوجه يف قراءيت    

  .)١(فصيحتان
   :قوله

  
  

ـ       وكَسُر   عِلي وحمـزٍة ضـم يعـ
  

  

  ............................ـكفُونَ

بكسر ضم الكاف، فتعني للبـاقني       )٢(H Gz } ومحزة قرأ   أخرب أن عليا    
  .القراءة بضمها كلفظه

  :تنبيه
بـالتنوين، والكـسر والـضم يف       ) ومحـزة : (بال تنوين، وقولـه   ) وكسر: (قوله

{Hzلغتان فصيحتان، يقال  :كُفعيو ِكفعي كَف٣(ع(.  
   :قوله

  
  

.................................... 
  

  

 لشاِم أَنجاكُم ِبالَ يا وُنـونَ الَ      وا......
  

 كلفظه بال ياء وال نون، فتعني للبـاقني أن           zمكُاْجن أَ ذِْإو }أخرب أن الشامي قرأ     
  .بإثبات الياء والنون) ٤(qz } يقرؤوا 

 h g } : محله على ما قبله يف قوله       zمكُاْجن أَ ذِْإو } والوجه يف قراءة من قرأ      
n m l k j i o z)ى ـويكون متام الكالم موس    ،)٥

                                                            

 .١٠٠: ص،طالئع البشر: انظر) ١(
 .١٣٨: األعراف) ٢(
 .١٠٠: ص، البشرطالئع: انظر) ٣(
 .١٤١: األعراف) ٤(
 .١٤٠: األعراف) ٥(



@áÔÛaïãbrÛa@ZÛaÕÔa@˜ä@ @

 

 

٦٨٣

-- والوجه يف قراءة من قرأ       ، هلم  {  q pz)االنتقال من كالم موسـى     ) ١
 ووافق اجلميـع     zفأمتمناها }و، )٢(fz }  : وفيه مناسبة لقوله   --إىل كالم اهللا    
  .)٣(مصاحفهم
  : قوله

  
  

 ودكا ِبالَ تنـِوين وامـُددُه هـاِمزا       
 .........................ِلكُـــوٍف

  

  

 ِلحمزةَ مع عِلي وِفي الْكَهِف وصـالَ      
..................................  

  .بترك التنوين وأمر هلا باملد واهلمز) ٤(ML Kz } أخرب أن محزة وعليا قرآ 
وصل احللم املذكور وحلمزة وعلي يف      : ، أي )ويف الكهف وصالَ لكوف   : ( مث قال 

يف سـورة   ) ٦(LM Q P O N z} بـاألعراف إىل    ) ٥(Â Á Àz } : قوله
الكهف للكوفيني وهو إثبات مهزة مفتوحة تمد األلف من أجلها من غري تنوين، فتعني ملن مل                

  .يذكره يف الترمجتني القراءة بإثبات التنوين من غري مهز وال مد يف السورتني كلفظه به
  :تنبيه

بفتح الواو وتشديد الـصاد وكـسرها،       ) وصال: (لهبال تنوين، وقو  ) حلمزة: (قوله
  .بالتنوين) لكوف: (وقوله

: باملد واهلمز أنه حيتمل وجها قـال األخفـش         LM z}  والوجه يف قراءة من قرأ      

                                                            

 .١٤١: األعراف) ١(
 .١٤٢: األعراف) ٢(
 .٢/٣١١شرح اهلداية ، ١/٤٧٤الكشف : انظر) ٣(
 .٩٨: الكهف) ٤(
 .١٤٣: األعراف) ٥(
 .٩٨: الكهف) ٦(
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٦٨٤

، )٢("جعله أرضا دكَّـا   : "، وقال قطرب  )١("جعله ِمثْل دكاء مث أقام الصفة مقام املوصوف       "
، )٣("جعله دكاء مثل صحراء ودكًا مثل بأٍْس وبأسـا        العرب تقول   : "وحِكي عن الفراء قال   

  : محراء أقيمت مقام املوصوف، وفيها تقديران:فجعلها لغتني، وهو صفة مثل
جعله أرضا دكاء فأوقع الفعل على األرض وحذفها وأقـام الـصفة مقـام              : أحدمها - 

  .املوصوف
 وحـذف   ،امـه  أرٍض دكاء فحذف املضاف وأقام املضاف إليه مق        :جعله مثل : والثاين - 

املوصوف أيضا وأقام الوصف مقامه، والدكاء الرابية اليت مع األرض الناشزة عنـها ال              
 .)٤(تبلغ أن تكون جبالً

دكَكْت الشيَء أَدكُّه دكـا إذا      :  والوجه يف قراءة من قرأ بالتنوين أنه على املصدر يقال            
³ ´ } : م إذا لَصق بالظهر وشاهد التنوين قوله      سويته باألرض وسحقته ومنه أَندك السنا     

 ¹ ¸ ¶ µz)٥( وقوله ،:  {  j i h g f ez)والعامـل  ) ٦
جعله مدكوكًا  : جعله؛ ألن جعله ودكَّه مبعىن واحد وجيوز أن يكون دكًا مبعىن مدكوك، أي            

 تفرقـة   مضروبه، والوجه يف  : هذا ضرب األمري، أي   : فأقيم املصدر مقام املفعول كما تقول     
  .)٧(عاصم بني املوضعني اتباع األثر

  

                                                            

 .٤٤٦:معاين القران ص)١(
 .٣٦/ ١: ، واخلزانة١٣٥/ ٣: اخلصائص: انظر) ٢(
 .٣/٣١٢قران معاين ال) ٣(
 .٢/٣١١شرح اهلداية : انظر) ٤(
 .٢١: الفجر) ٥(
 .١٤: احلاقة) ٦(
 .١/٤٧٥الكشف : انظر) ٧(
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  :قوله
  
  

 ِرساالَِتي ِلمـك ونـاِفعٍ    ........... 
  

  

ـــــدحفَو..................... 
  

للمكي ونافع بالتوحيد، فتعني    ) ١(G F E D Cz } أقرأ  : أي
  .ة واألنعامللباقني القراءة باجلمع كلفظه، وقد تقدم الكالم إفراد رسالة ومجعها يف املائد

  : قوله
  
  

.................................... 
 ِفي الرشِد حمزه مع عِلي الْكَهُف َآِخرا      

  

  

 وضم مع ُسكُوِن افْتحا ِكـالَ     .........
  ..............................ِلبصٍر

  

ه  يف هـذ   y xz } أمر بفتح ضم الراء وفتح سكون الشني كليهمـا يف           
  .السورة حلمزة وعلي

يف ) ٢(f e dz } اقرأ للبـصري    : ، أي )الكهف آخرا لبصر  : ( مث قال 
آخر سورة الكهف بالتقييد املذكور وهو فتح ضم الراء وفتح سكون الشني، فتعني ملـن مل                

  .يذكره يف الترمجتني القراء بضم الراء وسكون الشني يف السورتني
¢ £ }  ،)٣(m l kz } بله ومها   يف موضعني ق  ) آخرا: ( واحترز بقوله 

 ¤z)ما بفتح الراء والشني للسبعة) ٤ال خالف فيهما أ.  
  :تنبيه

بـألف  ) افـتحن : (بسكون العني، وقولـه   ) مع: (بال تنوين، وقوله  ) وضم: (قوله
بتنوينهما، قـال الكـسائي     ) آخرا لبصري : (بسكون اهلاء، وقوله  ) محزة: (الوصل، وقوله 

                                                            

 .١٤٤: األعراف) ١(
 .٦٦: الكهف) ٢(
 .١٠: الكهف) ٣(
  .٢٤: الكهف) ٤(
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، وفَرق أبوعمرو   )١(" الْبخل والْبخل والسخط والسخط    :الرشد لغتان مثل  الرشد و : "وسيبويه
 : ومنه قولـه )٢("الرشد الصالح وتصديقه آنستم منهم رشدا، والرشد يف الدين :"بينهما فقال 

 { f e dz، وقوله :{ K J Iz)٣ (اأي دين)٤(.  
  . يرشد رشدارشد يرشد رشدا ورِشد: يقال
  : قوله

  
  

.................................... 
ــزةُ  محو ــي ــِسُرُه عِل  .....وِيكْ

  

  

.........ِهمــي ــالَ ُحِل أصت مــض    ِب

...................................  

قرأه بالكسر علي ومحزة، فتعني للبـاقني       ) ٥(z¡ ¢ } أخرب أن ضم احلاء يف      
 الـضم،   z¢ } ؛ ألن األصل يف احلاء من       )تأصال: (ضمها كلفظه، وإمنا قال   القراءة ب 

  . التباع كسرة الالم؛وإمنا كسرت
  :تنبيه

  .بال تنوين) ومحزة: (قوله
  : قوله

  
  

ــا.......................  عنُهمــ
 ....وبا رُبنا ِفـي الرفْـِع نـصُبُهما       

  

  

 انقُـالَ غِفـر لَنـا     ترحمنا و ت كابِخطَ
...................................  

Ä Ã  Â Á À } عن علي ومحزة انقل القراء يف       : ، أي )عنهما: (قوله

                                                            

 .٣/٢٣٢لسان العرب ، ١/٣٧٥الكليات، ١/٩٩املصباح املنري ، ٤/٥٥املخصص البن سيدة : انظر) ١(
 .١/٣٧٥الكليات ، ٨/٩٥تاج العروس ، ١/٣٦٤عجم الوسيط امل: انظر )٢(
 .١٤: اجلن) ٣(
 .١/٤٧٥الكشف : انظر) ٤(
 .١٤٨: األعراف) ٥(
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Åz)بتاء اخلطاب) ١.  
 Ãz} نصب علي ومحـزة يف بـاء        : أخرب أن نصبهما، أي   ) وبا ربنا : ( مث قال 

ـ    Å Ä Ã  Â z}املرفوع، فتعني لغريمها القراءة بياء الغيب يف         اء  ورفـع ب
{Ãz.  
  :تنبيه

  .ربنا بالقصر من غري مهز) وبا: (بألف الوصل، وقوله) انقال: (قوله
 -- والوجه يف قراءة علي ومحزة باخلطاب ونصب ربنا حكاية قوهلم خماطبني هللا             

باء ربنا، والوجـه يف     : بدعائهم وانتصاب ربنا يف قراءما على النداء وحرفُه حمذوف، أي         
قوهلم خمربين ال خماطبني وارتفاع ربنا يف قراءم بإسناد فعـل الرمحـة             قراءة الباقني حكاية    

  .)٢(إليه
  : قوله

  
  

 كَـــ............................
 .....ِلشاٍم وكُـوٍف غَيـِر حفْـصٍ      

  

  

  ابن أُم ِذي وطَه فَحـصالَ      ــسر ِميمِ 
......................................  

يف ) ٣(Zz ] \ [ ^ } حصل القراءة بكسر امليم من      :  أي ،)فحصال: (قوله
يف سورة طه للشامي والكوفيني إال حفـصا،        ) ٤(h g fz } ذي السور، ويف قال     

  .فتعني للباقني القراءة بفتح امليم فيهما كلفظه
 والوجه يف قراءة من قرأ بكسر امليم أنه حذف منه ياء اإلضافة وبقيت الكسر دالـة                

                                                            

 .١٤٩: األعراف) ١(
 .١/٤٧٦الكشف : انظر) ٢(
 .١٥٠: األعراف) ٣(
 .٩٤: طه) ٤(
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وجه يف قراءة من قرأ بفتح امليم أما امسان جعال امسا واحدا وبنيا علـى الفـتح                  وال ،عليها
  .)١(كخمسة عشرة لكثرة االستعمال

  : قوله
  
  

........................ُهمــر إصو 
  

  

ــع مج ُهمــار آصالَوــب ــشاٍم ُتقُ   ِل
  

بفتح اهلمزة وإثبات ألف بعـد       )٢(z} | { } أخرب أن القراءة يف     
بكسر اهلمـزة   ) ٣(z{ }  وإن الباقني قرؤوا     ، قبل : أي ،لب تق ،الصاد باجلمع للشامي  

وسكون الصاد وحذف األلف بالتوحيد وضد السكون يف الصاد التحريك وال يكـون إال              
  .بالفتح؛ ألن األلف ال يكون ما قبلها إال مفتوحا كلفظه بالقراءتني

جلمع أن املصدر إذا اختلفت أنواعه جاز        با z آصاْرُهم} :  والوجه يف قراءة الشامي   
 ففي مجعه مناسبة جلمـع      ، وألنه عطفت عليه األغالل وهي جمموعة      ،مجعه الختالف أنواعه  

  .)٤(األغالل
  .)٥(حيبسه عن احلركة لثقله:  الثقل الذي يأصر صاحبه، أي: واإلصر يف اللغة هو

