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مجلة علم ّية ،محكمةُ ،تعنى بنشر البحوث والدّ راسات يف ال ّلغة العربية،
ونشر قرارات المجمع وآرائه وتنبيهاته ومقاالته وأخباره.

(تصدر مرة َّ
كل أربعة أشهر)

()1

اإلشبيلي ،المقرئ
يني،
محمد بن ُش َر ْيح ُّ
ألبي عبد اهلل َّ
ِّ
الر َع ِّ
(476-392هـ)

د .عبداهلل عبدالقادر الطويل
جامعة أديامان -كلية العلوم اإلسالمية

 أستاذ مشارك ،من سوريا.
 دكتوراه يف اللغة العربية من الجامعة المستنصرية يف بغداد ،عام
2005م .وعنوووووان أترو توووو كتووووا «النكوووو يف القوووور ن»
للمجاشعي النحوي ،بتقدير (امتياز).
درس يف جامعات يمنية وليبية ،وهو عضو يف جمعيوات ولجوان
َّ 
علمية ،ول كتب وبحوث منشورة.
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« ُجمَلٌ مِنْ أُصُولِ ا َأللِفَاتِ»
الرعَيينِّ ،اإلشبيليِّ ،املقرئِ
ألبي عبد اهلل حممَّد بن شُرَيْح ُّ
(392هو 476-هو)
الملخَّ ص
(ج ٌ
ُ
مل من ُأصول األلفات) دراس ًة وتحقي ًقا،
يتناول هذا البحث رسالة ُ
الرعيني اإلشبيلي (ت476هـ)
لإلمام الكبير أبي عبد اهلل
محمد بن ُشريح ُّ
َّ
ٍ
الرسالة من
تم تحقيقها على نسخة فريدة ،إذ ُتعدُّ هذه ِّ
 رحمه اهلل .-فقد َّأيضا ـ لكوهنا من آثار
حلقات التَّأليف
المهمة يف باهبا ،وتزداد أهميتها ـ ً
َّ
المؤ ِّلف المفقودة ،باإلضافة إلى قدَ م تأليفها ومكانة ُمؤ ِّلفها.
األول:
ني هذا البحث على قسمين رئيسين ،تناول الباحث يف َّ
لقد ُب َ
نص
حياة الرعيني ومكانته العلمية وآثاره ،...وأ َّما الثاين :فكان تحقيق ّ
الرسالة تحقي ًقا علميا على ٍ
وجه ُيح ِّقق الفائدة للباحثين وطلبة العلم.
ًّ
ِّ
الوصل.
الرعيني ،األلفات ،الهمزة ،ال َقطعَ ،
الكلمات المفتاحيةُّ :
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Abstract
This research addresses the book of “Phrases from the Origins
of Alifat”, through study and analysis. It was written by the great
Abu Abdullah Mohammed Bin Shuraih Al-Ruaini Al-Eshbili (476
AH), may Allah have mercy on him. It has been validated based
on a unique version, as the book is considered one of the key
important authoring series. It is even more important being one of
the missing works of the author, in addition to being an ancient
composition for a highly-esteemed author.
This research is based on two main sections, the first of which
dealing with the life of Al-Ruaini, his scientific stature and his
effects. The second was dedicated to validate and verify the book
scientifically, in a way that present a benefit for researchers and
knowledge seekers.
Keywords: Al-Ruaini, Alifat, hamza, cut hamza, connected
Hamza.
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المقدِّ مة
ٍ
ٍ
الحمد هلل الذي تفتتح بحمده ُّ
محمد
والصالة على
ومقالة،
رسالة
كل
َّ
َّ
والرسالة ،وعلى آله وأصحابه الهادين من
المصطفى صاحب النُّبوة
ِّ
الضاللة.
َّ
أعز اهلل -تبارك وتعالى -هذه األ ُّمة بأن جعل لغتها لغة القرآن
فقد َّ
عز وجل -هذه ال ُّلغة ،وأعلى
المتعبد بتالوته إلى يوم القيامة؛ فأكرم اهلل َّ -
الصالح
من شأهنا ،حيث صارت علومها من علوم الدِّ ين؛ ولذا انربى سلفنا َّ
للقيام بالواجب تجاه هذه ال ُّلغة وقدسيتها ،فق َّعدوا قواعدها ،وأرسوا ُأسس
فحري بمثقفي هذه األ َّمة
علومها ،حتَّى تكامل بنياهنا ،وتش َّعبت ميادينها.
ٌّ
المتخصصين من أبنائها أن يحافظوا على تراث اآلباء واألجداد ،وأن
ِّ
يسعوا جاهدين لتجديده ،وإحيائه ،ودراسته.
إن يف لغتنا العرب َّية مسائل ُمشكلة قد تخفى على المشتغلين هبا ،فيقفون
أهم هذه المسائل
يف َحيرة من أمرها ،لتعدد احتماالت وجوهها ،ومن ِّ
والمشكالت الهمزة ،إذ شغلت الجزء األكرب من كتب القراءات ،وال ُّلغة؛
الصوتية يف لغتنا ،ويرجع ذلك إلى االختالف يف
ألنَّها من أعقد المشكالت َّ
قديما وحدي ًثا يف
ماه َّيتها ويف عالقاهتا ،ودليل ذلك اختالف العلماء
ً
وصفها؛ لما يف تمييزها من جهد كبير.
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الرعيني ـ رحمه اهلل
لقد جاءت رسال ُة أبي عبد اهلل
محمد بن ُشريح ُّ
َّ
لتوضح جان ًبا من صور الهمزات
تعالى ـ (جمل من أصول األلفات)
ِّ
واستعمالها الصحيح ،بأسلوب ٍ
هذ ٍ
رائق ُم َّ
ب ،فهي على صغر حجمها
كثيرا من الفوائد ،حرص فيها المؤ ِّلف على تقريب قواعد استعمالها
َح َو ْت ً
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
سهلة.
واضحة
مختصرة
بطريقة
من المتعلمين،
الرسالة فأمور عدة ،منها:
أ َّما الدَّ افع الذي ر َّغبني يف تحقيق هذه ِّ
ً
أوال :خدمة القرآن العظيم ،ولغته التي َش ُر َف ْت بهَ ،
وش ُرفنا هبما.
ثان ًياَّ :
أهم الموضوعات التي ُعني
الرسالة تعالج موضو ًعا من ِّ
أن هذه ِّ
قديما وحدي ًثا.
هبا العلماء ً
ثال ًثاَّ :
أن إخراج هذا األثر الفريد إلى النور ــ رغم وعورة خطه وطمس
أكثر مالمحه ــ ُيعد جز ًءا من واجب الوفاء لعلمائنا الكرام.
راب ًعا :إبراز أحد أعالم اإلسالم الذين أفنوا أعمارهم وأخلصوا
أفكارهم وعقولهم لخدمة هذا الدِّ ين.
وفصلت فيها ب َقدْ ر ما وقعت عليه من
الرعيني
َّ
لقد تت َّبعت سير َة ُّ
وعرفت بأهمية الموضوع ،ونسخة المخطوط ،وح َّققتها وفق
معلوماتَّ ،
منهجٍ
كثيرا من
أحس ُبه س ُيقدِّ م فائد ًة للدَّ ارسين ،وقد القيت يف إخراجها ً
َ
المش َّقة والجهد أحتسبه عند اهلل –تعالىُ ،-معتمدً ا على مصادر هذا الفن.
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خالصا لوجهه الكريم،
وختا ًما :أسأل اهلل ـ تعالى ـ أن يتق َّبل هذا العمل
ً
رب العالمين.
وأن ينفع به ،وآخر دعوانا أن الحمد هلل ِّ

20

السنة السادسة -العدد ( ،)18ربيع األول 1440هـ /نوفمرب  -ديسمرب 2018م

ِ
األول الدِّ راسة
القسم َّ
الر َعيني يات و ثاره(.)1
المبحث َّ
األول أبو عبد اهلل ُّ
َّأو اًل

يات

 -1اسم  ،ونسب  ،وكنيت
الر َعيني ـ رحمه اهلل تعالى ـ إذ
َح ْ
فلت ُ
كتب التَّراجم بذكر مكانة اإلمام ُّ
ٍ
الفذ ،وهذا ُّ
ترجمة لهذا العالم ّ
يدل
كتاب س َي ٍر ظهر بعده من
يندر أن يخلو
ُ
علو كعبه بين علماء عصره ،رحمهم اهلل جمي ًعا.
على ِّ
محمد بن ُش َر ْيح بن
محمد بن ُش َر ْيح بن أحمد بن َّ
أ -اسم أبو عبد اهلل َّ
المقرئ(.)2
الر َعيني ،اإلشبيلي ،األندلس ُّي،
ُ
يوسف بن عبد اهلل بن ُش َر ْيحُّ ،
الرعيني ـ رحمه اهلل ـ الـدكتور سـالم بـن غـرم اهلل بـن
( )1سبقني إلى الكتابة عن حياة أبي عبد اهلل ُّ
للرعيني) ،وهـي رسـالة
محمد الزهراين يف مقدمة تحقيقه لكتاب (الكايف يف القراءات السبع ـ ُّ
مقدمة لنيل درجة ماجستير من قسم الكتاب والسنة  -جامعة أم القرى ـ كلية أصـول الـدين ـ
عام 1419هـ .وكذلك ما كتبه الدكتور مهدي دهيم يف مقدمة تحقيقه لكتاب (االختالف بـين
يعقوب بن أبي إسحاق بن زيد بن عبد اهلل الحضرمي يف رواية رويس وروح عنـه وبـين نـافع
للرعيني) ،وهي رسالة مقدمة لنيـل
يف رواية ورش عنه ،المسمى
اختصارا "مفردة يعقوب" ـ ُّ
ً
درجة ماجستير من كلية القرآن الكـريم والدراسـات القرآنيـة  -الجامعـة اإلسـالمية بالمدينـة
المنورة ـ قسم القراءات ـ عام 1428هـ.
الصـــلة يف تـــاري األنـــدلس  ،523/1وتـــاري اإلســـالم
( )2ينظـــر يف ترجمـــة المؤلـــفِّ :
 ،179/23ومعرفــة ال ُقـ َّـراء الكبــار  ،243/1وغايــة النِّهايــة يف طبقــات ال ُقـ َّـراء ،153/2
وقالدة النَّحر  ،471/3ومعجم حفاظ القرآن عرب التاري .371/2
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الراء ،وفتح العين المهملة ،نسبة إلى «ذي
(الر َعيني)،
ُعر َ
بضم َّ
ّ
ف بـُّ :
رعين» من أقيال اليمن( " ،)1وقيلٌ :
سمي ذو
جبل باليمن فيه حص ٌن ،وبه ِّ
ُرعين"(.)2
ف بـ :المقرئ ،إذ "كان من ج َّلة المقرئين وخيارهم"( ،)3وكان
ُعر َ
" ُمقرئ األندلس يف زمانه"(.)4
ُعرف بـ( :اإلشبيلي) ،نسب ًة إلى مدينة إشبيلية األندلسية(.)5
 -ن ََس ُب ُ

ٍ
مخالف من مخاليف
عربي األصل ،من
الر َعيني ـ رحمه اهلل ـ
اإلمام ُّ
ُّ

اليمن ُس ِّمي بالقبيلة وهو ذو ُرعين ،واسمه َيريم بن زيد بن سهل بن
عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن
قطن بن ُعريب بن زهير ابن الهميسع بن حمير(.)6

( )1ينظــر :معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء الــبالد والمواضــع  ،662/2والجبــال واألمكنــة
والمياه  ،155ومرشد الزوار إلى قبور األبرار .131/1
( )2معجم البلدان .52/3
( )3قالدة النحر  .471/3وينظر :معرفة ال ُق َّراء الكبار .243/1
( )4قالدة النحر .471/3
( )5وهي مدينة كبيرة عظيمة وليس باألنـدلس أعظـم منهـا ..وهـي علـى شـاطظ هنـر عظـيم،
خلق كثير من أهل العلـم ،مـنهم :عبـد اهلل بـن عمـر بـن الخطـاب اإلشـبيلي
ُينسب إليها ٌ
وهو قاضيها ،مات سنة 276هـ .ينظر :معجم البلدان .195/1
( )6ينظر :المحرب  ،36واإلكمال يف رفع االرتياب ،439/2و.،187/4

