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أن يكون البحث جديداً؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم باألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أن يشتمل البحث على:
صفحة عنوان البحث باللغة العربية
صفحة عنوان البحث باللغة اإلجنليزية
مستخلص البحث باللغة العربيّة
مستخلص البحث باللغة اإلجنليزيّة
مق ّدمة
صلب البحث
تتضمن النّتائج والتّوصيات
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية
رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من
عدد اجمللة الذي نشر حبثه فيه ،و ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البيانات احمللّيّة
تعيد نشره ورقيّاً أو إلكرتونيّاًّ ،
والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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اللمعة يف خالف السبعة
لإلمام عبدالوهاب بن أمحد بن عبدالوهاب احلارثي املزني
احلنفي الشهري بابن وهبان(768هـ)

دراسةً وحتقيقًا وتعليقًا
من أول الكتاب إىل آخر أبواب األصول

Al Lam'ah Fe Khelaf Al Sab'ah
by Imam "Abdul Wahab Ibn Ahmad Ibn Abdul Wahab Al
Harethy Al Mazny Al Hanafy who is renowned as Ibn
Wahban. He died in (768 A. D.) from the First Part of the
Book up to the Last Chapters of Principles

إعداد
د .هشام بن سليمان بن حممد الزريري
األستاذ املساعد بقسم الدراسات القرآنية جبامعة جدة

اللمعة في خالف السبعة البن وهبان  -دراس ًة وتحقي ًقا وتعلي ًقا ،د .هشام بن سليمان الزريري

املستخلص
هذا البحث يف حتقيق ودراسة كتاب " اللمعة يف خالف السبعة "
لإلمام عبدالوهاب بن أمحد بن عبدالوهاب احلارثي املزين احلنفي الشهري بابن
وهبان املتوىف سنة ( 768هـ) من أول الكتاب إىل آخر أبواب األصول ،وهو
كتاب له أمهيته يف علم القراءات ،فقد استقصى خالف القراء السبعة ورواهتم
يف كامل القرآن الكرمي ،ومتيز مبنهج فريد يف عرض مسائل القراءات ورموز القراء،
وقد عرفت يف هذا البحث باإلمام ابن وهبان فذكرت امسه ونسبه وكنيته ولقبه
ونشأته العلمية ووفاته وشيوخه وتالميذه وآثاره العلمية ،مث عرفت بالكتاب
وحققت امسه ووثقت نسبته إىل مؤلفه ،وذكرت منهج مؤلفه فيه ،مث قمت
بتحقيق النص املذكور حتقيقاً علمياً يبني مقصوده ويكشف غوامضه ،وأردفت
البحث بذكر أهم النتائج اليت خلصت إليها من الدراسة والتحقيق ،ومنها أن
هذا الكتاب يعترب أخصر كتاب يف القراءات السبع من طريق الشاطبية
والتيسري ،ومنها أن هذا الكتاب يصنف ضمن كتب الرواية يف القراءات القرآنية،
حيث اهتم مؤلفه بضبط اختالف القراء السبعة ورواهتم دون تعرض إىل ذكر
وجوه هذه القراءات وعللها واالحتجاج هلا وغري ذلك مما يعرف جبانب الدراية
يف القراءات القرآنية ،ومنها متيز هذا الكتاب مبنهج فريد يف عرض مسائل
القراءات ورموز القراء مع اختصار ألفاظه ودقة عباراته ووضوح معانيه واستقصائه
خالف القراء السبعة بأوصاف مبتكرة وقيود خمتصرة.
الكلمات المفتاحية :القراءات – القراء – السبعة – ابن وهبان
– األصول – الفرش.
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Abstract
This research on investigation and studying of the
book titled "Al Lum'ah Fee Khilaaf As-Sab'ah" by Imam
"Abdul Wahab Ibn Ahmad Ibn Abdul Wahab Al Harethy
Al-Muzani Al-Hanafi who is renowned as Ibn Wahban (d.
768 A. D.) from the first part of the book till the last
chapters of Al-Usool. The book is of great importance in
the science of Qira'at [Quranic recitations]. The book
covered the difference between the Seven Readers and
their narrators in the whole of Holy Qur'an. It is
distinguished by a unique methodology in presenting the
issues of Qira'at and the symbols of the readers. In this
research ،I introduced Imam Ibn Wahban ،and in doing so ،
I mentioned his name ،his lineage ،his kunyah ،his title ،
his educational upbringing ،his death ،his teachers ،his
students ،and his intellectual works. Then ،I investigated
the text of the mentioned book scientifically in a way that
would explicate its objective and delineate its puzzles ،and
I concluded the research with the significant findings
reached through the study and investigation of the book.
The findings are: That this book is deemed as the most
concise book written on the seven Qira'at according to AsShatebeyyah and At-Tayseer’s route ،and that this book is
classified as one of the books of narration on the Qur'anic
recitations because the author was very gave due concern
to mastering the differences between the Seven Reciters
and their narrators without mentioning the versions of
these Qira'at and their causes ،and their proofs and so on
in what is known as the diraayah side of Quranic Qira’aat.
Among the findings is that this book is distinguished by a
unique methodology in presenting the issues of Qira'at and
symbols of readers with brief terms ،accuracy of its
sentences ،clarity of its meanings and covering the
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 هشام بن سليمان الزريري. د، دراس ًة وتحقي ًقا وتعلي ًقا- اللمعة في خالف السبعة البن وهبان
differences between the seven readers with creative
descriptions and concise restrictions.

Keywords:
Qira'at – The Seven Readers – Ibn Wahban – Al-Usool
– Al-Farsh.
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املقدمة
احلمــد ذ ذا اللــول واملــن واإلحســان ،أنــزل علــى عبــده الكتــاب
معجــزة وفوظــة وحجــة باقيــة علــى تعاقــب األزمــان ،وأشــهد أن ال إلــه إال
اذ وحده ال شريك له ،والصالة والسالم على البشري النذير بلـ الرسـالة
وأوضـ اججــة حــم عــال منــار احلـق واســتبان ،وعلــى آلــه وأصــحابه ذوا
التقى واإلميان ،والتابعني ومن تبعهم بإحسان ،أما بعد:
فإن العلـوم إاـا تشـرف بشـرف موضـوعاهتا ،وتتفاضـل بأنواعهـا وعلـم
الق ـراءات مــن أجــل العلــوم قــدراً ،وأرفعهــا ذك ـراً لشــدة تعلقــه بأشــرف كتــاب
أن ــزل ،ال ــذا ال يأتي ــه الباط ــل م ــن ب ــني يدي ــه وال م ــن خلف ــه ،وق ــد هي ــأ اذ
سبحانه وتعاىل رجـاالً أوفيـاء وعلمـاء أجـالء عنـوا تفـه كتابـه ،ومعرفـة أوجـه
قراءاتـ ــه ،وبيـ ــان الصـ ــحي املت ـ ـواتر م ـ ــن رواياتـ ــه ،ووض ـ ــعوا الت ـ ـ ليف النفيس ـ ــة
والتصــانيف املفي ــدة فج ــاءت م ــا بــني مل ــول وخمتص ــر ،وموس ــع ومقتض ــب،
ومنثــور ومنمــوم ،ومــن هـؤالء العلمــاء اإلمــام العالمــة الشــيع عبــدالوهاب بــن
أمحــد بــن عبــدالوهاب احلــارثي املــزين احلنفــي الشــهري بــابن وهبــان الــذا كتــب
كتاباً خمتصـراً يف بابـه ،مفيـداً للـالب علـم القـراءات ،هـو كتـاب ( اللمعـة يف
خ ــالف الس ــبعة ) تن ــاول في ــه مؤلف ــه اخ ــتالف الق ـراء الس ــبعة أص ـوالً وفرشـ ـاً
بألفــاخم خمتصــرة ،وض ـوابط مــوجزةف ليســهل حفمــه ،ويقــرب تناولــه ،ويتس ـ
فهمــه ،ومــع أنــه كتــاب قــائم علــى اإل ــاز واالختصــار إال أنــه ــع اخــتالف
الق ـراء الســبعة واســتوعب رواهتــم األربع ـة عشــر تصــر بــديع واقتضــاب فريــد،
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فكان االستيفاء لكل املسائل ،واإلكمال جلميع املباحث.
وق ــد جعل ــت ه ــذا البح ــث يف حتقي ــق قس ــم األص ــول م ــع التعلي ــق
عليــهف ألن قــارا هــذا الكتــاب ال يســتق عــن تعليــق وكشــف يبــني امل ـراد
ويفصل اإل ال يف كثري من املواطن.
أهمية املوضوع وأسباب اختياره
 -1الرغبة يف اإلسهام يف خدمة كتاب اذ  عموماً مث علم
القراءات على وجه اخلصوص بتحقيق مؤلف خمتصر حوى
اختالف القراء السبعة أصوالً وفرشاً.
 -2مكانة املؤلِّف العلمية بني علماء عصره ،وثناء األقران عليه،
إضافة إىل عنايته بعلم القراءات واهتمامه بالتأليف فيه.
 -3أن الكتاب ميتاز بسهولة ألفاظه ودقة عباراته ،واستقصائه
خلالفات القراء بأوصاف مبتكرة وقيود خمتصرة.
 -4أن الكتاب ميتاز بوحدة املوضوع ،فاملؤلف رمحه اذ خصه
بضبط اختالف الرواية فقط ،ومل يتلرق لقريها من مواطن
االتفاق ،وجرده من األسانيد والتوجيه والتعليل ،فهو للمعت
هبذا العلم كاخلالصة ،وللراغب كاملتختصر ،ولللالب كاملعني
على ع املتفرق وضبط املتفرع.
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الدراسات السابقة
من خالل اطالعي على هذا املتخلوط وتثي عنه يف املكتبات
العامة واخلاصة وشبكة املعلومات الدولية مل أجد من قام بتحقيقه أو
دراسته أو التعليق عليه ،ومن مث فإن حتقيق هذا اجلزء منه وإخراجه إىل
النور يعد خلوة أوىل لإلفادة من هذا املؤلف الفريد.
خطة البحث
اقتضت طبيعة هذا البحث أن يأيت يف مقدمة وقسمني وخامتة
أما المقدمة فتحتوا على ما يلي:
 -1أمهية املوضوع وأسباب اختياره
 -2الدراسات السابقة
 -3خلة البحث
 -4منهج التحقيق
القسم األول( :الدراسـ ــة) وفيه فصالن:
الفصل األول :التعريف باملؤلف وحياته وفيه مخسة مباحث:
املبحث األول :امسه ونسبه وكنيته ولقبه ومولده.
املبحث الثاين :نشأته العلمية ووفاته.
املبحث الثالث :شيوخه وتالمذته.
املبحث الرابع :مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.
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املبحث اخلامس :آثاره العلمية
الفصل الثاني :يف التعريف بالكتاب وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول :حتقيق اسم الكتاب ونسبته إىل املؤلف.
املبحث الثاين :التعريف بالكتاب ومنهج املؤلف فيه.
املبحث الثالث :وصف النستخة اخللية وااذج منها.
القسم الثاني( :التحقيق)ويتضمن النص اجقق من الكتاب،
وقد سرت فيه على املنهج اآليت:
 اعتم ــدت عل ــى امل ــنهج الوص ــفي التحليل ــي ال ــذا يق ــوم في ــه الباح ــث
بوصف الماهرة وصفاً دقيقاً ،وعرضها عرضاً مرتباًكما أرادهـا املؤلـف،
مث يقوم بتوضي غوامضها ،وبيان معانيها ،وتفصيل أحكامها.
 نستخت اجلزء اجقق مبا يوافق قواعد اإلمالء احلديثة.
 قم ــت بكتاب ــة اآلي ــات وف ــق الرس ــم العثم ــاين برواي ــة حف ــص ع ــن
عاصــم متبع ـاً يف ذلــك مصــحف املدينــة النبويــة امللبــوع يف مــع
امللك فهد – رمحه اذ – للباعة املصحف الشريف.
 أثبت عالمات الرتقـيم واألقـواح حسـب املتعـارف عليـه مـن طـرق
التحقيق احلديثة.
 عــزوت اآليــات الكرميــة الــيت وردت يف الــنص مــع ذكــر أرقامهــا ،ويف
حالـة تكرارهــا يف القـرآن الكــرمي أذكـر املوضــع األول منهـا مث أعقــب
عليـه بقـو  :وغريهـا ،وحيــث إن املصـنف – رمحـه اذ – يكثـر مــن
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األمثلة القرآنية فقـد آثـرت عـزو اآليـات داخـل الـنص نفسـه بوضـعه
بني حاصرتني هكذا [ ] ،وذلك حم ال أثقل اهلوامش.
 عرفت تعريفاً خمتصراً باملصللحات الواردة يف الكتاب.
 جعل ــت احل ــروف الدال ــة عل ــى أمس ــاء القـ ـراء ورواهت ــم ب ــني قوس ــني
هكذا ( )ف لتمييزها عن احلروف األخرى.
 ضــبلت مــا اتــاج إىل ضــبط ،وعلقــت علــى مــا اتــاج إىل تعليــق
مــن عبــارات املؤلــف تعليقـاً يفصـ عــن املـراد ،ويبــني املقصــود مــن
غري تلويل ممل وال اختصار خمل.
 نبهت على األوجه الـيت ذكرهـا املؤلـف ،وهـي معـدودة يف الشـاطبية
م ــن الزي ــادات ال ــيت خ ــرج فيه ــا ع ــن طري ــق كتاب ــه ،وذل ــك مب ــا ذك ــره
اجققون ،ويأيت يف مقدمتهم اإلمام الكبري ابن اجلزرا رمحه اذ.
وأما الخاتمة فقد ذكرت فيها أهم النتائج اليت خلصت إليها من
هذا البحث ،مث ذيلت البحث بفهارح علمية ختدم القارا وتعني
الباحث ،وما توفيقي إال باذ عليه توكلت وإليه أنيب.
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الفصل األول :التعريف باملؤلف وحياته

()1

املبحث األول :امسه ونسبه وكنيته ولقبه ومولده
اسمه ونسبه:
عبــد الوهــاب بــن أمحــد بــن وهبــان عبــد الوهــاب بــن يوســف بــن عبــد
ا.
الوهاب بن عبد الكرمي بن يعلى بن زهري احلارثي املزِّزا الدمشقي َح
احلم مم زو ِّ
كنيته:
ـب  -رمحــه اذ  -بألقــاب كثــرية ،ومــن أشــهرها:
أبــو ومــد ،وقــد ل ِّقـ م
أمني الدين ،وقاضي قضاة محاه ،وشيع اإلسالم ،والقاضي ،وتاج الدين.
مولده:
مل يصـرح أحــد ممــن تــرجم لــه ذكـر ســنة والدتــه علــى التحديــد ،إال
( )1مصادر تر ته :الدرر الكامنة البن حجر ( ،)424- 4۲۳/2وبقية الوعاة
للسيوطي ( ،)۱۲۳ /2وشذرات الذهب البن العماد ( )۲۱۲ /9وذيل العرب
البن العراقي ( )۲۳۲الفوائد البهية للكنوا ( ،)۱۱۳اخلزانة التيمورية (،)۱۰/1
وتاريع األدب العريب لربوكلمان ،القسم السادح ( ،)۳۰۷هدية العارفني
للبقدادا ( ،)640معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة ( ،)۲۲۰السلوك للمقريزا
( ،)۳۰۸/4وبدائع الزهور يف وقائع الدهور البن اياح( ،)۳۹ /1والنجوم الزاهرة
البن تقرا بردا ( ،)۹۲ /11واألعالم للزركلي ( ،)۱۸۰/4وحله األحلاخم
أليب الفضل العلوا ( ،)۱۹۲تاج الرتاجم البن قللوبقا احلنفي (.)۱۳۸
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مــا ذك ــره اب ــن حج ــر ونقل ــه اللكن ــوا  -ع ــن بعض ــهم« :-أن ــه ول ــد قب ــل
الثالثني وسبعمائة»( ،)1وعلى وجـه التقريـب ميكـن أن يكـون مولـده سـنة
۷۲۷ه أو ۷۲۸ه ،ألهنم أ عوا علـى وفاتـه سـنة 768ه ،وهـو يف وـو
األربعني من عمره(.)2
املبحث الثاني :نشأته العلمية ووفاته
لقد كانت والدة اإلمام ابن وهبان يف قرية املـزة ،وهـي قريـة مشـهورة
مــن قــرى دمشــق ،وقــد دخلــت اآلن يف أحيائهــا احلديثــة فأصــبحت تعــرف
تـ ملـي املـزـزة( )3فــابن وهبــان مـ ِّـزا املولــد والنشــأة ،ومل تســعفنا كتــب ال ـرتاجم
بإعلائنا صورة ولو بسيلة عن حال أسرته االجتماعيـة ،وال عـن نشـأته يف
هذه القرية ،إال أهنا تناولت حياته يف دمشـق حيـث تلقـى العلـم علـى كبـار
علمائها ،فللب فيها علوم القـرآن والفقـه واألصـول والنحـو واللقـة واألدب
والع ــروض ،واس ــتمر يف اللل ــب ،واخ ــتص للقـ ـراءات ،ح ــم ب ــرع فيه ــا ويف
عللهـ ــا ،واشـ ــتهر ذلـ ــك عنـ ــه ،فصـ ــدر وهـ ــو شـ ــاب لتـ ــدريس الق ـ ـراءات يف
املدرســة العادليــة بدمشــق ،وكــان ه ـذا قبــل أن يســند إليــه قضــاء محــاة ســنة
ســتني وســبعمائه ،فيكــون تصــدره لإلق ـراء وهــو يف وــو الثالثــني مــن عمــره،
( )1الفوائد البهية للكنوا ( ،)۱۱۳والدرر الكامنة البن حجر (.)4۲۳/2
( )2ذكره الدكتور /أمحد بن فارح السلُّوم انمر :أحاسن األخبار البن وهبان (.)33
( )3انمر :معجم البلدان لياقوت احلموا (.)122/5
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واستمر علـى هـذا احلـال مـن العلـاء واإلفـادة إىل أن تـويف تمـاة وهـو علـى
قضائها ،يف ذا احلجة ،سنة مثان وستني وسبعمائة.
املبحث الثالث :شيوخه وتالمذته

شيوخه:
أخــذ اإلمــام ابــن وهبــان خمتلــف الفنــون علــى كبــار علمــاء عصــره،
الذين كان هلم دور بارز يف تكوين شتخصيته العلمية ،ومن أشهرهم:
 )1اإلمام ابن الفصي  :أمحد بن علي بن أمحـد اهلمـداين احلنفـي ،مقـرا
شــاعر لقــوا مشــهور ،أصــله مــن الكوفــة ،مث نــزل دمشــق ،ق ـرأ علــى
اإلم ــام ص ــاب ب ــن عب ــداذ الص ــبا القـ ـراءات وعل ــوم التفس ــري والفق ــه
والفـرائ واألدب ،وتلقــى القـراءات علــى اإلمــام علــي بــن أيب ومــد
الواسـلي املعــروف بالـديواين ،لــه نمـم يف القـراءات مسـاه "حــل الرمــوز
وو ــل الكن ــوز يف القـ ـراءات الس ــبع" عل ــى وزن الش ــاطبية لك ــن بق ــري
رموز ،ومن كتبـه "مستحسـن اللرائـق يف نمـم كنـز الـدقائق" ،و"نمـم
املنار" يف أصول الفقه ،تويف بدمشق سنة 755ه(.)1
 )2اإلمام ابن عقيل :عبد اذ بـن عبـد الـرمحن بـن عقيـل بـن عبـد اذ
ب ــن وم ــد ب ــن وم ــد هب ــاء ال ــدين احللـ ـ البالس ــي املص ــرا ،ق ــدم
( )1انمر تر ته يف :غاية النهاية البن اجلزرا ( )84/1والفوائد البهية للكنوا
( ،)26والدرر الكامنة البن حجر(.)204/1
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الق ــاهرةف واش ــتقل ب ــالعلم إىل أن مه ــر ،والزم األجل ــة م ــن علم ــاء
القــاهرة حــم قــال بعضــهم يف "حقــه مــا حتــت أدمي الســماء أوــى
م ــن اب ــن عقي ــل"( ،)1وق ــد ك ــان  -رمح ــه اذ -إمام ـ ـاً يف العربي ــة،
واملع ــاين" ،عارفـ ـاً ب ــالقراءات الس ــبع" ،مديِّنـ ـاً متواض ــعاً ،ول ــه ش ــرح
األلفية املشهور بشرح ابن عقيل ،وغريه مـن املصـنفات تـويف رمحـه
اذ سنة 769ه ،وتويف ابن وهبان قبله بسنة(.)2
 )3اإلمـ ــام أبـ ــو العبـ ــاح العنملـ ــايب :أمحـ ــد بـ ــن ومـ ــد بـ ــن ومـ ــد بـ ــن علـ ــي
األصــبحي ،أبــو العبــاح العنملــايب النحــوا املشــهور بــدأ طلــب العلــم يف
بل ــده ،مث ارحت ــل إىل الق ــاهرةف ف ــالزم كب ــار العلم ــاء ،ح ــم ب ــرع  -رمح ــه
اذ -يف فنــون خمتلفــة واشــتهر بــالنحو ،وقـرأ القـراءات الثمــان ،مث ارحتــل
إىل الشام ،واسـتقر يف دمشـقف فعمـم قـدره ،وذاع صـيته ،واشـتهر امسـه
ح مشـ ــيتخة النحـ ــاة باملدرسـ ــة الناص ـ ـرية،
يف اآلفـ ــاق ،وكثـ ــر نفعـ ــه ،تمـ ـرأ م
وتصــدر للتــدريس باجلــامع األمــوا ،ونفــع اذ بــه النــاح ،أخــذ عنــه ابــن
وهبــان اللقــة ،والنحــو ،ومــن مصــنفاته "شــرح تســهيل الفوائــد وتكميــل
املقاصد" ،و"شرح اللباب" ،تويف يف دمشق سنة 776هـ(.)3

( )1األعالم للزركلي (.)42/3
( )2انمر تر ته يف :الدرر الكامنة البن حجر( ،)162/2وطبقات الشافعية
البن قاضي شهبة ( ،)96/3وشذرات الذهب البن العماد(.)214/6
( )3انمر تر ته يف :غاية النهاية البن اجلزرا ( ،)121/1والدرر الكامنة البن
حجر( ،)176/2وشذرات الذهب البن العماد (.)240/6
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 )4الصدر ومد الفقيه :ومد بن علي بن منصور بن ناصر الدمشقي
احلنفي ،صدر الدين ،الفقيه اجدِّث ،قاضي القاهرة ،ولد ونشأ يف
دمشق ،وتلقى العلم عن علماء عصره ،حم صار علمماً من أعالم
هذه األمة ،ولتمكنه يف احلكم طلب من دمشق إىل القاهرة ليتوىل
القضاء ،واستمر فيه ،وكان -رمحه اذ -صلباً يف احلكم ،ومود
لني اجلانب،
القضاء ،كثري العلم ،واسع االطالع ،مهذب األخالق ،ملم
كثري التودد ،دائم البشر ،واستمر يف قضاء مصر حم مات يف ربيع
األول سنة 768ه(.)1
تالميذه:
تقدمت اإلشارة إىل شـهرة ابـن وهبـان بالتـدريس ،وتوليـه القضـاء،
واشتقاله باإلفادة واإلقـراء ،فقـد تصـدر  -رمحـه اذ  -لإلقـراء يف املدرسـة
العادليــة الواقعــة يف قلــب دمشــق القدميــة ،قبــل أن يصــب قاضــياً يف محــاة،
والتدريس يف مثـل هـذه املـدارح املشـهورة مـن شـأنه تزايـد اللـالب عليـهف
ألن القالـ ــب فيهـ ــا كثـ ــرة احلضـ ــور ،يضـ ــاف إىل ذلـ ــك الصـ ــحوةم العلميـ ــة
امللحوظــة يف القــرن الثــامن الــذا بــرز فيــه كثــري مــن العلمــاء الراســتخني،
وخاصــة يف ب ــالد الش ــام ومص ــر آنــذاك ،إال أن الن ــاظر يف كت ــب ال ـرتاجم
( )1انمر تر ته يف :شذرات الذهب البن العماد( ،)293/7والضوء الالمع للستخاوا
( ،)263/1وحسن اجاضرة يف تاريع مصر والقاهرة للسيوطي (.)185/2
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ــد أهنــا مل تشــر ألا أحــد ممــن تتلمــذ عليــه ،وقــد كشــف الــدكتور أمحــد
بــن فــارح الســلوم وقــق كتــاب ابــن وهبــان " أحاســن األخبــار يف واســن
الق ـراء الســبعة أئمــة األمصــار " إىل أن الناســع هلــذا الكتــاب مــن تالمــذة
ابن وهبان ،وامسه :أمحد بن علي السنجارا(.)1
املبحث الرابع :مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
يعرف فضل العامل ووبة النـاح لـه وثقـتهم بـه بالثنـاء احلسـن عليـه
وذكر فضائله ،واإلمام ابن وهبان رمحه اذ قد أثـ عليـه األئمـة الفضـالء
ووثقوه ،فمن هذه األقوال:
 )1قول ابن تقرا بردا« :كان فقيهاً عاملاً مشكور السرية»(.)2
 )2وقول ابن العراقي« :تففه ومتيز وبرع يف القراءات والعربية ونمم الشعر»(.)3
 )3وقول السيوطي« :كـان مشـكور السـرية ،مـاهراً يف الفقـه واألدب»(،)4
وهلذا فقد تبـوأ الشـيع رمحـه اذ مكانـة علميـة مرموقـة ،ومنزلـة اجتماعيـة
رفيعــة ،ممــا أهلتــه لتــو التــدريس يف مــدينتني مــن كبــار مــدن الشــام مهــا
( )1مقدمة كتاب أحاسن األخبار يف واسن السبعة أئمة األمصار د .أمحد
فارح السلوم (.)36
( )2النجوم الزاهرة البن تقرا بردا (.)92/11
( )3الذيل على العرب البن العراقي(.)232
( )4بقية الوعاة للسيوطي()123/2
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دمش ــق ومح ــاة ،وانتف ــع ب ــه خل ــق ،ومل ينقل ــع ع ــن الت ــدريس بع ــد ت ــو
القضاء ،قال ابن حجر« :درح وو قضاء محاة»(.)1

املبحث اخلام ::آثاره العلمية
خلـ ــف ابـ ــن وهبـ ــان رمحـ ــه اذ تراث ـ ـاً واسـ ــعاً يف الق ـ ـراءات والعلـ ــوم
األخرى فمن ذلك:
أوالَ :مؤلفاته في القراءات:
 -1أحاســن األخبــار يف واســن الق ـراء الســبعة األخيــار أئمــة اخلمســة
األمصار الذين انتشرت قراءهتم يف سائر األقلار(.)2
 -2امتثال األمر يف قراءة أيب عمرو ،وهي منمومة يف ( )127بيتاً(.)3
 -3غاي ــة االختص ــار يف أص ــول قـ ـراءة أيب عم ــرو ب ــن عم ــار( ،)4وه ــي
منمومــة يف ( )63بيت ـاً ،وللمؤلــف شــرح علــى هــذا الــنمم مســاه:
( )1الدرر الكامنة البن حجر (.)423/2
( )2ملبوع بتحقيق د .أمحد فارح السلوم ( ،ط ،1 :دار ابن حزم -بريوت-
1425ه).
( )3حققه وشرحه :اىي باه بن عبداذ باه يف رسالة علمية بقسم القراءات
باجلامعة اإلسالمية.
( )4أخلأت بع الفهارح جبعل هذا املتخلوط يف أصول قراءة أيب عمرو وابن
عامر ،والصحي يف أصول قراءة أيب عمرو فقط ،وعمار هو جده ،انمر
خملوط غاية االختصار للمؤلف نفسه لوحة  /3أ.
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إظهـ ــار األس ـ ـرار يف شـ ــرح غايـ ــة االختصـ ــار يف أصـ ــول ق ـ ـراءة أيب
عمــرو بــن عمــار( ،)1وعليهــا شــرح آخــر بعن ـوان الكاشــف ملعــاين
القصيدة النرية يف رواية أيب عمـرو بـن العـالء املشـتهرة للعالمـة أيب
عبداذ ومد بن سعيد بن طاهر البجائي املقريب(.)2
 -4نمــم در اجل ــال يف ق ـراءة الس ــبعة املــال ،وه ــي منموم ــة يف الق ـراءات
الســبع اختص ــر في ــه الشــاطبية يف أق ــل م ــن مخســمائة بيت ـاً ،قال ــه يف
كشف المنون( ،)3وهي بالتحديد يف أربعمائة وثالثة وستني بيتاً.
 -5درة الشنوف يف خمارج احلروف(.)4
 -6كشف األستار فيما اختاره البزار(.)5
 -7عمــدة اخللــف يف اختيــار خلــف ،وهــو خلــف بــن هشــام الب ـزار،
ع فيه اختياره مما خالف فيه شيتخه محزة(.)6