 يف شريعتهم حنو اشتراط      والغل معروف وذكرمها متثيل ملا كلفوه من األفعال الشاقة        
                                                            

 .١/٤٧٦الكشف : انظر) ١(
  .١٥٧: األعراف) ٢(
 .١٥٧: األعراف) ٣(
 .١/٤٧٦الكشف : انظر) ٤(
  .١/٤٧٦الكشف : انظر) ٥(

:  قال ابن شـميل    ، ٨١:  آل عمران  )ِإصِري  -*! وأَخذْتم علَى ذاِلكُم     (: العهد، ويف الترتيل العزيز   : اِإلصر بالكَسر 
راِإلص :        رٍد فهو ِإصهمٍني وعالثَّقيلُ، وما كان عن ي دهها هنا ِإثْم ا      ، الع راُء، اِإلصوه،     وقال الفَرعـيِد ِإذا ضهقِْد العلع

عهداً لَا ِنفي   : قال، ٢٨٦:  البقرة )ِإصرا  *! والَ تحِملْ علَينآ     (: ورِوي عن ابن عباس   ، كما شدد على بين ِإسرائيلَ    
  . "ديميثاقي وعه" : قال،)وأَخذْتم علَى ذاِلكُم ِإصِري(: به وتعذِّبنا بترِكه ونقِْضه، وقوله

 .٤/٢٢لسان العرب، ١/١٧١الكليات ، ١٠/٥٧تاج العروس : انظر
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قتل النفس يف التوراة، وقطع النجاسة من البدن والثوب، وقطع العضو اخلاطئ، وقتل قاتـل               
اخلطأ، وترك العمل يف السبت، وحرمت عليهم الشحوم والعـروق يف اللحـم، ويعتـدوا               

ثقـب   وكان فيهم من إذا قام يصلي لبس املسوخ وغلَّ يده إىل عنقه، ورمبا               ،بإحراق الغنائم 
أحدهم ترقوته وجعل فيها طرف السلسلة وأورثقها إىل سارية ليحبس نفسه على العبـادة              

  .)١(وذلك عندنا ال جيوز
بالتوحيد أنه يف األصل مصدر واملصدر يدل        z{ } والوجه يف قراءة الباقني     

  .)٢(على القليل والكثري بلفظه فأتوا بلفظ اإلفراد حلقته مع تأديته عن معىن اجلمع
   :قوله

  
  

ـ  ُهكُم أَفِْرد لَُه ُضم تا    ئاِتيخِط   عنــ
    طَايٍح قُلْ خُنوو ـا   ِفي ِذيِر جصا ِلب 

  

  

 ــُه مع ناِفٍع ِفي كَسِر غَيِر فَتى الْعالَ       
...................................  

:  بالتوحيد من غري ألف لـه، أي )٣( d c  b z} أقرأ : أي
 ذكره يف البيت السابق، وتعني لغريه القراءة باجلمع وإثبات األلف كمـا             للشامي؛ ألنه تقدم  

  .لفظ به
 أمر للشامي ونافع بضم التاء املكسورة يف        ،، أي عن الشامي   )ضم تاه عنه  : ( مث قال 
يف ذي السورة ويف سورة نوح إال فىت العال فإنه استثناه بقوله غري             ) خطياتكم(قراءة الباقني   

  .وحفيت العال يف ذي ون
¯ } يف هـذه الـسورة و        SRz } أقـرأ   : ، أي )قل خطايـا  : ( مث قال 

                                                            

 .١/٤٧٦الكشف : انظر) ١(
 .١/٤٧٦الكشف : انظر) ٢(
 .٢٥: نوح) ٣(
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 °z)يف سورة نوح للبصري بوزن قضاياكم وقضاياهم كما جاء عنـه فقـرأ             ) ١
) خطيـتكم (باإلسناد إىل املفعول فلزم رفع      ) نغفر لكم  (ءاالشامي ونافع برفع التاء ألما قر     

؛ )خطيـاتكم (لتاء؛ ألا عالمة للنصب يف      لنافع، وإمنا كسر الباقون ا    ) وخطياتكم(للشامي  
) خطايا( والبصري قرأ    ،مفعوله) فخطياتكم(بإسناد الفعل إىل الفاعل     ) نغفر(ألم يقرؤون   

  .جبمع التكسري فموضعها نصب
  :تنبيه

بـال  ) لبصر: (بالقصر من غري مهز، وقوله    ) تاه: (بقطع اهلمزة، وقوله  ) أفرد: (قوله
  .بالقصر) جا(تنوين، وقوله 

  :توضيح
 وهنـا تكلـم علـى       bz  } قد تقدم الكـالم يف سـورة البقـرة علـى            

{d z  فإذا مجعت بني الكلمتني:  
بتاء مضمومة معجمـة إال علـى وفـاء مفتوحـة           ) تغفر لكم (كانت قراءة الشامي     - 

 .بالتوحيد ورفع التاء) خطيئتكم(
 .اءمثل الشامي خطياِتكم بألف اجلمع وكسر الت) ُتغفَر لكم( وقراءة نافع  - 
بألف اجلمـع  ) خطياتكم(بنون مفتوحة وفاء مكسورة     ) نغفر( وقراءة املكي والكوفيني     - 

 .وكسر التاء
 .بوزن قضاياكم) خطاياكم(كاملكي والكوفيني ) نغفر( وقراءة البصري  - 
¯ } بوزن قضاياهم، وقراءة البـاقني      ) مما خطاياهم (وأما يف نوح فقراءة البصري           

 °z)مهزة وألف وتاء مكسورةبياء ساكنة وبعدها) ٢ .  
                                                            

 .٢٥: نوح) ١(
 .١٦١: األعراف) ٢(
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أنه بين الفعل ملا مل يسم فاعله وحذف        ) تغفر لكم خطياُتكم  (والوجه يف قراءة نافع        
 وأنـث الفعـل إلسـناده إىل        c b az  } : الفاعل للعلم به كما جاء يف أول اآلية       

ت جمموع وتلك حقيقتها ومجعها مجع السالمة حلسنه يف         آاخلطيآت وهي مؤنثة، وأتى باخلطي    
املسموع حيث سلم فيه بناء الواحد وبضمة، وأصله للقلة غري أن جميئها للكثرة ال حيـصي                

  .)١(كثرة
أنه فعل يف الفعل ما ذكـر وأوقـع         ) تغفر لكم خطيتكم  (والوجه يف قراءة الشامي          

  .)٢(اخلطية مفردة موقع اجلمع اختصارا لفهم املعىن وأمن اإللباس
أنه أيت بالفعل مسندا إىل اهللا تعـاىل        ) فر لكم خطاياكم  نغ(والوجه يف قراءة البصري          

، وأتـى باخلطايـا     )٣(g fz } بنون العظمة وفيه موافقة لقوله بعده       
جمموع مجع التكسري وهو موضوع للكثرة، وذلك مناسب لكثرة خطأهم وفيه مناسبة أيضا             

  .)٤(حلرف البقرة امع عليه يف قراءة السبعة
أم فعلوا يف نغفر ما ذكر للبـصري        ) نغفر لكم خطياتكم  (الباقني  والوجه يف قراءة          

  .؛ ألنه مفعول به ليغفر)خطيآتكم(ذكر لنافع غري أنه نصب ) خطياتكم ما(ويف 
يف سورة نوح يستفاد مما ذكر وكذلك يف        ) خطيآم وخطاياكم (والوجه يف قراءيت         
  .)٥ ()خطيتهم(

  : قوله
  
  

.................................... 
  

  

 ع انـِصبا حفْـُصُهم تـالَ      ومعِذرةٌ رفْ 
  

                                                            

 .١/٤٧٦الكشف : انظر) ١(
 .٢/٣١٢شرح اهلداية : انظر) ٢(
 .١٦١: األعراف) ٣(
 .٨٩:احلجة البن خالوية، ص: انظر) ٤(
 .١/٤٧٦الكشف : انظر) ٥(
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يعين حفصا قرأ   ) تال: (حلفص، وقوله ) ١(Q Pz } أمر بنصب رفع التاء يف      
  .بالنصب، فتعني لغريه القراءة بالرفع كلفظه

 بالرفع أنه جعله خرب مبتدأ حمذوف والتقدير        Q z } والوجه يف قراءة من قرأ      
هذه معذرة، والوجه يف قـراءة مـن قـرأ          : ظتنا معذرة، وعند أيب عبيدة    موع: عند سيبويه 

: يعظهم اعتذار إىل اهللا تعاىل أو مـصدرا مؤكـدا، أي          : بالنصب أنه جعله مفعوالً له، أي     
  .اعتذارنا أو نعتذر إىل اهللا معذرة

  : قوله
  
  

 وِبئٍْس ِلشاِم اهِمـز وِبالْيـا ِلنـاِفعٍ       
   نـيب ِكنئٍَس اسبيةٌ    وبِن ُشـعـيحفَت  

  

  

ـ روِمثْلُ    يٍس غَيـُر هـذَيِن عـوالَ      ِئ
  .............................ِبُخلٍْف

مزة ساكنة وكسر الباء قبلها بوزن ِبئٍْر،       ) ٢(e dz } أمر أن يقرأ للشامي     
  .ولنافع بياء ساكنة بدل اهلمزة وكسر الباء قبلها بوزن عيٍس

) بئيٍس(غري الشامي ونافع عولَ على قراءة       : ىل آخره، أي  إ) ومثل رئيس : ( مث قال 
وهم الباقون وشعبة مـن     ) رئيٍس(بفتح الباء وبعدها مهزة مكسورة بعدها ياء ساكنة بوزن          

ـ (يعين أن شعبة قرأ     ) وبيٍس اسكن بني فتحني   : (مجلتهم، مث أمر له بوجه آخر فقال       ) ٍسئبي
وحدة وفتح اهلمزة بوزن ضيغٍم، وضيغم اسـم رجـل،          بإسكان الياء املثناة بني فتح الباء امل      

  .يعين عن شعبة فحصل فيها أربع قراءات) خبلف: (وقوله
فأبدل اهلمزة ياء ساكنة ختفيفًا     ) ِبئْس(عنده  ) بيس( والوجه يف قراءة نافع أن أصل       

  .ذئب ذيب إذا خفف: كما قال يف
ى فعل كقلـق وجنـق      وهو صفة عل  ) بيس( الوجه يف قراءة الشامي أن أصله عنده        

                                                            

 .١٦٤: األعراف) ١(
 .١٦٥: األعراف) ٢(
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بل كسرت الباء   : كَِبد ِكبد، وقيل  : فنقل حركة اهلمزة إىل الباء وبقيت ساكنة كما يقال يف         
  .)١(اتباعا لكسرة اهلمزة مث سكنت اهلمزة، ختفيفًا

يؤس إذا أسـند فهـو      :  والوجه يف قراءة اجلماعة أم أتوا به صفةً على فعيل، يقال          
  .ذي شدة:  كالنذير والتقدير بعذاٍب ذي بيس، أييِئس وقيل هو مصدر على فعيٍل

  .)٢( والوجه يف قراءة اليت انفرد ا شعبة أنه أتى ا على صفة فيعل كَضيغٍم
  :قوله

  
  

.................................... 
  

  

 ...........سلَُه    مي نَ ِخفـالَ اكُومع 
  

  .لشعبة: له، أي) ٣(Î Í Ìz } أمر بتخفيف السني من 
أقواله كذلك، فتعني لغريه القراءة بتشديد السني كلفظه، ويلزم مـن           : أي) اعمال(

  .التشديد فتح امليم كما يلزم من التخفيف سكوا
  . أا لغتانzُيمِسكُونَ} ، Íz }  والوجه يف قراءيت 
  :قالَ كَعب بن زهيٍر

تمعز ِد الَِّذيهِبالْع كمسا تلُ    فَماِبيراملَاء الْغ ِسكما تإالَّ كَم  
، )٥(e d cz } : وقوله ،)٤(z yz } وشاهد التخفيف   

  .وحنوه

                                                            

 .١/٤٧٧الكشف : انظر) ١(
 .٩٩:طالئع البشر، ص: انظر) ٢(
 .١٧٠: األعراف) ٣(
 .٢٢٩: البقرة) ٤(
 .٣٧: األحزاب) ٥(
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  : قوله
  
  

ـ        ِهوِبالْقَـصِر ذُرياِت مع فَـتِح تاِئ
 وعنُهم مع الْبـصِري ِبياِسـين قُـلْ       

 .........وِفي مـدِه بـصٍر وشـامٍ      
  

  

  اٍن مـك والْكُوِف أَجمالَوِر ثَوِفي الطَّ
  كِْسِر الرفْع تعِدالَاوأَوِل الطُّوِر ِللبصِر 

..................................... 
  