22

السنة السادسة -العدد ( ،)18ربيع األول 1440هـ /نوفمرب  -ديسمرب 2018م

ت -كنيت
أجمعت كتب التَّراجم على َّ
الر َعيني هي( :أبو عبد
أن كنية اإلمام ُّ
اهلل)( ،)1ولم تذكر لإلمام ابنًا هبذا االسم ،غير (أبي الحسنُ ،ش َر ْيحُ )..مقرئ
إشبيلية وخطيبها ،وهو محدِّ ٌ
كثيرا(.)2
ث
مشهور ،يروي عن أبيه ً
ٌ
ثان ايا مولده ،ونشأت  ،وأسرت
الذهبي يف س َيره َّ
َذكر َّ
الر َعيني ـ رحمه اهلل ـ ولد سنة (اثنتين
أن اإلمام ُّ
وتسعين وثالث مئة)( )3من غير تحديد المكان ،وأضاف ابن بشكوال يف
ص َلته أنَّه ولد يوم األضحى(َ .)4بيدَ َّ
أن ابن الجزري يف غايته ذهب إلى أنَّها
ٍ
الجزري
(ثمان وثمانين وثالث مئة)( .)5ويبدو الذي ذكره ابن
كانت سنة
َ
وهما ،إذ يتعارض مع ما َذكره المرتجمون من َّ
الر َعيني ـ رحمه اهلل ـ مات
أن ُّ
ً
وله أربع وثمانون سنة(.)6
السير والتَّراجم نشأ َته األُولى والبيئة التي تر َّبى فيها،
وقد
ْ
أغفلت ُ
كتب ِّ
فلم تذكر لنا َّإال النَّزر اليسير ،فقد قرأ بإشبيلية على عثمان بن أحمد
الصلة  ،523وغاية النِّهاية  ،153/2ونفح الطيب .141/2
( )1ينظرِّ :
( )2سيأيت ذكره يف تالميذ الشي .
( )3ينظر :سير أعالم النُّبالء .64/14
الصلة .524/1
( )4ينظرِّ :
( )5غاية النِّهاية .153/2
( )6سيأيت الكالم على وفاته الح ًقا.
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ال َق َ
يش َطال ّي (ت431هـ)( ،)1ويبدو أنَّها كانت حافل ًة يف طلب العلم والمثابرة
لو قدْ ره بين أقرانه من علماء عصره ،وشهرته غر ًبا
واالجتهاد ،ويؤكِّد هذا ُع َّ
وشر ًقا.
الر َعيني معروف ٌة بالعلم والمكانة العالية عند األندلسيين،
و ُأسرة ُّ
فزوجته (أم ُش َر ْيح) َ
ف
ف عليها َخ ْل َ
قرئ َمن َخ َّ
أخذت القراءة عنه ،فكانت ُت ُ
اض بن بق ّي( )2قد قر َأ عليها يف ص َغره
سرتٍ بحرف نافع ،وكان أبو بكر ع َي ُ
فكان َ
قرأت على أبيك
يفخ ُر بذلك و ُيذاكر به ابنَها ُش َر ْي ًحا ،ويقول له:
ُ
قر له
و ُأ ِّمك ،فلي َمز َّي ٌة على أصحابك ،وما َّت ٌة ال َي ُم ُّت بمثلها أحدٌ إليك ،ف ُي ُّ
خت أبي عبد اهلل َأحمد بن ُم َح َّمد َ
الخوالينّ العالم
الشي ُ و ُيصدِّ ُقه .وهي ُأ ُ
المشهور (ت509هـ)( .)3وأ َّما ابنه ُ
ف أباه يف العلوم ،فكان
(ش َر ْيح) فقد َخ َل َ
من ج َّلة المقرئينُ ،معدو ًدا يف األدباء والمحدِّ ثين ،خطي ًبا ،بلي ًغا ،حاف ًظا،
فاضال ،أقرأ عمره( ،)4وتفاخر النَّاس باألخذ عنه ،وتق َّلد خطبة
ً
ُمحسنًا،
نحوا من خمسين سنة(.)5
إشبيلية ً
( )1سير أعالم النُّبالء .187/13
( )2لم أقف على وفاته فيما توافر لي من مصادر.
والصـلة  ،76/1والتَّكملـة  ،254/4والـذيل
( )3ينظر :فهرسة ابـن خيـر اإلشـبيلي ِّ ،16/1
والتَّكملة .427/5
( )4ينظر :بغية الوعاة .3/2
( )5ينظر :المصدر نفسه .3/2
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أ َّما حفيده أبو بكر محمد بن ُش َر ْيح (ت563هـ) فقد َروى عن أبيه أبي
ٍ
وصح َبه يف وجهته إلى المغرب ،وكان أحدَ
بي َ
َ
الح َسن ،وأبي بكر ابن ال َع َر ِّ
بس َلفه ونفسه(.)1
وجوه ب َلده و ُن َبهائهُ ،مقدَّ ًما فيه َ
للرعيني ـ رحمه اهلل تعالى ـ مكان ٌة وقدْ ٌر عند الوالة ،فقد َذكر
وكان ُّ
َّ
الرعد على قوله
المعتضدَ ،ف َو َق َ
ف يف َّ
الذهبي يف س َيره "أنَّه َص َّلى ليل ًة ب ُ
ُنت َأ ُظ ُّن َما َبعدَ ُه
الرعدَ ،]17:ف َق َال :ك ُ
تعالى﴿ :ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ﴾ [ َّ
ص َف ًة لألَم َثالَ ،و َما َفهم ُت ُه إ َّال من َوقفكُ .ث َّم َأمر َل ُه بخل َع ٍة َو ٍ
فرس َو َجار َي ٍة
َو َألف دينَار"(.)2
ثال اثا ر الت العلم َّية
من عادة العلماء وط َلبة العلم عا َّمة واألندلس ِّيين خاص ًة التَّرحال إلى
منابع العلم؛ لتحصيل العلوم َّ
الشرع َّية المفيدة ،إذ نجد ذلك جل ًّيا يف كتب
َّ
كالشي
السير والتَّراجم ،ومن أبرز هؤالء المرتحلين ُعلما ُء القراءات
ِّ
محمد القرطبي
م ّكي بن أبي طالب القيسي (ت437هـ) ،وعبد الوهاب بن َّ
فضال المجاشعي (ت479هـ) ،وغيرهم كثير؛ َّ
ألن
(ت461هـ) ،وابن َّ
َ
َ
يكون بطريق التَّلقين والتَّلقي عن األساتيذ،
األصل يف طلب العلم أن

الصلة  ،20/2والذيل والتَّكملة .250/4
( )1ينظرِّ :
( )2سير أعالم النُّبالء .555/18
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()1
الص ُحف وب ُطون
الرجال َال من ُّ
والمثافنة لألشياخ ،واألخذ من أفواه ِّ
()2
ب الع َّز و َيزيدُ في النَّبَاهة وال َقدْ ر َراح ُة
يما ُيكس ُ
ال ُكتب " .فاالجتها ُد ف َ

ال َعاقلَ ،والتَّواني عنه َعا َد ُة الجاهل"( .)3قال أبو هالل العسكري ـ رحمه
اهلل([ :)4من ال َّطويل].
هر َمــن َكـ َ
ـان َعــاج ًزا
َأال ال َيـ ُـذ ُّم الــدَّ َ

َوال َيعــذ ُل األقــدَ َار َمــن َكـ َ
ـان َوان َيــا

المــــ َعال َي نَفـ ُـس ُه
َف َمـــن َلــم ُت َبــ ِّلغــــ ُه َ

ــر َجــــد ٍير َأن َينَـ َ
ــال الم َعـــــــال َيا
َف َغيـ ُ

للحج والعلم اإلما ُم
فمن العلماء الذين رحلوا إلى المشرق طل ًبا
ِّ
الر َعيني ـ رحمه اهلل ـ ،فقد َذكر ابن بشكوال ـ رحمه اهلل ـ يف صلته أنَّه رحل
ُّ
إلى المشرق سنة (ثالث وثالثين وأربعمائة)( )5إلى م َّكة ،ومصر( ،)6فأخذ
القراءة عن خيرة علماء تلك البالد ،ففي م َّكة أخذ عن أبي الحسن
محمد القنطري(( )7ت438هـ) القراءات ،وسمع من اإلمام أبي
أحمد بن
َّ
محمد بن ُش َر ْيح" :سمعته عليه يف
ذر الهروي (ت434هـ) الحديث ،قال
َّ
بَ .و ُي َق ُال :ثا َفن ُْت ُف َالنًا إ َذا حا َب ْبتَهُ ،تحاد ُثه ،و ُتالز ُمه ،و ُت َك ِّل ُمـهَ .ق َ
ـال َأبـو
المثاف ُن :المواظ ُ
(ُ )1
ٍ
جالسـتهَ ،و ُي َق ُ
ـالْ :اشـتقا ُقه مـ َن
والمواظب واحدٌ  .وثا َفنْت ُف َالنًـا:
ْ
والمثابر ُ
المثاف ُن ُ
عُ َب ْيدُ :
األَ َّول؛ َ
ُ
لسان ال َعرب (ثفن) .78/13
لص ْق َت َثفنَ َة ُر ْك َبتك ب َثفنة ر ْك َبته.
كأنك َأ َ
( )2ينظر :حلي ُة طالب العلم .158
( )3الحث على طلب العلم واالجتهاد يف جمعه .41
( )4المصدر نفسه .42
الصلة .523/1
()5
ِّ
( )6معجم حفاظ القرآن عرب التَّاري .371/2
( )7يف معرفة ال ُق َّراء الكبار( :القطري).
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مصر فأخذ عن
المسجد الحرام عند باب النَّدوة سنة (433هـ)"( .)1أ َّما يف
َ
عدد من العلماء ،منهم :أبو علي البغدادي ُ
مصر (ت438هـ) سنة
نزيل
َ
األئمة
(ثالث وثالثين وأربعمائة)( ،)2وأحمد بن علي المل َّقب بتاج
َّ
(ت445هـ) ،وأجاز له اإلمام م ِّكي بن أبي طالب القيسي (ت437هـ)(.)3
اكتملت مواه ُبه عاد إلى األندلس فتو َّلى خطابة مسجد إشبيلية وتصدَّ ر
وبعد أن
ْ
كبير من ط َلبة العلم(.)4
فتخرج عليه عد ٌد ٌ
لتعليم القرآن ،وحروف القراءاتَّ ،
راب اعا شيوخ وتالميذه
أُ -ش ُي ُ
وخ ُ
الر َعيني يف مدينة إشبيلية األندلس َّية ،وفيها بدأ التَّحصيل العلمي،
نشأ ُّ
ٍ
بكثير من ُّ
الشيوخ
ثم انتقل إلى المشرق والتقى
فأخذ عن علمائهاَّ ،
مجالس بعض ،ومن أهم شيوخه:
األجالء ،فأخذ عن بعضهم ،وحضر
َ
وسف ال َّلخم ّي ،ويعرف
ثمان بن َأحمد بن ُم َح َّمد بن ُي ُ
 .1أبو َعمرو ُع َ

بابن القيجطيلي (ت431هـ).

اله َرو ّي (ت434هـ).
َ .2أ ُبو َذر عبد بن َأحمد بن ُم َح َّمد َ
( )1فهرسة ابن الخير اإلشبيلي  ،81/1وفيه :سنة (403هـ) ،ونحسب هذا ً
خطأ مطبع ًّيا ،أو
الصحيح؛ ألن َّ
الرعَينـي ـ رحمـه اهلل ـ قـرأ كتـاب
وهما من النَّاس  ،وما أثبتناه هو َّ
الشي ُّ
ً
(مناسك الحج) تأليف أبي ذر الهروي سنة 433هـ .ينظر المصدر نفسه .216/1
( )2سير أعالم النُّبالء .64/14
( )3ينظر :سير أعالم النُّبالء  ،64/14ومعجم حفاظ القرآن عرب التَّاري .374/2
( )4سيأيت ذكرهم يف تالميذه.
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المقرئ (ت 438هـ)(.)1
 .3أبو الحسن َأحمد بن ُم َح َّمد ال َقن َطري ُ
المقرئ ال َبغدَ اد ّي
لي الحسن بن ُم َح َّمد بن إ َبراهيم ُ
 .4أبو َع ّ
المالكي(ت438هـ)(.)2
َ
َ
المقرئ (ت445هـ)(.)3
لي بن َهاشم ُ
 .5أبو ال َع َّباس أحمد بن َع ّ

المقرئ (ت
 .6أبو ال َع َّباس َأحمد بن سعيد بن نَفيس المصريُ ،
453هـ)(.)4
كي بن أبي طالب القيسي (ت 437هـ).
 .7أبو محمد َم ُّ
الواحد الزبيد ّي البغدادي(.)5
 .8أبو الربكات ُم َح َّمد بن عبد َ
 .9أبو َجع َفر َأحمد بن ُم َح َّمد بن عبد العزيز ال َيحصبي النَّحو ّي.
عروف بابن النفوسي.
الم ُ
المقرئَ ،
 .10أبو َحفص عمر بن ُح َسين ُ
َ .11أبو ال َقاسم ُم َح َّمد بن ال َّطيب البغدادي الكحال.
الضرير القيرواين.
الواحد بن عبد اهلل َّ
 .12أبو ُم َح َّمد عبد َ
َ .13أحمد بن ُم َح َّمد بن عبد ال َعزيز.

( )1غاية النِّهاية .136/1
( )2غاية النِّهاية .230/1
( )3غاية النِّهاية .89/1
( )4تنظــر ترجمتــه يف :ســير أعــالم النُّــبالء  ،64/14وتوضــيح المشــتبه  ،182/8ومعجــم
حفاظ القرآن الكريم عرب التاري .88/2
( )5لم أقف على وفاته فيما توافر لي من مصادر ،وكذلك وفيات الشيوخ اآلتية الذكر.
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أ -تالميذه
لم ُمشافه ًة
الر َعيني ـ رحمه اهلل تعالى ـ إلى المشرق وأخذه الع َ
بعد رحلة ُّ
عن كبار ّ
الشيوخ عا َد إلى موطنه (إشبيلية) فتصدَّ ر لإلقراء والدَّ رس ،ورحل
لعلو روايته ،واشتهار عدالته ،وانتهاء الرئاسة إليه
َّاس للقراءة عليه؛ ِّ
إليه الن ُ
وممن
يف القراءات وعللها ،فكان من ال َّطبيعي أن يكون له طالب ُك ُثرَّ ،
وقفت عليهم:
ُ
ُ .1
محمد بن وهب أبو القاسم األنصاري القرطبي
فضل اهلل بن
َّ
(ت524هـ)(.)1
 .2عيسى بن حزم بن عبد اهلل بن اليسع( ،كان ح ًّيا سنة 525هـ)(.)2
 .3منصور بن الخير بن يعقوب بن يملى المغراوي المقرئ؛ يكنى :أبا
علي (ت526هـ)(.)3
َ .4أ ْحمد بن خلف بن عيسون بن خ َيار بن سعيد الجذاميَ ،أ ُبو
ال َع َّباس (ت531هـ)(.)4
وي ،المقرئ(.)5
 .5أبو َع ْبد اهلل اإلشبيلي ،الن َّْح ّ
( )1غاية النِّهاية .12/2
( )2غاية النِّهاية.608/1
الصلة ،586/1 :وبغية الملتمس .475
()3
ِّ
ــراء الكبـــار  ،286/1الـــذيل والتَّكملـــة لكتـــابي
( )4تـــاري اإلســـالم  ،10/2ومعرفـــة ال ُقـ َّ
والصلة.225/1
الموصول ِّ
( )5تاري اإلسالم  .228/35لم أقف على وفاته.
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الوليد
َ .6أ ُبو ال َقاسم ال َفقيه ،من أهل إشبيليةُ ،يعرف بابن أبايةَ .ق َال َأ ُبو َ
اسمه ُم َح َّمد(.)1
وسف بن عبد ال َعزيز بن األنديَ :أحسب َأن ْ
ُي ُ
ُ ( .7أ ُّم ُش َر ْيح) ،ابن محمد بن ُش َر ْيح المقرئ ،زوج المؤلف رحمهما اهلل(.)2
الر َعيني اإلشبيلي ،أبو الحسن ـ (ابن
ُ .8ش َر ْيح بن محمد بن ُش َر ْيح ُّ
المؤ ِّلف) (ت537هـ) وقيل يف وفاته غير ذلك(.)3
 .9محمد بن حبيب النفزي ،أبو بكر الخطيب المقرئ(.)4
خامسا ُمؤ َّل َفا ُت ُ
ا
الر َعيني ـ رحمه اهلل ـ بالتَّصنيف والتَّأليف إلى جانب
اشتغل اإلمام ُّ
همه يف َ
ذلك إ َّال أداء األمانة ا َّلتي
اإلقراء والتَّدريس والخطابة ،ولم يك ْن ُّ
األئمة يف القراءات ،والتَّفسير ،وعلوم
حملها عن شيوخه ،فكان أحدَ
َّ
القرآن ،وقد جمع يف ذلك تآليف حسانًا ،منها:
ْ .1
لي ال َفارسي(.)5
اخت َصار
َّ
الحجة ألبي َع ّ