( )1توجد منه نستخة خلية يف مكتبة امللك عبدالعزيز باملدينة املنورة برقم موعة
الشفاء.18/
( )2ملبوع بتحقيق :ال بن السيد رفاعي الشايب (مكتبة أوالد الشيع
للرتاث ،القـاهرة ـ مصر ،ط)1
(.)649/1( )3
( )4املصدر السابق (.)740/1
( )5كشف المنون حلاجي خليفة (.)1485/2
( )6املصدر السابق (.)1167/2
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ثانياً :في علم الفقه:
 -1قيد الشرائد يف نمم الفرائد .
وهي منمومة ألفيملة ،رائيملة القافية من البحر اللويـل اشـتهرت يف الفقـه
ادر املســائل يف املــذهب مستتخلص ـاً إياهــا
احلنفــي :بالوهبانيــة ،طـ م
ـرق فيهــا ن ـو م
من ستة وثالثني كتاباً (.)2
 -2عقــد القالئــد يف حـ ملـل قيــد الش ـرائد( ،)3وهــو شــرح علــى املنمومــة
السابقة.
()1

( )1وهلا نستخة يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية برقم:
الرب بن ومد املعروف بابن الشحنة ،ومساه
 ،00671وقد شرحها :عبد ِّ
"تفصيل عقد الفرائد" ،وأمحد بن شهيد الدار عزاين انمر :الضوء الالمع
للستخاوا ( ،)32/4وكشف المنون حلاجي خليفة ( ،)1368/2واألعالم
للزركلي ( ،)273/3ومعجم املؤلفني لعمر رضا كحالة ( ،)246/1وخزانة
الرتاث – فهرح خملوطات (.)623/5
( )2انمر :كشف المنون حلاجي خليفة (.)1865/2
( )3وله نسع كثرية يف مكتبات العامل منها :نستخة يف مكتبة احلرم املكي برقم:
 ،119ونستخة يف مكتبة شسرتبييت يف إيرلندا برقم ،6/4536 :وقد حمي
شرح الناظم هذا باهتمام العلماء فلتخصه :عبد الرحيم بن ومد املعروف بابن
الفرات يف كتابني مسى األول" :مبنمومة الفرائد" ،والثاين" :خنبة الفوائد" .انمر:
هدية العارفني إلمساعيل باشا ( ،)639/1واألعالم للزركلي ( ،)348/3ومعجم
املؤلفني لعمر رضا كحالة ( )212/5وما بعدها ،وخزانة الرتاث (.)128/53
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 -3دفع النزاع فيما يف احلرير باإل اع(.)1
 -4شرح درر البحار يف الفروع (.)2
 -5الفرائد يف الزوائد(.)3
 -6شرح خمتصر القدورا(.)4
ثالتاً :في علم العروض والفنون األخرى:
 -1الكافية يف القافية (.)5
 -2هناية االختصار يف أوزان األعشار(.)6

()1كشف المنون حلاجي خليفة ( ،)757/1وهدية العارفني إلمساعيل باشا (.)639/1
( )2وهو شرح البن وهبان على كتاب مشس الدين ومد بن يوسف القونوا
الذا يسمى" :درر البحار" ،وقد عاش املؤلف عشرين سنة بعد وفاة ابن
وهبان! انمر :كشف المنون حلاجي خليفة ( ،)746/1وهدية العارفني
إلمساعيل باشا (.)639/1
( )3كشف المنون حلاجي خليفة ( ،)1243/2وهدية العارفني إلمساعيل باشا
(.)639/1
( )4انمر :ذيل التقييد لتقي الدين الفاسي ( ،)191/1وكشف المنون حلاجي
خليفة (.)1634/2
( )5كشف المنون حلاجي خليفة ( ،)1499/2وهدية العارفني إلمساعيل باشا
(.)639/1
( )6كشف المنون حلاجي خليفة( ،)1984/2وهدية العارفني إلمساعيل باشا
(.)639/1
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 -3فتاوى ابن وهبان(.)1
 -4رسالة الشرعة لرد املقالة الشنيعة ،وهي يف ذم علم السحر وتعلمه(.)2
 -5أحسن املقال على العشر اخلصال(.)3
الفصل الثاني :يف التعريف بالكتاب

املبحث األول :حتقيق اسم الكتاب ونسبته إىل املؤلف
إن أصرح اسم لكتاب من الكتب هو ما يذكره صاحب الكتاب
نفسه يف مقدمة كتابه ،وهو ما فعله املؤلف يف املقدمة حيث قال« :ورتبته
على املسائل حترياً لفرض املسائل ،ومسيته اللمعة يف خالف السبعة،
وضبلت فيه قراءة القارا بلون امسه ،واذ املستعان على إمتامه وختمه»(،)4
وهذا ما جنده على صفحة العنوان من النستخة اليت حققت النص عليها.
أما ما يتعلق بتوثيق نسبته إىل املؤلف ،فقد جاء اسم الكتاب
مثبتاً يف الصفحة األوىل من املتخلوط منسوباً إىل املؤلف هكذا:
«اللمعة يف خالف السبعة تأليف الشيع اإلمام العامل عبدالوهاب بن
أمحد بن عبدالوهاب بن عبدالكرمي احلارثي املزين احلنفي الشهري بابن
( )1كشف المنون حلاجي خليفة (.)1974/2
( )2كشف المنون حلاجي خليفة ( ،)874/1وهدية العارفني إلمساعيل باشا (.)639/1
()3كشف المنون حلاجي خليفة ( ،)667/1وهدية العارفني إلمساعيل باشا (.)639/1
( )4انمر :النص اجقق.
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وهبان عفا اذ عنه وعنا وعن يع املسلمني» ،ومما يدل على صحة
النسبة أن نص الكتاب يتماشى مع أسلوب املؤلف يف التصنيف،
وطريقته يف التأليف ،فقد اختصر الشاطبية يف كتاب مساه " د ِّر اجلال
يف قراءة السبعة املال" ،وهو نمم دون اخلمسمائة بيت على وزن
الشاطبية ورويها ،بل إن املؤلف رمحه اذ قد اختصر بع كتبه فعندما
ألف كتابه امتثال األمر يف قراءة أيب عمرو ،وهي منمومة يف سبعة
وعشرين ومائة بيت ،كتب اختصاراً هلا يف مؤلف مساه غاية االختصار
يف أصول قراءة أيب عمرو بن عمار ،وهي منمومة يف ثالثة وستني
بيت ،وأخرياً فإين مل أجد كتاباً آخر هبذا االسم منسوباً إىل غري
املؤلف ،مما تقدم ميكن احلكم باطمئنان بأن هذا الكتاب للمؤلف
رمحه اذ رمحة واسعة.
املبحث الثاني :التعريف بالكتاب ومنهج املؤلف فيه.
هو كتاب يف القراءات السبع اليت أ عت األمة على تواترها،
ذكر فيه مؤلفه اختالف القراء السبعة ،واعتمد لكل قارا راويني،
والروايات األربع عشرة اليت اعتمدها هي الروايات اليت سارت بذكرها
الركبان ،وهي اليت اعتمدها الداين يف التيسري ،والشاط يف احلرز ،وابن
اجلزرا يف النشر ،ولقد أوض اإلمام ابن وهبان يف مقدمة كتابه السبب
الباعث له على التأليف ،وأنه نتيجة لسؤال تكرر وروده من أصحابه
اخللص فقال بعد محد اذ وشكره « :فقد سأل بع أصحايب
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األكياح ،من أو الفضل واالقتباح ،أن أ ع اختالف السبعة يف
كراحف ليسهل النقل على أكثر الناح ،وكرر علي السؤال ،وطال وعده
واجال»( ،)1سالكاً يف ذلك مسلك العلماء يف تواضعهم ونبل
أخالقهم« :واستعجزت نفسي عما سأل ،فإن تر عيباً فسد اخللل ،فعز
()2
وجل ،وحيث وفق اذ العميم أ ل املراد»  ،موضحاً
من ال عيب فيه مل
أنه جعل حروف أجبد املعروفة رموزاً وعالمات على كل قارا من األئمة
السبعة ورواهتم األربعة عشر ،فجعل احلرف األول للقارا األول،
واحلرف الثاين للراوا األول عنه ،والثالث للراوا الثاين عنه وهكذا« :
رأيت أن أرمز لكل إمام ترف من أحرف أيب جاد ،فلنافع وصاحبيه
ورش وقالون (أبج) ،فاأللف لنافع والباء لقالون واجليم لورش ،والبن
كثري وراوييه البزا وقنبل(دهز) ،وأليب عمرو وراوييه الدورا والسوسي
(حلي) ،والبن عامر وراوييه هشام وابن ذكوان (كلم) ،ولعاصم
وصاحبيه أيب بكر وحفص (نصع) ،وحلمزة وراوييه خلف وخالد
(فضق) ،وللكسائي وصاحبيه أيب احلارث والدورا (رست)»( ،)3بعد
ذلك انتقل إىل ذكر القواعد امللردة واألحكام الكلية اليت تندرج حتتها
اجلزئيات املتماثلة ،وهو ما يسمى عند القراء بأبواب األصول وإليك
( )1انمر :النص اجقق.
( )2انمر :النص اجقق.
( )3انمر :النص اجقق.
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ترتيبها على حسب ذكر املصنف هلا :اإلدغام ،الوقف ،ميم اجلمع،
طرفا السورتني ،هاء ضمري املذكر ،اإلمالة ،اهلمز ،التقليه ،املد،
الرتقيق ،مهز الكلمة ،النون الساكنة ،اإلمشام ،مهز الكلمتني ،ياء
اإلضافة ،اإلظهار ،الزوائد ،الوقف ،مث بدأ بعد ذلك بذكر اختالف
السبعة يف فرش حروف السور ،وهي اجلزئيات اليت يقع فيها اخلالف يف
قراءهتا ،وال يقاح عليها يف القالب ،مبتدئاً بسورة البقرة فسورة آل
عمران حم أتى على كامل فرش احلروف يف كامل القرآن الكرمي
بعد انتهائه من سور القرآن الكرمي علف بباب التكبري عند
سور ختم القرآن أورد فيه لة من املسائل ،هذا ما يتعلق بلريقته يف
تقسيم الكتاب عموماً.
أما ما يتعلق بالكالم عن املنهج فإنه كما هو مالحه أن املؤلف
اختصر كتابه اختصاراً شديداً ،فهو مل يؤلفه للمبتدئني ،وإاا ملن مارسوا
هذا العلمف قاصداً من ذلك سهولة االستذكار ،ويسر املراجعة ،وتذليل
املدارسة ،وتتمثل صور االختصار فيما يأيت:
 -1أن املؤلف يصو كالمه ،ويؤلف عبارته ،ويضبط األوجه بألفاخم
قليلة مراعاة لالختصار ،وتوخياً لإل از ،فمن ذلك قوله يف قاعدة
إبدال اهلمز املتحرك لورش « :ومفتوحة بعد ضمة فا»(،)1
( )1انمر :النص اجقق.
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فاستوعبت العبارة القاعدة كاملة بل إهنا تضمنت شروط اإلبدال
الثالثة -1 :أن يكون مفتوحاً -2 ،أن يكون بعد ضم -3 ،أن
يكون فاء للكلمة ،ومن ذلك أيضاً قوله يف باب اإلدغام الكبري:

«أدغم (ا)اجرك غري (ﮝ) و(ﭱ) يف نمريه املنفصل

خبلف يف اجملزوم و(ﮋ) و(هو) املضمومة اهلاء»( ،)1فأشار إىل
اختصاص السوسي به ،وإىل قاعدته يف إدغام املنفصل الواقع يف
كلمتني ،وإىل ما يستث من القاعدة ،وما وقع اخلالف فيه.
 -2أنه يذكر األقوال من غري نسبة إىل أصحاهبا ،وذلك كمثل إشارته
إىل مذهب األخفش يف إبدال اهلمز املتحرك وقفاً« :وبع يبدل
املضمومة بعد كسرة ياءً وعكسها واواً»(.)2
 -3اختصاره ألمساء األبواب ،فيقول مثالً اإلدغام والوقف واهلمز ويريد
بذلك اإلدغام الكبري ،ووقف محزة وهشام على اهلمز ،واهلمز املفرد.
 -4أنه يستتخدم العلف كوسيلة لالختصار ،وهذا ظاهر من أول
الكتاب إىل آخره ،حيث يذكر احلكم يف أول الباب ملوضع ما ،مث
يعلف على هذا املوضع بقية املواضع اليت هلا احلكم نفسه بدون
إعادة له ،فعلى سبيل املثال قوله يف أول باب اإلمالة« :أمال(فر)
( )1انمر :النص اجقق.
( )2انمر :النص اجقق.
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ذا الياء وفعاىل معاً وفعلى يعاً »( )1مث علف عليها يع مواضع
اإلمالة ،مث إذا انتقل إىل بيان حكم آخر علف عليه يع
مواضعه ،وهذا ما حصل مع التقليل يف الباب نفسه.
 -5أنه اعتمد على الكتابة باحلركات يف ضبط القراءات الفرشية دون
تقييدها أو وصفهاف إمعاناً يف االختصار واإل از ،وهذا ما عناه بقوله
يف املقدمة« :وضبلت فيه قراءة القارا بلون امسه»( )2أا :أنه يضبط
قراءة املذكورين بنفس لون الرسم ،ويضبط قراءة الباقني باللون األمحر،
فيجمع بني القراءتني يف رسم واحد كقوله يف أول سورة األنعام(:)3

قوله( :يصرف صفر) يع  :أن املشار إليهم بصفر وهم شعبة

ومحزة والكسائي قرؤوا قوله تعاىل( :ﯤ ﯥ ﯦ)( )4بفت الياء
وكسر الراء ،وقرأ غريهم بضم الياء وفت الراء ،وقد أثبتها باللون األمحر.
وقوله( :ويكن فر) يع  :أن محزة والكسائي قرءا بالياء يف قوله تعاىل:
( )1انمر :النص اجقق.
( )2انمر :النص اجقق.
( )3انمر :لوحة 6ب من املتخلوط.
( )4سورة األنعام آية.16/
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(ﮩﮪﮫﮬ)( ،)1وقرأ غريمها بالتاء ،وقد أثبتها باللون األمحر.
وقوله( :وفتنتهم دعك) يع  :قرأ ابن كثري وحفص وابن عامر
برفع التاء يف اآلية السابقة ،وقرأ غريهم بنصبها ،وقد أثبتها باللون األمحر.
وهذه املنهج التزم به املؤلف فيما إذا كان االختالف على
قراءتني ،أم ا إذا كان االختالف على أكثر من ذلك فإنه يعتمد على
ضبط القراءة بالوصف والتقييد.
 -6من طرقه يف االختصار أنه يعرب عن القراء والرواة بالرموز الفردية
فقط اليت أشار إليها يف املقدمة ،واستقاها من اإلمام الشاط رمحه
اذ ،ومل يعتمد يف كتابه التعبري بأمسائهم الصراة ألبتة ،وإذا دلت
الرت ة على موعة من القراء أو الرواة فإنه يشري إىل رموزهم
الفردية مفرقة أو موعة يف كلمة واحدة ،كقوله يف ميم اجلمع:
«وصل (د ب) خبلفه ضمها قبل ورك منفصل وإن شدد»(،)2
وكقوله يف هاء الضمري « :وأسكن (حرب) ها (ﮗ) و(ﭘ)
إذا دخل عليها الواو والفاء والالم»( ،)3ومن طريقته أيضاً إنه
يفرق بني راويي اإلمام إذا كان ألحدمها خالف بياناً ملكانه كقوله
( )1سورة األنعام آية.23/
( )2انمر :النص اجقق.
( )3انمر :النص اجقق.
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يف اإلدغام الصقري« :و(يط) خبلفه الراء الساكنة يف الالم»(.)1

املبحث الثالث :وصف النسخة اخلطية.
مل أقف إال على نستخة خلية وحيدة اعتمدت عليها يف
التحقيق ،وهي موجودة يف مكتبة امللك عبدالعزيز باملدينة املنورة ،وذلك
ضمن موعة الشفاء (  ،) 2/18وعدد أوراق هذا اجملموع ( ) 109
ورقة ،ومقاح الورقة (  ،) 18 ×5 ،26واوا مخسة كتب ،اثنان منها
للمؤلف ومها األول والثاين ،فاألول بعنوان إظهار األسرار يف شرح غاية
االختصار يف أصول قراءة أيب عمرو بن عمار ،والثاين هو كتاب اللمعة
الذا بني أيدينا ،وعدد أوراقه تسعة يف كل ورقة وجهان ،وترتاوح أسلر
كل وجه ما بني  ،25-21وقد كتبت خبط جيد واض ومقروء ( نسع
معتاد ) ،وكتبت باملداد األسود ما عدا عناوين األبواب وأمساء السور
فقد كتبت باللون األمحر ،والنستخة كاملة ،وليس فيها سقط يف أوراقها،
فكل صفحة مذيلة بالكلمة اليت تبدأ هبا األخرى ،وناستخها هو عمار
بن علوا بن علي نقلها من نستخة خبط املصنف فر منها يف اخلامس
عشر من ادى اآلخرة سنة  864ه كما هو مثبت يف هناية
املتخلوطة ،وقد أسهم وضوح هذه النستخة وسالمتها يف إخراج نص
مستقيم متكامل إن شاء اذ كما أراده املؤلف ،فليس فيها إال ما يعرتا
( )1انمر :النص اجقق.
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النساخ عادة من السهو واخللأ والنسيان ،وذلك يف مواضع قليلة جداً
نبهت عليها يف مواضعها ،وإليك صور النستخة اخللية.
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الصفحة األوىل من املخطوط
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الصفحة األخرية من املخطوط

- 126 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

القسم الثاني (النص احملقق)
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بسم اذ الرمحن الرحيم وبه اإلعانة ،أما بعد محد اذ وشكره على الوارد
من نفعه وضره ،وصالته وسالمه على املبعوث بنهيه وأمره ،ومد القائم
ببيان تنزيله وذكره ،وعلى آله وأصحابه القائمني بذكره ونشره ،صالة
دائمة إىل يوم حشره ونشره ،فقد سأل بع أصحايب األكياح ،من
أو الفضل واالقتباح ،أن أ ع اختالف السبعة يف كراحف ليسهل
النقل على أكثر الناح ،وكرر علي السؤال ،وطال وعده واجال،
واستعجزت نفسي عما سأل ،فإن تر عيباً فسد اخللل ،فعز من ال
وجل ،وحيث وفق اذ العميم أ ل املراد.
عيب فيه مل
رأيت أن أرمز لكل إمام ترف من أحرف (أيب جاد) ،فلنافع
وصاحبيه( )1ورش وقالون (أبج) ،فاأللف لنافع والباء لقالون واجليم لورش،
( )1عرب املؤلف رمحه اذ هنا بالصحبة دون الروايةف ألهنما أخذا القراءة عنه
مباشرة دون واسلة ،قال الشاط يف اإلشارة إىل ذلك:
ز
السِّر يف الليِّ ز ز
اختم مار الَح ممدينمةم ممَحن زل
فمأمما الَح مك ـ ـ زرمي ِّ
ب نمافـ ـع فم مذ ماك الذا َح
ز
ز زز
ز
يع تمأمثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالم
موقمالون عيسى مث عثَحمان موَحرش ـ ـه ـ َحم بص َححبمته املم َحج مد الرف م
حرز األماين3/
وهلذا جاء التعبري بالصحبة يف كل من أخذ عن شيتخه مباشرة ،كما عند اإلمام
عاصم والكسائي ،أما الرواة الذين مل يأخذوا القراءة مباشرة بل بواسلة سلسلة
من الرواة ،فقد عرب عنهم بالرواية ،كما عند اإلمام ابن كثري وأيب عمرو وابن
عامر ومحزة ،وهذا من دقة املؤلف رمحه اذ يف عرض املسائل.
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والبن كثري وراوييه البزا وقنبل (دهز) ،وأليب عمرو وراوييه الدورا
والسوسي (حلي) ،والبن عامر وراوييه هشام وابن ذكوان (كلم)،
ولعاصم وصاحبيه أيب بكر وحفص (نصع) ،وحلمزة وراوييه خلف وخالد
(فضق) ،وللكسائي وصاحبيه أيب احلارث والدورا (رست) ،ورتبته على
املسائل حترياً لفرض املسائل ،ومسيته (اللمعة يف خالف السبعة) ،وضبلت
فيه قراءة القارا بلون امسه ،واذ املستعان على إمتامه وختمه.
()2

اإلدغام

()1

أدغ ـ ـ ـ ــم (ا) اج ـ ـ ـ ــرك غ ـ ـ ـ ــري(ﮝ)[لقم ـ ـ ـ ــان ]23 :و(ﭱ)

[اللــالق ]4 :يف نمــريه املنفصــل( )3خبلــف يف اجملــزوم( )1و(ﮋ)( ،)2و(هــو)
( )1هو اللفه ترفني حرفاً كالثاين مشدداً ،وينقسم إىل كبري وصقري ،فالكبري:
هو ما كان أول احلرفني فيه وركاً ،مث يسكن لإلدغام ،والصقري :هو ما كان
أوهلما فيه ساكناً ،انمر :النشر البن اجلزرا ( )74/1واإلضاءة للضباع
( ،)13واإلدغام الكبري ينقسم إىل :إدغام احلرف يف مثله ،وإىل إدغامه يف
مقاربه بعد أن يصري مثله ،وتر ة هذا الباب معقودة للقسم األول ،أما
القسم الثاين فأحكامه يف الفصل الذا يليه.
( )2ختصيص اإلدغام الكبري للسوسي هو اختيار اإلمام الشاط  ،قال اجقق ابن
اجلزرا « :وهو املأخوذ به اليوم يف األمصار من طريق الشاطبية والتيسري،
وإاا تبعوا يف ذلك الشاط رمحة اذ عليه» ،النشر (.)276 /1
( )3املنفصل هو ما كان يف كلمتني بأن كان أوهلما آخر كلمة وثانيهما أول الكلمة
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التالية ،ويستث للسوسي من ذلك موضعان أشار إليهما املؤلف :األول :قوله تعاىل:

(ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) ،وسبب االستثناء أن النون ختفى عند الكاف،
واإلخفاء قريب من اإلدغام فصارت الكاف إلخفاء النون عندها كأهنا مشددة،

واملشدد ممنوع من اإلدغام ،فلذا تعني إظهارها ،والثاين :قوله تعاىل( :ﯛﯜﯝ

ﯞ) والعلة يف اإلظهار أن سكون الياء عارض ،أو هي نفسها عارضةف ألهنا
بدل من مهزة مكسورة ،وحيث إزن سكوهنا عارض ،أو هي نفسها عارضة فيمتنع
إدغامها ،انمر :إبراز املعاين أليب شامة ( ،)82والآللئ الفريدة للفاسي (،)176/1
والعقد النضيد للسمني احلل ( ،)432/1والوايف للقاضي (.)55
( )1أشار إىل ما وقع فيه اخلالف بني إظهاره وإدغامه ،وذلك يف كل مثلني التقيا بسبب
حذف وقع يف آخر الكلمة ألمر اقتضى ذلك من جزم وغريه ،ولوال احلذف مل
يلتقيا ،ووقع ذلك يف ثالثة مواضع ليس يف القرآن غريهن :املوضع األول :قوله
تعاىل( :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ)[آل عمران ،]85 :املوضع الثاين :قوله تعاىل:

(ﮇﮈﮉﮊﮋ)[غافر ،]28 :املوضع الثالث :قوله تعاىل( :ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ)[يوسف ،]9 :فمن أدغم نمر إىل التقاء الساكنني بعد احلذف،
ومن أظهر نمر إىل أصل الكلمة قبل دخول اجلازم عليها ،والوجهان صحيحان
مقروء هبما للسوسي ،انمر :التيسري للداين ( ،)21والنشر البن اجلزرا (.)463/1

( )2يريد قوله تعاىل( :ﮋ ﮌ) يف مواضعه األربعة موضعني يف احلجر،60-59/
وموضع يف النمل 56/وموضع يف القمر ،34/وهو مما وقع اخلالف بني إظهاره
وإدغامه ،فأظهره قوم كابن اهد تجة قلة حروفه ،وقد رد هذا االحتجاج
باالتفاق على إدغام قوله تعاىل( :ﭘ ﭙ ﭚ) [يوسف ،]5 :مع كونه أقل
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املضـ ـ ـ ــمومة اهلـ ـ ـ ــاء( ،)1ويف املتصـ ـ ـ ــل (ﰗ)و(ﮠ)(،)2
حروفاً منه ،فلو كانت قلة احلروف مانعة من اإلدغامف لكان منعه يف (ﭙ ﭚ)
أوىل من منعه يف (ﮋﮌ) ،قال الداين« :وقد أ عوا على إدغام (ﭙﭚ)

يف يوسف ،وهو أقل حروفاً من (ﮋ)ف ألنه على حرفني» ،التيسري ،21/وهلذا
فإن اإلدغام يف هذه الكلمة هو الصحي املعول عليه حم إن الداين صرح يف
جامع البيان بقوله « :ال أعلم اإلظهار فيه من طريق اليزيدا» ،جامع البيان للداين
( ،)395/2وانمر :إبراز املعاين أليب شامة (.)84
( )1ومما وقع فيه اخلالف بني إظهاره وإدغامه الواو من لفه هو مضموم اهلاء يف
الواو ،وذلك يف ثالثة عشر موضعاً ،منها قوله تعاىل( :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ) [النحل ،]76 :فمن أظهر علل ذلك بأن اإلدغام يرتتب عليه
ومور ،وهو إدغام حرف املد ،وحرف املد ال يدغم باإل اع ،وذهب
اجلمهور عن السوسي إىل إدغامها عمالً بالقاعدة العامة يف إدغام املتماثلني
من كلمتني ،وال اعتبار ملنعه تجة تقدير حرف املد لوجود االتفاق على

إدغام نمائره مثل قوله تعاىل( :ﯨ ﯩ) [طه ،]11 :فاملد املقدر
يف الواو موجود هنا يف الياء ،فإن اعترب تقدير حرف املد مانعاً لإلدغام،
فيمنع يف املوضعني لعدم الفارق بينهما ،انمر :العقد النضيد (،)461/1
وسراج القارا البن القاص ( ،)25والنشر (.)284/1
( )2املتصل هو اجتماع املثلني يف كلمة واحدة ،فإذا كان كذلك فلم يدغم السوسي منه
إال الكاف يف الكاف يف الكلمتني اللتني نص عليهما ،ومها (ﮠ)
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وميتنع مللقاً يف املشدد والنون وتاء الضمري وأنا(.)1
()2

فصل
وأدغــم القــاف يف الكــاف متصــلة بعــد وــرك متلــوة تــرف( )3خبلــف لــه
يف قوله تعاىل( :ﮞ ﮟ ﮠ) (البقرة ،)200/و(ﰗ)

يف قوله تعاىل( :ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ) (املدثر ،)42/وما عدا هاتني الكلمتني فلم

يدغم السوسي فيه شيئاً ،بل قرأه باإلظهار كسائر القراء ،وو( :ﮗ)

[التوبة ]35 :و(ﮝ) [فاطر.]14 :
( )1أشار هنا إىل موانع اإلدغام مم وجد أحدها تعني اإلظهار وامتنع اإلدغام
سواء كان متماثلني أو متقاربني كما أفاده قوله :مللقاً ،وهي :إذا كان األول
منهما مشدداً وو قوله تعاىل( :ﮥ ﮦ) (الزخرف ،)30/وإذا ما كان
منوناً وو قوله تعاىل( :ﮠ ﮡ) (أول مواضعه يف البقرة ،)115/وإذا
ما كان تاء مضمر سواء كان متكلماً أو خماطباً وو قوله تعاىل( :ﮟﮠ)

(النبأ ،)40/و(ﮅ ﮆ) (العنكبوت ،)48/وإذا كان التقاء احلرفان لفماً

ال خلاً وو قوله تعاىل( :ﮗ ﮘ) (احلجر.)89/
( )2هذا الفصل يف إدغام املتقاربني ،ومها احلرفان اللذان تقاربا خمرجاً وصفة،
ويرتتب على إدغامه عمالن :األول :تسكني احلرف املدغم ،وهذا مشرتك
فيه بني إدغام املتماثلني واملتقاربني ،الثاين :قلب احلرف األول إىل جنس
الثاين ،انمر :إبراز املعاين ( )87والعقد النضيد(.)470/1
( )3ال يدغم السوسي احلرفني املتقاربني اجملتمعني يف كلمة إال القاف يف الكاف
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()2
()1
يف (ﮫ)  ،ومنفص ـ ـ ــلة وب ـ ـ ــالعكس  ،والم(ﭒ) يف ر ،ومللق ـ ـ ـ ـاً
غ ـ ــري مماثله ـ ــا( ،)3وب ـ ــالعكس ك ـ ــذلك( ،)1والن ـ ــون فيهم ـ ــا بع ـ ــد و ـ ــرك س ـ ــوى

بشرطني أشار إليهما :األول :يء القاف بعد متحرك ،والثاين :يء حرف
بعد الكاف وهو امليم ،فإذا حتقق الشرطان وجب اإلدغام ،وإذا فقد أحدمها

امتنع اإلدغام ،فمثال ما اجتمع فيه الشرطان( :ﮘ) (املائدة)7/
و(ﯜ) (يونس ،)31/ومثال ما فقد منه الشرط األول( :ﯠ)

(الكهف ،)19/ومثال ما فقد منه الشرط الثاين( :ﯜ)(طه.)132/
( )1ســورة التحــرمي ،5/وهــذا املوضــع ممــا اختلــف فيــه بــني اإلظهــار واإلدغــام ،قــال
اب ـ ــن اجل ـ ــزرا« :وعل ـ ــى إط ـ ــالق ال ـ ــوجهني فيهم ـ ــا م ـ ــن علمن ـ ــاه م ـ ــن علم ـ ــاء
األمصار» ،النشر.286/1
( )2أا كما تدغم القاف يف الكاف حال اتصاهلما يف كلمة واحدة ،تدغم
كذلك حال انفصاهلما من كلمتني وو قوله تعاىل( :ﰅ ﰆ ﰇ)

(األنعام ،)101/وقوله( :وبالعكس) أا وتدغم الكاف يف القاف حال

االنفصال أيضاً وو قوله تعاىل( :ﯱ ﯲ)(الفرقان ،)10/وإدغام أحد
هذين احلرفني يف اآلخر را يف كل املواضع ،ولكن بشرط أن يتحرك ما
قبل األول منهما ،فإن كان ساكناً امتنع اإلدغام وو قوله تعاىل( :ﭿ

ﮀ) (اجلمعة ،)11/وقوله تعاىل( :ﯖ ﯗ) (يوسف.)76/

( )3أا وأدغم السوسي الالم من لفه قال يف الراء وو قوله تعاىل( :ﭑ ﭒ

ﭓ) (البقرة ،)30/وتدغم كذلك الالم مللقاً يف الراء وو قوله تعاىل:
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(ﮚ)( ،)2والثـ ــاء يف ستشـ ــذ ض( ،)3وال ـ ــدال يف اخلمس ـ ــة وثص ـ ــمجز غ ـ ــري
مفتوح ـ ـ ـ ــة بع ـ ـ ـ ــد سـ ـ ـ ـ ــاكن س ـ ـ ـ ــوى ت( ،)4وذا بالعش ـ ـ ـ ـ ـرة وط( )1خبلـ ـ ـ ـ ــف يف
(ﭭ ﭮ) (آل عمران ،)117/وقوله( :غري مماثلها ) مبع أن إدغام
الالم يف الالم من باب املثلني.