يف هـذه الـسورة،     ) ١(z\ [ ^ } أخرب أن املكي والكوفيني قرؤوا      
  .حبذف األلف وفتح التاء موحدا: ثاين الطور بالقصر، أي) ٢(zz } | }و

وعن املكي والكوفيني مع البصري أم قـرؤوا يف سـورة           : ، أي )وعنهم( مث قال   
بالتوحيد وهو حذف األلف وفتح التاء، فتعني       : بالقصر، أي ) ٣(E D Cz} ياسني  

بإثبات األلف وكسر التاء مجعا بني املواضـع        : ملن مل يذكره يف الترمجتني القراءة باملد، أي       
  .أ هلم كذلكأقر: أي) قل: (الثالثة، وقوله

x } أمر للبصري بكسر رفع التـاء يف        ) كسراوأول الطور للبصر    : ( مث قال 
 yz)وهو األول يف سورة الطور، فتعني للباقني القراءة برفع التاء)٤ .  

  .يعين يف اللفظ اورة الكسر الكسر) تعدال: ( وقوله
 y x z}  ءا البصري والشامي قر    أن أخرب) ويف مده بصر وشام   : ( مث قال 

 حبـذف األلـف     : أي ، فتعني للباقني القراءة بالقصر    ،بألف بني الياء والتاء مجعا    : باملد، أي 
  .موحدا

  

                                                            

 .١٧٢: األعراف) ١(
 .٢١: الطور) ٢(
 .٤١: يس) ٣(
 .٢١: الطور) ٤(
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  :توضيح
قد ذكر أربع تراجم، أما املذكور يف هذه السورة وسورة يس فواضح من الترمجتني              

  :األولتني، وأما املذكور يف سورة الطور فيحتاج إيضاحا
 بـاجلمع   zz  } | }  ،لرفع والتوحيد با x wz }  فقراءة نافع    - 

 .والكسر
 بـاجلمع   zz  } | } ،  باجلمع والرفع  x wz } وقراءة الشامي    - 

 .والكسر
z  } }  ، بـالرفع والتوحيـد    x wz }  وقراءة املكـي والكـوفيني       - 

|zبالتوحيد والنصب . 
 بـاجلمع   zz  } | }  ، باجلمع والكسر  x wz }  وقراءة البصر    - 

حا، فمن وفتح التاء، ومن مجع كسر التاءوالكسر أيض د.  
  :تنبيه

بالتنوين من غـري يـاء،      ) ويف الطور ثان  : (جمردة عن الضمري، قوله   ) ذريات: (قوله
بغري ياء بعـد    ) للبصر: (مزة قطع مفتوحة، وقوله   ) أمجال: (بال تنوين، وقوله  ) مك: (وقوله

  .بألف الوصل) اكسر: (الراء، وقوله
 والتوحيد يف الذرية ومعنامها واحد؛ ألن لفظ الواحـد يف            والوجه يف قراءيت اجلمع   

 :اجلنس مثل اجلمع يف الداللة على الكثرة، وملا كانت الذرية قد تقع على الواحـد كقولـه                
{ NM L K J I Hz)ا كمـا قـال        ) ١وإمنا سأل ولد { i h g f

jz)هةٌ على أن املراد بقراءة           ) ٢بنالتوحيد اجلـنس   جاءت القراءة األخرى بلفظ اجلمع م
                                                            

 .٣٨: آل عمران) ١(
 .٥: مرمي) ٢(
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 قـال   )٢(z _} | { ~} :  وكمـا قـال    )١(z{ ~ _ } : كما قـال  
ومعىن أخذ الذرية من الظهور إخراجهم من األصـالب شـيئًا بعـد شـيٍء               : "املتكلمون

{ a ` _z)؛ ألنه ركب فيهم العقل ونصب الدالئل الدالة على ربوبيتـه           )٣
نظـره يف الـدالئل     ؛ ألن العقل عند تـدبره و      )٤(gf e dc bz }  :فكأنه يقول 

q p o  n } كالناطق املقر بالربوبية قطع بذلك عذرهم لئال يقولوا يـوم القيامـة             
 rz)ووزن ، إمنا خاطبهم بذلك يف األصالب    : على تقدير أَالَّ داللة وال أمارة، وقيل      ) ٥

يلة وإن  ذرية أن قلنا أنه من ذرأ اهللا اخللق وأن أصلها ذُرئة باهلمز فألزمت مهزا التخفيف فُعِ               
  .)٦("قلنا أن الذرية من الذر فوزا فعلية

  : قوله
  
  

 وحيـــثُ ُيلْــــ............…
ــا ِلهحــساِئي ِبن ــزةَ واالَُه الِْك مِلح 

  

  

  الضم والْكَسِر فَـانقُالَ    ـِحُدونَ ِبفَتحِ 
....................................  

فتح كسر احلاء حيث وقع يف       فتح ضم الياء و    k z}انقل عن محزة    : أي
، وبالنحـل   )٧(nm l k j iz } القرآن وهو ثالثة مواضـع هنـا        

{ L K J  Iz)٨(،  وبفصلت { ^ ] \ [ Zz)٩(.  

                                                            
 .٥٨: مرمي) ١(
 .١٧٣: األعراف) ٢(
 .١٧٢: األعراف) ٣(
 .١٧٢: األعراف) ٤(
 .١٧٢: األعراف) ٥(
 .١٥/٣٨مفاتح الغيب ، ٤/٤١٩البحر احمليط ، ٤/٣٠٢الكشف والبيان ، ٦/٦٥٥الدر النثور : انظر) ٦(
 .١٨٠: األعراف) ٧(
 .١٠٣: النحل) ٨(
 .٤٠: فصلت) ٩(
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محزة، أي تابع محزة ووافقه يف النحل خاصـة، فقـرأ    ) وااله(مث أخرب أن الكسائي      
{kz           ياء وكـسر    بفتح ضم الياء وفتح كسر احلاء، فتعني للباقني القراءة بضم ال

  .احلاء يف السور الثالث ووافقهم الكسائي هنا ويف فصلت، وخالفهم يف النحل
  . يعود إىل سور القرآن للعلم ا،يف حنلها) واهلا (

  :تنبيه
  .بال تنوين) حلمزة: (قوله

 بالضم والكسر أنه جعله مضارع أحلد،       k z} والوجه يف قراءة من قرأ      
، وروي عن الكسائي أنه جعل يلحـدون مبعـىن يعرضـون            وأحلَد ولَحد لغتان مبعىن واحد    

ويلحدون مبعىن مييلون، وهو قول الفراء، ولذلك قرأ الكسائي يف النحل بالفتح على معـىن               
أحلد يف الدين، وحلد القرب وأصله امليل واجلور، وقال         : لسان الذين مييلون إليه أعجمي، وقيل     

، وروي أبوعبيد عن األصمعي     )١("ن إىل الشيء  أحلَد عدل عن القصِد ولَحد رك     : "الكسائي
  .)٢("حلدت جرت وِملْت وأحلدت ماريت وجادلت"

  :قوله
  
  

.................................... 
  

  

  تقُولُوا معا ِبالْغيِب عن ولَِد الْعالَ

v u t  } ) ٣(m l k j ihz } أخــرب أن القــراءة يف  
wz)أيب عمرو بن العالء، فتعني للباقني القراءة بتـاء اخلطـاب            بياء الغيب فيهما عن   ) ٤ 

  . يعين يف الكلمتني،)معا( :كلفظه، وقوله

                                                            

 .١٢/٣٧٣لعربلسان ا، ١/١٧٥غريب القرآن : انظر) ١(
 .١٤/٢٧٦ذيب اللغة، ٣٣/٤٠تاج العروس : انظر) ٢(
 .١٧٢: األعراف) ٣(
 .١٧٣: األعراف) ٤(
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 بالغيب فيهمـا أنـه رد       k jz  { u tz }  والوجه يف قراءة من قرأ      
Z Y X W V ] \ [ }: الفعلني على ما قبلهما من لفظ الغيبة يف قولـه         

 a ` _ ^z)هما باخلطاب الرجوع مـن      والوجه يف قراءة من قرأ في      ،)١
بل انقضى قـول    : الغيبة إىل اخلطاب على طريق االلتفات فيكون معنا القراءتني واحد، وقيل          

 خطاب من   k j ihz  { u tz } : وقوله kz } : الذرية عند قوله  
 أخـذ   «:  قال  أن النيب    --املالئكة للذرية ويؤيدهم التأويل ما روي جماهد عن عمر          

ألـست  : ن ظهورهم ذريام كما يؤخذ باملُشِط من الرأس، فقال هلم         ربك من بين آدم م    
شهدنا عليكم باإلقرار بالربوبية لئال     : ، أي )٢(»املالئكة شهدنا   : بربكم؟ قالوا بلى، فقالت   

  .)٣(تقولوا، ويف اآلية على هذا التأويل إضمار قول املالئكة
  : قوله

  
  

 بـصٍر وكُـوٍف ورفُْعـهُ      اينذَرُهم بِ 
  

  

ــزٍة محو ــي ــزِم عِل ِبج............ 
  

بالياء، فتعني للبـاقني    ) ٤(z¼ ½ ¾ } أخرب أن البصري والكوفيني قرؤوا      
 جبزم رفع الراء، فتعني لغريمهـا       ءاالقراءة بضد الياء وهو النون كلفظه به، وأن عليا ومحزة قر          
  :القراءة بالرفع فحصل من جمموع الترمجتني ثالث قراءات

                                                            

 .١٧٢: األعراف) ١(
وذكره ابن كـثري يف تفـسريه       ، ١٤٢ / ١خرجه السيوطي يف الدر املنثور      و، ٦٥ / ١ابن أيب حامت     احلديث رواه    )٢(

وال أعلمه صحيحاً، ألن الثقات الذين يعتمد علـى حفظهـم            ": ٣/٢٥٠  جامع البيان  الطربي يف قال  ، ٣/٥٨٦
وإتقام حدثوا ذا احلديث عن الثورى، فوقفوه على عبد اهللا بن عمرو، ومل يرفعوه، ومل يذكروا يف احلديث هذا                   

 ."احلرف الذي ذكره أمحد بن أيب طبية عنه 
تفسري القران العظيم البن كثري     ، ١٥/٣٨ح الغيب مفات، ٤/٤١٩البحر احمليط  ،٢٥٠ / ٣طربي  لجامع البيان ل  : انظر) ٣(

٣/٥٨٦. 
 .١٨٦: األعراف) ٤(
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  .وعلي ويذرهم بالياء واجلزممحزة  - 
  .والبصري وعاصم ويذرهم بالياء والرفع - 
  .والباقون بالنون والرفع - 

  :تنبيه
  .بالقصر) نذرهم بيا: (قوله
  .بال تنوين) جبزم: (بتنوين الثالثة، وقوله) بصٍر وكوٍف ومحزة: (وقوله

من لفـظ    بالياء واجلزم أنه رده على ما قبله         z¼ }  والوجه يف قراءة من قرأ      
¸ ¹ } ، وجزم بالعطف علـى حمـل        )١(µ ´z ¶ } اسم اهللا تعاىل يف قوله      

ºz)٢(  ألن حمله اجلزم على جواب الشرط كأنه قيل         ؛ { ¶ µ ´z)ال يهديه أحد   ) ٣
  .ويذرهم

 بالياء والرفع أنه محله يف الغيب على ما ذكر          z¼ }  والوجه يف قراءة من قرأ      
  .ر وهو يذرهميف القراءة املاضية ورفعه على تقدي
بالنون والرفع االنتقال عن نفسه غائبا إىل        Ûz }  والوجه يف قراءة من قرأ      

ª » ¬ ® } اإلخبار عن نفسه متكلما بنون العظمة علـى حـد قولـه             
 ¯z)٥(وحنن نذرهم: واالستئناف على تقدير) ٤(.  
  :قوله

  
  

....................................  
  