( )1إكمال اإلكمال (تكملة لكتاب اإلكمال البن ماكوال)  .113/1لم أقف على وفاته.
والصلة  .427/5لم أقف على وفاهتا فيمـا تـوافر لـي
( )2الذيل والتَّكملة لكتابي الموصول ِّ
من مصادر.
( )3فهرسة ابن خير اإلشبيلي  ،318ومعرفة ال ُق َّراء الكبار ،273/1وغاية النِّهاية .324/1
( )4بغية الملتمس  ،72ومعرفة ال ُق َّراء الكبار  .298/1لم أقف على وفاته يف المصادر التي لدي.
( )5فهرســة ابــن خيــر اإلشــبيلي  ،40وهد َّيــة العــارفين أســماء المــؤلفين وآثــار المصــنفين
.74/2
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 .2االختالف بين قالون وورش(.)1
 .3االختالف بين يعقوب بن أبي إسحاق بن زيد بن عبد اهلل
الحضرمي يف رواية رويس وروح عنه وبين نافع يف رواية ورش عنه،
المسمى" :مفردة يعقوب"(.)2
 .4تبصرة الت َّْذك َرة ونزهة التَّ ْبص َرة(.)3
 .5ذكر رواية ورش (زوائد أبي سعيد عثمان)(.)4
محمد بن ُش َر ْيح(.)5
 .6فهرسة أبي عبد اهلل َّ
الم ْش ُهورين َرحمهم اهلل(.)6
الس ْب َعة َ
السبعَ ،عن ال ُق َّراء َّ
القرا َءات َّ
 .7ال َكافي في َ

( )1مخطوطات مركز جمعة الماجد لل َّثقافة والتُّراث ،رقم المادة ( )242843قراءات.
( )2فهــارس علــوم القــرآن الكــريم لمخطوطــات دار الكتــب الظاهر ّيــة  ،288/1بــرقم ،350
و . 512/1حققه الدكتور مهدي دهيم ،ونال فيه درجـة الماجسـتير مـن كليـة القـرآن الكـريم
والدراسات القرآنية  -الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ـ قسم القراءات ـ عام 1428هـ.
( )3هد َّية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين .74/2
( )4مخطوطات مركـز جمعـة الماجـد للثقافـة والـرتاث ،رقـم المـادة ( )239692قـراءات.
ومخطوطات جامعة برنستون .)1381(193
( )5فهرسة ابن خير اإلشبيلي  ،381وشجرة النُّور الزَّ كية .637/1
( )6فهرسة ابن خير اإلشبيلي  ،31وإتحاف الربرة بمـا سـكت عنـه نشـر العشـرة المسـمى بــ
«تحريــر النشــر» ،29وكشــف ال ُّظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون  .1379/2حققــه
الدكتور سالم بن غرم اهلل بن محمد الزهراين ونال فيه درجة ماجستير من قسـم الكتـاب
والسنة  -جامعة أم القرى ـ كلية أصول الـدين ـ عـام 1419هــ .وح َّققـه :حمـد محمـود
السميع َّ
الشافعي ،ونشرته دار الكتب العلمية ،سنة  1421هـ=2000م.
عبد َّ
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 .8كتاب الت َّْذك َرة(.)1
 .9كتاب ر َوا َية اإل ْد َغام ال َكبير ألبي َع ْمرو بن ال َع َالء َرضي اهلل َعن ُه(.)2
الح ْض َرم ّي في ر َوا َية أبي عبد
 .10كتاب ق َرا َءة َي ْع ُقوب بن إ ْس َحاق َ
اهلل بن المت ََوكل اللؤلؤي الملقب برويس َوفي ر َوا َية أبي الحسن روح بن
المؤمن َعن ُه َأ ْي ًضا(.)3
عبد ُ
 .11ما انفرد به يعقوب الحضرمي يف القراءات(.)4
الر َعيني اإلشبيلي(.)5
 .12مفردة محمد بن ُش َر ْيح ُّ
ِّ َ .13
المدَ ني من ال ُق ْرآن َو ْ
المدَ ن ّي في آ َية(.)6
الم ِّك ّي َو َ
اخت َالف َ
المك ّي َو َ ّ
 .14المؤاخي النَّادر يف الجمع بين الآللي والنوادر(.)7
الر َعيني ـ رحمه اهلل تعالى ـ مروياته عن علماء القراءات
لقد جمع ُّ
األجالء يف سفر واحد بلغت اثنتين وعشرين رواية غير التي ذكرناها ساب ًقا،

( )1هد َّية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين .74/2
( )2فهرسة ابـن خيـر اإلشـبيلي  ،34وتجريـد أسـانيد الكتـب المشـهورة واألجـزاء المنثـورة
.388
( )3فهرسة ابن خير اإلشبيلي .34
( )4مخطوطات مركز جمعة الماجد لل َّثقافة والتُّراث ،رقم المادة ( )239692قراءات.
( )5نكت وتنبيهات يف تفسير القرآن المجيد  ،55/1وتراجم المؤلفين التونسيين .64/3
( )6فهرسة ابن خير اإلشبيلي .37
( )7المقاصد النَّحوية يف شرح شواهد شروح األلفية «شرح الشواهد الكربى» .128/1
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و َذكرها ابن خير اإلشبيلي يف فهرسته( ،)1وهي:
يسى بن ُس َل ْي َمان ِّ
الكسائي.
الش َيراز ّي َعن َ
وسى ع َ
أ -ر َوا َية ابن ُم َ
ب -ر َوا َية أبي َأحمد الفرضي َعن ُه أبي نشيط َعن قالون َعن نَافع.
ت -ر َوا َية أبي بكر األَ ْص َب َهان ّي َعن ورش.

يضا.
الكسائي َأ ً
الر ْح َمن ُق َتيْ َبة بن مهران َعن َ
ث -ر َوا َية أبي عبد َّ
عمش.
ج -ر َوا َية أبي ُم َح َّمد ُس َل ْي َمان بن ُم َح َّمد بن مهران األَ َ
يضا.
الصباح َعن َحفص َعن َعاصم َأ ً
ح -ر َوا َية أبي ُم َح َّمد عبيد بن َّ
يضا.
الكسائي َأ ً
وسف َعن َ
خ -ر َوا َية أبي المنْذر نصير ابن ُي ُ
وسف َي ْع ُقوب بن َخلي َفة األَ ْع َشى َعن أبي بكر َعن
د -ر َوا َية أبي ُي ُ
أيضا.
َعاصم ً
ذ -ر َوا َية َأ ْحمد بن َصالح َعن ُه َأ ْي ًضا.
المسيبي َعن ُه َأ ْي ًضا.
ر -ر َوا َية إ َ
سحاق َ
ز -ر َوا َية إ ْس َماعيل ال َقاضي َعن قالون َعن نَافع.
سماعيل بن َج ْع َفر َعن نَافع.
س -ر َوا َية إ َ
ش -ر َوا َية الحلواني َعن قالون َعن نَافع.
( )1فهرسة ابن خير اإلشبيلي  .35وقد ذكرها ابن خير يف موضع آخر مـن فهرسـته باسـم" :
حمه اهلل ـ َو َجميع رواياته عَـن
الم ْقرئ ـ َر َ
تواليف أبي عبد اهلل ُم َح َّمد بن ُش َر ْيح بن َأ ْحمد ُ
ُش ُيوخه" .395
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ص -ر َوا َية َح َّماد بن أبي ز َياد َعن َعاصم.
يضا.
الرحيم َعن ُه َأ ً
ض -ر َوا َية سعيد بن عبد َّ
ط -ر َوا َية ُش َجاع بن أبي نصر َعن ُه َأ ْي ًضا.
الوارث بن سعيد َعن أبي َع ْمرو.
ظ -ر َوا َية عبد َ
الكسائي َعن أبي بكر َعن َعاصم.
ع -ر َوا َية َ
يضا.
غ -ر َوا َية المفضل َعن َعاصم َأ ً
ف -ر َوا َية نظيف َعن ُقنبل.
الس ْهمي في َما
الر ْح َمن بن ُم َح ْيصن َّ
ق -ق َرا َءة أبي بكر ُم َح َّمد بن عبد َّ
الم ِّك ّي َ -رحمهم اهلل.-
َخالف فيه َأ َبا معبد عبد اهلل بن كثير َ
ك -ق َرا َءة أبي َج ْع َفر يزيد بن ال َق ْع َقاع َعن نَافع.
سادسا وفات
ا
الر َعيني اإلشبيلي خطيب
قال أبو الحسن ُش َر ْيح بن
محمد بن ُش َر ْيح ُّ
َّ
شوال،
جامعهاَ :
محمد بن ُش َر ْيح يو َم الجمعة ُمنتصف َّ
مات أبي أبو عبد اهلل َّ
رت إلى َّ
الحجاج
الشي األستاذ أبي
سنة
(ست وسبعي َن وأربعمائة)َ ،فس ُ
ٍّ
َّ
فلما أعلم ُت ُه
األَعلم ،فأعلم ُت ُه بوفاته ،فإنَّهما كانا كاألخوين مح َّب ًة وودا ًداَّ ،
ُ
شهرا ،فكان
كثيرا واسرتجع ،ثم قالَ :ال
َ
أعيش بعدَ ه َّإال ً
انتحب وبكى ً
كذلك( .)1ونقل َّ
عصر
الذهبي ـ رحمه اهلل ـ عن ابنه ُش َر ْيح ،قالُ :ت ُو ِّفي [أبي]
َ
( )1وف َيات األعيان  ،82/7مسالك األبصار .217/7
34
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أربع وثمانون عا ًما َّإال خمس ًة وخمسين
شوال ،وله ٌ
الرابع من َّ
يوم الجمعةَّ ،
يو ًما( .)1و ُدفن بمقربة َم ْش َكةَُ ،
حيث ُدفن فيها ابنُه وحفيدُ ه الح ًقا(.)2
السير يف
عما أجمع عليه أهل ِّ
تفر ًدا َّ
يبدو من رواية الذهبي ـ رحمه اهلل ـ ُّ
ٍ
سقط يف النَّص أو من
َّفرد جاء ـ على الراجح ـ من
الرعيني ،وهذا الت ُّ
وفاة ُّ
َو ٍ
تكرر يف مؤلفاته ك ِّلها( ،)3وأغلب ال َّظن أنَّه( :تويف عصر يوم الجمعة
هم َّ
الرابع [عشر] من شوال ،)...وعليه تكون رواية َّ
الذهبي متطابقة لرواية
َّ
العلماء اآلخرين ،واهلل تعالى أعلم.

( )1ينظر :تاري اإلسالم ،400/10وسير أعـالم النـبالء  ،554/18ومعرفـة القـراء الكبـار
.243/1
( )2ينظرَّ :
والصلة .251/4
الذيل والتَّكملة لكتابي الموصول ِّ
( )3ينظر :تاري اإلسالم ،400/10وسير أعـالم النـبالء  ،554/18ومعرفـة القـراء الكبـار
.243/1
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المبحث ال َّثاين موضوع الكتا  ،ومنهج المؤلف ،ووصف النسخة
المخطوتة.
َّأو اًل موضوع الكتا
َّ
المهمة ،الجديرة بالبحث
إن موضوع (األلفات) من الموضوعات
َّ
والدِّ راسة ،فقد درج علماؤنا القدماء ـ رحمهم اهلل ـ على إطالق (األلف)
على الهمزة ،على اعتبار َّ
أن تسمية الهمزة حديثة بالنِّسبة لهم ،فلم تأت َّإال
ٍ
ٍ
الصوتين بسليقتهم ال ُّلغوية
يف
عصور الحقة ،وهم يعرفون الفرق بين َّ
وببداهتهم التي لم يعتورها لح ُن األعاجم ،واختالط ال ُّلغات األخرى.
ومن خالل تت ُّبعي لمؤلفات العلماء يف هذا الموضوع ،فقد الحظت أن
ٍّ
َّ
مستقل يف (األلفات) يتناول الهمزات وأنواعها ـ تحديدً ا ـ على
كل كتاب
سبيل المجاز واالتساع ،وليس حرف األلف بصورته المعلومة ،وقد
خصوه برسائل عدَّ ة ،منها:
ُّ
 .1كتاب األلفات ،ألبي بكر محمد بن عثمان الجعد (ت 311هـ)(.)1
 .2كتاب األلفات (ألفات الوصل والقطع) ،ألبي بكر محمد بن
القاسم األنباري (ت328هـ)(.)2
( )1الفهرست  ،110وهد َّية العارفين .29/2
( )2الفهرست  ،102وإيضاح المكنون  ،118/3وهد َّية العارفين .32/2نشره أبو محفوظ
الكــريم معصــومي بعنــوان (كتــاب شــرح األلفــات) يف مجلــة المجمــع العلمــي العربــي
بدمشق ،المجلد  ،34الجزء ال َّثاين وال َّثالث.
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 .3كتاب األلفات يف القرآن ،ألبي محمد عبد اهلل بن جعفر بن
محمد بن درستويه (ت347هـ)(.)1
 .4كتاب ألفات الوصل والقطع ،ألبي سعيد الحسن بن عبد اهلل
السيرايف (ت368هـ)(.)2
 .5كتاب األلفات ،ألبي عبد اهلل الحسين بن أحمد بن خالويه
(ت370هـ)(.)3
 .6كتاب األلفات ،ألبي الحسن علي بن عيسى الرماين
(ت384هـ)(.)4
 .7كتاب األلفات ومعرفة أصولها ،ألبي ٍ
عمرو عثمان بن سعيد الداين
(ت444هـ)(.)5