( )1أا تدغم الراء يف الالم كذلك وو قوله تعاىل( :ﯙﯚ)(األعراف.)169/
( )2أشار إىل أن النون تدغم يف الراء والالم العائد إليهما الضمري ،فإدغامها يف الراء
وو قوله تعاىل( :ﮆ ﮇ ﮈ) (األعراف ،)167/وإدغامها يف الالم وو

قوله تعاىل( :ﰙ ﰚ) ،وشرط إدغام ذلك وقوعها بعد متحرك ،فإن وقعت

بعد ساكن امتنع إدغامها ويستث من ذلك لفه (ﮚ) ،فإهنا تدغم يف الالم
وإن كان ما قبلها ساكناً وو قوله تعاىل( :ﯰﯱﯲ)(البقرة.)133/
( )3أا أن الثاء املثلثة تدغم يف مخسة أحرف عينها املؤلف وهي :السني وو
قوله تعاىل( :ﭯ ﭰ) (النمل ،)16/والتاء وو قوله تعاىل( :ﯞ

ﯟ) (احلجر ،)65/والشني وو قوله تعاىل( :ﭘ ﭙ)

(البقرة ،)58/والذال يف وو قوله تعاىل( :ﮯﮰ ﮱ) (آل

عمران ،)14/والضاد يف وو قوله تعاىل( :ﯛ ﯜ) (الذاريات.)24/
( )4الدال تدغم يف عشرة أحرف وهي :اخلمسة املذكورة مع أحرف الثاء،
واخلمسة الباقية عها يف كلمة (تصمجز) ،وهي :التاء والصاد والماء واجليم
والزاا ،ويشرتط يف إدغام الدال يف هذه األحرف ملأال تكون مفتوحة بعد
ساكن ،فإن كانت كذلك امتنع إدغامها ،ويستث من ذلك حرف التاء
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(ﮍ) [اجلمع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ]5 :و(ﯬ) [البق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ]83 :و(ﭢ)

[النســاء ]102 :و(ﯮ) [اإلس ـراء ]26 :و(ﭭ) [م ـرمي ،]27 :وال ــذال
()2

يف سـ ــص  ،و(ﮪﮫ) [آل عم ـ ـران ،]185 :و(ﯢﯣﯤ)

[املع ـ ـ ــارج ]4-3 :و(ﭶﭷ)[الف ـ ـ ــت  ،]29 :و(ﮈﮉ)[اإلسـ ـ ـ ـراء:

 ،]42و(ﭭﭮ) [النـ ــور ،]62 :و(ﭪﭫ) [التك ـ ـوير،]7 :

و(ﭦﭧ)[م ـ ـرمي ]4 :خبلـ ــف( ،)3و(ﮆﮎ) يع ـ ـاً( ،)4وأخفـ ــى
املشار إليه ،فإن الدال تدغم فيها ولو كانت مفتوحة بعد ساكن.
( )1اسم اإلشارة عائد إىل حرف التاء ،فأشار إىل إدغامها يف أحرف لتها
عشرة ،وهي األحرف اليت أدغمت فيها الدال باستثناء التاءف ألن اإلدغام
فيها من قبيل املثلني ،فتصب تسعة أحرف ،وعاشرها هو اللاء كما أضافه
بصري العبارة.
( )2أا أن الذال املعجمة تدغم يف السني والصاد املهملتني ،فإدغامها يف السني يف
موضعني يف الكهف( :ﯿ ﰀ) و(ﭮ ﭯ) (اآليتان،)63-61/

ويف الصاد يف موضع واحد ،وهو قوله تعاىل( :ﭮﭯﭰ)(اجلن.)3/
( )3املواضع السابقة كلها مواضع خمصوصة ،قرأها السوسي يعاً باإلدغام إال
هذا املوضع فقد اختلف بني إظهاره وإدغامه لكن الذا عول عليه اإلمام
الداين اإلدغام حيث قال« :وباإلدغام قرأت ،وعليه أعول» ،التيسري (،)24
وانمر :إرشاد املريد(.)41
( )4أدغم السوسي باء(ﮆ)املرفوع يف ميم(ﮎ ﮏ)حيث وقع يف
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املــيم بعــد وــرك عنــد ب( ،)1ومتكــن اللي ـ قبــل املــدغم( ،)2و يــز روم املكســور
القرآن الكرمي ،ووقوعه يف مخسة مواضع :موضع يف آل عمران،129/
وموضعان يف املائدة ،40-18/وموضع يف العنكبوت ،21/وآخر يف

الفت  ،14/وفهم من ختصيص الباء ب ـ(ﮆ)وميم(ﮎ ﮏ) إظهار ما

عداه وو قوله تعاىل( :ﭾ ﭿﮀ) (البقرة.)26/
( )1إذا وقعت امليم قبل الباء فإن السوسي يقرأ بإخفائها بعد تسكينها وو قوله
تعاىل( :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) (األنعام ،)53/وقوله تعاىل( :ﮊ

ﮋ ﮌ) (القلم ،)4/وشرط ذلك أن تقع امليم بعد متحرك ،فإن وقعت
بعد ساكن تعني إظهارها وو قوله تعاىل( :ﮨ ﮩ) (البقرة.)132/

( )2إذا وقع قبل احلرف املدغم حرف اللني وو( :ﭦ ﭧ) ،أو حرف املد
واللني وو( :ﯷ ﯸ) (من مواضعه :آل عمران ،)173/و(ﮬ
ﮭ) (البقرة ،)200/فال خالف من متكينه وإدغامه إدغاماً وضاًف ملا فيه
من املد الذا يفصل بني الساكنني ،أما إذا كان قبل احلرف املدغم ساكن
صحي وو( :ﭵ ﭶ ﭷ)(األعراف ،)199/فإن اإلدغام يعسر النلق
بهف ملا فيه من اجتماع الساكنني على غري حدمها ،ألن احلرف املدغم ال بد
من تسكينه ،والتحقيق أن ألهل األداء يف ذلك مذهبني :املذهب األول:
إدغامه إدغاماً وضاً مع ما فيه من صعوبة وعسر ،وهو مذهب املتقدمني،
املذهب الثاين :إخفاؤه واختالح حركته ،وهو ما يعرب عنه ( بالروم ) ،وهو
مذهب املتأخرين ،قال ابن اجلزرا « :فكان اآلخذون فيه باإلدغام الصحي
قليل ،بل أكثر اجققني من املتأخرين على اإلخفاء ،قال :وكالمها ثابت
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واملضموم وإمشامه بقري مب(.)1

الوقف
(ف) على اهلمزة وركة بعد حركة الزمة خبلف يف غريهـا بالتسـهيل(،)2
صحي مأخوذ به ،واإلدغام الصحي هو الثابت عند قدماء األئمة من أهل
األداء ،والنصوص تمعة عليه» ،النشر (.)299/1
( )1إذا أدغم السوسي حرفاً يف حرف مماثل له أو مقارب فيجوز له إمشام حركة
احلرف األول املدغم ورومها إن كانت ضمة ،ورومها فقط إن كانت كسرة،
وقوله ( :بقري مب ) أا وميتنع اإلمشام والروم يف احلرف املدغم إذا كان الباء
وامليم مع الباء وامليم ،وذلك يف أربع صور :الصورة األوىل :الباء مع الباء وو
قوله تعاىل( :ﯹ ﯺ ﯻ) (الفرقان ،)11/الصورة الثانية :الباء مع
امليم وو قوله تعاىل( :ﮍ ﮎ ﮏ)(البقرة ،)284/الصورة الثالثة :امليم
مع امليم وو قوله تعاىل( :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ)(البقرة ،)255/الصورة الرابعة:

امليم مع الباء وو قوله تعاىل( :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) (األنعام،)53/
وعلة املنع فيها أن اإلشارة باإلمشام متعذرة من اجل انلباق الشفتني ،انمر:
التيسري ( ،)29وفت الوصيد( ،)256/2والنشر (.)297/1
( )2قرأ محزة املشار إليه ترف الفاء بتسهيل اهلمزة املتحركة الواقعة بعد حرف متحرك
حالة الوقف ،والقسمة العقلية يف هذه القاعدة تقتضي تسع صور ،وبيان ذلك :أن
اهلمزة تتحرك باحلركات الثالث وما قبلها من حرف متحرك فهو كذلك أيضاً
فبضرب الصور بعضها يف بع خنلص بتسع صور كلها جاءت يف القرآن ،فمثاهلا
مفتوحة بعد احلركات الثالث( :ﯡ) (البقرة( )61 /ﯩ) (العلق)16 /
- 137 -

اللمعة في خالف السبعة البن وهبان  -دراس ًة وتحقي ًقا وتعلي ًقا ،د .هشام بن سليمان الزريري

مبدال املفتوحة بعد كسرة ياءً وبعد ضمة واواً( ،)1وبع يبـدل املضـمومة
بع ــد كس ــرة ي ــاءً وعكس ــها واواً( ،)2ويس ــهلها ترك ــة م ــا قبله ــا( ،)1وبع ـ
(ﮔ) (آل عمران ،)13 /ومثاهلا مضمومة بعد احلركات الثالث:
(ﭞ)(املائدة( )6 /ﮪ) (البقرة( )207 /ﯪ) (البقرة/
 ،)14ومثاهلا مكسورة بعد احلركات الثالث( :ﭵ) (األعراف)165 /
(ﭮ) (يوسف( )97 /ﭯ) (التكوير ،)8 /أما إذا كان وقوع اهلمزة
املتحركة بعد حرف متحرك زائد عن أصل الكلمة وو( :ﭶ) ،فقد
اختلف الرواة عن محزة فيه ،وهذا ما عناه املؤلف بقوله( :بعد حركة الزمة خبلف يف
غريها ) ،فمنهم من ذهب إىل حتقيق اهلمز باعتبار أنه يف أول الكلمة حقيقة،
ومحزة ال خيفف من اهلمز إال ما كان يف وسط الكلمة أو آخرها ،والذاهبون إىل
هذا ال يعتربون احلروف الزوائد وإن اتصلت باهلمز لفماً وهو مذهب اإلمام أيب
احلسن طاهر بن غلبون ،وذهب آخرون إىل ختفيفه بالتسهيل أو باإلبدال باعتبار
أنه يف وسط الكلمة تسب الصورة ،والذاهبون إىل هذا يعتدون باحلروف الزائدة
التصاهلا باهلمز لفماً ،وعدم صحة انفصاهلا عنه فكأهنا جزء من الكلمة اليت فيها
اهلمزة ،وهذا مذهب اإلمام فارح بن أمحد ،انمر :العقد النضيد للسمني
( ،)1004/2وسراج القارا البن القاص ( )54والنشر البن اجلزرا (.)443/1
( )1ذكر صورتني من الصور التسع اليت يقع فيها اهلمز متحركاً بعد حركة الزمة

ومها :اهلمزة املفتوحة بعد كسر وو( :ﯩ) ،واهلمزة املفتوحة بعد ضم وو:

(ﮔ) فاحلكم يف هاتني الصورتني اإلبدال ،ففي الصورة األوىل تبدل اهلمزة
ياءً ،ويف الثانية تبدل واواً ،وأما باقي الصور فاحلكم فيها التسهيل كما مر.
( )2أشــار إىل صــورتني مــن الصــور التســع الســابقة ،نقــل الــبع فيهــا وجهـاً آخــر
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س ـ ــهل غ ـ ــري املفتوح ـ ــة ب ـ ــالروم ،وإن ك ـ ــان واواً بع ـ ــد كس ـ ــرة قلبه ـ ــا ض ـ ــمة
()2

()3

وتركه ــا  ،وأب ــدهلا س ــاكنة مللقـ ـاً  ،ويف إدغ ــام (ﯞ) [م ــرمي]74 :

منسوب إىل اإلمام األخفش ،وهو إبدال اهلمزة املضمومة بعد كسر ياءً وـو:

(ﯕ) (األعلـ ــى ،)6 /وإبـ ــدال اهلمـ ــزة املكسـ ــورة بعـ ــد ضـ ــم واواً وـ ــو:

(ﮀ) (البقرة.)108 /
( )1أشار أيضاً إىل أن البع روى تسهيل الصورتني السابقتني تركة ما قبلها
أا :تسهيل اهلمزة املضمومة بعد كسر بينها وبني الياء ،وتسهيل اهلمزة
املكسورة بعد ضم بينها وبني الواو ،ولكن هذه الرواية مل يأخذ هبا أحد من
أئمة القراءةف ألهنا أتت مبشكل وأمر معضل ال ميكن حتققه ،وال النلق هبا،
نمر :إبراز املعاين (.)175
( )2صورته :أن تكون اهلمزة املضمومة بني كسر ووا ٍو وو( :ﯪ)(البقرة/
 ،)14فتقرأ برتك اهلمزة أا حذفها مع ضم كسر ما قبلها ليناسب ما بعدها
من الواو.
( )3ذكر حكم اهلمزة الساكنة سواءً كانت يف وسط الكلمة أو يف آخرها ،وسواء
كان سكوهنا الزماً أو عارضاً كما أفاده قوله ( :مللقاً ) ،فأشار إىل إبداهلا
حرف مد من جنس حركة ما قبلها ،فإن وقعت بعد فت أبدلت ألفاً وو:
(ﯖ) (النساء ،)104 /وإن وقعت بعد ضم أبدلت واواً وو( :ﭞ)
(البقرة ،)3 /وإن وقعت بعد كسر أبدلت ياءً وو( :ﯟ)(احلج.)45 /
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()1

و(ﭖ) [األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزاب ، ]51 :وكس ـ ـ ـ ـ ـ ــر (ﮐ) [البق ـ ـ ـ ـ ـ ــرة]33 :

و(ﭑ) [القمر ،)2(]23 :ونقل (ج) حركة املبتـدأة السـاكن مـا قبلهـا
()3

إلي ــه غ ــري م ــد وح ــذفها  ،خبل ــف يف (ﮠ) [احلاق ــة ]19 :و(ﯴ)

مع ـ ـ ـ ـ ـ ـاً بيـ ـ ـ ـ ـ ــونس[ ،]99-51و(حجـ ـ ـ ـ ـ ــب) (ﭭ ﭮ) [الـ ـ ـ ـ ـ ــنجم]50 :

( )1لفه(ﯞ)من قوله تعاىل( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ)ولفه(ﭖ)من
قوله تعاىل( :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) ،فإعماالً للقاعدة السابقة فإن محزة يبدل

اهلمزة من (ﯞ) ياءً ساكنة ،ويبدل اهلمزة من لفه(ﭖ)واواً ساكنة،
وحينئذ تمع مثالن فعلى مقتضى األصول فاإلدغام هنا متعني الجتماع
مثلني أوهلما ساكن.
( )2هاتان الكلمتان يكون الوقف عليهما حلمزة بإبدال اهلمزة ياء ساكنة على مقتضى
القاعدة السابقة مع كسر ضم اهلاءف نمراً لوقوع الياء قبلها املبدلة من اهلمزة.
( )3انتقل املؤلف إىل بيان حكم اهلمزة املبتدأة ،فأخرب أن ورشاً املرموز إليه باجليم
قرأ بنقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها وحذفها ،وو( :ﭘ ﭙ)
(البقرة 62/وغريها) ،ويشرتط ملأال يكون الساكن املنقول إليه حركة اهلمزة
حرف مد كما دل عليه قوله ( :غري مد) فإن كان حرف مد وو (ﮝ
ﮞ) (البقرة )12/و(ﮢ ﮣ) (الذاريات )21/فال نقل فيه لورش،
واستثناء املؤلف حلروف املد فقط ،أما حرفا اللني ومها الواو والياء الساكنتان
املفتوح ما قبلهما فهما داخالن يف هذا الباب ،وجترا عليهما قاعدة النقل
وو( :ﮤ ﮥ) (البقرة )103/و(ﮈ ﮉ) (املائدة.)27/
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مــدغماً( ،)1ومهــز (ب) والبــدؤ كــذلك( ،)2أو هبمــز الوصــل( )3وباألصــل
()4

أوىل ع ـ ـ ـ ـ ــن (ح ـ ـ ـ ـ ــب)  ،وس ـ ـ ـ ـ ــكت (ض) علي ـ ـ ـ ـ ــه يس ـ ـ ـ ـ ـرياًكي ـ ـ ـ ـ ــاء (ﮙ)
( )1قرأ أبو عمرو وورش وقالون املشار إليهم بقوله( :حجب) بإدغام تنوين عاداً
يف الم األوىل مع نقل حركة اهلمزة إىل الالم قبلها ،ومل يشر إليه ألنه من
مستلزمات اإلدغام من أجل ختفيف الكلمة ،انمر :فت الوصيد للستخاوا
( ،)230/2وإبراز املعاين أليب شامة (.)162
( )2قرأ قالون املشار إليه بالباء هبمزة ساكنة يف مكان الواو سواءً وصل الكلمة
مبا قبلها أو ابتدأ هبا.
( )3ذكر كيفية البدء يف حال النقل :فيجوز يف هذه احلالة االبتداء هبمزة الوصل هكذا:
( ،)كما تبتدا هبا يف صورة عدم النقل ألجل سكون الالم ،فالالم بعد
النقل إليها كأهنا بعد ساكنة ألن حركة النقل عارضة فتبقى مهزة الوصل على حاهلا
ال تسقط إال يف الدرج ،ولكن االبتداء باألصل وهو سكون الالم وحتقيق اهلمزة
أفضل وأوىل عن قالون وأيب عمرو املشار إليهما بـ(حب) ،انمر :الآللئ الفريدة
( ،)289/1وسراج القارا (.)50
( )4أا :أن البدء بأصل الكلمة بسكون الالم وحتقيق اهلمزة(ﭮ) هو
األفضل واألوىل ،قال يف التيسري« :وهو عندا أحسن الوجوه وأقيسها»،
وأليب عمرو أيضاً البدء هبمزة الوصل( ،)أو البدء بالم التعريف
( ،)وقالون مثله إال أنه يهمز الواو ،انمر :التيسري ( ،)204وسراج
القارا (.)50
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و(ﯷ)( ،)1وبعـ ســكت عــن (ف) علــى باهبمــا والم التعريــف فقــط(،)2
وبع ـ نق ــل عن ــه وقف ـاً إىل س ــاكن (ج)( ،)3وك ــل إىل غ ــريه األص ــل غ ــري
( )1هو يف بيان مذهب اإلمام محزة يف الساكن الذا ينقل ورش عليه حركة
اهلمزة ،فأخرب أن له من رواية خلف املشار إليه بالضاد القراءة بالسكت
قليالً ،وذلك يف حالة الوصل ونع به وصل الكلمة اليت آخرها ذلك
الساكن بالكلمة اليت أوهلا مهزة ،ويسمى بالساكن املفصول ،كما قرأ أيضاً
بالسكت على الياء من لفمي( :ﮙ)و(ﯷ) ،ومل يسكت على كلمة
واحدة يف غريمها.
( )2أشار إىل رواية بع أهل األداء بالسكت عن محزة بتمامه على أل التعريف
وكلميت (ﮙ) و(ﯷ) واخلالصة بعد هذا :أن خلفاً يسكت على

(أل) و(ﮙ) و(ﯷ)على الروايتني ،ويسكت على الساكن املفصول
على الرواية األوىل فقط ،وال سكت له فيه على الرواية الثانية ،وأما خالد:

فال سكت له مللقاً على الرواية األوىل ،وله السكت على (أل) و(ﮙ)

و(ﯷ) فقط على الرواية الثانية.
( )3كالمه هنا يف حالة الوقف على الكلمة اليت ينقل ورش حركة مهزهتا إىل
الساكن قبلها كما أوضحه بقوله ( :وقفاً) ،فروى فيها بع الرواة عن محزة
النقل فيها وقفاً كقراءة ورش ،وروى عنه البع اآلخر ترك النقل وحتقيق
اهلمز كقراءة اجلماعة ،واستث له القراء من ذلك ميم اجلمعف ألن ورشاً ال
نقل له فيها ،وإاا مذهبه الصلة مع املد اللويل كما سيأيت ،وهلذا فإن محزة
ال ينقل إال فيما يص أن ينقل ورش فيه ،انمر :فت الوصيد (،)334/2
- 142 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

األلـ ــف( )1فإنـ ــه يسـ ــهلها متوسـ ــلة ،ويبـ ــدهلا متلرفـ ــة مللق ـ ـاً( ،)2وبع ـ ـ

وإبراز املعاين ( ،)158والنشر (.)418/1
( )1مقصوده أن حلمزة الوقف أيضاً بالنقل على كل ساكن واقع قبل اهلمزة سواءً
كان الساكن حرفاً صحيحاً وو( :ﮝ)و(ﭴ) ،أو حرف لني
وأع هبما الواو األصلية الساكنة املفتوح ما قبلها ،والياء األصلية الساكنة

املفتوح ما قبلها وو( :ﯠ)و(ﮖ) ،أو حرف مد أصلي غري األلف
وأع هبما الواو األصلية الساكنة املضموم ما قبلها ،والياء األصلية الساكنة
املكسور ما قبلها وو( :ﭔ)(ﯪ).
( )2إذا كان الساكن قبل اهلمزة األلف فله حالتان :احلالة األوىل :أن جتيء األلف
قبل اهلمزة حال كوهنا متوسلة وو( :ﭷ) (ﭴ) ،واحلكم
فيها التسهيل :فتسهل اهلمزة الواقعة بعدها بني بني أا بني اهلمزة واأللف
للهمزة املفتوحة ،وبني اهلمزة والواو للمضمومة ،وبني اهلمزة والياء للمكسورة،
و وز يف هذه األلف املد والقصر فاملد نمراً لألصل وهو وجود اهلمزة بعده،
والقصر نمراً لتسهيل هذه اهلمزة ،واملقدم يف هذا املد نمراً لوجود أثر اهلمز،
واحلالة الثانية :أن جتيء األلف قبل اهلمزة حال كوهنا متلرفة وو( :ﭭ)
أن اهلمزة تبدل ألفاً من جنس ما
(ﯖ) ،واحلكم فيها اإلبدال :أا :مل
ٍ
قبلها بعد إسكاهنا للوقف،
وحينئذ تمع ألفان فيجوز حذف إحدامها ختلصاً
من التقاء الساكنني يف كلمة واحدة ،و وز إبقاؤمها جلواز اجتماع الساكنني
عند الوقف ،وحاصل األوجه من حيث األداء ثالثة :املد اعتداداً باألصل،
والقصر لذهاب موجب املد ،والتوسط قياساً على العارض عند الوقف عليه،
انمر :النشر ( ،)466/1وإرشاد املريد (.)74
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ســهلها بــروم حركــة مضــمومة أو مكســورة( ،)1وبعـ مــد األلــف مللقـاً،
وإن كــان يــاءً أو واواً مزيــدين مــن كلمتهــا أبــدهلا وأدغــم( ،)2وبعـ أدغــم
األصليتني( ،)3ويروم أو يشم املتلرفة غـري املبدلـة مـداً ،واملفتوحـة أو يشـم
( )1نقل بع

الرواة عن محزة أنه يسهل اهلمزة مع الروم يف كل مهزة متلرفة قبلها

ألف وو( :ﭭ)وقد تقدم أن احلكم يف هذا النوع اإلبدال وال روم وال
إمشام معه ،وإاا اشرتط يف التسهيل أن يكون مصاحباً للرومف ألن الوقف
بالتسهيل وحده يفضي إىل الوقف باحلركة الكاملة ،والوقف باحلركة الكاملة ال
تسيقه قواعد القراءة ،وهذا الوجه أع به التسهيل بالروم ال وز إال إذا كانت
اهلمزة والً للروم بأن كانت مضمومة أو رورة كما نص عليها املؤلف.
( )2إذا وقعت اهلمزة بعد حرف مد زائد غري األلف بأن كانت بعد واو مدية
زائدة ،أو بعد ياء مدية زائدة ،فإن محزة يبدل الواقعة بعد الواو واواً ،ويبدل
كذلك الواقعة بعد الياء ياءً فيجتمع مثالن فيدغم الواو يف الواو ،والياء يف
الياء ،ويستوا يف ذلك كون اهلمزة يف وسط الكلمة أو طرفاً منها ،فمثال ما
توسط فيه اهلمز بعد ياء زائدة( :ﮱ) ،ومثال ما تلرف بعدها:

(ﭒ) ،ومثال ما تلرف فيه اهلمز بعد واو زائدة( :ﭼ)(البقرة/
 ،)228ومل يقع يف القرآن مهز متوسط بعد واو زائدة.
( )3بع الرواة نقل عن محزة وجهاً آخر يف الياء والواو األصليتني ،وهو إبدال
اهلمزة بعده حرفاً مثله ،وإدغامه فيه سواءً كان اهلمز متوسلاً وو:
(ﮉ) (آل عمران( )49 /ﮪ) (الروم ،)10/أو متلرفاً وو:
(ﮙ) (البقرة( )20/ﯗ) (القصص ،)76/إجراءً لألصلي رى
- 144 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

املضــمومة( ،)1ويتبــع رســم اهلمــزة فيحــذفها إن مل خيتــل اللفــه( ،)2وافقــه
الزائد ،وعلى هذا فيكون حلمزة يف هذا النوع أع به الياء والواو األصليتني
وجهان :األول :النقل ،والثاين :اإلدغام.
( )1أا :وز لك حالة الوقف حلمزة :الروم واإلمشام يف يع أنواع اهلمز املتلرف
املتخفف بأنواع التتخفيف ما مل تبدل اهلمزة املتلرفة فيه حرف مد ،وذلك شامل
لثالث صور :األوىل :ما نقل إليه حركة اهلمزة وو( :ﭴ) (النمل)25 /
(ﭼ) (البقرة ،)102 /والثانية :ما أبدل اهلمز فيه حرفاً ،وأدغم فيه ما قبله
وو( :ﭼ) (ﮙ) ،والثالثة :ما أبدلت اهلمزة املتحركة فيه واواً أو ياءً اتباعاً
للرسم العثماين وو( :ﭺ ﭻ) (األعراف ،)60 /أو أبدلت على مذهب
األخفش وو( :ﮗ) (العنكبوت ،)19 /أما املبدل حرف مد فال يدخله
روم وال إمشام وو( :ﮭ) (اإلسراء( )14 /ﯴ) (احلجر ،)49 /وقوله:
(ويروم أو يشم) أا فيما يص فيه اإلمشام من املرفوع واملضموم ،ويص فيه
الروم من املرفوع واملضموم واجملرور واملكسور.
( )2هو يف ذكر قاعدة التتخفيف الرمسي ،فقد روى بع أهل األداء :أن محزة كان
يسهل اهلمزة على وفق رسم املصحف حالة الوقف ،فإذا رمست اهلمزة ياءً وقف
عليها بالياء ،وإذا رمست واواً وقف عليها بالواو ،وإذا رمست ألفاً وقف عليها
باأللف ،وما مل ترسم فيه للهمزة صورة وقف عليها باحلذف ،وليس األمر على
اإلطالق بل إنه موقوف على ما ص نقله ،وثبتت الرواية به ،وهلذا فإن علماء
القراءات حصروا الكلمات اليت رمست اهلمزة فيها بالياء والواو واحلذف وتثبت
الرواية الصحيحة جبواز الوقف عليها باتباع الرسم مبا ال يدع االً للزيادة،
وإعماالً للقياح ،انمر هذه املواضع يف النشر ( ،)452/1والوايف (.)120
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(ل) يف املتلرفة يف كل ذلك (.)1