................... .....  ِمزاهطُالَاوم 
                                                            

 .١٨٦: األعراف) ١(
 .١٨٦: األعراف) ٢(
 .١٨٦: األعراف) ٣(
 .١٣: النساء) ٤(
 .٢/٣١٤شرح اهلداية ، ٣٠٠:احلجة البن زجنله، ص: انظر) ٥(
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ـ   ركًا وكَسر اضمُ  ِش  م وفَتح السكُوِن غَي
  

  نو هبال     اــُر ُشعـتنَ ُيجِفٍع وال ُنـو 
  

باملد على األلف ومزة مفتوحة     : باملطل، أي ) ١(f e dz } أمر أن يقرأ    
ال : ، أي )الجيـت (بال تنـوين،    : بعد املد وضم كسر الشني وفتح سكون الراء بال نون، أي          

للقراء كلهم إال شعبة ونافع، فتعني أن يقرأ         )٢(k j  il z} تنوين يظهر كـ    
  .لشعبة ونافع بكسر الشني وسكون الراء وتنوين الكاف من غري مد وال مهزة كلفظه به

  : تنبيه
بألف الوصـل،   ) وكسر اضمم : (بألف الوصل فيهما، وقوله   ) وامهز امطال : (قوله

  .بالنوين) ونافع: ( بسكون اهلاء، وقوله)غري شعبة: (وقوله
 باملد واهلمز أنه جعله مجع شريك كخليط        kl z} والوجه يف قراءة من قرأ      

ال أدري؟ فقال   : وخلطاء، وروي أن إبليس جاء إىل حواء فقال أتدرين ما يف بطنك؟ فقالت            
نعـم، فـسمته    : الـت  إن دعوت اهللا أن جيعله إنسانا أتسمينه بإمسي؟ ق         :لعله يمة، مث قال   

را؛ ألما أصل النـاس،     ِكاملراد ذا غري أدم وحواء، وإمنا ذُ      : عبداحلارث وهو احلارث، قيل   
يعني به الكافرون ذكرهم وأنثاهم فهما جنسان، فجاءت التثنية على معىن اجلنـسني             : وقيل

ـ ومل يقل يشركان، فالشركاء اع    ) ٣(m l k jz } : ودلَّ عليه قوله   ون ول
بالتنوين أنه حذف من الكالم مـضافًا       ) شركًا( هذا األصنام، والوجه يف قراءة من قرأ         على

يصحح الكالم تقديره جعال له ذا ِشرٍك، أو ذِوي شرك فيؤول املعىن إىل جعال له شريكًا أو                 
  .)٤(شركا، وشركاء مصدر شركت الرجل أشركه ِشركًا

                                                            

 .١٩٠: األعراف) ١(
 .٢٧: سبأ) ٢(
 .١٩٠: األعراف) ٣(
 .٣/٥٨٦تفسري القران العظيم البن كثري ، ٣/٢٥٠طربي ل البيان لجامع: انظر) ٤(
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  : قوله
  
  

ـ ويتِبُعوكُم خف مع فَتح      ب ا وـ م  عـ
  

  

ـ        ٍة نـاِفع تـالَ    ـُه يتـبُعُهم ِفـي ظُلَ
  

يف سـورة   ) ٢(ª ©z    } هنـا، و  ) ١(z¤ ¥¦ } أخرب أن نافعا قرأ     
بإسكاا وفتح الباء املوحدة كلفظه بالثاين،      :  وهي سورة الشعراء بتخفيف التاء، أي      ،الظلة

  . السورتني كلفظه باألولفتعني للباقني القراءة بفتح التاء وتثقيلها وكسر الباء يف
  : تنبيه

: بإسكان العني، وقوله  ) معه: (بالقصر، وقوله ) با: (بسكون العني، وقوله  ) مع: (قوله
)بتنوينهما) ظلٍة نافع.  

:  والوجه يف قراءيت التخفيف والتثقيل أما لغتان مبعىن واحٍد، ومن املخفف قولـه            
{ lk j i hz)٣(، وقوله : { L K  J Iz)املثقـل قولـه    ومن ،)٤ : 
{ D C B Az)٥(،  {£ ¢ z)وفرق بعضهم بـني املخفـف       ،)٦

بعضهم يقال تبع واتبـع     : معىن تِبعه اقتفى أثره، ومعىن أتبعه اقتدى به، وقال        : واملثقل، فقال 
  .)٧(وأتبع مبعىن، يراد به السري

  :قوله
  
  

  ُه الضننَ عوُمديف   ي ِح  مفَتـ ي ا وكَس 
  

  

مــُر ض.........................  

                                                            

 .١٩٣: األعراف) ١(
 .٢٢٤: الشعراء) ٢(
 .٣٦: إبراهيم) ٣(
 .٨٥: ص) ٤(
 .١٠٢: البقرة) ٥(
 .١٧٦: األعراف) ٦(
 .١/٤١٨الكشف : انظر) ٧(
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f } أرِو عن نافع القراءة يف      : عن نافع املتقدم الذكر يف البيت السابق، أي       
 gz)بضم فتح الياء وكسر ضم الدال، فتعني للباقني القراءة بفتح الياء وضم الدال             ) ١
  .كلفظه
  :تنبيه

) وكسر ضـم  (: بالقصر، وقوله ) يافتح  : (حبذف اهلاء وامليم، وقوله   ) ميدون: (قوله
  .بتنوين ضم مع التشديد

أا لغتان مبعىن واحد،     z ُيِمُدونهم } و، g z } والوجه يف قراءة من قرأ      
مد اجليش، وأمده إذا أزاره واحلق به ما يقويه ويكثره ومنه قوهلم مد اهللا يف عمـرك،                 : يقال
حها ومده الشيطان يف املعىن وأمده إذا        وكذلك مد الدواة إذا أزاد فيها ما يصلِ        ،زاد فيه : أي

  .)٢(مد النهر وأمده ر آخر: واصله بالوسواس حىت يتالحق عنه، يزداد امارا منه، ويقال
   :قوله

  
  

.................................... 
 .......ٍفاِئطَيــف لَُهــم ِفــي طَــ

  

  

........    ِليع عم كوم  عـال  مفَىت الْع 
....................................  

بياء ساكنة من غري مهز وال      ) ٣(z ~ }أخرب أن املكي وعليا وفىت العال يقرأ هلم         
 بألف ومهزة مكسورة تمد األلف من أجلـها كلفظـه           z ~ }ألف يف قراءة الباقني     

  .بالقراءتني
تمل الياء والـواو     أنه أتى به على فاعل وحي      z ~ } والوجه يف قراءة من قرأ      

، "طاف اخليال يطيف طيفًا وطاف الرجلُ يطوف طوفًا إذا أقبل وأدبـر           : "أيضا، قال أبوزيد  
                                                            

 .٢٠٢: األعراف) ١(
 .١/٤١٨الكشف : انظر) ٢(
 .٢٠٢: األعراف) ٣(
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 كَميٍت وميـٍت، ويكـون   ، أنه مصدر أو ختفيف طيفzطَيف }والوجه يف قراءة من قرأ  
{فطَيz   مبعىن { ~ z       الطيـف  : " حيتمل الوجهني، واختلف يف معناه فقال جماهد
 والطـائف كلمـا     ،)٣("اللمم: "، وقال الكسائي  )٢("الوسوسة: "، وقال أبوعمرو  )١("ضبالغ

  .)٤(ي يف النومؤطاف حول اإلنسان وأصله ما يخيل يف القلب أو ر
  : مث ذكر ما هذه السورة من ياءات اإلضافة وهن سبع ذكرها يف قوله

  
  

ـ  .....................  ِإني اصطَفَيـ
  

  

 .........مك معُه بـصرٍ   ـُتك افْتح لِ  
  

  .للمكي والبصري كلفظه) ٥(D Cz } أمر بفتح الياء من 
  : قوله

  
  

.................................... 
ـ      أَخ يمثَّ ِإن ِجلُْتمأَع ِليـ  ي  اُف معـ

  

  

ــِو.........................  الَوذا ال
اِفعــُهما ن.......................  

 ،)٦(N ML Kz } يعين أن نافعا مع املكي والبصري قرؤوا        ) معهما: (لهقو
  .بفتح الياء فيهما) ٧(d  cz } و

  :مث قال
  
  

.................................... 
  

  

......ــذَاِبي ــُه ع نع............... 
  

                                                            

 .١/٣١٧ املوضح: انظر) ١(
 .٢/٣١٥شرح اهلداية : انظر) ٢(
 .٢٤/١٠٤تاج العروس : انظر) ٣(
 .١/٤١٨الكشف : انظر) ٤(
 .١٤٤: األعراف) ٥(
 .١٥٠: األعراف) ٦(
 .٥٩: األعراف) ٧(
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  .بفتح الباء كلفظه) ١(Q P Oz } عن نافع : أي
  : مث قال

  
  

.................................... 
 ــي ــٍص مِع  .................ِلحفْ

  

  

ــال.....................  واجعـــ
...................................  

 فتعني ملن مل يذكره يف هذه التراجم        ،) ٢(S R Qz } واجعل حلفص فتح    
  .القراءة بإسكان الياء يف اجلميع

  :تنبيه
  .يف البيتلُفظ بسكوما ) إين ومعي: (قوله
  : قوله

  
  

 واسِكن ِلشاٍم وحمـزةٍ   .............
  

  

 ..........ينعــن آيــاِتي الــذِّ  
  

  .)٣( zيايت الذينءا }أمر للشامي ومحزة بإسكان ياء 
  : مث قال

  
  

.................................... 
مــر  ..........................حـ

  

  

................. ــي بــُهر ــالَلَ ت  
...................................  

بسكون ) ٤(t s rz } يعود إىل محزة، أخرب أن محزة قرأ        ) له(الضمري يف   
  .الياء كلفظه، فتعني ملن مل يذكره يف هاتني الترمجتني القراءة بفتح الياء فيهما

  
                                                            

 .١٥٦: األعراف) ١(
 .١٤٠: األعراف) ٢(
 .٨٦٣: األعراف) ٣(
 .٣٣: األعراف) ٤(
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  :تنبيه
فانفتحت ) عن(حبذف اهلمزة ونقل حركتها إىل النون من        ) ١(h gz } : قوله
  .يعين الياء من ريب الذي بعد حرم) تال حرم: (النون، وقوله
  : قوله

  
  

ــشا ...... ــا ِه هتِن أَثْبــُدو ِكي ِزد 
  

  

 ُم ِبالُْخلِْف حالَيِه ووصالَ فَتـى الْعـال       
  

Ü  Û Ú } أن فيهما من الياءات الزوائد ياء واحـدة أمـر بزيادـا يف              : يعين
 Ýz)٢ (  أنه فيها وجهـان    : ا أثبتها يف الوصل والوقف خبالف عنه، أي       أخرب أن هشام

إثباا يف احلالني، وحذفها يف احلالني، وإن فىت العال أثبتها يف الوصل دون الوقـف، فـتعني                 
للباقني حذفها يف احلالني، واعلم أن هذه الياء مرسومة يف مـصاحف أهـل محـص دون                 

ي زائدة هلشام فيقرأ له بـالوجهني كمـا         مصاحف أهل الشام وسائر املصاحف، فإن قلنا ه       
كالم، وما هلشام يف مجيع القرآن زائدة سواها وال خـالف       تقدم، وإن قلنا ليست زائدة فال     

يف املرسـالت   ) ٤( { ¨zود أا ثابت للكل يف احلالني، و      ) ٣(W Vz } يف  
  .فإا حمذوفة للكل يف احلالني وباهللا التوفيق

كتاب األمايل املرضية يف شرح القـصيدة العلويـة يف           وهذا آخر اجلزء األول من      
القراءات السبع املروية، ويتلوه يف أول اجلزء الثاين سورة األنفال، وكتبه بيده الفانية جامعه              

  .البقاء علي بن عثمان بن حممد بن أمحد الشهري بابن القاصح عفا اهللا عنه مبنه وكرمه أبو
  

                                                            

  .١٤٦: األعراف) ١(
 .١٩٥: األعراف) ٢(
 .٥٥: هود) ٣(
 .٣٩: املرسالت) ٤(
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اخلامتــة
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  ةــخـامت

نا انتهيت من حتقيق دراسة الكتاب، ومل يبق إال أن أذكر أبرز النتـائج الـيت                إىل ه      
  :توصلت إليها من حتقيق هذا السفر املبارك وهي

 مؤلف هذا الكتاب رجل عامل بارع يف نظم علوم القرآن و القراءات، وأنه ممن تروى                أنَّ  − أ
الدارسـني واملـؤرخني    القراءات من طريقه، إال أنه مل حيظ باالهتمام الالئق من لـدن             

 .والباحثني
 إليه املؤلف   قبسباستيعابه وترتيبه مل ي   القراءات السبع بالتصريح بأمساء القراء      أن النظم يف     − ب

 .فيما أعلم
، وال ختفى أمهيـة     التيسريو، وهي احلرز    ٍبت كُ مهأَأن هذا املوضوع خيدم بطريق مباشرة        − ت

 . يف جمال القراءات واإلقراءِبتهذه الكُ
القدرةُ الفائقة على مناقشِة األقواِل واألخبار، واملوازنِة بني اآلثار، والعنايِة بتحرير القراءِة             − ث

 .سندا، ومتنا
وإظهارها للنور يف البحـوث العلميـة       ،  جداً  إخراج إرث العالمة ابن القاصح مهم      أنَّ  −  ج

 .احملكمة يف هذا الفن؛ وذلك لتحقيقاته الفريدة يف علم القراءات
 اإلمام ابن القاصح الواسعة، ومساحة اطِّالعه الشاسعة، ومتثَّل ذلك بنتاجِه العلمـي             ثقافةُ  −  ح