( )1الفهرست .88
( )2الفهرست  ،88وكشف ال ُّظنون  ،150/1وهد َّية العارفين .271/1
( )3الفهرست . 112نشره الدكتور علي حسـين البـواب يف مجلـة المـورد العراقيـة ،المجلـد
الحادي عشر 1982م ،يف األعداد األول ،وال َّثاين ،وال َّثالث .و ُطبع يف كتاب مستقل سـنة
الح َمد يف ُمقدِّ مة تحقيقه لكتاب األلفات ومعرفـة
1409هـ ،ذكَره الدكتور غانم قدُّ وري َ
أصولها للداين  343هامش  ،12وقال( :لم أقف عليه).
( )4إيضاح المكنون  ،271/4وهد َّية العارفين .683/1
الح َمد ـ حفظه اهلل ـ يف مجلـة اإلمـام الشـاطبي
( )5نشره أستاذنا القدير الدكتور غانم قدُّ وري َ
األول ،ربيع اآلخر1427 ،هـ.380 -333 ،
للدراسات القرآنية العدد َّ
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ٌ
محمد بن ُش َر ْيح
جمل يف أصول األلفات ،أبو عبد اهلل
 .8كتاب
َّ
األندلسي (ت476هـ) ،وهو الكتاب الذي بين أيدينا.
ثان ايا منهج الكتا
مختصرا
للرعيني ـ رحمه اهلل ـ جاء
ً
كتاب (جمل من أصول األلفات) ُّ
ٍ
فصول ُم َّ
هذبة ،تناول خاللها أنواع األلفات وأقسامها
مفيدً ا ،ر َّتبه مؤ ِّلفه يف
ُمستشهدً ا عليها بأمثلة من القرآن الكريم ،وهو أقرب إلى األسلوب
التَّعليمي يف اإليضاح والبيان ،وجاء على النَّحو اآليت:
ألف موصول ٌة ال تظهر يف
قسم األلفات على قسمينٌ :
يف المقدِّ مة َّ
األول َذكر ألف الوصل
الوصل،
ٌ
وألف مقطوع ٌة تظهر يف الوصل .يف القسم َّ
يف األفعال واألسماء وكيف َّية معرفتها وتمييزهاُ ،مستشهدً ا عليها بآيات
كريمات.
ألف قطعٍ،
وقسمها إلى خمسة أقسامٍُ :
ثم انتقل إلى األلف المقطوعة َّ
والخامس الذي يف األدوات،
وألف المتك ِّلم،
وألف أصلٍ،
وألف استفهامٍ،
ُ
ُ
ُ
ُ
واألسماء المضمرة ،والمبهمة ،والجموع .مع ِّل ًال معاين هذه األلقاب ،ثم
ٍ
انتقل إلى التَّفصيل يف هذه األقسام مشفوع ًة َّ
بطريقة
بالشاهد القرآين
ٍ
ٍ
مخت ٍ
واضحة.
وافية
صرة
وتكمن أهمية هذه الرسالة يف أمور عدة ،أوجزها باآليت:
ً
أوالُ :تعدّ حلقة مهمة من حلقات التأليف يف موضوع األلفات.
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ثان ًيا :هذه الرسالة من مؤلفات الرعيني المفقودة ،التي لم ُتذكر يف كتب
التَّراجم والفهارس.
ثال ًثا :قدم تأليفها ،وما يتمتع به مؤلفها من مكانة كبيرة بين علماء عصره
البارزين.
ثال اثا مخطوتة الكتا
ٍ
نسخة فريدة ،محفوظة بمكتبة
الرسالة على
ُ
اعتمدت يف تحقيق هذه ِّ
مركز جمعة الماجد لل َّثقافة والتُّراث بدبي ،رقم المادة ( )232294نحو،
وتقع يف ( )4صفحات ،يف ِّ
سطرا ،ويف كل سطر ()13
كل صفحة ()23
ً
ٍ
ٍ
ٍّ
رديء ،هو أقرب إلى
قديم
بخط
قليال أو تن ُقص ،كُتبت
كلمة تزيد ً
ٍ
ٍ
ٍ
سقط أو خطأ ،وخاصة يف
بياض ،أو
طمس ،أو
األندلسي ،ال يخلو من
صفحتها األخيرة ،جاءت ضمن مجمو ٍع حوى ثالث رسائل من تأليف
الر َعيني ،يبدأ ترقيمه ،)50-41( :ومصدره جامعة برنستون
اإلمام ُّ
(.)1381
األول يوم أربعة عشر من سنة إحدى وخمسين
تاري النس يف َربيع َّ
وسبعمائة ،ال ُيعلم ناسخهَّ .أول الرسالة" :بسم اهلل الرحمن الرحيم،
محمد وعلى آله وصحبه وس َّلمُ .ج َم ٌل من ُأ ُصول
وص َّلى اهلل على س ِّيدنا
َّ
األَل َفاتَ .
قال :اع َل ْم َّ
تظهر
أن األلفات تنقسم على قسمينَ :أ ٌ
لف موصول ٌة ال ُ
وتظهر حرك ُتها ُملقاة على
الوصل،
لف مقطوع ٌة
يف الوصل ،و َأ ٌ
تظهر يف َ
ُ
ُ

السنة السادسة -العدد ( ،)18ربيع األول 1440هـ /نوفمرب  -ديسمرب 2018م

39

ٍ
ساكن قبلها ،على ما ذكرنا من إلقاء َو ْر ٍ
الساكن
ش حرك َة الهمزة على َّ
قبلها."...
محم ٍد وعلى آله
تم
ُ
اهلل على س ِّيدنا َّ
آخرهاَّ " :
الكتاب بعون اهلل ،وص َّلى ُ
َ
األول يوم أربعة عشر من سنة إحدى
وس َّلم،
وذلك يف َربيع َّ
وصحبه َ
وخمسين وسبعمائةَ ،يغفر اهلل لكاتبه ولقارئه ولجميع المسلمي َن".
رابعا نسبة المجموع إلى المؤلفِ ،
وص َّحة عنوان الرسالة
ا
َّ
إن ص َّحة نسبة المجموع إلى مؤ ِّلفه ال شك فيها؛ لما جاء يف ُمقدِّ مته من
ذكر اسم مؤلفه ،وكذلك يف مقدمات رسائله األخرى صراحةً .ويجب
اإلشارة ـ هنا ـ إلى َّ
يتضمن رسائل ُمستق َّلة بعنواناهتا
أن هذا المجموع
َّ
وموضوعاهتا ،وهي على النحو اآليت:
 .1رسالة يف قراءة ورش
جاء يف مقدمتها " :بسم اهلل الرحمن الرحيم ،وص َّلى اهلل على س ِّيدنا
الرعيني -رضي
محمد بن شريح بن أحمد المقرئ ُّ
محمد .قال أبو عبد اهلل َّ
َّ
اهلل عنه :-الحمدُ هلل الملك الج َّبار العزيز القهار ."...وانتهت بـ..." :
كملت زوائد أبي سعيد عثمان بن سعيد المصري الملقب ً
ورشا بحمد اهلل
محمد وعلى آله وصحبه وسلم".
وحسن عونه ،وص َّلى اهلل على َّ
 .2رسالة يف اًلختالف بين قالون وورش يف روايتيهما عن نافع
جاء يف مقدمتها" :بسم اهلل الرحمن الرحيم ،وص َّلى اهلل على سيدنا
الرعيني -
محمد بن شريح بن أحمد المقرئ ُّ
محمد وآله .قال أبو عبد اهلل َّ
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رب العالمين والعاقبة للمتقين ،وصلى اهلل على
رضي اهلل عنه :-الحمدُ هلل ِّ
محمد خاتم النبيين ."...وانتهب بـ" :كملت رواية أبي موسى عيسى بن
رب العالمين ،وصلى اهلل على محمد
مينا ،الملقب قالون ،والحمد هلل ِّ
خاتم النبيين والمرسلين".
 .3رسالة ( ٌ
جمل من أصول األلفات)
مما يثبت نسبتها إلى اإلمام الرعيني اآليت:
أ -إحالة المؤ ِّلف يف المقدمة مسأل َة األلف المقطوعة التي تظهر يف
لف مقطوع ٌة
الوصل إلى رسالته "قراءة ورش" يف المجموع ،إذ قال" :و َأ ٌ
ٍ
ساكن قبلها ،على ما َذك َْرنَا من
وتظهر حركتها ُملقاة على
الوصل،
تظهر يف َ
ُ
ُ
إلقاء َو ْر ٍ
الساكن قبلها( ،)1وهذه اإلحالة كافية إلثبات
ش حرك َة الهمزة على َّ
نسبتها إلى الرعيني  -رحمه اهلل.-
يدل على مؤ ِّل ٍ
ب -حملت الرسائل الثالث أسلو ًبا علم ًّيا واحدً ا ُّ
ف
ٍ
ً
يقوي نسبة الرسالة
واحد ،وكذلك خ ًّطا
وتاريخا للنَّس واحدً ا ،وهذا مما ّ
إلى اإلمام الرعيني.
ٍ
ويبدو َّ
كتاب واحد لغرض الحفاظ
أن المؤلف ـ رحمه اهلل ـ جمعها يف
الضياع؛ وذلك لصغر حجمها.
عليها من َّ

( )1رســالة قــراءة ورش ،المجمــوع 42/ظ ./قــال الرعينــي" :بــاب نقــل الحركــة :اعلــم أن
ً
ورشا كان ينقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها إذا لم يكن حرف مدّ ولين."...
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ٌ
(جمل من أصول
أ َّما ص َّحة عنواهنا فقد أثبته المؤ ِّلف يف مقدمتها باسم
األلفات) ،وهبذا تكون صحيحة النِّسبة والعنوان ،واهلل – تعالى -أعلم ،غير
أنَّها لم ُتذكر ضمن ُمؤ َّلفات َّ
الشي يف كتب الفهارس والتَّراجم.
خامسا منهجي يف التَّحقيق
ا
أ َّما منهجي يف تحقيق الرسالة فكان على النَّحو اآليت:
وأدخلت
الرسم اإلمالئي الحديث،
ُ
حررت النَّص على وفق قواعد َّ
َّ .1
عليه عالمات القراءة من فواصل ،ونقاط ،وغيرها.
 .2حرصت على إخراجها كما تركها مؤلفها ـ رحمه اهلل ـ قدْ ر
استطاعتي.
بعت يف كتابة اآليات القرآنية الكريمة رسم المصحف َّ
الشريف،
 .3ا َّت ُ
وضبطت من النَّص ما يمكن أن ُيشكل على ال َفهم.
ُ
ّ
المظان المعتمدة يف
بالرجوع إلى ُأ َّمهات
 .4و َّثقت القراءات القرآنية ُّ
هذا الفن.
ترجمت لألعالم الذين ُذكرت أسماؤهم يف الكتاب ـ على ق َّلتهم،
.5
ُ
وحرصت أن تكون موجزة.
وشرحت من
قت على بعض المسائل التي وردت يف النَّص،
ُ
 .6ع َّل ُ
األلفاظ التي تحتاج إلى بيان ليسهل َف ْهمها على القارئ.
 .7أكملت الكلمات التي حصل عليها طمس أو بياض من كتب
والسياق.
األلفات التي بين يدي ،أو بما يتوافق ِّ
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سادسا الرموز والمصطلحات
ا
أ َّما الرموز والمصطلحات المثبتة يف التَّحقيق فهي:
( .1األصل) = (جمل من أصول األلفات).
الزيادات عامة أو لتخريج اآليات القرآنية.
 :][ .2لحصر ِّ
الصيغ يف المتن.
 :)( .3لحصر بعض الكلمات أو ِّ
 :﴾﴿ .4لحصر اآليات القرآن َّية.
 :" " .5لحصر النُّصوص المقتبسة.
/ .6و =/...تعني وجه الورقة.
/ .7ظ =/...تعني ظهر الورقة.
بذلت يف تحقيق هذا الكتاب جهدً ا أحتسبه عند اهلل –
وبعد :فلقد
ُ
َّخصص،
تعالى ،-وحرصت على إخراجه للنَّاس على وجه يقبله أهل الت ُّ
سائال
ً
وأرجو أن يجدَ فيه دارسو العرب َّية وعلوم القرآن طل َبتَهم و ُبغيتهم،
خيرا ،وآخر دعوانا أن الحمدُ هلل
المولى ـ تعالى ـ أن ينفع به ويجزي مؤ ِّلفه ً
رب العالمين.
ِّ
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ساب اعا مصورات من النسخة المخطوتة

الصفحة األولى
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الصفحة األخيرة
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القسم ال َّثاين( :تحقيق النَّص)

49/و /ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
محمد وعلى ل وصحب وس َّلم
وص َّلى اهلل على س ِّيدنا َّ
ول األَلِ َف ِ
ُجم ٌل من ُأ ُص ِ
ات
َ

()1

اع َل ْم َّ
تظهر يف
لف موصول ٌة ال
أن األلفات تنقسم على قسمينَ :أ ٌ
ُ
وتظهر حركتها ُملقاة( )2على
الوصل،
لف مقطوع ٌة
الوصل ،و َأ ٌ
تظهر يف َ
ُ
ُ
ٍ ()3
ٍ
الساكن
ساكن قبلها ،على ما َذك َْرنَا من إلقاء َو ْر
ش حرك َة الهمزة على َّ

َ
﴿أ َن َا ْر ِض ِعي ِ ﴾

قبلها ،نحو:

[القصص،]7:

﴿و ََٰلكِ َن
و َ

َا ْع ُبدُ ﴾([)4يونس،]104:

ٍ
فصول ُمر َّتبة إن شاء اهلل تعالى.
وأنا أذ ُكرهما يف
(ج ً
مال) و(األليفات) :كررهما الناس مـرات عـدة هبـذا الرسـم ،لـذا أكتفـي
( )1يف األصلُ :
باإلشارة إليها هنا.
( )2يف األصلُ :ملقات.
وورش هــو :عثمــان بــن ســعيد المصــري،
( )3رســالة يف قــراءة ورش ،المجمــوع 42/ظَ ./
و ُيكنى :أبا سعيد ،وورش ل ّقب به فيما يقـال لشـدة بياضـه ،وتـويف بمصـر سـنة 197هــ.
ينظر ترجمته يف :معرفة القراء الكبـار  ،91وطبقـات القـراء السـبعة  ،189وغايـة النهايـة
.502/1
الساكن الذي قبلهـا ،فيحركـه بحركتهـا ويسـقط الهمـزة يف
( )4ينقل ورش حركة الهمزة إلى َّ
جميع القرآن هذا إذا كانت الهمزة يف أ َّول كلمة ،والساكن يف كلمة أخرى قبلها .وسـواء

=
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ِذكر َألف الوصل

()1

=
ننِْےَ ذِّنے ءاننن ےَذ﴾
كـــان ذلـــك الســـاكن تنوينًـــا أو غيـــره مـــن الحـــروف ،كقولـــهِّ ﴿ :منننَے ء
ْن ذ

[األحقـاف ]26:و﴿اءفن ےے()36ےَےنِّنءے﴾ [الحـج ،]37-36 :و﴿ َقوودَ َا ْف َلو َ ﴾ [المؤمنــون،]1:
ِ
ِ
الساكن الذي قبل الهمـزة أحـد
و﴿م َن َا ْو َسط﴾ [المائدة ]61:وما أشبه ذلكَّ .إال أن يكون َّ

الســكت يف قولــه تعــالىِّ ﴿ :ا َٰتء ِّبيءن ذْۖے١٨ےإِّ ِّننِ﴾ [الحاقــة-18:
حــروف المــدِّ وال ِّلــين أو هــاء َّ
ٍ
ٍ
واحدة ،فإنَّه ال ينقـل إليـه الحركـة َّإال يف
كلمة
الساكن مع الهمزة يف
 ...]19فأ َّما إذا كان َّ
الم التَّعريف وحده فقـط ،نحـو :األسـماء ،واإلنسـان ،واآلخـرة ومـا أشـبه ذلـك .ينظـر:
إعراب القرآن للنحاس  ،356/3والعنوان يف القـراءات السـبع  .48و"قـال أبـو الفـتح:
هذا على حذف الهمزة اعتبا ًطا ال تخفي ًفـا ...،ولـو كـان علـى التَّخفيـف القياسـي لقـال:
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
َ
ممـا حـذف منـه الهمـزة
﴿أنَ َا ْرضعي ﴾ بفتح النُّـون بحركـة الهمـزة مـن ( َا ْرضوعي ) .ومثلـه َّ
اعتبا ًطا هكذا ال تخفي ًفا قياس ًّيا ما أنشده أبو الحسن( :من الطويل)
ـــات الخ ْيــــل يف َح َج َراتهــــا
ـــب لثـ ُ
َتضـ ُّ