ميم اجلمع
وصل (د ب)خبلفه ضمها قبل ورك منفصل وإن شدد(،)2
()3

وافقهما (ج) قبل مهزة القلع  ،وضم (ف) ها (ﭮ) و(ﭜ)

( )1أا :أن هشاماً املشار إليه بالالم ،قرأ مبثل ما قرأ به محزة يف يع ما تقدم
من أنواع التسهيل قياساً ورمساً يف اهلمز املتلرف فقط دون املتوسط ،ووجه
ذلك :أن املتلرف أحرى بالتتخفيفف ألنه ول اسرتاحة وانقلاع نفس.
( )2قرأ اإلمام ابن كثري وقالون خبلف عنه بضم ميم اجلمع ووصلها بواو سواءً
كانت امليم متصلة باهلاء وو( :ﭮ) و(ﯪ) ،أو بالكاف وو:
(ﮓ)و(ﭶ) ،أو بالتاء وو( :ﭢ)و(ﯣ) ،واحرتز بقوله:
( قبل ورك ) عما إذا وقعت قبل ساكن فال توصل ألحد من القراء ،وبقوله:
( منفصل ) عن مثل قوله تعاىل ( :فإذا دخلتموه) مما اتصل به الضمري ،فهو
مع على صلته ،واندرج بقوله( :وإن شدد) قوله تعاىل( :ﭧ ﭨ) ب ل
عمران ،143/وقوله تعاىل( :ﮥ ﮦ) بالواقعة 65/على قراءة
التشديد ،انمر :إبراز املعاين أليب شامة ،72/وكنز املعاين للجعربا
 ،214/2والعقد النضيد للسمني.377/2
( )3أا :أن ورشاً وافقهما على ضم ميم اجلمع ووصلها بوا ٍو بشرط أن تقع قبل
مهزة قلع وو قوله تعاىل( :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) ،فإن مل تقع قبل مهزة
قلع فال شيء له ،ومن املعلوم أن االختالف يف ميم اجلمع إاا هو يف حال
وصلها مبا بعدها ،كما أشار إىل ذلك بقوله ( :ز
وص َحل ) ،وأما عند الوقف
عليها فالكل مع على إسكاهنا.
- 146 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

و(ﯡ) مللقاً( ،)1و(فر) قبل مهزة الوصل بعد ياء ساكنة أو كسرة
وصالً ،وكسر (ح) امليم(.)2
طرفا السورتني

()3

( )1قرأ محزة الكلمات الثالث اليت نص عليها وهي( :ﭮ) و(ﭜ)

و(ﯡ) بضم اهلاء يف حا الوصل والوقف ،سواءً كان بعدها متحرك
وو قوله تعاىل( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) ،أو كان بعدها

ساكن وو قوله تعاىل( :ﮁ ﮂ) (القصص ،)63/وأخذ تعميم احلكم
من اإلطالق املذكور.
أن ذلك الساكن مل يقع
( )2شرع يف بيان أحكام امليم الواقعة قبل ساكن ،واتفق مل
يف القرآن إال بعد مهزة وصل ،فقرأ محزة والكسائي املشار إليهما ب ــ(فر) بضم
اهلاء علفاً على قيد الرت ة السابقة بشرط أن يكون قبل اهلاء حرف مكسور
أو ياء ساكنة ،وو :قوله تعاىل( :ﯹ ﯺ) (النجم )23/و(ﭪ
ﭫ) (النحل ،)104/فتكون قراءة غريمها بكسر اهلاء ،وقرأ أبو عمرو
البصرا املشار إليه باحلاء بكسر امليم ،فتكون قراءة غريه بضم امليم ،فتحصل
من هذا أن حلمزة والكسائي ضم اهلاء وامليم ،وأليب عمرو كسر اهلاء وامليم،
وللبقية كسر اهلاء وضم امليم ،وخالفهم هذا يف حالة الوصل كما دل عليه
ص مالً ) ،أما عند الوقف فكلهم على كسر اهلاء وإسكان امليم.
(و َح
قوله :م
( )3أا آخر السورة وأول السورة التالية وخالف القراء فيما بني السورتني إاا هو
يف حالة الوصل ،أما عند االبتداء بأول السورة فإن القراء معون على
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سكت (حجك) بينهما وبع
يف غري براءة عن( ج)(.)2

هاء ضمري املذكر

وصلهما( ،)1وبع

بسمل

()3

إثبات البسملة سواءً من كان مذهبه البسملة بني السورتني ،ومن مذهبه
وصل السورة بأول التالية ،ومن كان مذهبه التتخيري بني الوصل والسكت ،إال
يف سورة براءة فال بسملة عند االبتداء هبا ،ومن هنا فإن اإلمام ابن اجلزرا
محل قول اإلمام محزة« :القرآن كله عندا كسورة واحدة فإذا قرأت( :ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ)يف أول فاحتة الكتاب أجزأين » ،على حالة الوصل ال
االبتداءف إل اع أهل النقل على ذلك ،انمر :النشر264/1
( )1القراء فيما بني السورتني على قسمني منهم من يبسمل ،ومنهم من ال
يبسمل ،فأشار هنا إىل الذين ال يبسملون وهم أبو عمرو وورش وابن عامر
املرموز إليهم بــ(حجك) ،فورد عنهم يف ذلك وجهان :احدمها :الوصل،
والثاين :السكت وهو األفضلف ألن فيه تنبيهاً على هناية السورة ،قال
صاحب التيسري« :وخيتار يف مذهب ورش وأيب عمرو وابن عامر السكت
بني السورتني من غري قلع» ،وقال الستخاوا« :وأما السكت فعليه أكثر
أهل األداء وأجالء املتصدرين» ،انمر :التيسري ،26/وفت الوصيد204/2
( )2أا أن ورشاً املشار إليه باجليم ورد عنه يف البسملة خالف ،وذلك أن أبا غامن
كان يأخذ له بالبسملة بني السورتني يف يع القرآن ،وتابعه على ذلك اآلخذون
عنه ،وسائر املصريني على خالف ذلك ،انمر :فت الوصيد ( ،)206/2والعقد
النضيد ( ،)334/1وعليه فيكون لورش ثالثة أوجه :البسملة والوصل والسكت،
وأليب عمرو وابن عامر الوصل والسكت ،ولبقية القراء البسملة أخذاً من الضد إال
محزة فإنه يقرأ بالوصل على ما هو مشهور من مذهبه.
( )3املراد هبا هاء الضمري املك هبا عن الواحد املذكر القائب ،وتتصل بالفعل وو:
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وصل (د) الساكن ما قبلها قبل ورك وإن ضعف مـن جـنس حركتهـا،
()1

()2

وافقه [ع] (ﭯﭰ)[الفرقان ، ]69 :وسكن (صحف) (ﮣ)

[آل عم ـ ـ ـ ـران ]75 :و(ﭻ)[النسـ ـ ـ ــاء ]115 :و(ﮡ)[آل عم ـ ـ ـ ـران145 :
()3

()4

وغريها]  ،و(حنف)(ﮔ) [النمل ، ]28 :و(حصـق) خبلفـه(ﯿ)
()1

[النــور ]52 :والقــاف (ع) وقصــرها( ،)5و(ﰇ) [طــه( ]75 :ا)

وكله ــا

(ﮣ) ،وباالسم وو( :ﯾ) ،وباحلرف وو( :ﰄ) ،وقيدها باملذكر
لبيان أن خالف القراء يف اهلاء الدالة على املذكر ،أما الدالة على املؤنث فإنه
مع على صلتها باأللف مللقاً ،وهي حتذف إذا لقيت الساكن وو( :ﭚ
ﭛﭜ) ،انمر :إبراز املعاين ( ،)104والعقد النضيد (.)570/1
( )1زيادة يقتضيها السياق.
( )2إذا وقع قبل اهلاء ساكن وبعدها متحرك فإن ابن كثري املشار إليه بالدال
يصلها بوا ٍو إن كانت مضمومة ،وبياء إن كانت مكسورة حم وإن ضعف
خمرجها وو( :ﭘﭙ ﭚ) ،وتابعه حفص على صلة اهلاء يف موضع الفرقان
وهو قوله تعاىل( :ﭮ ﭯﭰ).
( )3قرأ شعبة وأبو عمرو ومحزة بإسكان اهلاء يف األلفاخم املشار إليها ،ومعهن
(ﭾ) الواقعة بعد(ﭻ) يف اآلية نفسها.
( )4قرأ أبو عمرو وعاصم ومحزة بإسكان اهلاء يف كلمة(ﮔ)من قوله تعاىل
بالنمل( :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ).

( )5ومن اخلالف كذلك قوله تعاىل بالنور( :ﯽ ﯾ ﯿ)فقرأ أبو عمرو
- 149 -

اللمعة في خالف السبعة البن وهبان  -دراس ًة وتحقي ًقا وتعلي ًقا ،د .هشام بن سليمان الزريري

(بـ ــل) خبلف ـ ـه( )2وخلـ ــف (ب) ب ـ ـ(ﰇ)( ،)3و(ﮈ)[الزمـ ــر( ]7 :يلـ ــط)

خبلفهمــا وقص ـره (نافــل)( ،)4وســكن (ﮌ)مع ـاً بــالزلزال (ل)( ،)5وأســكن
البصرا وشعبة وخالد خبلف عنه بإسكان اهلاء ،وقرأ حفص بإسكان كسرة
القاف وقصر اهلاء أا :كسرها من غري صلة ،وقرأ الباقون وهو الوجه الثاين
خلالد بكسر القاف واهلاء مع الصلة.
( )1أخرب أن كلمة(ﰇ)من قوله تعاىل يف سورة طه( :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ)قرأها اإلمام السوسي عن أيب عمرو بإسكان كسر اهلاء ،فتكون
قراءة غريه بكسر اهلاء مع الصلة غري أن قالون ورد عنه اخلالف كما سيأيت.
( )2أشار الناظم إىل أن قصر اهلاء يف يع ما تقدم من الكلمات ثبت عن
قالون وهشام خبلف عنه ،واخلالف املشار إليه هلشام دائر بني القصر
والصلة ،وامتنع أن يكون الوجه اآلخر له اإلسكانف ألنه مل يذكر مع من قرأ
باإلسكان ،ولو كان من أهل اإلسكان لذكر معهم.
( )3اخلالف لقالون بني القصر والصلة.
( )4ذكر اختالف القراء يف كلمة(ﮈ)من قوله تعاىل( :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ)
فقرأ السوسي ودورا أيب عمرو وهشام خبلف عنهما بإسكان اهلاء ،وقرأ عاصم
ونافع ومحزة وهشام يف وجهه الثاين بقصر اهلاء أا ضمها من غري صلة ،وقرأ
باقي القراء ومعهم الدورا يف وجهه الثاين بضم اهلاء موصولة بواو.
( )5أخرب أن هشاماً أسكن ضم اهلاء يف كلمة(ﮌ)ومها موضعان يف سورة
الزلزلة عند قوله تعاىل( :ﮋ ﮌ) و(ﮒ ﮓ)()7-6كما أوض
(معاً ) ،فتكون قراءة غريه بضم اهلاء مع الصلة.
ذلك بقوله م
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(حــرب) هــا (ﮗ) و(ﭘ) إذا دخــل عليهــا ال ـواو والفــاء والــالم ،وانفــرد

(بر) (ﭮﭯ)(.)1

()2

اإلمالة
أمــال (فــر) ذا اليــاء وفعــاىل مع ـاً وفعلــى يع ـاً ،والزائــد علــى ثــالث

مللقاً و(ﯫ) [البقـرة ]214 :و(ﯼ)[البقـرة ]112 :وآا طـه والـنجم
وسأل والقيامة والنازعات وعـبس واألعلـى والشـمس والليـل والضـحى واقـرأ
و(ﮦ)[اإلس ـ ـراء ]52 :و(ﭓ)[البقـ ــرة275 :وغريهـ ــا] و(ﰠ)
()3

[ال ـ ـ ـ ــنجم ]44 :ب ـ ـ ـ ــالواو  ،و(ص ـ ـ ـ ــفر)(ﭝ)[األنف ـ ـ ـ ــال ]17 :و(ﮞ)
( )1أخرب أن أبا عمرو والكسائي وقالون قرؤوا بإسكان كسر هاء(ﭘ)وكسر
هاء(ﮗ)بشرط أن يقعا بعد واو العلف أو فائه أو الم االبتداء ،أما غري
املذكورين فإهنم يكسرون اهلاء من (ﭘ) ،ويضمون اهلاء من(ﮗ)على
األصل فيهما ،وانفرد قالون والكسائي بإسكان اهلاء من(ﮗ)يف قوله تعاىل
بالقصص(( :)61ﭮ ﭯﭰ ﭱﭲ ﭳ).
( )2تنقسم اإلمالة إىل قسمني :إمالة شديدة ،وإمالة متوسلة ،فاألوىل يعرب عنها
باإلمال ــة الك ــربى ،ويق ــال هل ــا اإلض ــجاع ،وه ــي املـ ـرادة عن ــد اإلط ــالق ،وأم ــا
األخــرى فيع ــرب عنه ــا بالتقلي ــل ،وب ــني وبــني ،وبالص ــقرى ،انم ــر :إب ـراز املع ــاين
( ،)203والنشر ( ،)29/2واإلضاءة (.)35
( )3بدأ املؤلف هذا الباب بذكر ما اتفق محزة والكسائي على إمالته دون مشاركة
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[القيامة ]36 :و(ﮣ)[طـه ]58 :وقفـاً و(ﯛ)ثـاين اإلسـراء [،]72
()1

و(ص ــفحر) أوهل ــا  ،و(ريف) خبلف ــه (ﯓ)[اإلس ـ ـراء وفصـ ــلت]51-83 :

ألحد من القراء ،وذلك يف قواعد عامة وكلمات خمصوصة أ لها يف اآليت-1 :
ذوات الياء وهي األلفات املنقلبة عن ياء أصلية كيفما جاءت هذه األلفات
سواء كانت يف اسم وو( :ﮢ) أو يف فعل وو( :ﮃ) ،وسواء
رمست يف املصاحف ياء كاألمثلة السابقة ،أو رمست فيها األلف وو( :ﮄ)

 -2ألف التأنيث املقصورة ،وذلك فيما كان على وزن (فعاىل) بضم الفاء أو
بفتحها وو( :ﮪ)(ﭱ) ،وما كان على وزن (فعلى) بضم الفاء أو

بفتحها أو بكسرها وو( :ﯣ) (ﯵ) (ﮩ) -3 ،الثالثي املزيد
من ذوات الواو إذا زيد عليه فأصب رباعياً أو أكثرف النقالب واوه ٍ
حينئذ إىل

ياء ،سواء وقع يف اسم وو( :ﯗ)أو يف فعل وو( :ﰅ) كما أفاده
قوله( :مللقاً) -4 ،رؤوح اآليات يف اإلحدى عشرة سورة املشار إليها سواء
كانت يف األمساء أو يف األفعال ،وسواء كانت من ذوات الواو أو من ذوات

الياء -5 ،كلمات خمصوصة( :ﯫ) و(ﯼ) ومعهن (ﯦ) و(ﭱ)

وإن مل يشر إليهن ،و(ﮦ) و(ﭓ)و(ﰠ) املقرتن بالواو.
( )1انتقل املؤلف إىل ذكر كلمات وافق فيها بع القراء محزة والكسائي على
اإلمالة ،فوافقهما شعبة على إمالة (ﭝ) و(ﮞ) و(ﮣ) يف حالة

الوقف و(ﯛ) املوضع الثاين من اإلسراء ( ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ) ،ووافقهما شعبة وأبو عمرو على إمالة (ﯛ) يف املوضع األول
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و(ص ــفرا) باإلس ـ ـراء ،والن ــون (ض ــر) ،وأخ ــر مهزهتم ــا (م)  ،و(ﮤ)

[األحزاب( ]53 :رفل)( ،)2و(ت ) (ﰎ)بالياء ،وكل ألف قبـل راء جـر
()3

()4

مباشـ ـ ــرة  ،و(حـ ـ ــر) مكررهـ ـ ــا و(م) خبلفـ ـ ــه(ﯭ)[البقـ ـ ــرة]259 :

و(ﮒ) [اجلمع ـ ـ ـ ــة ،]5 :و(ص ـ ـ ـ ــحب رم) خبلف ـ ـ ـ ــه (ﮗ) [التوب ـ ـ ـ ــة:

 ،)5(]109و(فــرح) مــا بعــد راء مقصــوراً خبلفــه (ﮛ)[يوســف،]19 :
(ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ).

( )1الكالم يف كلمة ( ن ى ) يف قوله تعاىل( :ﯓ ﯔ) يف سوريت اإلسراء
وفصلت ،فأمال األلف يف املوضعني محزة والكسائي والسوسي خبلف عنه،
ووافقهم شعبة يف موضع اإلسراء فقط ،وأمال النون خلف والكسائي ،وقرأ ابن
ذكوان بتأخري اهلمزة فيصري النلق( )مثل(ﭳ) يف املوضعني.

( )2مراده قوله تعاىل يف سورة األحزاب( :ﮢ ﮣ ﮤ)فأمال األلف من

(ﮤ) محزة والكسائي على أصلهما وهشام موافق هلما ،ويلزم منه إمالة النون.
( )3قرأ دورا الكسائي وأبو عمرو بإمالة لفه(ﰎ)بشرط أن يكون موعاً
بالياء ،وأماال كذلك األلفات الواقعة قبل راء مكسورة متلرفة وو( :ﭪ)،
وأفاد قوله( :مباشرة) لزوم اتصال الراء باأللفف ليتخرج وو( :ﮆﮇ).
( )4أشار إىل أن اللفه الذا اجتمع فيه راءان ،راء قبل األلف ،وراء بعدها مكسورة
متلرفة ،وهو ما يعرب عنه باملكرر وو( :ﯭ) أماله أبو عمرو والكسائي.

( )5أشار إىل ثالث كلمات أماهلا ابن ذكوان خبلف عنه وهن( :ﯭ)
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والفــت لــه أشــهر ،و(عفــرح) (ﮓ)[هــود ،)1(]41 :و(صــفرحم) خبلفــه

أدرى( ،)2و(صــفرم) حــريف (ﯔ)[األنعــام ]52 :خبلفــه بــذا الضــمري واهلمــز
(ح) والراا خبلفه( ،)3وقبل أل (صـفي) خبلفـه ،ويف اهلمـز خلـف (صـي)(،)4
و(ﮒ) و(ﮗ) ،وهي ممالة لدورا الكسائي وأيب عمرو على
قاعدة األلفات الواقعة قبل راء مكسورة متلرفة ،ووافقهم شعبة وقالون وأبو

احلارث على إمالة اللفه الثالث أع به(ﮗ).
( )1أخرب أن األلفات الواقعة بعد الراء وو( :ﮍ)أماهلا محزة والكسائي ومها
على أصلهما ،وأبو عمرو باملوافقة هلما ،وتابعهم حفص على إمالة (ﮓ)
يف قوله تعاىل( :ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ)بسورة هود ،واختلف عن أيب
عمرو يف (ﮛ) بسورة يوسف بني اإلمالة والفت  ،وهو األفضل واألشهر.
( )2أا قرأ شعبة ومحزة والكسائي وأبو عمرو وابن ذكوان خبلف عنه بإمالة الراء
من لفه (أدرى) حيث ورد وكيف أتى وو( :ﮄ ﮅ ﮆ) و(ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣﯤ).
( )3أخرب أن شعبة ومحزة والكسائي وابن ذكوان قرؤوا بإمالة الراء واهلمزة من لفه
(ﯔ) حيثما ورد يف القرآن إذا كان ماضياً سامل األلف سواء اتصل
بالضمري املنصوب وو( :ﮰ)أو مل يتصل وو( :ﭰ ﭱ)و(ﯔ
ﯕ) إال أنه اختلف عن األخري أع به ابن ذكوان فيما اتصل به الضمري
املنصوب على ما مر مثاله ،مث بني أن أبا عمرو أمال اهلمزة فقط ،واختلف
عنه يف إمالة الراء.
( )4هو يف بيان(ﯔ)إذا وقعت قبل ساكن وو( :ﭿ ﮀ)و(ﮦ ﮧ)
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و(رم ـ ـ ـ ) (ﭤ) مللق ـ ـ ـاً( ،)1ورا اهلجـ ـ ــاء (فكـ ـ ــر ص ـ ـ ـ )( ،)2وطاويـ ـ ــا
(ص ــفر)( ،)3وي ــا م ــرمي (كص ــفرا) خبلف ــه( ،)4وه ــا (ص ــرح) وحتته ــا (ح ــج
صــفر)( ،)5وحــا (مصــفر)( ،)1و(ج) وال ـرأا وآا الســور وحــا هــا يــا مــرمي
فإن محزة وشعبة والسوسي خبلف عنه مييلون الراء حالة الوصل ،واختلف عن
شعبة والسوسي يف إمالة اهلمزة.

( )1أخرب :أن لفه(ﭤ) حيثما ورد وكيفما جاء يف القرآن ،قرأه باإلمالة
الكسائي وابن ذكوان وأبو عمرو.
( )2أمال محزة وابن عامر والكسائي وشعبة وأبو عمرو كل راء وقعت يف فوات
السور ،وذلك يف(ﭑ) يف فاحتة سورة يونس وهود ويوسف وإبراهيم
واحلجر ،ويف(ﭑ) يف فاحتة الرعد.

( )3وأمال شعبة ومحزة والكسائي اللاء من(ﭵ) يف أول سورهتا ،ومن

(ﭑ) يف أول الشعراء والقصص ،و(ﭑ) يف أول النمل ،وأمالوا

كذلك الياء من أول (ﭬ) ،والذا دلنا على أن املراد بالياء هنا الواقعة يف
أول يس ،تنصيصه يف اجلملة اآلتية على الياء الواقعة يف فاحتة مرمي.
( )4وأمال ابن عامر وشعبة ومحزة والكسائي والسوسي خبلف عنه الياء من
(ﭑ) يف فاحتة مرمي.
( )5أخرب أن اهلاء من فاحتة مرمي أماهلا شعبة والكسائي وأبو عمرو ،كما أمالوا
أيضاً اهلاء من السورة التالية لسورة مرمي وهي سورة (ﭵ) ،ووافقهم على
إمالتها ورش ومحزة.
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()2

ب ـ ـ ــني ب ـ ـ ــني و(ﮤ) [األنف ـ ـ ــال ]43 :و(ﯠ) [املائ ـ ـ ـ ـدة]22 :

و(ﮧ) [النس ــاء ،]36 :والي ــائي وم ــا في ــه ه ــا م ــن اآلا خبل ــف(،)3
()4

وافق ـ ـ ـ ــه (ب) هب ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ــا  ،و(ف) ب ـ ـ ـ ــاملكرر و(ﮎ) [إب ـ ـ ـ ـراهيم]28 :

( )1أا أمال ابن ذكوان وشعبة ومحزة والكسائي احلاء من(ﭤ)يف سورها
السبع ،وهن على التوا  :غافر ،وفصلت ،والشورى ،والزخرف ،والدخان،
واجلاثية ،واألحقاف.
( )2انتقل املؤلف من ذكر من هلم اإلمالة الكربى باألصالة أو باملوافقة إىل ذكر
من هلم اإلمالة الصقرى واملعرب عنها ب ــ(بني بني) ،والعمدة يف ذلك ورش،
فبني مذهبه أوالً مث من وافقه ،فيقلل ما كان من ذوات الراء اليت مييلها محزة
والكسائي وأبو عمرو ،ولفه(ﯔ)كيفما أتى سواء كان مع مضمر أو مع
ظاهر ،وآا السور اإلحدى عشرة املتقدمة ،والراء يف(ﭑ)يف فاحتة سورة
يونس وهود ويوسف وإبراهيم واحلجر ،ويف(ﭑ) يف فاحتة الرعد،

و(ﭤ) يف سورها السبع ،و اهلاء و الياء من (ﭑ) يف فاحتة
مرمي ،أمهل املؤلف كلمتني قللهما ورش قوالً واحداً كسابقتها مل يشر إليهما

ومها( :ﰎ) و(ﮗ).
( )3قلل ورش خبلف عنه الكلمات الثالث املشار إليهن ،وذوات الياء ،ورؤوح
اآلا املقرتن هباء املؤنث.

( )4أا وافق قالون ورشاً على تقليل اهلاء والياء من(ﭑ)يف فاحتة مرمي.
- 156 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

و(ﮫ) [إبـ ـراهيم ،)1(]52 :و(ف ــب) خبلف ــه يف(ﭤ)( ،)2و(ح)
()3

بفعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى وآا الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور و(ﮛ)و(ﭤ)

و(ط)(ﯡ)

[يوس ـ ــف ]84 :و(ﯸ) [املائ ـ ــدة ]31 :و(ﯾ)[الزم ـ ــر،)4(]56 :

وانف ـ ــرد (ر) بإمال ـ ــة (ﯺ)[يوسـ ـ ــف43 :وغريه ـ ــا] و(ﭳ)[اإلس ـ ـ ـراء:
َ
60وغريها] و(ﭖ)[البقرة ]256 :وخلايا و(أ ۡح َيا)(ﯬ)

[اجلاثي ـ ــة ]21 :و(ﭪ) [آل عم ـ ـران ]102 :و(ﯛﯜ) [األنع ـ ــام:

 ]80وأنس ـ ـ ـ ـ ـ ــاين و(ﭾ)[إب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراهيم ]36 :و(ﭘ)مب ـ ـ ـ ـ ـ ــرمي[]30
وط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس[ ]36و(ﭖ) [الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمس ]2 :و(ﭦ)[الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمس]6 :

( )1أا وافق محزة ورشاً على تقليل املكرر وو( :ﯭ) ،ويف الكلمتني
املشار إليهن.
( )2أا وافق محزة وقالون خبلف عنه ورشاً على تقليل هذا اللفه حيثما ورد.
( )3قرأ أبو عمرو بتقليل ما كان على وزن فعلى مثلث الفاء ،ورؤوح اآلا يف
السور اإلحدى عشرة املتقدمة سواء اتصل هبا هاء املؤنث أم مل يتصل،
ويستث من القاعدتني ما كان من ذوات الراء فإنه مييله إمالة كربى ،واحلاء
من (ﭤ) يف سورها السبع ،وكلمة (ﮛ) ،وقد ذكر أن فيها أيضاً
اإلمالة والفت  ،فيكون اجملموع ثالثة أوجه.
( )4قرأ دورا أيب عمرو بالتقليل يف الكلمات املشار إليهن.
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و(ﮞ)[النازعـ ــات ]30 :و(ﭶ)[الضـ ــحى ،)1(]2 :ومـ ــا قبـ ــل ه ـ ــاء
( )1هو يف ذكر انفرادات القراء يف هذا الباب ،فأوض أن الكسائي وحده قرأ
بإمالة لة من الكلمات وهي(-1 :ﯺ) املضاف إىل ياء املتكلم وهو
يف موضعني بسورة يوسف( :ﯺ ﯻ ﯼ) (ﮔ ﮕ ﮖ)- 2 ،
(ﭳ)املعرف :وهو يف أربعة مواضع( :ﯽ ﯾ) (ﭱ ﭲ
ﭳ) (ﭚ ﭛ ﭜ) (ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ)-3 ،

(ﭖ) على أا حال وردت وو( :ﭕ ﭖ ﭗ)(ﭰ

ﭱ) -4 ،خلايا كيفما أتى سواء كان مضافاً لضمري املتكلمني وو:
(ﯭ) ،أو لضمري املتخاطبني وو( :ﭢ)أو لضمري القائبني
وو( :ﯔ) -5 ،أحيا غري املقرتن بالواو وو( :ﭦ ﭧ)
(ﯢ)( -6 ،ﯬ)يف قوله تعاىل( :ﯫ ﯬ ﯭ)،
 -7تقاته يف قوله تعاىل( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)( -8 ،ﯛ ﯜ)يف قوله
تعاىل( :ﯗ ﯘﯙﯚ ﯛ ﯜ)وقيده بقد احرتازاً عن اجملرد عنها
وو( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ) (ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ)فيمال حلمزة والكسائي-9 ،
أنسانيه يف قوله تعاىل( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) -10 ،أوصاين يف قوله
تعاىل( :ﮗ ﮘ ﮙ) -11 ،لفه آتاين يف سوريت مرمي والنمل
املعرب عنها بــ(طس)( ،ﮍ ﮎ) و(ﭗ ﭘﭙ) ،وقيد موضع
اخلالف بالسورتني ليتخرج موضع سورة هود( :ﭚﭛ ﭜ) فإنه ممال
حلمزة والكسائي -12 ،تالها يف قوله تعاىل( :ﭔ ﭕ ﭖ) -13 ،طحاها
يف قوله تعاىل( :ﭤ ﭥ ﭦ) ،ودحاها يف قوله تعاىل( :ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ) ،وسجى يف قوله تعاىل( :ﭴ ﭵ ﭶ).
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تأني ــث أو ش ــبهها وقف ـ ـاً( )1غ ــري ح ــق ض ــقاط ع ــص خم ــا( ،)2يضـ ــعف
ب ــأكهر بع ــد ف ــت وض ــم وس ــاكن مل ي ـ زـل كس ــرة( ،)3وبعـ ـ مل يس ــتثن إال
( )1املراد هباء التأنيث هي :اليت تكون يف الوصل تاء آخر االسم وو:
(ﯰ) و(ﭜ) فتبدل يف الوقف هاء ،وقوله( :وشبهها) أا ما جاء
على لفمها ،وإن مل يكن املقصود هبا الداللة على التأنيث وو( :ﮙ)
و(ﮈ) ،وقد اختص بإمالتها الكسائي وحده وذلك يف حالة الوقف
فقط ،انمر :إبراز املعاين ،282/والنشر.82/2
( )2أا أن الكسائي مييل هاء التأنيث يف حالة الوقف ما مل يقع قبلها حرف من
عشرة أحرف عها يف قوله( :حق ضقاط عص خما ) ،وهي :احلاء وو:
(ﭟ) ،والقاف وو( :ﮯ) ،والضاد وو( :ﮂ) ،والقني
وو( :ﮚ) ،واأللف وو( :ﭲ) ،واللاء وو( :ﮭ)،
والعني وو( :ﭜ) ،والصاد وو( :ﭙ) ،واخلاء وو:
(ﯸ) ،والماء وو( :ﭛ).
( )3أخرب أن أحرف أكهر وهي ( :اهلمزة والكاف واهلاء والراء ) ضعفت عن
حتمل اإلمالة إذا وقعت قبل هاء التأنيث وكان قبلها حرف مفتوح أو
مضموم سواء فصل بينها وبينه ساكن ،أو مل يفصل ،وعليه فال إمالة يف
وو( :ﮯ) (ﯶ) (ﮨ) (ﭧ) ،وفهم منه أهنا متال يف غري
ما ذكر ،وذلك إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة سواء حال بني الكسرة
وبينها ساكن أو مل ال ،وو( :ﮱ) و(ﭷ) و(ﯖ)