 .الوفِري، والتنويع يف مادتِه، وتعدد طرائِق عرضِه
املفقـودات ككتـاب    من   دعاملؤلف رمحه اهللا نقل يف الشرح عن كثري من الكتب اليت ت             −  خ

 .اإلعالن للصفراوي
العلمية، وقد جتلَّى ذلك يف إرجاع الفضل ملن أفادوه، وعزِو األقـواِل            أمانةُ ابن القاصح      − د

 .ألهلها، واآلثاِر ألصحاِا، ونسبِة املعلومات ملظانها
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ما تيسر مجعه وحتقيقه يف هذا املوضوع، وأسأل اهللا تعاىل التوفيق للجميـع، وأن  هذا  و
يدنا حممد وعلى آلـه وصـحبه       يغفر لنا عمدنا وخطأنا، وأن يصلي ويسلم على حبيبنا وس         

  .أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني
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  الفهـــارس

ــرس ا-١ ــات فهــــ ــةآليــــ  . القرآنيــــ

ــة -٢ ــرس األحاديــــــث النبويــــ  .فهــــ

 . فهــــــــــرس األعــــــــــالم -٣

ــع-٤ ــصادر واملراجــــ ــرس املــــ  . فهــــ

 . فهــــــــــرس املوضــــــــــوعات-٥
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  فهرس اآليات القرآنية -١

  الصفحةرقم   رقم اآلية  ورةـم السـاس
  لفاحتـةسورة ا

{ D Cz  ١١٣  ١  

 { P Oz   ٢٢٧  ٤  

 { P O Nz  ٤١٥  ٤  

 {  Uz  ٢٢٧  ٥  

 { Xz  ٣٨  ٦  

 { X Wz  ٣٧٢  ٦ 

 { Z Y X  Wz  ٤١٧  ٦  

 { ^ ]z   ١٨٨  ٧  

{ cz   ٢٢٦  ٧  

 { ^z   ٣٩٠  ٧ 

 { \ [z   ٤١٦  ٧ 

{ ` _ ^z   ٤١٨  ٧  

 { c b  a ` _z   ٤٢٢  ٧  

  رةـسورة البق

 { K J IHz  ١١٩  ٢  

{ِه الَ رِفي بيz   ١٦٠  ٢  
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  الصفحةرقم   رقم اآلية  ورةـم السـاس

 { K Jz  ١٨٥  ٢  

{ Jz  ٣٣٦  ٢ 

 { Nz   ٢٨٨  ٣  

{ Qz  ٣٦٢، ٣٦١  ٣ 

{X  Y z   ٢١٣، ٢٠٨  ٤  

 {g f z  ١٨٥  ٥  

{c z    ٢١٣  ٥  

 ٣٢٠  ٥  zعلَى } 

{ Fz  ٢٤٩، ٢٤٧، ٢٣١  ٦ ،
٣٠٥، ٢٦٢  

 ٣٢٠  ٦  zِإلَى } 

 {F E z  ٤١٩  ٦ 

 { Fz   ٦١٢  ٦ 

 { X WVz  ١٨٦  ٧  

 {_ ^z   ١٨٦  ٨  

{   ] \z  ٣٥١  ٨ 

 {k j i hz   ٤٢٣، ٩٣  ٩  

 { m lz  ٤٢٣  ٩  

 { w vz  ٣٤٢  ١٠  
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  الصفحةرقم   رقم اآلية  ورةـم السـاس

 { _   ~z  ٤٢٣  ١٠  

 { bz  ٣٨  ١١  

 {{ z   ١٣٧  ١١  

 { Xz   ٣٨٧  ١١  

 { bz   ٤٢٥، ٤٢٤  ١١ 

 { e d c b az  ٤٢٥  ١١ 

  ١٨٨  ١٢    zِمنها }

 { © ¨ §z  ٦٦٧، ١٨٥  ٩١، ١٣  

 { zz  ٢١٨  ١٣  

 { x w v uz   ٤٢٥  ٩١، ١٣ 

{°  ±z    ٢٧٨، ٢١٣  ١٤  

 { ³ ²Vz    ٢٧٨  ١٤  

 { ¼z  ٢٩٩  ١٤  

  ٣٢٠  ١٤   z حتى}

 { » º ¹z  ٤١٨  ١٤ 

 { Ãz  ٣٤٨  ١٥  

 { Í Ì Ëz  ١٧٩  ١٦  
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  سورة االنفطـار

{ l kz   ١٨١  ٩  

 { ~ } |  { zz  ١٥١  ١٣  

{ a  ` _z  ١٥٢  ١٤  

  املطففيـنسورة 

 { ¨ § ¦z   ٤١٠  ١ 

 { m lkz   ٣٤٢  ١٤ 

{ l k  jz   ١٥٣  ١٨  
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٨٤٥

  الصفحةرقم   رقم اآلية  ورةـم السـاس

 { k  jz   ٣٤٧  ١٨ 

 { rz   ٣٦٠  ٢٤ 

{ Ø ×z   ٦٢٣  ٣٢ 

 {G F Ez   ١٨٣، ٥٠  ٣٦  

  سورة االنشقاق

 { f ez  ٣٨٠  ١٢ 

 { ªz  ٣٠٩  ٢١ 

 { À ¿  ¾ ½ ¼z  ٤٢٤  ٢٢ 

 { Ã  ÂÄz   ١٥٦  ٢٣  

  سورة البـروج

 { ¤  £ ¢ ¡z  ١٣٨  ١٥، ١٤  

 { Ä Ã Â  Á Àz  ٤٧٥  ٢١ 

  سورة الطارق

 { W V U T Sz  ٤٠٢  ٥ 

  سورة األعلى

 { {z  ٣٣١  ٢ 

 { ~z  ٣٣١  ٤ 

 {Ö z   ٢٩٣، ٢٢٢  ٥  

{ ¥z   ٣٠٢، ٣٠١  ٦  
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٨٤٦

  الصفحةرقم   رقم اآلية  ورةـم السـاس

 { Ï Îz  ٣٢٢  ١٣ 

 {Ú Ù Ø × Öz  ٣٨٤  ١٥ 

  سورة الغاشية

 { [ Zz  ١٨٨  ٢  

 { f e gz  ٣٥٠  ٥ 

 {  y xz  ١٨٦  ٨  

 {  e d c bz  ٦١٥  ١١  

 ٣٥٨  ١٢    zمبثُوثَة}

 { rz   ٣٤٤  ١٥ 

{  ¸z   ٣٨  ٢٢  

{  ¸z   ٣٨٧  ٢٢ 

  الفجـرسورة  

 { ] \ [z   ٣٦٨  ٧ 

 {  az  ٣٧٢  ١٤ 

 { ¹ ¸ ¶ µ ´ ³z   ٦٨٤  ٢١  

 { ¼ »z   ٢٠٩  ٢٢  

 { Â Áz    ٢٠٩  ٢٣  

{ Ê É Èz   ٣١٨  ٢٣ 

 {  _z   ٤٢٤  ٢٣  

{ ÄÃ Â Áz   ٤٢٥  ٢٣ 
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٨٤٧

  الصفحةرقم   رقم اآلية  ورةـم السـاس

 {E D C B Az   ٧٧  ٢٤  

  سورة البلـد

 { f e d c bz  ٤١٠  ١ 

 {  É  Èz  ٢٣٨  ٢٠  

{  É z  ٢٤٤  ٢٠  

  الشمـسسورة 

 { B Az   ٣٢٤  ١ 

{ Fz   ٣٣١، ٣٢٥، ٣٢٤  ٢ 

 {  Vz   ٣٣١، ٣٢٥  ٦ 

{cz    ٣٢١  ٩  

 { dz   ٣٣٢  ١٤ 

  سورة الليل

 { Â Áz  ٤٩٨  ١٤ 

 {  B Az  ٣٨٣  ١٥  

 { A E  D   C  Bz  ٥٥١  ١٥  

 { ¤z  ٣٠٥  ١٨ 

 {] \z  ١٩٦، ٤٠  ٢٠  

  سورة الضحى

 { bz  ٣٢٥  ١ 

{ d c bz  ٣٢٤  ٢، ١ 

 { fz  ٣٢٥، ٣٢٤  ٢ 
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٨٤٨

  الصفحةرقم   رقم اآلية  ورةـم السـاس
  سورة العلق

 { m l kz   ٢٣٩  ١  

 { kz  ٢٤٤  ١  

 { }z  ٢٨٩  ٣، ١  

 {y x w vz  ٢٣٩  ٣  

 {s rz  ٦١٢  ٩ 

 { y x  w vz  ٣٨٤  ١٠ 

 { »z   ٢٤٥  ١٦  

  سورة القـدر

 { V U Tz  ٤٩٧  ٤  

 {  b a `z  ٣٧٩  ٥ 

  سورة الزلزلة

 {| { z y x wz   ١٩٧  ٧  

 { c bz   ١٩٧  ٨  

  سورة العاديـات

 { g f ez  ١٤٤  ١  

 { m l kz  ١٤٦  ٣  

 { kz  ٣٦٥  ٣ 

  سورة القارعـة

 { Lz  ٣٦١  ٣، ٢، ١ 

 { v uz   ٦٢٨، ٤٩١  ١٠ 
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٨٤٩

  الصفحةرقم   رقم اآلية  ورةـم السـاس

 { z y xz  ١٨٨  ١١  

  سورة اهلمـزة

 {S R T z  ٤١١  ١  

 { w vz  ٢٣٨  ٨  

  سورة الفيـل

{ wz  ٢٣٤  ٥  

  سورة  قريـش

{ Dz   ٢١٨  ٢  

  سورة  املاعـون

 {s rz  ٦١٢  ١ 

  سورة الكوثر

 {  | {z   ١٨٨  ٢  

  سورة  الكافرون

 { L  K Jz   ٣٥٠  ٣ 

 { R Q Pz  ٣٥٠  ٤ 

  سورة  اإلخـالص

 { R Qz  ٤٣٧، ٢٧٨  ٤  

  سورة النـاس

 {a ̀z  ١٢٧  ٥  
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٨٥٠

  حاديـثفهـرس األ -٢
  

  الصفحـة  طـرف احلديـث
  ٦٩٨ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريام كما يؤخذ باملُشِط من الرأس

  ٧٤  إن أوىل الناس يب يوم القيامة أكثرهم علي صالة
  ٧٧   إن للقلوب صدأ كصدأ احلديد وجالؤها االستغفار

  ٤    أهِلني ِمن الناِس--إنَّ ِهللا 
  ٤٠٥   القراءة ذا اللفظ بعينهأنه استعاذ قبل

هتخاصلُ اِهللا وأَه مآِن هلُ القُر٤  أَه  
جاءين جربيل فقال يا حممد أما يرضيك أن ال يصلي عليك أحد من أمتك 

  إال صليت عليه عشرا وال يسلم عليك إال سلمت عليه عشرا
٧٤  

  ٧٦  أما بعد: قول الرجل

ولكن : قالت z ± ° ¯ }: القوم أعلم باهللا من أن يقول
)كهل تستطيع رب(  

٦٠٢  

  ٤  كتاب اهللا، فيه نبأ من قبلكم، وخرب من بعدكم، وحكم ما بينكم
  ٧٠  كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم اهللا فهو أبتر

  ٦٢٤  اللهم ارفع درجته يف عليني
يا عائشة إنّ الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا هم أصحاب البدع، 

   من هذه األمةوأصحاب األهواء
٦٥٨  
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٨٥١

  فهـرس األعـالم -٣
  

  الصفحـة  اسـم العلـم
تكِّي٤٨٦  ابن الس  
  ١٠٥  ابن دريد
  ٧٩  ابن عباس
  ١٠١  ابن كيسان

  ٧٨  أبوجعفر يزيد بن القعقاع
  ٧٩  أبوروح يزيد بن رومان

  ٧٩  أُيب بن كعـب
  ٦١١  أيب جهل

  ٢١  أيب عمرو عثمان بن سعيد الداين
  ٧٩  أيب هريرة

  ٦١١  األخنس بن شريق
  ٨٦  احلسن بن أيب احلسن البصري

  ٨٦  محيد بن قيس األعرج
  ٩١  خالد بن خالد

  ٩١  خلف بن هشام بن طالب بن غراب بن ثعلب البزار الصلحي
  ٨١  درباس عن ابن عباس

  ٩٢  الدوري
  ٨٢  زيد بن ثابت

  ٩١  سليم بن عيسى بن سليم بن عامر
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٨٥٢

  الصفحـة  اسـم العلـم
  ٩٦  سيبويه
  ٢١  الشاطيب

  ٧٦  عيبالش
  ٧٨  شيبة بن نصاح

  ١٠١  صاحل ابن إسحاق اجلرمي
  ٧٨   هرمز األعرجعبدالرمحن بن

  ٨٧  عبداهللا املأمون بن هارون الرشيد بن حممد املهدي
  ٨١  عبداهللا بن السايب املخزومي