وتسم ُع مـ ْن تحـت ال َع َجـاج َلهـا ازْ َم َـال
ْ

يريد( :لها َأزْ َمال)" .المحتسب يف تبيين وجوه شواذ القراءات .147/2
( )1قال ابن جنِّـي يف المنصـف :53/1اعلـم َّ
أن ألـف الوصـل همـزة تلحـق يف َّأول الكلمـة؛
ً
بالساكن ،وهر ًبـا مـن االبتـداء بـه ،إذ كـان ذلـك غيـر ممكـن يف ال َّطاقـة
توصال إلى النُّطق َّ
ً
فضال عن القياس...وهـذه الهمـزة إنَّمـا حركـت لسـكوهنا وسـكون مـا بعـدها ،وهـي يف
(س ـ َّلم ال ِّلســان) ويــرى َّ
أن "
األصــل زائــدة ســاكنة .كــان الخلي ـل بــن أحمــد يسـ ِّـميها بــــ ُ
ـحنْ َك َكَ ،
ليسـت مـن أصـل البنــاء،
واسـ َب َك َّر)،
ْ
واسـ َ
(اس َ
ـحنْ َف َرْ ،
واقشـ َع َّرْ ،
واأللـف التـي يف ْ
َ
وسـ َّل ًما
وإنما ُأدخلت هذه األلفات يف األفعال وأمثالها من الكالم
لتكون األلـف عمـا ًدا ُ
ل ِّلسان إلى َح ْرف البناءَّ ،
فيحتـاج إلـى ألـف
بالساكن مـن الحـروف
ُ
ألن ال ِّلسان ال ينطلق َّ
َ
الو ْصل َّإال َّ
السـ َّلم؛
وه ْم َل َج ،و َق ْر َط َس) لـم ُي ْحـت َْج فـيه َّن إلـى األلـف
أن ( َد ْح َر َجَ ،
َ
لتكـون ُّ
فا ْف َه ْم ْ
اهلل" .العين .49/1
إن شا َء ُ
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ف الوصل فتعرفها يف األفعال بزيادهتا على فاء الفعل ،وانفتاح
فأ َّما َأل ُ
َّأول المستق َبل،

نحو ﴿ :ﲾﲿﳀ﴾ [المؤمنون ﴿ ،]27:ﱍ ےﱎ ےﱏے

ﱐﱑ﴾ [األعراف﴿ ،]160:ﱎ ےﱏ ےﱐﱑ﴾

[يوسف ،]31:وهي ُتبتدأ

مكسورا،
مفتوحا أو
بالكسر إذا كان الحرف ال َّثالث من الفعل ا َّلتي هي فيه
ً
ً
بالضم إذا كان ال َّث ُ
ضم ًة
واصن َْع( ،)1و ُتبتدأ َّ
نحوْ :
اضر ْب ْ
الث مضمو ًما َّ
(اخ ُر ْج ،وا ْد ُخ ْل)ْ ،
أصل َّية ،نحوْ :
الض َّم ُة غير أصليَّ ٍة اب ُتدئت
فإن كانت َّ
بالكسر ال غير ،نحو:
و﴿ﳌ ےﳍ ےﳎﳏ﴾

﴿ ﱲ ے ﱳ﴾

[ص،]6:

و﴿ﱞ ےﱟ﴾

[يونس،]71:

بضم
[طه ،]64:وشبهه االبتداء يف هذا بالكسر .وال ُيعتدُّ
ِّ

()2
ِّ
ضم ٌة عارض ٌة كانت على الياء المحذوفة،
والضاد والتَّاء؛ ألنَّها
الشين
َّ
َّ

ُقلت إلى ما قبلها( .)3ومنهم من يقولَّ :
الض َّم َة يف
ا َّلتي هي ال ُم الفعل ن ْ
إن َّ
ضم ٌة أوجبتها واو الجميع ا َّلتي هي ضمير الجمع(.)4
هذه الحروف إنَّما هي َّ

للسـاكن وهـي
بالساكن وهو أصلها؛ ألنَّهـا إنَّمـا اجتلبـت َّ
( )1قال أبو عمرو الدَّ اين" :ابتَدَ َأت َّ
للساكنين" .كتاب األلفـات ومعرفـة أصـولها ،مجلـة اإلمـام الشـاطبي،
ساكنة ،فكسرت َّ
العدد  ،1ربيع اآلخـر 1427ه ،ص .353وينظـر :كتـاب األلفـات البـن خالويـه ،مجلـة
المورد ،المجلد الحادي عشر ،ربيع  ،1982العدد األول ،ص.79
( )2يف األصل :ألنَّهما.
القراء .735
( )3ينظر :المنصف  ،55واأللفات ومعرفة أصولها  ،354وجمال َّ
( )4ينظر :اإلبانة يف ال ُّلغة العربية  ،259/1وشرح المفصل البن يعيش .308/5
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أردت أن تخلص من
وك َال القولين إذا( )1تح َّق َق رجع إلى معناه .فإن
َ
االلتباس فارجع إلى ( َم َشى(َ ،)2ي ْمشي) ،و( َق َضىَ ،ي ْقضي) ،و( َأ َتى(،)3
مكسورا ،فتكسر األلف يف االبتداء( .)4وال تسأل عن
َي ْأتي) ،فتجد ال َّثالث
ً
يب عنك أص ُله.
فاء الفعل ا َّلتي لزمته األلف فإنَّه قد يغ ُ
ُ
ف الوصل يف األسماء ،وهي مكسورة يف االبتداء(،)5
وتكون َأل ُ
()7
()6
وس َم ٌّي) ،وذلك تسعة
و ُت ُ
عرف بحذفها يف التَّصغير  ،تقولُ ( :بنَ ٌّيُ ،
واس ٌت،
أسماء ،وهي( :ا ْب ٌن ،وا ْبنَةٌ ،واثنَان ،وا ْثنَتَان ،وا ْم ٌ
واس ٌمْ ،
رؤ ،وا ْم َرأ ٌةْ ،

( )1يف األصل :إذ.
( )2يف األصل :مشا.
( )3يف األصل :أتا.
( )4ينظر :شرح التَّصريف للثمانيني  ،153/2واأللفات ومعرفة أصولها .354
السـاكن،
ُ
( )5قال أبو عمرو الداين" :و ُتبتَد ُأ
األلـف يف ذلـك ك ِّلـه بالكسـر لـدخولها فيـه علـى َّ
للساكن" .األلفات ومعرفة أصولها  .368وينظر :المقتضب  ،82/1وإيضاح
ف ُك ْ
سرت َّ
الوقف واالبتداء .207/1
للسياق.
( )6يف األصل( :وتحذف) .وما أثبتناه موافق ِّ
( )7ينظــر :كتــاب ســيبويه  ،149/4وكتــاب شــرح األلفــات ألبــي بكــر محمــد بــن القاســم
األنباري ،مجلة المجمع العربي ،المجلد  ،34الجزء الثاين 23 ،نيسـان سـنة 1378هــ،
واأللفات البن خالويه ص.128
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()1
والسبعة الباقية َأ َت ْت يف
واس ٌت) ف َل ْم َي َق َعا يف القرآنَّ ،
وا ْبن ُُم)  .فأ َّما (ا ْبن ٌُمْ ،

القرآن(.)2
لف الوصل مفتوح ًة يف ( َأ ْي ُمن اهلل)( )3يف ال َق َسم49/ظ،/
أتت َأ ُ
وقد ْ
( )1أشار الحافظ ابن الجزَ ري إلـى همـزة الوصـل يف األسـماء وحركـة البـدء هبـا يف المقدمـة
الجزرية بقوله:
ــم
َوا ْبــدَ ْأ ب َه ْمــز ا ْل َو ْصــل م ـ ْن ف ْعــ ٍل ب َض ْ

ـــان َثالـ ٌ
إن َكـ َ
ْ
ــــم
ـــث مـ َ
ـــن الف ْعــــل ُي َض ْ

ــر ُه َحـ َ
ــال ا ْل َك ْســـر َوا ْل َفـــتْح َوفـــى
َواكْسـ ْ

ا َ
ـــر َها َوفـــي
ـــر الـــالَّم ك َْس َ
ـــماء َغ ْي َ
ال ْس َ

ا ْبـ ٍ
ــــع ا ْبنــَـــــة امــــــــرئ واثنـــــين
ــــن َمـ َ

وامــــــرأة واســــــم مــــــع اثـــنـــتــــــــين

ينظر :إيضاح الوقف واالبتـداء  ،207واأللفـات البـن خالويـه  ،124والمقدِّ مـة الجزريـة
.22
( )2مثال ألف (ابن) قولـه –تعـالى﴿ :-ﲠےﲡےﲢ﴾ [البقـرة ،]87 :ومثـال ألـف (ا ْبنَـة)
قولــه –تعــالى ﴿ :-ﲪےﲫےﲬ﴾ [القصــص ،]27 :ومثــال ألــف (اثنَــان) قولــه –
تعالى﴿ :-ﱼےﱽےﱾےﱿ﴾ [المائدة ،]106 :ومثال ألف (ا ْثنَتَان) قولـه –تعـالى:-
﴿ ﲍےﲎےﲏےﲐےﲑےﲒےﲓےﲔےﲕﲖ﴾ [النساء ،]11 :ومثال ألف (ا ْمرؤ) قولـه
–تعالى ﴿ :-ﱈےﱉےﱊ﴾ [النساء ،]176 :ومثال ألف (ا ْمرأةٌ) قوله –تعـالى ﴿ :-ﱁے

(اســم) قولــه –
ﱂےﱃےﱄےﱅےﱆےﱇےﱈ﴾ [النســاء ،]128 :ومثــال ألــف ْ
تعالى﴿ :-ﲚےﲛےﲜےﲝﲞ﴾ [المائدة.]4:
ــع (يمـــين) همزهتـــا للقطـــع ،وجعلـــت وصـ ً
ــال لكثـــرة
( )3يـــرى الكوفيـــون أن (ايمـــن) جمـ َ
االستعمال ،وبقيت حركتها على ما كانت عليه يف األصل .قال سيبويه :والدَّ ليل على أن
ـم) يف
ثم يقولونَ ( :لـ ْي ُم اهلل) .وفتحـوا ألـف ( َأ ْي ُ
ألف ( َأ ْي ُم) ألف وص ٍل قولهمَ ( :أ ْي ُم اهلل)َّ ،

االبتداء شبهوها بألف ( َأ ْح َمر)؛ ألنَّها زائدة .ينظر :كتاب سـيبويه  ،324/2والمقتضـب

 ،85/1واإلنصاف يف مسائل الخالف  ،334/1وليس يف كالم العرب .91
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(الر ُجل) ،وهي يف مصادر [األفعال]( )1ذوات
[وال ا َّلتي] للتَّعريف يف َّ
الزيادة مكسورة ،نحو( :انْط ٌ
اب) وشبهه(.)2
ِّ
اج ،واكْت َس ٌ
الق ،وا ْست ْخ َر ٌ
الزوائد ،وذلك نحو( :ا ْن َف َط َر ،وان َْش َّق ْت،
وكذلك ُتكسر يف األفعال ا َّلتي فيها َّ
ُ
وا ْست َْح َو َذ) وشبهه(َّ ،)3إال ْ
ضم يف
أن يكون
سم فاع ُله فإنَّها ُت ُّ
الفعل لما لم ُي َّ
االبتداء أبدً ا( ،)4نحو:
[إبراهيم،]26:

﴿ ﲉ ے ﲊ﴾

و﴿ﱌ﴾

[البقرة،]173 :

و﴿ﱔ﴾

[األنعام ]10:وشبهه ،فهذي مواضع َألف

الوصل.
ِذكر األلف المقطوعة
ألف قطعٍ،
فأ َّما األلف المقطوعة فتنقسم خمسة أقسا ٍم يف األلفاتُ :
والخامس الذي يف األدوات،
وألف المتك ِّلم،
وألف أصلٍ،
وألف استفهامٍ،
ُ
ُ
ُ
ُ
بت هبذه األلقاب
واألسماء
المضمرة ،والمبهمة ،والجموع؛ وإنَّما ُل ِّق ْ
َ

()5

للسياق.
( )1ما بين معقوفتين طمس يف األصل ،وما أثبتناه موافق ِّ
( )2ينظر :المقتضب  ،228/1والخصائص  ،340/2واأللفات البن خالويه .84
( )3ينظر :الجمل يف النَّحو  ،246واأللفات البن خالويه  ،28و.29
( " )4داللة على ترك تسمية الفاعل ،وهي توجد يف القرآن يف أربعـة أبنيـة مـن الفعـل ،وهـي:
الرابــع" .األلفــات
(أ ْفع ـ َل ،وافتُعـ َـل ،واس ـ ُت ْفع َل ،و ُفع ـ َل) ،وهــي غيــر الزمــة لهــذا البنــاء َّ
ومعرفة أصولها  ،358وشرح األلفات .451
للسياق.
( )5يف األصل :التلقيات ،وما أثبتناه موافق ِّ
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ألقاب أخرى( )1غير هذا ،ال يحتم ُل
للفرق بين المعاين .وقد تكون لها
ٌ
()2
كرنا من األلفات؛ ألنَّه األكثر،
الكتاب ذكرها  ،وإنَّما اقتصرنا على ما َذ ْ
باب م ٍ
كل ق ٍ
أذكر َّ
فرد إن شاء اهلل.
سم يف ٍ ُ
وعليه جمهور النَّاس .وأنا ُ

ِذكر َأ ِ
لف ال َق ْط ِع
ُ
عرف يف األفعال بانضمام َّأول المستقبل ،وهي زائد ٌة وال
لف ال َقطع ُت ُ
َأ ُ
ثبت يف المستقبل ،نحو:
َت ُ

﴿ ﲓ﴾

و﴿ ﲧ

ے ﲨ﴾

[يوسف،]23:

[ال َّتكاثر،]1:

و﴿ﱔ ےﱕﱖ﴾

[يوسف،]21:

و﴿ﱁ﴾

[ال َّطالق ،]6:ألنَّك ُ
تقولُ :يكر ُم ،و ُيحس ُن ،و ُي ْلهي ،فرتفع(َّ )3أو َل المستقبل،
وال تثبت الهمزة فيه ،وهي مفقود ٌة يف الماضي نحو ما َذكرناه(.)4