(ﮙ) ،وتبقى من أحرف اهلجاء مخسة عشر حرفاً متفق على إمالتها
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()1

األلـ ـ ــف  ،و(ت) ب ـ ـ ـ(ﭕ)[يوسـ ـ ــف ]5 :و(ﭥ)[يوسـ ـ ــف]23 :
َ
ۡ
و(ﯗ)[األنع ــام ]128 :و(مِشككككة ٖ)[الن ــور ]35 :و(ﭜ)

[البقـ ـ ــرة ]38 :و(ﯠ) و(ﮧ)و(ﯳ)[آل عم ـ ـ ـران52 :

وغريه ـ ـ ــا] و(ﭒ) [آل عمـ ـ ـ ـران ]133 :و(ﯱ) [املؤمن ـ ـ ــون]56 :
َ
َُ
كككُ ُن ٖ)[األنبيــاء ]52 :و(ﯦ)[احلشــر ]24 :و(ﮚ)
و(يس ِ
َ
[البق ـ ــرة ]54 :و( َءاذان ِ ِهكككككك )[البق ـ ــرة ]22 :و(ﭰ)[فص ـ ــلت]5 :
ُ
()2
و( ُط ۡغ َيككككمِه ٖۡ)[البق ــرة ]16 :و( ۡ َ
ٱۡلكككك َا ِٖ) وخلف ــه بـ ـ (أ َو ِي)
ِ
َ َ
()3
َ
و(ﯳ) باملائــدة  ،و(ف) بـراء(ﭒ)و(خككا َ ٖ)و(خككا ٖ)
من غري تفصيل ،وهي الباقية غري أحرف ( أكهر ) ،واألحرف العشرة
السابقة ،وقد عت يف قوهلم ( :فجثت زينب لذود مشس ).
مذهب ٍ
ٍ
عام لبع أهل األداء ،وهو أن الكسائي مييل يع
( )1أشار إىل
احلروف الواقعة قبل هاء التأنيث مللقاً إال األلف ،ويدخل فيه ما وقع قبل
اهلاء أحد األحرف العشرة السابقة ،وما وقع قبلها أحد أحرف أكهر مما مل
يتحقق فيه الشرط.
()2كل هذه الكلمات اختص بإمالتها دورا الكسائي وحده.
( )3أشار إىل أن اخلالف نقل عن الدورا يف كلمة يوارا من قوله تعاىل:
(ﯳ ﯴ ﯵ) وكلمة أوارا من قوله تعاىل( :ﯿ ﰀ ﰁ)
كالمها يف سورة املائدة ،واحرتز به عن موضع األعراف( :ﭺ ﭻ)
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َ
َ
َ َ
اغ)ماضــيا ال(ﮍ)(،)1
كاق)و( َز ٖ
اق) و( َح ٖ
و( َطكا َ ٖ) و(ضك ٖ

ً
و(فــم) بـ ـ(ﯟ)و(ﮏ) و( َز َٖاد)خبلفــه يف غــري األول( ،)2و(ضــق)

خبلفــه(ﮀ) معـاً [النمــل ]40-39 :و(ﭻ)[النســاء ،)3(]9 :و(ل)

فإنه بالفت بال خالف.

( )1أمال محزة وحده الراء مع األلف بعدها يف كلمة (ﭒ) من قوله تعاىل
بالشعراء( :ﭑ ﭒ ﭓ) ،كما أمال األلف الواقعة عيناً من املاضي
الثالثي اجملرد ،وذلك يف األفعال الستة املشار إليها سواء اتصل به ضمري
الفاعل ،أو حلقته تاء التأنيث ،أو جترد من ذلك ،واستث له من الفعل (زا )
موضعان مها( :ﮌ ﮍ ﮎ) باألحزاب و(ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ)

بـ«ص» فقرأمها بالفت ال غري.

( )2وافق ابن ذكوان محزة على إمالة( :ﯟ)و(ﮏ)حيث وقعا وكيف تصرفا،

ويف زاد يف املوضع األول من القرآن ،وهو قوله تعاىل بالبقرة( :ﮆ ﮇ

ﮈ) ،واختلف عنه يف باقي املواضع فروا عنه الفت واإلمالة.

( )3أمال خلف لفه ضعافاً من قوله تعاىل( :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ)

بالنساء ،ولفه آتيك وهو موضعني من سورة النمل( :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ) (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ) ،وأمال خالد خبلف عنه هذين اللفمني يف
املواضع الثالثة.
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(ﭷ) القاش ـ ـ ــية(ﭨ) و(ﭜ)(ﭢ) بالك ـ ـ ــافرون(،)1

و(م) بـ(ﮖ)[النـور ]33 :و(ﮉ)[الـرمحن ]27 :و(ﯨ)

[التح ـ ــرمي ]12 :و(ﯾ)خبلف ـ ــه يف غ ـ ــري ـ ــرورة( ،)2و(ح) خبلف ـ ــه يف

( )1قرأ هشام وحده بإمالة كلمة(ﭷ) الواردة يف سورة القاشية ،وقيدها
بالسورة لالحرتاز عن قوله تعاىل( :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) فال إمالة فيه
ألحد ،كما أمال األلف يف كلمة ( مشارب ) من قوله تعاىل( :ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ) بسورة يس ،وأمال أيضاً األلف يف كلميت (ﭜ)

و(ﭢ) من سورة الكافرون ،وقيدها بالسورة إلخراج وو( :ﮣ ﮤ

ﮥ) فال إمالة فيه ألحد.

( )2ذكر كلمات اختلف ابن ذكوان بني فتحها وإمالتها وهي(-1 :ﮖ)

يف قوله تعاىل( :ﮔ ﮕ ﮖ) بالنور(-2 ،ﮉ)يف موضعني من

سورة الرمحن -3 ،كلمة (ﮤ) ،وهو يف ثالثة مواضع :موضعان يف آل

عمران( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ) (ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) ،وموضع يف
التحرمي( :ﯦ ﯧ ﯨ)(-4 ،ﯾ) غري اجملرور وو قوله تعاىل:

(ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ) ،أما إذا كان يف موضع اجلر فإنه مييله بال
خالف ،وذلك يف موضعني( :ﭧ ﭨ ﭩ)(ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ).
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(ﭭ)جـراً( ،)1وقبــل الســاكن الوقــف كاألصــل خبلــف يف املنصــرف(،)2
( )1أخرب :أن لفه الناح إذا كان روراً أماله أبو عمرو البصرا خبلف عنه وو:

(ﭬ ﭭ) و(ﮭ ﮮ) ،ولكن اجققني على أن اخلالف يف هذا مرتب
ال مفرع ،فوجه اإلمالة من رواية الدورا ،ووجه الفت من رواية السوسيف
استناداً إىل عمل الشاط الذا قرره تلميذه الستخاوا حيث قال « :وكان
شيتخنا يع -الشاط  -يقرأ باإلمالة من طريق الدورا ،وبالفت من طريق
السوسي ،وهو مسلور يف كتب األئمة كذلك» ،فت الوصيد (،)465/2
وانمر :النشر (.)63/2
ف ،ومعناه يف اللقة:
صمر م
( )2قوله( :املنصرف) الصَحرف :مصدر للفعل الثالثي م
الصوت ،يقال :صوت صريف القلم أا احتكاكه بالورق عند الكتابة ،انمر:
لسان العرب( ،)230/8واملراد به عند النحويني :التنوين ،انمر :توضي املقاصد
واملسالك بشرح ألفية ابن مالك حلسن بن قاسم املرادا( ،)1189/3ومع
كالم املؤلف :أن الوقف يكون مبا يف أصول القراء من الفت واإلمالة والتقليل

على األلف املمالة املتلرفة اليت بعدها ساكن وو( :ﭿ ﮀ) ،أما يف
حالة الوصل فإن اإلمالة ممتنعةف حلذف األلف املمالة ختلصاً من التقاء
الساكنني ،غري أنه اختلف فيما إذا وقع بعدها ساكن يف كلمتها ،وهو التنوين،
والذا عليه اجققون :أن هذه املسألة حكمها حكم ما تقدم متال ملن مذهبه
اإلمالة ،وهذا مذهب الداين يف التيسري حيث جعل املنون وما سبق ذكره حكماً
واحداً ،فقال « :كل ما امتنعت فيه اإلمالة يف حالة الوصل من أجل ساكن
لقيه تنوين أو غريه فاإلمالة فيه سائقة يف الوقف لعدم ذلك الساكن» ،التيسري
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وخلف (ا) بالراء وصالً قبل أل( ،)1وما أميل لكسر مل يزل وإن زال(.)2
اهلمز

()3

أبدل (ا) الساكنة مللقاً سوى األمر واجملزوم و(ﯷ)

و(ﯞ) و(ﭖ) خبلف بـ(ﮡ)( ،)4وافقه (ج) يف

( ،)50وانمر :النشر (.)77/2
( )1إذا وقع قبل األلف املتلرفة اليت بعدها ساكن راء ،ففي إمالتها عن السوسي
خالف وو( :ﭺ ﭻ).
( )2أا :وال مينع اإلسكان العارض للوقف ،واإلسكان العارض لإلدغام إمالة
األلف اليت متال يف الوصل ألجل الكسرة املتلرفة وو( :ﮊ ﮋ) (ﭙ

ﭚ) و(ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) بل اإلمالة باقية ،وإن زالت الكسرة
املوجبة هلاف ألن زواهلا ألمر عارض ،واألصل أال يعتد بالعارض ،انمر :النشر
(.)72/2

( )3املقصود باهلمز هنا اهلمز املفرد ،وهو اهلمز الذا مل يقرتن هبمز مبثله،
ويتناول اهلمزة الساكنة واملتحركة معاً.
( )4أخرب :أن السوسي أبدل كل مهزة ساكنة حرف مد انس حركة ما قبلها،
فالساكنة بعد فت تبدل ألفاً ،والساكنة بعد ضم تبدل واواً ،والساكنة بعد
كسر تبدل ياءً ،وأفاد قوله ( :مللقاً ) أن ال فرق عنده بني أن يكون اهلمز
الساكن فاء للكلمة وو( :ﯖ) (النساء)104/أو عيناً وو:
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(ﯟ)و(ﭣ) وفا غري اإليواء( ،)1و(جر) يف(ﯽ)( ،)1و(ص)
(ﭥ) (األعراف )150/أو الماً وو( :ﭶ) (البقرة 71/وغريها)،
إال أنه استث للسوسي من قاعدة اإلبدال ما كان سكونه لألمر ،ووقع يف
مخس كلمات جاءت يف أحد عشر موضعاً ،وما كان سكونه عالمة للجزم،
ووقع يف ستة ألفاخم أتت يف تسعة عشر موضعاً ،كما استث له لفه
(ﯷ) من قوله تعاىل( :ﯵ ﯶ ﯷ)(البلد ،20/اهلمزة)8/ف ألن
إبداله يؤدا إىل التباسه بلقة أخرى ،ولفه( رئيا) من قوله تعاىل( :ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ) (مرمي)74/ف ألن إبداله يؤدا إىل التباح املع  ،ويف
لفه ( تؤوا) من قوله تعاىل( :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ)(األحزاب،)51/

و(تؤويه) من قوله تعاىل( :ﭟ ﭠ ﭡ) (املعارج)13/واختلف عنه

يف لفه (ﮡ)يف موضعيه من قوله تعاىل( :ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) (البقرة ،)54/انمر :فت
الوصيد ( ،)321/2والعقد النضيد (.)854/2
( )1تابع ورش السوسي يف إبدال كلميت(ﯟ) من قوله تعاىل( :ﯟ
ﯠ) (احلج )45/و(ﭣ) حيث ورد سواء اقرتن بالواو أو بالفاء أو
بالالم أو مل يقرتن بشي وو( :ﭣ) و(ﭸ) و(ﰆ)
و(ﮃ) ،وتابعه كذلك يف إبدال اهلمزة إذا سكنت وكانت فاء من
الفعل ،واستث لورش من ذلك كل كلمة مشتقة من لفه اإليواء فيه مهزة
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يف (ﮯ) مللقاً( ،)2وأبدل (ج) (ﮤ) و(ﭒ) مدغماً(،)3
ومفتوحة بعد ضمة فا( ،)4وخلف (هـ) بتسهيل(ﭫ)(.)1
ساكنة ،و لة ما وقع منه يف القرآن سبعة ألفاخم وو:

()

( )1وافق ورش والكسائي السوسي يف إبدال اهلمزة من كلمة(ﯽ)يف
مواضعها الثالثة من سورة يوسف (.)17-14-13

( )2تابع شعبة السوسي على إبدال اهلمزة الساكنة وهي األوىل من لفه (ﮯ)

سواء ورد منكراً وو قوله تعاىل( :ﮮﮯﮰ) (اللور ،)24/أو معرفاً وو

قوله تعاىل( :ﭩﭪﭫﭬ)(الرمحن.)22/

( )3أخرب أن ورشاً قرأ بإبدال اهلمز من كلمة(ﭒ)ياءً من قوله تعاىل( :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) (التوبة ،)37/وأدغمها يف الياء الساكنة قبلها،

فصار النلق بياء واحدة مشددة مرفوعة ،وأبدل ورش كذلك مهزة (ﮤ) ياء
مفتوحة حيث وقعت هذه الكلمة ،وذلك يف ثالثة مواضع( :ﮤ ﮥ

ﮦ) يف البقرة ( )150والنساء ( )165و(ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ) يف
احلديد (.)29
( )4ذكر قاعدة ورش يف إبدال املتحرك ،فيبدل اهلمز املتحرك املفتوح بعد ضم واواً
بشرط أن يكون فاءً للكلمة سواءً وقع اهلمز يف اسم وو( :ﮛ)
و(ﭨ) ،أو يف فعل وو( :ﯨ) و(ﮔ) ،واحلاصل أن ورشاً ال يبدل

هذا اهلمز واواً إال بشروط ثالثة -1 :أن يكون مفتوحاً -2 ،أن يكون بعد
ضم -3 ،أن يكون فاء للكلمة ،فإن اختل أحد هذه الشروط بأن كانت
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()2

التغليظ
غله (ج) فتحة الالم بعد صله مفتوحة أو ساكنة( )3خبلف
مضمومة وو( :ﮋ) ،أو كانت مفتوحة بعد فت وو( :ﭠ) ،أو مل

تكن اهلمزة فاء الكلمة وو( :ﮛ) ،فإن ورشاً ال يبدل ذلك كله.

( )1أخرب أن البزا قرأ قوله تعاىل( :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) (البقرة)220/
بتسهيل اهلمزة بني بني يف وجه ،وحتقيقها يف وجه ثان ،وليس من مذهب
البزا تسهيل اهلمزة املوحدة من كلمة.
( )2التقليه مبع التفتخيم إال أن التقليه يف الالم ،والتفتخيم يف الراء ،والرتقيق
ضدمها ،واألصل يف الالم الرتقيقف ألنه غري متوقف على سبب ،خبالف التقليه
فإنه ال يكون إال لسبب ،وهو اورة حرف االستعالء ،انمر :النشر (.)111/2
( )3أخرب املؤلف أن ورشاً يقله الالم املفتوحة إذا جاء قبلها أحد ثالثة أحرف،
وهي الصاد واللاء والماء بشرط أن تكون هذه األحرف الثالثة مفتوحة أو
ساكنة ،وو( :ﭱ) و(ﮜ) ولتحقق التقليه ال بد من توافر ثالثة
شروط ضمنها املؤلف يف كالمه اختصاراً :الشرط األول :أن تقع الالم بعد
األحرف الثالثة من قول املؤلف ( :الالم بعد) ،فإذا وقعت الالم قبلها وو:
(ﯕ) و(ﭹ)فال تقليه ،الشرط الثاين :أن تكون الالم مفتوحة
من قول املؤلف ( :فتحة الالم ) ،فإن كانت الالم مضمومة أو مكسورة أو
ساكنة فال تقليه فيها وو( :ﮠ) و(ﭧ) و(ﭓ) ،الشرط
الثالث :أن تكون األحرف الثالثة مفتوحة أو ساكنة من قول املؤلف:
(مفتوحة أو ساكنة) ،فإن كانت مضمومة وو( :ﭻ) ،أو مكسورة وو:
(ﮚ) فال تقليه كذلك يف الالم.
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إن وقف عليها( ،)1أو فصل بينهما األلف( )2أو تالها ممال(.)3

( )1اختلف الرواة عن ورش بني تقليه الالم وترقيقها يف أحوال ثالثة :احلالة
األوىل :إذا كانت الالم طرفاً وسكنت للوقف وو( :ﯓ ﯔ)و(ﭑ

ﭒ) فأخذ اعة بالرتقيق اعتداداً بعارض الوقف ،وأخذ اعة بالتقليه
إلقاءً للعارض ،وهو الراج كما قال صاحب التيسري « :والتقليه أقيسف
بناء على الوصل»( ،التيسري  ،)58وهو كذلك يف الشاطبية.
()2واحلالة الثانية :إذا حال بني أحد هذه األحرف الثالثة املتقدمة وبني الالم
حرف األلف ،و لة ما جاء يف القرآن من ذلك ثالث كلمات( :ﯤ)
َ

لا) فروى كثري من أهل األداء تقليه ذلكف ألن
و(ﯴ) و(يٖصٖا َٖ
الفاصل (األلف) حاجز غري حصني ،وهو الراج عند الشاط  ،وروى
آخرون ترقيقها نمراً لوجود الفاصل.
( )3واحلالة الثالثة :إذا وقعت األلفات ذوات الياء بعد الالم اليت قبلها موجب
التقليه ،ومل يقع ذلك إال مع الصاد ،وذوات الياء الواقعة بعد الالم قسمان:
أحدمها ما كان يف رأح آية ،والثاين ما كان يف غريها ،فإن كانت األلف رأح
آية فالرتقيق هو املتعنيف ألن املعتمد يف رؤوح اآلا التقليل قوالً واحداً،
و لة ما وقع من ذلك ثالثة مواضع( :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ) بالقيامة 31/و(ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ) باألعلى15/و(ﮦ ﮧ ﮨ) بالعلق ،10/وأما إذا مل يكن
رأح آية فاختلف الرواة عن ورش يف هذه الالم :فمنهم من أخذ بتقليمها
نمراً إىل ما قبلها ،ومنهم من أخذ برتقيقها نمراً إىل ما بعدها ،ومن املعلوم
أن لورش يف ذوات الياء الفت والتقليل ،وال خيفى أن التقليه والتقليل ال
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املد
قصر (يد طب) خبلفهما حرفه املنفصل ،وأطوهلم فيهما (فج) مث
(ن) مث (كر) مث (حدب)( ،)1ومكنه (ج) بعد مهزة القلع املتصلة
ٍ
وحينئذ يتعني مع التقليه الفت  ،ومع
يتأتى اجتماعهما يف القراءة لتنافرمها،
الرتقيق التقليل ،وعليه فيكون لورش يف هذا النوع وجهان :التقليه مع الفت ،
والرتقيق مع التقليل واألول أرج  ،و لة ما وقع من ذلك سبعة مواضع:

األول :يف البقرة( :125/ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) حالة الوقف،
الثاين :يف اإلسراء( :18/ﭠ ﭡ ﭢ) ،الثالث :يف

االنشقاق( :12/ﮕ ﮖ) ،الرابع :يف األعلى( :4/ﯴ ﯵ ﯶ)،
اخلامس :يف القاشية( :15 /ﭰ ﭱ ﭲ) ،السادح :يف الليل( :15/ﭑ

ﭒ ﭓﭔ) ،السابع :يف املسد( :4/ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ).
( )1حرف املد الواقع قبل اهلمزة يكون يف كلمة ويف كلمتني :فإن وقع قبل مهزة
متصلة به يف كلمة واحدة ،فهو املد املتصل ،وإن وقع حرف املد يف آخر
الكلمة ،واهلمز يف أول الكلمة التالية هلا ،فهو املد املنفصل ،وبه بدأ املؤلف،
فأشار إىل أن حكم املد املنفصل القصر للسوسي والبن كثري قوالً واحداً،
ولقالون ودورا أيب عمرٍو خبلف عنهما ،فتعني للباقني املد ال غري ،وهو حكم
املد املتصل لكل القراء لكنهم متفاوتون يف هذه الزيادة على مراتب ،فأطوهلم مداً
يف النوعني محزة وورش ،وقدر املد عنهما بثالث ألفات ،املرتبة الثانية دون املرتبة
األوىل وهي لعاصم ،وقدرت بألفني ونصف ،املرتبة الثالثة دون السابقة وهي
البن عامر والكسائي ،وقدر املد يف ذلك على ألفني ،املرتبة الرابعة دون السابقة
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()1

الثابتة

وركاً أو لينياً غري (ﭱ)( ،)2ولو غريت جوازاً(،)1

وهي أليب عمرو وابن كثري وقالون ،وقدر املد يف ذلك على ألف ونصف ،وليس
دون هذه املرتبة إال قصر املنفصل ،وقد ذكر هذه املراتب اإلمام أبو عمرو الداين
يف كتاب التيسري ،ونقل اإلمام الستخاوا عن شيتخه الشاط من أنه كان يقرا
مبرتبتني :طوىل لورش ومحزة ،ووسلى للباقني ،وأنه عدل عن املراتب املذكورة يف
التيسريف ألهنا ال تتحقق ،وال ميكن اإلثبات عليها يف كل مرة على قدر السابقة
خبالف املرتبتني فإهنما تتحققان وميكن ضبلهما ،قال اجقق ابن اجلزرا« :وهو
الذا استقر عليه رأا اجققني قدمياً وحديثاً» ،النشر ( ،)333/1و انمر :فت
الوصيد( ،)271/2وكنز املعاين ( ،)341/2وسراج القارا(.)35
( )1هو يف ذكر مد البدل ،وصورته :أن يكون حرف املد واقعاً بعد مهزة قلع
(ليتخرج ما وقع بعد مهزة وصل وو قوله تعاىل( :ﮩ ﮪ ﮫ) وقوله
تعاىل( :ﭜ ﭝ) متصلة وال يكون إال كذلكف ألن حرف املد ال
يقع أول كلمة لسكونه) سواءً كان ذلك اهلمز ثابتاً أا باقياً على لفمه ،أو
مقرياً قد حلقه تقيري إما بالتسهيل أو باإلبدال أو بالنقل ،فقرأه ورش بالقصر
كسائر القراء ،وروى عنه اعة من أهل األداء إشباعه باملد اللويل ،وبع

مده مداً وسلاً بني القصر واإلشباع وو( :ﯰ) و(ﮋ) و(ﭿ).

( )2استث املؤلف من مد البدل لورش كلمة (ﭱ) ،وذلك أن (ﭱ)

قد غلب وقوعه بعد ب فيصري يف هذا اللفه ثالث مدات ،األول :منفصل،
والثاين :مد األلف للهمزة بعدها ،والثالث :مد الياء للهمزة قبلها – البدل-
قال السمني « :فلما كثر فيه املد ترك املد الثالث ،وإاا اختص الثالثف ألن
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وبع
وبع

أشبع ،وبع

بينهما ،ومكن(ج) حرف اللني قبل املتصلة،

أشبعه سوى(ﭮ).

()2

الثقل حصل به ،وأيضاً فإن املد إاا شرع حلرف املد قبل اهلمز ،وحرف املد
بعد اهلمز باحلمل عليه ،فلما تعارض بلالن األصل والفرع كان بلالن الفرع
أوىل» العقد النضيد( ،)651/2كما يستث لورش ما وقع فيه حرف املد بعد

مهز واقع بعد ساكن صحي وو( :ﯰ) ،وأخذ هذا االستثناء من
مفهوم قوله ( :وركاً أو لينياً ).
( )1اشرتط املؤلف يف التقيري أن يكون جوازاً احرتازاً من تقيريه وجوباً وو قوله:
(ﮜ ﮝ) (البقرة)144/ف ألن أصلها ( نـمَحرأمى ) فحرف املد األلف وقع
بعد مهزة تقريت باحلذف ونقل حركتها إىل الساكن قبلها وجوباً ،فليس لورش
فيه إال القصر ،انمر :انمر كنز املعاين للجعربا ( ،)350/2والنشر
(.)356/1
( )2إذا وقع حرف اللني قبل مهزة متصلة يف كلمة واحدة وو( :ﮉ)

و(ﮙ) فلورش فيه وجهان :التوسط واإلشباع ،واحرتز بقوله (املتصلة)
عن وقوع حريف اللني يف كلمة ،واهلمز يف كلمة أخرى وو( :ﮈ ﮉ)

(املائدة ،)27/فمذهب ورش فيه النقل ،واستث

يع الرواة عن ورش من

ذلك كلمتني أشار املؤلف إىل إحدامها ،ومها( :ﯠ) من قوله تعاىل:

(ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ) (الكهف ،)58/و(ﭮ) من قوله تعاىل:
(ﭭ ﭮ ﭯ) (التكوير ،)8/والقصر يف هذه الكلمة متملجه إىل الواو
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الرتقيق