  ٨٩  عبداهللا بن حبيب السلمي الضرير
  ٧٩  عبداهللا بن عياش بن أيب ربيعة
  ٨٦  عبدامللك بن مروان بن احلكم

بن أمحد بن عثمان بن هبة اهللا بن أمحد بن عقيل بن أيب اعثمان 
  احلوافر

٢٢  

  ٨٥  عطاء بن أيب رباح
  ٨٥  عكرمة بن خالد

  ٢٢  بن عثمان بن أمحد بن أيب احلوافراعلي 
  ٩٢  علي الكسائي الكويف

  ٩٥  الفراء
  ١٠١  الفراهيدي

  ٨١  قيس بن السايب
  ٩٢  الليث بن خالد املروزي
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٨٥٣

  الصفحـة  اسـم العلـم
  ٨٠   أنسمالك بن

  ٨١  جماهد بن جرب أيب احلجاج
  ٨٤  حممد بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن مالك

  ٨٧  حممد بن عبد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن العباس
  ٨٥  حممد بن عبداهللا بن عبدالرمحن بن حميصن
  ٢٢  حممد بن عثمان بن أمحد بن أيب احلوافر

  ١٠١  حممد قطرب بن املستنري
  ٧٩  دب اهلذيلمسلم بن جن

  ٧٩  اهلادي
  ٨٩  هارون الرشيد بن حممد املهدي بن عبد اهللا املنصور

  ٨٢  هشام بن عبدامللك
  ٨٩  الوليد بن عبد امللك بن مروان

  ٨٦  حيي بن يعمر



‘ŠbèÐÛa@ @

 

 

٨٥٤

  فهرس املصادر واملراجع -٤

عبدالفتاح شـليب،   / اإلبانة عن معاين القراءات، ملكي بن أيب طالب القيسي، حتقيق د            -١
  .هـ١٤٠٥مكتبة الفيصلية، مكة املكرمة، 

إبراهيم عطـوة، مكتبـة     / إبراز املعاين من حرز األماين، أليب شامة املقدسي، حتقيق          -٢
  .هـ١٤٠٢مصطفى البايب احلليب، 

البشر يف القراءات األربعة عشر، لشهاب الدين أمحد بن حممـد البنـا    إحتاف فضالء     -٣
  .هـ١٤٠٧شعبان إمساعيل، عامل الكتب، بريوت، / الدمياطي، حتقيق د

مركز الدراسات  / اإلتقان يف علوم القرآن، جلالل الدين عبدالرمحن السيوطي، حتقيق          -٤
  .هـ١٤٢٦القرآنية يف جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، 

 .القاهرة، دار صادر، لرتار أباظة وحممد رياض املاحل، إمتام األعالم  -٥
حممد طلحة بالل منيـار، دار      / أحكام القرآن الكرمي، حملمود خليل احلصري، حتقيق        -٦

  .هـ١٤٢٠السنة، 
. الدكتور/ ، حتقيق   )هـ٤٤٤ت  (اإلدغام الكبري، أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين         -٧

 .هـ١٤٢٤، ١الكتب، القاهرة، مصـر، طعبد الرمحن العارف، دار عامل 
األرجوزة املنبهة على أمساء القراء والرواة، أليب عمرو الداين، حتقيق حممـد جمقـان                -٨

  .هـ١٤٢٠اجلزائري، دار املغين، الرياض، 
إرشاد املريد إىل مقصود القصيد، لعلي بن حممد الضباع، مكتبة مـصطفى البـايب                -٩

  .هـ١٤٠٤احلليب، 
 الثمان عن األئمة الـسبعة، أليب الطيـب عبـد املـنعم بـن               اإلرشاد يف القراءات    - ١٠

باسم السيد، من إصدارات جائزة األمـري       . الدكتور/ ، حتقيق )هـ٣٨٩ت(غلبون
 .هـ١٤٣١، ١سلطان الدولية يف حفظ القرآن الكرمي للعسكريني، ط
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٨٥٥

 .هـ١٣٩٩أشهر من قرأ القرآن يف العصر احلديث، ألمحد البلك، دار السنة،   - ١١
يان أصول القراءة، حملمد بن علي الضباع، املكتبة األزهرية، القـاهرة،           اإلضاءة يف ب    - ١٢

  .هـ١٤٢٠
، حتقيق  )هـ٣٧٠ت(إعراب القراءات السبع وعللها، أليب عبداهللا احلسني بن خالويه            - ١٣

 .هـ١٤١٣، ١عبدالرمحن بن سليمان العثيمني، مكتبة اخلاجني، ط/ د
حممد بن  / ، حتقيق )هـ١٣٨٠ت(إعالم اإلخوان بأجزاء القرآن، لعلي حممد الضباع          - ١٤

 .، بدون تأريخ١عبدالرمحن الشاغول، املكتبة األزهرية، القاهرة، مصر، ط

إعالم املوقعني عن رب العاملني، لإلمام مشس الدين حممد بن أيب بكر الشهري بابن قيم                 - ١٥
  .عبدالرمحن الوكيل، مكتبة ابن تيمية، القاهرة/ اجلوزية، حتقيق

  .م٢٠٠٢، ١٥كلي، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، طاألعالم، خلري الدين الزر  - ١٦
: ، حتقيق )٥٤٠ت(أليب جعفر أمحد بن علي ابن الباذش        . اإلقناع يف القراءات السبع     - ١٧

 .هـ١٤٢٢، ٢عبدايد قطامش، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، السعودية، ط. د

سـعيد الدوسـري،    إبراهيم بن   / اإلمام املتويل وجهوده يف علم القراءات، للدكتور        - ١٨
  .هـ١٤٢٠مكتبة الرشد، الرياض، 

إمتاع الفضالء بتراجم القراء فيما بعد القرن الثامن اهلجري، إلليـاس بـن حممـد                 - ١٩
  .هـ١٤٢٠الربماوي، دار الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيع، 

 إنباء الغمر بأبناء العمر، للحافظ ابن حجر العسقالين، دار الكتب العلمية، بـريوت،              - ٢٠
  .هـ١٤٠٦

لشمس الدين حممـد بـن      . إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز يف القراءات األربع عشرة         - ٢١
أمحد خالد شكري، دار عمـار، عمـان،        / ، حتقيق د  )هـ٨٤٩ت(خليل القباقيب   
 .هـ١٤٢٤، ١األردن، ط

/ اإليضاح شرح الدرة، لإلمام عفيف الدين عثمان بن عمر الناشري الزبيدي، حتقيق             - ٢٢
  .هـ٢٠٠٤ار ابن القيم، الرياض، عبدالرزاق موسى، د
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٨٥٦

مـرمي  / بدائع الربهان على عمدة العرفان، ملصطفى بن عبدالرمحن األزميدي، حتقيق           - ٢٣
  .هـ١٤٢٩جنديل، دار الكتب العلمية، بريوت، 

البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع، حملمد بن علي الشوكاين، دار الكتـاب                - ٢٤
  .العريب، القاهرة

ـ ١٤٠٣ت(لقراءات العشر املتواترة، لعبدالفتاح القاضـي       البدور الزاهرة يف ا     - ٢٥ ، )هـ
 .هـ١٤٢٧، ١أيب عاصم املراغي، نشر دار الفاروق، القاهرة، مصر، ط/ تعليق

حممـد  / الربهان يف علوم القرآن، لبدر الدين حممد بن عبداهللا الزركـشي، حتقيـق              - ٢٦
  .هـ١٤٢٤أبوالفضل، دار عامل الكتب، الرياض، 

 الدرة املضيئة، للعالمة حممد حممد هاليل األبياري، خمطـوط          البهجة السنية يف شرح     - ٢٧
  .عبدالفتاح املوصفي/ خبط الشيخ

: ، حتقيـق  )هـ١٢٠٥ت(تاج العروس من جواهر القاموس، حملمد مرتضى الزبيدي           - ٢٨
 . خنبة من العلماء، الكويت، طبع مطبعة حكومة الكويت

رزاق بن علي موسى، مطابع     تأمالت حول حتريرات العلماء للقراءات املتواترة، لعبدال        - ٢٩
  .هـ١٤١٢الرشيد، املدينة املنورة، 

إبراهيم بن سـعيد الدوسـري، دار       / التجريد ملعجم مصطلحات التجويد، للدكتور      - ٣٠
  .هـ١٤٢٩احلضارة، الرياض، 

/ حتقيـق ) هـ٨٣٣ت(حتبري التيسري يف القراءات العشر، حملمد بن حممد بن اجلزري             - ٣١
، ١قضاة، دار الفرقـان، عمـان، األردن، ط       أمحد بن حممد بن مفلح ال     . الدكتور
 هـ١٤٢١

/ حتفة األنظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار، حملمد عبداهللا إبراهيم، ضـبط             - ٣٢
  .م١٩٣٤أمحد العوامري بك، طبعة بوالق بالقاهرة، 

 التحفة الوفية بأحكام وقف محزة وهشام على اهلمزة العلية، حملمد بن حممد هـاليل                - ٣٣
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٨٥٧

  .هـ١٤٢٥ عبدالرزاق موسى، دار الضياء، طنطا، /األبياري، حتقيق
/ تذكرة احلفاظ، أليب عبداهللا مشس الدين الذهيب، دار إحياء التراث العريب، تصحيح             - ٣٤

  .هـ١٣٧٤عبدالرمحن املعلمي، 
/ ، حتقيـق  )هـ٣٩٩ت(التذكرة يف القراءات الثمان، أليب احلسن الطاهر بن غلبون          - ٣٥

 .هـ١٤٢١، ٢المية، القاهرة، مصر، طأمين رشدي، مكتبة التوعية اإلس. الدكتور

إبراهيم األبياري، دار الكتـاب العـريب، القـاهرة،         / التعريفات، للجرجاين، حتقيق    - ٣٦
  .هـ١٤١٣

ـ ٧٥٤ت(تفسري البحر احمليط، حملمد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي             - ٣٧ ، )هـ
عادل أمحد عبداملوجود، وعلي حممد معوض، دار الكتب العلمية، بـريوت،   / حتقيق

 .هـ١٤٢٢، ١لبنان، ط

  .هـ١٤٠٦تفسري القرآن العظيم، لإلمام إمساعيل بن حممد بن كثري، دار املعرفة،   - ٣٨
إبراهيم عطوة عوض، دار احلديث،     / تقريب النشر حملمد بن حممد بن اجلزري، حتقيق         - ٣٩

  .هـ١٤٢٥القاهرة، 
قطـة،  تكملة اإلكمال، أليب بكر حممد بن عبدالغين البغدادي احلنبلي املعروف بابن ن             - ٤٠

عبدالقيوم عبد رب النيب، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية وإحياء           / حتقيق د 
  .هـ١٤٠٨التراث اإلسالمي، مكة، 

تكملة العشر مبا زاده النشر، حملمد بن عبدالرمحن اخلليجي، كتاب خمطـوط، خبـط                - ٤١
  .-رمحه اهللا-الشيخ املرصفي 

ـ ٤٧٨ت(لطربيالتلخيص يف القراءات الثمان، اإلمام أبو معشـر ا         - ٤٢ / ، حتقيـق  )هـ
حممد حسن موسى عقيل الشريف، منشورات اجلماعة اخلريية لتحفـيظ          . الدكتور

 .هـ١٤١٢، ١القرآن الكرمي جبدة، ، ط

التنوير يف ما زاده النشر على احلرز والتيسري لألئمة السبعة البدور، لإلمـام شـهاب                 - ٤٣
 جامعية قـدمت لنيـل      عبدالعزيز املزيين، رسالة  / الدين أمحد الطييب، حتقيق وشرح    
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/ درجة املاجستري يف اجلامعة اإلسالمية، كلية القرآن الكرمي، بإشـراف الـدكتور           
  .هـ١٣٢٦حسني العواجي، سنة 

عبدالـسالم هـارون،    / ذيب اللغة، أليب منصور حممد بن أمحد األزهري، حتقيق          - ٤٤
 .هـ١٣٥٤، ١املؤسسة املصرية العامة، والدار املصرية، القاهرة، مصر، ط

حامت الضامن،  /حتقيق د ) هـ٤٤٤ت(يسري يف القراءات السبع، أليب عمرو الداين        الت  - ٤٥
 .هـ١٤٢٩، ١مكتبة الصحابة، الشارقة، اإلمارات، ط

حممود :، حتقيق )هـ٣١٠ت(جامع البيان عن تأويل القرآن، حممد بن جرير الطربي            - ٤٦
 .، بدون تأريخ٢شاكر،مكتبة ابن تيمية،القاهرة،مصر، ط