( )1يف األصل :أخر.
( )2عَ َقدَ ابن األنباري يف كتابه "شرح األلفات"  457با ًبا لأللفـات المسـتأنفات يف األدوات
وما تجري مجراها من المكاين وأسماء اإلشارات ،وفيه تفصيل وإبانة .وينظر :األلفات
البن خالويه .134
( )3يف األصل :فتضع.
()4

ألف القطع بالفتح ،كقوله –تعالى﴿ :-ﲇے
قال أبو بكر األنباري  -رحمه اهللُ " :-تبتدأ ُ

ﲈےﲉےﲊ﴾ [البقرة ،]250 :تبتدئ( :أفرغ) بالفتح؛ َّ
لـف َقطـعٍ،
لف فيـه َأ ُ
ألن األ َ

والدَّ ليل على هذا أنَّك تقـولَ ( :أ ْف َـر َغ ُي ْفـر ُع) ،فتجـد َّأول المسـتقبل مضـمو ًما .وكـذلك:
﴿ ﱼےﱽےﱾےﱿےﲀےﲁ﴾ [اإلسراء ،]80:والـدَّ ليل علـى أنَّهـا ألـف
قط ٍع أنَّك تقولَ ( :أ ْد َخ َـل ُيـدْ خ ُل)( ،و َأ ْخ َـر َج ُي ْخـر ُج) ،فتجـد َّأول المسـتقبل مضـمو ًما".
الوقف واالبتداء .180/1
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أو مكسور ٌة يف المصدر( )1نحو :إكْرامٍ ،وإ ْله ٍ
اء وإحس ٍ
ان.
َ
ْ َ
َ
ُ
لف ال َقطع يف األسماء فتأيت َمفتوح ًة و َمكسور ًة و َمضموم ًة على
وتكون َأ ُ
()2
كثير.
ما نُقلت عن ال َعرب ،وهي زائدةٌ ،نحو :إ ْص َبعٍ ،و َأ ْر َق ٍم ،و َأ ْب ُلم  ،وهو ٌ

كر َألف اًلستفهام
ِذ ُ
(ه ْل) ،أو يأيت
وأ َّما َأ ُ
حس َن معها يف موضعها َ
لف االستفهام فتعرفها بأن َي ُ
ُ
تدخل على األسماء ،واألفعال ،والحروف( ،)3نحو قوله
بعدها ( َأ ْم) ،وهي
–تعالى:-

﴿ﱺ ےﱻ ےﱼ

[ص،]75:
عمران،]81:

ےﱽ﴾[البقرة،]80:

﴿ﱁ ےﱂ ےﱃ ےﱄ﴾
﴿ ﲘﲙﲚﲛﲜ﴾

[سبأ،]8:

﴿ﲵ ےﲶ ےﲷ﴾

﴿ ﲟ ے ﲠ﴾

[يونس،]59:

﴿ﲄ

[آل

ےﲅﲆ﴾

[يس﴿ ،]19:ﲏےﲐ﴾[األنعام ،]14:وشبهه(.)4

لـت:
ـم كسـروها يف المصـدلُ ،ق ُ
( )1قال أبو الخير ابن الجزري  -رحمـه اهلل" :-فـإن قيـل :ل َ
َّ
اجــا)
اجــا) ،ويف الجمــعَ ( :أ ْخ َر ً
لــئال تلتــبس بــالجمع ،ألنَّهــم قــالوا يف المصــدر( :إ ْخ َر ً

و( َأ ْب َوا ًبا) ،فلو فتحـت اللتـبس المصـدر بجمـع َ
ليفرقـوا بـين المصـدر
(خ َـر َج) فكسـروا ِّ
والجمع" .التَّمهيد يف علم التَّجويد .69
( )2ينظر :كتاب سيبويه  ،245/4واألصـول يف النَّحـو  ،187/3وإعـراب القـرآن للنَّحـاس
.24/1
( )3ينظر :كتاب سيبويه  ،189/3والجمل يف النحو  ،249والمقتضب .307/3
( )4ينظر :شرح كتاب األلفات  ،448واأللفات ومعرفة أصولها .365-364
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مفتوحة َفتَلين ،أو على َأ ٍ
ٍ
ٍ
[تدخل]( )1على َأ ٍ
ُ
لف وهي
مقطوعة
لف
وهي
مفتوحة ،وتعوض( )2من ألف الوصل َمدَّ ة للفرق بي َن َ
الخرب واالستفهام ،أو
تدخل بينهما وبين ما دخلت عليه من الهمزات أل ًفا،
[البقرة،]6:و﴿ﱌ﴾([)3األنعام،]143:
و﴿ﲰ﴾

()4

نحو ﴿ :ءےَْے ذء ذ تءهم﴾

و﴿ ﲘ﴾

[الرعد ،]5:و﴿ﲭ﴾([)5آل عمران،]15:

[يونس،]59:
و﴿ﱲ ےﱳے

( )1ما بين معقوفتين زيادة يقتضيها السياق.
( )2يف األصل( :فتعرض) ،وما أثبتناه موافق للسياق.
( )3يف ﴿ ےﱌ﴾ ،و﴿ ﲘ﴾ همزة االستفهام داخل ٌة على همزة الوصل التي مع الـالم،
وكان من ح ِّقها أن تسقط لما دخلت عليها همزة االستفهام؛ ألنّها إ َّنما ثبتـت يف االبتـداء
دون الوصــل ،لكــن لــو حــذفت اللتــبس االســتفهام بــالخرب؛ ألنَّهــا مفتوحــة ،وهمــزة
االســـتفهام مفتوحـــة .ينظـــر :العنـــوان يف القـــراءات  ،46والكامـــل يف القـــراءات ،426
القراء .741
وجمال َّ
القراء يف االستفهام َو َتركه َف َق َر َأ اب ُن كثيـر وأبـو ع َْمـرو ﴿ﲰ﴾ جمي ًعـا باالسـتفهام
َ
()4
اختلف َّ
ثم يأيت بال َياء َساكنة ،وابن كثير يأيت بال َياء َساكنة بعد الهمـزَ ة
غير َأن َأ َبا ع َْمرو يمدُّ الهمزَ ة َّ

من غير مدَّ ة ،و َقرأ نافع ﴿ ﲰ﴾ مثل َأبي ع َْمـرو َواختلـف عنـه يف المـدّ  .ينظـر :السـبعة يف
القراءات  ،357والحجـة يف القـراءات  ،11-10/5وجـامع البيـان يف القـراءات السـبع
.1248/3
()5

َق َر َأ أبي عَـن نَـافع ﴿ ﲭ﴾ ب َه ْمـزَ ة َواحـدَ ة ُم َط َّو َلـة َو ْاألَ ْصـل فـي َه َ
ـذا ﴿ﲭ﴾
ينهما ليبعد ا ْلمثل عَـن ا ْلمثـل َو َيـزُ ول اال ْجت َمـاع فيخـف
ثم زَ اد ْاأللف الفاصلة َب َ
هبمزتين َّ
ـار ﴿ ﲭ﴾.
ثـم لـين ا ْلهمـزَ ة ال َّثان َيـة َف َص َ
ال َّل ْفظ َف َص َار (آؤُ َن ِّب ُئ ُكم)َ ،و َهذه ق َرا َءة ه َشام َّ
ينظر :معاين القراءات  ،246/1والمبسوط يف القراءات  ،125وحجة القراءات .156
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ﱴ﴾ [المائدة50/ ]116:و /يف قراءة من ح َّق َق الهمزتين( ،)1وشبهه.
فالمدُّ ليس من َشرطها و[المدُّ يأيت]( )2بعدها من أجل ما تدخل عليه ال
من أجلها يف ذاهتا(.)3
وال تكون َّإال زائدةً ،وقد يأيت ما [لفظه]( )4لفظ استفها ٍم ومعناه :التَّقرير،
والتَّوبي ُ  ،واإلنكار ،والتَّنبيه أو التَّسوية ،واإلرشاد ،أو التَّعجب واإلنكار،
ثـم يمـدَّ ان بعـد الهمـزَ ةَ ،و َت ْقـدير هـذا َأن
(َ )1قرأ نافع َوأبو عمرو ( ن َْذ ْرت َُهم)ْ ( ،ن َ ) يهمـزان َّ
دها أل ًفا؛ ليبعد المثـل عـن المثـل َو َيـزُ ول
تدخل َبين ألف االستفهام وبين الهمزة التي ب ْع َ
ـم َتلــين الهمــزَ ة فــي ( َأن َ
ْــذ ْر َت ُهم)،
االجتمــاع فيخــف ال َّل ْفــظَ ،و ْاألَ ْصــل ﴿ :ےﱆ﴾ ثـ َّ
وحجتهما في ذلك َأن ال َع َرب تستثقل الهمزَ ة الواحدة فتخففهـا يف أخـف أحوالهـا وهـي

َساكنة ،نَحو( :كاس) .الحجة يف القراءات  .86وينظر :الجمل يف النحـو  ،250ومعـاين
القراءات  ،129/1وشرح كتاب سيبويه .355/1
للسياق.
( )2طمس يف األصل ،وما أثبتناه موافق ِّ
( )3قال ابن خالويه يف قوله –تعالى ﴿" :-ﱆ﴾ يقرأ وما شاكله من الهمزتين المتفقتين
بتحقيق األُولى وتعويض مدَّ ة من ال َّثانية ،وبتحقيقهما متواليتين ،وهبمـزتين بينهمـا مـدَّ ة.
فالحجة لمن قـرأ بـالهمز والتَّعـويض :أنـه كـره الجمـع بـين همـزتين متـواليتين ،فخ َّفـف
ال َّثانيــة ،وعـ َّـوض منهــا مــدَّ ة كمــا قــالوا( :آ َدم ،وآزَ ر) ،وإن تفاضــلوا يف المــدِّ علــى قــدر
أصولهم .ومن ح َّققهما فالحجـة لـه :أنَّـه أتـى بـالكالم ُمح َّق ًقـا علـى واجبـه؛ َّ
ألن الهمـزة
األُولى ألف التَّسوية بلفظ االستفهام ،وال َّثانيـة ألـف القطـع ،وكـل واحـدة منهمـا داخلـة
لمعنى .والحجة لمن ح َّققهما وفصل بمدَّ ة بينهما :أنَّه اسـتجفى الجمـع بينهمـا ،ففصـل
فصـحح ال َّلفـظ بينهمـاّ ،
وكـل ذلـك مـن فصـيح كـالم
بالمدَّ ة؛ ألنَّه كـره تليـين إحـداهما،
َّ
العرب" .الحجة يف القراءات السبع  ،66والجامع ألحكام القرآن .185/1
للسياق.
( )4طمس يف األصل بمقدار كلمة واحدة ،وما أثبتناه موافق ِّ
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نحو﴿ :ﱆ﴾

[البقرة ،]6:ومعناه التَّوبي

ُ ([ ،)1ونحو]﴿ :ﲵےﲶےﲷ﴾

[ص ،]75:معناه التَّقرير( ،)2ونحو﴿ :ﱃ ےﱄ ےﱅ﴾

اإلنكار والتَّعجب( ،)3ونحو:

﴿ ﲰ ے ﲱ ے ﲲ﴾

[هود ،]72:ومعناه
[الرعد ،]5:معناه
َّ

اإلنكار( ،)4ونحو﴿ :ﲐ ےﲑ﴾ [يوسف ]109:معناه التَّنبيه( ،)5ومثله﴿ :ﱒے

ﱓ ےﱔ ےﱕ ےﱖ﴾([)6الفرقان ]45:ونحو ذلك ،ومثل:
ﱏ﴾

﴿ﱌ ےﱍ ےﱎے

[البقرة ،]30:معناه االسرتشاد( ،)7ونحو ذلك من المعاين ،فال َّلفظ

وحكمه ك ُّله ُح ْكم االستفهام ،ومعناه على غير ذلك.
ك ُّله لفظ استفهامٍ،
ُ

( )1همزة االستفهام يف ﴿ﱆ﴾ أفادت التَّسوية ،وليس التَّوبي ؛ ألنَّه َل َّما كان المسـتفهم
يستوي عنده الوجود والعـدم ،وكـذا المسـوي ،جـرت التَّسـوية بلفـظ االسـتفهام .وتقـع
ـت شــعري) ،و(مــا ُأبــالي) ،و( َمــا َأدري) .أ َّمــا همــزة
(ســواء) ،و(ليـ َ
همــزة التَّســوية بعــد َ
االستفهام التي تفيـد التَّـوبي فمثالهـا ﴿ :ﳈےﳉےﳊےﳋےﳌ﴾ [األحقـاف.]20:
ينظر :الجمل يف النَّحو  ،260والجنى الدَّ اين يف حروف المعاين .32
( )2الجمهـور بــالقطع والفـتح يف الحــالين اسـتفهام إنكــار وتـوبي  ،فـــــ (أم) متَّصـلة عادلــت
الهمزة .إتحاف فضالء البشر  .479والمعروف عن ابن كثير بقطع األلف على التَّقرير.
الحجة للقراء السبعة .86/6
( )3ينظر :أحكام القرآن للجصاص  ،378/4ومعاين النحو .259/4
( )4ينظر :معاين القرآن للفراء  ،328/3وإعراب القرآن للباقولي .761/2
( )5ينظر :الربهان يف تناسب سور القرآن .295
( )6أفاد االستفهام التَّنبيه والتَّذكير .ينظر :الربهان يف علوم القرآن  ،179/4ومعرتك األقران
يف إعجاز القرآن .42/1
( )7مشكل إعراب القرآن  ،85/1والنكت يف القرآن .131
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ِذكر َألِ ِ
ف األَ ْص ِل
ُ
تثبت يف المستقبل،
و َأ َّما َأ ُ
لف األَ ْصل فتُعرف بأنَّها فاء الفعل ،وأنَّها ُ
ُ
وتكون مفتوح ًة فيها ،نحوَ :أ َتى ،و َأ َخ َذ،
وهي تكون يف األسماء واألفعال،
خاصةً ،نحو:
و َأذ َن ،و َأ ِّذ ْن ،و َأ َم َر ،و َأ ِّخ ْر( .)1وتكون مكسور ًة يف األسماء
َّ
إ ْصر ،وإرم ،وإله ،ونحوه .وتكون مضموم ًة فيها نحوُ :أ ْخرى ،و ُأو َلى،
و ُأ ْذن ،و ُأم ،و ُأخت(.)2
ِ ِ
لمتَك ِّلم
ِذك ُْر َألف ا ُ

()3

()4
حسن بعد
وأ َّما َأل ُ
حسن معها ( َأنَا) ،و َي ُ
ف المتك ِّلم [فتعرفها] بأن َي ُ
الفعل ( َغدً ا) ،وال تكون َّإال يف فع ٍل مستقب ٍل أو ٍ
الزوائد
حال؛ ألنَّها أحد َّ
ُ