()1

رقق (ج) را( )2غري األعجمي و(ﭫ) ومكررها إن مل يلها أحد
()3
ضلق يف كلمتها بعد ياء ساكنة متصلة ،أو كسرة الزمة متصلة
األوىل ال الثانيةف ألن الثانية من باب البدل ففيها األوجه الثالثة املعلومة،
وقد حكى اإل اع على استثناء هاتني الكلمتني من مد اللني املهموز اإلمام
ابن اجلزرا ،انمر :النشر (.)347/1
السمن ،وهو عبارة عن اواف ذات احلرف وووله،
( )1الرتقيق من الرقة ضد ِّ
واألصل يف الراءات التفتخيم بدليل أنه ال يفتقر إىل سبب من األسباب،
والرتقيق فرع الحتياجه إىل سبب ،وما كان مستقنياً عن سبب يكون أصال
ملا افتقر إليه ،انمر :العقد النضيد ()296و النشر (.)90/2
( )2املقصود بالراء يف هذا الباب الراء املضمومة واملفتوحةف ألن اخلالف وقع
فيهما ،أما الراء املكسورة فهي ول اتفاق بينهم ،ومنهج املؤلف يف كتابه هو
تناول مواضع اخلالف دون االتفاق.
( )3أمر املؤلف برتقيق الراء املضمومة واملفتوحة لورش وصالً ووقفاً بشرطني أشار
إليهما :الشرط األول :أن يكون قبل الراء ياء ساكنة من قوله( :بعد ياء
ساكنة متصلة) وو( :ﮞ) (من مواضعه :البقرة)54/و(ﰂ ﰃ)
(البقرة ،)119/وقيد الياء بكوهنا ساكنة احرتازاً عن املتحركة وو:
(ﭞ) (القصص( )68/ﭨ) (من مواضعه :الفرقان ،)22/وأفاد
قوله( :متصلة) لزوم اتصال الياء الساكنة بالراء يف كلمة واحدة ،فإن كانت
الياء يف كلمة ،والراء يف كلمة بعدها وو( :ﯤ ﯥ) (البقرة -23/احلج)5/
و(ﭒ ﭓ) (إبراهيم )43/فال ترقيق فيها لورش ،الشرط الثاين :أن
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بساكن غريها( )1خبلف يف(ﮥ) وباب ذكر(.)1
يكون قبل الراء كسر الزم متصل هبا يف كلمتها من قوله ( :أو كسرة الزمة
متصلة) وو( :ﰌ) (آل عمران -180/احلديد )10/و (ﯪ)
(من مواضعه :آل عمران ،)120/وقيد الكسر بأمرين :األول :أن يكون
الزماً ،فإن كان عارضاً اللتقاء الساكنني وو( :ﯖ ﯗ) (النور ،)50/أو
هلمزة الوصل وو( :ﮈ) (يوسف )81/فال ترقيق يف هذا لورش،
الثاين :أن يكون الكسر متصالً بالراء يف كلمة واحدة ،فإن كان الكسر يف
حرف منفصل عن الراء يف كلمة أخرى وو( :ﭘ ﭙ ﭚ) (الفت )29/
فال ترقيق ،ويدخل فيه وو( :ﭣ) (الصف)6/ف ألن حرف اجلر وان
اتصل خلاً يف حكم املنفصل.
( )1وقوله ( :بساكن غريها ) أا :وإن جاء ساكن بني الكسر الالزم والراء فإن
ورشاً مستمر على ترقيقهف ألن الساكن حاجز غري حصني وو( :ﰀ)
(البقرة )256/و(ﭡ) (من مواضعه :البقرة ،)102/واستث من ذلك
أن يكون الساكن حرفاً من حروف ثالثة وهي :القاف والصاد واللاء ،فإن
كان كذلك وو( :ﯨ) ( الذاريات( )2/ﯖ) (من مواضعه:
يوسف( )21/ﰙ) (الكهف )96/فإن ورشا يفتخم الراءف العتداده هبذا
الساكن ،واعتباره مانعاً من الرتقيق ،كما ميتنع ترقيق الراء لورش إذا وليها
أحرف الضاد والقاف واللاء ومل تقع كذلك إال بفاصلة األلف ،وهذا مع
قوله( :إن مل يلها أحد ضلق) ،والوارد من ذلك يف القرآن أربعة ألفاخم:
(ﰌ) حيث ورد منكراً كان أو معرفاً و(ﭷ) (القيامة)28/
و(ﭤ) (ص )18/و(ﭘ) (النساء.)128/
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همز الكلمة
س ــهل ثانيهم ــا مللق ـاً (ح ــاد) ،وخل ــف (ل) باملفتوح ــة( ،)2وبع ـ
( )1ذكر املؤلف ما خالف فيه ورش أصله فلم يرققه مما كان يلزمه ترقيقه على
قياح ما تقدم ،من قوله( :غري األعجمي و(ﭫ)ومكررها ) ،ففتخم ورش
الراء من االسم األعجمي مما وجد فيه سبب الرتقيق ،والواقع منه يف القرآن
ثالثة أمساء( :ﮧ)(ﭱ)(ﮔ) ،والقياح يقتضي ترقيقهاف لوقوع
الراء بعد كسر مفصول بساكن ،ومل يكن الساكن حاجزاً حصيناً ،وفتخم
أيضاً الراء من كلمة(ﭫ)يف قوله تعاىل( :ﭫ ﭬ ﭭ)(الفجر،)7/
وكان يلزمه ترقيقها لوقوعها بعد كسر متصل بالراء يف كلمة واحدة ،وفتخم
أيضاً الكلمة اليت تكررت فيها الراء وو( :ﭞ) فالراء األوىل وقع قبلها
ما يوجب ترقيقها لكنها فتخمتف ألجل تفتخيم الثانية فيتناسب اللفه
بتفتخيم الراءين ،مث أخرب :أن بع أهل األداء فتخم الراء لورش من لفه

(ﮥ) باألنعام ( )35مع أن القياح يقتضي ترقيقهاف لوقوعها بعد ياء
ساكنة ،وعلى هذا فيكون له فيها وجهان :التفتخيم والرتقيق ،كما ورد عنه
اخلالف يف باب ذكرا مما جاء منوناً وفصل فيه بني الراء والكسر ساكن
ممهر ،و لة ما كان كذلك ست كلمات( :ﯟ) (ﭯ) (ﭧ)

(ﯴ) (ﯰ)(ﮨ).
( )2أفاد املؤلف أن اهلمزة الثانية من مهزتني واقعتني بكلمة تسهل ملن رمز ألمسائهم
بكلمة ( حاد ) وهم :أبو عمرو البصرا ونافع وابن كثري املكي ،وذلك يف
األنواع الثالثة ،وعلم ذلك من اإلطالق املذكور ،مث ذكر أن هشاماً تابع
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أب ــدل ع ــن (ج)( ،)1وفص ــل بينهم ــا ب ــألف (ب ـ ـ ) خبلف ــه قب ــل املض ــمومة،
وافقهم ـ ـ ــا (ل) قب ـ ـ ــل املفتوح ـ ـ ــة( ،)2وقب ـ ـ ــل املكس ـ ـ ــورة يف ح ـ ـ ــريف األعـ ـ ـ ـراف
والص ــافات وح ــرف م ــرمي والش ــعراء وفص ــلت( ،)3وبعـ ـ س ــهل عن ــه ه ــذا
املذكورين يف تسهيل اهلمزة الثانية إذا كانت مفتوحة خبلف عنه ،فله فيها التسهيل

والتحقيق ،واملراد بالتسهيل هنا بني بني ومعناه :النلق باهلمزة بينها وبني
احلرف اجملانس حلركتها ،فتسهل املفتوحة بينها وبني األلف ،واملضمومة بينها
وبني الواو ،واملكسورة بينها وبني الياء ،انمر :إبراز املعاين( ،)127والعقد النضيد
(.)714/2
( )1روى بع الرواة عن ورش اإلبدال يف اهلمزة الثانية املفتوحة ،فيكون وجهاً
آخر مع التسهيل املذكور يف الرت ة السابقة ،ويراد باإلبدال :إقامة األلف
والياء والواو مقام اهلمزة عوضاً منها ،مع مدها مبقدار حركتني إن مل يكن
بعدها ساكن ،وبإشباعها إن كان بعدها ساكن ،انمر :التمهيد يف علم
التجويد (.)56
( )2انتقل إىل بيان أحكام الفصل بني اهلمزتني ،سواءً من كان مذهبه التسهيل
أو التحقيق ،وذلك يف األنواع الثالثة املتقدمة ،فأخرب أن قالون وأبا عمرو
ثبت عنهما الفصل بني اهلمزتني يف األنواع الثالثة إال أن أبا عمرو اختلف
عنه يف اهلمزة املضمومة ،ووافقهما هشام يف اهلمزة املفتوحة بال خالف.
( )3مث أخرب أن هلشام خالفاً يف املكسورة بني املد وتركه إال يف سبعة مواضع له
املد فيها قوالً واحداً وهي :موضعان يف سورة األعراف ومها قوله تعاىل:
(ﯘ ﯙ) ،وقوله( :ﭞ ﭟ ﭠ) ،وموضعان يف الصافات ومها
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احلرف ،ويف فصل غـري هـذه خـالف عنـه( ،)1وبعـ

معـه يف (ﯞ)

[آل عم ـ ـ ـ ـران ،]15 :وفص ـ ـ ـ ــل يف (ﯻ) [ص ]8 :و(ﮘ) [القم ـ ـ ـ ــر:

 ]25وســهلهما( ،)2وانفــرد بفصــل(ﮱ) [التوبــة12 :وغريهــا]( ،)3وشــفع
()4

(ﯹ) [األحق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف( ]20 :ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد)  ،و(ﯰﯱ)[القل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم]14 :

قوله تعاىل( :ﭑ ﭒ)و(ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ) ،وموضع يف مرمي وهو
قوله تعاىل( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) ،وموضع يف الشعراء وهو قوله

تعاىل( :ﭞ ﭟ ﭠ)وموضع يف فصلت وهو قوله تعاىل( :ﮠ ﮡ).

( )1وهلشام خالف يف موضع يف فصلت وهو قوله تعاىل( :ﮠ ﮡ) بني
التسهيل والتحقيق ،وليس هلشام تسهيل يف اهلمزة املكسورة إال يف هذا
املوضع ،وإىل اخلالف أشار بقوله( :وبع سهل عنه هذا احلرف).
( )2هو يف ذكر مذهب هلشام يف اهلمزة املضمومة يروى عن بع أهل األداء،
وتفصيله :قراءته ملوضع آل عمران(ﯝ ﯞ)بالتحقيق مع اإلدخال

وعدمه ،وللموضعني اآلخرين(ﮘ ﮙ ﮚ) و(ﯻ ﯼ ﯽ) بسوريت
صاد والقمر بالتسهيل مع اإلدخال ،و بالتحقيق مع اإلدخال وعدمه.

( )3املراد أن لفه (ﮱ) يف مواضعه اخلمسة انفرد باملد بني مهزتيه هشام
خبلف عنه فله فيه املد وتركه مع التحقيق ،أما خالف الكلمة من حيث
التسهيل والتحقيق فلم يتعرض لهف الندراجه يف األصل املتقدم املشار إليه يف
أول الباب.
( )4كلمة(ﯹ)من قوله تعاىل باألحقاف( :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
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(فك ـ ــص)( ،)1و(ﭹﭺ) [آل عمـ ـ ـران( ]73 :د)( ،)2وأس ـ ــقط بفص ـ ــلت
(ﯟ) [فص ــلت(]44 :ل)( ،)3وحققه ــا و(ﭴ) يعـ ـاً (ص ــفر)،

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ) ،فقرأ ابن عامر وابن كثري هبمزتني من قوله( :وشفع)
أا صارت شفعاً بزيادة مهزة أخرى قبلها ،وكل واحد منهما متبع أصله،
فابن كثري يسهلها ،وابن ذكوان اققها ،وهشام له اخلالف ،فيقرأ باإلدخال
مع التحقيق والتسهيل.

( )1كلمة(ﯰ ﯱ)من قوله تعاىل بالقلم( :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) ،أخرب :أن
محزة وابن عامر وشعبة شفعوا مهزة (ﯰ)أا :زادوا مهزة أخرى قبلها ،وهم
على أصوهلم من حيث التسهيل والتحقيق ،إال أن ابن عامر خرج عن أصله
فسهل اهلمزة الثانية بال خالف ،وكان ينبقي من املؤلف النص على ذلك.

( )2كلمة(ﭹ ﭺ)من قوله تعاىل ب ل عمران( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) فقرأ ابن كثري املكي بالتشفيع ،أا هبمزتني ،وهو على
أصله من حتقيق األوىل وتسهيل الثانية.

( )3كلمة (ﯟ) من قوله تعاىل بفصلت( :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ) ،فقرأ هشام بإسقاط مهزهتا األوىل ،وقرأ بتحقيق
اهلمزة الثانية من أشار إليهم بــ(صفر) ،وهم شعبة ومحزة والكسائي ،فتكون
قراءة الباقني بتحقيق األوىل وتسهيل الثانية ،وقيدها بفصلتف ليتخرج ما

عداها وو قوله تعاىل( :ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ).
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وأسقلهن (ع) ،وافقه (ز) بله ،وأبدهلا واواً باألعراف وامللك وصالً(.)1
النون الساكنة
ترك (ض) غنة املدغمة بـ ـ ـوا(.)3

()2

( )1وقعت كلمة (ﭴ) يف ثالث سور :األعراف( )123وطه()71
والشعراء( ،)49وأصل هذه الكلمة (أمأمأَحمنتم) بثالث مهزات ،األوىل :مهزة
االستفهام اإلنكارية ،والثانية :مهزة أفعل الزائدة وكلتامها مفتوحة ،أما الثالثة:
فهي ساكنة وقعت فاءً للكلمة ،وهي مبدلة لكل القراء ،أما اهلمزة الثانية
فوقع فيها اخلالف بني القراء ،فحققها من رمز هلم بصفر وهم شعبة ومحزة
والكسائي ،وقرأ حفص هبمزة واحدة وققة من قوله( :وأسقلهن ع )،
فتكون قراءة بقية القراء وهم :نافع وابن كثري وأبو عمرو وابن عامر بتسهيل
اهلمزة الثانية يف املواضع الثالثة ،إال أن قنبالً اختلفت قراءته يف موضعني:
األول :موضع طه قرأه بإسقاط اهلمزة األوىل كحفص ،واإلشارة إليه من قول
املؤلف( :وافقه (ز) بله) ،والثاين :موضع األعراف ومثله يف سورة امللك:
(ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ) فقرأ بإبدال اهلمزة الثانية واواً حالة الوصل فقط،
أما عند االبتداء هبما فإنه اقق األوىل ويسهل الثانية.
( )2أحكام هذا الباب من متعلقات علم التجويد ،وإاا ذكره املؤلف هنا لوجود
اخلالف يف بع أحكامه ،وهلذا فإنه أشار إىل موطن اخلالف فقط دون
مواطن االتفاق.
( )3القراء يف أحرف اإلدغام على ثالثة أقسام :حرفان اتفق القراء على اإلدغام
فيهما بقري غنة ومها :الالم والراء ،وحرفان اتفقوا على اإلدغام فيهما بقنة
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اإلمشام
أشم (لر) كسرة (ﮒ) و(ﯰ) و(ﭯ) الضم(،)1

و(كر) (ﮎ) (ﮃ) ،و(كار)(ﮗ)و(ﭔ)(.)2

ومها :النون وامليم ،وحرفان اختلفوا فيهما :فأدغم خلف بال غنة ،وأدغم
الباقون بقنة ومها :الياء والواو ،انمر :الآللئ الفريدة (.)379/1

( )1هشام والكسائي قرءا بإمشام الكسر ضماً يف األفعال التالية( :ﮒ)

و(ﯰ) و (ﭯ) حيث وقعت يف القرآن ،وقد وردت (قيل) يف أربعة
وثالثني موضعاً ،أما (غي ) فجاءت يف موضع واحد يف سورة هود،44/
و(جيء) جاءت يف موضعني :الزمر 69/والفجر ،23/وكيفيته كما قال أبو
شامة « :أن ينحى بكسر أوائلها وو الضمة ،وبالياء بعدها وو الواو ،فهي
حركة مركبة من حركتني :كسر وضمف ألن هذه األوائل وإن كانت مكسورة
فأصلها أن تكون مضمومة ،فأمشت الضم داللة على أنه أصل ما يستحقه،
وهو لقة للعرب فاشية ،وأبقوا شيئاً من الكسر تنبيهاً على ما استحقته هذه
األفعال من االعتالل» إبراز املعاين (.)321

( )2مث أخرب أن(ﮎ)يف قوله تعاىل( :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ)

(سبأ )54/و(ﮃ)يف قوله تعاىل( :ﮃ ﮄ) (الزمر)73-71/

قرأمها باإلمشام ابن عامر والكسائي ،وأن(ﮗ) من قوله تعاىل:

(ﮗﮘ) و (ﭔ) من قوله تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ

ﭗ) (امللك )27/قرأمها باإلمشام ابن عامر ونافع والكسائي فحصل من
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()1

همز الكلمتني
أبدل من خمتلفتيهما مفتوحة كالسابقة (حاد)( ،)2وسهلوا غري
يع ما ذكر :أن الكسائي وهشاماً يشمان يف اجلميع ،وأن ابن ذكوان
يوافقهما يف (ﮎ) (ﮃ) و(ﮗ) و(ﭔ) ،وأن نافعاً
يوافقهم يف (ﮗ) و(ﭔ) ،فتعني للباقني الكسر اخلالص يف اجلميع
على اللقة الفصحى.

( )1املراد هبما مهزتا القلع املتالصقتان وصالً ،الواقعتان يف كلمتني بأن تكون
األوىل آخر كلمة ،واألخرى أول الكلمة اليت تليها ،فتخرج بقيد القلع
اهلمزتان يف وو قوله تعاىل( :ﯹ ﯺ ﯻ) (املزمل 19/وغريها) فإن
اهلمزة الثانية فيها مهزة وصل ،وخرج بقيد التالصق وو قوله تعاىل( :ﮪ

ﮫ) (الروم )10/للفصل بني اهلمزتني باأللف ،وخرج بقيد الوصل ما إذا
وقف على اهلمزة األوىل ،وابتدا بالثانية ،واهلمزتان يف هذا الباب تأتيان على
قسمني :األول :أن تتحد حركتهما ،وله ثالث صور اتفاق على الفت  ،أو
على الضم ،أو على الكسر والثاين :أن ختتلف حركتهما ،ويأيت على مخسة
أنواع وهبا بدأ املؤلف.
( )2أشار إىل نوعني من اهلمزتني املتختلفتني ومها :أن تكون األوىل مكسورة
والثانية مفتوحة وو( :ﯥ ﯦ) (األنفال ،)32/وأن تكون األوىل
مضمومة والثانية مفتوحة وو( :ﮎ ﮏ)(األعراف ،)100/فتبدل
مهزهتا الثانية ياء خالصة يف األوىل ،وواواً خالصة يف األخرى ملن رمز هلم
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املفتوحة من جنسها( ،)1وبع سهل املكسورة بعد الضم كالواو
وبع وضها( ،)2وحذف(ح) أوليهما متفقتني مللقاً( ،)3وافقه (هب)
هلما (ﭙ ﭚ) [يوسف]53 :

يف الفت  ،وسهال يف غريه ،وبع
أبدل مدغماً( ،)4وبع قصر حرف املد عنهم ،وسهل الثانية (زج)،
بـ(حاد) وهم :أبو عمرو ونافع وابن كثري.
( )1النوعان املشار إليهما :أن تكون األوىل مفتوحة ،والثانية مكسورة وو:
(ﮪ ﮫ) (احلجرات ،)9/وأن تكون األوىل مفتوحة ،والثانية مضمومة

وو( :ﭠ ﭡ) (املؤمنون ،)44/فتقرأ للمذكورين سابقاً بالتسهيل ،فتسهل
اهلمزة الثانية بينها وبني الياء يف األوىل ،وبينها وبني الواو يف األخرى.
( )2أشار إىل النوع اخلامس وهو أن تكون األوىل مضمومة والثانية مكسورة وو:

(ﭥ ﭦ) (البقرة 142/وغريها) ،واحلكم فيه على وجهني :األول :تسهيل
اهلمزة الثانية بينها وبني الياء ،وهذا الوجه أقرب للقياح ،والثاين :إبداهلا واواً
خالصة.
( )3قرأم أبو عمرو تذف اهلمزة األوىل من اهلمزتني اللتني اتفقتا يف احلركة ،بأن
كانتا مضمومتني أو مفتوحتني أو مكسورتني ،فمثال املضمومتني قوله تعاىل:
(ﮕﮖ ﮗ) (األحقاف ،)32/وليس يف القرآن غريه ،ومثال املفتوحتني

قوله تعاىل( :ﭠ ﭡ)(احلج ،)65/ومثال املكسورتني قوله تعاىل:

(ﮎ ﮏ) (السجدة.)5/
( )4أخرب :أن البزا وقالون وافقا أبا عمرو على حذف اهلمزة األوىل من
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يف (ﭻ ﭼ) [البقرة ]31 :و(ﮇﮈ)

وبع أبدل هلما ،وبع
[النور ]33 :بياء خفيف الكسر عنه(.)1

املفتوحتني ،أما يف املكسورتني واملضمومتني فسهال اهلمزة األوىل بني بني،
ففي املكسورتني تسهل اهلمزة بينها وبني الياء ،ويف املضمومتني تسهل اهلمزة
بينها وبني الواو ،مث أخرب :أهنما قرءا قوله تعاىل( :ﭙ ﭚ)

(يوسف)53/بإبدال اهلمزة األوىل واواً ،وإدغامها يف الواو اليت قبلها فيصري
النلق بواو مشددة مكسورة ،وهذا الوجه هلما يف هذا املوضع زيادة على ما
ذكر هلما من تسهيل اهلمزة األوىل.
( )1انتقل املؤلف إىل احلديث عن أحكام اهلمزة الثانية من املتفقتني ،فأخرب أهنا
تسهل بني بني ،ملن رمز إليها ب ـ(زج) ومها :قنبل وورش ،وذلك جبعل
املضمومة بينها وبني الواو ،واملفتوحة بينها وبني األلف ،واملكسورة بينها وبني
الواو ،وروا عنهما كذلك إبداهلا حرف مد انس حلركة اهلمزة األوىل،
فتبدل ألفاً إن كانت األوىل مفتوحة ،وياءً إن كانت األوىل مكسورة ،وواواً إن
كانت األوىل مضمومة ،فيكون هلما يف اهلمزة الثانية وجهان :التسهيل
واإلبدال ،وليس هلما يف األوىل إال التحقيق ،مث ذكر :أن بع أهل األداء
روى عن ورش وجهاً ثالثاً خمتصاً به ،وهو إبدال الثانية ياء صراة خمتلسة
الكسر ،وذلك يف موضعني( :ﭻ ﭼ) (البقرة )31/و(ﮇ ﮈ)
(النور ،)33/مع بقاء الوجهني املتقدمني عنه فيكون لورش فيهما ثالثة
أوجه ،ولقنبل الوجهان املتقدمان.
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ياء اإلضافة

()1

فتحه ـ ــا (ح ـ ــاد) قب ـ ــل مهـ ـ ــزة القل ـ ــع املفتوح ـ ــة غـ ـ ــري (ز) يف(ﭽ
()2

ﭾ) و(ﭦ) مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً و( ﮂ)  ،وغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ( ﯘ)

( )1ياء اإلضافة هي الياء الزائدة عن أصل الكلمة ،وال تقع الماً للكلمة،
وعالمتها :إمكان إدخال اهلاء والكاف ولها وو( :ﯖ) و(ﯳ)

و(ﮱ) و(ﭕ) فيص أن تقول :فلره -فلرك ،ضيفه-ضيفك ،لعله-
لعلك ،إنه -إنك ،واخلالف بني القراء يف هذه الياء دائر بني إسكاهنا وفتحها،
وتنقسم ياءات اإلضافة تسب احلرف الواقع بعدها إىل ستة أقسام :أن
يكون بعدها مهزة قلع مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة ،أو مهزة وصل مقرتنة
بالم التعريف أو بدوهنا ،أو ليس بعدها مهزة ،وبدأ املؤلف بالقسم األول،
وطريقته يف عرض ترا ه أنه يذكر القاعدة العامة للقسم مث من خرج عنها ،مث
من وافقها ،مث من انفرد.
( )2بني املؤلف أن ياءات اإلضافة اليت أتى بعدها مهزة قلع مفتوحة ،اختص
بفتحها يف

يع مواضعها أبو عمرو ونافع وابن كثري وو( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ)و (ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ ،مث أشار إىل لة من املواضع خرجت عن
هذه القاعدة ،وأول ذلك اخلروج ما خالف فيه قنبل أصله فأسكن ،وذلك
يف أربع مواضع هي( :ﭦ ﭧ) هبود 29/واألحقاف ،23/و(ﭽ

ﭾ)هبود ،84/و(ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ)(الزخرف.)51/
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و(ﭨ) و(ﮊ) و( ﭼ ) لك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل( ،)1وخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف (د)

ب ـ ـ ـ(ﭖ)( ،)2ووافقه ـ ــم(م) ب ـ ـ ـ(ﮋ)( ،)3و(ل) ب ـ ـ ـ(ﭓ ﭔ)(،)4
()5

()1

و(ك) ب ـ ـ(ﭷ)  ،وع ــك بـ ـ ـ(ﮟ)  ،وانف ــرد (ج ــه) ب ـ ـ(ﮨ )

( )1أشار إىل ما اتفق القراء على إسكانه من هذا القسم ،وذلك يف أربعة
مواضع :األول :قوله تعاىل( :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ)(األعراف،)143/

الثاين :قوله تعاىل( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ)(هود،)47/

الثالث :قوله تعاىل( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ)(مرمي )43/الرابع :قوله

تعاىل( :ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ)(التوبة.)49/
( )2خرج ابن كثري فقط عن القاعدة فجاء عنه اخلالف بني فت الياء وإسكاهنا
من قوله تعاىل بسورة القصص( :78/ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ).
( )3أشار إىل أن ابن ذكوان اتفق مع أصحاب القاعدة وهم نافع وان كثري وأبو
عمرو على فت الياء من قوله تعاىل( :ﮋ ﮌ ﮍ)(هود.)92/

( )4ووافقهم هشام فقط على فت
ﭕ) (غافر.)41/

الياء من قوله تعاىل( :ﭒ ﭓ ﭔ

( )5ووافقهم أيضاً ابن عامر على فت الياء من(ﭷ)يف ستة مواضع( :ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ) (يوسف )46/و(ﯜ ﯝ ﯞ) (طه-10/القصص)29/

و(ﮱ ﯓ ﯔ)(املؤمنون )100/و(ﮉ ﮊ) (القصص)38/
و(ﮒ ﮓ ﮔ) (غافر.)36/
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()3

()2

مع ـ ـ ـ ـ ـ ـاً  ،و(أ) ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ(ﮂ) و(ﮥ)  ،و (د) ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ(ﯩ )
()4

و(ﭟ ) و(ﭓ )  ،و(دأ) بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ(ﯮ ) و(ﮜ )

و(ﰃ ) و( ﮪ )( ،)5و(حـا) ب ـ(ﯜ ) معـاً بـأول يوســف،

( )1ووافقهم حفص وابن عامر على فت ياء(ﮟ) ،وذلك يف موضعني:
األول( :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) (التوبة ،)83/الثاين( :ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) (امللك.)28/

( )2انفرد ورش والبزا بفت الياء يف قوله تعاىل( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)،
ومها موضعان يف سوريت النمل 19/واألحقاف.15/
( )3وانفرد نافع وحده بفت الياء من قوله تعاىل( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ)
(النمل )40/ومن قوله تعاىل( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ)

(يوسف.)108

( )4انفرد ابن كثري وحده بفت

الياء من قوله تعاىل( :ﯩ ﯪ)

(البقرة )152/وقوله تعاىل( :ﭟ ﭠ ﭡ) (غافر ،)60/وقوله تعاىل:

(ﭓ ﭔ ﭕ) (غافر.)26/
( )5انفرد ابن كثري ونافع بفت الياء يف أربعة مواضع هي :األول :قوله تعاىل:

(ﯮ ﯯ ﯰ)(يوسف ،)13/الثاين :قوله تعاىل( :ﮜ ﮝ
ﮞ) (األحقاف ،)17/الثالث :قوله تعاىل( :ﰃ ﰄ)

(طه ،)125/الرابع :قوله تعاىل( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) (الزمر.)64/
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و( ﭽ ) هبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و( ﯙ) و(ﯝ ﯞ ) و(ﮊ ) و(ﮍ

ﮎ)( ،)1و (هــا) بـ ـ(ﯬ)( ،)2وفتحهــا (حــا) قبــل املكســورة ســوى
(ﯩ) و(ﭳ ) و ( ﯞ ) و(ﭺ) و(ﭯ)
()1

()3

مللقـ ـ ـاً  ،وخل ـ ــف (ب)ب ـ ـ ـ(ﮝ)يف فص ـ ــلت  ،وافقهم ـ ــا (ع) ب ـ ـ ـ(
( )1انفرد أبو عمرو ونافع بفت الياء يف مثان مواضع على النحو التا  :األول والثاين:
لفه (إين) يف املوضعني األولني بسورة يوسف آية36/كما أشار إىل ذلك ومها:
(ﯜ ﯝ ﯞ)و (ﯣ ﯤ ﯥ) الثالث :لفه ( ) الوارد يف سورة

يوسف( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ)(يوسف)108الرابع :قوله تعاىل( :ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙﯚ ﯛ)(هود )78/اخلامس :قوله تعاىل( :ﯝ ﯞ ﯟ) (طه)26/
والسادح :قوله تعاىل( :ﮉ ﮊ ﮋ) (الكهف )102/السابع والثامن :قوله
تعاىل( :ﮍﮎﮏ) يف موضعني ب ل عمران 41/ومرمي.10/

( )2انفرد البزا ونافع بفت الياء يف قوله تعاىل( :ﯬﯭ ﯮ ﯯ)هبود.51/
( )3هو يف بيان القسم الثاين الذا بعده مهزة قلع مكسورة ،ففتحها نافع وأبو
عمرو إال يف املواضع اآلتية( :ﯩﯪ ﯫ ﯬ)بالقصص 34/و(ﭳ

ﭴ) باألعراف ،14/وكذلك(ﭵ ﭶ) باحلجر36/وص 79/و(ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ) (املنافقون)10/و(ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ)

(األحقاف )33/ولفه (ﭯ) سواء كان مبدوءاً بتاء اخللاب أو بياء

القيبة كما أفاده قوله( :مللقاً ) ،فاألول يف موضعني( :ﭘ ﭙ
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()2

ﮧ)

()3

و(عـ ـ ــك) بـ ـ ـ ـ( ﮆ ) و(ﭼ)  ،و(ك) بـ ـ ـ ـ(ﯼ )

و( ﯺ )( ،)4و(كد)ب ـ ـ(ﯜ ) و( ﭓ)( ،)5وانف ــرد (ج) ب ـ ـ

ﭚ) و(ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)كالمها بقافر ،43-41/والثاين يف قوله

تعاىل( :ﮎ ﮏ ﮐ) بيوسف.33/
( )1خرج قالون فقط عن القاعدة فجاء عنه اخلالف بني فت الياء وإسكاهنا من

قوله تعاىل بسورة فصلت(50/ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ).