حممد صادق اجلزائـري،    / راءات السبع، أليب عمرو الداين، حتقيق     جامع البيان يف الق     - ٤٧
  .م٢٠٠٥دار الكتب العلمية، بريوت، 

الشيخ / ، حتقيق )هـ٢٧٩ت(أليب عيسى الترمذي    ). سنن الترمذي (اجلامع الصحيح     - ٤٨
 .أمحد بن حممد شاكر، مكتبة مصطفى البايب احلليب، القاهرة، مصر

ـ ٨٩٤ت(ن الدين الـسنهوري   اجلامع املفيد يف صناعة التجويد، لزي       - ٤٩ / ، حتقيـق  )هـ
، ١الدكتور موالي حممد الطاهري، دار ابـن حـزم، الريـاض، الـسعودية، ط             

 .هـ١٤٣٠
/ ، تصحيح )هـ٦٧١ت(اجلامع ألحكام القرآن، أليب عبداهللا حممد بن أمحد القرطيب            - ٥٠

 .٢أمحد بن عبدالعليم الربدوين، دار الكتاب العريب، ط

علي البـواب، مكتبـة     / علم الدين السخاوي، حتقيق   مجال القراء وكمال اإلقراء، ل      - ٥١
 .هـ١٤٠٨التراث، مكة املكرمة، 

سعيد األفغـاين، مؤسـسة الرسـالة،       / حجة القراءات، أليب زرعة بن زجنلة، حتقيق        - ٥٢
 .هـ١٤٢٢، ٥بريوت، لبنان، ط

بـدر  : ، حتقيق)هـ٣٧٧ت(احلجة للقراء السبعة، أليب علي احلسن بن أمحد الفاسي        - ٥٣
 .هـ١٤٠٣، ١ن معه، دار املأمون للتراث، دمشق، سوريا، طالدين قهوجي وم

بدر الدين قهوجي ومجاعـة، دار      / احلجة للقراء السبعة، أليب علي الفارسي، حتقيق        - ٥٤
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  .هـ١٤٠٤املأمون للتراث، دمشق، 
حل املشكالت وتوضيح التحررات يف القراءات حملمد بن عبدالرمحن اخلليجـي، دار              - ٥٥

  .هـ١٤٢٣الصحابة، طنطا، 
ات املضيئات من سلسلة أسانيد القراءات، ألمحد عبداحلليم، طبعـة اجلماعـة            احللق  - ٥٦

  .اخلريية لتحفيظ القرآن يف حمافظة بيشة
الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، أليب العباس أمحد بـن يوسـف املعـروف                 - ٥٧

أمحد اخلراط، دار القلم، دمـشق،  . الدكتور/ ، حتقيق)هـ٧٥٦ت(بالسمني احلليب  
 .هـ١٤٠٦ ،١سوريا، ط

حممد متيم  / الدرة املضيئة، لإلمام أيب اخلري حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري، حتقيق              - ٥٨
  .هـ١٤١٩الزغيب، مكتبة اهلدى، املدينة املنورة، 

الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، البن فرحون، دار الكتب العلميـة،               - ٥٩
  .بريوت

خالد أبواجلود، دار   / ري لإلمام املتويل، حتقيق   الروض النضري يف حترير أوجه الكتاب املن        - ٦٠
  .هـ١٤٢٧الصحابة، طنطا، 

سراج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهي، أليب القاسـم علـي بـن عثمـان                 - ٦١
 .هـ١٤١٥، ١، دار الفكر، بريوت، لبنان، ط)هـ٨٠١ت(القاصح

 ناصـر   حممد/ سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء يف األمة، للشيخ          - ٦٢
  .هـ١٤١٢الدين األلباين، مكتبة املعارف، الرياض، 

حممد فؤاد عبـدالباقي،    / سنن ابن ماجه، أليب عبداهللا حممد بن يزيد بن ماجه، حتقيق            - ٦٣
  .املكتبة العلمية، بريوت

عبدالغفار سليمان البنـداري، دار     / السنن الكربى، ألمحد بن شعيب النسائي، حتقيق        - ٦٤
  .ـه١٤١١الكتب العلمية، بريوت، 
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حممد بن حممد بن عمر بـن       / شجرة النور الزكية يف طبقات علماء املالكية، للعالمة         - ٦٥
  .هـ١٣٤٩سامل خملوف، املطبعة السلفية، القاهرة، 

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، أليب العماد احلنبلي، دار الباز للنـشر، مكـة،                 - ٦٦
  .هـ١٣٩٩

ـ ٨٣٤ت(ملنتـوري   شرح الدرر اللوامع، أليب عبد اهللا حممد بن عبد امللك ا            - ٦٧ ، )هـ
 .هـ١٤٢١، ١الصديقي سيدي فوزي، ط/ حتقيق

شرح السمنودي على منت الدرة املتممة للقراءات العشر، حملمد بن حسن ابن حممـد                - ٦٨
  .هـ١٤٣٨السمنودي، دار السالم، القاهرة، 

األبيـاري،  شرح الفوائد احملررة مبا أتى عن الشيوخ العشرة، للعالمة حممد هـاليل               - ٦٩
حسام الدين مصطفى، رسالة علمية مقدمة لنيل درجة املاجستري يف كليـة            / حتقيق

  .حممد سالمة/ د.القرآن الكرمي بطنطا، حتت إشراف أ
حـازم  .د/ حتقيق) هـ٤٤٠ت(أليب العباس أمحد بن عمار املهدوي       . شرح اهلداية   - ٧٠

 .هـ١٤١٦، ١حيدر، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، ط

 فتح الكرمي يف حترير أوجه القرآن العظيم، للعالمة أمحد بن عبـدالعزيز             شرح تنقيح   - ٧١
ياسر املزروعي، طباعة مشروع القرآن الكرمي يف املساجد، دولـة          / الزيات، حتقيق 

  .هـ١٤٢٩الكويت، 
مجال الدين شرف، دار الـصحابة،      / شرح طيبة النشر أليب القاسم النويري، حتقيق        - ٧٢

  .هـ١٤٢٥طنطا، 
أنس مهـرة، دار    /  لشهاب الدين أمحد بن حممد بن اجلزري، تعليق        شرح طيبة النشر    - ٧٣

  .هـ١٤٢٠الكتب العلمية، بريوت، 
خالـد  / شرح مقرب التحرير للنشر والتحبري، حملمد بن عبدالرمحن اخلليجي، حتقيق           - ٧٤

  .هـ٢٠٠٩أبواجلود، وإيهاب فكري، الرواد للنشر، القاهرة، 
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 القراءات العـشر علـى الـشاطبية        شرح منحة مويل الرب فيما زاده كتاب النشر يف          - ٧٥
  .هـ١٤٢٩والدرة، لعبدالفتاح بن عبدالغين القاضي، دار السالم، القاهرة، 

شفاء الصدور بذكر قراءات األئمة السبعة البدور، لرضوان بن حممـد املخلـاليت،               - ٧٦
كامل سعود العرتي، رسالة جامعية مقدمة لنيل درجة املاجستري، جامعة أم           / حتقيق

حممد ولد سيدي ولد احلبيـب،      / د. الدعوة وأصول الدين، إشراف أ    القرى، كلية   
  .هـ١٤٣١سنة 

الشيخ حممد حممد هاليل األبياري مع حتقيق وشرح منظومته يف علم التجويد حتفـة                - ٧٧
إبراهيم البسيوين الصعيدي، دار منـدي، طنطـا،        / القراء، حتقيق وشرح الدكتور   

  .هـ١٤٢٧
حممد زهـري بـن     : إمساعيل البخاري، حتقيق  صحيح البخاري، أبو عبد اهللا حممد بن          - ٧٨

 .هـ١٤٢٢، ١ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط
 –صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسني النيسابوري ،دار إحياء التراث العريب               - ٧٩

 .الشيخ حممد فؤاد عبد الباقي/ بريوت،حتقيق وتعليق
عـارف، الريـاض،    ضعيف سنن الترمذي، حملمد بن ناصر الدين األلبـاين، دار امل            - ٨٠

 .هـ١٤٢٠، ١السعودية، ط

الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، لشمس الدين حممد بن عبدالرمحن السخاوي، دار              - ٨١
  .الكتاب اإلسالمي، القاهرة

/ الطبقات السنية يف تراجم احلنفية، لتقي الدين بن عبدالقادر التميمي الغزي، حتقيق د              - ٨٢
  .هـ١٤٠٣اض ، عبدالفتاح حممد احللو، دار الرفاعي، الري

دار ، إحسان عباس /حتقيق د ، أليب إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي     ، طبقات الفقهاء   - ٨٣
 .هـ١٤٠١، بريوت، الرائد العريب

طالئع البشـر يف توجيه القراءات العشـر، حملمد الصادق قمحاوي، طبعة خاصة،             - ٨٤
  .١ط
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٨٦٢

، )هـ٤٥٥ت(العنوان يف القراءات السبع، أليب طاهر إمساعيل بن خلف  - ٨٥
خليل العطية، دار عامل الكتب، بريوت، . زهري زاهد ، الدكتور. الدكتور/قيقحت

 .هـ١٤٠٥، ١لبنان، ط
غاية االختصار يف قراءات العشرة أئمة األمصار، أليب العالء احلـسن بـن أمحـد                 - ٨٦

أشرف فؤاد طلعت، توزيـع اجلمعيـة       . الدكتور/ ، حتقيق )هـ٥٦٩ت  (اهلمذاين
 .هـ١٤١٤، ١دة، السعودية، طاخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي، ج

: غاية النهاية يف طبقات القراء، أليب اخلري حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري، نشره                - ٨٧
  .هـ١٤٠٠برجسترا نسر، دار الكتب العلمية، بريوت، 

/ غيث الرمحن على هبة املنان يف حتريرات الطيبة، ألمحد بن شرف األبياري، حتقيـق               - ٨٨
  .هـ١٤٢٥طنطا، مصر، مجال الدين شرف، دار الصحابة، 

غيث النفع يف القراءات السبع، لعلي النور الصفاقيسي، دار الكتب العلمية، بريوت،              - ٨٩
  .هـ١٤١٩

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لإلمام أمحد بن حجر العسقالين، مكتبة اإلميان،              - ٩٠
  .القاهرة

الرزاق عبد/ الفتح الرمحاين شرح كرت املعاين، لسليمان بن حسني اجلمزوري، حتقيق           - ٩١
 .هـ١٤٢٤إبراهيم موسى، دار الضياء، طنطا، 

/ فتح الوصيد يف شرح القصيد، لعلم الدين أيب احلسن بن حممد السخاوي، حتقيـق د          - ٩٢
  .هـ١٤٢٣موالي حممد الطاهري، مكتبة الرشد، الرياض، 

الفهرس الشامل للتراث العريب اإلسالمي املخطوط، مؤسسة آل البيت، األردن، جزء             - ٩٣
  .ءاتخمطوطات القرا

  .هـ١٤٠٧القاموس احمليط، للفريوز آبادي، مؤسسة الرسالة، الرياض،  - ٩٤
قراءة اإلمام نافع عند املغاربة من رواية أيب سعيد ورش مقوماا البنائية ومدارسـها                - ٩٥
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عبداهلادي محيتـو، منـشورات     / اآلدائية إىل اية القرن العاشر اهلجري، للدكتور      
  .هـ١٤٢٤وزارة األوقاف املغربية، 

/ العني بتحرير ما بني السورتني، للعالمة حممد بن عبدالرمحن اخلليجي، حتقيـق           قرة    - ٩٦
  .هـ١٤٢٨عمر بن مامل أبه حسن املراطي، أضواء السلف، الرياض، 

عبدالكرمي بكار، دار العلم،    / القواعد واإلشارات يف أصول القراءات للحموي، حتقيق        - ٩٧
 .هـ١٤٠٦دمشق، 

صبهاين األزرق، لعلـي الـضباع، املكتبـة        القول األصدق يف بيان ما خالف فيه األ         - ٩٨
  .التجارية الكربى

، دراسة )هـ٤٧٦ت(الكايف يف القراءات السبع، أليب عبد اهللا حممد بن شريح  - ٩٩
سامل بن غرم اهللا الزهراين، رسالة جامعية مقدمة لنيل درجة املاجستري يف / وحتقيق

/ ة، إشراف دجامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسن
 .هـ١٤١٩حممد ولد سيدي ولد احلبيب، سنة 

كتاب االهتداء يف بيان الوقف واالبتداء، حملمد بن عبدالرمحن اخلليجي، خمطـوط،               -١٠٠
  .خبط الشيخ عبدالفتاح املوصفي

الشيخ مجال  / ، حتقيق )هـ٣٢٤ت(كتاب السبعة يف القراءات، أليب بكر بن جماهد            -١٠١
 .هـ١٤٢٨، ١وت، لبنان، طالدين شرف، دار الصحابة، طنطا، بري