الاليت(ُ )5
يدخلن يف األفعال للدَّ اللة على االستقبال والحال(.)6
األربع َّ

لـف يف ذلـك ومـا َأشـ َب َه ُه فـا ًء يف الفعـل؛
( )1قال أبو عمرو الداين  -رحمه اهللَ " :-أ َال َترى األَ َ
َّ
ألن وزْ َن ( َأ َتــى و َأ َمـ َـر) َف َعـ َـل ،والمســتقبل ( َيـ ْـأتي و َيـ ْـأ ُم ُر) علــى وزْ ن َي ْفعـ ُـل بكســر ال َع ـين،
بض ِّم َها ،فهذه ك ُّلها َأصل َّية" .األلفات ومعرفة أصولها  .356وينظر :شرح كتـاب
و َي ْف ُع ُل َ

األلفات  ،452وكتاب األلفات .130
( )2ينظر :شرح كتاب األلفات  ،453-452واأللفات ومعرفة أصولها ،356
ْ
عرف به .ينظر :األلفات ومعرفة أصولها .360
المخبر عن نفسه وما ُت ُ
ألف
( )3وهي ُ
( )4ما بين معقوفتين زيادة يقتضيها السياق.
( )5يف األصل :اآليت.
( )6ينظر :إيضاح الوقف واالبتداء .201/1
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وهي تكون مفتوح ًة إذا وضعت يف موضعها اليا ُء ا َّلتي هي من عالمات
االستقبال فكانت مفتوحةًْ ،
فإن كانت الياء مضموم ًة باألَلف فمضمومة؛
َّ
للمتك ِّلم مثل الياء يف الدَّ اللة على االستقبال والحال(.)1
ألن األل َ
ف ا َّلتي ُ
سم
واختصار هذا :أن
الرباعي وفيما لم ُي َّ
تضم ألف المتك ِّلم يف الفعل ُّ
َّ
خماسي ُس ِّم َي فاع ُله ،تقول:
ثالثي أو
فاع ُله ،وتفتحها فيما عَدَ ا ذلك من
ٍّ
ٍّ
( ُأكْر َم َكُ ،أكْر ُم َك) فتضم ،كما تقول :هو ُي ْكر ُم َك ،فتضم الياء ،وال تضمه
ٍ
سم
َّإال يف فع ٍل ُرباعي؛ أعني :ما كان ماضيه على أربعة أحرف أو فع ٍل لم ُي َّ
أيضاَ :أنَا آتي َك ،كما تقول :هو َي ْأتي َك ،فتفتح الياء ،فبذلك
فاع ُله ،وتقول ً
فق ْسهما(.)2
قال اهلل –

تعالى﴿ :-ﳥ ےﳦ ےﳧ ےﳨ ےﳩ﴾

فض َّمت
[الكهفُ ،]96:

األلف يف ﴿ﳧ﴾ كما ُض َّمت اليا ُء من ( ُيف ُرغ)؛ َّ
ألن الماضي ( َأ ْف َر َغ) .وقال –
ُ
،

تعالى:-

﴿ ﲡ ے ﲢ ے ﲣ﴾

[األنعام،]151:

﴿ﲵ ےﲶ ےﲷ﴾

[يونس ،]104:ف ُفت َح ْت كما ُتفتح الياء يف ( َي ْت ُلوا) ،و( َي ْع ُبدُ ).

( )1ينظر :جمال القراء .736
مفصلة يف :إيضاح الوقف واالبتداء 184/1ـــــ .188
( )2ينظر المسألة َّ
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ِ
ِ
ِ
ِ
والجمو ِع
والمبهمةُ ،
والمضمراتُ ،
كر األَل َفات يف األَدواتُ ،
ِذ ُ
األلف يف األدوات 50/ظ /واألسماء المضمرة( ،)1والمبهمة(،)2
وأ َّما
ُ
والجموع فحركتُها [أصل َّيةٌ؛ المتناع ُسقوطها من ذلك]( ،)3ومنها ما يأيت من
ُ
ُ
كره.
كثير
يطول ذ ُ
غير ذلك ٌ
ُ
وتكون َمزيد ًة وأصل َّي ًة ،وذلك نحوَ :أنَا ،و َأن َْت ،وإ َّن،
وهي مقطوعةٌ،
مما
وإنَّا ،و َأنَّا ،وإ َّما ،وإنَّما ،و ُأو َلئ َك ،وإ َل ْي َك ،و َأ ْج َمال ،و َأ ْقراء ،وغير ذلك َّ
الساكن
يكثر ذكره ،فك َّلها مقطوع ُة األلف يف الوصل ،أو ُملقا ٌة َحركتُها على َّ
خاص ًة(.)4
قب َلها يف قراءة ورش َّ

( )1األســماء المضــمرة :هــي تلــك األســماء التــي يعــين مسـ َّـماها بقيــد الــتك ُّلم ،كـــ (أنــا) ،أو
الخطــاب كـــ (أنــت) ،أو الغيبــة كـــ (هــو) .ينظــر :شــرح كتــاب ســيبويه  ،405/2وشــرح
المفصل .449/4
والموصـوالت ،فأ َّمـا أسـماء اإلشـارة:
المبهمة ،وهي ضربان :أسماء اإلشـارة،
( )2األسماء
ُ
َ
فنحو ( َذا) ،و(ذ ْه) ،و( َذان) ،و( َتان) ،و(أوالء) .والموصـوالت :كــ (ا َّلـذي) ،و(ا َّلتـي)،
و( َم ْن) ،و(ما) .ينظر :كتاب سيبويه  ،5/2وشرح المفصل .348/3
( )3طمس يف األصل والزيادة من األلفات ومعرفة أصولها .375
( )4رسالة يف االختالف بين قالون وورش ،المجموع47/ :و./
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وجميع ما َذكرنا من األلفات سوى ألفات االستفهام فإنَّه َّن ُيضممن إذا
سم فاع ُله ،نحو﴿ :ﲉےﲊ﴾([)1البقرة﴿ ،]173:ﲍےﲎ﴾
ُك َّن يف فع ٍل لم ُي َّ

[األحقاف﴿ ،]17:ﳂےﳃےﳄ﴾ [هود ،]36:وشبه ذلك.
محم ٍد وعلى آله وصحبه
اهلل على س ِّيدنا
تم
ُ
َّ
َّ
الكتاب بعون اهلل ،وص َّلى ُ
َ
األول يوم أربعة عشر من َسنة إحدى( )2وخمسين
وس َّلم،
[ربيع] َّ
وذلك يف َ
َ
غفر اهلل لكاتبه ،ول َقارئه ،ولجميع المسلمي َن.
وسبعمائةَ ،ي ُ