( )2وافق حفص نافعاً وأبا عمرو على فت الياء يف قوله تعاىل( :ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ)(املائدة.)28/

( )3وافقهما حفص وابن عامر على فت الياء يف قوله تعاىل( :ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ)(املائدة)116/ويف لفه(ﭼ)يف قوله

تعاىل( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ)يف مواضعه التسعة يف يونس وهود والشعراء
وسبأ.
()4وافقهما ابن عامر على فت

الياء يف موضعني( :ﯼ ﯽ

ﯾ)(يوسف ،)86/و(ﯹ ﯺﯻ ﯼ)(هود.)88/

( )5وافقهما ابن عامر وابن كثري على فت الياء يف قوله تعاىل( :ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ) (نوح )6/ويف قوله تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ)

(يوسف.)38/
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()1

( ﮰ)

و (أ) بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ(ﯳ ) و(ﭓ) و(ﯩ)

و(ﰀ) و(ﮩ )( ،)2و(كا) بـ( ﰗ)( ،)3وقبل املضـمومة
()4

(أ) غري(ﭸ)و(ﰖ)  ،وسكنها قبل أل (ف) يف( ﯖ )
و(ﭼ ﭽ) ويف األعراف و(ﮍ) و( ﭢ) و(ﭥ)

( )1قرأ ورش وحده بفت الياء يف قوله تعاىل( :ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ) (يوسف.)38/

( )2واختص نافع وحده بفت الياء يف املواضع اآلتية( :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ)
ب ل عمران 52/والصف ،15/و(ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ)(احلجر )71/و (ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ) (الشعراء )52/و(ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ)

(ص ،)66/والياء اليت بعدها(ﮪ ﮫ)يف ثالثة مواضع( :ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ) (الكهف)69/و (ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ)

(الصافات)102/
(القصص.)27/

و(ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ)

( )3انفرد ابن عامر ونافع بفت الياء يف قوله تعاىل( :ﰕ ﰖ ﰗﰘ ﰙ ﰚ

ﰛ ﰜ) (اجملادلة.)21/
( )4هو يف بيان القسم الثالث الذا بعده مهزة قلع مضمومة ،ففتحها نافع
وحده إال يف موضعني اتفق القراء على إسكاهنما ومها( :ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ)(البقرة)40/و(ﰖﰗ ﰘ ﰙ)(الكهف.)96/
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()1

()2

ب ـ ـ ــص واألنبي ـ ـ ــاء و(ﮆ)  ،وافق ـ ـ ــه بع ـ ـ ــد ي ـ ـ ــا (ح ـ ـ ــر)  ،و(ﮤ

ﮥ) (فـ ـ ــرك)( ،)3و(ﭸ)(فـ ـ ــك)( ،)4و(ﯚ)(عـ ـ ــف)(،)1

( )1هذا هو القسم الرابع ،وهو :ما جاءت فيه ياء اإلضافة قبل مهزة وصل اقرتن
هبا أل التعريف ،وقد اختص محزة بإسكاهنا يعاً ،وذلك يف املواضع التالية:
األول( :ﯕ ﯖ ﯗ)بالزمر ،53/الثاين( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ)

بالبقرة ،258/و(ﮂ ﮃ ﮄ)باألعراف ،33/الثالث( :ﮍ

ﮎ)بسورة مرمي ،30/الرابع( :ﭡ ﭢ ﭣ)بامللك ،28/اخلامس:
لفه(ﭥ)يف موضعني :األول يف األنبياء( :83/ﭤ ﭥ ﭦ)،
والثاين يف ص( :41/ﰅ ﰆ ﰇ) ،السادح :لفه (ﮆ) يف

موضعني( :ﮆ ﮇ) باألنبياء ،105/و(ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ)بسبأ.13/
( )2ذكر املؤلف املواضع اليت وافق فيها بع

القراء محزة على إسكان الياء،

فأول هذه املوافقات واملتابعات ،لفه(ﮆ)املقرتن بياء النداء ،وذلك

يف موضعني( :ﭴ ﭵ ﭶ)بالعنكبوت ،56/و(ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ)بالزمر ،53/وافق محزة على إسكاهنما أبو عمرو والكسائي.

( )3أشار إىل أن قوله تعاىل( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ)بإبراهيم 31/قرأه
بإسكان الياء محزة على أصله ،وعلي وابن عامر الشامي موافقةً له.
( )4قوله تعاىل( :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ)(األعراف)146/وافق فيه الشامي
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وفـ ـ ـ ـ ـ ــت قبـ ـ ـ ـ ـ ــل الوصـ ـ ـ ـ ـ ــل(ﯰ) و(ﭓ) (حـ ـ ـ ـ ـ ــد) ،و(ﮝ) (ح)،

و(ﮗ) و(ﮠ) (ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد) ،و(ﯜ)(حه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا) ،و(ﭦ)

(حاص ــد)( ،)2وقب ــل غ ــريه و(ﮙ) (ع ــاك)( ،)3و(ﰇ) (ع ــال)
محزة على إسكاهنا.

( )1قوله تعاىل( :ﯚ ﯛ)(البقرة)124/وافق حفص محزة على
إسكاهنا.
( )2هذا هو القسم اخلامس من ياءات اإلضافة ،وهو ما وقعت فيه الياء قبل
مهزة وصل مفردة ليس معها الم تعريف ،وقد ورد هذا النوع يف سبعة مواضع

بياهنا على النحو التا  :املوضع األول( :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) (طه-30/
 ،)31املوضع الثاين( :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ)(األعراف )144/فت
الياء فيهما أبو عمرو وابن كثري ،واملوضع الثالث( :ﮝ ﮞ)

(الفرقان )27/فت الياء فيها أبو عمرو ،املوضع الرابع( :ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ) ،املوضع اخلامس( :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ)واملوضعان يف
سورة طه 43-42/فت الياء فيهما أبو عمرو ونافع وابن كثري ،املوضع
السادح( :ﯛ ﯜ ﯝ)(الفرقان)30/فت الياء فيها أبو عمرو والبزا

ونافع ،السابع( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ)(الصف)6/فت الياء فيها أبو عمرو
ونافع وشعبة وابن كثري.
( )3هذا هو القسم السادح وهو يف الياءات اليت مل تقع بعدها مهزة قلع وال
وصل ،بل أا حرف من حروف املعجم ،و لة املتختلف فيه من ذلك
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وبن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح (ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل)( ،)1و(ﭲ) و(ﭩ) (د)(،)2
()4

()3

و(ﯘ)(أ)  ( ،ﭮ ﭯ) (عال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه) خبل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف  ،و (ﭸ)
()1

()5

و(ﭸ)(ك)  ،و(ﯟ ﯠ )بالنم ـ ــل (لن ـ ــدر) ( ،ﮞ ﮟ)(ﮙ
ثالثون ياءً ،وقد بدأها املؤلف بذكر اخلالف يف لفه (ﮙ) الوارد يف
موضعني( :ﮘ ﮙ ﮚ)(آل عمران)20/و (ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ)(األنعام )79/فت الياء فيهما حفص ونافع ابن عامر.

( )1قرأ هشام وحفص بفت الياء من لفه(ﰇ)الوارد يف سورة نوح:28/

(ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ) ،كما قرءا أيضاً بفت ياء(ﰇ)ومعهما نافع
يف غري موضع نوح ،وذلك يف قوله تعاىل( :ﯯ ﯰ)يف سوريت البقرة
واحلج.26-125/

( )2انفرد ابن كثري بفت

الياء يف لفه(ﭩ)يف قوله تعاىل( :ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ)(فصلت ،)47/ويف لفه (ﭲ)يف قوله تعاىل:

(ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ)(مرمي.)5/
( )3قرأ نافع وحده بفت
باألنعام.162/

الياء يف قوله تعاىل( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ)

( )4قرأ حفص ونافع وهشام والبزا خبلف عنه بفت الياء يف قوله تعاىل( :ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ) ،واسكنها غريهم ،وهو الوجه الثاين للبزا.

الياء يف موضعني( :ﭷ ﭸ ﭹ)

( )5اختص ابن عامر الشامي بفت
- 191 -

اللمعة في خالف السبعة البن وهبان  -دراس ًة وتحقي ًقا وتعلي ًقا ،د .هشام بن سليمان الزريري
()2

()3

ﮚ ﮛ) معاً(ﭥ) يعاً (ع)  ،وثاين الملـة(ﮇ ﮈ)(عـج) ( ،

ﭥ ﭦ ) (ﯸ ﯹ)(ج)( ،)4و(ﮤ) (ص) ،وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذفها

(فرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد)( ،)5وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكن (ف)(ﮰ ﮱ) ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس( ،)1و(ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج)
(العنكبوت )56/و(ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ) (األنعام.)153/
( )1يف قوله تعاىل بالنمل( :20/ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ)أشار املؤلف إىل
أن هشاماً وعاصماً وابن كثري والكسائي قرؤوا بفت الياء ،فتكون قراءة
الباقني بإسكاهنا.
( )2أشار املؤلف إىل كلمات انفرد حفص بفت الياء فيها ،وذلك يف قوله تعاىل:
(ﮞ ﮟ ﮠ)بص 23/ويف قوله تعاىل( :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ)بإبراهيم22/وقوله( :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ)بص ،69/ويف
لفه(ﭥ)يف يع مواضعها.

( )3وافق ورش حفصاً على فت ياء(ﭥ)يف املوضع الثاين من الشعراء،118/

وهو قوله تعاىل ،)( :ويف قوله تعاىل:

(ﮇ ﮈ ﮉﮊ) بسورة طه.34/
( )4قرأ ورش وحده بفت

الياء يف قوله تعاىل( :ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ)بالبقرة ،186/ويف قوله تعاىل( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)

بالدخان.21/

( )5أشار املؤلف إىل أن قراءة شعبة بفت الياء يف قوله تعاىل( :ﮤ ﮥ ﮦ
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خبلفه(ﯗ)(.)2
()3

اإلظهار
(ندب) قد عند ضه( ،)4و(ندا) عند ز ذ( ،)1و(نادم) عند
ﮧ ﮨ)(الزخرف .)68/وتذفها للكسائي واملكي ومحزة وحفص وصالً
ووقفاً ،فتكون قراءة الباقني بإثبات الياء ساكنة يف احلالني.
( )1قرأ محزة بإسكان الياء يف قوله تعاىل بسورة يس( :22/ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ) ،فتكون قراءة غريه بفتحها.

( )2لفه(ﯗ)باألنعام 162/قرأه قالون وورش خبلف عنه بإسكان الياء،
والوجه الثاين له فتحها كبقية القراء.
( )3تنحصر أحكام هذا الباب يف قسمني :األول :إظهار حرف من كلمة عند
حروف متعددة ،وذلك يف ألفاخم إذ وقد وتاء التأنيث والم هل وبل ،والثاين:
إظهار حرف يف آخر من كلمة أو كلمتني ،وهو الذا يعرب عنه تروف
قربت خمارجها ،واستهل الباب بذكر القسم األول ،فتمهر حروفها األواخر
أو تدغم على حسب مذاهب القراء يف أحرف معينة ،عددها مثانية لدال
قد ،وستة لذال إذ ، ،وستة لتاء التأنيث ،ومثانية لالم هل وبل.
( )4احلروف اليت تدغم فيها أو تمهر دال قد مثانية وهي املذكورة مع الرتاجم:
الضاد والماء والزاا والذال اجليم والسني ،والشني ،والصاد ،وأمثلتها على
الرتتيب( :ﮧ ﮨ)(ﮨ ﮩ)(ﮈ ﮉ)(ﭑ ﭒ) (ﮬ

ﮭ) (ﭑ ﭒ)(ﰅ ﰆ) (ﮰ ﮱ) فقرأها باإلظهار
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جسشص خبلفه بـ( ﮉ) [امللك ،)2(]5 :وافقهم بص (ل)( ،)3وأظهر
إذ (ندا) عند د( ،)4و(نادم) عند ت( ،)1و(نادضم) عند سصز(،)2
عند حريف الضاد والماء عاصم وابن كثري وقالون املشار إليهم بـ(ندب).
( )1وأظهر عاصم وابن كثري ونافع عند حريف الزاا والذال.
( )2وأظهر عاصم ونافع وابن كثري وابن ذكوان عند أربعة أحرف :اجليم والسني
والشني والصاد ،واختلف عن املذكور آخراً وهو ابن ذكوان يف قوله تعاىل:
(ﮈ ﮉ) بسورة امللك ،فنقل عنه فيها الوجهان :اإلظهار واإلدغام ،ومل
اتج إىل قيد السورةف ألنه مل يلتق دال مع زاا إال يف هذا املوضع.
( )3وافق هشام املشار إليه بالالم املذكورين آخراً وهم عاصم ونافع وابن كثري
وابن ذكوان على إظهار موضع سورة ص وهو قوله تعاىل( :ﮨ ﮩ)،
فتحصل مما سبق أن من تكرر ذكره يف الرتاجم له اإلظهار عند احلروف
الثمانية وهم قالون وابن كثري وعاصم ،وأن من مل يذكر ألبته يف أا تر ة له
اإلدغام عند احلروف الثمانية وهم أبو عمرو ومحزة والكسائي ،بقي من ذكر
يف بع الرتاجم وهم ورش وهشام وابن ذكوان ،فورش له اإلدغام يف الضاد
والماء فقط واإلظهار عند بقية احلروف ،وهشام أدغم يف كل األحرف

الثمانية إال أنه أظهرها عند قوله تعاىل( :ﮨ ﮩ) بسورة ص ،وابن
ذكوان أدغم يف الضاد والذال والزاا والماء ،وروى عنه اخلالف يف موضع:

(ﮈ ﮉ) ،وأظهرها عند بقية األحرف.
( )4احلروف اليت تدغم فيها أو تمهر ذال إذ ستة وهي املذكورة مع الرتاجم:
الدال والتاء والسني والصاد والزاا واجليم ،وأمثلتها على الرتتيب( :ﭑ ﭒ
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و(نادرفم) عند ج( ،)3و(ندب) تاء التأنيث عند خم( ،)4و(ندا) عند
ﭓ) (ﮟ ﮠ)(ﭲ ﭳ ﭴ)(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) (ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ)(ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) ،فقرأ باإلظهار عند حرف الدال
عاصم وابن كثري ونافع املشار إليهم بـ(ندا).
( )1وأظهر عند حرف التاء عاصم ونافع وابن كثري وابن ذكوان.
( )2وأظهر عند حروف السني والصاد والزاا عاصم ونافع وابن كثري وخلف
ذكوان.
( )3وأظهر عند حرف اجليم عاصم ونافع وابن كثري والكسائي ومحزة وابن
ذكوان ،فتحصل مما سبق أن من تكرر ذكره يف الرتاجم له اإلظهار عند
احلروف الستة وهم نافع وابن كثري وعاصم ،وأن من مل يذكر ألبته يف أا
تر ة له اإلدغام عند احلروف الستة ومها أبو عمرو وهشام ،وأن من ذكر يف
بع الرتاجم فيكون له اإلظهار يف احلرف املذكور واإلدغام يف اآلخر،
وعليه فالبن ذكوان اإلظهار يف يع األحرف ما عدا الدال ،وخللف اإلدغام
يف الدال والتاء واإلظهار يف البقية ،وللكسائي وخالد اإلظهار عند اجليم
واإلدغام يف الباقي.
( )4احلروف اليت تدغم فيها أو تمهر تاء التأنيث ستة وهي املذكورة مع الرتاجم:
الماء والثاء والصاد والسني واجليم والزاا ،وأمثلتها على الرتتيب( :ﭕ

ﭖ) (ﭮ ﭯ) (ﭯ ﭰ) (ﮆ ﮇ) (ﭬ ﭭ

ﭮ) (ﮒ ﮓ) ،فقرأ باإلظهار عند حرف الماء عاصم وابن
كثري وقالون.
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صث( ،)1وافق (ل) بـ(ﭯ ) [احلج ،)2(]40 :و(لنادم) عند سجز
()3

خبلفه بـ(ﯗ)[احلج ، ]36 :و(ندا)(ﮉ)مللقاً ،و( ﮞ

( )1وأظهر عند حريف الصاد والثاء عاصم وابن كثري ونافع.
( )2أا وافق هشام املشار إليه بالالم املذكورين آخر وهم عاصم وابن كثري ونافع
على إظهار قوله تعاىل بسورة احلج( :ﭯ ﭰ).
( )3وأظهر هشام عاصم ونافع وابن كثري وابن ذكوان عند ثالثة أحرف :السني
واجليم والزاا ،واختلف عن املذكور آخراً وهو ابن ذكوان يف قوله تعاىل
بسورة احلج( :ﯖ ﯗ ﯘ) فورد عنه اإلظهار واإلدغام إال أن وجه
اإلظهار هو املشهور عنه ،وعليه أكثر األئمة ،قال اإلمام أبو شامة:
«اإلظهار هو املشهور عن ابن ذكوان ،وعليه أكثر األئمة ،ومل يذكر يف
التيسري غريه » ،إبراز املعاين ( ،)190وانمر :التيسري ( ،)42وفت الوصيد
( ،)382/2والنشر ( ،)4/2فتحصل مما سبق أن من تكرر ذكره يف الرتاجم
له اإلظهار عند احلروف الستة وهم قالون وابن كثري وعاصم ،وأن من مل
يذكر ألبته يف أا تر ة له اإلدغام عند احلروف الستة وهم أبو عمرو ومحزة
والكسائي ،وأن من ذكر يف بع الرتاجم فيكون له اإلظهار يف احلرف
املذكور واإلدغام يف اآلخر ،فأدغمها ورش يف الماء فقط ،وأظهرها عند
بقية األحرف ،وأظهرها ابن عامر عند السني واجليم والزاا ،وأدغمها يف
األحرف الثالثة الباقية إال أن هشاماً أظهرها عند الصاد يف قوله تعاىل:

(ﭯ ﭰ) ،وورد اخلالف عن ابن ذكوان يف قوله تعاىل( :ﯖ ﯗ

ﯘ).
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()1

ﮟ) [آل عمران ]145 :وص(ﭓ ) [مرمي ، ]1 :و(ف) (ﭑ)

[القصص ،)2(]1 :و(عبد حف) (ﭬﭮ) و(ﮉ ﮋ)،
وخلف (ج) بذا( ،)3و(عد)(ﮟ)مللقاً( ،)1و(كج

قبه) خبلف

( )1هو يف بيان القسم الثاين وهو ما يعرب عنه تروف قربت خمارجها ومسائل
هذا القسم عبارة عن إدغام حرف يف حرف كالباء يف الفاء وعكسه ،والراء
يف الالم ووو ذلك مما سيأيت ذكره ،أو إدغام حرف يف حرفني كالثاء يف
الدال والتاء وو( :ﯞﯟ ﯠ) (ﰆ) ،وهو مقاير ملا سبقه من
جهة أن ما تقدم عبارة عن إدغام حرف عند حروف متعددة من كلمات،
فأشار هنا إىل أن عاصماً وابن كثري املكي ونافعاً املشار إليهم بـ(ندا) قرؤوا
باإلظهار يف ثالثة أحرف :األول :أظهروا الثاء عند التاء يف (ﮉ)الدال
على املفرد سواء كان مسنداً إىل ضمري املتكلم أو املتخاطب ،ويف(ﭼ)
الدال على اجلمع حيثما ورد يف القرآن على ما أفاده قوله( :مللقاً ) ،الثاين:
أظهروا كذلك الدال عند الثاء يف قوله تعاىل( :ﮝ ﮞ ﮟ) ،ومها
موضعان يف آل عمران ،الثالث :أظهروا دال ( ص ) من (ﭑ)
عند ذال (ﭓ) بسورة مرمي.
( )2قرأ محزة بإظهار النون عند امليم يف(ﭑ)أول سوريت الشعراء والقصص.
( )3وأظهر حفص وقالون وابن كثري وأبو عمرو ومحزة املشار إليهم ( عبد حف )
نون(ﭬ)عند واو (ﭬﭮ ﭯ) ،ونون(ﮉ)عند واو(ﮉ
ﮋ) ،مث أشار إىل أن ورشاً ورد عنه الوجهان :اإلظهار واإلدغام يف
موضع( :ﮉﮊ ﮋ) العائد إليه اسم اإلشارة.
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()2

الثالثة (ﮨ)[هود ، ]42 :و(جلد ب) خبلفه (ﯞ)

[األعراف ،)3(]176 :و(جد) خبلفه (ﮍ) بالبقرة [،)4(]284
وأدغم (ر) بل يف ن ( ،)5و(لر) يف طمز( ،)1وخلف (ق) بالنساء(،)2
( )1أظهر حفص وابن كثري املكي الذال عند التاء يف لفمي( :ﯹ)

و(ﭶ) يف حال إسنادمها إىل ضمري املفرد أو اجلمع على ما أفاده
اإلطالق املذكور ،فضمري اإلفراد وو( :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ) ،وضمري

اجلمع وو( :ﮱ ﯓ ﯔﯕ).

( )2مراده قوله تعاىل( :ﮧ ﮨ ﮩ)بسورة هود قرأه بإظهار الباء عند
امليم ابن عامر وورش وخلف بال خالف وخالد وقالون والبزا خبلف عنهم،
وقرأ باقي السبعة باإلدغام قوالً واحداً ،ومعهم خالد وقالون والبزا يف الوجه
الثاين هلم.

( )3قرأ بإظهار الثاء عند الذال يف قوله تعاىل( :ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ)ورش
وهشام وابن كثري وقالون خبلف عنه ،وقرأ الباقون باإلدغام ،ومعهم قالون يف
وجهه الثاين.
( )4موضع اخلالف قوله تعاىل يف سورة البقرة( :ﮍ ﮎ ﮏ)فقرأ ورش
وابن كثري خبلف عنه بإظهار الباء عند امليم ،والباقون باإلدغام وهو الوجه
الثاين البن كثري.
( )5انتقل املؤلف يف الكالم على اإلدغام ،وبدأ بذكر أحكام الم هل وبل ،وهي
من القسم األول وجاء موقعها من الباب هنا وإن كانت من القسم األولف
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()3

()4

و(رفل) يف ثتس  ،و (ر) هل يف ن  ،و(ح) (ﭢ ﭣ) [البقرة:
ملناسبة تر ة اإلدغام هلا ،فأشار إىل أن الكسائي قرأ بإدغام الم بل يف

حرفني مها النون والضاد وو( :ﯮ ﯯ)و(ﰃ ﰄ) ،فتكون قراءة غريه
باإلظهار يف هذين احلرفني.
( )1قرأ هشام والكسائي بإدغام الم بل يف ثالثة أحرف هي :اللاء والماء والزاا
وو( :ﭟ ﭠ ﭡ)و(ﮖ ﮗ) و(ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ) ،فتكون قراءة
غريمها باإلظهار يف هذه األحرف.

( )2مراده قوله تعاىل يف سورة النساء( :ﭟ ﭠ ﭡ)ورد فيه عن خالد اإلظهار
واإلدغام.
( )3أا أن الكسائي ومحزة وهشاماً قرؤوا باإلدغام يف ثالثة أحرف هي :الثاء
والتاء والسني ،فالثاء تأيت مع هل فقط وو( :ﭕ ﭖ ﭗ)وال نمري له،

والسني تأيت مع بل فقط وو( :ﮄ ﮅ) ،أما التاء فتأيت معهما وو:

(ﮆ ﮇ) و(ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ).

( )4اختص الكسائي بإدغام الم هل يف النون وو( :ﮔ ﮕ) ،وخالصة القول
يف الم هل وبل على النحو التا  :األول :أدغمها الكسائي يف يع
األحرف مما يتأتى فيه اإلدغام ،ويوجد له مثال ،ثانياً :أدغم محزة الم بل يف
السني ،والم هل يف الثاء ،وأدغم الم بل وهل يف التاء ،وأظهر عند الباقي،
ثالثاً :أظهر هشام الم بل عند النون والضاد ،وأظهر الم هل عند النون ،وما
عدا هذا فباإلدغام ،أما إظهار الم هل له عند التاء يف قوله تعاىل( :ﮖ
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()1

()2

231وغريها]  ،و(ر)( ﭱ ﭲ)[سبأ ، ]9 :و(فرح) (ﭨ)

[غافر ]27 :و(ﯚ) [طه ،]96 :و(لفرح) (ﰆ)

[األعراف ،)3(]43 :و(يط) خبلفه الراء الساكنة يف الالم(.)1

ﮗ ﮘ ﮙ)يف سورة الرعد فلم يذكره املؤلفف ألنه مما ال خالف
فيه بني السبعة إذ يقرأ بالياء حلمزة والكسائي ،رابعاً :أظهر نافع وابن كثري
وابن ذكوان وعاصم عند يع األحرف ،بقي مسألة مل يذكرها املؤلف وهي
قراءة أيب عمرو البصرا بإدغام الم هل يف التاء يف موضعني :األول منهما يف

امللك( :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) ،والثاين يف احلاقة( :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ)وليس
له إدغام يف غريمها ،انمر :التيسري ( ،)43وسراج القارا ( ،)98وإرشاد
املريد(.)92
( )1أدغم أبو احلارث عن الكسائي الم يفعل اجملزوم يف ذال ( ذلك ) ،وهو وارد
يف القرآن يف ستة مواضع وو( :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ) ،وعرفنا أن
مراده الالم اجملزومةف ألن الكالم على اإلدغام الصقري الذا أوله ساكن.

( )2أا :أدغم الكسائي الفاء اجملزومة يف الباء من قوله تعاىل( :ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ) ،وقرأ غريه باإلظهار.

( )3أخرب :أن الذال يف(ﭨ)من قوله تعاىل( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ)وقوله( :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ)و(ﯚ)من قوله تعاىل:

(ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ)تدغم يف التاء ملن أشار إليهم
بفرح وهم :محزة والكسائي وأبو عمرو ،فتعني للباقني اإلظهار ،مث أخرب :أهنم
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()2

الزوائد
أثبتها (دل)خبلفه ،و(ف) بأول النمل ،ووصالً(حافر)(،)3
أدغموا الثاء يف التاء يف كلمة(ﰆ)ومعهم هشام ،وجاءت يف

التنزيل يف موضعني( :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉ)(ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ) ،وقرأ غريهم
باإلظهار فيهما.
( )1قرأ أبو عمرو البصرا خبلف عن الدورا بإدغام الراء الساكنة يف الالم وو:
(ﯿ ﰀ)(ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ).
( )2ياءات الزوائد هي الياءات املتلرفة الزائدة على رسم املصاحف العثمانية،
ومسيت زوائداً ،لزيادهتا يف القراءة على رسم املصحف ،وما كان من هذه
الياءات ثابتاً رمساً فال خالف يف إثباته ،وما مل يكن ثابتاً رمساً فينقسم إىل
قسمني :قسم اتفق القراء على حذفه ،وهو األكثر ،وقسم فيه خالف
بينهم ،وهو ما يأيت ذكره يف هذا الباب ،ويف بع السور ،قال اإلمام أبو
شامة « :وضابط ما يذكر يف هذا الباب أن تكون الياء خمتلفاً يف إثباهتا
وحذفها يف الوصل ،أو الوصل والوقف معاً ،وضابلها يف السور أن تكون
الياء خمتلفاً يف إثباهتا وحذفها يف الوقف فقط ،و معاً على حذفها يف
الوصل» ،إبراز املعاين ( )304وانمر :كنز املعاين للجعربا ( ،)481والنشر
( ،)179/2واإلحتاف (.)345/1
( )3بني املؤلف القاعدة العامة للقراء يف هذا الباب يف إثبات الياء أو حذفها،
وذلك على النحو التا  :أوالً :أن ما يذكر البن كثري يف هذا الباب فهو
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فـ(ﮡ) [إبراهيم14 :وغريها] (ﯓ) [احلج 44 :وغريها]

و(ﯮ ﯯ ﯰ) [القصص ]35-34 :و( ﯨ) [يس]23 :

(ﭭ) [الصافات(]56 :ﭡ) (ﭧ)[الدخان]21-20 :
()1

و(ﮜ)[القمر(]14 :ﮌ)[امللك(]17 :ج)  ،و(ﮚ)
بإثبات الياء يف احلالني وصالً ووقفاً ،ووافقه هشام على ذلك خبلف عنه،
والواقع أنه ليس هلشام من لة الياءات الزائدة إال واحدة يف قوله تعاىل:

(ﰈ ﰉ)يف األعراف ،وله فيها خالف وسيأيت حكمها فيما بعد ،ثانياً:
أن ما يذكر أليب عمرو ونافع ومحزة والكسائي يف هذا الباب فهو بإثبات
مل
الياء يف حالة الوصل فقط ،وخالف محزة ذلك يف موضع واحد ،وهو قوله

تعاىل بالنمل( :ﭔ ﭕ ﭖ)فأثبت الياء وصالً ووقفاً ،وهذا املراد
بقوله( :و(ف) بأول النمل) ،واحرتز باملوضع األول يف السورة عن املوضع
الثاين ،وهو قوله تعاىل( :ﭗ ﭘ ﭙ)ثالثاً :بقية القراء اذفون الياء يف
احلالني إال يف بع كلمات سيأيت بياهنا يف ثنايا هذا الباب.
( )1بدأ املؤلف ببيان قراءة ورش بإثبات الياء وصالً يف كلمات انفرد هبا مل
يشاركه فيها غريه ،وهي على النحو التا  :لفه(ﮡ)يف ثالثة مواضع:
(ﮠ ﮡ)بإبراهيم ،و(ﯱ ﯲ)و(ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ)
كالمها يف ق ،قوله تعاىل( :ﮰ ﮱ ﯓ)يف أربعة مواضع يف سور
احلج وسبأ وفاطر وامللك ،قوله تعاىل( :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ)يف سورة
القصص ،قوله تعاىل( :ﯧ ﯨ)يف سورة يس ،قوله تعاىل( :ﭩ ﭪ ﭫ
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اإلسراء[( ]62ﮭ ﮮ) (ﮝ)(ﮒ ﮓ)[الكهف-24 :

( ]66-40ﮐ)[طه (]93 :ﮓ) [ق(]41 :ﭓ )

[الشورى( ]32 :ﭛ ﭜ)[القمر ( ]8 :ﭛ)[الفجر(]4 :حدا)(،)1
و(ﯕ ) هود [ ]105فـ(ﭸ)الكهف[( ]64حادر)(،)2

ﭬ ﭭ)يف سورة الصافات ،قوله تعاىل( :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ) قوله تعاىل( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)كالمها يف سورة الدخان،
ولفه(ﮜ) يف ستة مواضع بسورة القمر( :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) قوله
تعاىل( :ﮊ ﮋ ﮌ) يف سورة امللك.
( )1أشار إىل كلمات أثبت فيها الياء نافع وأبو عمرو وصالً وابن كثري املكي يف
احلالني ،وبياهنا على النحو التا (-1 :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ)يف
سورة اإلسراء (-2ﮭ ﮮ ﮯ) و(ﮜ ﮝ ﮞ) و(ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ) ثالثتها يف الكهف(-3 .ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ)بسورة طه-4 ،

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) بسورة الشورى(-5 ،ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ)بسورة ق(-6 ،ﭚ ﭛ ﭜ)بسورة القمر(-7 ،ﭙ ﭚ

ﭛ)بسورة الفجر.
( )2قرأ املشار إليهم تادر وهم أبو عمرو ونافع وابن كثري والكسائي بإثبات الياء
يف قوله تعاىل بسورة هود( :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ) ،كما قرؤوا أيضاً بإثبات

الياء يف قوله تعاىل بسورة الكهف( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ) ،ومن املعلوم
أن اإلثبات يف املوضعني لنافع وابن العال والكسائي حالة الوصل فقط،
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()1

و(ﯫ)إبراهيم[( ]40حجفه)  ،و(ﮒ ﮓ)[الكهف]39 :
()2

(ﯕ ﯖ)[غافر(]38 :تد)  ،و( ﭕ ) [النمل:

( ]36حافد)( ،)3و( ﯵ ﯶ)[القمر(]6 :حجه)(،)4
()5

وبالفجر(ﭺ)[( ]9هجز) خبلفه وقفاً  ،و( ﮝ) و( ﮨ)
والبن كثري يف احلالني

( )1أا أثبت الياء يف قوله تعاىل( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) من أشار
إليهم وهم أبو عمرو وورش ومحزة والبزا ،وإثباهتا هلم وصالً إال البزا ففي
احلالني على أصل مذهب شيتخه.
( )2قرأ قالون وأبو عمرو وابن كثري بإثبات الياء وصالً يف قوله تعاىل بالكهف:
(ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) ،كما قرؤوا أيضاً بإثبات الياء وصالً يف قوله تعاىل بقافر:
(ﯔ ﯕ ﯖ).