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، أليب حممد مكـي بـن أيب                 -١٠٢
حميي الدين رمضان، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق،        / طالب القيسي، حتقيق  

  .هـ١٣٩٤
ـ ٥٢١ت(الكفاية الكربى يف القراءات العشر، أليب العز القالنسي          -١٠٣ / ، حتقيـق  )هـ

  .هـ١٤٢٨، ١كتب العلمية، بريوت، لبنان، طعثمان غزال، دار ال
ت (كرت املعاين يف شرح حرز األماين ووجه التهاين، إلبراهيم بن عمـر اجلعـربي                -١٠٤

أمحد اليزيدي، مطبوعات وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية        / ، حتقيق )هـ٧٣٢
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٨٦٤

 .هـ١٤١٩، ١يف املغرب، ط

: حلسن الفاسـي، حتقيـق  الآليلء الفريدة يف شرح القصيدة، أليب عبداهللا حممد بن ا           -١٠٥
  .هـ١٤٢٦عبدالرزاق إبراهيم موسى، مكتبة الرشد، الرياض، 

أمني عبدالوهاب وحممد العبيد، دار إحياء      / حملمد بن منظور، اعتىن به    . لسان العرب    -١٠٦
 .هـ١٤١٦، ١التراث العريب، بريوت، لبنان، ط

ين، لطائف اإلشارات يف فنون القراءات، لشهاب الدين أمحد بن حممـد العـسقال               -١٠٧
  .هـ١٣٩٢عامر السيد عثمان، وعبدالصبور شاهني، القاهرة، / حتقيق وتعليق

  .هـ١٤١١مباحث يف علوم القرآن، ملناع القطان، مؤسسة الرسالة، بريوت،   -١٠٨
حممد الشعباين، دار   / ، حتقيق )هـ٤٥١ت(املبهج يف القراءات السبع، لسبط اخلياط        -١٠٩

 .م٢٠٠٧، ١الصحابة، طنطا، مصر، ط

حممد متيم الزغيب، مكتبة دار اهلدى،      / قاسم بن فريه الشاطيب، حتقيق    منت الشاطبية، لل     -١١٠
  .هـ١٤١٧املدينةاملنورة، 

حممد متـيم الـزغيب،    / منت طيبة النشر، حملمد بن حممد بن حممد بن اجلزري، حتقيق             -١١١
  .هـ١٤١٢مكتبة دار اهلدى، املدينة املنورة، 

مجال الدين  /  األبياري، حتقيق  املتون العشر يف فن القرآن الكرمي، للعالمة حممد هاليل           -١١٢
  .هـ١٤١٢شرف، دار الصحابة، طنطا، مصر، 

  .هـ١٤٣١سنة ) ١٥١(جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية، العدد    -١١٣
/ جمموعة من املتون املهمات يف التجويد والقراءات والرسم وعد اآليـات، حتقيـق               -١١٤

  .هـ١٤٢٨مجال السيد رفاعي، مكتبة اإلميان، القاهرة، 
إبـراهيم بـن سـعيد      / تصر العبارات ملعجم مصطلحات القراءات، للـدكتور      خم   -١١٥

  .هـ١٤٢٩الدوسري، دار احلضارة، الرياض، 
  .هـ١٣٩٨املستدرك على الصحيحني، أليب عبداهللا احلاكم، دار الفكر، بريوت،    -١١٦
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٨٦٥

. الدكتور/ ، حتقيق )هـ٤٩٦ت(املستنري يف القراءات العشـر، البن سوار البغدادي         -١١٧
ددو، دار البحوث للدراسـات اإلسـالمية وإحيـاء التـراث، ديب،            عمار أمني ال  
 .هـ١٤٢٦، ١اإلمارات، ط

ـ ٢٤١ت(مسند اإلمام أمحد، ألمحد بن حنبل الـشيباين            -١١٨ شـعيب  /، حتقيـق  )هـ
 .هـ٢،١٤٢٠األرناؤوط وآخرون،دار الرسالة، الطبعة

املصحف املضبوط على رواية حفص عن عاصم، طبع يف جممع امللك فهد لطباعـة                 -١١٩
  .حف الشريف، املدينةاملص

، )هـ٣٧٠ت(معاين القراءات لألزهري، أيب منصور، حممد بن أمحد بن األزهري              -١٢٠
، ١مركز البحوث يف كلية اآلداب جبامعة امللك سعود، الريـاض، الـسعودية، ط            

 .هـ١٤١٢

مجـال  / املعتمد الصحيح عن محزة عند الوقف على اهلمزة، البن عبداجلواد، حتقيق             -١٢١
  .هـ١٤٢٩عمران، دار الصحابة، السيد، وعبدالعظيم 

 .١٣٩٩، بريوت، دار إحياء التراث العريب، لشهاب الدين احلموي، معجم البلدان   -١٢٢
 .هـ١٣٩٩، ١التراث العريب، بريوت، لبنان، ط    -١٢٣
 .لعمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان. معجم املؤلفني   -١٢٤

بـشار معـروف،    /  حتقيق معرفة القراء الكبار، أليب عبداهللا حممد بن أمحد الذهيب،           -١٢٥
  .هـ١٤٠٤مؤسسة الرسالة، بريوت، 

ـ ٤٤٤ت(املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار، أليب عمرو الداين              -١٢٦ ، )هـ
 .هـ١٤٣٢، ١حامت الضامن، دار البشائر، دمشق، سوريا، ط. الدكتور/ حتقيق

صالح علي  املنح اإلهلية بشرح الدرة املضية يف علم القراءات الثالث املرضية، أليب ال              -١٢٧
فرغلي سيد غرباوي، مكتبـة أوالد الـشيخ،     / ابن حمسن الصعيدي الرميلي، حتقيق    

  .القاهرة
املوضح يف وجوه القراءات وعللها، أليب عبد اهللا نصـر بن علـي الـشريازي                 -١٢٨
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٨٦٦

عمـر بـن محـدان      . الدكتور/، حتقيق )هـ٥٦٥ت بعد   (املعروف بابن أيب مرمي     
 .هـ١٤١٤آن الكرمي جبدة، السعودية الكبيسي، اجلماعة اخلريية لتحفيظ القر

: النشر يف القراءات العشر، أليب اخلري حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري، حتقيـق                 -١٢٩
  .علي الضباع، دار الفكر، بريوت

أمحد بـن علـى     / اية القول املفيد يف علم التجويد، حملمد مكي اجلريسي، تدقيق            -١٣٠
  .هـ١٤٢٢حسن، مكتبة اآلداب، القاهرة، 

ح طيبة النشر يف القراءات العشر والكشف عن علل القراءات وتوجيهها،           اهلادي شر    -١٣١
  .حممد سامل حميسن، دار اجليل، بريوت/ للدكتور

هداية العارفني يف أمساء املؤلفني وآثار املصنفني، إلمساعيل باشا البغدادي، وكالـة               -١٣٢
  .هـ١٣١٤املعارف، مكتبة املثىن، بريوت، 

اري، لعبدالفتاح السيد املرصفي، نشر دار الفجـر        هداية القاري إىل جتويد كالم الب        -١٣٣
  .هـ١٤٢١اإلسالمية، املدينة، 

هلمـوت ريتـر    / لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي، حتقيق      ، الوايف بالوفيات    -١٣٤
  .هـ١٤١١وآخرين فرانز شتايز، شتوتفارت، 

الوايف يف شرح الشاطبية، لعبدالفتاح بن عبدالغين القاضي، مكتب الـدار، املدينـة                -١٣٥
  .هـ١٤١٠نورة، امل

. الـدكتور / حتقيق) هـ٦٤٣ت(الوسيلة إىل كشف العقيلة، لعلي حممد السخاوي           -١٣٦
، ٢موالي حممد اإلدريسي الطاهري، مكتبة الرشـد، الريـاض، الـسعودية، ط           

 .هـ١٤٣٢
إحسان عباس، دار   / وفيات األعيان، أليب العباس أمحد بن حممد بن خلكان، حتقيق            -١٣٧

 .صادر، بريوت
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٨٦٧

  اتـرس املوضوعـفه
  

     الصفحة        املوضـــــــوع
  ٣-------------------------------------------املقدمة

  ٩-------------------------------------الدراسات السابقة
  ١٠-----------------------------أمهية املوضوع، وأسباب اختياره

  ١١----------------------------------------خطة البحث
  ١٣---------------------------------------حثمنهج الب

  ١٤-----------------------------------------شكر وثناء
  ١٥-----------------------------الدراسة: القسم األول
  ١٦------------------------دراسة عن املُؤلِّف: الفصل األول
  ١٦----------------------مولده، ولقبهامسه، ونسبه، و: املبحث األول
  ١٨-------------------- العلمية، وثناء العلماء عليهنشأته: املبحث الثاين
  ٢٠-------------------ه العلمية، وثناء العلماء عليهمكانت: املبحث الثالث
  ٢٦------------------------------هآثاره ومؤلفات: املبحث الرابع
  ٣١----------------------------------وفاته: امساملبحث اخل

  ٣٢--------------------------دراسة الكتاب: لفصل الثاينا
  ٣٣------------------ ونسبته للمؤلفحتقيق اسم الكتاب: املبحث األول
  ٣٧--------------------------همنهج املؤلف يف كتاب: املبحث الثاين
  ٥٢-------------------------مصادر املؤلف يف كتابه:املبحث الثالث
  ٥٤-------------املوازننة بني الشرح املختصر والشرح األصل: املبحث الرابع
  ٦٥--------------------لكتابل ة اخلطيةنسخالوصف : ساملبحث اخلام
  ٦٩----------------------------النص احملقق: القسم الثاين
  ٧٠---------------------------------------مقدمة املؤلف
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٨٦٨

     الصفحة        املوضـــــــوع

  ٧١------------------------------ذكر نسبه ومشاخيه وأسانيده
  ٧٨-------------------------------تراجم القراء السبعة وروام
  ٩٦------------------------------باب خمارج احلروف وصفاا

  ١٠٧-----------------------------------ذكر صفات احلروف
  ١١٦--------------------------- أليب عمرو يف املثلنياإلدغام الكبري

  ١٢٨------------------------- أليب عمرو يف املتقاربنيغام الكبرياإلد
  ١٥٩-----------------------باب اإلظهار واإلدغام الصغري يف املتقاربني

  ١٦٨-------------------------------------------ذال إذ
  ١٧٢------------------------------------------دال قد

  ١٧٦----------------------------------------تاء التأنيث
  ١٨٠-------------------------------------------الم بل
  ١٨٣------------------------------------------الم هل

  ١٨٥----------------------------------النون الساكنة والتنوين
  ١٩٥-------------------------------------باب هاء الكناية
  ٢٠٨-------------------------------------باب املد والقصر
  ٢٣٣-------------------------------------باب اهلمز املفرد

  ٢٤٧----------------------------------باب اهلمزتني من كلمة
  ٢٦٦--------------------------------باب اهلمزتني من كلمتني

  ٢٧٧------------------------نقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلهاباب 
  ٢٨٧---------------------------ف محزة وهشام على اهلمزباب وق

  ٣١٠----------------------------الفتح واإلمالة وبني اللفظنيباب 
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٨٦٩

     الصفحة        املوضـــــــوع

  ٣٥٧-----------------يف الوقف إمالة هاء التأنيث  مذهب الكسائي يفباب
  ٣٦٥---------------------------------------باب الراءات 

  ٣٧٩---------------------------------------الالماتباب 
  ٣٨٦--------------------لروم واإلمشام يف الوقف على أواخر الكلمباب ا

  ٣٩٣------------------------------باب الوقف على مرسوم اخلط
  ٤٠٤--------------------------------------االستعاذةباب 
  ٤٠٧---------------------------------------البسملةباب 

  ٤١٥---------------------------------------فرش احلروف
  ٤١٥---------------------------------------سورة الفاحتة
  ٤٢٣--------------------------------------- سورة البقرة

  ٥٠٨------------------------------------- آل عمران سورة
  ٥٤٨--------------------------------------- النساء سورة
  ٥٨١---------------------------------------- املائدةسورة

  ٦٠٦-------------------------------------األنعاممن سورة 
  ٦٦٢--------------------------------------األعرفسورة 

 ٧٠٦-------------------------ها أبرز النتائج، والتوصياتوفياخلامتة، 
  ٧٠٩-----------------------------------------الفهارس

  ٧١٠-------------------------------- فهرس اآليات القرآنية-١
  ٨٥٠------------------------------- فهرس األحاديث النبوية-٢
 ٨٥١------------------------------------ فهرس األعالم-٣
  ٨٥٤-------------------------------س املصادر واملراجع فهر-٤
 ٨٦٧--------------------------------- فهرس املوضوعات-٥

 