(( )1اضــطر) :علــى وزن (ا ْفتُعـ َـل) مــن الضـ ِّـر ،واألصــلُ :اض ـتُر َر ،فأدغمــت الـ َّـرا ُء يف الـ َّـراء،
و ُقلبت تاء الفعل طاء؛ لمجيئها بعد الضاد .كتاب األلفات .84
( )2يف األصل( :واحد).
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ث َب ُ المصادر والمراجع
 القر ن الكريم و (رواية فص عن عاصم).
الصحاري ،د .عبد
 اإلبانة يف ال ُّلغة العربيةَ :س َلمة بن ُم ْسلم ال َع ْوتبي ُالكريم خليفة  -د .نصرت عبد الرحمن ،د .صالح جرار ،د .محمد حسن
عواد ،د .جاسر أبو صفية ،وزارة الرتاث القومي والثقافة ،مسقط ،سلطنة
عمان ،ط1420 ،1هـ 1999 -م.
 إتحاف الربرة بما سكت عنه نشر العشرة ،المسمى بـ «تحريرالنشر» :مصطفى بن عبد الرحمن بن محمد اإلزميري (ت1156هـ)،
دراسة وتحقيق :خالد حسن أبو الجود ،دار أضواء السلف ،ط 1428 ،1هـ
 2007م. أحكام القرآن :أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي(ت370هـ) ،تحقيق :محمد صادق القمحاوي  -عضو لجنة مراجعة
المصاحف باألزهر الشريف ،دار إحياء الرتاث العربي – بيروت،
1405هـ.
 األصول يف النّحو :أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحويالفتلي،
المعروف بابن السراج (ت316هـ) ،تحقيق :الدّ كتور عبد الحسين
ّ
الرسالة ،بيروت ،ط1408 ،1هـ.
مؤسسة ّ
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للزجاج :علي بن الحسين بن
 إعراب القرآن (للباقولي) ،المنسوب َّعلي ،أبو الحسن نور الدين جامع العلوم األَ ْصفهاين الباقولي (ت نحو
543هـ) ،تحقيق ودراسة :إبراهيم اإلبياري ،دار الكتاب المصري -
القاهرة ودار الكتب اللبنانية – بيروت( ،ال.ت).
 إعراب القرآن :أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النَّحاس(ت338هـ) ،تحقيق :د .زهير غازي زاهد عالم الكتب ،بيروت ،ط،،3
1409هـ1988 -م.
 إكمال اإلكمال (تكملة اإلكمال) :محمد بن عبد الغني بن أبيبكر بن شجاع ،أبو بكر ،معين الدين ،ابن نقطة الحنبلي البغدادي
(ت629هـ) ،تحقيق :د .عبد القيوم عبد ر ّب النبي ،ط ،1جامعة أم القرى،
مكة المكرمة.1410 ،
 اإلكمال يف رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف يف األسماءوالكنى واألنساب :سعد الملك ،أبو نصر علي بن هبة اهلل بن جعفر بن
ماكوال (ت475هـ) ،دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان ،ط1411 ،1هـ-
1990م.
 األلفات ومعرفة أصولها :أبو عمرو عثمان بن سعيد الداينالح َمد ،مجلة معهد اإلمام الشاطبي
(ت444هـ) ،تحقيق :أ.د .غانم قدُّ ري َ
للدراسات القرآنية ،العدد ( ،)1ربيع اآلخر 1427هـ.
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 اإلنصاف يف مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين:عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهلل األنصاري ،أبو الربكات ،كمال الدين
األنباري (ت577هـ) ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار
الفكر ،دمشق( ،ال.ت).
عز وجل :محمد بن
 إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل َّالقاسم بن محمد بن بشار ،أبو بكر األنباري (ت328هـ) ،تحقيق :محيي
الدين عبد الرحمن رمضان ،مطبوعات مجمع ال ُّلغة العربية بدمشق،
1390هـ 1971 -م.
 برنامج خزانة الماجد للرتاث( ،فهرس مخطوطات النحو)،اإلصدار األول1431 ،هـ 2010 -م.
 الربهان يف تناسب سور القرآن :أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفيالغرناطي ،أبو جعفر (ت708هـ) ،تحقيق :محمد شعباين ،وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ـ المغرب 1410،هـ 1990 -م.
 الربهان يف علوم القرآن :أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بنهبادر الزركشي (ت794هـ) ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء
الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه ،ط 1376 ،1هـ 1957 -م.
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 بغية الملتمس يف تاري رجال أهل األندلس :أحمد بن يحيى بنأحمد بن عميرة ،أبو جعفر الضبي (ت599هـ) ،دار الكاتب العربي –
القاهرة1967 ،م.
 بغية الوعاة يف طبقات اللغويين والنُّحاة :عبد الرحمن بن أبي بكر،جالل الدين السيوطي (ت911هـ) ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم،
المكتبة العصرية – لبنان ،صيدا.
الرزاق
محمد بن عبد ّ
محمد بن ّ
 تاج العروس من جواهر القاموسّ :الزبيدي (ت 1205هـ)،
الحسيني ،أبو الفيض ،المل ّقب بمرتضىَّ ،
مجموعة من المحققين ،دار الهداية( ،ال.ت).
 تاري اإلسالم َو َوفيات المشاهير َواألعالم :شمس الدين أبو عبداهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقا ْيماز الذهبي (ت748هـ) ،تحقيق:
عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،ط2003 ،1م.
الدكتور بشار ّ
 تجريد أسانيد الكتب المشهورة واألجزاء المنثورة :أبو الفضلأحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالين (ت852هـ)،
تحقيق :محمد شكور المياديني ،مؤسسة الرسالة  -بيروت ،ط،1
1418هـ1998-م.
 تراجم المؤلفين التونسيين :محمد محفوظ (ت1408هـ) ،دارالغرب اإلسالمي ،بيروت – لبنان ،ط1994 ،2م.
64
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 التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج ال ُّلغة وصحاح العربية:الحسن بن محمد بن الحسن الصغاين (ت650هـ) ،جـ  /4حققه عبد
العليم الطحاوي ،راجعه عبد الحميد حسن ،السنة 1974م.
 التَّمهيد يف علم التَّجويد :شمس الدين أبو الخير ابن الجزري،محمد بن محمد بن يوسف (ت833هـ) ،تحقيق :الدكتور علي حسين
البواب ،مكتبة المعارف ،الرياض ،ط 1405 ،1هـ 1985 -م.
 توضيح المشتبه يف ضبط أسماء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم:محمد بن عبد اهلل (أبي بكر) بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي
الدمشقي الشافعي ،الشهير بابن ناصر الدين (ت842هـ) ،تحقيق :محمد
نعيم العرقسوسي مؤسسة الرسالة ،ط ،1بيروت1993 ،م.
 جامع البيان يف القراءات السبع :عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمرأبو عمرو الداين (ت444هـ) ،جامعة الشارقة – اإلمارات ،ط 1428 ،1هـ
 2007م. الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي :أبو عبد اهلل محمد بنأحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي
(ت671هـ) ،تحقيق :أحمد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب
المصرية – القاهرة ،ط1384 ،2هـ 1964 -م.
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 الجبال واألمكنة والمياه :أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،الزمخشري جار اهلل (ت 538هـ) ،تحقيق :د .أحمد عبد التواب عوض
المدرس بجامعة عين شمس ،دار الفضيلة للنشر والتوزيع – القاهرة،
 1319هـ 1999 -م.
 جمال القراء وكمال اإلقراء :علي بن محمد بن عبد الصمدالهمداين المصري الشافعي ،أبو الحسن ،علم الدين السخاوي
(ت643هـ) ،تحقيق :د .مروان العط َّية ،ود .محسن خرابة ،دار المأمون
للرتاث  -دمشق – بيروت ،ط1418 ،1هـ 1997 -م.
 الجمل يف النحو :أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بنتميم الفراهيدي البصري (ت170هـ) ،تحقيق :د .فخر الدين قباوة ،ط،5
1416هـ 1995 -م.
 الجنى الداين يف حروف المعاين :أبو محمد بدر الدين حسن بنعلي المرادي المصري المالكي (ت749هـ) ،تحقيق:
قاسم بن عبد اهلل بن ّ
د فخر الدين قباوة -األستاذ محمد نديم فاضل ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،لبنان ،ط 1413 ،1هـ 1992 -م.
 الحث على طلب العلم واالجتهاد يف جمعه :أبو هالل الحسن بنعبد اهلل بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (ت نحو
395هـ) ،تحقيق :د .مروان قباين ،المكتب اإلسالمي – بيروت ،ط،1
1406هـ 1986-م.
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 الحجة يف القراءات السبع :الحسين بن أحمد بن خالويه ،أبو عبداهلل (ت370هـ) ،د .عبد العال سالم مكرم ،دار الشروق ،بيروت ،ط،4
 1401هـ.
 حلية طالب العلم (وهو مطبوع ضمن كتاب المجموعة العلمية):بكر بن عبد اهلل أبو زيد بن محمد بن عبد اهلل بن بكر بن عثمان بن
يحيى بن غيهب بن محمد (ت1429هـ) ،دار العاصمة للنشر والتوزيع،
الرياض ،ط1416 ،1هـ.
 الخصائص :أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت392هـ)،تحقيق :محمد علي النَّجار ،عالم الكتب ،بيروت( ،ال.ت).
 الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة :أبو عبد اهلل محمد بنمحمد بن عبد الملك األنصاري األوسي المراكشي (ت703هـ) ،حققه
وعلق عليه :الدكتور إحسان عباس ،الدكتور محمد بن شريفة ،الدكتور
بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،تونس ،ط2012 ،1م.
 رسالة يف االختالف بين قالون وورش :أبو عبد اهلل محمد بن شريحالرعيني (ت476هـ) ،مخطوط مصدره جامعة برنستون (.)1381
 رسالة يف قراءة ورش :أبو عبد اهلل محمد بن شريح الرعيني(ت476هـ) ،مخطوط محفوظ بمكتبة مركز جمعة الماجد لل َّثقافة
وال ُّتراث بدبي ،رقم المادة ( )232294نحو.
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 سير أعالم النُّبالء :شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بنعثمان بن َقا ْيماز الذهبي (ت748هـ) ،دار الحديث ،القاهرة1427 ،هـ-
2006م.
 شجرة النور الزكية يف طبقات المالكية :محمد بن محمد بنعمر بن علي ابن سالم مخلوف (ت1360هـ) ،علق عليه :عبد المجيد
خيالي ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،ط 1424 ،1هـ 2003 -م.
 شذرات الذهب يف أخبار من ذهب :عبد الحي بن أحمد بن محمدابن العماد ال َعكري الحنبلي ،أبو الفالح (ت1089هـ) ،تحقيق :محمود
األرناؤوط ،خرج أحاديثه :عبد القادر األرناؤوط ،دار ابن كثير ،دمشق -
بيروت ،ط 1406 ،1هـ 1986 -م.
 شرح التصريف :أبو القاسم عمر بن ثابت الثمانيني (ت442هــ)،تحقيق :د .إبراهيم بن سليمان البعيمي ،مكتبة الرشد ،ط1419 ،1هـ -
1999م.
 شرح كتاب األلفات :أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار األنباري(ت328هـ) ،تحقيق( :أبو) محفوظ الكريم معصومي ،مجلة المجمع
العلمي العربي ،34 ،دمشق 1959م.
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 شرح كتاب سيبويه :أبو سعيد السيرايف الحسن بن عبد اهلل بنالمرزبان (ت368هـ) ،تحقيق :أحمد حسن مهدلي ،علي سيد علي ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط2008 ،1م.
 شرح شافية ابن الحاجب (مع شرح شواهده للعالم الجليل عبدالقادر البغدادي صاحب خزانة األدب (ت1093هـ) :محمد بن الحسن
الرضي اإلسرتاباذي ،نجم الدين (ت686هـ) ،حققهما ،وضبط غريبهما،
وشرح مبهمهما ،األساتذة :محمد نور الحسن ،ومحمد الزفزاف ،محمد
محيي الدين عبد الحميد) ،دار الكتب العلمية بيروت ،لبنان 1395 ،هـ -
1975م.
 صلة الخلف بموصول السلف :شمس الدين ،أبو عبد اهللالمكي
الروداين السوسي
محمد بن محمد بن سليمان بن الفاسي بن طاهر ُّ
ّ
المالكي (ت1094هـ) ،تحقيق :محمد حجي ،دار الغرب اإلسالمي،
بيروت ،ط1408 ،1هـ1988 ،م.
 الصلة يف تاري أئمة األندلس :أبو القاسم خلف بن عبد الملك بنبشكوال (ت 578هـ) ،عني بنشره وصححه وراجع أصله :السيد عزت
العطار الحسيني ،مكتبة الخانجي الطبعة الثانية 1374 ،هـ 1955 -م.
 طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاهتم :عبد الوهاب بنالس َّالر الشافعي (ت782هـ) ،تحقيق :أحمد
يوسف بن إبراهيم ،ابن َّ
محمد عزوز ،المكتبة العصرية ،صيدا بيروت ،ط1423 ،1هـ 2003 -م.
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 العنوان يف القراءات السبع :ألبي طاهر إسماعيل بن خلف بنسعيد المقرئ األنصاري السرقسطي (ت455هـ) ،تحقيق :الدكتور زهير
زاهد والدكتور خليل العطية ،عالم الكتب ،بيروت1405 ،هـ.
 العين :أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميمالمخزومي،
الفراهيدي البصري (ت170هـ) ،تحقيق :الدّ كتور مهدي
ّ
امرائي ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بيروت ،ط،1
الس ّ
والدّ كتور إبراهيم ّ
1408هـ.
القراء :شمس الدين أبو الخير ابن الجزري،
 غاية النِّهاية يف طبقات َّمحمد بن محمد بن يوسف (ت833هـ) ،مكتبة ابن تيمية ،عني بنشره
ألول مرة عام 1351هـ ج .برجسرتاسر.
َّ
 فهرسة ابن خير اإلشبيلي :ابن خير اإلشبيلي ( 575 - 502هـ)،حققه وضبط نصه وعلق عليه :بشار عواد معروف ،محمود بشار عواد ،دار
الغرب اإلسالمي ،تونس ،ط2009 ،1م.
 الفهرست :أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراقالبغدادي ،المعروف بابن النديم (ت438هـ) ،تحقيق :إبراهيم رمضان،
دار المعرفة بيروت ،لبنان ،ط1417 ،2هـ 1997 -م.
 قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر :أبو محمد الطيب بن عبداهلل بن أحمد بن علي بامخرمة ،الهجراين الحضرمي الشافعي (- 870
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 947هـ)ُ ،عني به :بو جمعة مكري /خالد زواري ،دار المنهاج ،جدة،
ط 1428 ،1هـ 2008 -م.
الزائدة عليها :يوسف بن علي بن
 الكامل يف القراءات واألربعين َّاله َذلي اليشكري المغربي
جبارة بن محمد بن عقيل بن سواده أبو القاسم ُ
(ت465هـ) ،تحقيق :جمال بن السيد بن رفاعي َّ
الشايب ،مؤسسة سما
للتوزيع والنشر ،ط 1428 ،1هـ 2007 -م.
 كتاب األلفات :أبو عبد اهلل الحسين بن أحمد بن خالويه بنحمدان (ت370هـ) ،تحقيق :د .علي حسين البواب ،مجلة المورد
العراقية ،المجلد الحادي عشر ،العدد ،)1( :و( ،)2و( ،)3ربيع 1982م.
 كتاب سيبويه :عمرو بن عثمان بن قنرب الحارثي بالوالء ،أبو بشر،الملقب سيبويه (ت180هـ) ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،مكتبة
الخانجي ،القاهرة ،ط 1408 ،3هـ 1988 -م.
 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون :مصطفى بن عبد اهللكاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة
(ت1067هـ) ،مكتبة المثنى – بغداد1941 ،م.
 لسان العرب :محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدينابن منظور األنصاري اإلفريقي (ت711هـ) ،دار صادر ،بيروت،
ط1،1410هـ.
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 المبسوط يف القراءات العشر :أحمد بن الحسين بن م ْهرانالنيسابور ّي ،أبو بكر (ت381هـ) ،تحقيق :سبيع حمزة حاكمي ،مجمع
ال ُّلغة العربية – دمشق1981 ،م.
 المحرب :محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي ،بالوالء ،أبوجعفر البغدادي (ت245هـ) ،تحقيق :إيلزة ليختن شتيرت ،دار اآلفاق
الجديدة ،بيروت( ،ال.ت).
 المحتسب يف تبيين وجوه شوا ّذ القراءات واإليضاح عنها :أبو الفتحّجدي ناصف،
علي الن ّ
عثمان بن جني الموصلي (ت392هـ) ،تحقيق ّ
والدّ كتور عبد الحليم النّجار ،والدّ كتور عبد الفتّاح شلبي ،دار سزكين
للطباعة والنشر ،إستانبول ،ط1406 ،2هـ.
 مرشد الزوار إلى قبور األبرار :موفق الدين أبو محمد بن عبدالرحمن ،ابن الشي

أبي الحرم م ّكي بن عثمان الشارعي الشافعي

(ت615هـ) ،الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة ،ط1415 ،1هـ.
 مسالك األبصار يف ممالك األمصار :أحمد بن يحيى بن فضل اهللالقرشي العدوي العمري ،شهاب الدين (ت749هـ) ،المجمع الثقايف ،أبو
ظبي ،ط1423 ،1هـ.
 مشكل إعراب القرآن :أبو محمد مكي بن أبي طالب َح ّموش بنمحمد بن مختار القيسي القيرواين ثم األندلسي القرطبي المالكي
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(ت437هـ) ،تحقيق :أ.د .حاتم صالح الضامن ،مؤسسة الرسالة –
بيروت ،ط1405 ،2هـ.
 معاين القراءات لألزهري :محمد بن أحمد بن األزهري الهروي،أبو منصور (ت370هـ) ،مركز البحوث يف كلية اآلداب  -جامعة الملك
سعود ،المملكة العربية السعودية ،ط 1412 ،1هـ 1991 -م.
 معاين القرآن :أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهلل بن منظورعلي النّجار وأحمد نجايت،
الديلمي الفراء (ت207هـ) ،تحقيق:
ّ
محمد ّ
الدّ ار المصرية للتَّأليف والرتجمة ،القاهرة.
 معاين النحو :أ.د .فاضل صالح السامرائي ،دار الفكر للطباعةوالنشر والتوزيع ،األردن ،ط 1420 ،1هـ 2000 -م.
سمى (إعجاز القرآن ومعرتك
 معرتك األقران يف إعجاز القرآن ،و ُي َّاألقران) :عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (ت911هـ)،
دار الكتب العلمية ،ط ،1بيروت ،لبنان1408 ،هـ1988 -م.
 معجم البلدان :شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الروميالحموي (ت626هـ) ،دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت1399 ،هـ.
 معجم حفاظ القرآن عرب التاري  :محمد سالم محيسن(ت1422هـ) ،دار الجيل – بيروت ،ط 1412 ،1هـ 1992 -م.
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 معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع :أبو عبيد عبد اهلل بنعبد العزيز بن محمد البكري األندلسي (ت487هـ) ،عالم الكتب،
بيروت ،ط1403 ،3هـ.
القراء الكبار على ال ّطبقات واألعصار :شمس الدين أبو عبد
 معرفة َّاهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقا ْيماز الذهبي (ت748هـ) ،تحقيق:
ّ
الرسالة ،بيروت ،ط1408 ،2هـ.
بشار ّ
عواد معروف وزمالئه ،مؤسسة ّ
 المقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية المشهور بـ «شرحالشواهد الكربى» :بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني (ت855
هـ) ،تحقيق :أ.د .علي محمد فاخر ،أ.د .أحمد محمد توفيق السوداين ،د.
عبد العزيز محمد فاخر ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتجمة،
القاهرة  -جمهورية مصر العربية ،ط 1431 ،1هـ 2010 -م.
 المقتضب :محمد بن يزيد بن عبد األكرب الثمالي األزدي ،أبوالعباس ،المعروف بالمربد (ت285هـ) ،تحقيق :محمد عبد الخالق
ُعضيمة ،عالم الكتب ـ بيروت( ،ال.ت).
 مقدمة ابن الصالح :عثمان بن عبد الرحمن ،أبوعمرو ،تقي الدينالمعروف بابن الصالح (ت643هـ) ،تحقيق :نور الدين عرت ،دار الفكر-
سوريا ،دار الفكر المعاصر  -بيروت1406 ،هـ 1986 -م.
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 المنصف :شرح كتاب التصريف ألبي عثمان المازين ،أبو الفتحعثمان بن جني الموصلي (ت 392هـ) ،دار إحياء الرتاث ،ط1954 ،1م.
 النشر يف القراءات العشر :شمس الدين أبو الخير ابن الجزري،محمد بن محمد بن يوسف (ت 833هـ) ،تحقيق :علي محمد الضباع
(ت1380هـ) ،المطبعة التجارية الكربى [تصوير دار الكتاب العلمية].
 نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،وذكر وزيرها لسانالدين بن الخطيب :شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساين
(ت1041هـ) ،تحقيق :إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت ،لبنان ،الجزء:
 ،2ط1997 ،1م.
 النُّكت يف القرآن :ألبي الحسن علي بن فضال المجاشعي(ت479هـ) ،دراسة وتحقيق :د .عبد اهلل عبد القادر ال َّطويل ،دار البدر،
ط ،1مصر2007م.
 نكت وتنبيهات يف تفسير القرآن المجيد :أبو العباس البسيليالتونسي (ت 830هـ) ،مما اختصره من تقييده الكبير عن شيخه اإلمام ابن
عرفة (ت  803هـ) وزاد عليه ،وبذيله (تكملة النكت البن غازي العثماين
المكناسي) المتويف ( 919هـ) ،تقديم وتحقيق :األستاذ محمد الطرباين،
منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،المملكة المغربية ،مطبعة
النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،ط 1429 ،1هـ 2008 -م.
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 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين :إسماعيل بنمحمد أمين بن مير سليم الباباين البغدادي (ت1399هـ) ،طبع بعناية وكالة
المعارف الجليلة يف مطبعتها البهية إستانبول 1951م ،أعادت طبعه
باألوفست :دار إحياء الرتاث العربي بيروت ،لبنان.
 الهمزة ،دراسة لغو َّية ونحو َّية وصرف َّية :بحث مقدَّ م لنيل درجةالماجستير ،إعداد الطالبة :سلوى محمد عرب ،إشراف الدكتور :السيد
رزق الطويل ،جامعة أم القرى بمكة المكرمة ،كلية ال ُّلغة العربية ،قسم
الدراسات العليا1406 ،هـ 1986 -م.
 الهمزة العربية :د .رمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجي ،ط،11996 -1417م.
 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان :ألبي العباس شمس الدينأحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان(ت681هـ) ،تحقيق :إحسان
عباس ،دار الثقافة ،لبنان( ،ال.ت).
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