( )3أثبت الياء يف قوله تعاىل( :ﭔ ﭕ ﭖ)املشار إليهم تافد وهم أبو
عمرو ونافع ومحزة وابن كثري وإثباهتا أليب عمرو ونافع وصالً ،وللمكي ومحزة
وصالً ووقفاً ،فتخالف محزة أصله يف هذا املوضع فقط على ما أشار إليه قبل.
( )4قرأ أبو عمرو وورش والبزا بإثبات الياء يف قوله تعاىل( :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ).
( )5أثبت ابن كثري يف احلالني وورش يف حالة الوصل الياء يف قوله تعاىل بسورة
الفجر( :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) ،إال أنه اختلف عن قنبل يف حالة
الوقف ،فورد عنه احلذف واإلثبات ،وال خالف عنه يف إثباهتا وصالً ،وبقية
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[الفجر( ]16-15 :هاح)خبلفه فيهما  ،وبالنمل( ﭘ) []36
()1

ويفت

()2

(بع حج) خبلف وقف غريه  ( ،ﭪ)[احلج]25 :
()3

(ﯪ) [سبأ( ]13 :حجد)  ،و(ﭕ) ال األول (ﮜ)

بعمران (حا)( ،)4و(ﰈﰉ)[األعراف(]195 :حل) خبلفه(،)1
القراء اذفون الياء يف احلالني.

( )1يف قوله تعاىل( :ﮛ ﮜ ﮝ) وقوله تعاىل( :ﮦ ﮧ ﮨ)كالمها
يف سورة الفجر أشار إىل القراءة فيهما بإثبات الياء وصالً لنافع ،وبإثباهتا يف
احلالني للبزا ،واختلف عن أيب عمرو بني احلذف واإلثبات وصالً ،قال
اجقق ابن اجلزرا« :والوجهان مشهوران عن أيب عمرو ،والتتخيري أكثر
واحلذف أشهر ،واذ أعلم» ،النشر (.)191/2
( )2يف قوله تعاىل بالنمل( :ﭗ ﭘ ﭙ)قرأ قالون وحفص وأبو عمرو وورش
بإثبات الياء مفتوحة وصالً ،واختلف عنهم يف حالة الوقف بني احلذف
وإثباهتا ساكنة ما عدا ورشاً فإنه يقف تذفها على أصله ،وقرأ بقية القراء
تذف الياء يف احلالني.
( )3أثبت ابن كثري يف احلالني وورش وأبو عمرو يف حالة الوصل الياء يف قوله
تعاىل( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)ويف قوله تعاىل( :ﯩ ﯪ)،
وحذفهما غريهم يف احلالني.

( )4قرأ نافع وابن العال بإثبات الياء وصالً يف لفه(ﭕ)يف قوله تعاىل
بسوريت اإلسراء والكهف( :ﭔ ﭕ) ،واحرتز بقوله ( :األول ) عن
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و(ﮈ ) [يوسف( ]66 :حد)( ،)2و( ﭞ )هود (حج)(،)3

و(ﯗ) [هود( ]78 :ﯔ ﯕ)[إبراهيم(]22 :ﯛ
ﯜ)[األنعام( ]80 :ﭯ ٖيَا) [البقرة( ]197 :ﮝ ﮞ)

[املائدة( ]44 :ﭩ)[آل عمران( ]175 :ﭗ)[الزخرف]61 :

(ح)( ،)4و( ﮚ ﮛ ) بيوسف [ ]90و(ﯦ )[يوسف]12 :خبلفه
موضع سورة األعراف ،إذ ال خالف يف إثبات يائه ،كما قرءا أيضاً بإثبات

الياء وصالً يف لفه (ﮜ)يف قوله تعاىل ب ل عمران( :ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ).
( )1أا أثبت أبو عمرو وصالً وهشام يف احلالني خبلف عنه الياء يف قوله تعاىل
بسورة األعراف( :ﰈ ﰉ ﰊﰋ).
( )2أا قرأ أبو عمرو وابن كثري بإثبات الياء يف قوله تعاىل بسورة يوسف( :ﮇ

ﮈ ﮉ)فإثباهتا للمكي يف احلالني وللبصرا وصالً ،ولبقية القراء احلذف
يف احلالني.

( )3أثبت ورش وأبو عمرو الياء وصالً من قوله تعاىل بسورة هود( :ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) ،وحذفها غريمها.
( )4أشار إىل لة من الكلمات انفرد بإثبات الياء فيها وصالً أبو عمرو ،وهن
على النحو التا  :األوىل :قوله تعاىل بسورة هود( :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ)

الثانية( :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ)بإبراهيم ،الثالثة( :ﯛ ﯜﯝ ﯞ
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()1

و(ﮏ)[الرعد( ]9 :د)  ،و(ﯫ) (ﯻ)[غافر-16 :

( ]32جدب)خبلفه( ،)2و( ﯲ ﯳ ﯴ) [البقرة(]186 :حجب)

خبلفه( ،)3وفت (ﮦ ﮧ) [الزمر( ]71 :ا) ،ووقف به( ،)4وخلف
(م) تذف (ﯘ ﯙ) [الكهف.)5(]70 :

ﯟ)باألنعام ،الرابعة( :ﭯ ﭰ ﭱ)بالبقرة ،اخلامسة:

(ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)ب ل عمران السادسة( :ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ) باملائدة ،السابعة( :ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ)بالزخرف.

( )1انفرد اإلمام ابن كثري بإثبات الياء يف احلالني يف قوله تعاىل( :ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ)بسورة يوسف ،ويف قوله تعاىل خبلف عنه( :ﯦ ﯧ)بسورة
يوسف ،ويف قوله تعاىل( :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)،
وحذفها غريه.

( ) 2قرأ ورش وابن كثري وقالون خبلف عنه بإثبات الياء يف قوله تعاىل( :ﯩ ﯪ
ﯫ) ،ويف قوله تعاىل( :ﯸﯹ ﯺ ﯻ)

( )3أثبت ورش وأبو عمرو وقالون خبلف عنه الياء وصالً يف(ﯲ) و(ﯴ)

من قوله تعاىل( :ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ).
( )4وردت الرواية عن السوسي بإثبات الياء مفتوحة وصالً وساكنة وقفاً يف قوله
تعاىل( :ﮦ ﮧ) يف سورة الزمر.

( )5قرأ القراء السبعة بإثبات الياء يف قوله تعاىل بالكهف( :ﯗ ﯘ ﯙ
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الوقف

()1

()2

وقف (حدر) هبا التأنيث املكتوبة تاءً  ،و(ر) بـ(ﮦ)

[أول مواضعه البقرة ]207 :و(ﮮ) [النجم( ]19 :ﭥ) [ص]3 :
()3

و(ﮍﮎ)[النمل ، ]60 :و(هر) بـ(ﯗ) [املؤمنون:

ﯚ) وصالً ووقفاً ،ألهنا ثابتة يف رسم املصاحف ،إال أن ابن ذكوان ورد
عنه وجهان :احلذف واإلثبات يف احلالني ،قال يف النشر(:)313/2
«واحلذف واإلثبات كالمها صحي عن ابن ذكوان نصاً وأداءً»
( )1املراد به الوقف على رسم خط املصاحف اليت كتبها الصحابة يف عصر
اخلليفة عثمان  وانعقد إ اعهم عليها مث أنفذها عثمان إىل األمصار.
( )2هاء التأنيث اليت تكون يف الوصل تاء منها ما رسم يف املصاحف باهلاء على
لفه الوقف ،فهذا ال خالف فيه بني القراء يف الوقف عليه باهلاء موافقة
للرسم ،ومنها ما رسم على لفه الوصل بالتاء ،وهذا ول اخلالف بني
القراء ،فوقف عليه باهلاء أبو عمرو وابن كثري والكسائي املشار إليهم تدر
خمالفني يف ذلك أصلهم ،وهو اتباع رسم املصحف ،ووقف عليه الباقون
بالتاء متابعني أصوهلم يف ذلك ،وهو مسايرة خط املصحف ،و لة ما وقع
من ذلك مرسوماً بالتاء ثالث عشرة كلمة جاءت يف واحد وأربعني موضعاً
وو( :ﯛ)من قوله تعاىل( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) ،انمر هذه
املواضع مفصلة مبسوطة يف الكتب املؤلفة يف علمي التجويد والرسم.

( )3أشار إىل كلمات انفرد اإلمام الكسائي بالوقف عليها باهلاء وهي( :ﮮ)
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 ،)1(]36و(دك) بـ(ﯦ) [أول مواضعه يوسف ،]4 :وفت التاء(،)2
ََ

ي) [أول مواضعه آل عمران ،)3(]146 :و(حر) خبلفه مبا من
و(ح) (كأ ِٖ

من قوله تعاىل( :ﮭ ﮮ ﮯ) و(ﮦ) حيثما وردت يف

القرآن ،و(ﮍ) يف قوله تعاىل( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ)
بالنمل ،وقيد (ﮍ) ب ـ(ﮎ)ف احرتازاً عن غريها وو( :ﭝ

ﭞ) باألنفال و(ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ)

بالكهف ،وغريمها ،و(ﭥ)من قوله تعاىل( :ﭤﭥﭦﭧ).

( )1كلمة(ﯗ)من قوله تعاىل( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ)وقف عليها باهلاء
البزا والكسائي.

( )2أوض أن ابن كثري املكي وابن عامر الشامي وقفا على كلمة(ﯦ)باهلاء
حيث وردت يف القرآن وو( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ)ووقف غريمها
بالتاء ،مث أوض أن ابن عامر قرأها بفت التاء وصالً ،فتكون قراءة غريه
بالكسر.

( )3من لة ما اختلف يف كيفية الوقف عليه كلمة(ﮭ)وقد وقعت يف
القرآن يف ستة مواضع ،أوهلا قوله تعاىل( :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ) فوقف
عليها يع القراء بالنون إتباعاً للرسم ما عدا أبا عمرو فإنه وقف عليها
بالياء تنبيهاً على األصلف ألهنا أصلها «أا» دخلت عليها كاف التشبيه،
انمر :فت الوصيد (.)533/2
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َ َ
(ﮇ) [أول مواضعه النساء ،)1(]78 :و(حر) بـ( َٰٓ
يأ ُّي َها)
َ َ
ُّ
َ
بالزخرف[ ]49و( َٰٓ
يأيها)بالنور[ ]31والرمحن[ ،]31وضم اهلاء

(ك)( ،)2و(ر) باليا من (ﮯ) معاً [القصص ]82 :و(ح)
بالكاف( )3و(فر) بـ(ﮑ) قبل (ﮒ) [اإلسراء ،)1(]110 :وخلف (هـ)
( )1وقف أبو عمرو على ( ما ) وحدها دون الالم من لفه(ﮇ) الواقع يف
أربعة مواضع يف القرآن :أوهلا (ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ)

بالنساء ،ووقف باقي القراء على الالم إتباعاً للرسم ،إال أنه اختلف عن
الكسائي فروا عنه الوقف على ( ما ) كأيب عمرو ،وروا عنه الوقف
على الالم كقراءة اجلماعة.
( )2وقف أبو عمرو والكسائي على( :ﭡ)باأللف على ما لفه به كقراءهتما

وصالً وذلك يف ثالثة مواضع :األول :يف سورة الزخرف(ﭠﭡﭢ)،
والثاين :يف سورة النور(ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ) ،والثالث :يف سورة

الرمحن (ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) ،ووقف غريمها على اهلاء بال ألف اتباعاً
للرسمف ألن األلف مل ترسم إذ كتبت يف املواضع الثالثة بقري األلف دون سائر
املواضع ،انمر :إبراز املعاين ( ،)277وللائف البيان يف رسم القرآن ( ،)84وقوله:
(وضم اهلاء (ك) أا :أن ابن عامر قرأ بضم اهلاء وصالً يف املواضع الثالثةف تباعاً
لضم الياء قبلها ،فإذا وقف أسكن اهلاء ،فتكون قراءة غريه بفت اهلاء.

( )3الوقف على كلميت(ﮯ)و(ﯢ)يكون باتباع الرسم لكل القراء
وقد ورد كال اللفمني يف سورة القصص ،فيقفون على(ﮯ)بالنون
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َ
ِيمه) [النازعات ]43 :و(مِمٖه) [طارق ]5 :و(عمٖه) [النبأ]1 :
بـ(ف َٖ

وعلى(ﯢ)باهلاء إال أن الكسائي وقف على الياء فيهما ،ووجه ذلك:
أن «وا» عنده كلمة مستقلة للندم والتعجب ،ووقف أبو عمرو على
الكاف فيهما وخمرجه :أنه جعل «ويك» كلمة مستقلة أصلها :ويلك
حذفت منها الالم لكثرة االستعمال ،ولكن الصحي املشهور عند اجققني
أن أبا عمرو والكسائي كقريمها من القراء يقفون على الكلمة بأسرهاف اتباعاً
للرسم ،وعمالً بالقياح ،قال ابن اجلزرا « :وهذا هو األوىل واملتختار يف
مذاهب اجلميعف اقتداءً باجلمهور وأخذاً بالقياح الصحي  ،وما ذكر عن
الكسائي من الوقف على الياء ،وعن أيب عمرو من الوقف على الكاف
ضعيف حكاه اعة ،وأكثرهم بصيقة التمري  ،ومل يذكره عنهما بصيقة
اجلزم إال اإلمام الشاط واإلمام ابن شري » النشر ( ،)145/2و انمر:
إبراز املعاين ( ،)279والعقد النضيد (.)131

( )1وقف محزة والكسائي على (ﮑ) من قوله تعاىل( :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ) مع إبدال التنوين ألفاً ألهنا كلمة مستقلة منفصلة عن (ﮒ) خلاً،
ووقف الباقون على(ﮒ) ألهنا صلة(ﮑ) فال يفصل بينهما ،وذهب ابن

اجلزرا إىل جواز الوقف على كل من(ﮑ)و(ﮒ)لكل القراء ،لكوهنا
كلمتني انفصلتا رمساً ،وقال « :وهذا الذا نراه وخنتاره ،ونأخذ به تبعاً لسائر
أئمة القراءة» النشر (.)145/2
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و (ل َِٖمه)[آل عمران71 :وغريها] و(ب ِ َٖمه)[النمل ،)1(]35 :و(ر) بيا

(ﮒ) [النمل ،)2(]18 :و(فر) بـ(ﭷ) [الروم ،)3(]53 :و(د)

(ﮋ)[الرعد 7 :وغريها] و(ﯦ) [الرعد ]11 :و(ﰛ) [الرعد:

34وغريها] و(ﭾ) [النحل ]96 :وخلفه بـ(ﮒ)[ق.)4(]41 :

( )1أخرب :أن أمحد البزا راوا اإلمام ابن كثري املكي قرأ بزيادة هاء السكت
خبلف عنه عند الوقف على األلفاخم اآلتية( :فيم) يف قوله تعاىل( :ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ) و(مم) يف قوله تعاىل( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ)و(عم) يف قوله تعاىل:

(ﭑ ﭒ) و(مل) يف وو قوله تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ) و(مب) يف قوله تعاىل( :ﰄ ﰅ ﰆ).
( )2يريد قوله تعاىل( :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ)بسورة النمل ،فوقف الكسائي
على كلمة (ﮒ) بالياءف ألهنا األصل وإاا حذفت اللتقاء الساكنني،
ووقف الباقون تذفها إتباعاً للرسم ،ومراعاة للوصل ،انمر :فت الوصيد
( ،)538/2والعقد النضيد (.)142

( )3يف قوله تعاىل( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ)يف سورة الروم أثبت الياء فيها وقفاً
محزة والكسائي ،فتعني للباقني الوقف على الدال من غري ياءف ألهنا مل ترسم،
انمر :فت الوصيد ( ،)1162/4وإبراز املعاين (.)631
( )4قرأ ابن كثري بإثبات الياء حالة الوقف يف األلفاخم األربعة اليت أشار إليها
وهي( :ﮋ) حيث جاء وو( :ﭶ ﭷ ﭸ) ،و(ﰛ) حيث جاء
أيضاً وو( :ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ) ،و(ﯦ) يف قوله تعاىل( :ﯡ ﯢ
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اخلامتة
احلمد ذ بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم على من جاء
بالدين التام ،وعلى آله وصحبه الكرام ،وبعد:
من اذ علي بإمتام هذا البحث الذا قمت فيه بتحقيق
فقد مل
ودراسة كتاب " اللمعة يف خالف السبعة " من أوله إىل آخر أبواب
األصول ،وهذه أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل هذا البحث:
 -1أن اإلمام ابن وهبان احلارثي املزين – مؤلف هذا الكتاب –
شتخصية متميزة جديرة باالهتمام والدرح ،ملا له من أثر بارز يف
خدمة علوم القرآن الكرمي خصوصاً علم القراءات.
 -2أن هذا الكتاب يصنف ضمن كتب الرواية يف القراءات
القرآنية ،حيث اهتم مؤلفه بضبط اختالف القراء السبعة ورواهتم
دون تعرض إىل ذكر وجوه هذه القراءات وعللها واالحتجاج هلا
وغري ذلك مما يعرف جبانب الدراية يف القراءات القرآنية.
 -3متيز هذا الكتاب مبنهج فريد يف عرض مسائل القراءات ورموز
القراء مع اختصار ألفاظه ودقة عباراته ووضوح معانيه واستقصائه
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ) ،و(ﭾ) يف قوله تعاىل( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) ،وقرأ
الباقون تذف الياء من هذه الكلمات يف احلالني ،ووافقهم ابن كثري يف حالة
الوصل ،وقف بإثبات الياء خبلف عنه على(ﮒ) يف قوله تعاىل( :ﮐ

ﮑ ﮒ) والوجه الثاين له حذف الياء وقفاً كقراءة بقية القراء.
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خالف القراء السبعة بأوصاف مبتكرة وقيود خمتصرة.
 -4أن هذا الكتاب من أخصر الكتب النثرية اليت عت خالف
القراء السبعة ،وهلذا فهو اتاج إىل مزيد شرح وبسط أسوة بقريه
من املتختصرات ،كما فعل املالقي يف الدر النثري يف شرح التيسري
يف القراءات السبع ،وابن نشوان يف شرح العنوان يف القراءات
السبع ،وللبارزا شرح على خمتصره السرعة يف قراءات السبعة.
وصلى اذ على نبينا وسيدنا ومد وعلى آله وصحبه أ عني.
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املصادر واملراجع
ابن اجلزرا ،مشس الدين ومد بن ومد بن يوسف ،النشر يف القراءات
العشر ،راجعه على الضباع ،دار الفكر للنشر والتوزيع.
(غاية النهاية يف طبقات القراء) ،ع بنشره :ج .برجسرت اسرت،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،اللبعة الثالثة1402 ،هـ.
(طيبة النشر يف القراءات العشر) ،اعت به :ومد متيم الزع ،
مكتبة دار اهلدى جبدة ،اللبعة األوىل1414 ،هـ.
(التمهيد يف علم التجويد) ،حتقيق :د .علي البواب ،طبع مكتبة
املعارف ،الرياض ،اللبعة األوىل1405 ،هـ.
ابن العماد ،أبو الفالح عبداحلي بن أمحد ،شذرات الذهب يف أخبار
من ذهب ،دراسة وحتقيق :مصلفى عبدالقادر علا ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،اللبعة األوىل1419 ،هـ.
ابن القاص  ،علي بن عتمان العذرا ،سراج القارا املبتدا وتذكار
املقرا املنتهي ،دار الفكر لللباعة والنشر ،بريوت1415 ،هـ.
بردا ،النجوم الزاهرة يف ملوك
ابن تقرا ،أبو اجاسن يوسف بن تقرا مل
مصر والقاهرة ،دار الكتب املصرية1367 ،هـ.
ابن حجر ،أمحد بن علي العسقالين ،الدرر الكامنة يف أعيان املائة
الثامنة ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
ابن عقيل ،عبداذ بن عقيل ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،
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حتقيق :ومد ويي الدين عبد احلميد ،املكتبة العصرية ،بريوت،
1415هـ.
ابن قللوبقا ،القاسم احلنفي ،تاج الرتاجم يف طبقات احلنفية ،حققه
وقدم له :ومد خري رمضان يوسف ،دار القلم ،دمشق،
1413ه1992 ،م.
ابن مالك ،ومد بن عبداذ ،ألفية ابن مالك يف النحو والصرف،
إعداد وإخراج :دار ابن خزمية للنشر والتوزيع ،الرياض ،اللبعة
األوىل1414 ،هـ.
ابن اهد ،أمحد بن موسى التميمي ،السبعة يف القراءات ،حتقيق د.
شوقي ضيف ،دار املعارف ،مصر ،اللبعة الثانية1400 ،هـ.
ابن وهبان احلنفي ،عبدالوهاب بن أمحد املزا ،أحاسن األخبار يف واسن
القراء السبعة أئمة األمصار ،حتقيق د .أمحد فارح السلوم .دار احلزم،
بريوت.
أبو شامة ،عبدالرمحن بن إمساعيل الدمشقي ،إبراز املعاين من حرز
األماين ،حتقيق الشيع إبراهيم علوة عوض ،طبع شركة مصلفى
البايب احلل وأوالده ،مصر.
البقدادا ،إمساعيل ومد أمني ،إيضاح املكنون يف الذيل على كشف
المنون ،بريوت ،دار العلوم احلديثة.
الداين ،أبو عمرو عثمان بن سعيد ،جامع البيان يف القراءات السبع، ،
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حتقيق :عبدالرحيم اللرهوين ود .اىي مراد ،دار احلديث ،القاهرة،
اللبعة األوىل1427 ،هـ.
(التيسري يف القراءات السبع) ،ع بتصحيحه وراجعه :أوتوير تزل،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1416 ،1 :هـ.
الدوسرا ،د .إبراهيم بن سعيد ،التجريد ملعجم مصللحات التجويد،
دار احلضارة للنشر والتوزيع ،الرياض ،اللبعة األوىل1429 ،هـ.
(معجم املصللحات يف علمي التجويد والقراءات) ،منشورات
عمادة البحث العلمي جامعة اإلمام ومد بن سعود اإلسالمية.
الذه  ،مشس الدين ومد بن أمحد بن عثمان ،طبقات القراء، ،
حتقيق :د .أمحد خان ،مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات
اإلسالمية ،الرياض ،اللبعة األوىل1418 ،هـ1997 ،م.
الزركلي ،خري الدين بن ومود ،األعالم ،دار العلم للماليني ،بريوت،
اللبعة األوىل2002 ،م.
الستخاوا ،أبو احلسن علي بن ومد ،فت الوصيد يف شرح القصيد، :
حتقيق :د .موالا ومد اإلدريسي ،مكتبة الرشد ،الرياض ،اللبعة
الثانية1426 ،هـ.
الستخاوا ،ومد بن عبدالرمحن ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،دار
اجليل ،بريوت ،اللبعة األوىل1412 ،هـ.
السمني ،أبو العباح أمحد بن يوسف احلل  ،العقد النضيد يف شرح
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القصيد ، :حتقيق د :أمين سويد ،دار نور املكتبات للنشر والتوزيع،
جدة ،اللبعة األوىل1422 ،هـ.
(العقد النضيد يف شرح القصيد) ،رسالة ماجستري مقدمة من د.
أمحد حريصي من أول باب الفت واإلمالة إىل آخر باب الالمات
يف كلية الدعوة وأصول الدين (قسم الكتاب والسنة) جامعة أم
القرى.
(العقد النضيد يف شرح القصيد) رسالة ماجستري مقدمة من د.
عبداذ غزاا العتي من أول الوقف على أواخر الكلم إىل آخر
األصول يف كلية الدعوة وأصول الدين (قسم الكتاب والسنة)
جامعة أم القرى.
السيوطي ،جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر ،بقية الوعاة يف طبقات
اللقويني والنحاة ،حتقيق :ومد أبو الفضل إبراهيم ،ملبعة عيسى
البايب احلل وشركاه ،القاهرة ،اللبعة األوىل1384 ،هـ.
الشاط  ،أبو ومد القاسم بن فريه ،حرز األماين ووجه التهاين:
الشاط  ،ضبله وصححه وراجعه :ومد متيم الزع  ،مكتبة دار
اهلدى ،املدينة املنورة ،اللبعة األوىل1417 ،هـ.
الصفاقسي ،علي النورا ،غيث النفع يف القراءات السبع ،ضبله
وصححه ،ومد عبدالقادر شاهني ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
اللبعة األوىل1419 ،هـ.
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الضباع ،علي بن ومد ،إرشاد املريد إىل مقصود القصيد ،حتقيق إبراهيم
علوة عوض ،مكتبة وملبعة مصلفى البايب احلل وأوالده،
القاهرة1408 ،هـ.
(اإلضاءة يف بيان أصول القراءة) ،طبع مكتبة وملبعة املشهد
احلسي  ،القاهرة.
الفاسي ،أبو عبداذ ومد بن احلسن ،الآللئ الفريدة يف شرح القصيدة،
حتقيق :عبدالرزاق بن علي إبراهيم موسى ،مكتبة الرشد ،الرياض،
اللبعة األوىل1426 ،هـ.
القزا ،تقي الدين عبدالقادر التميمي الدارا القزا احلنفي ،اللبقات
السنية يف تراجم احلنفية ، ،حتقيق :د .عبدالفتاح ومد احللو ،دار
الرفاعي-الرياض ،اللبعة األوىل1403 :هـ.
القاضي ،عبدالفتاح بن عبدالق بن ومد ،البدور الزاهرة يف القراءات
العشر املتواترة ،نشر مكتبة الدار ،املدينة املنورة ،اللبعة األوىل،
1404هـ
(الوايف يف شرح الشاطبية) ،مكتبة الدار ،املدينة املنورة ،اللبعة
األوىل1404 ،هـ.
القرشي ،ويي الدين عبدالقادر بن أيب الوفاء القرشي احلنفي ،اجلواهر
املضية يف طبقات احلنفية ،حتقيق :د .عبدالفتاح بن ومد احللو،
دار هجر لللباعة والنشر ،اللبعة الثانية1413 ،هـ1993 ،م.
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املالقي ،عبدالواحد بن ومد ،الدر النثري والعذب النمري يف شرح
مشكالت وحل مقفالت اشتمل عليها كتاب التيسري ،حتقيق :د.
أمحد بن عبداذ املقرا.
النويرا ،أبو القاسم ومد بن ومد ،شرح طيبة النشر ،حتقيق وتعليق:
عبدالفتاح السيد سليمان أبو سنة ،مراجعة جلنة إحياء الثرات
اإلسالمي مبجمع البحوث اإلسالمية باألزهر.
قارا ،مال علي بن سللان قارا ،الضابلية للشاطبية الالمية ،حتقيق:
بريك بن سعيد القرين ،اللبعة األوىل1428 ،هـ.
كحالة ،عمر رضا ،معجم املؤلفني ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
آل البيت ،الفهرح الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املتخلوط ،فهارح
علوم القرآن (خملوطات القراءات) :مؤسسة آل البيت ،األردن،
اللبعة الثانية1994 ،م.
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